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Data Venha, excelências! 
 Presidentes do Supremo Tribunal Federal, 
Luiz Fux, do Congresso Rodrigo Pacheco, inú-
meras entidades ambientalistas e sindicatos 

de várias categorias profissionais e de servido-
res públicos assinaram notas de repúdio e de 

lamentações sobre o assassinato

Confira a 
programação 

dos arraiais deste 
fim de semana

Confira 3 receitas
 fáceis e rápidas de 

vatapá com pão

Vatapá de pão é um prato bem 
versátil. Com essa base, dá para 

usar camarão, frango e atum para 
incrementar o resultado.  Assim, 

fica fácil agradar aos mais va-
riados paladares. Além disso, o 
preparo não é dos mais compli-
cados, como você pode conferir 
abaixo. Veja as receitas e escolha 
uma para você fazer. PÁGINA 9

Conheça as principais doenças respiratórias

PÁGINA  3

Com as mudanças climáticas que acontecem neste mês de junho, tem um aumento de gri-
pes e doenças respiratórias, incluindo a temida Covid-19. Médicos alertam para a importância 
de reforçar a imunidade e cuidar da saúde durante o período. As doenças respiratórias são do-
enças que podem afetar estruturas do sistema respiratório como boca, nariz, laringe, faringe, 

traqueia e pulmão. PÁGINA  7

PÁGINA  7

Suspeito de cometer 16 assassinatos é preso no Maranhão

Dr. Julinho entrega obras no 
Viva Maiobinha e anuncia 

 pacote de obras para  Ribamar
Além do Viva Maiobinha, a Prefeitura de 

São José de Ribamar já realizou a entrega da 
revitalização do Viva Quinta, Praça da Cida-
dania e outros equipamentos para a cidade.

PÁGINA 10

PÁGINA 3

RINITE, GRIPE, RESFRIADO, PNEUMONIA... Projeto  quer  
combater a erotização 

infantil nas escolas 
de São Luís

Preço da gasolina volta
 a subir após 99 dias

Petrobras anunciou, nesta sexta-feira (17), reajuste nos preços do diesel e da gasolina.  Segundo a estatal, a partir de sábado, a gasolina passa de 
R$ 3,86 para R$ 4,06 nas refinarias. Já o diesel sobe de R$ 4,42 para R$ 5,05. No caso da gasolina, o reajuste foi feito 99 dias depois do último (em 

março) e sobem o preço nas refinarias em 5,2%. Já o diesel tem novo reajuste depois de 39 dias, subindo em 14,25%. PÁGINA 9

PÁGINA 12
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Estatal anunciou nesta sexta-feira (17) que irá fazer reajuste no preço da gasolina e do
diesel nas refinarias a partir deste sábado (18)

De R$ 3,86 pa ra R$ 4,06 por li tro

Pre si den te da Pe tro bras tem que <re -
nun ci ar ime di a ta men te=, diz Li ra

Men don ça co bra ex pli ca ções

Se na do

PETROBRAS

<Pode mergulhar o Brasil
num caos=, diz Bolsonaro

E
m meio à no tí cia de que a Pe- 
tro bras fa rá um re a jus te nos
pre ços da ga so li na e do di e sel
a par tir des te sá ba do (18/6), o

pre si den te Jair Bol so na ro (PL) afir- 
mou que a es ta tal <po de mer gu lhar o
Bra sil num ca os=.

<A Pe tro bras po de mer gu lhar o Bra- 
sil num ca os. Seus pre si den te, di re to- 
res e con se lhei ros bem sa bem do que
acon te ceu com a gre ve dos ca mi nho- 
nei ros em 2018, e as con sequên ci as
ne fas tas pa ra a eco no mia do Bra sil e a
vi da do nos so po vo=, es cre veu no
Twit ter nes ta sex ta-fei ra (17).

“O go ver no fe de ral, co mo

aci o nis ta, é con tra qual quer

re a jus te nos com bus tí veis, não só

pe lo exa ge ra do lu cro da Pe tro bras

em ple na cri se mun di al, bem co mo

pe lo in te res se pú bli co pre vis to na

Lei das Es ta tais”, es cre veu.

A pe tro lei ra anun ci ou na ma nhã de
ho je que irá fa zer re a jus te no pre ço da
ga so li na e do di e sel nas re fi na ri as. A
es ta tal afir mou que não au men ta os
pre ços há 99 di as e que, a par tir des te
sá ba do, <o pre ço mé dio de ven da de
ga so li na da Pe tro bras pa ra as dis tri- 
bui do ras pas sa rá de R$ 3,86 pa ra R$
4,06 por li tro=. De acor do com a Pe tro- 
bras, o úl ti mo ajus te ocor reu em 11 de
mar ço.

No ca so do di e sel, após 39 di as, <o
pre ço mé dio de ven da da Pe tro bras
pa ra as dis tri bui do ras pas sa rá de R$
4,91 pa ra R$ 5,61 por li tro. O úl ti mo
ajus te ocor reu em 10 de maio=. Os va- 
lo res tam bém já es ta rão nas re fi na ri as
no sá ba do.

Bol so na ro vol tou a co men tar so bre
o <lu cro exa ge ra do= da em pre sa em
meio à cri se mun di al e o <in te res se
pú bli co= pre vis to na Lei das Es ta tais.

O pre si den te da Câ ma ra dos De pu- 
ta dos, Arthur Li ra (PP-AL), afir mou
nes ta sex ta-fei ra (17/6) que o pre si- 
den te da Pe tro bras, Jo sé Mau ro Fer- 
rei ra Co e lho, tem que <re nun ci ar ime- 
di a ta men te= após no vo re a jus te nos
pre ços dos com bus tí veis anun ci a do
nes ta ma nhã pe la es ta tal.

<O pre si den te da Pe tro bras tem que
re nun ci ar ime di a ta men te. Não por
von ta de pes so al mi nha, mas por que
não re pre sen ta o aci o nis ta ma jo ri tá- 
rio da em pre sa — o Bra sil — e, pi or,
tra ba lha sis te ma ti ca men te con tra o
po vo bra si lei ro=, afir mou o de pu ta do

em sua con ta no Twit ter.
Li ra clas si fi cou ain da a ges tão do

atu al pre si den te da Pe tro bras co mo
<ter ro ris mo cor po ra ti vo=. <Ele só re- 
pre sen ta a si mes mo e o que faz dei xa- 
rá um le ga do de des trui ção pa ra a em-
pre sa, pa ra o país e pa ra o po vo=, afir- 
mou o de pu ta do.

O mi nis tro An dré Men don ça, do
Su pre mo Tri bu nal Fe de ral (STF), de-
ter mi nou que a Pe tro bras ex pli que,
em até cin co di as, os cri té ri os ado ta-
dos pa ra re a jus tar os pre ços dos com- 
bus tí veis nos úl ti mos 60 me ses. Na
de ci são, o ma gis tra do tam bém de fi-
niu que o Im pos to so bre Cir cu la ção
de Mer ca do ri as e Ser vi ços (ICMS) so- 
bre os pro du tos de ve ser uni for me em
to do país a par tir do dia 1º de ju lho.

Men don ça ain da co bra a con ci li a- 
ção en tre a li vre ini ci a ti va e a fun ção
so ci al da em pre sa, de ter mi na da pe la
Lei das Es ta tais. Pa ra o mi nis tro, de ve-
se aten tar pa ra a Cons ti tui ção e as leis
que re gem sua ati vi da de, o que tam- 
bém in clui os prin cí pi os da trans pa- 
rên cia e o aten di men to aos im pe ra ti- 
vos da se gu ran ça na ci o nal, ao re le- 
van te in te res se co le ti vo.

Na mes ma de ci são mo no crá ti ca,
An dré Men don ça tam bém so li ci tou à
Agên cia Na ci o nal do Pe tró leo, Gás
Na tu ral e Bi o com bus tí veis (ANP) e ao
Con se lho Ad mi nis tra ti vo de De fe sa
Econô mi ca (CA DE) que pres tem ex- 
pli ca ções so bre as me di das ado ta das,
den tro de su as com pe tên ci as le gais,
em re la ção à po lí ti ca de pre ços pra ti- 
ca da e a atu a ção da Pe tro bras.

CÂMARA

Comissão externa vai acompanhar caso Dom e Bruno

A PROPOSTA FOI APRESENTADA PELA DEPUTADA JOENIA WAPICHANA (REDE-RR) E OUTROS 12 PARLAMENTARES

.

A Câ ma ra dos De pu ta dos apro vou 
a cri a ção de uma co mis são ex ter na
pa ra acom pa nhar, fis ca li zar e pro por
pro vi dên ci as so bre o de sa pa re ci men- 
to do in di ge nis ta Bru no Pe rei ra e do
jor na lis ta Dom Phi lips, cor res pon- 
den te do jor nal bri tâ ni co The Guar di- 
an. 

Os dois de sa pa re ce ram no dia 5 de
ju nho em área da re ser va in dí ge na do
Va le do Ja va ri, a se gun da mai or do
país, com mais de 8,5 mi lhões de hec- 
ta res.

A pro pos ta foi apre sen ta da pe la de- 
pu ta da Jo e nia Wa pi cha na (Re de-RR) e
ou tros 12 par la men ta res. Se gun do a
de pu ta da, é im pres cin dí vel que a Câ- 
ma ra <se de bru ce so bre as cir cuns tân- 
ci as do de sa pa re ci men to do jor na lis ta
Dom Phi lips e do in di ge nis ta Bru no
Pe rei ra=.

<A ra zão que le va ao re que ri men to

des ta Co mis são ex ter na é que o país
to do es tá aguar dan do pro vi dên ci as
nos sas, do Po der Le gis la ti vo, co mo
Par la men ta res que ju ra ram pre zar pe- 
la Cons ti tui ção Fe de ral. Pes so as es tão
de sa pa re ci da em um ter ri tó rio da
Amazô nia in dí ge na por apu rar uma
sé rie de de nún ci as pro vo ca da por po- 
vos in dí ge nas, por ri bei ri nhos, por
pes so as que mo ram na que la área=,
afir mou a de pu ta da.

Na se gun da-fei ra (13), o Se na do já
ha via apro va do a cri a ção de uma co- 
mis são tem po rá ria ex ter na pa ra
acom pa nhar as in ves ti ga ções. O pe di- 
do de cri a ção da co mis são foi fei to pe- 
lo se na dor Ran dol fe Ro dri gues (Re de-
AP). 

Se gun do ele, a re gião es tá en tre gue
a or ga ni za ções cri mi no sas de ga rim- 

po ile gal, de ex tra ção ile gal de ma dei- 
ra e tam bém do nar co trá fi co.

“E são es sas or ga ni za ções

cri mi no sas no Va le do Ja va ri,

con tra as quais Dom Phil lips,

Bru no Pe rei ra e os po vos in dí ge nas

lu ta vam”, ar gu men tou o se na dor. 

O gru po se rá for ma do por três in te- 
gran tes da Co mis são de Di rei tos Hu- 
ma nos, três da Co mis são de Meio Am- 
bi en te e três da Co mis são de Cons ti- 
tui ção e Jus ti ça.

Dis tri bui ção pe las ban ca das

Con fi ra abai xo os dez par ti dos que mais
re ce be ram re cei tas do Fun do Elei to ral:

– União Bra sil: R$ 782.549.751,69
– PT: R$ 503.362.324,00
– MDB: R$ 363.284.702,40
– PSD: R$ 349.916.884,56
– PP: R$ 344.793.369,45
– PSDB: R$ 320.011.672,85
– PL: R$ 288.519.066,50
– PSB: R$ 268.889.585,68
– PDT: R$ 253.425.162,09
– Re pu bli ca nos: R$ 242.245.577,52

ELEI ÇÕES 2022

TSE di vul ga par ti lha
do Fun do Elei to ral;
par ti dos vão re ce ber
R$ 4,9 bi lhões

O Tri bu nal Su pe ri or Elei to ral (TSE) di vul gou na noi te
de on tem (15) a par ti lha dos R$ 4,9 bi lhões do Fun do Es- 
pe ci al de Fi nan ci a men to de Cam pa nha (FEFC), o Fun do
Elei to ral, des ti na do às le gen das pa ra as Elei ções Ge rais
de 2022. O mai or Fun do Elei to ral da his tó ria foi di vi di do
en tre os 32 par ti dos po lí ti cos re gis tra dos no TSE. O
União Bra sil, PT, MDB são os par ti dos com mai or quan- 
tia re ce bi da.

O União Bra sil, nas ci do da fu são en tre De mo cra tas e
PSL, te ve di rei to a mais de R$ 782 mi lhões. Já o PT, prin- 
ci pal par ti do de opo si ção ao go ver no fe de ral, re ce beu
pou co mais de R$ 503 mi lhões. O MDB te ve di rei to a R$
363 mi lhões. Além dis so, o PSD re ce beu R$ 349 mi lhões
e o PP apro xi ma da men te R$ 344 mi lhões. Jun tas, es sas
cin co le gen das res pon dem por 47,24% dos re cur sos dis- 
tri buí dos.

O Fun do Elei to ral foi cri a do em

2017. Sua cri a ção se se guiu à

proi bi ção do fi nan ci a men to pri va do

de cam pa nha. Em 2015, o Su pre mo

Tri bu nal Fe de ral (STF) proi biu

do a ções de

O Fun do Elei to ral tem co mo des ti na ção o fi nan ci a- 
men to de cam pa nhas po lí ti cas. Por is so mes mo ele só é
dis tri buí do du ran te anos elei to rais. De acor do com o
Tri bu nal Su pe ri or Elei to ral (TSE), a fon te do fun do é
com pos ta de <do ta ções or ça men tá ri as da União, mul tas
e pe na li da des de na tu re za elei to ral, do a ções de pes so as
fí si cas de po si ta das di re ta men te em con tas cri a das pe los
par ti dos po lí ti cos so men te pa ra is so e al gum ou tro re- 
cur so que pos sa ser atri buí do por lei=, con for me des cri- 
ção no si te do pró prio TSE.

A dis tri bui ção dos re cur sos fi nan cei ros se gue os cri té- 
ri os pre vis tos no ar ti go 16-D da Lei das Elei ções. To dos
os par ti dos têm di rei to a 2% do to tal dos re cur sos: 35%
são di vi di dos en tre as le gen das que con te nham pe lo
me nos um de pu ta do fe de ral, se guin do a pro por ção de
vo tos que ca da par ti do re ce beu nas Elei ções de 2018.

Os par ti dos com po lí ti cos na Câ ma ra dos De pu ta dos
re ce bem 48%, con for me a pro por ção das res pec ti vas
ban ca das. E os 15% res tan tes são dis tri buí dos pro por ci- 
o nal men te à re pre sen ta ção dos par ti dos no Se na do Fe- 
de ral, in cluin do aí os se na do res cum prin do o se gun do
qua dri ê nio dos man da tos.

É im por tan te dis tin guir os dois ti pos de fun dos des ti- 
na dos à po lí ti cos. O Fun do Es pe ci al de As sis tên cia Fi- 
nan cei ra aos Par ti dos Po lí ti cos, tam bém co nhe ci do co- 
mo Fun do Par ti dá rio, é des ti na do à ma nu ten ção dos
par ti dos po lí ti cos, co mo des pe sas co ti di a nas das le gen- 
das, co mo con tas de luz, água, alu guel, pas sa gens aé re as
e sa lá ri os de fun ci o ná ri os, en tre ou tras, e é dis tri buí do
men sal men te.

Cri a do em 1965, atu al men te é re gu la men ta do pe la
Lei 9.096/1995. Em 2021, fo ram dis tri buí dos pou co mais
de R$ 783 mi lhões: 5% des se va lor é dis tri buí do igual- 
men te en tre to dos os par ti dos le gal men te re gis tra dos.

Os 95% res tan tes são di vi di dos pro por ci o nal men te
de acor do com o nú me ro de de pu ta dos que ca da par ti- 
do tem na Câ ma ra dos De pu ta dos.

 
A lis ta com ple ta po de ser aces sa da no si te do TSE.

São Luís, sábado e domingo, 18 e 19 de junho

https://banca.oimparcial.com.br/
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Projeto de Lei de autoria do vereador Antonio Garcez pretende que sejam promovidas
ações de combate e prevenção a situações de exposição em estabelecimentos de ensino

CÂMARA DE SÃO LUÍS

Combate à erotização
infantil nas escolas

F
oi apre sen ta do na Câ ma ra 
Mu ni ci pal de São Luís o Pro je- 
to de Lei n.º 063/22, de au to ria 
do ve re a dor An to nio Gar cez 

(PTC). O tex to tra ta da in clu são de 
me di das pa ra cons ci en ti zar, pre ve nir 
e com ba ter a ero ti za ção in fan til nas 
es co las da re de pú bli ca mu ni ci pal. A 
pro po si ção tra mi ta nas co mis sões de 
Jus ti ça, As sis tên cia So ci al e Edu ca ção.

An to nio Gar cez res sal ta a in üuên- 
cia dos mei os de co mu ni ca ção, das 
pu bli ci da des e da mí dia que têm cri a- 
do no vos pa drões de com por ta men to 
e be le za, im pac tan do nas cri an ças e 
ado les cen tes, prin ci pal men te. <Al- 
guns des ses pa drões não re üe tem a 
mai o ria e por ve zes, cri am di û cul da- 
des so ci ais e psi co ló gi cas. No meio in- 
fan til, es sa pre sen ça po de ser mui to 
im pac tan te e es ti mu lar com por ta- 
men tos vol ta dos à se xu a li da de num 
mo men to mui to pre co ce. O pro je to 
pre ten de evi tar que es tes fa to res ex- 
ter nos in üu en ci em ne ga ti va men te a 
for ma co mo es te pú bli co en xer ga sua 
se xu a li da de, o amor e o afe to=, ex pli- 
ca.

A ero ti za ção in fan til é a prá ti ca de 
ex po si ção pre ma tu ra de con teú dos, 
es tí mu los e com por ta men tos a in di ví- 
du os e cri an ças que ain da não têm 
ma tu ri da de su û ci en te pa ra com pre- 
en são e ela bo ra ção de tais ações. Com 
o Pro je to de Lei, o par la men tar pre- 
ten de que se jam pro mo vi das ações de 
com ba te e pre ven ção a si tu a ções de 
ex po si ção.

A pro pos ta pre vê a ca pa ci ta ção dos 
pro fes so res e de mais mem bros da 
equi pe pe da gó gi ca nas es co las pa ra a 
im ple men ta ção das ações. <Ca pa ci ta-

PROPOSTA PREVÊ CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES E  PEDAGOGOS NAS ESCOLAS 

dos, te rão me lho res con di ções de ori- 
en tar as cri an ças e jo vens so bre si tu a- 
ções de ero ti za ção pre co ce, res ta be le- 
cen do o ple no de sen vol vi men to e a 
con vi vên cia harmô ni ca no am bi en te 
so ci al=, pon tu ou An to nio Gar cez.

O par la men tar aler ta ain da que é 
pre ci so res pei tar as va ri a ções nor- 
mais, pois se as cri an ças an te ci pam 
cer tas vi vên ci as, aca bam se tor nan do 
mais vul ne rá veis. <Is so por elas se rem 
ex pos tas a si tu a ções com as quais não 
sa bem li dar. As cri an ças não es tão 

cons ci en tes do que per meia su as ati-
tu des, ape nas co pi am com por ta men- 
tos, sem en ten der o con tex to que o 
en vol ve e o seu sig ni û ca do no mun- 
do=, ob ser va.

As ini ci a ti vas do pro je to tam bém 
en vol vem as fa mí li as, in te gran do es te 
nú cleo no pro ces so de cons tru ção da 
cul tu ra do com ba te à ero ti za ção in-
fan til.

O Pro je to de Lei foi ins pi ra do em 
pro po si ção apre sen ta da na As sem- 
bleia Le gis la ti va de São Pau lo.

GESTÃO PÚBLICA

Paulo Velten participa de reunião do Consórcio Nordeste

ENCONTRO VELTEN TAMBÉM DELIBEROU SOBRE A ROTA DAS EMOÇÕES, QUE RECEBERÁ APORTE DE RECURSOS DE FUNDO FRANCÊS

O go ver na dor em exer cí cio, Pau lo
Vel ten par ti ci pou de as sem bleia ge ral
do Con sór cio Nor des te, na úl ti ma
quin ta-fei ra (16), na ci da de de Na tal,
Rio Gran de do Nor te. A reu nião de ba- 
teu pro je to de lei com ple men tar que
vai re üe tir di re ta men te na eco no mia
da re gião, além de pro pos tas pa ra a
agri cul tu ra fa mi li ar, con ti nui da de de
ações nas re giões pre ju di ca das pe las
chu vas e o com ba te à Co vid-19. O se- 
cre tá rio de Es ta do da Agri cul tu ra Fa- 
mi li ar (SAF), Di e go Ro lim tam bém es- 
te ve pre sen te ao en con tro ins ti tu ci o- 
nal.

Na pau ta, a re per cus são ûs cal do
Pro je to de Lei Com ple men tar nº
182022; ce ná rio dos es ta dos afe ta dos
pe las chu vas; cri a ção de Co mi tê Ci en- 
tí û co pa ra com ba te à Co vid-19; an da- 
men to do pro gra ma Nor des te Aco lhe;
Re so lu ção do Sis te ma Uni û ca do Re gi- 
o nal de Agri cul tu ra Fa mi li ar e Pe que- 
no Por te (SU SAF); e as bo as prá ti cas
na ci ên cia, tec no lo gia e ino va ção
agre ga das ao Ob ser va tó rio Nor des te.

<Uma opor tu ni da de ím par em que
dis cu ti mos te mas de re le vân cia pa ra o
pac to fe de ra ti vo, a re per cus são ûs cal
do pro je to apro va do pe la Câ ma ra dos
De pu ta dos e que vai im pac tar for te- 

men te nos es ta dos. Dis cu ti mos es tra- 
té gi as pa ra ten tar re du zir ao má xi mo
es se im pac to. Fi quei bas tan te im pres- 
si o na do com o co mi tê ci en tí û co cri a- 
do pa ra com ba ter a Co vid-19, mui to
im por tan te pa ra re du ção dos da nos
da pan de mia nos es ta dos, e o Ma ra- 
nhão foi um dos que ob te ve me lhor
de sem pe nho. E tam bém, a pro pos ta
de cri a ção de um sis te ma de cer ti û ca- 
do re gi o nal da agri cul tu ra fa mi li ar de
pe que no por te. Jun to com o se cre tá- 
rio Di e go Ro lim, que es te ve me acom- 
pa nhan do nes te de ba te, vi pro pos tas
mui to im por tan tes pa ra o de sen vol vi- 
men to da agri cul tu ra fa mi li ar do nos- 
so es ta do=, pon tu ou o go ver na dor em
exer cí cio, Pau lo Vel ten.

O en con tro tam bém de li be rou so- 
bre a Ro ta das Emo ções, que re ce be rá
apor te de re cur sos de fun do fran cês,
im pac tan do po si ti va men te nos ne gó- 
ci os e ser vi ços dos 14 es ta dos en vol vi- 
dos no tre cho, além de acor dos de co- 
o pe ra ção en tre os es ta dos que com- 
põem o Con sór cio Nor des te. <Um en- 
con tro mui to pro du ti vo e com pau tas
im por tan tes e que ago ra se rão de ba ti- 
das no âm bi to de ca da es ta do=, acres- 
cen tou Pau lo Vel ten.

O ti tu lar da SAF, Di e go Ro lim, tam- 

bém des ta cou o sig ni û ca do do even to.
<Uma pro vei to sa reu nião em que fo- 
ram tra ta dos di ver sos as sun tos im- 
por tan tes, en tre eles, a agri cul tu ra fa-
mi li ar. Na tal de sen vol ve uma fei ra
vol ta da aos es ta dos do Nor des te, mui- 
to exi to sa, e aqui fa la mos tam bém so-
bre es tra té gi as pa ra ala van car ain da
mais a nos sa agri cul tu ra. Uma das
pau tas que des ta co é a cer ti û ca ção re-
gi o nal, que vai pro por ci o nar o co mér-
cio dos pro du tos en tre to dos os es ta- 
dos do país e, com is so, po ten ci a li zar a
pro du ção=, res sal tou.

