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BASTIDORES

Caiu o presidente da 
Petrobras José Mauro 
Coelho numa sequên-
cia de quatro que pedi-
ram o boné. No entanto, 
o preço dos combustí-

No discurso, o presidente da CPI disse ainda que o relatório não será apreciado em plenário e destacou que o documento, conforme explicou o procurador le-
gislativo Samuel Melo, será votado apenas pelos membros do colegiado. “Vamos apresentar o relatório final e enviar para o presidente Osmar Filho. O procu-
rador da Casa disse que tem que ser votado só pelos membros da comissão e encaminhado para a Prefeitura e ao Ministério Público”, declarou o parlamentar. 
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Entre o gás e a lenha 
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Investigados pela CPI do 
Transporte serão indiciados 

pelo Ministério Público

Variedade de atrações atraem milhares de pessoas nos arraiais do Maranhão

OPORTUNIDADE   Vagas com salários de R$ 2,4 mil em Prefeitura

SÃO LUÍS
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PÁGINA 10

Estoque de sangue 
da Hemomar está 
em situação crítica

Luiz Thadeu lança livro 
“Das muletas fiz asas”

veis permanece subindo, arrastando a tiracolo o humor 
do eleitor brasileiro em relação ao governo. Para os en-
tendidos em economia maior estatal brasileira não é a 
dona da crise da gasolina, do etanol, do diesel, do gás 
de cozinha e dos produtos da cesta básica. A crise é po-
lítica, agravada com a falta de bom gerenciamento da 
economia, hoje, diferente de outros tempos, totalmen-
te globalizada e conectada aos fundamentos da crise 
mundial, que produz inflação alta tanto na América do 
Norte quanto nos países europeus.
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O maranhense Luiz Thadeu Nunes e Silva, o sul-america-
no mais viajado do mundo com mobilidade reduzida, embar-
ca agora em uma nova viagem, desta vez nos livros. Depois de 
tanto viajar, ler sobre viagens e escrever artigos sobre elas, Luiz 

Thadeu resolveu contar a própria história. 

Aprenda a fazer uma 
deliciosa torta de caranguejo 

RECEITA IMPAR



oimparcial.com.brPOLÍTICASamartony Martins
E-mail: samartonymartins@gmail.com2

Presidente do Conselho de Administração nomeou Fernando Borges, Diretor Executivo
de Exploração e Produção, como presidente interino da companhia brasileira

MUDANÇA DE CARGO

Petrobras anuncia novo
presidente interino

Fi que por den tro

O
pre si den te do Con se lho de 
Ad mi nis tra ção da Pe tro- 
bras, Már cio We ber, no me- 
ou co mo pre si den te in te ri- 

no da com pa nhia o di re tor exe cu ti vo 
de Ex plo ra ção e Pro du ção, Fer nan do 
Bor ges, após a re nún cia do pre si den te 
Jo sé Mau ro Fer rei ra Co e lho, nes ta se- 
gun da-fei ra (20).

A de ci são foi to ma da com ba se no 
§4º do art. 27 do Es ta tu to So ci al da Pe- 
tro bras, até a elei ção e pos se de no vo 
pre si den te. Co e lho foi o ter cei ro exe- 
cu ti vo a dei xar a pre si dên cia da es ta- 
tal no go ver no de Jair Bol so na ro (PL). 
Ele to mou pos se em 14 de abril e co- 
man dou a Pe tro bras por 68 di as.

Fer nan do Bor ges é fun ci o ná rio de 
car rei ra e tra ba lha na Pe tro bras há 
qua se 40 anos, nas áre as de ex plo ra- 
ção e pro du ção, in cluin do a Ge rên cia 
Exe cu ti va de Li bra e a Ge rên cia Exe- 
cu ti va de Re la ci o na men to Ex ter no. O 
no vo pre si den te atu ou co mo di re tor 
no Ins ti tu to Bra si lei ro de Pe tró leo, 
Gás e Bi o com bus tí veis (IBP) en tre 
2016 e 2020; e, des de abril de 2016, é 
di re tor da As so ci a ção Bra si lei ra de 
Em pre sas de Ex plo ra ção e Pro du ção 
de Pe tró leo e Gás (Abep).

A mu dan ça na pre si dên cia da Pe- 
tro bras já era aguar da da pe lo mer ca- 
do des de 23 de maio, quan do o Mi nis- 
té rio de Mi nas e Ener gia anun ci ou a 
tro ca na com pa nhia.

A Pe tro bras in for mou nes ta se gun- 
da-fei ra (20) que Jo sé Mau ro Co e lho 
pe diu de mis são do car go de pre si den- 
te da em pre sa e re nun ci ou ao car go de 
mem bro do Con se lho de Ad mi nis tra- 
ção da es ta tal nes ta ma nhã. <A no me-

FERNANDO BORGES ANUNCIADO COMO NOVO PRESIDENTE INTERINO DA PRETROBRAS

a ção de um pre si den te in te ri no se rá 
exa mi na da pe lo Con se lho de Ad mi- 
nis tra ção da Pe tro bras a par tir de ago- 
ra=, diz o co mu ni ca do da com pa nhia.

