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Sobrou para a fome? 
 Estarrecedor a passividade da popula-

ção brasileira diante do montante de R$ 5 
bi que será gasto para eleger os pré-candi-
datos ao executivo e legislativo em todas 

as esferas, nesta eleição, em outubro. 
 
  
 

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

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

Sampaio joga 
contra o Grêmio 

amanhã  
sem Pimentinha

Canjica doce, cremosa 
e salgada! Conheça 
três receitas fáceis

Mingau de milho, curau, mugun-
zá, 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

Batizado do Boi de Nina Rodrigues acontece hoje

ELEIÇÕES: MAIS CANDIDATOS

Eduardo Nicolau  
toma posse 

para segundo 
mandato na PGR

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

PÁGINA  3

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 apresen-

tações 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 ba-

tismo será na Igreja da Nossa Conceição, Monte Castelo, a partir das 17:30h. PÁGINA 8

PÁGINA  7
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MÔ NI CA MOU RA
Dra. Se xó lo ga, CRE FI TO-12: 68262-F
www.dra mo ni ca mou ra.com.br Es pe ci a -
lis ta em Fi si o te ra pia Pél vi ca e Se xo lo gia 
Di re to ra téc ni ca da CMM Fi si o te ra pia
Pél vi ca e Obs te trí cia  Di re to ra téc ni ca da
CMM Se xo lo gia Clí ni ca

EDITORIAL

A morte não calará Bruno e Phillips

O in di ge nis ta Bru no

Araú jo Pe rei ra e o

jor na lis ta bri tâ ni co

Dom Phil lips,

de sa pa re ci dos des de o

dia 5 úl ti mo, fo ram

as sas si na dos, ti ve ram os

cor pos quei ma dos e

en ter ra dos em um lo cal

na Ter ra In dí ge na Va le

do Ja va ri, no oes te do

Ama zo nas. 

O cri me foi con fes sa do pe los ir- 
mãos Ama ril do da Cos ta Oli vei ra, co- 
nhe ci do co mo Pe la do, e Oseney da
Cos ta Oli vei ra, ape li da do de Dos San- 
tos, e pre so na ter ça-fei ra. On tem,
agen tes da Po lí cia Fe de ral que in ves ti- 
gam o ca so le va ram um dos as sas si- 
nos pa ra lo ca li zar os cor pos das ví ti- 
mas. 

O ma ca bro des fe cho, após o de sa- 
pa re ci men to de Bru no Pe rei ra e Dom
Phil lips, era es pe ra do. Am bos te ri am
si do exe cu ta dos por ar ma de fo go, dis- 
pa ra da por um ter cei ro ele men to ain- 
da não iden ti û ca do, se gun do o de poi- 

men to de Pe la do aos agen tes fe de rais.
Mas quem te ria en co men da do o cri- 
me? É a in da ga ção que subs ti tui a per- 
gun ta fei ta des de o dia 5, tan to no Bra- 
sil quan to no ex te ri or: <On de es tão
Bru no e Dom Phil lips?=

No pri mei ro mo men to, as sus pei- 
tas re ca em so bre pes ca do res clan des- 
ti nos e ali a dos de nar co tra û can tes,
cu jas ati vi da des eram de nun ci a das
por Bru no Pe rei ra. Ele, re co nhe ci do
co mo um dos mais ex pe ri en tes in di- 
ge nis tas dos tem pos atu ais, lu ta va, ao
la do de lí de res in dí ge nas, con tra a
pes ca pre da tó ria, o des ma ta men to e
os ga rim pos ile gais que avan çam so- 
bre a Ter ra In dí ge na Ja va ri, que abri ga
26 et ni as, a mai o ria de las iso la da da
con vi vên cia com os não ín di os.

Bru no Pe rei ra es ta va na mi ra dos
mar gi nais, se gun do as ame a ças que
che ga ram a ele e à União dos Po vos
In dí ge nas do Va le do Ja va ri (Uni va ja)
por meio de bi lhe tes. Phil lips acom- 
pa nha va o ami go pa ra co lher da dos
que da ri am ori gem a um li vro. Am bos
fo ram ví ti mas de uma em bos ca da co- 
var de no Rio Ita co aí, sem chan ces de
de fe sa. A se gu ran ça da TI Ja va ri, com
área de 85 mil km², é fei ta por cin co
in te gran tes da For ça Na ci o nal, uma
equi pe in su û ci en te pa ra con ter quais- 
quer ili ci tu des e cri mes que ali ocor- 
ram, en tre elas a cri a ção de ro tas pa ra
o trá û co de dro gas e con tra ban do de
ar mas, se jam bra si lei ros, se jam dos
paí ses vi zi nhos Pe ru e Colôm bia.

A fra gi li da de da vi gi lân cia e da se- 
gu ran ça são in dis cu tí veis, so bre tu do,
quan do a mai o ria da po pu la ção é for- 

ma da por in di ví du os iso la dos, sem
qual quer do mí nio do com por ta men- 
to ou dos có di gos so ci ais dos <bran- 
cos=, co mo ocor re no Va le do Ja va ri e
se es ten de por ou tras ter ras ocu pa das
pe los po vos ori gi ná ri os. Há mui to, os
ter ri tó ri os in dí ge nas são in va di dos
por ma dei rei ros, ga rim pei ros, pes ca-
do res e ca ça do res ile gais que en ve ne-
nam os ri os, con ta mi nam os ali men- 
tos e dis se mi nam do en ças. Es tu pram
cri an ças, ado les cen tes e mu lhe res,
ma tam ho mens e jo vens. As in ves ti ga- 
ções, em sua mai o ria, não le vam aos
vi li pen di a do res das vi das dos po vos
ori gi ná ri os.

As ações do po der pú bli co e dos ór- 
gãos res pon sá veis são ine û ca zes pa ra
con ter o mor ti cí nio que ocor re nes sas
áre as. Além da ine û ci ên cia, as po lí ti-
cas pú bli cas em cur so mais es ti mu-
lam a vi o lên cia do que pro te gem os
po vos ori gi ná ri os e tra di ci o nais do
país. Par tem do Exe cu ti vo pro pos tas
que in cen ti vam a mi ne ra ção, a re du- 
ção das re ser vas e a não pu ni ção dos
pre da do res do pa trimô nio na tu ral.
Im põem-se ao go ver no a re vi são de
su as de ci sões e uma cor re ção de ru- 
mo das po lí ti cas an te a de te ri o ra ção
da ima gem do Bra sil en tre as de mais
na ções e que o con sa gra in ca paz de
con ter as agres sões con tra os po vos
ori gi ná ri os e tra di ci o nais, am bi en ta- 
lis tas e ati vis tas dos di rei tos hu ma- 
nos. O ver da dei ro Es ta do de mo crá ti-
co de di rei to não se in sur ge con tra os
di ta mes cons ti tu ci o nais nem com-
pac tua com a im pu ni da de. As vo zes
de Bru no e Phil lips con ti nu a rão eco- 
an do.

Sexualidade é saúde e qualidade de vida 

Con for tá vel com o te ma ou não, fa- 
lar so bre Se xu a li da de é fun da men tal
pa ra a nos sa so ci e da de, ob je ti van do
des de a se gu ran ça dos nos sos pe que- 
nos até o au men to da nos sa qua li da de

de vi da.
Meu no me é Mô ni ca Mou ra, sou Fi- 

si o te ra peu ta Pél vi ca e Se xó lo ga há 20
anos. Es tu do o com por ta men to hu- 
ma no na sua mais pro fun da in ti mi da- 
de: co mo eles vêm fa zen do xi xi, cocô e
se xo. Acho cu ri o so que al go tão ele- 
men tar e fun da men tal pa ra a con ti- 
nui da de da nos sa es pé cie se ja pa ra- 
do xal men te tão ne ga do e es con di do,
car re gan do ta bus por in con tá veis ge- 
ra ções… né?

É pos sí vel que tu tam bém co nhe- 
ças mui tas pes so as que se sin tam des- 
con for tá veis ao fa lar so bre o te ma, e
ca da uma vai de fen der a sua cau sa.
Se ja por con üi tos re li gi o sos, fa mi li a- 
res, his tó ri as trau má ti cas que en vol- 
vem abu so, fal ta de de se jo se xu al ou
qual quer ou tra ques tão que a mi nha
vã û lo so ûa pos sa le van tar. Is so pre ci sa
ser der ru ba do. E é por es ta ra zão que
eu es ta rei fa lan do so bre se xu a li da de
aqui nes ta co lu na, se ma nal men te.

Es tar em har mo nia com a bus ca
por pra zer se xu al en vol ve, sim, mui to
co nhe ci men to so bre si e so bre o seu
pró prio cor po. In de pen den te da for- 
ma que es se cor po te nha, acre di te: é
com ele que va mos nos co nec tar com
o mun do, com o nos so par se xu al e,
prin ci pal men te, com nós mes mos.

Nós não te mos um cor po! Nós so- 

mos um cor po! Quan do qual quer pro- 
ble ma é de tec ta do, adi vi nha quem vai
so frer as  con sequên ci as? Ele mes mo! 

No va men te é o nos so cor po quem
vai le var pra fo ra o que a nos sa ca be ça
û ca ar qui te tan do: an si e da des, frus- 
tra ções, an gús ti as, pre o cu pa ções,
me dos (…) tu do o que acon te-
ceu/acon te ce po de se ma ni fes tar lá
na nos sa se xu a li da de, es pe ci al men te
atra vés da di û cul da de de ter de se jo
se xu al, ri gi dez na ere ção, dor du ran te
a pe ne tra ção, fal ta de or gas mos e blá
blá blá… es sa his tó ria te pa re ce fa mi- 
li ar, não é? Pois bem… na nos sa fal ta
de edu ca ção se xu al, é o cor po quem
pa de ce!

En tão va mos aco lher es sas par tes
ín ti mas atra vés de con ver sas le ves.
Va mos au men tar a in ti mi da de, por- 
que é ex plo ran do o nos so cor po que
iden ti û ca mos o que nos pro por ci o na
mai or pra zer e o que fa ci li ta os nos sos
or gas mos. É tam bém nes se con tex to
que des co bri mos o que nos cau sa
des con for to/dor e qual é o rit mo ou
mo vi men to que nos ser ve.

Nem to do mun do gos ta de tu do!!!!
Va mos usar o apren di za do des sa co lu-
na pa ra pos te ri or men te en si nar os
nos sos pa res a fa zer do jei ti nho que a
gen te gos ta.

RO DRI GO CRA VEI RO

 

AR TI GO:

Aven tu ra, não.
Mis são!