Pre sen tes ao even to, a go ver na do ra
do Rio Gran de do Nor te e an û triã, Fá-
ti ma Be zer ra; o se cre tá rio exe cu ti vo
do Con sór cio Nor des te, Car los Ga bas;
o pre si den te do Co mi tê Na ci o nal de
Se cre tá ri os de Fa zen da dos Es ta dos e
do Dis tri to Fe de ral (Com se faz), Dé cio
Pa di lha; o pes qui sa dor e co or de na dor
do Co mi tê Ci en tí û co, Sér gio Re zen de;
o se na dor Hum ber to Cos ta; o vi ce-go- 
ver na dor do Rio Gran de do Nor te, An- 
te nor Ro ber to; o go ver na dor de Per- 
nam bu co, Pau lo Câ ma ra; o go ver na- 
dor da Pa raí ba, João Aze ve do; a go ver- 
na do ra do Pi auí, Ma ria Re gi na; a vi ce-
go ver na do ra de Ser gi pe, Eli a na Aqui- 
no; e o se na dor Je an Paul Pra tes.

1

2

3

Sarney é úni co (1)

Sarney é úni co (2)

Elei to ra do fi el

<Bol so na ro de fen de cri a ção de CPI pa ra
in ves ti gar di re to res da Pe tro bras=

Bran dão li de ra (1)

Bran dão li de ra (2)

Da ta Ve nha, ex ce lên ci as!
Pre si den tes do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, Luiz Fux, do Con- 

gres so Ro dri go Pa che co, inú me ras en ti da des am bi en ta lis tas e
sin di ca tos de vá ri as ca te go ri as pro ûs si o nais e de ser vi do res pú bli- 
cos as si na ram no tas de re pú dio e de la men ta ções so bre o as sas si- 
na to do in di ge nis ta Bru no Pe rei ra e do jor na lis ta in glês Dom Phil- 
lips. Mas ne nhu ma ma ni fes ta ção oû ci al de re pú dio à on da de vi o- 
lên cia na Amazô nia e con tra os po vos da üo res ta, por par te da Câ- 
ma ra dos De pu ta dos, cu jos 513 par la men ta res re pre sen tam o po- 
vo bra si lei ro. Em bo ra a Câ ma ra te nha li be ra do 15 de pu ta dos pa ra
com por a co mis são ex ter na de acom pa nha men to das in ves ti ga- 
ções so bre os bár ba ros as sas si na tos, mas o si lên cio se pul cral do
pre si den te Arthur Li ra é in tri gan te e an gus ti an te.

O pre si den te do Su pre mo e do CNJ, mi nis tro Luiz Fux, acom- 
pa nhou a pre o cu pa ção pla ne tá ria so bre a bar ba ri da de ocor ri da
no mi o lo da sel va amazô ni ca. Da da às cir cuns tân ci as, foi o te ma
mais pes qui sa do no Go o gle na se ma na, em 80 paí ses. Pa ra Fux, a
lu ta de Bru no Pe rei ra e Dom Phil lips em <de fe sa dos di rei tos dos
in dí ge nas e da pre ser va ção da Amazô nia ja mais se rá es que ci da=.
Tais ma ni fes ta ções, no en tan to, pou co con tri bu em pa ra que os
prin ci pais res pon sá veis des ta e de ou tras tra gé di as idên ti cas que
ocor re na sel va amazô ni ca se ja pu ni dos. São de ze nas de as sas si- 
na tos li ga dos ao trá û co de ma dei ro, de dro gas, ga rim pa gem ile gal
e pes ca clan des ti na que do mi nam a re gião inós pi ta, de sa û am o
go ver no e aten tam con tra a so be ra nia na ci o nal.

Nes sa po lí ti ca de <pas sar a boi a da= na Amazô nia, nos cer ra dos
e de mais bi o mas é o que Bra sil vai dei xan do o Bra sil ca da dia me- 
nor em sua po lí ti ca am bi en tal, de fa sa da ora pe la le gis la ção fei ta
sob me di da pa ra des pro te ger os re cur sos na tu rais, as sim co mo
por po lí ti cas pú bli cas equi vo ca das, di re ci o na das mais pa ra de- 
vas tar do que ûs ca li zar pa ra e pu nir os cri mi no sos. Os as sas si na- 
tos de Chi co Men des, da mis si o ná ria Dorothy Stang e tan tos ou- 
tros que es tão co mo re gis tros his tó ri cos, mas nem tan to quan to
trans for ma ção de su as lu tas em prá ti cas proi bi ti vas. As sim, de as- 
sas si na tos de li de ran ças in dí ge nas, am bi en ta lis tas e são las ti ma- 
dos, re cla ma dos, no ti ciá dos, de nun ci a dos, po rém, pou co efei to
de prá ti co pa ra pro te ger a imen si dão da ri que za da Amazô nia.

As sim co mo Fux pro me te acom pa nhar o des do bra men to e a
efe ti va pu ni ção dos cul pa dos, ele aûr ma tam bém que a lu ta do in- 
di ge nis ta Bru no Pe rei ra e do jor na lis ta Dom Phil lips pa ra ga ran tia
dos di rei tos hu ma nos e da pre ser va ção da Amazô nia ja mais se rá
es que ci da=, é tam bém o sen ti men tos de to dos que de fen dem a li- 
ber da de de im pren sa co mo prin cí pio con sa gra do pa ra o for ta le ci- 
men to da de mo cra cia. É la men tá vel, por tan to, que o che fe da Na- 
ção Bra si lei ra, Jair Bol so na ro, te nha si do tão econô mi co ao la- 
men tar a bar bá rie no va le do Ja va ri, re gião tão ri ca e tão pou co ûs- 
ca li za da e con tro la da: <Nos sos sen ti men tos aos fa mi li a res e que
Deus con for te o co ra ção de to dos!=.

Em so le ni da de on tem, 17, às 17h, a Aca de mia Ma ra nhen se de
Le tras pres tou jus ta e con sa gra da ho me na gem ao seu de ca no, Jo- 
sé Sarney, mem bro de sua ple ná ria des de os 22 anos, por tan to ha
70 anos. Um dos in te lec tu ais mais in üu en tes da vi da li te rá ria na- 
ci o nal.

Co mo po lí ti co e es cri tor, além de mem bro da Aca de mia Bra si- 
lei ra de Le tras, Sarney re ce beu de pre sen te um li vro com crô ni cas,
ar ti gos e po e si as de ami gos e ad mi ra do res. Uma obra ro bus ta co- 
mo é o ta len to do ho me na ge a do aos 92 anos.

O ex-pre fei to Edi val do Jú ni or, pré-can di da to a go ver na dor pe- 
lo PSD tem man ti do en con tros na área evan gé li ca, que reú nem
pas to res ar re ba nha dos às de ze nas. A Igre ja As sem bleia de Deus é
um des ses re du tos que Edi val do tem bus ca do e con se gui do for tes
apoi a do res.

Is to é in crí vel! Pi a da pron ta. Re al men te, o Bra sil en trou na
guer ra do pe tró leo pe la por ta dos fun dos.

 
Ao con trá rio do que se pen sa, o go ver na dor em exer cí cio

do Ma ra nhão, de sem bar ga dor Pau lo Vel ten es tá com
uma de sen vol tu ra aci ma da mé dia. Além de uma agen- 

da agi ta da, até na reu nião do Con sór cio de go ver na dor
do Nor des te, ele mar cou pre sen ça.

 
Vel ten de ba teu a com ple xa Lei Com ple men tar que de û- 

ne te to da ta xa ção do ICMS pe los es ta dos, e tam bém
par ti ci pou de um en con tro in for mal com o ex-pre si- 

den te Luiz Iná cio Lu la da Sil va, que saiu do iso la men to
da co vid di re to pa ra ati vi da de po lí ti ca.

 
No con tex to do Dia do Jor na lis ta e do Dia da Im pren sa,

a OAB-MA cri ou uma co mis são de Co mu ni ca ção e Li- 
ber da de de Im pren sa na óti ca do Es ta do De mo crá ti co

de Di rei to. O ór gão é pre si di do pe lo ad vo ga do Ted
Ader son Tei xei ra.

A pes qui sa da Es cu tec em 70 mu ni cí pi os mos tra que a cor ri da
ao Pa lá cio dos Leões ga nhou uma di nâ mi ca pró pria, com Car los
Bran dão (PSB) já pon tu an do à fren te, com 27 % das in ten ções de
vo to, e We ver ton Ro cha (PDT) 23%.

Co mo Bran dão es tá há três se ma nas in ter na do, mas a pes qui sa
re ve la que as sim mes mo ele cres ceu, pas san do a seu prin ci pal
con cor ren te. Já o mé di co Lahe sio Bon ûm (PSC) avan çou pa ra
15%, con tra 11% de Edi val do Jr (PSD). Os de mais û ca ram na po ei- 
ra

São Luís, sábado e domingo, 18 e 19 de junho
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CAR LOS GAS PAR

PE DRO CHA GAS
Se cre tá rio de Es ta do da Ges tão, Pa -
trimô nio e As sis tên cia dos Ser vi do res
(SE GEP)

O 10 de junho português III

Dia de Ca mões, Dia de Por tu gal, Dia da
Ra ça, Dia das Co mu ni da des Por tu gue sas.
Tam bém Dia da Lín gua Por tu gue sa. Por tan- 
to, o 10 de ju nho re pre sen ta tu do is so e mui- 
to mais, por que, em re su mo, sig ni fi ca Por tu- 
gal, es sa na ção que mais con tri buiu pa ra que
as ter ras, in ter li ga das pe las pon tes na tu rais,
os oce a nos, se tor nas sem um só mun do.

A his tó ria es tá aí pa ra con fir mar to das as
de no mi na ções, ho me na gens e co me mo ra- 
ções cí vi cas e pa trió ti cas de Por tu gal. A vi da
po lí ti ca des se gran di o so país vai tam bém ex- 
pli ca da nas ma ni fes ta ções que ocor rem,
nes se dia, pe lo mun do in tei ro, até mes mo
por que em to dos os qua dran tes da ter ra, po- 
de-se di zer, exis tem co mu ni da des lu si ta nas.
Ou, pe lo me nos, en con tra-se uma gen te
por tu gue sa, que es ten deu o so lo em que
nas ceu pa ra o lu gar ou a pá tria on de re sol- 
veu se fi xar.

Há, en tre tan to, um fa to in te res san te, que,
so zi nho, jus ti fi ca a co me mo ra ção do 10 de
ju nho. É que nes se dia, em 1580, te ria fa le ci- 
do Luís de Ca mões, o ho mem que fez o mun- 
do re ve ren ci ar a lín gua por tu gue sa e Por tu- 
gal. O va te que con tou e can tou o he roís mo
lu si ta no. O po e ta que deu al ma aos fei tos de
sua pá tria.

Ca mões foi a ban dei ra da vi ra gem po lí ti- 

ca de Por tu gal, has te a da pe las co me mo ra- 
ções do tri cen te ná rio do seu fa le ci men to,
por tan to em 1880. O país vi via um go ver no
clau di can te, de com pro me te do ra ins ta bi li- 
da de, em pro fun da cri se se acha va a mo nar- 
quia. Era ní ti da a di vi são de pen sa men tos e
de ati tu des exis ten tes en tre os adep tos do
po si ti vis mo e os apo lo gis tas de um car co mi- 
do go ver no ab so lu tis ta, que vi via sob uma
mo nar quia cons ti tu ci o nal des gas ta da.

Teó fi lo Bra ga, in te lec tu al de mi li tân cia
po lí ti ca vol ta da mais pa ra a fi de li da de dou- 
tri ná ria po si ti vis ta-re pu bli ca na do que pa ra
o ati vis mo prá ti co das idei as re vo lu ci o ná ri- 
as, foi o prin ci pal pro ta go nis ta do sen ti men- 
to po lí ti co pro du zi do nas co me mo ra ções do
tri cen te ná rio da mor te de Ca mões. Em ja- 
nei ro da que le ano de 1880 já pu bli ca va no
jor nal Co mér cio de Por tu gal, de Lis boa, uma
sé rie de três ar ti gos in ti tu la dos “O Cen te ná- 
rio de Ca mões em 1880”. Pro pu nha a ce le- 
bra ção do tri cen te ná rio co mo uma es pé cie
de re ge ne ra ção es pi ri tu al do país. E as se ve- 
ra va de mo do con tun den te: “O Cen te ná rio
de Ca mões nes te mo men to his tó ri co e nes ta
cri se dos es pí ri tos tem a sig ni fi ca ção de uma
re vi ves cên cia na ci o nal.”.

Na tu ral de Pon ta Del ga da, Ilha de São Mi- 
guel, Aço res, nas ci do em 1843, Teó fi lo Bra ga
trans fe riu-se de sua ci da de na tal pa ra Coim- 
bra, on de cur sou o Li ceu e, em se gui da, op- 
tou por ma tri cu lar-se no cur so de Di rei to,
dei xan do de la do a pre ten são ini ci al de en- 
ve re dar pe la car rei ra ecle siás ti ca, após cur- 
sar Te o lo gia. E, as sim, en quan to es tu dan te
de Di rei to, lo go ade riu aos ide ais re pu bli ca- 
nos, for te men te in flu en ci a dos pe las te ses
so ci o ló gi cas e po lí ti cas do po si ti vis mo, vin- 
do a ser con si de ra do co mo per ten cen do à
ge ra ção dos re pu bli ca nos dou tri ná ri os.
Acres cen te-se a res pei ta bi li da de pes so al
que ele impôs aos seus com pa nhei ros, em
fa ce dos seus do tes in te lec tu ais, tan to no
cam po da Li te ra tu ra quan to no da Fi lo so fia.

Em re su mo, é es se o ho mem que, em
1880, já an te via a im plan ta ção do re gi me re- 
pu bli ca no em Por tu gal, fa to ocor ri do em
1910. Mas, a ver da de é que, com as fes ti vi da- 
des do tri cen te ná rio da mor te de Ca mões, a
agi ta ção dos in te lec tu ais foi bas tan te sig ni fi- 
ca ti va, no pro ces so de mu dan ças an te vis to

por Teó fi lo Bra ga. É que o au tor de Os Lu sía- 
das sur ge com uma car ga ide o ló gi ca mui to
for te, que des ta ca o la do épi co da his tó ria da
pá tria lu si ta na, pa ra dei xar bem cla ro o con- 
tras te com a de ca dên cia en tão vi vi da.

Ca mões sim bo li za to das as as pi ra ções da
na ci o na li da de por tu gue sa, na ex pres são de
Teó fi lo Bra ga. E em sua “His tó ria das Idei as
Re pu bli ca nas em Por tu gal”, ele con si de ra o
10 de ju nho de 1880 o iní cio de uma era no va
da de mo cra cia por tu gue sa e afir ma que “to- 
dos una ni me men te sen tem que se en tra na
au ro ra de uma épo ca no va de re vi vi fi ca ção.”,
is to é, a re vi ves cên cia da na ci o na li da de.

Teó fi lo Bra ga, con si de ra do o ar qui te to do
tri cen te ná rio, ex pli ci ta o ob je ti vo de re vi ves- 
cên cia na ci o nal, em dis cur so que pro fe riu
no Con gres so das As so ci a ções Por tu gue sas.
Fi cou, en tão, ab so lu ta men te cla ro que o Ca- 
mões, de que nos fa lou Teó fi lo, trans for mou-
se em uma ar ma ide o ló gi ca dos re pu bli ca- 
nos con tra o re gi me vi gen te. E a es tá tua de
Ca mões, eri gi da em Lis boa em 1867, en tro-
ni za da no Pan teão dos Jerô ni mos, con so li da
es se sen ti men to.

Sem a me nor dú vi da, Os Lu sía das, es sa
epo peia por tu gue sa, pre sen te de Ca mões à
pá tria lu sa, têm re pre sen ta do, no psi quis mo
co le ti vo, uma tá bua de sal va ção, quan do a
iden ti da de na ci o nal é co lo ca da em pe ri go. A
iden ti da de en tre Por tu gal e o Po e ta, a iden ti- 
fi ca ção com Os Lu sía das, per mi te-nos an te- 
ver que a epo peia re pre sen ta, no sub cons ci- 
en te da so ci e da de lu si ta na, a for ça in dis pen- 
sá vel à sua so bre vi vên cia co mo tal.

Em bo ra a pro cla ma ção de Re pú bli ca Por- 
tu gue sa te nha se da do so men te em 1910, a 5
de ou tu bro, não há co mo ne gar que o 1880,
ano das co me mo ra ções do Tri cen te ná rio de
Ca mões, te nha si do o da cons tru ção, pe las
mãos do in te lec tu al e po lí ti co Teó fi lo Bra ga,
dos ide ais po si ti vo-re pu bli ca nos que nor te- 
a ram a ra di cal trans for ma ção po lí ti co-ins ti-
tu ci o nal de Por tu gal.

E por con ta des ses fa tos his tó ri cos e im- 
por tan tes da his tó ria de Por tu gal, foi ela bo- 
ra do es te pe que no tra ba lho, o ter cei ro, pa ra
re a fir mar e dar sequên cia aos dois ou tros,
pu bli ca dos pe las fes ti vi da des do 10 de ju-
nho, nos dois anos que an te ce de ram ao cor- 
ren te 2022.

Junho Vermelho e o mutirão em defesa da vida

Es ta mos no mês alu si vo à do a ção
de san gue, o Ju nho Ver me lho, ini ci a ti- 
va que vi sa cons ci en ti zar a po pu la ção
so bre a im por tân cia do ato de do ar e
ca ti var mais do a do res vo lun tá ri os.

À fren te da Se cre ta ria de Es ta do da
Ges tão, Pa trimô nio e As sis tên cia aos

Ser vi do res (Se gep), de sen vol ve mos
um sé rie de ações por meio do pro je to
“Ser vi dor Ci da dão”, mas uma de las
ga nha des ta que pe la na tu re za so ci al
que as su me.

Di an te de um es to que qua se que
per ma nen te men te crí ti co da re de do
He mo mar, an te ci pa mos nos sas ações
e re a li za mos, em maio, a cam pa nha
de do a ção de san gue in ti tu la da “Sua
ati tu de sal va vi das”, que en vol veu
mais de 60 ser vi do res vo lun tá ri os.

O mu ti rão do bem acon te ceu no
Es pa ço Bem-Es tar que, por um dia, se
trans for mou em um gran de cen tro de
co le ta. Fi quei im pres si o na do com o
gran de en vol vi men to dos nos sos ser- 
vi do res nes te ato de amor ao pró xi mo.
Uma gran de cor ren te se for mou e os
nos sos he róis não pre ci sa ram de ca- 
pas ou po de res es pe ci ais pa ra fa zer o
bem ao ou tro. Ape nas do a ram um
pou co de si pa ra fa zer pul sar a vi da
nas vei as de quem pre ci sa. Ao to do,
fo ram 50 bol sas de san gue ar re ca da- 
das e a me ta foi atin gi da. Pa ran do pa- 
ra pen sar, de ve-se con si de rar que a
ini ci a ti va po de ter sig ni fi ca do cer ca
de 200 vi das sal vas, já que os es tu dos

mos tram que 1 bol sa co le ta da po de
sal var até 4 pes so as.

A ação de so li da ri e da de co le ti va
bus cou in for mar e sen si bi li zar os ser-
vi do res pú bli cos es ta du ais so bre a im- 
por tân cia de re a li zar re gu lar men te a
do a ção na re de do He mo mar já que
além de do a do res re gu la res, a Se gep
tam bém con vi dou no vos do a do res
pa ra par ti ci pa rem da cam pa nha.

Tal ini ci a ti va des per tou em mim al- 
gu mas re fle xões em tor no do pa pel
co mo ges tor pú bli co. É que pa ra além
da cres cen te ne ces si da de de im ple-
men ta ção de ações, pro gra mas e pro-
je tos na ad mi nis tra ção pú bli ca, pre ci-
sa mos pen sar na ges tão so ci al tam- 
bém co mo ba se pa ra a exe cu ção de
uma efi ci en te ges tão, que con si ga
atra ves sar a na tu re za bu ro crá ti ca do
fun ci o na lis mo pú bli co e as bar rei ras
fí si cas dos es cri tó ri os e sa las de reu- 
nião. Em re su mo, a li ção que aqui se
es ta be le ce é que ações de cu nho so ci- 
al são mais que es sen ci ais e re pre sen- 
tam uma co pro du ção do ser vi ço pú- 
bli co, bus can do apro xi mar a ad mi nis- 
tra ção pú bli ca dos an sei os e ne ces si- 
da des da co mu ni da de.

JO SÉ CUR SI NO RA PO SO MO REI RA.
Eco no mis ta mo rei ra cur si no@gmail.com.

A pro e mi nên cia da
Po lí ti ca Mo ne tá ria

Tem al gu ma coi sa er ra da com a Po lí ti ca Econô mi ca
de um país em que a Po lí ti ca Mo ne tá ria de seu Ban co
Cen tral do mi na a ce na econô mi ca na ci o nal? Em prin cí- 
pio não, mas po de in di car a pos si bi li da de de si tu a ções
des fa vo rá veis em bre ve, a de pen der do an da men to das
de mais po lí ti cas, em es pe ci al a fis cal.

O fun ci o na men to da Eco no mia se dá atra vés de um
con jun to de mo vi men tos de cur to e lon go pra zos, ca da
um com seus sig ni fi ca dos pró pri os e com in te ra ções en- 
tre si, mes mo que dis tan tes. Mas, de um mo do ge ral, se
po de iden ti fi car a Po lí ti ca Fis cal co mo mais li ga da aos
te mas econô mi cos de mé dio e lon go pra zos, em úl ti ma
aná li se, às es tra té gi as do DE SEN VOL VI MEN TO
ECONÔ MI CO, en quan to a Mo ne tá ria se pres ta mais aos
mo vi men tos con jun tu rais da Eco no mia, is to é, às ques- 
tões do cur to pra zo.

Com a in tro du ção do mo de lo de me tas de in fla ção na
po lí ti ca econô mi ca, a Po lí ti ca Mo ne tá ria e o Ban co Cen- 
tral ti ve ram uma es pé cie de ele va ção da sua im por tân- 
cia na po lí ti ca econô mi ca em ra zão do pa pel es pe cí fi co
que o mo de lo lhes con fe riu. Fi cou trans pa ren te men te
es ta be le ci do que lhes ca be ria a res pon sa bi li da de de ga- 
ran tir a es ta bi li da de dos pre ços e da mo e da, uma das
pré-con di ções pa ra um am bi en te econô mi co pró-in- 
ves ti men tos, em úl ti ma aná li se, pró-de sen vol vi men to.

É um re la ti vo con sen so no meio dos eco no mis tas que
o ca rá ter da po lí ti ca fis cal é mui to mais ati vo que o da
mo ne tá ria e que es ta fi ca “so bre car re ga da” ca so a fis cal
ve nha a fa lhar na ob ten ção de uma si tu a ção de equi lí- 
brio en tre re cei tas e des pe sas pú bli cas. Is to por que a po- 
lí ti ca mo ne tá ria dis põe fun da men tal men te da ta xa de
ju ros pa ra atin gir seu ob je ti vo quan to à es ta bi li da de dos
pre ços. Em ca so de dé fi cits con ti nu a dos no cam po fis- 
cal, si tu a ção que aba la a cre di bi li da de da po lí ti ca
econô mi ca co mo um to do, si na li zan do ame a ças in fla ci- 
o ná ri as e de in ca pa ci da de pa ra hon rar a dí vi da pú bli ca,
fi ca o Ban co Cen tral cons tran gi do a au men tos con ti nu- 
a dos da ta xa de ju ros da eco no mia, com to dos os efei tos
co la te rais daí ad vin dos na for ma de ju ros mais al tos pa- 
ra em pre sas e con su mi do res, que da no ní vel da ati vi da- 
de econô mi ca, im pac tos no câm bio etc.

É es te o ce ná rio que vem se ma ni fes tan do na eco no- 
mia bra si lei ra des de mar ço de 2021, quan do hou ve se- 
gui dos au men tos da ta xa Se lic, o úl ti mo de les na reu- 
nião do CO POM, re a li za da nos di as 14 e 15 des te mês e
na qual o ór gão si na li zou que po de ain da re a jus tá-la
mais du as ve zes nes te ano. 

O co mu ni ca do emi ti do pe las au to ri da des mo ne tá ri as
após a reu nião é sig ni fi ca ti vo quan to a na tu re za da po lí- 
ti ca econô mi ca em prá ti ca no país. Se gun do o CO POM,
“há a pos si bi li da de de no vos ris cos fis cais com as me di- 
das do go ver no pa ra ba ra te ar os pre ços dos com bus tí- 
veis”, via re du ção de im pos tos, no ca so o ICMS, co bra do
pe los es ta dos, e a CO FINS e a Con tri bui ção So ci al so bre
o Lu cro Lí qui do, es tas do âm bi to fe de ral. Es tas me di das
e ou tras já im plan ta das e em es tu dos sig ni fi ca ri am gas- 
tos fis cais ex tra de R$ 50 bi lhões em 2021. Daí a ne ces si- 
da de de ele va ção dos ju ros in clu si ve com o ob je ti vo de
re cu pe rar a cre di bi li da de da atu a ção da au to ri da de mo- 
ne tá ria.