Se gun do o es ta tu to da Pe tro bras, o 
pre si den te in te ri no é es co lhi do en tre 
os di re to res da em pre sa no ca so de re- 
nún cia. No dia 23 de maio, o Mi nis té- 
rio de Mi nas e Ener gia in for mou que o 
go ver no fe de ral, co mo aci o nis ta con- 
tro la dor da Pe tro bras, ti nha de ci di do 
pe la tro ca do pre si den te da es ta tal.

À épo ca, o go ver no anun ci ou que 

Jo sé Mau ro Co e lho, que as su miu o 
car go no dia 14 de abril, se ria subs ti- 
tuí do por Caio Má rio Pa es de An dra- 
de.  O no vo no me in di ca do pe lo go-
ver no pre ci sa ser apro va do pe lo Co-
mi tê de Pes so as da Pe tro bras que faz a 
ava li a ção de cur rí cu lo

De pois, tem que ser elei to na As- 
sem bleia Ge ral Or di ná ria da em pre- 
sa.  Após es sa eta pa, ain da te rá seu no- 
me sub me ti do ao Con se lho de Ad mi- 
nis tra ção da com pa nhia, on de pre ci-
sa rá ser apro va do.

ELEIÇÕES 2022

Saiba como funciona a vaquinha virtual

Re gras da va qui nha vir tu al

O pro ces so elei to ral de 2022 se rá o 
ter cei ro no Bra sil a uti li zar o fi nan ci a- 
men to co le ti vo na in ter net pa ra ar re- 
ca dar re cur sos pa ra cam pa nhas. A ar- 
re ca da ção por crowd fun ding, ou va- 
qui nha vir tu al, po de co me çar a ser 
fei ta des de o dia 15 de maio, se guin do 
as re gras do Tri bu nal Su pe ri or Elei to- 
ral (TSE).

A mo da li da de de ar re ca da ção de 
re cur sos pa ra cam pa nhas elei to rais 
foi re gu la men ta da pe la re for ma elei- 
to ral de 2017 e uti li za da nas Elei ções 
Ge rais de 2018 e nas Mu ni ci pais de 
2020. A re for ma de 2017 tam bém proi- 
biu a do a ção de em pre sas pa ra can di- 
da tos. A va qui nha, ga nhou, en tão, for- 
ça pa ra au men tar o mon tan te pa ra as 
cam pa nhas elei to rais, so ma da às do a- 
ções de pes so as fí si cas e aos re cur sos 
pú bli cos, pro ce den tes do Fun do Es- 
pe ci al de Fi nan ci a men to de Cam pa- 
nha, que nes te ano tem pre vi são de R$ 
4,9 bi lhões.

Se gun do da dos do TSE,  nas elei- 
ções de 2018, na pri mei ra vez que as 
va qui nhas fo ram re a li za das, fo ram ar- 
re ca da dos apro xi ma da men te R$ 19,7 
mi lhões por meio de fi nan ci a men to 
co le ti vo. Nas elei ções de 2020, fo ram 
ar re ca da dos R$ 15,8 mi lhões.

Par ti dos e pré-can di da tos de vem 
es tar aten tos às re gras pre vis tas 
nas re so lu ções do Tri bu nal Su pe ri or 
Elei to ral (TSE) nº 23.607/2019

Eles pre ci sam con tra tar em pre sas 
ou en ti da des com ca das tro apro va do 
pe lo TSE pa ra re a li zar es se ti po de ser- 
vi ço, res pei tar as nor mas ge rais de fi- 
nan ci a men to de cam pa nha e de cla rar 
to dos os va lo res ar re ca da dos na pres- 
ta ção de con tas à Jus ti ça Elei to ral. A 
lis ta das em pre sas com ca das tro apro- 
va do es tá no si te do TSE.

Pa ra re ce ber os re cur sos ar re ca da-

Quem po de do ar

Ca so o can di da to de sis ta de 
con cor rer

Pres ta ção de con tas

Pra zos

 MODALIDADE DE ARRECADAÇÃO DE RECURSOS  FOI REGULAMENTADA PARA ELEIÇÕES

dos, os can di da tos de vem ter fei to o 
re que ri men to do re gis tro de can di da- 
tu ra, ins cri ção no CNPJ e a aber tu ra 
de con ta ban cá ria es pe cí fi ca pa ra 
acom pa nha men to da mo vi men ta ção 
fi nan cei ra de cam pa nha. So men te 
de pois de cum pri dos es ses re qui si tos 
é que as em pre sas ar re ca da do ras po- 
de rão re pas sar os re cur sos aos can di- 
da tos.