O su mi ço de Bru no e de Dom é o

efei to co la te ral de uma po lí ti ca

ne fas ta e pre da tó ria, que con si de ra

a Amazô nia ter ra de <opor tu ni da des

econô mi cas=

Bru no Pe rei ra es tá sen ta do no meio da ma ta. Ele se
sen te em ca sa, a Amazô nia, que, um dia, abra çou co mo
mãe e û lha. Abra ço de amor. O in di ge nis ta en toa o cân ti- 
co da et nia Kanamary, do Va le do Ja va ri, no oes te do
Ama zo nas. Ao fun do, os kanamarys res pon dem. No ví- 
deo, di vul ga do por Yura Ni-Nawa vo Ma ru bo, é qua se
pos sí vel ver a es sên cia de Bru no e co mo ela se mis tu ra
aos na ti vos e à üo res ta. Bru no lu ta va por ela, pois acre- 
di ta va que a Amazô nia per ten cia aos in dí ge nas. Fa lei
com Yura. 

<O ví deo es tá li ga do à ami za de, à fra ter ni da de, à co ra- 
gem e à va len tia do po vo kanamary=, con tou-me o in dí- 
ge na ma ru bo. Yura de û niu o ami go <Bru não=, o qual co- 
nhe cia des de 2015, co mo <va len te e de ter mi na do=. E de- 
sa ba fou: <Os pou cos ho mens que en fren tam es se sis te- 
ma po de ro so são os mes mos que tom bam por acre di ta- 
rem em um país jus to e igua li tá rio. Aos po vos in dí ge nas
só res ta lu tar e fo men tar a va len tia re pas sa da por nos sos
an ces trais=.

Quan do su miu no Va le do Ja va ri, com o jor na lis ta bri- 
tâ ni co Dom Phil lips, Bru no es ta va em uma mis são. Pa ra
Jair Bol so na ro, eles eram <aven tu rei ros=. Pa ra quem ama
a Amazô nia, os dois aten di am a um cha ma do. Lu ta vam
pe la pre ser va ção do mai or cin tu rão ver de do pla ne ta.
Cum pri am o pa pel que ca be ria ao Es ta do, omis so, atre- 
la do aos in te res ses dos agro pe cu a ris tas, dos ma dei rei- 
ros e dos ga rim pei ros; ávi do por pas sar a boi a da em no- 
me do ca pi tal. Da men te de Dom, bro ta ram re por ta- 
gens, se men tes no meio da ari dez de quem des qua li û ca
o jor na lis mo e se afer ra às fa ke news co mo tá bua de sal- 
va ção.

Em 2018, Bol so na ro com pa rou os ín di os em re ser vas
a ani mais no zo o ló gi co. Nos úl ti mos três anos, o des ma- 
ta men to atin giu ní veis alar man tes em um dos bi o mas
mais ri cos. Se gun do o Ins ti tu to Na ci o nal de Pes qui sas
Es pa ci ais (In pe), a Amazô nia so freu uma de vas ta ção de
34 mil quilô me tros qua dra dos en tre 2019 e ju nho de
2021. Tal vez nun ca an tes um go ver no te nha olha do tão
pou co pa ra a üo res ta. Tal vez nun ca an tes o mun do in tei- 
ro, à ex ce ção do go ver no bra si lei ro, te nha olha do tan to
pa ra ela.

O su mi ço de Bru no e de Dom é o efei to co la te ral de
uma po lí ti ca ne fas ta e pre da tó ria, que con si de ra a
Amazô nia ter ra de <opor tu ni da des econô mi cas=. Além
do es tou ro da boi a da, trans for ma ram a Amazô nia em
lo cal on de ga rim pei ros, des ma ta do res e adep tos da ca ça
e da pes ca ile gais agem de for ma im pu ne. Bru no e Dom
tal vez te nham fei to mui to mais pe la üo res ta do que o
go ver no. 

Que os cân ti cos de Bru no pre en cham a üo res ta e en- 
con trem eco no co ra ção dos aman tes da na tu re za. Que
as pa la vras tra ba lha das por Dom res so em na al ma de
quem abo mi na fa ke news. Que os kanamarys, os ma ru- 
bos, os yanomamis, os asha nin kas, os ti ku nas, os ma cu- 
xis e os in te gran tes de ou tras et ni as sin tam-se do nos an- 
ces trais da ter ra. Por Bru no e por Dom, o Bra sil me re ce
des per tar. O Bra sil pre ci sa aten der ao cha ma do da
Amazô nia.

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

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

Quem é Sau lo Ar can ge li?

Quem é Ve ra Lú cia?

MINISTÉRIO PÚBLICO

Eduardo Nicolau  toma
posse para 2o mandato

So le ni da de

Me sa da so le ni da de

E
du ar do Jor ge Hiluy Ni co lau 
foi em pos sa do em ses são so- 
le ne do Co lé gio de Pro cu ra do- 
res de Jus ti ça do Mi nis té rio 

Pú bli co do Ma ra nhão na noi te da úl ti- 
ma quar ta-fei ra (15), pa ra o se gun do 
man da to no car go de pro cu ra dor-ge- 
ral de jus ti ça – bi ê nio 2022-2024.

A ce rimô nia de pos se, re a li za da no 
au di tó rio da Pro cu ra do ria-Ge ral de 
Jus ti ça, no Ca lhau, em São Luís, con- 
tou com a pre sen ça de au to ri da des 
dos três po de res do es ta do, mem bros 
e ser vi do res do MP Na ci o nal e do Ma- 
ra nhão, além de con vi da dos e fa mi li a- 
res do em pos san do. Edu ar do Ni co lau 
foi elei to pa ra mais dois anos à fren te 
do Mi nis té rio Pú bli co do Ma ra nhão 
no dia 23 de maio, por meio de vo ta- 
ção ele trô ni ca. Na oca sião, ele re ce- 
beu 264 vo tos de pro mo to res e pro cu- 
ra do res de jus ti ça, dos quais 200 fo- 
ram vo tos úni cos. No dia se guin te, o 
pro cu ra dor-ge ral de jus ti ça foi no me- 
a do pe lo go ver na dor do Ma ra nhão, 
Car los Bran dão, pa ra o no vo man da- 
to.

Na aber tu ra da so le ni da de, os pro- 
cu ra do res de jus ti ça Krish na mur ti Lo- 
pes Men des Fran ça, Ma ri léa Cam pos 
dos San tos Cos ta e Flá via Te re za de Vi- 
vei ros Vi ei ra con du zi ram o em pos- 
san do, acom pa nha do de sua mãe, 
Jac que li ne Hiluy Ni co lau, até a me sa 
de hon ra.

Após o ju ra men to pe lo pro cu ra dor-
ge ral de jus ti ça, a pro cu ra do ra de jus- 
ti ça Flá via Te re za Vi ei ra, que é a se cre-

 PAULO VELTEN E OTHELINO NETO PRESITIGIARAM CERIMÔNIA DE POSSE  DE NICOLAU 

tá ria do Co lé gio de Pro cu ra do res de 
Jus ti ça, fez a lei tu ra do ter mo de com- 
pro mis so, pos se e exer cí cio. O Hi no 
Na ci o nal Bra si lei ro e o Hi no do Ma ra- 
nhão fo ram in ter pre ta dos pe lo can tor 
Fer nan do de Car va lho, acom pa nha do 
pe lo pi a nis ta Fe li pe Men don ça. O pre- 
si den te da As so ci a ção do Mi nis té rio 
Pú bli co do Es ta do do Ma ra nhão em 
exer cí cio (Am pem), Rei nal do Cas tro 
Jú ni or, des ta cou a lon ga tra je tó ria de 
Edu ar do Ni co lau na ins ti tui ção mi- 
nis te ri al, bem co mo a sua ex pe ri ên cia 
ad mi nis tra ti va e sen si bi li da de so ci al 
em prol do in te res se pú bli co. <Pa ra- 
béns pe lo su ces so da ad mi nis tra ção 
pas sa da, pe la sua jus tís si ma re con du- 
ção ao car go de pro cu ra dor-ge ral de 
jus ti ça e vo tos de vi tó ri as a Vos sa Ex- 
ce lên cia e to da sua equi pe nes sa no va 

tra je tó ria. Vi tó ri as es tas que se rão re-
ver ti das pa ra to da clas se mi nis te ri al e 
pa ra a so ci e da de ma ra nhen se=.

O go ver na dor do Ma ra nhão em 
exer cí cio, de sem bar ga dor Pau lo Vel-
ten, des ta cou a im por tân cia das ins ti- 
tui ções co mo pi la res da de mo cra cia e 
a ne ces si da de de apri mo rá-las pa ra 
for ta le cer a so ci e da de. <O Mi nis té rio 
Pú bli co tem pa pel de des ta que nos 
avan ços ci vi li za tó ri os. Mui to mais 
que um me ro fis cal da lei, o MP é fis cal 
de to do o or de na men to ju rí di co. Es ta 
ins ti tui ção es tá de pa ra béns. Pa ra-
béns pa ra vo cê, dou tor Ni co lau. Mui-
to su ces so e que te nha êxi to em sua 
jor na da, pois a vi tó ria do Mi nis té rio 
Pú bli co é a vi tó ria de to da a so ci e da- 
de=, fi na li zou.

ELEI ÇÕES 2022

PS TU re a li za lan ça men to das pré-can di da tu ras  
O PS TU lan ça rá a pré-can di da tu ra

de Hertz Di as ao go ver no do Ma ra- 
nhão e a de Sau lo Ar can ge li ao Se na do
Fe de ral. O even to, que con ta rá com a
pre sen ça de Ve ra Lú cia, pré-can di da ta
à Pre si dên cia da Re pú bli ca, se rá re a li- 
za do na pró xi ma sex ta-fei ra (17), às
19h, no au di tó rio do Sin di ca to dos
Ban cá ri os. Além da pré-can di da tu ra
de Hertz Di as ao go ver no do Ma ra- 
nhão e Sau lo Ar can ge li ao Se na do, se- 
rão apre sen ta das as pré-can di da tu ras
a de pu ta do fe de ral e es ta du al pe lo
par ti do e pe lo Po lo So ci a lis ta Re vo lu- 
ci o ná rio. O PS TU e o Po lo So ci a lis ta
Re vo lu ci o ná rio apre sen ta rão uma
cha pa com ple ta, com pos ta por mu- 
lhe res e ho mens da clas se tra ba lha do- 
ra, ati vis tas dos mo vi men tos so ci ais,
qui lom bo las, in dí ge nas e ope rá ri os,
que apre sen ta rão uma saí da so ci a lis- 
ta, fren te às ne ces si da des mais sen ti- 
das pe lo po vo po bre e tra ba lha dor do
Ma ra nhão, que vi ve em uma si tu a ção
de ex tre ma de si gual da de so ci al e sem
aces so às po lí ti cas pú bli cas por par te
do Es ta do.

Hertz Di as é pro fes sor de His tó ria
das re des pú bli cas mu ni ci pal e es ta- 
du al de São Luís. Em 2018, ele foi can- 
di da to à vi ce-pre si dên cia do Bra sil. É
co fun da dor e ini ci ou sua mi li tân cia
po lí ti ca no mo vi men to Hip Hop Qui- 
lom bo Ur ba no, fun da do em 1989,

sen do uma das mais an ti gas or ga ni za- 
ções de Hip Hop do Bra sil, que une o
rap e a mi li tân cia em de fe sa dos di rei- 
tos dos jo vens ne gros da pe ri fe ria. É
tam bém vo ca lis ta do gru po Gí ria Ver- 
me lha. Re cen te men te, in te grou o co- 
man do de gre ve dos pro fes so res da re- 
de mu ni ci pal de São Luís, que es ti ve- 
ram em mo vi men to pa re dis ta pe la ga- 
ran tia da Lei do Pi so, me lho res con di- 
ções de en si no e va lo ri za ção da ca te- 
go ria tão des res pei ta da pe la ges tão do
pre fei to Edu ar do Brai de.