Es tá o país pre so, por tan to, à “ar ma di lha da po lí ti ca
mo ne tá ria”, ar can do com pe sa dos en car gos pa ra o fi- 
nan ci a men to de sua dí vi da pú bli ca, en fren tan do obs tá- 
cu los a re a li za ção de in ves ti men tos, que de vem pa gar
al tas ta xas de en car gos fi nan cei ros, e se de fron tan do
com pers pec ti vas de me dío cres ta xas de cres ci men to do
PIB nos pró xi mos anos. Nes te sen ti do, é des fa vo rá vel a
pre do mi nân cia da po lí ti ca mo ne tá ria no con tex to da
po lí ti ca econô mi ca na ci o nal.

São Luís, sábado e domingo, 18 e 19 de junho
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OS MAR GO MES DOS SAN TOS
Juiz de Di rei to da Co mar ca da Ilha de
São Luís. Es cri tor; Cro nis ta; Po e ta. Mem -
bro das Aca de mi as Lu do vi cen se de Le -
tras; Ma ra nhen se de Le tras Ju rí di cas e
Ma ti nhen se de Ci ên ci as, Ar tes e Le tras.

LU CI A NO TRI GO
é es cri tor, jor na lis ta, tra du tor e edi tor de
li vros.

A fonte secou

Ao lon go de dé ca das a nos sa que ri- 
da La goa da Jan sen, ou La gu na, co mo
al guns pre fe rem, ado tan do o ter mo
téc ni co, foi cen tro de ca lo ro sos de ba- 
tes. Ex ten são do mar na dé ca da de
1970, on de atra ves sá va mos a na do
pa ra jo gar bo la na de ser ta Pon ta
D’Areia, sua li ga ção com a ma ré foi re- 
du zi da a um ca nal, re gu la do por uma
com por ta.

Jus ta men te nes te aces so, que nes ta
se ma na apre sen tou pro ble ma no fun- 
ci o na men to, que se faz a tro ca hí dri ca
com o mar e o con tro le de va zão da
quan ti da de de água re pre sa da na La- 
goa. Com o mau fun ci o na men to, o
que era ini ma gi ná vel acon te ceu: a La- 
goa da Jan sen se cou.

Em ver da de, há mui to tem po a La- 
goa ago ni za. A gran de quan ti da de de

es go to, lan ça do ne la ain da in na tu ra,
mes mo após tan tas in ter ven ções, ser- 
ve de subs tra to pa ra al gu mas al gas,
que se pro li fe ram em ex ces so, mor- 
rem e exa lam um mau chei ro que
atin ge to da a re gião.

Um lu gar que foi pal co de mui tas
atra ções, es pa ço de em pre en di men- 
tos em seg men tos di ver sos, ago ra lu ta
pa ra se man ter eco no mi ca men te viá- 
vel. Com pe ti ção es ta com a re gião vi- 
zi nha da pe nín su la, que re ce be ca da
vez mais o apor te de no vos ne gó ci os
de la zer e gas tro no mia.

Na área da La goa, mui tos ba res,
res tau ran tes, qui os ques e ou tros pe- 
que nos ne gó ci os de seu en tor no não
re sis ti ram. Ou tros, no en tan to, ain da
se guem na es pe ran ça de que uma in- 
ter ven ção sé ria de vol va a vi da pa ra a
La goa e to do o seu re dor.

Ao que pa re ce, aos olhos de al guns
é mui to mais con ve ni en te se guir a
cul tu ra do dei xar des truir pa ra re- 
cons truir. Co mo ges tor pú bli co, que
tam bém sou, no hu mil de <qua dra do=
que me ca be no Ju di ciá rio, en ten do
que pro mo ver a ma nu ten ção é me- 
lhor e mais econô mi co que a re cu pe- 
ra ção.

Pa ra mui to além da per da û nan cei- 
ra, uma vez que dei xa de ser uma re fe- 
rên cia tu rís ti ca, um car tão pos tal,
tam bém há uma per da so ci al e mo ral.
A de te ri o ra ção do es pa ço pú bli co
con tri bui di re ta men te pa ra a bai xa
au to es ti ma da so ci e da de vin cu la da a
ele di re ta men te.

A se ca da La goa da Jan sen pa re ce
si na li zar o pon to al to com o des ca so e
os cui da dos com aque le es pa ço pú bli- 
co, além de pa re cer um mau pres sá gio
pa ra o que ain da po de rá ocor rer se
ne nhu ma ação subs tan ci al for fei ta.

Des de que re vi ta li za da, no iní cio da
dé ca da de 2010, a La goa da Jan sen
pas sou a ser uma re fe rên cia de la zer,

prá ti ca es por ti va, reu nião de ami gos,
even tos cul tu rais e ar tís ti cos.

Um es pa ço que guar da tú neis de
cons tru ções an ti gas e que po de es-
con der mis té ri os se cu la res. O mag ne-
tis mo do Mi ran te, pal co de um ini gua- 
lá vel pôr-do-sol. Ci clo vi as e cal ça dões
que eram con vi te pa ra quem que ria
dei xar em dia a saú de, nas ca mi nha-
das, cor ri das e pe da la das, diá ri as ou
no tur nas.

Em bo ra seu pro je to ar qui tetô ni co e
pai sa gís ti co se ja con tem po râ neo, em
con tras te com a se cu lar his tó ria da
<ci da de ve lha= que û ca aco lá, a La goa
se con so li dou co mo um car tão pos tal
da nos sa Ilha Mag né ti ca.

Não é jus to que na Se ma na do Meio
Am bi en te ela se ja to ma da co mo sím- 
bo lo do aban do no, fru to de des ca so
com a coi sa pú bli ca.

É ne ces sá rio que nos in dig ne mos
en quan to ci da dãos, pa ra que não pre- 
va le ça a inér cia e a de mo ra na res pos- 
ta de û ni ti va. Não so men te quan to à
com por ta, mas a re to ma da com ple ta
do pro je to de reur ba ni za ção do es pa- 
ço, o que in clui evi tar que con ti nu em
di re ci o nan do es go to pa ra a La goa.

Ca so na da se ja fei to, em bre ve po- 
de re mos ter uma tra gé dia am bi en tal
ir re ver sí vel, que ex tin gui rá o pou co
que ain da res ta de fau na e üo ra. Nes te
pon to, fa ço um ape lo aos ór gãos com-
pe ten tes co mo O Go ver no do Es ta do
do Ma ra nhão; o Mi nis té rio Pú bli co
com atri bui ção am bi en tal; A de fen so- 
ria Pú bli ca com atri bui ção am bi en tal;
As Se cre ta ri as Es ta du al e Mu ni ci pal
do Meio Am bi en te; As Uni ver si da des
Fe de ral, Es ta du al e Par ti cu la res e os
mo vi men to ati vis tas am bi en tais pa ra
que as su mam su as po si ções e res pon-
sa bi li da des, mas con cla mo, tam bém,
à to da so ci e da de ci vil pa ra que abra- 
ce mos a La goa, aû nal de con tas, ela é
de to dos nós.

Narcotráfico matou Dom e Bruno. E agora?

Um dos si nais mais tris tes da de- 
gra da ção mo ral e da sor di dez es pi ri- 
tu al do nos so tem po é a ex plo ra ção
po lí ti ca da mor te pe las car pi dei ras
ide o ló gi cas. Co mo uru bus em ci ma da
car ni ça, nos úl ti mos 10 di as a la cros- 
fe ra se mo bi li zou em pe so nas re des
so ci ais e na gran de mí dia pa ra ten tar
jo gar no co lo do go ver no a res pon sa- 
bi li da de pe lo de sa pa re ci men to do in- 
di ge nis ta Bru no Araú jo Pe rei ra e do
jor na lis ta bri tâ ni co Dom Phil lips no
Va le do Ja va ri, na Amazô nia.

Pa re cia re vol ta? Era ape nas vi ga ri- 
ce. A in dig na ção, co mo sem pre, foi se- 
le ti va: a tra gé dia só in te res sa va co mo
pre tex to pa ra exi bir vir tu de, û car bem
na û ta e sa bo tar o ad ver sá rio de sem- 
pre.
Pro tes ta vam e der ra ma vam lá gri mas
de cro co di lo, mas no ín ti mo es ta vam
co me mo ran do. Por que, sem pre que
uma tra gé dia po de ser usa da con tra o
go ver no e ca pi ta li za da po li ti ca men te,
eles fes te jam, com mal dis far ça do en- 
tu si as mo. Só que rem pal co, tri bu na e
pa lan que pa ra os ten tar su pe ri o ri da de
mo ral e exer cer seu ati vis mo.

Que tris te za.
Pois bem, pa ra frus tra ção des sa tur- 
ma, on tem foi re ve la do que Dom e
Bru no fo ram as sas si na dos não por ga- 
rim pei ros, nem por ma dei rei ros, nem

por des ma ta do res, nem pe la po li cia
fas cis ta e ge no ci da (is so, en tão, se ria
mo ti vo de or gas mos), mas a man do
de um nar co tra û can te: o pe ru a no Ru- 
bens Vil lar Co e lho, tam bém co nhe ci- 
do co mo <Colôm bia=.

Apa ren te men te, a pre sen ça do jor- 
na lis ta e do in di ge nis ta es ta va pre ju- 
di can do o trans por te de co caí na na
ro ta en tre o Bra sil e o Pe ru. Mo ti vo su- 
û ci en te pa ra os dois se rem amar ra dos
em uma ár vo re, tor tu ra dos, as sas si na- 
dos e evis ce ra dos. É a lei do trá û co, e
não é ape nas em re giões re mo tas da
Amazô nia que es sa lei im pe ra.
E ago ra? O que fa rão e di rão os jus ti- 
cei ros so ci ais? Por ho nes ti da de mo ral
e in te lec tu al, de ve ri am de mons trar
in dig na ção con tra o nar co trá û co que
do mi na a re gião sem qual quer pre o- 
cu pa ção com a vi da hu ma na, mui to
me nos com o meio am bi en te. Mas,
co mo es cre vi nes te ar ti go, con tra tra- 
û can te, no Bra sil, nin guém faz pro tes- 
to.

Fos se sin ce ra a in dig na ção con tra a
tor tu ra e o as sas si na to de Dom e Bru- 
no, to dos aque les que fa zem do ges to
de apon tar o de do uma ra zão de vi ver
de mons tra ri am ago ra re vol ta con tra o
nar co trá û co, exi gin do jus ti ça e com- 
ba te im pla cá vel aos cri mi no sos. Ou
não? Quan do a in dig na ção é se le ti va,
não é de in dig na ção que se tra ta, ape- 
nas de es tra té gia e mé to do
O ator fa mo so, a fun kei ra em po de ra- 
da, o imi ta dor de fo ca, o fo tó gra fo pre- 
mi a do, o ín dio de pas se a ta, o an tro pó- 
lo go es quer do pa ta, o jor na lis ta che- 
ca dor de me me, os exi la dos em Pa ris,
o youtuber de pro no me neu tro e to- 
dos aque les que û ze ram dos des pa re- 
ci dos pre tex to pa ra a mi li tân cia do
ódio do bem: se rá que al gum de les di- 
rá uma pa la vra se quer con tra o trá û- 
co? Po dem es pe rar sen ta dos: nun ca
dis se ram, não se rá ago ra que di rão.

Es tra nha men te, nes sas ho ras, os
in dig na dos se re co lhem a um si lên cio
qua se re ve ren te. Tal vez por que, po li ti- 
ca men te, es te jam do mes mo la do do
man dan te dos as sas si na tos. Ou são
par ti dos e go ver nos de di rei ta que a
in dús tria da dro ga û nan cia na Amé ri- 
ca La ti na? Ou são de di rei ta os cha ma- 
dos <nar co go ver nos= da Bo lí via, da
Colôm bia, da Ve ne zu e la e do Mé xi co?
Que par ti dos e go ver nos são apoi a dos
pe las Farc? São de di rei ta?

Pa ra ilus trar a re la ti vi da de mo ral
des sa gen te, bas ta lem brar o ca so das
três cri an ças de Bel ford Ro xo bar ba ra- 
men te tor tu ra das e as sas si na das por
tra û can tes, em de zem bro de 2021, te- 
ma des te ar ti go.
Po bres e ne gros, três me ni nos fo ram
exe cu ta dos por cau sa de uma gai o la
de pas sa ri nho. On de es ta vam os vir-
tu o sos que nos úl ti mos di as de mons- 
tra ram tan ta in dig na ção com o de sa- 
pa re ci men to de Dom e Bru no? Não
der ra ma ram uma lá gri ma, não dis se- 
ram um <ai=.

Des con ûe de quem só pro tes ta
con tra mor tes que po dem ser ca pi ta- 
li za das po li ti ca men te. Quan do a in- 
dig na ção é se le ti va, não é de in dig na- 
ção que se tra ta, ape nas de es tra té gia
e mé to do.
Ti ves sem si do as cri an ças de Bel ford
Ro xo as sas si na das por po li ci ais, aí sim
elas se ri am dig nas da re vol ta da mi li- 
tân cia pro gres sis ta. Mas os as sas si nos
eram tra û can tes, en tão os vir tu o sos û-
ca ram em si lên cio, fa zen do de con ta
que não era com eles. Ne gras ou bran- 
cas, vi das não im por tam quan do
quem as ti ra é o do no da bo ca que se
fre quen ta, ain da que sim bo li ca men-
te.

De ma nei ra si mi lar, ti ves sem si do
ou tros os as sas si nos, Dom Phil lips e
Bru no Pe rei ra ren de ri am pro tes tos
até a elei ção. Fai xas e car ta zes com a
per gun ta <Quem ma tou Dom e Bru- 
no?= se ri am exaus ti va men te exi bi dos
em ho rá rio no bre. Não fal ta ria gen te
in si nu an do que o cri me foi en co men- 
da do pe lo pró prio pre si den te.
Mas, co mo ago ra se sa be que quem
man dou ma tar Dom e Bru no foi um
tra û can te, su bi ta men te o man dan te
do cri me dei xou de ter im por tân cia. A
mí dia dei xa rá de la do es se <de ta lhe=
pa ra ten tar es pre mer os úl ti mos di vi- 
den dos do ca so, de pois vai aban do nar
o as sun to. (Vo cê viu man che tes des ta- 
can do a iden ti da de e a ocu pa ção do
man dan te? Nem eu.)

Co mo foi um tra û can te que man-
dou tor tu rar, evis ce rar e ma tar Dom
Phil lips e Bru no Pe rei ra, não ha ve rá
mais co mo ca pi ta li zar po li ti ca men te
a tra gé dia. De no vo, não foi des sa vez.
As car pi dei ras ide o ló gi cas vão ter que
tor cer por ou tros ca dá ve res pa ra ex- 
plo rar.

RUY PA LHA NO
Psi ca na lis ta

Não in ter rom pa seu
tra ta men to!

Te nho di to, sis te ma ti ca men te, que os da nos à saú de men tal,
po dem ser atri buí dos a inú me ros fa to res, in ter nos ou ex ter nos a
ca da um de nós. Um des tes fa to res que se so bres sai en tre os de- 
mais são os pre con cei tos em tor no dos tra ta men tos des sas do en- 
ças. Os Im pac tos pro vo ca do por is so são tão gran des, que em
mui tos ca sos, po dem re sul tar em da nos gra ves no com por ta men- 
to e em mor tes. Ve jam, por exem plo, o ca so de pes so as que se sui- 
ci dam por não pro cu ra rem, an te ci pa da men te, um psi qui a tra pa- 
ra fa ze rem um tra ta men to. Ou en tão, ca sos de pes so as que apre- 
sen tam pe la pri mei ra vez uma do en ça men tal de fá cil di ag nós ti co
e con tro le clí ni co e que se tor nou crô ni ca, pre ma tu ra men te, de vi- 
do ao fa to de não ter ini ci a do seu tra ta men to, em tem po de vi do.

As fa ce tas dos pre con cei tos nes sa área são múl ti plas e de pen- 
den do on de eles ocor rem, po dem de sen ca de ar res pos tas es pe ci- 
û cas, no di ag nós ti co, na evo lu ção, tra ta men to e no prog nós ti co
des sas do en ças. Se gun do a Or ga ni za ção Mun di al da Saú de –
OMS, cer ca de 720 mi lhões de pes so as so frem com do en ças men- 
tais em to do mun do, is so re pre sen ta apro xi ma da men te 10% da
po pu la ção mun di al. Co mo po dem no tar, o nú me ro de pes so as
afe ta da por es sas en fer mi da des é mui to gran de, o que por si só, já
se ria o su û ci en te pa ra que hou ves se um mai or in te res se nas po lí- 
ti cas pú bli cas na área da saú de men tal.

Os trans tor nos men tais, que ocor rem, di fu sa men te en tre cri- 
an ças, ado les cen tes, adul tos ou ido sos. Da dos da Or ga ni za ção
Mun di al de Saú de (OMS), de mons tram que trans tor nos men tais
co mo de pres são, abu so de ál co ol e al co o lis mo, trans tor no bi po lar
e es qui zo fre nia se en con tram en tre as 20 prin ci pais cau sas de in- 
ca pa ci ta ção en tre as pes so as. Os trans tor nos de an si e da de atin- 
gem 01 em ca da 5 pes so as e em ge ral, es sa si tu a ção não é di ag nos- 
ti ca da.

Só a de pres são, afe ta mais de 350 mi lhões de pes so as em to do
mun do, em nos so país, apro xi ma da men te, 5,8% da po pu la ção
bra si lei ra so frem de de pres são, per fa zen do um to tal de 11,5 mi- 
lhões de ca sos. Es se ín di ce é o mai or da Amé ri ca La ti na e o se gun- 
do mai or nas Amé ri cas, atrás ape nas dos Es ta dos Uni dos, que re- 
gis tram 5,9% da po pu la ção com es se trans tor no, per fa zen do um
to tal de 17,4 mi lhões de pes so as afe ta das por de pres são.

Ou tros da dos epi de mi o ló gi cos de mons tram que cer ca de 50%
dos adul tos po dem vir a so frer de do en ça men tal, em al gum mo- 
men to da sua vi da. Mais da me ta de des sas pes so as po de rão apre- 
sen tar sin to mas de pres si vos de in ten si da de de mo de ra dos a gra- 
ves. Ou tro fa to no tó rio, é que 04 das 10 prin ci pais cau sas de in ca- 
pa ci da de fun ci o nal em pes so as com mais de cin co anos de ida de
é atri buí do a um trans tor no men tal, sen do a de pres são, co mo vi- 
mos aci ma, a prin ci pal cau sa en tre as do en ças in ca pa ci tan tes.

Ape sar des sa pre va lên cia ele va da de do en ças men tais, ape nas
cer ca de 20% das pes so as que têm do en ça men tal pro cu ram as sis- 
tên cia mé di ca e is so é atri buí do, en tre ou tras coi sas, aos enor mes
pre con cei tos em pro cu rar um psi qui a tra.

Se gun do ain da a OMS es se trans tor no é a prin ci pal cau sa de
in ca pa ci ta ção dos in di ví du os no mun do quan do se con si de ra o
to tal de anos per di dos (8,3% dos anos pa ra ho mens e 13,4% pa ra
mu lhe res) e a ter cei ra prin ci pal cau sa da car ga glo bal de do en ças
em 2004. A pre vi são é que até 2030 os ín di ces de de pres são se ja a
prin ci pal do en ças en tre

os bra si lei ros. As do en ças men tais mais in va li dan tes são: De- 
pres são, Sín dro me de Bur nout, Sín dro me de Pâ ni co, Es qui zo fre- 
nia, Trans tor no de An si e da de Ge ne ra li za da – TAG, Trans tor no Bi- 
po lar, De pen dên cia Quí mi ca. En tre as 10 do en ças hu ma nas mais
in va li dan tes (não men tais), seis são do en ças men tais.

Nin guém es tá imu ne a de sen vol ver na vi da uma do en ça men- 
tal, es pe ci al men te se nós as con si de rar mos que as mes mas são
do en ças de mul ti fa to ri ais. Is to é, não são do en ças cau sa das por
um úni co fa tor e sim por múl ti plos fa to res in te ra tu an tes e in ter re- 
la ci o na dos que exer cem, em dis tin tas pro por ções, seus efei tos
cau sa do res. Por is so é que, re gra ge ral, os tra ta men tos re co men- 
da dos em Psi qui a tria, sem pre são múl ti plos, tais co mo o uso de
fár ma cos, psi co te ra pi as, ati vi da des ocu pa ci o nais, etc.

Par ti cu lar men te, quan to ao uso de me di ca men tos, é on de re- 
ca em os mai o res ín di ces de pre con cei tos e co mo con sequên cia
dis so mui tos in ter rom pem de for ma in de vi da seus tra ta men tos
dei xan do to das es sas pes so as ex pos tas a uma evo lu ção er rá ti ca
quan to a evo lu ção de su as do en ças.

Co mo a ab so lu ta mai o ria des sas do en ças, po dem evo luir pa ra
a cro ni û ca ção, o que me nos de ve rá ocor rer nes sa si tu a ção se ria a
in ter rup ção do tra ta men to re co men da do, se ja qual for a do en ça
que se ja o al vo do tra ta men to. De pres sões, trans tor nos de an si e- 
da de (pâ ni co, fo bi as, TAG, TOC, etc.), de pen dên cia quí mi ca (so- 
bre tu do al co o lis mo e de pen dên cia de ou tras dro gas) es qui zo fre- 
ni as, trans tor nos de per so na li da des e um nú me ro gran de de ou- 
tras en fer mi da des, que exi gem tra ta men tos me di ca men to sos en- 
tre ou tros, não de ve ri am al te rar seus tra ta men tos, sem ou vir pre- 
vi a men te, as re co men da ções mé di cas. Por is so a fa mí lia e os pró- 
pri os pa ci en te de vem con û ar no mé di co e em su as ori en ta ções.

Por tan to, se a op ção do tra ta men to re cair no uso de me di ca- 
men tos, en tre ou tros pro ce di men tos te ra pêu ti cos e se es se tra ta- 
men to, es pe ci al men te re co men da do, es ti ver fun ci o nan do, de ve-
se man tê-lo até se gun da or dem do mé di co em con so nân cia com
o pa re cer do pa ci en te e da fa mí lia. In ter rom per o tra ta men to por
con ta pró pria, fa to que ocor re em 40% nos tra ta men tos psi quiá- 
tri cos (se gun do a OMS), é um gran de equi vo ca do na prá ti ca clí ni- 
ca.

Di an te de to dos es ses fa tos, o que mais re co men da mos na atu- 
a li da de, é que as pes so as, por ta do ras de trans tor nos men tais e
que es te jam even tu al men te to man do me di ca men tos, si ga a ori- 
en ta ção mé di ca e mes mo que es te jam pas san do bem, man te- 
nham seu tra ta men to pro pos to pe lo es pe ci a lis ta. O fa to de se rem
de tar ja pre to, ou ter que usar o me di ca men to por cer to tem po
não sig ni û ca que se tor na rão de pen den tes. Há ca sos em que o
mé di co re co men da o uso por mais tem po, mas tu do is so vai de- 
pen der da ava li a ção clí ni ca. Não in ter rom pa seu tra ta men to!

São Luís, sábado e domingo, 18 e 19 de junho
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Moradores de São Luís/MA e região metropolitana, 
portadores de algum tipo deficiência (física, auditi-
va, ocular e afins), que tem interesse em trabalhar 
na área de construção civil.