So men te pes so as fí si cas po dem do- 
ar. Pe las re gras do TSE, não exis te li mi- 
te de va lor a ser re ce bi do pe la mo da li- 
da de de fi nan ci a men to co le ti vo.

As do a ções de va lo res iguais ou su- 
pe ri o res a R$ 1.064,10 so men te po- 
dem ser re ce bi das me di an te trans fe- 
rên cia ele trô ni ca ou che que cru za do e 
no mi nal. Es sa re gra de ve ser ob ser va- 
da, in clu si ve na hi pó te se de con tri- 
bui ções su ces si vas re a li za das por um 
mes mo do a dor em um mes mo dia.

Ca so o elei tor te nha fei to uma do a- 
ção e o can di da to de sis ta de con cor rer 
às elei ções, o di nhei ro de ve rá ser de- 
vol vi do ao do a dor. Nes ses ca sos, no 
en tan to, é des con ta do o va lor co bra- 
do au to ma ti ca men te pa ra cus te ar a 

pla ta for ma da va qui nha vir tu al, ou se-
ja, a ta xa ad mi nis tra ti va.

A emis são de re ci bos é obri ga tó ria 
em to do ti po de con tri bui ção re ce bi- 
da, se ja em di nhei ro ou car tão. Is so é 
fei to pa ra pos si bi li tar o con tro le pe lo 
Mi nis té rio Pú bli co e pe lo Ju di ciá rio.

A em pre sa ar re ca da do ra tam bém 
de ve dis po ni bi li zar em si te a lis ta com 
a iden ti fi ca ção dos do a do res e das 
res pec ti vas quan ti as do a das, a ser 
atu a li za da ins tan ta ne a men te a ca da 
no va con tri bui ção, bem co mo in for-
mar os can di da tos e os elei to res so bre 
as ta xas ad mi nis tra ti vas a se rem co- 
bra das pe la re a li za ção do ser vi ço.

To das as do a ções re ce bi das me di- 
an te fi nan ci a men to co le ti vo de ve rão 
ser lan ça das in di vi du al men te pe lo va- 
lor bru to na pres ta ção de con tas de 
cam pa nha elei to ral de can di da tos e 
par ti dos po lí ti cos.

As en ti da des ar re ca da do ras, após 
ca das tra men to pré vio e ha bi li ta ção 
no TSE, po dem ini ci ar a ar re ca da ção 
de re cur sos pa ra pré-can di da tas ou 
pré-can di da tos a par tir de 15 de maio. 
A da ta li mi te pa ra a ar re ca da ção é o 
dia da elei ção, 2 de ou tu bro.

 CASO BRUNO E DOM

Comerciante pode ser
mandante das mortes

<VAI APARECER SE HÁ UM MANDANTE.= ,  DISSE  MOURÃO

O vi ce-pre si den te Ha mil ton Mou rão (Re pu bli ca nos)
afir mou, na ma nhã des ta se gun da-fei ra (20), que o man- 
dan te dos as sas si na tos do in di ge nis ta Bru no Pe rei ra e
do jor na lis ta Dom Phil lips, mor tos na Amazô nia na se- 
ma na pas sa da, po de ser um co mer ci an te lo cal que <es- 
ta va se sen tin do pre ju di ca do=. <Vai apa re cer se há um
man dan te. Mas se há um man dan te, é um co mer ci an te
da área que es ta va se sen tin do pre ju di ca do pe la ação,
prin ci pal men te do Bru no e não do Dom. O Dom en trou
de gai a to nes sa his tó ria, foi da no co la te ral=, dis se.

Mou rão des ta cou que <nin guém fi ca fe liz com a mor- 
te es tú pi da= co mo a de Dom e Bru no, mas a re gião de
Ata laia do Nor te é ca ren te e que pro va vel men te fo ram os
ri bei ri nhos que os as sas si na ram. <É uma re gião po bre,
Ata laia do Nor te é um mu ni cí pio de 20 mil ha bi tan tes,
com ca rên ci as inú me ras. As pes so as vi vem de um pe- 
que no co mér cio, do fun do de par ti ci pa ção do mu ni cí- 
pio. Es sas pes so as aí que as sas si na ram co var de men te os
dois, são ri bei ri nhas. A gen te tam bém que vi ve ali no li- 
mi te de ter aces so a me lho res con di ções de vi da, vi ve da
pes ca. Não tem luz elé tri ca 24h por dia. Só quan do tem
com bus tí vel o ge ra dor fun ci o na, quan do não tem, não
fun ci o na, en tão é uma vi da du ra=, la men tou.