Sau lo Ar can ge li, ser vi dor pú bli co e
pro fes sor da UE MA, tem sua his tó ria
pau ta da na de fe sa dos opri mi dos e
ex plo ra dos pe los go ver nos e pa trões.
Atu ou no mo vi men to es tu dan til e,
pos te ri or men te, pas sou a mi li tar no
mo vi men to sin di cal. Atu al men te, é
di ri gen te sin di cal li cen ci a do do Sin- 
tra ju fe/MA e da Cen tral Sin di cal e Po- 
pu lar CSP-CON LU TAS, com in ter ven- 
ção es ta du al e na ci o nal na de fe sa dos
tra ba lha do res, in dí ge nas, qui lom bo- 
las e cam po ne ses. Co mo con se lhei ro
das ci da des, en fren tou, ao la do dos
con se lhei ros dos mo vi men tos so ci ais,
a pro pos ta de al te ra ção do Pla no Di re- 
tor de São Luís – de fen di da pe los go- 
ver nos mu ni ci pal e es ta du al e pe los
em pre sá ri os – que pre ten de trans for- 

mar mais de 40% da zo na ru ral em ur- 
ba na/in dus tri al, re ti rar áre as de du- 
nas e de pre ser va ção am bi en tal e não
am pli ar o di rei to à mo bi li da de ur ba- 
na, mo ra dia, tra ba lho e ren da da po- 
pu la ção.

Ve ra Lú cia é a úni ca pré-can di da ta
mu lher, ne gra, ope rá ria e nor des ti na à
pre si dên cia do Bra sil. É na tu ral de
Ina já, ci da de lo ca li za da no Ser tão de
Per nam bu co. Tem 54 anos. Ope rá ria
sa pa tei ra, Ve ra é for ma da em Ci ên cia
So ci ais pe la Uni ver si da de Fe de ral de
Ser gi pe. Ain da me ni na, dei xou sua
ter ra na tal jun to com seus pais, que
par ti ram em bus ca de me lho res con- 
di ções de vi da e da ga ran tia de edu ca- 
ção aos fi lhos. Co mo a mai o ria dos
ser ta ne jos que che gam à gran de ci da-
de, foi mo rar na pe ri fe ria, no bair ro
San tos Dum mont, em Ara ca ju. Aos 19
anos, ao la do de ou tras mu lhe res ne- 
gras, po bres, mo ra do ras das pe ri fe ri- 
as, co me çou a tra ba lhar em uma fá-
bri ca de cal ça dos. Foi aí que co me çou
sua mi li tân cia. Es tá no PS TU des de a
sua fun da ção, em 1994.Em 2018, foi
can di da ta à Pre si dên cia da Re pú bli ca
e te ve co mo vi ce o pro fes sor Hertz Di- 
as, do Ma ra nhão. Jun tos, for ma ram a
pri mei ra cha pa 100% ne gra a dis pu tar
a Pre si dên cia do Bra sil.

APAR TE AN DO

So brou pa ra a fo me?
Es tar re ce dor a pas si vi da de da po pu la ção bra si lei ra

di an te do mon tan te de R$ 5 bi que se rá gas to pa ra ele ger
os pré-can di da tos ao exe cu ti vo e le gis la ti vo em to das as
es fe ras, nes ta elei ção, em ou tu bro.

 
Di zem que te mos so men te trin ta e três mi lhões de

pes so as pas san do fo me, re pi to, pas san do fo me, sem na- 
da pa ra co mer, ne nhum ali men to, sa ben do que a mi sé- 
ria de ve con ti nu ar sen do uma cons tan te em to do o país,
e, prin ci pal men te, no Ma ra nhão.

 
Ob ser van do as fi las nos <Res tau ran tes Po pu la res=

qua se não ve mos pes so as abai xo da li nha da mi sé ria
ten tan do sal var o estô ma go com, ao me nos, o al mo ço.
Fi ca aber to di a ri a men te, em mui tos mu ni cí pi os, no vai
quem quer, co me quem po de, mes mo sen do co bra do o
pre ço de R$ 1 re al. Fal tan do co brar das au to ri da des o
en ten di men to do ser vi ço de ma tar a fo me pa ra to dos,
se rá que a mai o ria das pes so as con se guem pa gar?

 
Im pos sí vel acre di tar que os po lí ti cos vão fi car sa tis- 

fei tos so men te com o di nhei ro pú bli co, sa ben do que as
pro pos tas dei xa ram de ilu dir os elei to res, no va men te
se rá o com pra vo to. Evi den te que o cai xa dois vai ser o
com ple men to pa ra ele ger os mes mos de sem pre, fa zen- 
do o mes mo de sem pre.

 
So men te com de nún ci as fi ca in viá vel apu rar os des vi- 

os, pou cos fa zem por me do, sa bem que a jus ti ça elei to- 
ral pre ci sa de olhos apu ra dos e bra ços lon gos pa ra che- 
gar aos cri mi no sos elei to rais. Pi or sa ber que quem fi- 
nan cia o por de bai xo dos pa nos de pois co bra com a cor- 
rup ção, rou ban do o di nhei ro que po de ria ma tar a fo me.
Sem pre o mes mo pa drão!

 
 

 
Enér gi co – Nem quis dis cu tir se a de nún cia de pu ta do

es ta du al Yglésio Moyses (PSB) so bre a frau de no con cur- 
so pú bli co na As sem bleia Le gis la ti va do Ma ra nhão tem
fa tos com pro va dos em re la ção aos can di da tos apro va- 
dos. Pre si den te do Le gis la ti vo, Othe li no Ne to (PC doB),
de ter mi nou a aber tu ra de pro ce di men to de apu ra ção e
en ca mi nhou ao Mi nis té rio Pú bli co Es ta du al a so li ci ta- 
ção de in ves ti ga ção. Lou vá vel a per ma nen te fis ca li za ção
do so ci a lis ta, ape sar de mui tos do par la men to não con- 
cor da rem com a for ma de ex po si ção no mi na ti va so bre a
ca pa ci da de de in te li gên cia das pes so as de nun ci a das.
Mas o Yglésio sem pre foi po lê mi co, sem pre se rá, es te
não mu da!

 
Dis pu ta fer re nha en tre o se cre tá rio es ta du al de Co- 

mu ni ca ção, Ri car do Cap pel li (PSB), e o de pu ta do es ta- 
du al Du ar te Jr. (PSB) pa ra ga nhar o tí tu lo do ali a do que
mais pre ju di ca o go ver no de Car los Bran dão (PSB). Cap- 
pel li ata can do res pei ta do veí cu lo de co mu ni ca ção e ins- 
ti tu tos de pes qui sas e Du ar te ten tan do afun dar a so lu- 
ção dos ferryboat com uma es tram be lha da fis ca li za ção
le van do na al ça o PRO CON da es po sa.

 
Con cor ri do o <Ar raiá do Po vo= pro mo vi do pe la As- 

sem bleia Le gis la ti va do Ma ra nhão, por meio do Ge de- 
ma. Ex ce len te es pa ço, com be las brin ca dei ras cul tu rais,
de li ci o sas co mi das tí pi cas e, o me lhor, se gu ran ça pa ra
os pre sen tes. Prin ci pal men te por que não es tão uti li zan- 
do os fes te jos pa ra dis pu tas elei to rais.

 
En ten den do que nin guém es pe ra da ta pa ra nas cer, a

pre fei tu ra de São Jo sé de Ri ba mar con ti nua em pe nha da
em pro por ci o nar qua li da de no nas ci men to e nos pri- 
mei ros me ses de vi da dos be bês dis tri buin do o Kit En xo- 
val. Mais que um di rei to, um aco lhi men to es pe ci al pa ra
as fa mí li as na ação co man da da pe la se cre tá ria de As sis- 
tên cia So ci al, Tra ba lho e Ren da, Gil va na Du ai li be.

 
Olha, di zem que a tur ma da se cre tá ria de es ta do da

Cul tu ra fes te jou achan do que o <Ca zum bá= da pre fei tu- 
ra de São Luís, na en tra da da pon te Jo sé Sarney, ti nha
tom ba do igual as ban dei ri nhas. Na da dis so, so men te
uma rá pi da tro ca de rou pa e um re to que fa ci al, o azul zi- 
nho vol tou pa ra seu lu gar de des ta que e po lê mi ca!

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

https://banca.oimparcial.com.br/
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São diversos aportes em mobilidade, lazer, educação e obras civis, que contribuem para
o crescimento das cidades e o fomento do turismo

MELHORIAS

Governo do MA investe
na região dos Lençóis

P
or meio da Se cre ta ria de Es ta- 
do da In fra es tru tu ra (Sin fra), 
o Go ver no do Es ta do in ves te 
de for ma con tí nua na in fra es- 

tru tu ra das ci da des na re gião dos Len- 
çóis Ma ra nhen ses, car tão-pos tal co- 
nhe ci do no mun do in tei ro. São di ver- 
sos apor tes em mo bi li da de, la zer, 
edu ca ção e obras ci vis, que con tri bu- 
em pa ra o cres ci men to das ci da des e o 
fo men to do tu ris mo.

Em vi si ta re cen te à ci da de de Arai o- 
ses, o se cre tá rio de In fra es tru tu ra, 
Apa rí cio Ban dei ra, co men tou so bre o 
es for ço do Go ver no em man ter os in- 
ves ti men tos na re gião pa ra que ha ja, 
ca da vez mais, de sen vol vi men to lo cal 
e po ten ci al tu rís ti co.

<Nes tes anos de Go ver no, mui to foi 
re a li za do pe las ci da des dos Len çóis e 
o nos so com pro mis so, jun to com o 
go ver na dor Bran dão, é con ti nu ar le- 
van do in ves ti men tos, ações e in fra es- 
tru tu ra pa ra es tes mu ni cí pi os. Na ci- 
da de de Arai o ses, por exem plo, no dia 
da inau gu ra ção da MA-312, en tre a se- 
de e o po vo a do Car nau bei ras, anun ci- 
a mos a con ti nu a ção da cons tru ção da 
ro do via até Água Do ce, que é um so- 
nho pa ra a re gião=, des ta cou o se cre- 
tá rio.