VAGA PARA PCD - 

AJUDANTE DE OBRAS CIVIS

COMO PARTICIPAR:
Interessados deverão encaminhar currículo com título

“Vagas PCD São Luís/MA” para:

currículo.rh0493@fidens.com.br

CNPJ/ME n° 09.110.880/0001-23  |  NIRE 21.300.009.604

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 25 DE MAIO DE 2022

GERA MARANHÃO – GERADORA DE 

ENERGIA DO MARANHÃO S.A

HORA E LOCAL: Sede social da Gera Maranhão - Geradora de Energia do Maranhão S.A. (“Companhia”), na Cidade 
de Miranda do Norte, Estado do Maranhão, no km 3 da Via de Acesso à Subestação Miranda II da Eletronorte, Portão A, 
Zona Rural, CEP 65495-000, às 16:00 horas.
CONVOCAÇÃO: Dispensada convocação nos termos do artigo 124, §4° da Lei nº 6.404/76.
PRESENÇA: Acionistas representando a totalidade do capital social.
MESA: Os acionistas nomearam Rodrigo Santos Coutinho Alves e Álcio Adler Silva Bezerra para integrarem a mesa, na 
qualidade de Presidente e Secretário, respectivamente.
ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a (i) renúncia de membro do Conselho de Administração; (ii) eleição de membro 
do Conselho de Administração; (iii) consignação da atual composição do Conselho de Administração; (iv) renúncia de 
membros do Conselho Fiscal; (v) eleição de membros do Conselho Fiscal; (vi) consignação da atual composição do 
Conselho Fiscal; e (vii) consignação da atual composição acionária da Companhia.
DELIBERAÇÕES: Preliminarmente, os acionistas aprovaram a lavratura da presente ata em forma de sumário e, em 
seguida, os acionistas, por unanimidade e sem reservas, aprovaram:
1. Consignar a renúncia, ao cargo de membro do Conselho de Administração, nos termos da carta de renúncia 
apresentada à Companhia, que fica arquivada em sua  sede social, do Sr. Leonardo da Silva Lucas Tavares de Lima, 
brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG nº 5003250 (SSP/PE) e inscrito no CPF/
ME sob o nº 023.737.554-08, com endereço profissional na Cidade de Belém, Estado do Pará, na Rodovia Augusto 
Montenegro, Km 8,5, CEP 66823-010.
2. Eleger como membro Conselho de Administração o Sr. Igor Vitalino Mendonça, brasileiro, solteiro, analista de 
private equity, portador da cédula de identidade RG nº 2002010518620, inscrito no CPF/ME sob nº 018.135.763-19, 
residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro 
Faria Lima, 3.477, 14º andar, CEP 04538-133.
2.1. O mandato do membro do Conselho de Administração ora eleito vigerá
até a Assembleia Geral Ordinária que eleger os membros do Conselho de Administração e examinar as contas da 
administração da Companhia relativas ao exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2022.
2.2. O membro do Conselho de Administração ora eleito declara, neste ato, sob as penas da lei, (i) não estar incurso 
em nenhum dos crimes que o impeça, ainda que temporariamente, de exercer a atividade mercantil e (ii) que não está 
impedido de exercer a administração da Sociedade, por lei especial, ou em
virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena
que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargo público; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou 
suborno, concussão, peculato, ou contra a
economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações 
de consumo, fé pública, ou a propriedade.
3. Consignar a atual composição do Conselho de Administração da Companhia, como segue: (i) Sr. Lauro Fiúza Júnior, 
brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 2.004.002.060.640 e anterior nº 193.227 (SSP-
CE), inscrito no CPF/ME sob o nº 013.564.533-68, domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua 
São Tomé, nº 86, 12º andar, conjunto 121, CEP 04551-080; (ii) Sr. Salo Davi Seibel, brasileiro, divorciado, engenheiro, 
portador da cédula de identidade RG nº 3.287.579-4 SSP-SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 047.345.997-34, com 
endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Paulista 1.938, 5º andar, CEP 01310-
942; (iii) Sr. Igor Vitalino Mendonça, brasileiro, solteiro, analista de private equity, portador da cédula de identidade RG 
nº 2002010518620, inscrito no CPF/ME sob nº 018.135.763-19, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado 
de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.477, 14º andar, CEP 04538-133; e (iv) Sr. 
Rodrigo Santos Coutinho Alves, brasileiro, casado,
economista, portador da cédula de identidade RG nº 12.715.330-2, inscrito no CPF/ME
sob o nº 092.823.107-01, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço 
comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.477, 14ª andar, CEP 04538-133, o qual ocupa o cargo de Presidente do 
Conselho de Administração.
4. Consignar a renúncia, ao cargo de membro efetivo do Conselho Fiscal, nos termos da carta de renúncia apresentada 
à Companhia, que ficará arquivada em sua sede social, do Sr. Geovane Ximenes de Lira, brasileiro, casado, contador, 
portador da cédula de identidade RG nº 2621886 (SSP/PE), inscrito no CPF/ME sob o nº 380.947.544-0, residente e 
domiciliado na Cidade de São Luís, Estado do Maranhão, na Avenida Deputado Luís Eduardo Magalhães, Condomínio 
Jardins de Provence, Edifício Cerejeira, apartamento 601, CEP 65071-415.
5. Eleger como membro do Conselho Fiscal da Companhia o Sr. Matteus Marchioni, brasileiro, solteiro, portador da 
cédula de identidade RG nº 37.631.243-9, inscrito no CPF/ME sob nº 432.751.248-62, residente e domiciliado na Cidade 
de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, 14º andar, 
CEP 04538-133.
5.1. O mandato do membro do Conselho Fiscal ora eleito vigerá até a Assembleia Geral Ordinária que eleger os 
membros do Conselho Fiscal e examinar as contas da administração da Companhia relativas ao exercício social a se 
encerrar em 31 de dezembro de 2022.
5.2. O membro do Conselho Fiscal ora eleito declara, neste ato, sob as penas
da lei, (i) não estar incurso em nenhum dos crimes que o impeça, ainda que temporariamente, de exercer a atividade 
mercantil e (ii) que não está impedido
de exercer a administração da Sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar 
sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargo público; ou por crime falimentar, 
de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro 
nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade
6. Consignar a atual composição do Conselho Fiscal da Companhia, como segue: (i) Sr. Sidney Tescari Medeiros, 
brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade RG nº 15.369.121-9 (SSP/SP), inscrito no CPF/ME sob o 
nº 040.144.518-60, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na 
Rua Santa Elvira, 149, apartamento 152A, CEP 03086-030, e, como seu suplente, Sr. Marcos Antônio Rodrigues dos 
Santos, brasileiro, solteiro, advogado, portador da cédula de identidade RG nº 27.135.864-6 SSP-SP, inscrito no CPF/
ME sob o nº 263.308.478-86, domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Bartolomeu Paes, 
136, Vila Anastácio, CEP 05092-000; (ii) o Sr. Nicholas Blair Bigoni, brasileiro, administrador de empresas, portador 
da cédula de identidade RG nº 53078156-6, inscrito no CPF/ME sob o nº 467.603.848-81, residente e domiciliado na 
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, 14º 
andar, CEP 04538-133 e, como seu suplente, o Sr. Sylvio Canton Rinaldi, brasileiro, solteiro, engenheiro civil , portador 
da cédula de identidade RG nº 38.007.923-9, inscrito no CPF/ME sob nº 355.164.418-70, residente e
domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria 
Lima, nº 3.477, 14º andar, CEP 04538-133; e (iii) o Sr. Matteus Marchioni, brasileiro, solteiro, portador da cédula de 
identidade RG nº 37.631.243-9, inscrito no CPF/ME sob nº 432.751.248-62, residente e domiciliado na Cidade de São 
Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, 14º andar, CEP 
04538-133 e, como seu suplente, o Sr. Wilson Roberto de Melo, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de 
identidade RG nº 8.294.583 (SSP/SP), inscrito no CPF/ME sob nº 003.998.428-10, residente e domiciliado na Cidade de 
São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Ministro Gastão Mesquita, 250, apartamento 104, CEP 05012-010.
7. Por fim, tendo em vista a transferência da totalidade das ações da Companhia detidas pela Equatorial Energia S.A., 
sociedade por ações, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 03.220.438/0001-73, para o acionista Vulcan Fundo De Investimento 
em Participações Multiestratégia, efetivada no dia 11 de maio de 2022, os acionistas resolveram consignar a nova 
composição acionária da Companhia, que resta demonstrada na forma da tabela abaixo:

Acionista Qualificação Número de Ações Percentual (%)

Servtec Investimentos 
e Participações Ltda.

Sociedade limitada, inscrita no CNPJ/ME
sob o nº 35.223.866/0001-46

22.005.000 25,00

HS Investimentos S.A.
Sociedade por ações, inscrita no CNPJ/ME
sob nº 04.114.908/0001-87

18.444.383 20,95476

Vulcan Fundo 
de Investimento 
em Participações 
Multiestratégia

Fundo de investimento em participações, 
constituído sob a forma de condomínio fechado, 
inscrito no CNPJ/ME sob nº 35.640.890/0001-80

44.010.000 50,00

Salo Davi Seibel
Brasileiro, casado, empresário, portador da cédula 
de identidade nº 3.287.579 SSP/SP, inscrito no 
CPF/ME sob o nº 047.345.997-34.

3.560.617 aprox. 4,04

TOTAL - 88.020.000 100,00

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, a reunião foi suspensa para a lavratura da presente ata, a qual, 
reaberta a sessão, foi lida, aprovada e assinada por todos os acionistas. A presente é cópia fiel da ata lavrada no Livro 
de Registro de Atas de Assembleias Gerais da Companhia.
Acionistas Presentes: Servtec Investimentos e Participações Ltda, Vulcan Fundo de Investimento em Participações 
Multiestratégia, Hs Investimentos S.A e Salo Davi Seilbel.
Miranda do Norte, 25 de maio de 2022.
Mesa: Rodrigo Santos Coutinho Alves - Presidente. Álcio Adler Silva Bezerra - Secretário.

CNPJ/ME n° 09.110.880/0001-23  |  NIRE 21.300.009.604

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 26 DE MAIO DE 2022

GERA MARANHÃO – GERADORA DE 

ENERGIA DO MARANHÃO S.A

1. DATA, HORA E LOCAL

Em 26 de maio de 2022, às 14:00 horas, na sede social da Gera Maranhão - Geradora de Energia do Maranhão S.A. 
(“Companhia”), localizada no Município de Miranda do Norte, Estado do Maranhão, na Via de Acesso à Subestação 
Miranda II da Eletronorte, Km. 3, s/n, Portão A, Zona Rural, CEP 65495-000.

2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA

Dispensada a convocação em virtude da presença de todos os membros do Conselho de Administração da Companhia, 
de acordo com o Artigo 16, Parágrafo Segundo, do Estatuto Social. Estava presente à reunião, ainda, o Diretor Álcio 
Adler Silva Bezerra.

3. COMPOSIÇÃO DA MESA

Os membros do Conselho de Administração da Companhia nomearam os Srs. Rodrigo Santos Coutinho Alves e Álcio 
Adler Silva Bezerra para integrarem a mesa, na qualidade de Presidente e Secretário, respectivamente.

4. ORDEM DO DIA

Deliberar acerca da declaração de dividendos intermediários da Companhia.

5. DELIBERAÇÕES

Nos termos dos Artigos 18, inciso xxviii e 28, Parágrafo Primeiro, do Estatuto Social da Companhia, os conselheiros 
deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas ou restrições, declarar o pagamento de dividendos 
intermediários, no montante de R$ 37.216.859,64 (trinta e sete milhões, duzentos e dezesseis mil e oitocentos e cinquenta 
e nove reais e sessenta e quatro centavos), apurados no balanço patrimonial da Companhia datado de 30 de Abril de 
2022, levantado especifi camente para esse fi m. Desta forma, o montante ora citado deverá ser pago aos acionistas na 
proporção de suas participações societárias, de acordo com a disponibilidade de caixa da Companhia, observadas as 
disposições previstas no Estatuto Social, fi cando a Diretoria, desde já, autorizada a realizar os respectivos pagamentos.
Os conselheiros rubricam, neste ato, uma cópia do balanço patrimonial da Companhia

acima mencionado, para todos os fi ns e efeitos, o qual fi cará arquivado na sede da Companhia, não sendo necessário 
seu arquivamento na competente Junta Comercial.

6. ENCERRAMENTO

Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada esta ata na forma de sumário que, lida e achada 
conforme, foi aprovada e assinada por todos os membros do Conselho de Administração da Companhia presentes à reunião.

Conselheiros Presentes: Salo Davi Seibel, Rodrigo Santos Coutinho Alves, Lauro Fiúza Júnior e Igor Vitalino Mendonça.

A presente ata é cópia fi el da ata lavrada no Livro de Registro das Atas das Reuniões do Conselho de Administração 
da Companhia.

Mesa: Rodrigo Santos Coutinho Alves - Presidente. Álcio Adler Silva Bezerra - Secretário.

A empresa CIDADE JARDIM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 20.907.486/0001-53, vem, por 
meio do presente e na melhor forma de direito, NOTIFICAR:

 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da publicação do presente, efetuem a purgação da mora referente ao contrato de compro-
misso de compra e venda firmado junto à notificante, relativo ao imóvel acima citados situados no Cidade Jardim, Imperatriz – MA, devendo, 
os notificados, efetuar, no prazo acima, o pagamento das parcelas contratuais em aberto devidamente acrescidas dos encargos moratórios 
acertados em contrato. Notifica-se, ainda, que em não havendo a purgação da mora, no supracitado prazo, o contrato em questão estará 
resilido, nos termos do artigo 474 do Código Civil, situação esta que ocasionará o imediato regresso dos direitos do retro mencionado imóvel 
(inclusive de posse e de nova comercialização), para a notificante. Notifica-se, finalmente, que uma vez operando o desfazimento do contrato, 
nos termos acima, os valores eventualmente de direito dos notificados (após realizadas as deduções e abatimentos rescisórios) estarão à 
disposição dos mesmos no escritório da notificante.

A Oi S.A., em Recuperação Judicial, Concessionária do Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC) na modalidade local na Região I do Plano Geral de Outorgas - 

PGO (exceto no Setor 3), comunica ao público em geral os novos valores máximos homologados de Assinatura do Plano Alternativo de Serviço Nova Fale NRES, 

número 174 na ANATEL para os estados listados abaixo. A vigência dos novos valores será a partir do dia 20 de julho de 2022.

I - Valores máximos homologados

1 - Assinatura mensal não residencial

Valores em reais com tributos inclusos 

Estados
NOVO FALE FRANQUIA 1200 

FIXO FIXO NRES
NOVO FALE FRANQUIA 2000 

FIXO FIXO NRES
NOVO FALE FRANQUIA 4000 

FIXO FIXO NRES
NOVO FALE FRANQUIA 600 

FIXO FIXO NRES
NOVO FALE FRANQUIA 8000 

FIXO FIXO NRES
AL  R$ 227,50  R$ 284,42  R$ 569,03  R$ 128,08  R$ 1.138,26 
AM  R$ 217,66  R$ 272,12  R$ 544,42  R$ 122,53  R$ 1.089,01 
AP  R$ 230,58  R$ 288,28  R$ 576,76  R$ 129,81  R$ 1.153,70 
BA  R$ 217,66  R$ 272,12  R$ 544,42  R$ 122,53  R$ 1.089,01 
CE  R$ 227,50  R$ 284,42  R$ 569,03  R$ 128,08  R$ 1.138,26 
ES  R$ 217,66  R$ 272,12  R$ 544,42  R$ 122,53  R$ 1.089,01 
MA  R$ 224,12  R$ 280,21  R$ 560,57  R$ 126,17  R$ 1.121,35 
MG  R$ 223,93  R$ 279,96  R$ 560,11  R$ 126,06  R$ 1.120,43 
PA  R$ 217,66  R$ 272,12  R$ 544,42  R$ 122,53  R$ 1.089,01 
PB  R$ 217,66  R$ 272,12  R$ 544,42  R$ 122,53  R$ 1.089,01 
PE  R$ 224,22  R$ 280,32  R$ 560,83  R$ 126,23  R$ 1.121,85 
PI  R$ 234,07  R$ 292,62  R$ 585,43  R$ 131,77  R$ 1.171,09 
RJ  R$ 227,80  R$ 284,80  R$ 569,79  R$ 128,24  R$ 1.139,78 
RN  R$ 227,50  R$ 284,42  R$ 569,03  R$ 128,08  R$ 1.138,26 
RR  R$ 217,66  R$ 272,12  R$ 544,42  R$ 122,53  R$ 1.089,01 
SE  R$ 227,50  R$ 284,42  R$ 569,03  R$ 128,08  R$ 1.138,26 

Observações:

1) Valores em reais, com tributos inclusos.

2) Os demais valores dos planos acima não divulgados nesse comunicado, permanecem inalterados. Qualquer alteração será previamente divulgada.

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

Comunicado oi aos clientes

A Oi S.A., em Recuperação Judicial, Concessionária do Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC) na modalidade local na Região I do Plano Geral de Outorgas - PGO (exceto no Setor 3), comunica ao público em geral os 

novos valores máximos homologados de Assinatura do Plano Alternativo de Serviço para os estados listados abaixo. A vigência dos novos valores será a partir do dia 20 de julho de 2022.

I - Valores máximos homologados

1 - Assinatura mensal não residencial

Valores em reais com tributos inclusos 

Estados
PA94  

FALE 230 E NAV.S/
LIM.NRES 

PA95  
FALE 230 E NAV.

NOITE NRES 

PA102  
FALE NAV.350 S/

LIM.NRES

PA104  
FALE 350 E NAV.

NOITE NRES

PA105  
FALE 500 E NAV.S/

LIM.NRES

PA107  
FALE 500 E NAV.

NOITE NRES

PA110  
FALE 1000 E NAV.

NOITE NRES

PA153  
FALE 1000 E 

NAV.S/L.NRES 

PA162  
OI FIXO 

CONTROLE-FRQ 
100M NRES

PA124 PLAN.
CONTROLE 120M 

NRES

AL  R$ 233,26  R$ 212,96  R$ 265,74  R$ 245,45  R$ 300,26  R$ 279,96  R$ 359,67  R$ 376,11  R$ 37,95  R$ 70,44 
AM  R$ 235,80  R$ 219,10  R$ 262,97  R$ 246,25  R$ 300,56  R$ 279,68  R$ 358,76  R$ 375,69  R$ 36,30  R$ 70,44 
AP  R$ 232,32  R$ 215,84  R$ 259,07  R$ 242,59  R$ 296,11  R$ 275,52  R$ 353,44  R$ 370,10  R$ 38,45  R$ 69,40 
BA  R$ 226,44  R$ 206,72  R$ 257,97  R$ 238,27  R$ 291,46  R$ 271,75  R$ 349,14  R$ 365,10  R$ 36,30  R$ 68,39 
CE  R$ 233,26  R$ 212,96  R$ 265,74  R$ 245,45  R$ 300,26  R$ 279,96  R$ 359,67  R$ 376,11  R$ 37,95  R$ 70,44 
ES  R$ 219,29  R$ 203,75  R$ 244,54  R$ 228,99  R$ 279,51  R$ 260,08  R$ 333,64  R$ 349,35  R$ 36,30  R$ 65,50 
MA  R$ 229,80  R$ 209,80  R$ 261,80  R$ 241,80  R$ 295,80  R$ 275,80  R$ 354,33  R$ 370,54  R$ 37,39  R$ 69,40 
MG  R$ 225,61  R$ 209,61  R$ 251,60  R$ 235,61  R$ 287,56  R$ 267,58  R$ 343,25  R$ 359,44  R$ 37,34  R$ 67,41 
PA  R$ 234,82  R$ 215,40  R$ 254,25  R$ 236,77  R$ 293,10  R$ 273,68  R$ 358,10  R$ 373,83  R$ 36,30  R$ 70,44 
PB  R$ 234,82  R$ 215,40  R$ 254,25  R$ 236,77  R$ 293,10  R$ 273,68  R$ 358,10  R$ 373,83  R$ 36,30  R$ 70,44 
PE  R$ 229,90  R$ 215,90  R$ 253,92  R$ 235,90  R$ 297,94  R$ 275,92  R$ 358,09  R$ 377,90  R$ 37,40  R$ 70,44 
PI  R$ 235,80  R$ 219,10  R$ 262,97  R$ 246,26  R$ 300,56  R$ 279,68  R$ 358,76  R$ 375,69  R$ 39,03  R$ 70,44 
RJ  R$ 245,78  R$ 225,45  R$ 266,10  R$ 247,81  R$ 306,77  R$ 286,44  R$ 374,78  R$ 391,25  R$ 38,00  R$ 73,72 
RN  R$ 233,26  R$ 212,96  R$ 265,74  R$ 245,45  R$ 300,26  R$ 279,96  R$ 359,67  R$ 376,11  R$ 37,95  R$ 70,44 
RR  R$ 219,29  R$ 203,75  R$ 244,54  R$ 228,99  R$ 279,51  R$ 260,08  R$ 333,64  R$ 349,35  R$ 36,30  R$ 65,50 
SE  R$ 233,26  R$ 212,96  R$ 265,74  R$ 245,45  R$ 300,26  R$ 279,96  R$ 359,67  R$ 376,11  R$ 37,95  R$ 70,44 

Observações:

1) Valores em reais, com tributos inclusos.

2) Os demais valores dos planos acima não divulgados nesse comunicado, permanecem inalterados. Qualquer alteração será previamente divulgada.

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

Comunicado oi aos clientes
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• Agu das: têm ini cio rá pi do, du ra ção com me nos de três
me ses e o tra ta men to cur to;
• Crô ni cas: têm ini cio gra du al, du ram mais de três me -
ses e mui tas ve zes é ne ces sá rio uti li za ção de re mé di os
por lon gos pe río dos.

Do en ças res pi ra tó ri as crô ni cas

Do en ças res pi ra tó ri as agu das

Mudança climática

Conheça as principais
doenças respiratórias
C

om as mu dan ças cli má ti cas que acon te cem
nes te mês de ju nho, tem um au men to de gri pes
e do en ças res pi ra tó ri as, in cluin do a te mi da Co- 
vid-19. Mé di cos aler tam pa ra a im por tân cia de

re for çar a imu ni da de e cui dar da saú de du ran te o pe río- 
do. As do en ças res pi ra tó ri as são do en ças que po dem
afe tar es tru tu ras do sis te ma res pi ra tó rio co mo bo ca, na- 
riz, la rin ge, fa rin ge, tra queia e pul mão.

Elas po dem atin gir pes so as de to das as ida des e, na
mai o ria das ve zes, es tão as so ci a das ao es ti lo de vi da e
qua li da de do ar. Ou se ja, à ex po si ção do or ga nis mo a
agen tes po lu en tes, pro du tos quí mi cos, ci gar ro e até in- 
fec ções por ví rus, fun gos ou bac té ri as, por exem plo.

De pen den do da sua du ra ção, as do en ças res pi ra tó ri- 
as são clas si û ca das co mo:

Al gu mas pes so as po dem nas cer com uma do en ça
res pi ra tó ria crô ni ca, que pa ra além das cau sas ex ter nas,
po dem ser ge né ti cas, co mo por exem plo as ma. En quan- 
to que as do en ças res pi ra tó ri as agu das sur gem mais fre- 
quen te men te a par tir de in fec ções do sis te ma res pi ra tó- 
rio.

As do en ças res pi ra tó ri as crô ni cas afe tam ge ral men te
es tru tu ras do pul mão e po dem es tar li ga das com al gum
ti po de in üa ma ção de du ra ção mais lon ga. Pes so as que
fu mam, mais ex pos tas a po lui ção do ar e po ei ra, e alér gi- 
cas tem mais ris cos de de sen vol ver es ses ti pos de do en- 
ças.

1. Ri ni te crô ni ca
A ri ni te crô ni ca é uma in üa ma ção da par te in ter na do
na riz que em al guns ca sos é cau sa da por uma aler gia a
pe lo de ani mais, pó len, mo fo ou po ei ra, sen do co nhe ci- 
da co mo ri ni te alér gi ca. No en tan to, a ri ni te tam bém po- 
de ser cau sa da por po lui ção do am bi en te, al te ra ções rá- 
pi das do cli ma, es tres se emo ci o nal, uso ex ces si vo de
des con ges ti o nan tes na sais ou in ges tão de ali men tos pi- 
can tes e, nes tes ca sos, é co nhe ci da co mo ri ni te crô ni ca
não alér gi ca.

Os sin to mas da ri ni te crô ni ca alér gi ca e não alér gi ca
são ba si ca men te os mes mos, in cluin do es pir ros, tos se
se ca, co ri za, na riz en tu pi do e até dor de ca be ça. A co cei- 
ra no na riz, olhos e gar gan ta é mui to co mum quan do a
ri ni te crô ni ca é cau sa da por aler gia.

O que fa zer: de ve-se con sul tar um otor ri no la rin go lo- 
gis ta pa ra con ûr mar o di ag nós ti co e ini ci ar o tra ta men to
ade qua do, que é ba se a do prin ci pal men te no uso de an- 
ti-his ta mí ni cos e spray na sais. Em al guns ca sos, o mé di- 
co po de in di car ci rur gia, mas é ra ro, sen do nor mal men- 
te in di ca do quan do os ou tros tra ta men tos não são mais
eû ca zes.

2. As ma
A as ma é uma do en ça mui to co mum em cri an ças do se- 
xo mas cu li no e ocor re de vi do a uma in üa ma ção nas par- 
tes in ter nas do pul mão, pro vo can do in cha ço e re du zin- 
do a pas sa gem do ar nes tas es tru tu ras. Por is so, os prin- 
ci pais sin to mas da as ma são fal ta de ar, di û cul da de pa ra
res pi rar, tos se sem ca tar ro, chi a do no pei to e fa di ga.