Com pos ta pe las ci da des de Bar rei- 
ri nhas, Hum ber to de Cam pos, Pau li- 
no Ne ves, Pri mei ra Cruz, San to Ama- 
ro, Arai o ses, Ur ba no San tos e Tu tóia, a 
Re gião dos Len çóis Ma ra nhen ses foi 
uma das que re ce beu gran de con tri- 
bui ção de in ves ti men to do Go ver no 
do Es ta do nos úl ti mos anos. Fo ram 
mais de R$ 63 mi lhões in ves ti dos so- 
men te nas cons tru ções das ro do vi as, 
MA-315, en tre Bar rei ri nhas e Pau li no

SÃO DIVERSOS APORTES EM MOBILIDADE, LAZER, EDUCAÇÃO E OBRAS CIVIS, ETC

Ne ves, MA-320 en tre San to Ama ro e o 
Po vo a do San gue e MA-312, que li ga 
Arai o ses ao Po vo a do Car nau bei ras.

Além dis so, por meio da Sin fra fo- 
ram re a li za das, tam bém, obras que 
per mei am a área ci vil, co mo re for mas 
de de le ga ci as e es pa ços pú bli cos, a 
exem plo da De le ga cia de Bar rei ri- 
nhas, do Fa rol do Man da ca ru e do Ae- 
ro por to de Bar rei ri nhas e cla ro, cons- 
tru ções na edu ca ção, co mo o IE MA de 
Tu tóia.

Co mo os in ves ti men tos não pa ram, 
nas ci da des de San to Ama ro, Tu tóia, 
Bar rei ri nhas e Ur ba no San tos, o Go- 
ver no tem da do se gui men to ao de- 
sen vol vi men to es tru tu ral de las. Em 
mo bi li da de, três obras ro do viá ri as es- 
tão sen do cons truí das, a Pon te so bre 
o Rio Pre gui ças, que vai fa ci li tar o 
aces so de mais de 13 po vo a dos à se de 
do mu ni cí pio de Bar rei ri nhas, fa ci li- 
tan do, ain da mais, a ro ta de tu ris mo 
na re gião e as MA-320 – que li ga San to 

Ama ro à Pri mei ra Cruz e MA-225 – in- 
ter li gan do Ur ba no San tos à Bar rei ri- 
nhas.

Ma nu ten ções nas ro do vi as de to da 
a re gião tam bém es tão em exe cu ção. 
Ao to do, são 5 tre chos que re ce bem 
ser vi ços de con ser va ção do pa vi men- 
to, com tra ba lhos de re ca pe a men to, 
ta pa-bu ra co, ro ço e lim pe za dos ca-
nais.

Na área da edu ca ção, o Go ver no es- 
tá re a li zan do a se gun da eta pa de 
cons tru ção do IE MA na ci da de de Tu- 
tóia. A Uni da de, com 12 sa las, pro por-
ci o na aos alu nos uma edu ca ção pro- 
fis si o na li zan te em Ad mi nis tra ção, En-
fer ma gem, Gas tro no mia e Guia de Tu- 
ris mo.

As equi pes da Sin fra es tão fo can do, 
ago ra, na cons tru ção do gi ná sio, com 
a exe cu ção da es tru tu ra me tá li ca do 
te lha do, as ins ta la ções hi dráu li cas 
dos ba nhei ros e as ins ta la ções elé tri- 
cas.

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 Go ver no do Es ta do re a li za au di- 
ên ci as pú bli cas do Or ça men to Par ti- 
ci pa ti vo (OP) em 13 mu ni cí pi os das
ma cror re giões do Ma ra nhão, de for- 
ma pre sen ci al. A so le ni da de de aber- 
tu ra do OP 2022 acon te ce rá nes ta sex- 
ta-fei ra (17), às 15h, no au di tó rio do
Pa lá cio Hen ri que de La Roc que, e
con ta rá com a par ti ci pa ção de re pre- 
sen tan tes do po der pú bli co e so ci e da- 
de ci vil de to do o es ta do.

O Or ça men to Par ti ci pa ti vo é co or- 
de na do pe las se cre ta ri as de Es ta do do
Pla ne ja men to e Or ça men to (Se plan) e
dos Di rei tos Hu ma nos e Par ti ci pa ção
Po pu lar (Se dih pop), com o apoio do
Ins ti tu to Ma ra nhen se de Es tu dos So- 
ci o e conô mi cos e Car to grá fi cos
(IMESC). A ação é um es tí mu lo à par- 
ti ci pa ção da po pu la ção ma ra nhen se
na cons tru ção do or ça men to pú bli co
es ta du al, pos si bi li tan do ao ci da dão
de ci dir as pri o ri da des na apli ca ção e
in ves ti men to do di nhei ro pú bli co.

Após dois anos de re a li za ção do OP
em for ma to es tri ta men te di gi tal de vi- 
do às res tri ções da pan de mia de Co- 
vid-19, o Go ver no do Ma ra nhão re to- 
ma as au di ên ci as pre sen ci ais es te ano
pa ra ou vir a po pu la ção em Gru pos de
Tra ba lho te má ti cos e apre sen tar os
in ves ti men tos fei tos e as de man das
con tem pla das em ca da re gião com
obras e ser vi ços. As sim, o pú bli co se rá

in for ma do dos re sul ta dos al can ça dos
pe lo OP des de 2015 e das ações já in- 
di ca das an te ri or men te pe los ma ra- 
nhen ses no Pla no Plu ri a nu al (PPA), as
quais vão com por a Lei Or ça men tá ria
Anu al (LOA) de 2023.

En tre al gu mas das ações es co lhi das
pe los ma ra nhen ses ao lon go das edi- 
ções do Or ça men to Par ti ci pa ti vo es- 
tão a cons tru ção de pon tes (in fra es- 
tru tu ra), de hos pi tais e ma ter ni da des,
vi as, pra ças, es co las (den tre es tas, os
IE MAS e es co las in dí ge nas), cen tros
de re fe rên cia, nú cle os da De fen so ria
Pú bli ca e di ver sos equi pa men tos pú- 
bli cos que pro por ci o nam o aces so à
edu ca ção, saú de, la zer, mo bi li da de,
as sis tên cia e jus ti ça, que es tão a ser vi- 
ço da so ci e da de ma ra nhen se em di- 
ver sas ci da des do es ta do.

As au di ên ci as pú bli cas se rão re a li- 
za das de 21 a 30 de ju nho, abran gen do
as ci da des de Ca xi as, San ta Inês, Ana- 
pu rus, Bar rei ri nhas, Go ver na dor Nu- 
nes Frei re, Ita pe cu ru, Co li nas, Im pe- 
ra triz, Bal sas, Be qui mão, Gra jaú, Pe- 
drei ras e São Luís. A par ti ci pa ção é
aber ta ao pú bli co.

Ve ja abai xo o ca len dá rio das au di- 
ên ci as nas ma cror re giões do es ta do:

17/06
Lan ça men to do Or ça men to Par ti- 

ci pa ti vo 2022, às 15h, no Pa lá cio Hen- 
ri que de La Roc que – São Luís

21/06
Ma cror re gião dos Co cais – Au di ên- 

cia Pú bli ca em Ca xi as
Ma cror re gião Al to Tu ri Gu ru pi – Au di- 
ên cia Pú bli ca em Go ver na dor Nu nes
Frei re
Ma cror re gião do Ser tão do Ma ra nhão
– Au di ên cia Pú bli ca em Co li nas

23/06
Ma cror re gião do Va le do Pin da ré –

Au di ên cia Pú bli ca em San ta Inês
Ma cror re gião dos Len çóis e Mu nim –
Au di ên cia Pú bli ca em Bar rei ri nhas
Ma cror re gião do Va le do Ita pe cu ru –
Au di ên cia Pú bli ca em Ita pe cu ru-Mi-
rim
Ma cror re gião Cer ra do Amazô ni co –
Au di ên cia Pú bli ca em Im pe ra triz

27/06
Re gião Me tro po li ta na – Au di ên cia

Pú bli ca em São Luís
28/06
Ma cror re gião do Cer ra do Sul – Au- 

di ên cia Pú bli ca em Bal sas
Ma cror re gião da Bai xa da Oci den tal/
Cam pos e La gos – Au di ên cia Pú bli ca
em Be qui mão
Ma cror re gião do Va le do Me a rim – Au- 
di ên cia Pú bli ca em Gra jaú
Ma cror re gião do Mé dio Me a rim – Au- 
di ên cia Pú bli ca em Pe drei ras

30/06
Ma cror re gião do Bai xo Par naí ba –

Au di ên cia Pú bli ca em Ana pu rus

On de se rá re a li za da

EDU CA ÇÃO

Mais de 1,3 mil es qui pes
se ins cre ve ram pa ra a
Fei ra de Ci ên cia,
Sus ten ta bi li da de e
Ino va ção do Go ver no
do Es ta do

1.323 é o nú me ro de equi pes es co la res ins cri tas pa ra a
Fei ra de Ci ên ci as, Sus ten ta bi li da de e Ino va ção, mai or
even to de fo men to à pes qui sa no am bi en te edu ca ci o nal
do Ma ra nhão, pro mo vi da pe lo Go ver no do Es ta do, que
ocor re rá no dia 28 de ju nho em seis po los re gi o nais, si- 
mul ta ne a men te, abran gen do to dos os mu ni cí pi os ma- 
ra nhen ses. As ins cri ções en cer ra ram na noi te des ta
quar ta-fei ra (15).

<O ele va do nú me ro de ins cri ções su pe rou nos sas ex- 
pec ta ti vas. Is so pro va que es se even to ci en tí fi co ide a li- 
za do pe lo go ver na dor Car los Bran dão já é um su ces so e
era es pe ra do por nos sas es co las, que têm mui ta pro du- 
ção e ini ci a ção ci en tí fi ca, com to tal em pe nho dos nos- 
sos pro fes so res=, des ta cou a se cre tá ria de Es ta do da
Edu ca ção, Leu zi ne te Pe rei ra da Sil va.

A Fei ra é co or de na da no âm bi to da Se cre ta ria de Es ta- 
do da Edu ca ção (Se duc), com par ce ria das Se cre ta ri as
de Es ta do da Ci ên cia, Tec no lo gia e Ino va ção (Sec ti) e da
Ju ven tu de (Se e juv) e da Fun da ção de Am pa ro à Pes qui sa
e ao De sen vol vi men to Ci en tí fi co e Tec no ló gi co (Fa pe- 
ma) e o IE MA. Con ta, ain da, com a par ti ci pa ção do Ins ti- 
tu to Fe de ral de Edu ca ção, Ci ên cia e Tec no lo gia do Ma- 
ra nhão (IF MA).

En tre os ob je ti vos da Fei ra, es tão ins ti gar o de sen vol- 
vi men to da ci ên cia e do co nhe ci men to tec no ló gi co no
En si no Mé dio, por meio da pes qui sa, da ex pe ri men ta- 
ção e de sua apli ca ção em di ver sos con tex tos, es ti mu- 
lan do o pro ta go nis mo ju ve nil, a cri a ti vi da de e a cor res- 
pon sa bi li da de so ci al; es ti mu lar a co mu ni da de es co lar a
bus car so lu ções cri a ti vas que au xi li em na su pe ra ção de
de sa fi os e di fi cul da des pre sen tes na im ple men ta ção de
ati vi da des vol ta das ao de sen vol vi men to hu ma no de na- 
tu re za teó ri ca e/ou ex pe ri men tal. Além de re co nhe cer
ex pe ri ên ci as exi to sas e ati vi da des ino va do ras, com im- 
pac to so ci al e am bi en tal, de sen vol vi das pe los es tu dan- 
tes do En si no Mé dio da Re de Pú bli ca do Ma ra nhão, vi sa
tam bém in cen ti var o pro ta go nis mo es tu dan til por meio
de pro ces sos e prá ti cas vol ta das à ci ên cia e à tec no lo gia,
es ti mu lan do o diá lo go com o mun do re al e as pos si bi li- 
da des de aná li ses e de in ter ven ções em con tex tos mais
am plos e com ple xos.

Es tu dan tes da re de pú bli ca das es co las em tem po
par ci al, dos Cen tros Edu ca Mais, IE MAs e do IF MA se
ins cre ve ram em du as ca te go ri as: Ex pe ri men ta ção Ci en- 
tí fi ca e Sus ten ta bi li da de; e Ino va ção, Tec no lo gia e Ro bó- 
ti ca. Após a ins cri ção das pro pos tas e ex pe ri ên ci as, ha- 
ve rá aná li se das ex pe ri ên ci as ci en tí fi cas, de ca rá ter clas- 
si fi ca tó rio e eli mi na tó rio, e a de fe sa das pro pos tas, de
ca rá ter clas si fi ca tó rio, ava li a da por uma co mis são jul ga- 
do ra e pe los vi si tan tes da Fei ra (vo ta ção QR Co de), pa ra
a clas si fi ca ção das equi pes a se rem pre mi a das.

Se rão pre mi a dos os 1º, 2º e 3º lu ga res de ca da ca te go- 
ria. Re ce be rão os prê mi os as es co las, pro fes so res e es tu- 
dan tes.

Pa ra ga ran tir a par ti ci pa ção de es tu dan tes de to do o
es ta do, a Fei ra acon te ce rá em seis Po los Edu ca ci o nais:
São Luís, abran gen do as Uni da des Re gi o nais de Edu ca- 
ção (UREs) de São Luís, Ro sá rio, Ita pe cu ru Mi rim e Cha- 
pa di nha; Im pe ra triz: com as UREs de Im pe ra triz e Açai- 
lân dia; Pi nhei ro, reu nin do mu ni cí pi os das UREs de Pi- 
nhei ro, Vi a na, San ta Inês e Zé Do ca; Bal sas, com as UREs
de Bal sas e Bar ra do Cor da, que en vol vem um to tal de 22
mu ni cí pi os; Ca xi as (re gi o nais Ca xi as, Co dó, Ti mon, Ba- 
ca bal e Pe drei ras); e Co li nas: mu ni cí pi os das UREs de
São João dos Pa tos e Pre si den te, as du as com 31 mu ni cí- 
pi os.

São Luís, sexta-feira, 17 de junho de 2022
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GRÁFICA ESCOLAR S/A 

CNPJ 06.273.072/0001-99 

NIRE 21300005170 

Assembleia Geral Extraordinária 

Edital de Convocação 

 

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

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

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

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

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

 

 

Fernando José Macieira Sarney 

Presidente do Conselho de Administração 
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da conta de “Correção Monetária do Capital”) no valor de R$ 
180.465,47 (cento e oitenta mil,  quatrocentos e sessenta e 
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                        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 especifi cações 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.

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.

São Luís - MA, 13 de junho de 2022

CHRISANE OLIVEIRA BARROS

Pregoeira da SES / MA

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

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 Prefei-
tura 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 moda-
lidade 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 Perma-
nente 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

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.

São Luís – MA, 14 de junho de 2022

VERA SIMONE CARDOSO DE PAIVA MOHANA PINHEIRO

Presidente da Comissão Processante

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

SERVIÇO DE SINDICÂNCIA E PROCESSO
ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

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.

São Luís, 13 de junho de 2022

ÍTALO REIS BROWN

Secretário Adjunto de Registro de Preços

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO, PATRIMÔNIO

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

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2022 – SARP/MA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 70360/2022 – SARP

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

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

COMUNICADO

O DIGITAL TAMBÉM
É O NOSSO NORMAL!

88888
MILHÕES
DE ACESSOS
o imparcial.com.br
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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

O gol pe

AEROPORTO DE SÃO LUÍS

Fluxo de passageiros
deve aumentar 133%

A
té do min go (19) pe lo me nos
16,8 mil pes so as de vem pas- 
sar pe lo ae ro por to Ma re chal
Cu nha Ma cha do, um au men- 

to de 133% na com pa ra ção com o
mes mo fe ri a do de Cor pus Ch ris ti de
2021, quan do fo ram re gis tra dos 7,2
mil pas sa gei ros no ter mi nal, se gun do
a as ses so ria do ae ro por to.  Nes te ano,
o pi co da mo vi men ta ção acon te ceu
on tem, quan do cer ca de 4,5 mil pas- 
sa gei ros pas sa ram pe lo ae ro por to.

A re to ma da econô mi ca e a con û an- 
ça no pa no ra ma de co ber tu ra va ci nal
con tra a Co vid-19 são al guns dos fa to- 
res que con tri bu em pa ra o au men to
da mo vi men ta ção de pas sa gei ros no
Ae ro por to de São Luiz nes te fe ri a do,
em bo ra pa ra o es ta do, se ja pon to fa- 
cul ta ti vo ape nas pa ra a ad mi nis tra ção
pú bli ca. <Mes mo com uma sé rie de
de sa û os ain da por su pe rar, es ta mos
em um ce ná rio mais fa vo rá vel pa ra a
re to ma da após o mo men to crí ti co da
pan de mia. Além do aque ci men to da
eco no mia, en ten de mos que o au- 
men to da mo vi men ta ção de pas sa gei- 
ros ocor re por que boa par te da po pu- 
la ção já es tá imu ni za da con tra à Co- 
vid-19 e ca da vez mais con û an te pa ra
re to mar su as ati vi da des=, ava lia o ge- 
ren te exe cu ti vo de Pla ne ja men to
Ope ra ci o nal da CCR Ae ro por tos, Giu- 
li a no Bal let ta.

Um des ses que apro vei tou a fol ga
pa ra vi a jar, foi o ser vi dor de uma fa- 
cul da de fe de ral, Antô nio San tos. Com
o fe ri a do de cre ta do pe lo Go ver no Fe- 
de ral, ele apro vei tou pa ra vi si tar os
pais na ci da de de For ta le za. <Vi a jo ce- 
do no dia 15 pa ra apro vei tar mais e
do min go es tou de vol ta pa ra se gun- 

da-fei ra já es tar pron to pa ra o tra ba- 
lho de no vo=, dis se ele, com ple tan do
que es tá com as do ses da va ci na em
di as, e por is so, se sen te mais se gu ro
pa ra vi a jar.

O au men to da

mo vi men ta ção de

pas sa gei ros ocor re

por que boa par te da

po pu la ção já es tá

imu ni za da con tra à

Co vid

Re co men da ções – A CCR Ae ro por- 
tos re co men da aos pas sa gei ros che- 
gar com an te ce dên cia no ae ro por to e
ter uma aten ção re do bra da aos ho rá- 
ri os de em bar que. Mes mo com o
avan ço do pla no na ci o nal de va ci na- 
ção con tra a Co vid-19 e a üe xi bi li za- 
ção das re gras sa ni tá ri as, o se tor de
avi a ção se gue to das as ori en ta ções
das au to ri da des de saú de e da Agên- 
cia de Avi a ção Ci vil (Anac) pa ra que os
vi si tan tes, a co mu ni da de ae ro por tuá- 
ria e os pas sa gei ros se sin tam se gu ros
pa ra vo ar e cir cu lar nos ae ro por tos. O
uso de más ca ra con ti nua sen do ne- 
ces sá rio na sa la de em bar que e nas
ae ro na ves.

Na Ro do viá ria
Se por via área a mo vi men ta ção es- 

tá cres cen te nes ta fol ga de Cor pus Ch-
ris ti, por via ter res tre não há al te ra ção
no ter mi nal de pas sa gei ros da ro do- 
viá ria. Se gun do a SI NART, So ci e da de
Na ci o nal de Apoio Ro do viá rio e Tu rís- 
ti co Lt da, no dia de Cor pus Ch ris ti,
pon to fa cul ta ti vo em São Luís, a  pers- 
pec ti va de mo vi men ta ção no Ter mi- 
nal Ro do viá rio de São Luís tan to no
em bar que quan to de sem bar que é o
pa drão já pra ti ca do em di as nor mais.
 <Ten do em vis ta a de man da, as agên- 
ci as de ôni bus que pres tam ser vi ços
na ro do viá ria não irão dis po ni bi li zar
ôni bus ex tras=, in for mou a as ses so ria
do ór gão.

Ope ra ção PRF
A  Po lí cia Ro do viá ria Fe de ral es tá

na Ope ra ção Cor pus Ch ris ti 2022 des-
de a ma dru ga da de quar ta-fei ra (15),
atu an do no re for ço de ûs ca li za ção em
pon tos es tra té gi cos das ro do vi as. A
Ope ra ção Cor pus Ch ris ti 2022 se gui rá
até as 23h59 do do min go (19), em to- 
do o ter ri tó rio na ci o nal, e a ûs ca li za- 
ção se rá fo ca da em ações que po dem
con tri buir com a re du ção da quan ti- 
da de de aci den tes e a vi o lên cia no
trân si to, co mo ul tra pas sa gens proi bi- 
das, ex ces so de ve lo ci da de, em bri a-
guez ao vo lan te, en tre ou tras.

Po rém, lo go no pri mei ro dia de
ope ra ção, ocor reu um aci den te en tre
um veí cu lo de pas seio e um ca mi- 
nhão, com 4 mor tes.

O aci den te foi no dia 15, às 19h, no
BR 226 (al tu ra do km 151, mu ni cí pio
de Go ver na dor Eu gê nio de Bar ros).
Se gun do a PRF, as ví ti mas que ocu pa- 
vam a pi ca pe eram o con du tor, de 54
anos de ida de, re si den te em Te re si- 
na/PI, e três mu lhe res.

GOLPE DO CONSÓRCIO

Estelionatário que aplicou golpes de R$ 5 milhões

Após in ves ti ga ções da Po lí cia Ci vil
do Ma ra nhão, um ho mem foi pre so
pe los cri mes de es te li o na to, as so ci a- 
ção cri mi no sa e cri mes con tra as re la- 
ções de con su mo apli ca dos em ci da- 
des do Ma ra nhão. 

O ca so é in ves ti ga do pe la De le ga cia
do Con su mi dor de São Luís e a pri são
foi re a li za da no mu ni cí pio do Rio de
Ja nei ro.

Se gun do o de le ga do Ro sa nio Cos ta,
o pre so faz par te de uma or ga ni za ção
es pe ci a li za da em apli car gol pes con- 
tra pes so as hu mil des, fa zen do com
que as ví ti mas ex pe ri men tem pre juí- 
zos in co men su rá veis, pois en tre ga- 
vam aos es te li o na tá ri os to do o va lor
de que dis pu nham e pou pa dos a du- 
ras pe nas du ran te anos.