A cau sa da as ma é des co nhe ci da, mas so frer com aler- 
gi as, ter pai ou mãe com as ma, ter ti do ou tras in fec ções
res pi ra tó ri as e es tar ex pos to a po lui ção do ar po dem es- 
tar re la ci o na das com o sur gi men to de cri ses as má ti cas.

O que fa zer: a as ma não tem cu ra, por is so é im por- 
tan te re a li zar acom pa nha men to com pneu mo lo gis ta e
uti li zar me di ca men tos in di ca dos, co mo bron co di la ta- 
do res, cor ti coi des e an ti-in üa ma tó ri os. Fa zer exer cí ci os
res pi ra tó ri os com au xí lio de û si o te ra peu ta po dem aju- 
dar. É in di ca do que a pes soa com as ma se ex po nha o
me nos pos sí vel aos pro du tos que pro vo cam cri se as má- 
ti ca.

3. DPOC
Do en ça pul mo nar obs tru ti va crô ni ca é um con jun to de
do en ças pul mo na res que obs tru em a pas sa gem de ar
nos pul mões. As mais co muns são:

En fi se ma pul mo nar: acon te ce quan do a in üa ma ção
obs trui es tru tu ras no pul mão pa re ci dos com sa cos de ar,
os al véo los;

Bron qui te crô ni ca: ocor re quan do a in üa ma ção obs- 
trui os tu bos que le vam ar pa ra os pul mões, os brôn qui- 
os.

Pes so as que fu mam ou que es tão ex pos tas a pro du tos
quí mi cos por mui to tem po es tão mais pro pen sas a de- 
sen vol ver es te ti pos de do en ças. Os sin to mas mais co- 
muns in clu em tos se per sis ten te há mais de três me ses,
com ca tar ro e fal ta de ar.

O que fa zer: é re co men da do pro cu rar aten di men to
de um mé di co pneu mo lo gis ta, pois es sas do en ças não
têm cu ra, mas é pos sí vel con tro lar os sin to mas. Al guns
me di ca men tos que po de rão ser in di ca dos pe lo mé di co
são os bron co di la ta do res e os cor ti coi des. Além dis so,
pa rar de fu mar e re du zir a ina la ção de agen tes quí mi cos
evi tam que es sas do en ças pi o rem.

4. Si nu si te crô ni ca
A si nu si te crô ni ca acon te ce quan do os es pa ços va zi os
do na riz e da fa ce û cam obs truí dos por cau sa de mu co
ou in cha ço, por mais de do ze se ma nas e não me lho ram
mes mo re a li zan do o tra ta men to. A pes soa que tem si nu- 
si te crô ni ca sen te do res na re gião do ros to, sen si bi li da de
nos olhos, na riz en tu pi do, tos se, mau há li to e dor de gar- 
gan ta.

Pes so as que já tra ta ram de si nu si te agu da, que te- 
nham pó li pos na sais ou des vio de sep to es tão mais pro- 
pen sas a de sen vol ver es te ti po de si nu si te.

O que fa zer: o mé di co otor ri no la rin go lo gis ta é o mais
in di ca do pa ra acom pa nhar pes so as que te nham es se ti- 
po de do en ça. O tra ta men to pa ra si nu si te crô ni ca con- 
sis te no uso de re mé di os co mo an ti bió ti cos, an ti-in üa- 
ma tó ri os, cor ti coi des e an ti a lér gi cos.

5. Tu ber cu lo se
A Tu ber cu lo se é uma do en ça con ta gi o sa cau sa da pe la
bac té ria Mycobacterium tu ber cu lo sis, mais po pu lar- 
men te co nhe ci da co mo ba ci lo de Ko ch (BK). Es ta do en- 
ça afe ta os pul mões, mas de pen den do do grau, po de
afe tar ou tros ór gãos do cor po co mo rins, os sos e co ra- 
ção.

No ge ral, es ta do en ça cau sa sin to mas co mo tos se
com mais de três se ma nas, tos se com san gue, dor pa ra
res pi rar, fe bre, su or no tur no, per da de pe so e fal ta de ar.
En tre tan to, al gu mas pes so as po dem es tar in fec ta das
com a bac té ria e não apre sen tar sin to mas.

O que fa zer: o tra ta men to pa ra tu ber cu lo se é in di ca- 
do pe lo mé di co pneu mo lo gis ta e é ba se a do no uso de
uma com bi na ção de vá ri os an ti bió ti cos. Os re mé di os re- 
cei ta dos pe lo mé di co de vem ser to ma dos con for me ori- 
en ta ção e ge ral men te o tra ta men to du ra por mais de 6
me ses.

As do en ças res pi ra tó ri as agu das nor mal men te es tão
li ga das a al gum ti po de in fec ção do sis te ma res pi ra tó rio.
Es sas do en ças sur gem ra pi da men te e de vem ser tra ta- 
das e acom pa nha das por um mé di co.

Do en ças res pi ra tó ri as agu das são:
1. Gri pe

A gri pe é um in fec ção cau sa da pe lo ví rus In üu en za e du- 
ra em tor no de 7 a 10 di as. Os sin to mas da gri pe são co- 
nhe ci dos co mo a tos se, dor de ca be ça, fe bre e co ri za.
Ge ral men te, no in ver no, as pes so as û cam em lo cais
aglo me ra dos, por is so os ca sos de gri pe au men tam. O
res fri a do é fre quen te men te con fun di do com a gri pe,
mas é pro vo ca do por ou tro ti po de ví rus, en ten da me- 
lhor as di fe ren ças de gri pe e res fri a do.

O que fa zer: na mai o ria das ve zes os sin to mas da gri- 
pe me lho ram com tra ta men to em ca sa. En tre tan to as
cri an ças, ido sos e pes so as com imu ni da de bai xa de vem
ser acom pa nha das por um clí ni co ge ral. O tra ta men to
da gri pe é ba se a do no uso de me di ca men tos pa ra ali vi ar
os sin to mas, in ges tão de lí qui dos e re pou so.

2. Fa rin gi te
A fa rin gi te é uma in fec ção cau sa da por ví rus ou bac té ri- 
as que atin ge uma re gião do fun do da gar gan ta, tam bém
co nhe ci do co mo fa rin ge. Os sin to mas mais co muns da
fa rin gi te são dor pa ra en go lir, gar gan ta com sen sa ção de
ar ra nhar e fe bre.

O que fa zer: o tra ta men to pa ra fa rin gi te vai de pen der
se ela for cau sa da por ví rus, cha ma da de fa rin gi te vi ral
ou se for cau sa da por bac té ri as, co nhe ci da co mo fa rin- 
gi te bac te ri a na. Se os sin to mas con ti nu a rem após 1 se- 
ma na, é im por tan te pro cu rar um clí ni co ge ral ou otor ri- 

no la rin go lo gis ta que vai in di car an ti bió ti cos se a fa rin gi- 
te for bac te ri a na. No ca so da fa rin gi te vi ral, o mé di co po- 
de rá re cei tar me di ca men tos pa ra ali vi ar a dor de gar- 
gan ta. É sem pre im por tan te lem brar que a pes soa com
fa rin gi te de ve man ter re pou so e in ge rir bas tan te lí qui do.

3. Pneu mo nia
A pneu mo nia é uma in fec ção que atin ge os al véo los pul- 
mo na res que fun ci o nam co mo sa cos de ar. Es sa do en ça
po de atin gir um ou os dois pul mões e é cau sa da por ví- 
rus, bac té ri as ou fun gos. Os sin to mas da pneu mo nia po- 
dem va ri ar de pes soa pa ra pes soa, prin ci pal men te se for
cri an ça ou ido so, mas em ge ral são fe bre al ta, dor pa ra
res pi rar, tos se com ca tar ro, ca la fri os e fal ta de ar. Con û ra
aqui ou tros sin to mas de pneu mo nia.

O que fa zer: é pre ci so con sul tar o clí ni co ge ral ou
pneu mo lo gis ta, pois a pneu mo nia po de pi o rar se não
tra ta da. O mé di co vai re cei tar me di ca men tos que tem
fun ção de eli mi nar a in fec ção, que po dem ser an ti bió ti- 
cos, an ti vi rais ou an ti fún gi cos. Além dis so, o mé di co po- 
de rá re cei tar al guns me di ca men tos pa ra ali vi ar a dor e
re du zir a fe bre.

Al gu mas pes so as têm mai or ris cos de so frer com a
pneu mo nia co mo cri an ças me no res de 2 anos, adul tos
com mais de 65 anos, pes so as com imu ni da de bai xa por
al gu ma do en ça ou que es te jam em tra ta men to com qui- 
mi o te ra pia. Por is so, nes tes ca sos ao sur gir os pri mei ros
sin to mas de pneu mo nia é im por tan te pro cu rar aten di- 
men to mé di co o quan to an tes.

4. Co vid-19
A Co vid-19 é uma do en ça res pi ra tó ria agu da cau sa da
pe lo ví rus SARS-CoV-2, que atin ge o sis te ma res pi ra tó- 
rio e que po de le var ao apa re ci men to de sin to mas até 14
di as após a in fec ção. Ini ci al men te os sin to mas de CO- 
VID-19 são se me lhan tes aos da gri pe, no en tan to à me- 
di da que o ví rus mul ti pli ca-se no or ga nis mo, po de ha ver
per da de ol fa to e pa la dar, dor no pei to e di û cul da de pa ra
res pi rar. Sai ba re co nhe cer os sin to mas de Co vid-19.

O que fa zer: na pre sen ça de sus pei ta de CO VID-19, é
re co men da do li gar pa ra o sis te ma de saú de pa ra que
pos sam ser da das as ori en ta ções ne ces sá ri as a ûm de
evi tar o ris co de trans mis são da do en ça. Nos ca sos em
que é in di ca do ir ao hos pi tal, é im por tan te que se ja uti li- 
za da uma más ca ra des car tá vel e que se ja fei ta a la va gem
e de sin fec ção das mãos de for ma fre quen te, pois as sim é
pos sí vel pre ve nir a trans mis são do ví rus pa ra ou tras
pes so as.

5. Bron qui te agu da
A bron qui te agu da acon te ce quan do os tu bos que le vam
ar da tra queia pa ra os pul mões, cha ma dos de brôn qui- 
os, û cam in üa ma dos. Es se ti po de bron qui te tem du ra- 
ção cur ta e é cau sa da, ge ral men te, por ví rus. Mui tas ve- 
zes, os sin to mas de bron qui te po dem ser con fun di dos
com sin to mas de gri pe e res fri a do, já que são se me lhan- 
tes, in cluin do co ri za, tos se, can sa ço, chi a do no pei to,
do res nas cos tas e fe bre.

O que fa zer: a bron qui te agu da du ra em mé dia de 10 a
15 di as e os sin to mas ten dem a de sa pa re cer den tro des- 
te pra zo, mas o acom pa nha men to com clí ni co ge ral ou
pneu mo lo gis ta é im por tan te pa ra que não ocor ram
com pli ca ções. Se os sin to mas per ma ne ce rem, prin ci- 
pal men te a tos se com ca tar ro e a fe bre é ne ces sá rio re- 
tor nar ao mé di co.

6. Sín dro me do des con for to res pi ra tó rio agu do
(SDRA)
A Sín dro me do des con for to res pi ra tó rio agu do acon te ce
quan do há acú mu lo de lí qui do nos al véo los, que são os
sa cos de ar den tro dos pul mões, o que faz com que não
che gue oxi gê nio em quan ti da de su û ci en te no san gue.
Es ta sín dro me sur ge ge ral men te em pes so as que já so- 
frem com ou tra do en ça pul mo nar em es ta do mais avan- 
ça do ou al guém que so freu um aci den te gra ve do ti po
afo ga men to, fe ri men tos na re gião do tó rax, ina la ção de
ga ses tó xi cos.

Ou tros ti pos de do en ças gra ves po dem pro vo car a
SDRA, co mo por exem plo do en ças gra ves do pân cre as e
co ra ção. É im por tan te lem brar que a SDRA acon te ce ge- 
ral men te em pes so as mui to de bi li ta das e hos pi ta li za- 
das, ex ce to no ca so de aci den tes.

O que fa zer: a SDRA re quer aten di men to de emer- 
gên cia e o tra ta men to é re a li za do por vá ri os mé di cos e
de ve ser fei to den tro de uma uni da de hos pi ta lar.

São Luís, sábado e domingo, 18 e 19 de junho
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PROCURADORIA DE JUSTIÇA

Eduardo Nicolau é
reconduzido ao cargo
E

du ar do Jor ge Hiluy Ni co lau
se rá o pro cu ra dor-ge ral de
jus ti ça por mais dois anos, no
Bi ê nio 2022-2024.

O DES. FE DE RAL, GUS TA VO AMO RIM,
COM MA DA LE NA NO BRE E O PRES. DA
OAB, KAIO SA RAI VA

Em so le ni da de que acon te ceu na
quar ta-fei ra (15), na se de da Pro cu ra- 
do ria-Ge ral de Jus ti ça, no Ca lhau, o
Co lé gio de Pro cu ra do res do Mi nis té- 
rio Pú bli co do Ma ra nhão em pos sou
Edu ar do Jor ge Hiluy Ni co lau ao car go
de pro cu ra dor-ge ral de jus ti ça.

Por meio de vo ta ção ele trô ni ca,
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.

A ce rimô nia de pos se foi pres ti gi a- 
da por au to ri da des, en tre elas, o go- 
ver na dor em exer cí cio, Pau lo Vel ten,
mem bros do Po der Ju di ciá rio, im- 
pren sa e con vi da dos. Fe liz com a re- 
con du ção ao car go, o no vo pro cu ra- 
dor-ge ral de Jus ti ça do Ma ra nhão,
Edu ar do Ni co lau, con fir mou a de di- 
ca ção e em pe nho do tra ba lho e sua
ges tão, pa ra ser vir a po pu la ção do
Ma ra nhão.

EDU AR DO NI CO LAU COM O DE FEN SOR
PÚ BLI CO, AL BER TO BAS TOS

MA DA LE NA NO BRE COM O PRO CU RA DOR-GE RAL EDU AR DO NI CO LAU E VÁ RI OS CO LE GAS DA IM PREN SA LO CAL

MODA E ACESSÓRIOS

Inauguração da Chics
Maria e Aglai Acessórios

AS SÓCIAS DO ESPAÇO CHICS. ROSA MARIA E AGLAI FERNANDA

Apai xo na das por ma qui a gem, rou pas e aces só ri os, as
só ci as Aglai Fer nan da e Ro sa Ma ria Araú jo inau gu ra ram
na sex ta (10 ju nho) o Es pa ço Chics Ma ria e Aglai Aces só- 
ri os na Ga le ria Pom péia – Av. Má rio An dre az za, na Coha- 
ma.

O no vo es pa ço reú ne rou pas, aces só ri os e se mi joi as
com mui to bom gos to, ele gân cia e gran des mar cas na ci- 
o nais.

Em en tre vis ta con ce di da ao Pro gra ma No bre, as só ci- 
as fa la ram, que os aces só ri os e pro du ções de ma qui a- 
gens, sem pre fi ze ram par te de su as vi das. A ideia nas ceu
em 2004, com mui ta es pon ta nei da de, mas so men te
ago ra, con se gui ram trans for mar o so nho, em re a li da de.

O ter mo <AS AGLAIS= é sem pre usa do em brin ca dei ra
de fa mí lia, quan do se re fe rem a Aglai Fer nan da e Aglai
Es ter, mãe e fi lha, apai xo na das pe lo mun do da be le za.

AGLAI FER NAN DA, ANNY XI ME NES E AGLAI ES TER

OPERAÇÃO SÃO JOÃO

Arraial do IPEM mantém a tradição

O APRESENTADOR  MARCOS DAVI, COM O SEC. DE TURISMO, PAULO MATOS E O ADJUNTO, HUGO VEIGA

O Ar rai al do IPEM – Ca lhau foi aber to
ofi ci al men te, no sá ba do (11), e foi um su- 
ces so de pú bli co. As lin das apre sen ta ções
irão acon te cer to dos os di as, du ran te to do
o mês de ju nho e vai até me a dos de ju lho.

Vi san do mai or se gu ran ça e ga ran tir a
gran di o si da de do São João do Ma ra nhão, a
Ope ra ção São João Se gu ro es tá ofe re cen do
mais se gu ran ça du ran te a fes tan ça.

São, apro xi ma da men te, 800 po li ci ais e
mais de 120 vi a tu ras vol ta das, ex clu si va- 
men te, pa ra o po li ci a men to do São João.

Quem já pas sou por lá, apro vou e gos tou
do pal co per so na li za do, Es pa ço Mais Ren-
da, Es pa ço Fo od Truck, bar ra cas de ar te sa- 
na to, Es pa ço do For ró, be bi das, am bi en ta- 
ção e as brin ca dei ras ju ni nas, que es tão
sen sa ci o nais.

PRÊMIO NOBRE 2022

Sucesso, Mérito e Credibilidade

MADALENA NOBRE COM A REVISTA NOBRE QUE CHEGA A 3ª EDIÇÃO

A pro gra ma ção da 16ª edi ção do Prê- 
mio No bre es tá sen do de ta lha da men te
pre pa ra da e se con so li da, co mo a ce rimô- 
nia de ho me na gens mais im por tan te do
Ma ra nhão. O even to acon te ce rá dia 22 de
ju lho, nos lu xu o sos sa lões do Es pa ço Re si- 
den ci al – São Luis, e reu ni rá os prin ci pais
em pre sá ri os, pro fis si o nais e ges to res, que
se des ta cam em su as ati vi da des. O Pro gra- 

ma No bre, que é vei cu la do pe la RE DETV
São Luis, TV Di fu so ra de San ta Inês e
Ama zon sat em re de na ci o nal, com ple ta
18 anos em ou tu bro e ga ran te que vai sur- 
pre en der os no bres con vi da dos com uma
gran de fes ta. 

Aguar dem no vi da des e de ta lhes des se
even to que é mix de lu xo, ele gân cia e re co- 
nhe ci men to.

São Luís, sábado e domingo, 18 e 19 de junho
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Petrobras utiliza uma política de paridade de preços internacionais, que leva em conta o
preço do barril do petróleo e o câmbio para precificar a gasolina e o diesel nas refinarias

REAJUSTE NOS COMBUSTÍVEIS

Preço da gasolina volta
a aumentar após 99 dias

A
Pe tro bras anun ci ou, nes ta
sex ta-fei ra (17), re a jus te nos
pre ços do di e sel e da ga so li- 
na.

 Se gun do a es ta tal, a par tir de sá ba- 
do, a ga so li na pas sa de R$ 3,86 pa ra R$
4,06 nas re û na ri as. Já o di e sel so be de
R$ 4,42 pa ra R$ 5,05.

No ca so da ga so li na, o re a jus te foi
fei to 99 di as de pois do úl ti mo (em
mar ço) e so bem o pre ço nas re û na ri as
em 5,2%. Já o di e sel tem no vo re a jus te
de pois de 39 di as, su bin do em 14,25%.

A com pa nhia uti li za uma po lí ti ca
de pa ri da de de pre ços in ter na ci o nais,
que le va em con ta o pre ço do bar ril do
pe tró leo e o câm bio pa ra pre ci û car a
ga so li na e o di e sel nas re û na ri as. E,
ape sar dos três re a jus tes fei tos no di e- 
sel no ano e os dois na ga so li na, os
com bus tí veis aqui ain da es tão de fa sa- 
dos.

Se gun do o le van ta men to da Abi- 
com (As so ci a ção Bra si lei ra dos Im- 
por ta do res de Com bus tí veis), em 13
de ju nho, a ga so li na es tá de fa sa da em
14% e o di e sel em 18% — per cen tu al
aci ma dos ín di ces anun ci a dos nes sa
sex ta.

A cha ma da po lí ti ca Pre ço de Pa ri- 
da de de Im por ta ção (PPI) foi ado ta da
em 2016, quan do Pe dro Pa ren te as su- 
miu a pre si dên cia da com pa nhia,
com o in tui to de re cu pe rar a pe tro lí fe- 
ra dos pre juí zos ame a lha dos a par tir
do uso da es tra té gia de pre ços da em- 
pre sa pa ra con tro lar a in üa ção, du- 
ran te o go ver no de Dil ma Rous seff.

Na ex pec ta ti va do anún cio do au- 
men to, Bol so na ro usou su as re des so- 
ci ais pa ra vol tar a cri ti car a pe tro lei ra.
<O Go ver no Fe de ral co mo aci o nis ta é

con tra qual quer re a jus te nos com bus- 
tí veis=, aûr mou. Bol so na ro aûr ma que
a es ta tal <po de mer gu lhar o Bra sil
num ca os= e usou co mo ar gu men to a
gre ve dos ca mi nho nei ros em 2018,
que pa rou os trans por tes do país por
10 di as en tre maio e ju nho da que le
ano.

O Go ver no Fe de ral co mo

aci o nis ta é con tra

qual quer re a jus te nos

com bus tí veis

No co mu ni ca do di vul ga do a em- 
pre sa com os no vos pre ços nas re û na- 
ri as, a Pe tro bras aûr ma que <é sen sí vel

ao mo men to em que o Bra sil e o mun- 
do es tão en fren tan do e com pre en de
os re üe xos que os pre ços dos com bus- 
tí veis têm na vi da dos ci da dãos=.

A em pre sa aûr mou que, por is so,
tem bus ca do o equi lí brio com o mer- 
ca do glo bal e sem fa zer o re pas se ime-
di a to pa ra os pre ços do mer ca do in- 
ter no. 

<Es se po si ci o na men to per mi tiu à
Pe tro bras man ter pre ços de GLP es tá- 
veis por até 152 di as; de di e sel por até
84 di as; e de ga so li na por até 99 di as.
Es ta prá ti ca não é co mum a ou tros
for ne ce do res que atu am no mer ca do
bra si lei ro que ajus tam seus pre ços
com mai or frequên cia, tam pou co as
mai o res em pre sas in ter na ci o nais que
ajus tam seus pre ços até di a ri a men te=.

Es ta prá ti ca não é

co mum a ou tros

for ne ce do res que atu am

no mer ca do bra si lei ro

que ajus tam seus pre ços

com mai or frequên cia,

tam pou co as mai o res

em pre sas in ter na ci o nais

que ajus tam seus pre ços

até di a ri a men te

GRUPO CRIMINOSO

Suspeito de 16 assassinatos é preso no Maranhão
Em mais uma fa se da Ope ra ção

Thá na tos, a Po lí cia Ci vil do Ma ra nhão
cum priu mais dois man da dos de pri- 
são con tra um ho mem sus pei to de li- 
de rar um gru po cri mi no so res pon sá- 
vel por cer ca de 16 ho mi cí di os em ci- 
da des do oes te ma ra nhen se.

A ope ra ção foi de üa gra da pe la De- 
le ga cia Re gi o nal de Bu ri ti cu pu, com

apoio da SP CI e SPCC. 
Se gun do o de le ga do Jes sé So a res, o

pre so, que é con si de ra do um cri mi no- 
so de al ta pe ri cu lo si da de, re si dia na
ci da de de Bom Je sus das Sel vas. 

Ain da de acor do com o de le ga do,
pe sa con tra ele ou tros atos cri mi nais,
co mo o uso de do cu men tos fal sos,
CPF, CNH, tí tu lo de elei tor, além de
abrir con ta ban cá ria com os do cu- 
men tos fal sos. 

Com a iden ti da de fal sa, o sus pei to
ad qui riu vá ri os bens e de mais ob je tos
co mo ar mas de fo go. Ele já tem con- 
de na ção por ho mi cí dio pra ti ca do no
es ta do do Ce a rá.

A Po lí cia Ci vil de Bu ri ti cu pu vi nha
mo ni to ran do o cri mi no so des de do
dia 14 de ju nho, da ta que foi de üa gra- 
da a pri mei ra fa se da Ope ra ção Thá- 
na tos.

Na noi te da úl ti ma quar ta-fei ra, in- 
for ma ções pre ci sas apon ta ram o pa- 

ra dei ro do sus pei to que foi pre so du-
ran te uma abor da gem a um ca mi- 
nhão pran cha que tra fe ga va pe la BR-
223, em San ta Lu zia do Pa ruá.

O cri mi no so pre ten dia fu gir pa ra o
mu ni cí pio de San ta Inês.

As in ves ti ga ções apon tam que o
sus pei to se ja res pon sá vel por cer ca de
16 ho mi cí di os e tem li ga ção com pes- 
so as de gran de in üuên cia na re gião,
que se gun do apu ra do já se mo vi men- 
tam pa ra dar sub sí dio aos cri mi no sos.