Ava lia-se que o pre juí zo ul tra pas se
o va lor de R$ 5 mi lhões so men te no

Ma ra nhão. Ain da se gun do com o de- 
le ga do, es se va lor po de au men tar,
pois o cri mi no sos atu a vam em cer ca
de 115 ci da des bra si lei ras.

Pa ra me lhor ilu dir e lu di bri ar as ví- 
ti mas, os es te li o na tá ri os cons ti tu em
uma em pre sa, cu jo en de re ço é sem- 
pre de des ta que na ci da de on de iria
apli car os gol pes.

Es tas em pre sas são inau gu ra das
com o in tui to de atu ar no mer ca do de
con sór cio, com um só ob je ti vo ven der
co tas de con sór cio de ma nei ra ex tre- 
ma men te en ga no sa fa zen do com que
o con su mi dor û nal ex pe ri men te pre- 
juí zos in su por tá veis e que o dei xam
sem qual quer pers pec ti va econô mi ca
e em si tu a ção de pres si va em ra zão da
con di ção de im po tên cia.

De acor do com as in ves ti ga ções da
De le ga cia do Con su mi dor, nor mal- 
men te o gol pe é ini ci a do atra vés das
re des so ci ais e nas pla ta for mas de
clas si û ca dos on li ne, da se guin te for- 
ma: o es te li o na tá rio anun cia um veí-
cu lo, nos en de re ços ele trô ni cos e pa ra
me lhor atrair a ví ti ma, o faz com o
pre ço bem abai xo do va lor re al de
mer ca do, dei xan do o seu te le fo ne
pes so al pa ra con ta to e con se quen te- 
men te iní cio do gol pe.

O sus pei to que é in ves ti ga do, os- 
ten ta va uma vi da de lu xo nas re des so-
ci ais se di zen do ser em pre sá rio, foi
pre so por uma equi pe da Po lí cia Ci vil
do Rio de Ja nei ro, no bair ro da Bar ra
da Ti ju ca, Zo na Oes te, área no bre da
ca pi tal üu mi nen se. O man da do de
pri são foi ex pe di do pe la 7ª Va ra Cri mi-
nal de São Luís.

Can ji ca tra di ci o nal

• 1 xí ca ra e meia (chá) de mi lho pa ra can ji ca
• 1 la ta de lei te con den sa do
• 1 me di da (la ta) de lei te
• ca ne la em pó pa ra pol vi lhar

• Dei xe o mi lho de mo lho em água fria por, no mí ni mo,
2 ho ras. Es cor ra a água e le ve o mi lho ao fo go em pa ne la
de pres são com dois li tros e meio de água fria, re du zin do
o fo go após a fer vu ra.
• Dei xe co zi nhar por 1 ho ra. De pois de co zi da, re ti re do
fo go, dei xe sair to da a pres são e abra a pa ne la. Jun te o
lei te con den sa do, o lei te e dei xe fer ver por mais 5 mi nu -
tos, me xen do de vez em quan do até û car cre mo sa.
• Des pe je em uma ti ge la fun da e sir va pol vi lha da com
ca ne la. Tô aqui bem na dú vi da se pre û ro ela quen ti nha
ou ge la da!

Can ji ca sim ples e cre mo sa

• 500 g de mi lho bran co pa ra can ji ca
• 1 pau de ca ne la
• 6 cra vos-da-ín dia
• 1 li tro de lei te
• 1 la ta de lei te con den sa do
• 600 g de açú car (ou a gos to)
• 250 ml de lei te de co co (op ci o nal)

• Dei xe o mi lho de mo lho em água de vés pe ra.
• Es cor ra o mi lho e des car te a água do mo lho.
• Co lo que o mi lho em uma pa ne la de pres são e cu bra
com bas tan te água. Jun te a ca ne la e os cra vos e dei xe co -
zi nhar por 1 ho ra ou até o mi lho es tar bem co zi do.
• Jun te o lei te, o lei te con den sa do, o açú car e o lei te de
co co se es ti ver usan do. Dei xe co zi nhar ou tra vez por
mais 30 mi nu tos ou até en gros sar a gos to.
• Sir va quen te ou fria. Eu só gos to bem quen ti nha.

Can ji ca sal ga da com ca la bre sa

• 1/2 xí ca ra de chá de mi lho pa ra can ji ca
• 1 li tro de água
• 1 ûo de azei te
• 1/2 ce bo la pi ca da
• 2 to ma tes pi ca dos
• 1 den te de alho pi ca do
• 3 lin gui ças ca la bre sas do ti po û ni nha
• 1 xí ca ra de chá de ex tra to de to ma te
• Sal e pi men ta a gos to
• Sal si nha a gos to
• 50 gra mas de quei jo par me são ra la do

• Reú na to dos os in gre di en tes.
• Em um re ci pi en te, dei xe a can ji ca de mo lho por cer ca
de 12 ho ras.
• Pas sa do o tem po, trans û ra pa ra uma pa ne la de pres -
são, adi ci o ne a água, fe che a pa ne la, dei xe pe gar pres -
são, con te 20 mi nu tos e des li gue o fo go.
• Re ti re a pres são, es cor ra a água e re ser ve a can ji ca.
• Em ou tra pa ne la mé dia, es quen te um ûo de azei te e
re fo gue a ce bo la até dou rar.
• Acres cen te os to ma tes, o alho, a lin gui ça e re fo gue até
o to ma te co me çar a des man char.
• Jun te a can ji ca co zi da, o ex tra to de to ma te, um pou co
de água (ca so pre ci se), mis tu re e dei xe co zi nhar por cer -
ca de 10 mi nu tos ou até û car bem mo le.
• Fi na li ze com o sal, a pi men ta, a sal si nha e mis tu re
bem.
• Pol vi lhe o quei jo par me são por ci ma e sir va. Bom ape -
ti te!

RE CEI TA IM PAR

Can ji ca do ce, cre mo sa
e sal ga da! Co nhe ça 3
re cei tas fá ceis

Min gau de mi lho, cu rau, mu gun zá, can ji ca… Não in- 
te res sa co mo vo cê cha ma, o que im por ta mes mo é o sa- 
bor de li ci o so da mis tu ra de grãos de mi lho com lei te,
man tei ga… E o que mais vo cê qui ser!

Co mi da tra di ci o nal das fes tas ju ni nas, es se pra to vai
bem em qual quer épo ca e acei ta os mais va ri a dos sa bo- 
res em seu pre pa ro. De pa ço ca à lin gui ça, é só es co lher o
que vai com ple men tar a sua can ji ca e par tir pa ra a co zi- 
nha. Na lis ta abai xo, vo cê co nhe ce três re cei tas de can ji- 
ca pa ra tes tar na co zi nha.

In gre di en tes

Mo do de pre pa ro

In gre di en tes

Mo do de pre pa ro 

Di cas/subs ti tui ções
Sir va com amen doim tor ra do e pi ca do ou com co co
fres co ra la do se gos tar.

In gre di en tes

Mo do de pre pa ro

In for ma ções adi ci o nais
Vo cê po de usar car ne se ca ou fran go des û a do ao in vés

de ca la bre sa, pa ra ver sões di fe ren tes.
Fi ca de li ci o so ser vir com cus cuz no es ti lo nor des ti no,

co mo se fos se uma <fa ro fa=, pois, ele abra ça a cre mo si- 
da de da can ji ca mui to bem!

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

NÃO VIAJOU!

Sampaio joga contra o
Grêmio sem Pimentinha
GAUDÊNCIO CARVALHO
Especial para O Imparcial

O
Sam paio Cor rêa em bar cou, 
na ma dru ga da de on tem, 
quin ta-fei ra (16), ru mo à 
Por to Ale gre pa ra en ca rar o 

Grê mio no sá ba do (18) às 11h. O Jo go 
é vá li do pe la 13ª ro da da da Sé rie B do 
Cam pe o na to Bra si lei ro e o Tri co lor vai 
com uma bai xa im por tan te, Pi men ti- 
nha não foi re la ci o na do pa ra se re cu- 
pe rar de uma vi ro se.

Na vi tó ria da Bo lí via no úl ti mo fim 
de se ma na, con tra o Náu ti co, o ata- 
can te Pi men ti nha foi o des ta que da 
par ti da com uma as sis tên cia e um gol, 
que deu a vi tó ria ao ti me ma ra nhen se 
por 2×0. Mas lo go de pois da par ti da, 
em en tre vis ta à as ses so ria de im pren- 
sa do clu be, o ata can te de cla rou que 
não es ta va 100% um iní cio de vi ro se. 
<Ra paz é es sa vi ro se aí que vai e vem, 
vai e vem, to da ho ra. Até nos so ami go 
Eloir não con se guiu jo gar ho je por 
con ta de la, es pe ro me re cu pe rar 100% 
lo go pa ra a pró xi ma par ti da=, de cla- 
rou o ca mi sa 11.

Mas o téc ni co Léo Con dé não vai 
po der con tar com Pi men ti nha, que 
além de não es tar ain da 100% se guiu a 
ori en ta ção do de par ta men to mé di co 
de pou par o jo ga dor pa ra, in clu si ve, 
mus cu lar men te pa ra a sequên cia da 
com pe ti ção.

O téc ni co bo li vi a no não vai po der 
con tar com Pi men ti nha, mas vai po- 
der co lo car o meia-ata can te Eloir nos 
seus pla nos. O jo ga dor já es tá re cu pe- 
ra do e vi a jou com o ti me. <Fi co fe liz 
pe la mi nha re cu pe ra ção, não pu de es- 
tar con tra o Náu ti co em ca sa, mas va- 
mos dar o nos so má xi mo con tra o 
Grê mio e bus car nos sa pri mei ra vi tó- 
ria fo ra de ca sa. Se vi er con tra um ti me

O ATACANTE PIMENTINHA DEVE RETORNAR AO TIME APENAS DA 14ª RODADA DA SÉRIE B

gran de co mo o Grê mio é me lhor ain- 
da=, co men tou o meia-ata can te da 
equi pe ma ra nhen se.

O Jo go é sá ba do (18), na Are na do 
Grê mio, às 11h. As du as equi pes não 

se en fren tam há 48 anos. Em ca so de 
vi tó ria o Sam paio, além de con quis tar 
sua pri mei ra vi tó ria fo ra de ca sa, vai 
che gar aos 18 pon tos. Já o Grê mio po- 
de en trar no G4 so man do 21 pon tos.

ESCOLINHA GOL DE PLACA

3ª edição de projeto será lançado no sábado
A ter cei ra edi ção da Es co li nha Gol

de Pla ca, ini ci a ti va pa tro ci na da pe lo
go ver no do Es ta do do Ma ra nhão e pe- 
las Dro ga ri as Glo bo, por meio da Lei
de In cen ti vo ao Es por te, se rá lan ça da
ofi ci al men te em so le ni da de na ma- 
nhã des te sá ba do (18), a par tir das 8h,
na As so ci a ção Atlé ti ca Boa Vi da, no
bair ro Are al, em Ba ca bal. 