O pre so es ta va de pos se de uma
pis to la com mu ni ção. Os ou tros dois
ocu pan tes do ca mi nhão tam bém fo-
ram con du zi dos e res pon de rão por
cri me de fa vo re ci men to pes so al.

A Po lí cia Ci vil do Ma ra nhão con ti- 
nua com as in ves ti ga ções em cur so
pa ra con clu são das apu ra ções e man-
tem os pre sos à dis po si ção do po der
ju di ciá rio.

Va ta pá de pão com ca ma rão sim ples
• In gre di en tes
350 g de ca ma rão
10 pães fran ce ses
700 ml de lei te de co co
500 ml de água
200 ml de azei te de den dê
2 to ma tes pi ca dos
1 ce bo la pi ca da
3 pi men tas-de-chei ro pi ca das
1 ma ço de chei ro-ver de pi ca do
Sal
Pi men ta-do-rei no
• Mo do de pre pa ro
La ve os ca ma rões. Le ve-os ao fo go mé dio em uma pa ne -
la com água. Co zi nhe até fer ver;
Pi que os pães. Ba ta me ta de de les com lei te de co co no li -
qui di û ca dor. En tão, acres cen te a ou tra me ta de e ba ta
no va men te;
Trans û ra a mis tu ra pa ra uma pa ne la e le ve pa ra co zi -
nhar em fo go bai xo;
Acres cen te um pou co de água, mis tu re bem e in cor po re
o azei te de den dê;
Na sequên cia, adi ci o ne o ca ma rão, um pou co de água,
os to ma tes e mais água. Mis tu re;
Acres cen te a ce bo la, as pi men tas-de-chei ro, o chei ro-
ver de, água, sal, mais água e pi men ta-do-rei no.

Va ta pá de pão com atum
• In gre di en tes
6 pães fran ce ses ama nhe ci dos
500 ml de lei te de co co
500 ml de lei te
4 co lhe res de so pa de azei te de oli va
4 den tes de alho pi ca do
4 pi men tas-de-chei ro pi ca das
1 ce bo la mé dia pi ca da
1 pi men tão mé dio pi ca do
To ma te pi ca do
Co en tro
Ce bo li nha
Pi men ta-do-rei no
Pá pri ca de fu ma da
Pi men ta ca la bre sa
Sal
2 la tas de atum sem óleo
2 co lhe res de so pa de azei te de den dê
• Mo do de pre pa ro
Pi que os pães e co lo que-os em um li qui di û ca dor. Co me -
ce ba ten do com o lei te de co co e, na sequên cia, com o
lei te de va ca. Re ser ve;
Aque ça uma pa ne la, adi ci o ne o azei te de oli va, o alho, a
pi men ta-de-chei ro, a ce bo la, o pi men tão e o to ma te. Re -
fo gue até mur char;
Acres cen te o co en tro e a ce bo li nha. Me xa e re fo gue mais
um pou co;
Tem pe re com pi men ta-do-rei no, pá pri ca, pi men ta ca la -
bre sa e sal;
Ba ta o re fo ga do no li qui di û ca dor e de vol va pa ra a pa ne -
la;
Co lo que o atum na pa ne la e re fo gue;
Trans û ra o pão pa ra a pa ne la e me xa até o va ta pá le van -
tar fer vu ra;
Adi ci o ne o azei te de den dê, mis tu re bem e des li gue o fo -
go. Cor ri ja o sal, se ne ces sá rio.

Va ta pá de pão com fran go
• In gre di en tes
8 pães fran ce ses
1 l de lei te
Cal do do co zi men to do fran go
Azei te de den dê
2 ce bo las mé di as pi ca das
2 den tes de alho
1 pi men tão pi ca do
1 to ma te pi ca do
Sal si nha
Co en tro
1 pei to de fran go co zi do, tem pe ra do e des û a do
2 co lhe res de so pa de ami do de mi lho
1 vi dro de lei te de co co
2 co lhe res de so pa de mo lho de pi men ta
Sal
• Mo do de pre pa ro
Em uma ti ge la, pi que o pão, adi ci o ne o lei te e um pou co
de cal do do co zi men to do fran go. Dei xe des can sar por 4
ho ras;
Em uma pa ne la com azei te de den dê, re fo gue a ce bo la e
o alho e, na sequên cia, o pi men tão, o to ma te, a sal si nha
e o co en tro;
Acres cen te o fran go e mis tu re bem até re fo gar;
Ba ta o pão no li qui di û ca dor até a tex tu ra û car li sa e
trans û ra pa ra a pa ne la com o fran go. Vá me xen do;
Re ti re um pou co do cal do da pa ne la, dis sol va o ami do
de mi lho e de vol va pa ra a pa ne la. Mis tu re;
In cor po re o lei te de co co, o mo lho de pi men ta, mais
azei te e sal a gos to;
En tão, me xa bem até a tex tu ra en gros sar.

RE CEI TA IM PAR

Con fi ra 3 re cei tas
fá ceis e rá pi das de
va ta pá com pão

Va ta pá de pão é um pra to bem ver sá til. Com es sa ba- 
se, dá pa ra usar ca ma rão, fran go e atum pa ra in cre men- 
tar o re sul ta do. 

As sim, û ca fá cil agra dar aos mais va ri a dos pa la da res.
Além dis so, o pre pa ro não é dos mais com pli ca dos, co- 
mo vo cê po de con fe rir abai xo. Ve ja as re cei tas e es co lha
uma pa ra vo cê fa zer!

São Luís, sábado e domingo, 18 e 19 de junho

https://banca.oimparcial.com.br/
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Além do Viva Maiobinha, a Prefeitura de São José de Ribamar já realizou a entrega da
revitalização do Viva Quinta, Praça da Cidadania e outros equipamentos para a cidade

PA TRÍ CIA CU NHA

Sai ba mais

CIDADE BALNEÁRIA

Viva Maiobinha e pacote
de obras em Ribamar

A
Pre fei tu ra de São Jo sé de Ri- 
ba mar, por meio da Se cre ta- 
ria Mu ni ci pal de Re cu pe ra- 
ção e Ma nu ten ção da Ma lha

Viá ria, Pré di os e Lo gra dou ros Pú bli- 
cos (Sem mav), en tre gou nes ta se ma- 
na, mais um im por tan te equi pa men- 
to de la zer, con vi vên cia e prá ti ca es- 
por ti va, no bair ro Mai o bi nha.

O Vi va Mai o bi nha foi con tem pla do
com ser vi ços de re cu pe ra ção e pin tu- 
ra do pi so, ram pas de aces si bi li da de,
re cu pe ra ção do jar dim, tro ca e pin tu- 
ra dos ban cos, re cu pe ra ção de meio-
fio, além de ins ta la ção de aca de mia ao

ar li vre e playground in fan til. Nos qui- 
os ques fo ram re a li za dos os ser vi ços
de re cu pe ra ção da co ber tu ra e dos re- 
ves ti men tos, tro ca de ban ca das das
pi as, tro ca de pi so, no va pin tu ra, no- 
vas ins ta la ções elé tri ca e hi dráu li ca.

A pre fei tu ra tam bém re a li zou a
cons tru ção de um no vo qui os que e de
dois ba nhei ros com aces si bi li da de,
bem co mo a re cu pe ra ção da cis ter na
da pra ça. O mo ra dor Rai mun do Bri to
agra de ceu a re for ma. <Eu tô fe liz de- 
mais com es sa re for ma. Já pas sa ram
vá ri as ad mi nis tra ções e nin guém
nun ca olhou pa ra nos sas ne ces si da- 
des. Agra de ço a pre fei tu ra por es se
pre sen te=, dis se o mo ra dor.

Se gun do o pre fei to Dr.Ju li nho, que
par ti ci pou da so le ni da de de en tre ga
da pra ça e de ou tros be ne fí ci os que
che ga ram à co mu ni da de, dis se que a
pre fei tu ra tem atu a do bas tan te no
bair ro da mai o bi nha. <En tre ga mos a
pra ça re for ma da, re cu pe ra mos ru as,
es co las e a uni da de bá si ca de saú de.
Ain da tem mui to a ser fei to, mas es ta- 
mos em pe nha dos em pro por ci o nar
qua li da de de vi da à po pu la ção. Não
vou pa rar de tra ba lhar até trans for- 
mar São Jo sé de Ri ba mar em uma ci- 
da de mo de lo. Le vo be ne fí ci os pa ra to- 
dos os can tos. Não pro cu ro sa ber
quem vo tou em mim ou quem dei xou
de vo tar. Es tou dan do ao po vo o que é
do po vo, di rei to à saú de, edu ca ção e
sa ne a men to bá si co=, des ta cou Ju li- 
nho.

A Pre fei tu ra de São Jo sé de Ri ba mar
já re a li zou a en tre ga da re vi ta li za ção
do Vi va Ma ti nha, Vi va Quin ta, Pra ça
da Ci da da nia, Es ca da ria Go mes de
Cas tro, Te o do ro Du tra, en tre ou tras. A

pre fei tu ra tem cui da do da sua gen te e
tra ba lha pa ra en tre gar ou tras no vas
obras pa ra o po vo ri ba ma ren se.

Não vou pa rar de

tra ba lhar até

trans for mar São Jo sé de

Ri ba mar em uma ci da de

mo de lo

SÃO LUÍS

Caso suspeito de Varíola do Macaco é descartado

A Se cre ta ria de Es ta do da Saú de
(SES) in for mou que foi des car ta do o
ca so sus pei to de Monkeypox do pa ci- 
en te de São Luís. O co mu ni ca do foi
fei to pe lo Mi nis té rio da Saú de, na ma- 
nhã de on tem (17), após re sul ta do ne- 
ga ti vo do exa me la bo ra to ri al ana li sa- 
do pe la Fun da ção Eze qui el Di as, em
Mi nas Ge rais.

<Com o re sul ta do ne ga ti vo, a SES
res sal ta que o Ma ra nhão per ma ne ce
sem ca sos da Monkeypox, até o mo- 
men to. Re for ça, ain da, que vi a jan tes
re cém-che ga dos de lo ca li da des on de
há ca sos po si ti vos re do brem os cui da- 
dos e me di an te o apa re ci men to de si- 
nais ou sin to mas sus pei tos bus quem
ime di a ta men te aten di men to mé di co
em uma uni da de de saú de pa ra di ag- 
nós ti co=, dis se em co mu ni ca do.

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

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

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

So bre o tra ta men to de quem é aco- 
me ti do pe la do en ça,  a Se cre ta ria de
Saú de in for mou que <em bo ra não ha- 
ja tra ta men to es pe cí fi co pa ra o ví rus
da va río la do ma ca co, o tra ta men to
do pa ci en te é fei to de acor do com o

ní vel de  aco me ti men to das le sões e
dos sin to mas, por meio de me di ca- 
men tos=.

Em bo ra não ha ja

tra ta men to es pe cí fi co

pa ra o ví rus da va río la

do ma ca co, o

tra ta men to do pa ci en te é

fei to de acor do com o

ní vel de  aco me ti men to

das le sões e dos

sin to mas, por meio de

me di ca men tos

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

ti da por se cre ções res pi ra tó ri as.
Ela po de ser trans mi ti da ain da pe lo

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

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

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

Com o re sul ta do

ne ga ti vo, a SES res sal ta

que o Ma ra nhão

per ma ne ce sem ca sos da

Monkeypox, até o

mo men to. Re for ça,

ain da, que vi a jan tes

re cém-che ga dos de

lo ca li da des on de há

ca sos po si ti vos re do brem

os cui da dos

• Ca mi nhar sem pre acom pa nha da por um adul to;
• Si na li zar com a mão pa ra atra ves sar a rua bem co mo
aguar dar os veí cu los pa ra rem, on de exis tir fai xa de pe -
des tre;
• Ca mi nhar sem dis tra ções, co mo por exem plo: fo nes
de ou vi do ou ce lu lar;
• An dar sem pre na cal ça da;
• Ter aten ção re do bra da nas saí das e en tra das de ga ra -
gem.

• Cin to de se gu ran ça;
• Ca dei ri nha;
• As sen to de ele va ção e;
• O uso de ca pa ce te que po de ser o fa tor de ter mi nan te
na pre ser va ção da vi da da cri an ça.

• Pri o ri zar o uso de ci clo vi as;
• Si na li zar pa ra mu dan ças de di re ção;
• Usar rou pas co lo ri das;
• Tran si tar na mão da via;
• Man ter a dis tân cia de 1,5 me tros de veí cu los.

• Fa ce bo ok e Ins ta gram: SOS VI DA PAZ NO  TRAN SI TO;
• Twit ter:@va lo ri za ca o vi da
• E-mail:va lo ri za ca o a a vi da@gmail.com
• Fo nes:(98)98114-3707(VI VO-What sapp)

SOS Vi da so li ci ta ao
se cre tá rio da SMTT
re du ção da ve lo ci da de
nas ave ni das de São Luís

O pre si den te e o vi ce-Pre si den te da SOS VI DA (Lou ri- 
val Cu nha e An to nio Eva ris to) reu ni ram-se dia 15.06.22
com o Se cre tá rio da SMTT-Se cre ta ria Mu ni ci pal de
Trân si to e Trans por tes de São Luís, Di e go Ba luz. Os di ri- 
gen tes da or ga ni za ção le va ram ao Se cre tá rio um do cu- 
men to, com fun da men to nos ar ti gos 72 e 73 da lei n.
9.503/97 (que ins ti tuiu o Có di go de Trân si to Bra si lei ro)
cons tan do 11(on ze) rei vin di ca ções ao ór gão exe cu ti vo
mu ni ci pal de trân si to, das quais se des ta cam o pe di do
da re du ção da ve lo ci da de nas ave ni das da ca pi tal pa ra
50km/h, con for me re co men da ção da OMS-Or ga ni za- 
ção Mun di al de Saú de; a re a li za ção diá ria de blitz pe la
efe ti vi da de da lei se ca; a cri a ção da Es co la Pú bli ca de
Trân si to do Mu ni cí pio; a ins ta la ção de pas sa re las pa ra
os pe des tres, e tam bém a im ple men ta ção de trans por te
de mas sa (VLT, BRT, TREM etc.) na ca pi tal ma ra nhen se.

O Se cre tá rio foi so lí ci to e que fa rá o pos sí vel pa ra
aten der os plei tos da SOS VI DA.

DNIT res sal ta os três pa péis da cri an ça no trân si to
com di cas de se gu ran ça e aler tas 
O De par ta men to Na ci o nal de In fra es tru tu ra de Trans- 
por tes (DNIT), por meio do Pro gra ma Co ne xão DNIT,
bus ca edu car, aler tar e in for mar to da a co mu ni da de a
res pei to da edu ca ção pa ra o trân si to, e trou xe, nes ta se- 
ma na, ori en ta ções e di cas pa ra pais e adul tos so bre o
pa pel da cri an ça no trân si to.

No mês de ju nho, o Con se lho Na ci o nal de Trân si to
(CON TRAN), que é res pon sá vel por co or de nar os ór gãos
do Sis te ma Na ci o nal de Trân si to, fa zen do com que ha ja
a in te gra ção en tre as su as ati vi da des bem co mo a re gu- 
la men ta ção do Có di go de Trân si to Bra si lei ro (CTB), tem
em seu ca len dá rio a <Va lo ri za ção da vi da no trân si to= e o
DNIT ini cia es sa va lo ri za ção pe las cri an ças que são res- 
pon sa bi li da de de pais e adul tos e da so ci e da de co mo
um to do.

Pen san do em co mo ori en tá-las, a au tar quia mos tra
os três pa péis da cri an ça no trân si to com di cas de se gu- 
ran ça e aler tas pa ra que os pe que nos te nham a sua in te- 
gri da de fí si ca ga ran ti da e su as vi das pre ser va das.

O pri mei ro pa pel da cri an ça é o de pe des tre
A fal ta de per cep ção de ris cos de mons tra ações apa- 

ren te men te ba nais co mo brin car na cal ça da mas po de
re pre sen tar gran de ame a ça às su as vi das. Além dis so,
por te rem um cam po vi su al me nor e res tri to de vi do à
bai xa es ta tu ra, po dem in clu si ve se rem atro pe la das por
uma pes soa em lo cais de mui ta cir cu la ção de gen te.

Pa ra que ela cir cu le em se gu ran ça é ne ces sá rio:

O se gun do pa pel é o de pas sa gei ro
Co mo pas sa gei ro, a cri an ça po de es tar em car ro, as- 

sim co mo bi ci cle ta e a de pen der da sua ida de, mo to ci- 
cle ta.

São in dis pen sá veis os se guin tes itens de se gu ran ça:

O ter cei ro pa pel é o de ci clis ta
Es tan do na <bi ke= a aten ção de ve ser re do bra da!

Nós, adul tos, so mos to dos res pon sá veis pe los me no- 
res, é em nós que eles se ins pi ram.

Fon te: por tal do tran si to.com.br
 Có di go de Trân si to Bra si lei ro (lei n. 9.503/97)
Art. 42. Ne nhum con du tor de ve rá fre ar brus ca men te

seu veí cu lo, sal vo por ra zões de se gu ran ça.
Fa ça a sua par te pe lo Trân si to Se gu ro: se ja obe di en- 

te às Leis do Trân si to

São Luís, sábado e domingo, 18 e 19 de junho

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


PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA COLINAS
Rua São Francisco, s/n, Centro - Nova Colinas - MA

CNPJ: 01.608.768/0001-05

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2022.

A Prefeitura Municipal de Nova Colinas - MA, comunica aos interessados que realizará 
a seguinte licitação: Pregão Presencial nº 002/2022. Objeto: Registro de Preços para eventual e futura contra-
tação de empresa para aquisição de veículos do tipo ônibus rodoviários, conforme condições, quantidades e 
exigências estabelecidas no Termo de Referência (anexo I) deste edital. Modo de julgamento, menor preço. 
A realização da sessão será no dia 01/07/2022 – às 8:30 no endereço Rua São Francisco, s/nº, centro – Nova 
Colinas – MA, na sala da Comissão Permanente de licitação CPL da Prefeitura Municipal de Nova Colina. O 
Edital completo está disponível para consulta e retirada nos endereços, Rua São Francisco, s/nº, centro – Nova 
Colinas – MA, e no e-mail prefeituranovacolinascpl@gmail.com. Maiores informações poderão ser obtidas 
pelo telefone (99) 3602-1046. Ou no endereço Rua São Francisco, s/nº, centro – Nova Colinas – MA, Rai-
mundo Nonato de Paula Ribeiro, Presidente da CPL/Pregoeiro. Nova Colinas/MA, em 10 de junho de 2022. 

Conselho de Representantes – Edital de 1ª e 2ª Convocação
Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária

Ficam, pelo presente Edital, convocados todos os Delegados 
Representantes dos Sindicatos filiados e que constituem o Conselho de 
Representantes desta Federação, a se fazerem presentes às Assembleias 
Gerais Ordinária e Extraordinária, que serão realizadas na sede da Entidade, 
na Avenida dos Holandeses, s/n, Quadra 24 – Calhau, Edifício Francisco 
Guimarães e Souza, Condomínio Fecomércio/Sesc/Senac, 10º andar, no 
próximo dia 28 de junho de 2022, para o fim de deliberar sobre as pautas 
abaixo:

18:00 horas – ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

a) Exame e votação do Relatório e Prestação de Contas da 
FECOMÉRCIO/MA, de 2021;

b) Apreciação dos relatos das Atividades da Administração Regional do 
SENAC, referentes ao 4º trimestre de 2021 e 1º trimestre de 2022, de 
acordo com o que dispõe a letra “n”, do Inciso II, do Art.28 do 
Regulamento em vigor;

c) Outros assuntos de interesse do comércio e da entidade.

18:30 horas – ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

a) Eleição, nos termos do inciso XVI, § 1º, art. 1º do Estatuto, combinado 
com o disposto no inciso II, art. 22 dos Regulamentos do SESC e do 
SENAC, dos delegados representantes das atividades de Comércio de 
Bens e de Serviços, e respectivos suplentes, para a composição dos 
Conselhos Regionais do SESC e do SENAC;

b) Discussão e deliberação sobre as Negociações Coletivas e eventuais 
Dissídios Coletivos, se suscitados no período de junho de 2022 a 
dezembro 2022 (inciso VI, do Art. 9º, do Estatuto);

c) Fixação da Contribuição Assistencial para o exercício 2023 (valores e 
prazos).

Caso não haja número suficiente para a realização da Assembleia em 
primeira convocação, será aludida assembleia efetivada em segunda 
convocação, 01 (uma) hora após o horário respectivo, deliberando com o 
mínimo de 1/3 (um terço) de seus membros.

São Luís (MA), 17 de junho de 2022.

MAURÍCIO ARAGÃO FEIJÓ
Presidente

FEDERAÇÃO DO COMÉRCIO DE BENS, SERVIÇOS E TURISMO 
DO ESTADO DO MARANHÃO

Av. dos Holandeses, Qd 24, Cond. Fecomércio/Sesc/Senac 

10º andar Edif. Francisco Guimarães e Souza – Calhau – São Luís/MA – CEP 65071-380.

Resolução CONAMA nº 274/200 de 29 de novembro de 2000. Art. 2º As águas doces, salobras e salinas 

destinadas à balneabilidade (recreação de contato primário) terão sua condição avaliada nas categorias 

própria e imprópria. Atenção: A ocorrência de chuvas influencia negativamente na qualidade das águas 

das praias, considerando que ocorre maior carreamento de matéria orgânica oriunda da lavagem das 

vias públicas para os rios e, consequentemente, para os mares. Portanto, na ocorrência de chuvas, 

recomenda-se evitar a recreação nas 24h que as sucederem. O monitoramento foi realizado no período 

de 16/05/2022 a 13/06/2022, integrando a série de acompanhamento semanal das condições de 

balneabilidade das praias da Ilha do Maranhão.

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS – SEMA

Av. dos Holandeses, N° 04, Qd. 06, Ed. Manhattan, Calhau - São Luís/MA - CEP 65.071-38.

Endereço Eletrônico: ouvidoria@sema.ma.gov.br

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS

PONTOS COORDENADAS LOCALIZAÇÃO REFERÊNCIA CONDIÇÃO
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P22 02º27’00.4”S
44º09’47.20”O

02º30’01.08”S
44º19’11.3”O

02º29’51.40”S
44º18’44.30”O

02º29’39.50”S
44º18’28.10”O

02º29’11.0”S
44º18’07.20”O

02º29’12.10”S
44º17’32.30”O

02º29’12.50”S
44º17’05.60”O

02º29’11.40”S
44º16’32.20”O

02º28’59.90”S
44º16’01.90”O

02º28’52.70”S
44º15’40.30”O

02º28’53.70”S
44º15’12.60”O

02º28’53.40”S
44º14’19.60”O

02º28’46.20”S
44º14’19.0”O
02º38’29.0”S

44º13’33.60”O

02º28’30.0”S
44º13’14.90”O

02º28’13.40”S
44º12’41.80”O

02º28’05.20”S
44º12’22.70”O

02º27’50.80”S
44º11’55.0”O
02º27’47.90”S
44º11’29.0”O

02º27’33.50”S
44º10’32.20”O

02º27’33.50”S
44º10’32.20”O

02º27’22.70”S
44º10’22.20”O

Praia Ponta do
Farol - São Luís

Praia de
São Marcos

São Luís

Praia da
Ponta d’Areia

São Luís

Praia do
Calhau

São Luís

Praia do
Olho d’Água

São Luís

Praia do Meio
São José de

Ribamar

Praia do Araçagy
São José de

Ribamar

Praia do Araçagy
Paço do Lumiar

Praia Olho de Porco
Paço do Lumiar

Praia Olho de Porco
Raposa

Praia do Mangue
Seco - Raposa

Em frente à Bibliot. do Caranguejo próx.
às barracas da Val e do Sr. Pedro

Ao lado do
Espigão Ponta d’ Areia

Em frente à rampa de acesso à
praia, lado direito do Praia Mar Hotel

Em frente ao Centro de Atendimento
ao Banhista na Praça do Sol

Em frente ao Farol e
Forte de São Marcos

Em frente à Praça do Pescador,
próximo à Barraca do Chef

Em frente ao Posto Guarda
Vidas - Bombeiros

Em frente ao prédio
verde com o heliporto

Em frente à banca de jornal da
pç. de alimentação da Litorânea

Em frente à Estação Elevatória
de Esgoto 2.2 (E.E.E 2.2) da

CAEMA e Círculo Militar

Em frente à descida da Rua Altamira,
proximidades da Pousada Vela Mar

Em frente à descida da Avenida
Copacabana e Pousada Suíça

Em frente à descida da rua
São Geraldo

À direita da Elevatória Iemanjá II

Em frente à casa com pirâmides
no teto, antes da falésia

Próximo ao Kacthus Bar e
Restaurante

Próximo ao Bar e
Restaurante Capiau 2

Em frente à rampa principal
de acesso a praia

Em frente ao Bar da Atalaia 

Em frente ao Bar e
Restaurante Rainha

Em frente ao Las Vegas Bar
e Restaurante 

Última barraca antes da foz do igarapé
do Mangue Seco/Olho de Porco

BALNEABILIDADE DAS PRAIAS DA REGIÃO
METROPOLITANA DE SÃO LUÍS

DATA DA
ÚLTIMA
COLETA

13/06/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO MATO - MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 027/2022/CPL/PMLM
TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2022

AVISO DE LICITAÇÃO 
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL, da Prefeitura Municipal de Lagoa do Mato, 
MA, torna público que realizará às 09:00 horas do dia 08 de julho de 2022, na Praça 10 de Novem-
bro - Centro, município de Lagoa do Mato, Maranhão, Licitação na modalidade Tomada de Preços, 
do tipo Menor Preço Global, para Contratação de Empresa para Execução dos Serviços de 
Construção de 01 (Uma) Praça na Sede do Município de Lagoa do Mato, MA, conforme Termo 
de  Convênio nº 004/2022 – UGCC/SINFRA, firmado entre a Secretaria de Estado da Infraes-
trutura do Estado do Maranhão – SINFRA/MA e a Prefeitura Municipal de Lagoa do Mato, na 
forma da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores. Este Edital e seus anexos estão à disposição das 
08:00 às 12:00 horas, no endereço acima citado, onde poderão ser obtidos gratuitamente ou pode-
rá ser retirado gratuitamente no site: https://www.lagoadomato.ma.gov.br/. Esclarecimentos adicionais, no 
mesmo endereço ou através do E-mail: licitacaopmlmt@gmail.com e através do telefone (99) 9 8463-
6831. Lagoa do Mato, MA 15 de junho de 2022.