O pro je to vai aten der 60 cri an ças
en tre 8 e 12 anos com trei nos de fu te- 
bol e aten di men to pe da gó gi co.

A Es co li nha Gol de Pla ca nas ceu em
de zem bro de 2018 com o ob je ti vo de
aten der cri an ças e ado les cen tes em
si tu a ção de vul ne ra bi li da de so ci al nas
co mu ni da des ca ren tes de Ba ca bal por
meio da prá ti ca do fu te bol. 

O es por te é im por tan te co mo ex- 
pres são de cul tu ra e in clu são so ci al,
aju dan do no de sen vol vi men to e

trans for ma ção hu ma na, além de pro- 
por ci o nar mais saú de e agre gar va lo- 
res pa ra ca pa ci tar pes so as a in gres sa- 
rem cons tru ti va men te na so ci e da de.

Os atle tas da Es co li nha Gol de Pla ca
par ti ci pam de au las teó ri cas e prá ti- 
cas vol ta das pa ra ini ci a ção e trei na- 
men to do es por te, em ati vi da des de- 
sen vol vi das por pro fis si o nais ca pa ci- 
ta dos, que se gui rão uma me to do lo gia
es pe ci a li za da e pen sa da ex clu si va- 
men te pa ra os jo vens alu nos. Além de
con ta rem com acom pa nha men to es- 
co lar e pe da gó gi co se ma nal, as cri an- 
ças do pro je to tam bém re ce bem ali- 
men ta ção nos di as de trei nos.

Pa ra par ti ci pa rem dos trei na men- 
tos e das ati vi da des es co la res, to dos
os 60 alu nos des ta edi ção da Es co li- 
nha Gol de Pla ca re ce be rão um kit
com o ma te ri al es por ti vo ne ces sá rio

(uni for me, chu tei ras, ca ne lei ras e bol- 
sas es por ti vas), além de ca der nos e
gar ra fi nhas de água in di vi du ais. <Es- 
ta mos mui to fe li zes com o lan ça men-
to da ter cei ra edi ção da Es co li nha Gol
de Pla ca, que é uma ini ci a ti va fun da- 
men tal pa ra o de sen vol vi men to da
so ci e da de e já trans for mou a vi da de
vá ri as fa mí li as em Ba ca bal. Mais uma
vez, res sal ta mos a im por tân cia de ali- 
ar es por te e edu ca ção, con tri buin do
na for ma ção e na saú de das cri an ças.
Fi ca o nos so agra de ci men to ao go ver- 
no do Es ta do e às Dro ga ri as Glo bo por
acre di ta rem nes sa ini ci a ti va=, afir mou
o co or de na dor do pro je to, Klé ber Mu- 
niz. To das as in for ma ções so bre a ter- 
cei ra edi ção da Es co li nha Gol de Pla ca
es tão dis po ní veis nas re des so ci ais
ofi ci ais do pro je to (@gol de pla ca ba ca- 
bal) no Ins ta gram e no Fa ce bo ok.

JUMS 2022

Estácio é campeã do
Handebol Feminino

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

<Um jo go im pe cá vel=. As sim, o pro fes sor Edu ar do
Tel les clas si fi cou a fi nal dos Jo gos Uni ver si tá ri os Ma ra- 
nhen se – JUMS 2022 no han de bol fe mi ni no. A Es tá cio
ven ceu a for te equi pe da Nas sau que bran do as sim uma
ex pec ta ti va pe la ma nu ten ção do tí tu lo pe la Nas sau.

A Fa cul da de Es tá cio par ti ci pou do han de bol uni ver- 
si tá rio fe mi ni no com uma equi pe acos tu ma da a par ti ci- 
par de com pe ti ções es co la res e, ago ra, no des pos to uni- 
ver si tá rio, após ter si do vi ce-cam peã da fa se re gi o nal da
Ilha e ter per di do pa ra a mes ma Nas sau, pe lo pla car de
25 x 24 na qual já ti nha de mos tra do que se ria uma fi nal
da úl ti ma fa se, com mui ta qua li da de e ta len tos.

Ta len tos não fal ta ram à equi pe cam peã, for ma da
com no mes re no ma dos do han de bol fe mi ni no do mo- 
men to, Gil va na No guei ra, atle ta cam peã pa na me ri ca na
e me lhor jo ga do ra do Pa na me ri ca no Ju ve nil, e Morany
Aze ve do, co mo um dos no mes bem for tes da ge ra ção
atu al ma ra nhen se.

Além des tas atle tas, a Es tá cio ti nha as ex ce len tes go- 
lei ras, Eli zi en ne e Sa ra; as pon tas ar ti lhei ros He le na (ar- 
ti lhei ra do JUMS 2022), Jés si ca e Na gil la; as cen trais su- 
per en vol ven tes, co mo Nayara Mar tins (a me lhor jo ga- 
do ra da com pe ti ção); Cla ri ce Jar dim, Dha jil la, Julianny e
Aman da. As la te rais e Tha lia (me lhor de fen so ra da com- 
pe ti ção), Glau cia e a ta len to sa pivô, Da ni e la Mo ra es.

A Es tá cio ven ceu, na fa se fi nal, a equi pe da UF MA São
Luís (53×18) e UF MA Im pe ra triz (47 x 08) e, na fi nal, ven- 
ceu a Nas sau por 30 x 23.

Ago ra, a equi pe da Es tá cio se pre pa ra pa ra os JUBS –
Jo gos Uni ver si tá ri os Bra si lei ros, em se tem bro, em Bra sí- 
lia – DF. <Va mos lu tar pa ra fi car mos en tre as me lho res
uni ver si da des do país=, afir mou Morany Aze ve do . A
Rei to ria da Es tá cio re ce beu as cam peãs e re a fir mou o
apoio à to da equi pe fe mi ni na pa ra os pró xi mos pas sos.
Se gun do o pró-rei tor da ins ti tui ção, Sa mu el <Es ta re mos
jun tos sem pre da qui pra fren te, apoi an do e tor cen do
jun tos=.

FOCO

CR7 curte férias  com
família e <malhação=

CR7 LEVOU BICICLETA ERGOMÉTRICA PARA AS FÉRIAS NO IATE

Ain da sem fu tu ro de fi ni do no Man ches ter Uni ted,
Cris ti a no Ro nal do cur te fé ri as em Mai or ca, na Es pa nha,
com sua mu lher, Ge or gi na Ro drí guez, e qua tro fi lhos.
Po rém, mes mo no mo men to de des can so, o cra que não
per deu o fo co: apro vei tou pa ra fa zer exer cí ci os em uma
bi ci cle ta er go mé tri ca em seu ia te, ava li a do em R$ 34 mi- 
lhões.

A fa mí lia de CR7 es tá hos pe da da em uma vi la de lu xo
iso la da, que fi ca no pé das mon ta nhas de Tra mun ta na,
ser ra si tu a da ao no ro es te da Ilha de Mai or ca.

Cris ti a no Ro nal do aca ba de ter mi nar sua pri mei ra
tem po ra da após o re tor no após o Man ches ter Uni ted. O
por tu guês tam bém ser viu a se le ção por tu gue sa nas pri- 
mei ras ro da das da Li ga das Na ções.

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

SAMARTONY MAR TINS

SÃO JOÃO 2022

Batizado do Boi de Nina
Rodrigues acontece hoje

U
m dos mais tra di ci o nais
gru pos de bum ba meu boi
do Ma ra nhão, o Boi de Ni na
Ro dri gues, re a li za nes ta

sex ta-fei ra (17), o ba ti za do da brin ca- 
dei ra que des de abril vem re a li zan do
apre sen ta ções nos ar rai ais da ci da de.
O gru po do so ta que de or ques tra é um
dos mais tra di ci o nais do es ta do e tem
co mo ca rac te rís ti ca prin ci pal su as be- 
las ín di as e to a das dan çan tes.

O ri tu al de ba tis mo se rá na Igre ja da
Nos sa Con cei ção, Mon te Cas te lo, a
par tir das 17:30h. Tra di ci o nal men te o
Boi de Ni na Ro dri gues re a li za seu ba- 
ti za do no dia 13 de ju nho, Dia de San- 
to Antô nio, mas es te ano, em de cor- 
rên cia da pan de mia e de ou tros fa to- 
res, a brin ca dei ra te ve que mu dar a
da ta da ben ção do boi.

A brin ca dei ra que es te co me mo ra
seus 32 anos em 2022 re ve ren cia as
raí zes ma ra nhen ses em su as apre sen- 
ta ções do au to do bum ba meu boi e
seus per so na gens, co mo por exem plo,
Ca ti ri na, Pai Fran cis co, ín di as e va- 
quei ros que com su as in du men tá ria
chei as de bri lhos e co res en can tam o
pú bli co em qual quer lu gar.

Se gun do o can ta dor do Boi de Ni na
Ro dri gues, Jo el son Bra ga, a tem po ra- 
da ju ni na 2022 es tá bas tan te in ten sa,

após dois anos da pan de mia da Co- 
vid-19. <Em 2020 o Boi de Ni na Ro dri- 
gues fez 30 anos de tra je tó ria, veio a
pan de mia e in ter rom peu o nos so
gran de es pe tá cu lo que fi ze mos pa ra
es te pe río do que foi aper fei ço a do na- 
que le mo men to. E ago ra nós es ta mos
tra zen do es se pro je to dos 30 anos
com re lei tu ras das to a das tra di ci o nais
do Boi de Ni na Ro dri gues que não po- 
dem fal tar em nos so re per tó rio e nos
ar rai ais por on de a gen te pas sa, e que
que as pes so as co bram. Se le ci o na mos
as prin ci pais to a das que o pú bli co ca- 
ti vo já co nhe ce e com no vos ar ran jos e
in ter pre ta ções com es sas re lei tu ras=,
re ve lou Jo el son Bra ga.

Jo el son Bra ga que es tá no Boi de
Ni na Ro dri gues des de o iní cio da sua
fun da ção, re ve lou que a his tó ria de
sua brin ca dei ra con fun de-se com a
sua pró pria his tó ria. <Sou mú si co e
can tor por con ta do Boi de Ni na Ro- 
dri gues. Eu era ani ma dor do ôni bus
do boi. An ti ga men te a gen te fa zia até
oi to apre sen ta ções por noi te. Co me- 
ça va as 17h e ia até de ma dru ga da. E
eu pa ra não dei xar o cli ma cair den tro
do ôni bus eu can ta va e ani ma va a ga- 
le ra. E com is so fui con quis tan do meu
es pa ço na brin ca dei ra e ho je sou can- 
ta dor do Boi de Ni na Ro dri gues. Só
não acom pa nhei o Ni na no pri mei ro
ano que foi em 1990. De vo tu do ao Ni- 
na Ro dri gues, pois além do boi, eu te- 
nho a mi nha car rei ra so lo on de can to
ou tras mú si cas não só de bum ba meu
boi, mas de ou tros rit mos=, con tou o
can ta dor que nas ceu no mu ni cí pio de
Ni na Ro dri gues, mes ma ci da de que
deu ori gem à brin ca dei ra.

Um es pe tá cu lo pa ra to das as ida- 
des, há mais de 30 anos o gru po vem
de sen vol ven do jun to à co mu ni da de o
res ga te cul tu ral atra vés da mú si ca,

po e sia e da ar te, um tra ba lho de va lo- 
ri za ção das nos sas raí zes. Além de
fun da do ra, Con ci ta Bra ga é pre si den- 
te, ama e com po si to ra de to a das.

<A re to ma da do São João pós-pan- 
de mia tem si do mui to gra ti fi can te, a
co me çar pe los mú si cos e ar tis tas que
es ta vam ca ren tes do en con tro com o
pú bli co. Por on de a gen te tem pas sa-
do, pois nós tam bém te mos fei tos
apre sen ta ções em ou tros mu ni cí pi os
além de São Luís, o pú bli co tem ex tra-
va sa do a sua ale gria=, dis se Jo el son
Bra ga brin can do que <o ma ra nhen se
es ta va ́ se co´ de São João=.

Com 28 ál buns lan ça dos, O Boi de
Ni na é co nhe ci do por su as co re o gra fi- 
as harmô ni cas e rit ma das, as sim co- 
mo sua qua li da de mu si cal, sen do pi o- 
nei ro na in tro du ção de no vos ins tru-
men tos no so ta que de or ques tra.
<Nor des te Bra si lei ro= é uma das su as
prin ci pais to a das e tor nou-se um hi- 
no da cul tu ra ma ra nhen se. <Sem du-
vi da ne nhu ma <Nor des te Bra si lei ro=,
que é uma com po si ção de Con ci ta
Bra ga é em ble má ti ca e tor nou-se o
car ro che fe do Ni na Ro dri gues. É mú- 
si ca que as pes so as se iden ti fi cam e se
a gen te não to ca, eles pe dem. É a mú- 
si ca que mar ca o Boi de Ni na Ro dri- 
gues, pois fa la não só do São João, mas
do nor des te bra si lei ro e o seu la do fes- 
ti vo e cul tu ral que nós nor des ti nos te- 
mos=, fi na li zou Jo el son Bra ga.

SÃO JOÃO DO MARANHÃO

Arraiá do Povo na Assembleia tem sucesso de público
O pre si den te da As sem bleia Le gis- 

la ti va do Ma ra nhão, de pu ta do Othe li- 
no Ne to (PC doB), sau dou o pú bli co 
no pri mei ro dia de pro gra ma ção do 
8Ar raiá do Po vo9, na noi te de quar ta-
fei ra (15). 

Othe li no Ne to dis se que a edi ção 
des te ano do 8Ar raiá do Po vo9 foi pen- 
sa da e or ga ni za da com mui to ca ri nho, 
reu nin do as me lho res atra ções e brin- 
ca dei ras do São João do Ma ra nhão pa- 
ra ma tar a sau da de da fes tan ça após 
dois anos de pan de mia. 

<De pois de dois anos de sau da de, 
es ta mos de vol ta com o 8Ar raiá do Po- 
vo9, re ce ben do e dis tri buin do ale gria 
pa ra to dos. Te nho cer te za que es ta- 
vam to dos an si o sos, as sim co mo eu e 
Ana Pau la, que es pe ra mos mui to por 
es se dia. Pa ra be ni zo a equi pe do Ge- 
de ma pe la or ga ni za ção, as sim co mo 
to dos os ser vi do res en vol vi dos pa ra 
que o nos so ar rai al acon te ça du ran te 
os qua tro di as de fes ta=, afir mou.

O go ver na dor em exer cí cio do Ma- 
ra nhão, de sem bar ga dor Pau lo Vel ten, 
acom pa nha do da pri mei ra-da ma em 
exer cí cio, Da ni e la Vel ten, tam bém 
pres ti gi ou a pri mei ra noi te do 8Ar raiá 
do Po vo9 e elo gi ou a ini ci a ti va da As- 
sem bleia Le gis la ti va em pro mo ver 
uma gran de fes tan ça pa ra o pú bli co.

<A co me mo ra ção dos nos sos fes te- 
jos ju ni nos é al go ho je re co nhe ci do 
mun di al men te. Por is so, na da me lhor 
do que ce le brar mos, após en fren tar- 
mos dois anos de pan de mia. A Ca sa 
do Po vo es tá de pa ra béns por pro por- 
ci o nar es se mo men to aos ma ra nhen- 
ses=, dis se.

A pri mei ra-da ma do Le gis la ti vo 
ma ra nhen se, Ana Pau la Lo ba to, tam- 
bém fa lou da sa tis fa ção em re tor nar 
com os fes te jos ju ni nos. <A As sem- 
bleia Le gis la ti va re a bre as su as por tas 
pa ra re ce ber o po vo, nes te mês fes ti vo 
e que to dos nós ma ra nhen ses ama-

Apre sen ta ções

O <ARRAIÁ DO POVO= SEGUIRÁ COM PROGRAMAÇÃO ATÉ O SÁBADO (18)

mos bas tan te. Che gou a ho ra da Ca sa 
do Po vo re ce ber o pú bli co pa ra nos di- 
ver ti mos jun tos com as me lho res 
brin ca dei ras ju ni nas=, de cla rou.

A es treia do  <Ar rai al do Po vo= foi 
com as Dan ças Tí pi cas da Cre che Se- 
men ti nha. De pois,  o Boi No vi lho 
Bran co fez um pas seio por di ver sos 
so ta ques da ma ni fes ta ção e ani mou a 
to dos com su as ri cas in du men tá ri as e 
be las ín di as.

O so ta que de or ques tra deu o tom à 
apre sen ta ção do Boi Len das e Ma gi as, 
que en cheu o ar rai al com o som dos 
me tais e o bai la do tra di ci o nal. A ba ti- 
da rit ma da do Boi de Axi xá, tam bém 
de or ques tra e sob o co man do de Lei la 
Nai va, pôs to do mun do pa ra can tar 

hits ju ni nos eter ni za dos por Fran cis- 
co Nai va e Do na to Al ves, a exem plo de 
<Be la Mo ci da de= e <Lin da Mo re na=.

Em se gui da, eco a ram as ma tra cas 
do tra di ci o nal ba ta lhão do Boi de Ma- 
ra ca nã, que fez o pú bli co acom pa- 
nhar na pal ma da mão as to a das eter- 
ni za das na voz de Hum ber to do Ma ra- 
ca nã e ho je en to a das por seu fi lho, Ri- 
bi nha do Ma ra ca nã.

Pa ra en cer rar a pri mei ra noi te, um 
mo sai co de can ções ju ni nas com 
Mar co ne Gal & Ban da, com di rei to a 
xo te e baião.

Nes ta quin ta-fei ra (16) a pro gra ma-
ção te ve Qua dri lha Fo guei ra Vi va, Boi 
de So nhos, Com pa nhia Bar ri ca, Boi 
da Mai o ba e show de Mar co ne Gal & 
Ban da. O <Ar raiá do Po vo= se gui rá 
com atra ções até o sá ba do (18).

SÃO JOÃO

Caxias recebe o
Balaio de Sotaques

SÃO TRÊS DIAS DE MUITA ALEGRIA E BRINCADEIRAS JUNINAS

Vem aí em Ca xi as o Ba laio de So ta ques. Brin ca dei ras,
dan ças e tra di ções ju ni nas mar cam a edi ção 2022 do ar- 
rai al. Es te ano a fes tan ça acon te ce no Ca xi as Shop ping
Cen ter nos di as 16, 17 e 18 de ju nho. São três di as de
mui ta ale gria e brin ca dei ras ju ni nas. Na agen da shows
mu si cais, qua dri lhas, ca rim bó, bum ba meu boi, rei sa do
e dan ça do Li li. A en tra da é gra tui ta.

Com uma pro gra ma ção que é a ca ra do nos so São
João e trans bor dan do ale gria, no Sesc to dos as ma ni fes- 
ta ções fol cló ri cas têm es pa ço. Da qua dri lha ao tam bor
de cri ou la, ca da noi te de fes tan ça do Sesc re pre sen ta
bem a di ver si da de que mar ca a cul tu ra po pu lar ma ra- 
nhen se.

Con fi ra a pro gra ma ção:

MATERIAL INÉDITO

Museu virtual de
Gilberto Gil entra no ar

SITE TRAZ DISCO INÉDITO QUE SE ACREDITAVA ESTAR PERDIDO

Um mu seu vir tu al de di ca do à vi da e obra de Gil ber to
Gil já po de ser <vi si ta do= por fãs de to do o mun do do
can tor – não à toa ele es tá es cri to em in glês. Fei to em
par ce ria com o Go o gle – a pá gi na faz par te do pro je to
<Go o gle Arts & Cul tu re=, o si te traz uma enor mi da de de
ma te ri al so bre o, ago ra tam bém, mem bro da ABL, in- 
cluin do um dis co que se acre di ta va pa ra sem pre per di- 
do.

Gra va do em No va Ior que em 1982, es se dis co traz o
can tor e com po si tor tra ba lhan do com o pro du tor Ralph
Mac Do nald e um ti me de pri mei rís si ma, in cluin do o sa- 
xo fo nis ta Gro ver Washing ton Jr., o bai xis ta Mar cus Mil- 
ler e a can to ra Ro ber ta Flack.

Com no ve fai xas, oi to de las em in glês mais <Es tre la=
em por tu guês, o tra ba lho soa co mo os ál buns de pop
adul to fei tos na que le mo men to e não é na da ab sur do
ima gi nar al gu mas de su as fai xas se tor nan do hits ra di- 
ofô ni cos de al can ce glo bal, co mo a ver são de <Lua e Es- 
tre la=, com po si ção de Vi ní cius Can tuá ria que, no Bra sil,
foi um gran de hit na voz de Ca e ta no Ve lo so, ou <Whend
The Wind Blows=, que Gil, no mes mo ano, gra va ria em
por tu guês co mo <Dei xar Vo cê=.

Era aí que es ta va o pro ble ma da em prei ta da pa ra o
bra si lei ro. O ál bum pra ti ca men te não ti nha ne nhu ma
bra si li da de, ain da que Mac Do nald te nha tra zi do um sa- 
bor ca ri be nho pa ra al gu mas das fai xas, e is so aca bou o
in co mo dan do, ain da que ele te nha da do du ro nas gra- 
va ções e se mos tra do sa tis fei to com o re sul ta do fi nal.

O pro je to en tão foi ar qui va do e nun ca mais se ou viu
fa lar ne le. Dé ca das de pois, o bai a no se lem brou des sa
aven tu ra e achou que se ria in te res san te lan çá-lo ofi ci al- 
men te. O pro ble ma é que a fi ta mas ter ha via de sa pa re ci- 
do dos ar qui vos da Elek tra e Gil não sa bia se ti nha uma
có pia em seus ar qui vos. Só re cen te men te, en quan to o
enor me acer vo de gra va ções pas sa va por pro ces so de di-
gi ta li za ção foi que o jor na lis ta Ri car do Schott se de pa- 
rou com o te sou ro em um des ses ar qui vos.

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

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