Maycon Leite Guimarães 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação – CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO MATO - MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 028/2022/CPL/PMLM
TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2022

AVISO DE LICITAÇÃO
 A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL, da Prefeitura Municipal de Lagoa do Mato, 

MA, torna público que realizará às 14:00 horas do dia 08 de julho de 2022, na Praça 10 de Novem-
bro - Centro, município de Lagoa do Mato, Maranhão, Licitação na modalidade Tomada de Preços, 

do tipo Menor Preço Global, para Contratação de Empresa para Execução dos Serviços de 
Construção da Sede da Câmara Municipal do Município de Lagoa do Mato, MA, conforme 
Termo de  Convênio nº 005/2022 – UGCC/SINFRA, firmado entre a Secretaria de Estado da 
Infraestrutura do Estado do Maranhão – SINFRA/MA e a Prefeitura Municipal de Lagoa do 
Mato, na forma da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores. Este Edital e seus anexos estão à 
disposição das 08:00 às 12:00 horas, no endereço acima citado, onde poderão ser obtidos gra-
tuitamente ou poderá ser retirado gratuitamente no site: https://www.lagoadomato.ma.gov.br/. Esclare-
cimentos adicionais, no mesmo endereço ou através do E-mail: licitacaopmlmt@gmail.com e através do 

telefone (99) 9 8463-6831. Lagoa do Mato, MA 15 de junho de 2022.
Maycon Leite Guimarães 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação – CPL

EDITAL DE CONVOCAÇÃOASSEMBLEIA 
GERAL EXTRAORDINARIA

O Sindicato dos(as) Pescadores(as) Profissionais, Artesanais, Aquicultores 
(as), Marisqueiros(as), Criadores(as) de Peixe, Marisco e Trabalhado-
res(as) na Pesca do Município de Santo Amaro/MA - STPA - CNPJ 
nº 07.819.756/0001-06, por sua Presidente: Srª Gardene Lima San-
tos Caetano, convoca todos os membros da categoria profissional 
dos trabalhadores(as) em pesca, criação artesanal de peixe e maris-
co, tecelões(ãs) artesanais de materiais de pesca, pescadores(as) 
artesanais, aquicultores(as), marisqueiros(as) e trabalhadores(as) 
na pesca compreendendo os que exercem atividades como as-
salariados e assalariadas, permanentes ou eventuais, na pesca, 
aquicultura e maricultura, independentemente da natureza do ór-
gão empregador, bem como pescadores(as), aquicultores(as), ma-
risqueiros(as) criadores(as) de peixe e marisco e trabalhadores(as) na 
pesca que exerçam a atividade econômica objeto de classe, individual, 
em parceria ou regime de economia familiar, assim entendido o tra-
balho dos membros da mesma família, executando em condições 
de mutua dependência e colaboração, com a ajuda eventual de ter-
ceiros do município de SANTO AMARO no Estado do Maranhão, para 
participarem da Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada 
no dia 09 de julho de 2022, na própria Sede da Entidade, com ende-
reço na Rua Osvaldo Cruz, sn, Santo Amaro- MA, Cep nº 65.195-000, 
com início às 08:00 horas, em primeira convocação e em segunda 
convocação as 8:30 horas, para tratar da seguinte ordem do dia: 1 - Ra-
tificação da Fundação do Sindicato dos(as) Pescadores(as) Profissio-
nais, Artesanais, Aquicultores (as), Marisqueiros(as), Criadores(as) de 
Peixe, Marisco e Trabalhadores(as) na Pesca do Município de Santo 
Amaro/MA - STPA - CNPJ nº 07.819.756/0001-06 para representa-
ção da categoria profissional dos trabalhadores(as) em pesca, criação 
artesanal de peixe e marisco, tecelões(ãs) artesanais de materiais de 
pesca, pescadores(as) artesanais, aquicultores(as), marisqueiros(as) e 
trabalhadores(as) na pesca compreendendo os que exercem ativida-
des assalariados e assalariadas, permanentes ou eventuais, na pes-
ca, aquicultura e maricultura, independentemente da natureza do 
órgão empregador, bem como pescadores(as), aquicultores (as), ma-
risqueiros(as) criadores(as) de peixe e marisco e trabalhadores(as) na 
pesca que exerçam a atividade econômica objeto de classe, individual, 
em parceria ou regime de economia familiar, assim entendido o tra-
balho dos membros da mesma família, executando em condições 
de mutua dependência e colaboração, com a ajuda eventual de ter-
ceiros do município de SANTO AMARO no Estado do Maranhão; 2 - Ra-
tificação da Diretoria e Conselho Fiscal; 3 - Alteração do Estatuto.

Santo Amaro/MA, 10 de Junho de 2022.

GARDENE LIMA SANTOS CAETANO
Presidente
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Sampaio Corrêa vai ao Rio Grande do Sul encarar o Grêmio. O time gaúcho quer entrar
no G4 e a equipe maranhense quer conquistar a primeira vitória fora de casa

SÉRIE B

Sampaio faz o duelo do
ano contra o Grêmio

A
pós 48 anos, Grê mio e Sam- 
paio Cor rêa vol tam a se en- 
fren ta rem por uma com pe ti- 
ção na ci o nal. O ti me ma ra- 

nhen se já es tá no Rio Gran de do Sul e 
pron to pa ra o du e lo des de sá ba do 
(18), às 11h, di an te do Grê mio. A de le- 
ga ção Tri co lor de sem bar cou em Por to 
Ale gre na tar de da úl ti ma quin ta-fei ra 
(16). Sem Pi me ni nha, o téc ni co Léo 
Con dé de ve rá re a li zar mu dan ças na 
equi pe. Uma ou tra al te ra ção con si de- 
ra da cer ta na equi pe é a en tra da de 
Eloir no lu gar do sus pen so Ra fa el Vi la. 
Além de Pi men ti nha e Vi la, o Sam paio 
per deu pa ra a par ti da con tra o Grê- 
mio o la te ral-es quer do João Vic tor e o 
meia So a res, es tes dois úl ti mos a 
exem plo de Pi men ti na, por vi ro se.

Na quin ta-fei ra, o gru po bo li vi a no 
fe chou a pre pa ra ção com uma ati vi- 
da de no CT do In ter na ci o nal. Com to- 
dos os ajus tes de vi da men te re a li za dos 
ao lon go da se ma na, o téc ni co Léo 
Con dé apro vei tou o úl ti mo trei na- 
men to an tes do jo go pa ra en cai xar o 
cor re to po si ci o na men to do ti me em 
cam po e tra ba lhar al gu mas jo ga das 
de bo la pa ra da.

Ma teu si nho fri sou a mo ti va ção pa- 
ra en fren tar o Grê mio, em du e lo na 
ca sa do ad ver sá rio. <É um jo go gran- 
de, que mo ti va bas tan te, e nós es ta- 
mos bem pre pa ra dos pa ra dar o má xi- 
mo em cam po por um bom re sul ta- 
do=, de cla rou o la te ral bo li vi a no.

É um jo go gran de, que 

mo ti va bas tan te, e nós 

es ta mos bem pre pa ra dos

O Grê mio

TÉCNICO LÉO CONDÉ FARÁ ALGUMAS ALTERAÇÕES NA EQUIPE TITULAR POR DESFALQUES

RONALD FELIPE

As sim a pro vá vel for ma ção do 
Sam paio pa ra o jo go des te sá ba do 
con tra o Grê mio tem Luiz Da ni el; 
Mau rí cio (Lu cas Araú jo), Alan Go dói, 
Nil son Jú ni or e Lu cas Hi pó li to; An dré 
Luiz, Fer rei ra e Eloir; Ma teu si nho, Ga- 
bri el Po ve da e Ygor Ca ta tau.

Grê mio re a li zou na ma nhã des ta 
sex ta-fei ra (17), o úl ti mo trei no an tes 
do jo go con tra o Sam paio Cor rêa, na 
ma nhã de sá ba do, pe la 13ª ro da da da 
Sé rie B. O téc ni co Ro ger man te ve mis- 
té rio, mas a ten dên cia é de que Jho na- 
ta Va re la se ja im pro vi sa do na ala-di- 
rei ta.

Ape sar dos re tor nos de Di e go Sou- 
za e Bru no Al ves, des fal ques con tra o 
Sport, o Tri co lor tem as bai xas de Kan- 
ne mann, sus pen so, Edil son e El ke son, 
am bos com le são mus cu lar. Co mo 

Ro dri go Fer rei ra ain da es tá em fa se de 
tran si ção fí si ca, Va re la de ve ser o ala 
pe lo la do di rei to nes te sá ba do.

A pro vá vel es ca la ção do Grê mio 
tem Bren no; Bru no Al ves, Ge ro mel e 
Ro dri gues; Jho na ta Va re la, Vil la san ti 
(Thi a go San tos), Bi tel lo e Ni co las; Jan- 
der son (Cam paz), Ga bri el Tei xei ra e 
Di e go Sou za.

Pe lo se gun da vez se gui da, a no vi- 
da de en tre os re la ci o na dos é o jo vem 
ata can te Emer son, oriun do da ca te- 
go ria de ba se e que ain da não es tre ou 
no pro fis si o nal.

O Tri co lor re ce be o Sam paio Cor rêa 
a par tir das 11h des te sá ba do, na Are-
na, em Por to Ale gre. O Grê mio tem 18 
pon tos e ocu pa a quin ta co lo ca ção. 
Pa ra in gres sar no G-4 ain da nes ta ro- 
da da, pre ci sar tor cer pa ra uma der ro-
ta ou em pa te do Sport, que en ca ra o 
Náu ti co.

GAU DÊN CIO CAR VA LHO
Es pe ci al pa ra O Im par ci al

DESAFIO 

Papão vai se reforçar com
renda de 5 mil torcedores

O MOTO CLUB LANÇOU O DESAFIO PARA O JOGO DE DOMINGO 

 DANI KLINE

O Mo to Club de São Luís vem se des ta can do no Gru- 
po 2 da Sé rie D, co mo lí der iso la do com 21 pon tos so ma- 
dos. O pró xi mo de sa fio do ru bro-ne gro é con tra o To- 
can ti nó po lis em ca sa . A di re to ria es ti pu lou a me ta de
cin co mil tor ce do res pre sen tes nas ar qui ban ca das e
pro me teu que se a me ta for al can ça da dois re for ços se- 
rão apre sen ta dos lo go na se gun da-fei ra (20) de ma nhã.

Por meio das su as re des so ci ais, o Mo to Club lan çou o
de sa fio de co lo car cin co mil tor ce do res pa gan tes no do- 
min go con tra o To can ti nó po lis, um dos dois ti mes que
con se guiu ven cer o Pa pão do Nor te na com pe ti ção, e
pa ra in cen ti var ain da mais o tor ce dor mo ten se a di re to- 
ria fez o com pro mis so de con tra tar e anun ci ar mais dois
re for ços até às 8h de se gun da-fei ra já com a ren da da
par ti da. <O de sa fio foi lan ça do. Se a tor ci da do Mo to
Club pas sar de 5 mil pa gan tes no jo go de do min go,
anun cio mais dois re for ços pro ti me na se gun da-fei ra 8h
da ma nhã. Iai? Quem to pa o de sa fio?=, de cla rou o pre si- 
den te do clu be.

O jo go con tra o To can ti nó po lis tem um ar de re van- 
che, uma vez que o ti me de To can tins con se guiu ven cer
Mo to Club no pri mei ro tur no da fa se de pon tos por 2×0,
e vi san do uma pos sí vel clas si fi ca ção an te ci pa da o téc ni- 
co Jú lio Cé sar Nu nes pre ten de co lo car for ça má xi ma em
cam po e além de ven cer o ad ver sá rio, che gar aos 24
pon tos so ma dos na pri mei ra fa se da Sé rie D. O Jo go se rá
no do min go (19) às 17h no Es tá dio Nho zi nho vá li do pe la
10ª ro da da do Cam pe o na to Bra si lei ro da Sé rie D.

“O de sa fio foi lan ça do. Se a tor ci da do Mo to Club pas- 
sar de 5 mil pa gan tes no jo go de do min go, anun cio mais
dois re for ços pro ti me na se gun da-fei ra 8h da ma nhã.
Iai? Quem to pa o de sa fio”.

São Luís, sábado e domingo, 18 e 19 de junho
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ra da cer ta na equi pe é a en tra da de 
Eloir no lu gar do sus pen so Ra fa el Vi la. 
Além de Pi men ti nha e Vi la, o Sam paio 
per deu pa ra a par ti da con tra o Grê- 
mio o la te ral-es quer do João Vic tor e o 
meia So a res, es tes dois úl ti mos a 
exem plo de Pi men ti na, por vi ro se.

Na quin ta-fei ra, o gru po bo li vi a no 
fe chou a pre pa ra ção com uma ati vi- 
da de no CT do In ter na ci o nal. Com to- 
dos os ajus tes de vi da men te re a li za dos 
ao lon go da se ma na, o téc ni co Léo 
Con dé apro vei tou o úl ti mo trei na- 
men to an tes do jo go pa ra en cai xar o 
cor re to po si ci o na men to do ti me em 
cam po e tra ba lhar al gu mas jo ga das 
de bo la pa ra da.

Ma teu si nho fri sou a mo ti va ção pa- 
ra en fren tar o Grê mio, em du e lo na 
ca sa do ad ver sá rio. <É um jo go gran- 
de, que mo ti va bas tan te, e nós es ta- 
mos bem pre pa ra dos pa ra dar o má xi- 
mo em cam po por um bom re sul ta- 
do=, de cla rou o la te ral bo li vi a no.

É um jo go gran de, que 
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es ta mos bem pre pa ra dos

O Grê mio
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Sam paio pa ra o jo go des te sá ba do 
con tra o Grê mio tem Luiz Da ni el; 
Mau rí cio (Lu cas Araú jo), Alan Go dói, 
Nil son Jú ni or e Lu cas Hi pó li to; An dré 
Luiz, Fer rei ra e Eloir; Ma teu si nho, Ga- 
bri el Po ve da e Ygor Ca ta tau.

Grê mio re a li zou na ma nhã des ta 
sex ta-fei ra (17), o úl ti mo trei no an tes 
do jo go con tra o Sam paio Cor rêa, na 
ma nhã de sá ba do, pe la 13ª ro da da da 
Sé rie B. O téc ni co Ro ger man te ve mis- 
té rio, mas a ten dên cia é de que Jho na- 
ta Va re la se ja im pro vi sa do na ala-di- 
rei ta.

Ape sar dos re tor nos de Di e go Sou- 
za e Bru no Al ves, des fal ques con tra o 
Sport, o Tri co lor tem as bai xas de Kan- 
ne mann, sus pen so, Edil son e El ke son, 
am bos com le são mus cu lar. Co mo 

Ro dri go Fer rei ra ain da es tá em fa se de 
tran si ção fí si ca, Va re la de ve ser o ala 
pe lo la do di rei to nes te sá ba do.
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tem Bren no; Bru no Al ves, Ge ro mel e 
Ro dri gues; Jho na ta Va re la, Vil la san ti 
(Thi a go San tos), Bi tel lo e Ni co las; Jan- 
der son (Cam paz), Ga bri el Tei xei ra e 
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Pe lo se gun da vez se gui da, a no vi- 
da de en tre os re la ci o na dos é o jo vem 
ata can te Emer son, oriun do da ca te- 
go ria de ba se e que ain da não es tre ou 
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a par tir das 11h des te sá ba do, na Are-
na, em Por to Ale gre. O Grê mio tem 18 
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Náu ti co.

GAU DÊN CIO CAR VA LHO
Es pe ci al pa ra O Im par ci al

Papão vai se reforçar com
renda de 5 mil torcedores

O MOTO CLUB LANÇOU O DESAFIO PARA O JOGO DE DOMINGO 

 DANI KLINE

O Mo to Club de São Luís vem se des ta can do no Gru- 
po 2 da Sé rie D, co mo lí der iso la do com 21 pon tos so ma- 
dos. O pró xi mo de sa fio do ru bro-ne gro é con tra o To- 
can ti nó po lis em ca sa . A di re to ria es ti pu lou a me ta de
cin co mil tor ce do res pre sen tes nas ar qui ban ca das e
pro me teu que se a me ta for al can ça da dois re for ços se- 
rão apre sen ta dos lo go na se gun da-fei ra (20) de ma nhã.

Por meio das su as re des so ci ais, o Mo to Club lan çou o
de sa fio de co lo car cin co mil tor ce do res pa gan tes no do- 
min go con tra o To can ti nó po lis, um dos dois ti mes que
con se guiu ven cer o Pa pão do Nor te na com pe ti ção, e
pa ra in cen ti var ain da mais o tor ce dor mo ten se a di re to- 
ria fez o com pro mis so de con tra tar e anun ci ar mais dois
re for ços até às 8h de se gun da-fei ra já com a ren da da
par ti da. <O de sa fio foi lan ça do. Se a tor ci da do Mo to
Club pas sar de 5 mil pa gan tes no jo go de do min go,
anun cio mais dois re for ços pro ti me na se gun da-fei ra 8h
da ma nhã. Iai? Quem to pa o de sa fio?=, de cla rou o pre si- 
den te do clu be.

O jo go con tra o To can ti nó po lis tem um ar de re van- 
che, uma vez que o ti me de To can tins con se guiu ven cer
Mo to Club no pri mei ro tur no da fa se de pon tos por 2×0,
e vi san do uma pos sí vel clas si fi ca ção an te ci pa da o téc ni- 
co Jú lio Cé sar Nu nes pre ten de co lo car for ça má xi ma em
cam po e além de ven cer o ad ver sá rio, che gar aos 24
pon tos so ma dos na pri mei ra fa se da Sé rie D. O Jo go se rá
no do min go (19) às 17h no Es tá dio Nho zi nho vá li do pe la
10ª ro da da do Cam pe o na to Bra si lei ro da Sé rie D.

“O de sa fio foi lan ça do. Se a tor ci da do Mo to Club pas- 
sar de 5 mil pa gan tes no jo go de do min go, anun cio mais
dois re for ços pro ti me na se gun da-fei ra 8h da ma nhã.
Iai? Quem to pa o de sa fio”.

São Luís, sábado e domingo, 18 e 19 de junho
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Sampaio Corrêa vai ao Rio Grande do Sul encarar o Grêmio. O time gaúcho quer entrar
no G4 e a equipe maranhense quer conquistar a primeira vitória fora de casa

Sampaio faz o duelo do
ano contra o Grêmio

A
pós 48 anos, Grê mio e Sam- 
paio Cor rêa vol tam a se en- 
fren ta rem por uma com pe ti- 
ção na ci o nal. O ti me ma ra- 

nhen se já es tá no Rio Gran de do Sul e 
pron to pa ra o du e lo des de sá ba do 
(18), às 11h, di an te do Grê mio. A de le- 
ga ção Tri co lor de sem bar cou em Por to 
Ale gre na tar de da úl ti ma quin ta-fei ra 
(16). Sem Pi me ni nha, o téc ni co Léo 
Con dé de ve rá re a li zar mu dan ças na 
equi pe. Uma ou tra al te ra ção con si de- 
ra da cer ta na equi pe é a en tra da de 
Eloir no lu gar do sus pen so Ra fa el Vi la. 
Além de Pi men ti nha e Vi la, o Sam paio 
per deu pa ra a par ti da con tra o Grê- 
mio o la te ral-es quer do João Vic tor e o 
meia So a res, es tes dois úl ti mos a 
exem plo de Pi men ti na, por vi ro se.

Na quin ta-fei ra, o gru po bo li vi a no 
fe chou a pre pa ra ção com uma ati vi- 
da de no CT do In ter na ci o nal. Com to- 
dos os ajus tes de vi da men te re a li za dos 
ao lon go da se ma na, o téc ni co Léo 
Con dé apro vei tou o úl ti mo trei na- 
men to an tes do jo go pa ra en cai xar o 
cor re to po si ci o na men to do ti me em 
cam po e tra ba lhar al gu mas jo ga das 
de bo la pa ra da.

Ma teu si nho fri sou a mo ti va ção pa- 
ra en fren tar o Grê mio, em du e lo na 
ca sa do ad ver sá rio. <É um jo go gran- 
de, que mo ti va bas tan te, e nós es ta- 
mos bem pre pa ra dos pa ra dar o má xi- 
mo em cam po por um bom re sul ta- 
do=, de cla rou o la te ral bo li vi a no.

É um jo go gran de, que 

mo ti va bas tan te, e nós 

es ta mos bem pre pa ra dos

O Grê mio

TÉCNICO LÉO CONDÉ FARÁ ALGUMAS ALTERAÇÕES NA EQUIPE TITULAR POR DESFALQUES

RONALD FELIPE

As sim a pro vá vel for ma ção do 
Sam paio pa ra o jo go des te sá ba do 
con tra o Grê mio tem Luiz Da ni el; 
Mau rí cio (Lu cas Araú jo), Alan Go dói, 
Nil son Jú ni or e Lu cas Hi pó li to; An dré 
Luiz, Fer rei ra e Eloir; Ma teu si nho, Ga- 
bri el Po ve da e Ygor Ca ta tau.

Grê mio re a li zou na ma nhã des ta 
sex ta-fei ra (17), o úl ti mo trei no an tes 
do jo go con tra o Sam paio Cor rêa, na 
ma nhã de sá ba do, pe la 13ª ro da da da 
Sé rie B. O téc ni co Ro ger man te ve mis- 
té rio, mas a ten dên cia é de que Jho na- 
ta Va re la se ja im pro vi sa do na ala-di- 
rei ta.

Ape sar dos re tor nos de Di e go Sou- 
za e Bru no Al ves, des fal ques con tra o 
Sport, o Tri co lor tem as bai xas de Kan- 
ne mann, sus pen so, Edil son e El ke son, 
am bos com le são mus cu lar. Co mo 

Ro dri go Fer rei ra ain da es tá em fa se de 
tran si ção fí si ca, Va re la de ve ser o ala 
pe lo la do di rei to nes te sá ba do.

A pro vá vel es ca la ção do Grê mio 
tem Bren no; Bru no Al ves, Ge ro mel e 
Ro dri gues; Jho na ta Va re la, Vil la san ti 
(Thi a go San tos), Bi tel lo e Ni co las; Jan- 
der son (Cam paz), Ga bri el Tei xei ra e 
Di e go Sou za.

Pe lo se gun da vez se gui da, a no vi- 
da de en tre os re la ci o na dos é o jo vem 
ata can te Emer son, oriun do da ca te- 
go ria de ba se e que ain da não es tre ou 
no pro fis si o nal.

O Tri co lor re ce be o Sam paio Cor rêa 
a par tir das 11h des te sá ba do, na Are-
na, em Por to Ale gre. O Grê mio tem 18 
pon tos e ocu pa a quin ta co lo ca ção. 
Pa ra in gres sar no G-4 ain da nes ta ro- 
da da, pre ci sar tor cer pa ra uma der ro-
ta ou em pa te do Sport, que en ca ra o 
Náu ti co.

GAU DÊN CIO CAR VA LHO
Es pe ci al pa ra O Im par ci al

Papão vai se reforçar com
renda de 5 mil torcedores

O MOTO CLUB LANÇOU O DESAFIO PARA O JOGO DE DOMINGO 

 DANI KLINE

O Mo to Club de São Luís vem se des ta can do no Gru- 
po 2 da Sé rie D, co mo lí der iso la do com 21 pon tos so ma- 
dos. O pró xi mo de sa fio do ru bro-ne gro é con tra o To- 
can ti nó po lis em ca sa . A di re to ria es ti pu lou a me ta de
cin co mil tor ce do res pre sen tes nas ar qui ban ca das e
pro me teu que se a me ta for al can ça da dois re for ços se- 
rão apre sen ta dos lo go na se gun da-fei ra (20) de ma nhã.

Por meio das su as re des so ci ais, o Mo to Club lan çou o
de sa fio de co lo car cin co mil tor ce do res pa gan tes no do- 
min go con tra o To can ti nó po lis, um dos dois ti mes que
con se guiu ven cer o Pa pão do Nor te na com pe ti ção, e
pa ra in cen ti var ain da mais o tor ce dor mo ten se a di re to- 
ria fez o com pro mis so de con tra tar e anun ci ar mais dois
re for ços até às 8h de se gun da-fei ra já com a ren da da
par ti da. <O de sa fio foi lan ça do. Se a tor ci da do Mo to
Club pas sar de 5 mil pa gan tes no jo go de do min go,
anun cio mais dois re for ços pro ti me na se gun da-fei ra 8h
da ma nhã. Iai? Quem to pa o de sa fio?=, de cla rou o pre si- 
den te do clu be.

O jo go con tra o To can ti nó po lis tem um ar de re van- 
che, uma vez que o ti me de To can tins con se guiu ven cer
Mo to Club no pri mei ro tur no da fa se de pon tos por 2×0,
e vi san do uma pos sí vel clas si fi ca ção an te ci pa da o téc ni- 
co Jú lio Cé sar Nu nes pre ten de co lo car for ça má xi ma em
cam po e além de ven cer o ad ver sá rio, che gar aos 24
pon tos so ma dos na pri mei ra fa se da Sé rie D. O Jo go se rá
no do min go (19) às 17h no Es tá dio Nho zi nho vá li do pe la
10ª ro da da do Cam pe o na to Bra si lei ro da Sé rie D.

“O de sa fio foi lan ça do. Se a tor ci da do Mo to Club pas- 
sar de 5 mil pa gan tes no jo go de do min go, anun cio mais
dois re for ços pro ti me na se gun da-fei ra 8h da ma nhã.
Iai? Quem to pa o de sa fio”.

São Luís, sábado e domingo, 18 e 19 de junho

AVISO DE CANCELAMENTO DE ABERTURA DA TOMADA DE PRE-
ÇOS N° 005/2022-PMIG. 

A Prefeitura Municipal de Itaipava do Grajaú avisa aos interessados 
que realizará licitação, nos seguintes termos: OBJETO: contratação de 
empresa especializada para execução de serviço de Recuperação de Es-
tradas Vicinais no Município de Itaipava do Grajaú/MA, conforme Plano 
de Trabalho devidamente inserido e aprovado CONTRATO DE REPAS-
SE Nº 924450/2021/MDR/CAIXA. MOTIVO: O Precessão Administrativo 
será republicado em uma data futura. PUBLIQUE-SE. Itaipava do Gra-
jaú/MA, 15 de junho de 2022. José Carvalho Júnior – Presidente da CPL.
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Sá ba do (18/06)

Do min go (19/06)

Con fi ra a pro gra ma ção com ple ta:

DIA 17 – SEX TA-FEI RA

DIA 18 – SÁ BA DO

SÃO JOÃO DO MARANHÃO

Confira a programação
deste fim de semana
E

m São Luís, o São João do Ma- 
ra nhão 2022 con ta rá com
atra ções na Nau ro Ma cha do
(até 3 de ju lho), Ipem (até 10

de ju lho), zo na ru ral, Shop ping da
Ilha, Ce pra ma, Vi la Pal mei ra (até 2 de
ju lho), Ci da de Ope rá ria, Mai o bão,
San to Antô nio, La goa da Jan sen, área
Ita qui-Ba can ga e Con ven to das Mer- 
cês. 

Du ran te os dois me ses de fes te jo,
se rão mais de 500 atra ções e mais de
20 ar rai ais es pa lha dos pe lo es ta do,
reu nin do o pú bli co e vi si tan tes pa ra
co me mo rar o mai or São João do país.

Con fi ra a pro gra ma ção com ple ta:

Ar rai al do Ipem:
18h – Ca cu riá Mi rim Ra bo de Saia

19h – Boi de Gui ma rães Lu xo Ca pri- 
cho so
20h – Daf fé – Show Tri bu to a Pa pe te
21h – Boi de San ta Fé
22h – Flash back do For ró
23h – Boi No vi lho Bran co
00h – Ca cu riá de Do na Te té
01h – Boi Bri lho da Ilha

Ar rai al da Vi la Pal mei ra:
19h – Tam bor de Cri ou la do Ma ra- 

nhão de Mes tre Ba sí lio
20h – Ca cu riá do Jhon
21h – Boi de So nhos
22h – Boi de Ja gua re ma
23h – Boi Ita pe ra do Ma ra ca nã
00h – Boi Bar ri ca

Ar rai al da Li ber da de:
19h – Tam bor de cri ou la Lí rio de

São Be ne di to (Li ber da de)
20h – Qua dri lha Flor de Amor
21h – Ge ru de e Ban da
22h – Boi Va len te da Ilha
23h – Boi de Mes tre Ba sí lio

Ar rai al do Mai o bão:
19h – Ca cu riá Fé em Deus

20h – Boi Ja gua re ma
21h – Tot ti Mo rei ra Show – To a das de
Xo te
22h – Boi zi nho Es tre li nha da Cohab
23h – Boi do Mai o bão

Ar rai al da Ci da de Ope rá ria:
19h – Tam bor de Cri ou la Bri lho de

São Be ne di to Pi ca Pau Ama re lo
20h – Dan ça do Co co Pi ri nã
21h – Boi Mi ran tes da Ilha
22h – Show Fá bio Al ta Ten são
23h – Boi União da Bai xa da

Ar rai al Par que da Ju ça ra:
18h – Bai le de Cai xa

19h – For ró Kam ba da do For ró
20h – Ca cu riá da Vi la Go reth
21h – Show Fá bio Al ta Ten são
22h – Qua dri lha Fo guei ra Vi va
23h – Boi de Za bum ba So ta que de
Gui ma rães

Ar rai al do Coha trac:
19h – Dan ça Por tu gue sa Es plen dor

de Mi ran da
20h – Boi Ro sa de Sa ron
21h – Ca cu riá Fi lhas Her dei ras
22h – Boi de Mor ros
23h – Dres sah

Ar rai al do An jo da Guar da:
19h – Boi a dei ro Bri lho do Ser tão

20h – Boi Bri lho so do Sol e Mar
21h – Tam bor de Cri ou la Ma ra cri ou la
22h – Ca cu riá de Do na Te té
23h – Pro gra ma ção da Co mu ni da de

Ar rai al da Vi la Em bra tel:
20h – For ró Black Xo te

21h – Boi de Ma ra ca nã
22h – Boi Mo ci da de de Pi nhei ro
23h – Com pa nhia Ba tuck

Ar rai al do Ipem:
18h – Qua dri lha Flor do Lu ar

19h – Boi de Pre si den te Jus ce li no
20h – Boi de Ni na Ro dri gues
21h – Boi Pi ri lam po
22h – Show Ba ré de Cas co
23h – Boi da Mai o ba

Ar rai al da Vi la Pal mei ra:
19h – Boi de São Si mão

20h – Show Ri car do Bon dim
21h – Dan ça do Ca ro ço Tre mem bés
22h – Rit mos Ma ra nhen se no São João
do Pi a ça ba 2022
23h – Boi de Ni na Ro dri gues

Ar rai al da Li ber da de:

19h -Tam bor de Cri ou la Pun gar
20h – Boi Es plen dor da Ilha
21h – Cia Ba tu que do Ma rá
22h – Ban da Kayambá
23h – Boi da Flo res ta do Mes tre Apolô- 
nio

Ar rai al do Mai o bão:
19h – Tam bor de Cri ou la Uni dos

Ven ce re mos
20h – Ca cu riá da An ge la
21h – Boi de Ma tra ca do Bair ro de Fá-
ti ma
22h – Boi de Za bum ba Mes tre Ba sí lio
23h – Show Edil son Gus mão

Ar rai al da Ci da de Ope rá ria:
19h – Dan ça Por tu gue sa Ar te e a Be-

le za de Por tu gal
20h – Com pa nhia Vem BB
21h – Show Adão Ca mi lo
22h – Boi En can to da Ilha
23h – Boi Ita tu a ba – Ica tu

Ar rai al Par que da Ju ça ra:
18h – Ca cu riá de Do na Te té

19h – For ró com Xo te
20h – Cé lia Ma ria
21h – Gru po Al ter na ti vo Ni lon do
Ama nhe cer
22h – Qua dri lha os Tops do Ser tão
23h – Boi En can tos do Olho d’Água

Ar rai al do Coha trac:
19h – Qua dri lha No va Es pe ran ça

20h – Boi Fru to da Ra ça
22h – Boi Ita pe ra de Ma ra ca nã
23h – Show Fa brí cia

Ar rai al do An jo da Guar da:
19h – Tam bor de Cri ou la Brin que do

de São Be ne di to
20h – Dan ça do Boi a dei ro Cha péu de
Ou ro
21h – Dan ça Country Cowboys de Ou- 
ro
22h – Boi Mo ci da de Axi xa en se
23h – Pro gra ma ção da Co mu ni da de

Ar rai al da Vi la Em bra tel:
20h – Ins tru men tal Seu Zé

21h – Dan ça Por tu gue sa So nho de
Por tu gal
22h – Dan ça Por tu gue sa Tra di ção de
Por tu gal
23h – Boi da Flo res ta

SHOW

Encerramento do Arraiá do Povo terá César Nascimento

O can tor e com po si tor Cé sar Nas ci- 
men to fa rá o show de en cer ra men to
do <Ar raiá do Po vo=, na noi te des te sá- 
ba do (18).

A pro gra ma ção da úl ti ma noi te da
fes tan ça, re a li za da pe la As sem bleia
Le gis la ti va, sob co or de na ção do Gru- 
po de Es po sas de De pu ta dos do Ma ra- 
nhão (Ge de ma), com apoio da Se cre- 
ta ria de Es ta do da Cul tu ra (Sec ma),
co me ça rá às 19h in cluin do dan ça
por tu gue sa e cin co gru pos de bum ba
meu boi.

Cé sar Nas ci men to é do no de su ces- 
sos co mo <Ma gui nha do Sá Vi a na=,
<Se re nin=, <Sa na ni nha no baião=, <Ja- 
ne la aber ta=, <Len çóis de Areia= e a
icô ni ca <Ilha Mag né ti ca=, can ção de- 
cla ra da pa trimô nio cul tu ral ima te ri al
do Ma ra nhão por meio da Lei n°
10.523/2016, apro va da pe la As sem- 
bleia Le gis la ti va e ori gi ná ria do pro je- 
to de lei 179/2016, da en tão de pu ta da

Mau ra Jor ge.
Hits co mo es ses e mui tos ou tros do

ar tis ta es ta rão no ro tei ro mu si cal pro- 
gra ma do pa ra em ba lar o pú bli co na
úl ti ma noi te do <Ar raiá do Po vo=, dei- 
xan do um gos ti nho de que ro mais.

No show, a pla teia tam bém po de rá
con fe rir a so no ri da de re sul tan te das
ex pe ri men ta ções cri a ti vas de Cé sar
Nas ci men to, a par tir de su as pes qui- 
sas mu si cais com o bum ba meu boi e
o tam bor de cri ou la.

A pro gra ma ção da úl ti ma noi te
des ta ca rá, a par tir das 19h, Dan ça
Por tu gue sa So nho de Por tu gal, Boi da
Ma dre Deus, Boi Or ques tra Mo ci da de
de Pi nhei ro, Boi de Ri ba mar, Boi Ita- 
pe ra de Ma ra ca nã e Boi de Mor- 
ros. Nos in ter va los, a ani ma ção fi ca rá
a car go de Mar co ne Gal & Ban da.

19h – Seu Rai mun di nho e For ró Pé
no Chão
20h – Boi de San ta Fé
21h – Ca cu riá de Do na Te té
22h – Boi de Upa on Açu
23h – Lu cas Se a bra & Ban da
– In ter va los com Mar co ne Gal & Ban- 
da

19h00 – Dan ça Por tu gue sa So nho
de Por tu gal
20h00 – Boi da Ma dre Deus
21h00 – Boi Or ques tra Mo ci da de de
Pi nhei ro
22h00 – Boi de Ri ba mar
23h00 – Boi Ita pe ra de Ma ra ca nã
00h – Boi de Mor ros
00h30 – Show de Cé sar Nas ci men to
– In ter va los com Mar co ne Gal & Ban- 
da

ADAPTAÇÃO

Música Ilha do Amor vira
toada do Boi de Sonhos

CANÇÃO FOI ORIGINALMENTE ESCRITA EM RITMO DE REGGAE

A can ção Ilha do amor, su ces so do can tor e com po si- 
tor ma ra nhen se Hé lio Gar cês no pe río do do ani ver sá rio
de São Luís, es tá in va din do os ar rai ais da ca pi tal. Ori gi- 
nal men te es cri ta em rit mo de Reg gae, ago ra ga nhou
uma ver são em to a da de boi de or ques tra.

Es sa adap ta ção acon te ceu após a pre si den te do gru- 
po fol cló ri co Boi de So nhos, Ci le ne, ao ou vir a mú si ca,
fi car fas ci na da pe la ri que za cul tu ral e ori gi na li da de da
can ção. Não obs tan te, tam bém con vi dou o can tor pa ra
par ti ci par das apre sen ta ções do gru po nas fes ti vi da des
ju ni nas, in ter pre tan do a mú si ca au to ral e ou tras can- 
ções do gru po.

O Bum ba meu boi de So nhos foi fun da do em 01 de
maio de 1995, há 27 anos, na rua da Pe drei ra, n° 90 no
Bair ro do São Cris tó vão pe la en tão me ni na <Ci le ni nha=
(Le o ci le ne Sil va dos San tos) na épo ca com 12 anos, que
ti nha co mo mai or so nho brin car em um bum ba meu
boi de or ques tra bem ani ma do, for ma do com jo vens e
ado les cen tes, que ti ves se in du men tá ri as bo ni tas, co re o- 
gra fi as di fe ren tes e ade qua das às mú si cas, que agra das- 
se ao pú bli co e bo tas se to do mun do pra dan çar com to- 
a das ani ma das e po e si as fá cil do po vo apren der.

Foi en tão que reu niu as cri an ças de 8 a 12 anos, da rua
da pe drei ra e ou tras ru as do bair ro, for man do um gru po
com 10 va quei ros e 8 ín di as, to dos mi rins e co me ça ram
a en sai ar, pas san do a con fec ci o nar su as pró pri as fan ta- 
si as a par tir de re ta lhos de te ci dos e cha péus ve lhos, ten- 
do apoio dos seus pais que aju da ram. 

Foi en tão que o <SO NHO= se tor nou re a li da de e ho je é
um dos gru pos mais es pe ra dos nas noi tes do São João
do Ma ra nhão.

PISEIRO E BREGA FUNK

Banda maranhense
Inxama lança novo clipe

A 1ª BOYBAND DO ESTADO LANÇOU O CLIPE <COWBOY SAFADO=

A boyband ma ra nhen se IN XA MA lan çou, nes ta sex ta-
fei ra (17), o cli pe da mú si ca <Cowboy Sa fa do=. Es sa é a
se gun da can ção ori gi nal do gru po, que apos tou em uma
mis tu ra dan çan te de pi sei ro e bre ga funk. A fai xa já es tá
dis po ní vel em to das as pla ta for mas di gi tais. 

<Cowboy Sa fa do= é uma com po si ção dos pró pri os in- 
te gran tes da ban da, Vic tor Ri ve ra, Pe dro Sar fat ti, que,
jun to com Marley Mo ra es, lan ça ram o cli pe da can ção
no ca nal ofi ci al do gru po no YouTube. O vi de o cli pe foi
di ri gi do por Lu cas Vi ei ra.

A mis tu ra de pop com rit mos

nor des ti nos é uma mar ca do

In xa ma. 

Em ou tu bro de 2021, o gru po lan çou o pri mei ro sin gle
ori gi nal da car rei ra, a mú si ca <Em Cha ma=, que já con ta- 
bi li za mais de 32 mil re pro du ções acu mu la das nas pla- 
ta for mas di gi tais.

Ain da em de zem bro, o gru po che gou a ser in di ca do
no Prê mio Volts de <me lhor gru po= e fez uma apre sen ta- 
ção ao vi vo da fai xa.

Nas re des so ci ais, o In xa ma tam bém acu mu la mi lha- 
res de se gui do res e in te ra ções em su as pu bli ca ções. São
4,5 mil se gui do res or gâ ni cos nos per fis ofi ci ais da ban da
e qua se 15 mil se gui do res nos per fis in di vu dais dos vo- 
ca lis tas.

São Luís, sábado e domingo, 18 e 19 de junho

https://banca.oimparcial.com.br/
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Lurdinha Castro e Célio Sérgio com o anfitrião da Villa do Vinho Werther Bandeira

Villa do Vinho promove noite romântica
e impecável no Dia dos Namorados

O Dia dos Na mo ra dos foi ro mân ti co, ba da la do e mui to mu si cal na Vil la do Vi nho Bis trô; com pro gra ma- 
ções de al mo ço e jan tar em du as eta pas pa ra os ca sais ce le bra rem seu dia de amor em gran de es ti lo. Além do
me nu es pe ci al pa ra a da ta, o res tau ran te de Werther Ban dei ra pre sen te ou os ca sais com poc ket shows de Pa- 
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cul tu ra ma ra nhen se, o <São João da Thay= vai acon te cer dia 28 pró xi mo,
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CEO da LIGGA – Projeto Porto São Luís , Gerson Luiz Petterle com o  superintendente do IPHAN/MA , Maurício Itapary.

Projeto Porto São Luís e IPHAN 
fazem parceria para restaurar fachada

da Igreja do Carmo
A em pre sa Lig ga – Pro je to Por to São Luís e o IPHAN são par cei ros da obra de res tau ra ção da azu le ja ria da

fa cha da, la dri lhos hi dráu li cos e pin tu ra da cen te ná ria Igre ja de Nos sa Se nho ra do Car mo, na Pra ça João Lis- 
boa em São Luís, e lo ca li za da em área tom ba da pe lo IPHAN des de 1955. Es sa obra de ve ser con cluí da em oi to

me ses, a par tir des se mês de maio. A as si na tu ra da or dem de ser vi ço da obra se deu em São Luís na úl ti ma
quar ta -fei ra (20) com as pre sen ças do mi nis tro do Tu ris mo, Car los Al ber to Go mes de Bri to, da pre si den te do
IPHAN Na ci o nal, La ris sa Pei xo to, do pre fei to Edu ar do Brai de, do su pe rin ten den te do IPHAN/MA, Mau rí cio

Itapary, do CEO da LIG GA – Pro je to Por to São Luís, Ger son Luiz Pet ter le, além de po lí ti cos e au to ri da des.
Após a as si na tu ra, acon te ceu uma vi si ta à se de da Igre ja, on de as au to ri da des fo ram re ce bi das pe lo Frei Nil- 
ton Le an dro da Cos ta (Mi nis tro Pro vin ci al). O CEO Ger son Pet ter le pa ra be ni zou o IPHAN pe los es for ços em

re vi ta li zar o be lo pa trimô nio his tó ri co e cul tu ral de São Luís.

O prefeito Eduardo Braide, o Reitor da UFMA, Dr. Natalino
Salgado e o CEO da Ligga , Gerson Luiz Petterle

O CEO da Ligga – Projeto Porto São Luís Gerson Luiz Petterle
assinando a ordem de serviços  

A presidente do IPHAN Nacional ,Larissa Peixoto e Gerson
Luiz Petterle.

Frei Nilton da Costa, o CEO da Ligga – Projeto Porto São Luís
Gerson Luiz Petterle, o Ger. de Obras Thomaz Baker e Frei
Jonilson

O ministro do Turismo Carlos Brito e o CEO da Ligga , Gerson Luiz Petterle, posam com autoridades

O coordenador de eventos do  Imadec, Kelson Castelo Branco, sendo
cumprimentado pelo advogado Gustavo Sauáia esta semana no seu escritório

O advogado Haroldo Soares Filho  com Kelson  Castelo Branco, do Imadec

A Praça dos Poetas'' foi palco da II Intervenção Poética Nacional promovida pela
Transvê, com o tema “As veias populares da Poesia Brasileira”. Um momento de
exposições, declamações e muita música, que reuniu estudantes e professores e
ofertou ao público presente um pôr-do-sol regado à poesia. O evento ainda
promoveu o encontro de dois jovens nomes da poesia contemporânea maranhense,
a poetisa Emanoely Santos e o imortal da Academia de Artes, Ciências e Letras do
Brasil, Willame Belfort.

São Luís, domingo e segunda, 24 e 25 de abril
EliteNedilson Machado E-mail: nedilsonmachado@gmail.com

O aniversariante Célio Sérgio  ouve atento  o cantador Zequinha filho de Coxinho, com a sobrinha Ana Júlia Ferreira

Com família, colegas da imprensa e
bumba-boi, Célio Sérgio comemora

mais um aniversário
Em ba la do ao som das to a das de bum ba-boi do Ma ra nhão, mui tos ami gos, co le gas de pro fis são e fa mi li a- 

res,  o jor na lis ta Cé lio Ser gio Fer rei ra co me mo rou no úl ti mo dia 11 de ju nho mais um ani ver sá rio. A fes ta não
po de ria ser mais ani ma da, ex pres san do o ver da dei ro es pí ri to de fo lião do jor na lis ta, que é su pe rin ten den te
de pro du ção e con teú do de O Im par ci al e reu niu seus con vi da dos na área de even tos do Con do mí nio Li do,
on de re si de com sua es po sa Lour di nha e fi lhos, na Pon ta Da reia. Cé lio é um dos mais en tu si as ma dos de vo- 

tos das ma ni fes ta ções cul tu rais do Ma ra nhão, tan to em fes te jos car na va les cos co mo ju ni nos. Só lem bran do
que é ele, ao la do do tam bém jor na lis ta Jo el Ja cintho, que or ga ni za o Blo co da Im pren sa, na fa mo sa Rua dos
Ca trai ei ros, na Praia Gran de, no pré-car na val. Seu <Ar raiá do Cé lio Sér gio=, foi tam bém um gran de re en con- 
tro com os co le gas da im pren sa, que há cer ca de dois anos não co me mo ra vam com o ilus tre ani ver sa ri an te

de vi do a pan de mia do co ro na ví rus. Uma fes ta ines que cí vel. Pa ra béns.

Ao som do forró pe de serra,  Célio com Paulo Roberto e Joel Celio com Raimundo Borges e sua Ela, Paulo, Pedro
Ximenes, Joel e o colunista NM

Celio com a esposa Lourdinha, e o casal Danielle Vieira e 
José Domingues Pedro Ximenes, NM, Daniele e Paulo Roberto

Célio Sérgio com a esposa Lourdinha, entre familiares e colegas da imprensa

Os políticos homenageados: prefeito de São Luís Eduardo Braide; vereador Osmar
Filho; deputado federal Juscelino Filho; deputado estadual Duarte Jr. e vereador
Raimundo Penha

Os deputados federais homenageados JuscelinoFilho e Bira do Pindaré, ladeando a
assessora jurídica Conceição Rolim e opresidente da APAE de São Luís, Sebastião
Vanderlaan Rolim

 O presidente da APAE de São Luís, Sebastião Vanderlaan Rolim e o deputado
estadual Duarte Jr.

A coordenadora do Teste do Pezinho, Rosilete, as gestora Christiane Diniz e
Emanuele e Márcia Lima

São Luís, sábado e domingo, 18 e 19 de junho