De acor do com o vi ce-pre si den te, as mor tes fo ram
<qua se que a uma em bos ca da= e ocor re ram num mo- 
men to de em bri a guez por par te dos as sas si nos. Ele dis se
que a si tu a ção é co mum em pe ri fe ri as de gran des cen- 
tros, co mo nas de Bra sí lia (DF). <Is so é um cri me que
acon te ceu num mo men to qua se que de uma em bos ca- 
da. Um as sun to que vi nha se ar ras tan do, va mos di zer.
Na mi nha ava li a ção, de ve ter ocor ri do no do min go. Do- 
min go, sá ba do, es sa tur ma be be, se em bri a ga, mes ma
coi sa que acon te ce aqui na pe ri fe ria das gran des ci da- 
des. Aqui em Bra sí lia, a gen te sa be, né? To do fi nal de se- 
ma na tem gen te que é mor ta a fa ca da, ti ro, das ma nei ras
mais co var des, nor mal men te fru to de quê? Da be bi da,
né? En tão, a mes ma coi sa de ve ter acon te ci do lá=, afir- 
mou.

CRISE NA PETROBRAS

Lira pede atenção para  a
questão dos combustíveis

<A GANÂNCIA NÃO ESTÁ ACIMA DO POVO=, DIZ ARTHUR LIRA

O pre si den te da Câ ma ra, Arthur Li ra, re a fir mou a ne- 
ces si da de de se aten tar pa ra a ur gên cia da ques tão dos
com bus tí veis. Por meio das re des so ci ais, Li ra co brou
hu mil da de de to dos os ato res en vol vi dos no te ma e des- 
ta cou que não é o mo men to de agir com in tran si gên cia.
O pre si den te da Pe tro bras, Jo sé Mau ro Co e lho, re nun ci- 
ou ao car go nes ta se gun da-fei ra (20), di as após o anún- 
cio de um no vo au men to na ga so li na e no di e sel e de crí- 
ti cas por par te de Li ra e do pre si den te Jair Bol so na ro.

<Não há o que co me mo rar nos fa tos re cen tes en vol- 
ven do a Pe tro bras. Não há ven ce do res, nem ven ci dos.
Há só o dra ma do po vo, dos vul ne rá veis e a ur gên cia pa- 
ra a ques tão dos com bus tí veis. A ho ra é de hu mil da de
por par te de to dos, ho ra de to dos pen sa rem em to dos e
de to dos pen sa rem em ca da um. A in tran si gên cia não é
o me lhor ca mi nho. Mas não a ad mi ti re mos. A ga nân cia
não es tá aci ma do po vo bra si lei ro=, dis se Li ra.

Li ra vai reu nir o co lé gio de lí de res no iní cio des ta noi- 
te pa ra dis cu tir co mo do brar a ta xa ção do lu cro da em- 
pre sa (CSLL) e al ter na ti vas à po lí ti ca de pre ços a Pe tro- 
bras, ho je in de xa da ao dó lar. Com a no va ta xa ção, Li ra
es pe ra re ver ter re cur sos pa ra po pu la ção e cri ar, por
exem plo, uma es pé cie de vou cher com bus tí vel pa ra ca- 
mi nho nei ro e ta xis tas. Uma Co mis são Par la men tar de
Inqué ri to (CPI) tam bém é de fen di da pe lo go ver no pa ra
in ves ti gar os lu cros da es ta tal.

São Luís, terça-feira, 21 de junho de 2022

https://banca.oimparcial.com.br/
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Presidente estadual do PSOL e pré-candidato a governador, Enilton Rodrigues, e a pré-
candidata ao senado Antonia Cariongo estão fazendo um giro político pelo Maranhão

Vo ta ção do re la tó rio

Tra ba lho elo gi a do

Ca os co mo pla ta for ma

ELEIÇÕES 2022

PSOL intensifica pré-
campanha  no interior

D
an do con ti nui da de as ati- 
vi da des de pré-cam pa- 
nha elei to ral, O 
PSOL/MA es tá re a li zan- 

do o gi ro <cons truin do um pro gra ma 
po pu lar pa ra o Ma ra nhão= com o ob- 
je ti vo de for ta le cer a le gen da nas elei- 
ções de 2022. As ações ini ci a ram em 
San ta Ri ta e já per cor reu as ci da des de 
Bar ra do Cor da, Cha pa di nha, e Açai- 
lân dia e no úl ti mo do min go (19), 
ocor reu em Ca ja ri. Na opor tu ni da de o 
pre si den te es ta du al do PSOL e pré-
can di da to a go ver na dor, Enil ton Ro- 
dri gues, es te ve pre sen te no lan ça- 
men to da pré- can di da tu ra a de pu ta- 
do es ta du al da li de ran ça qui lom bo la 
Edi nal do Pa di lha, o Ca be ça do Qui- 
lom bo.

A agen da po lí ti ca con tou com a 
pre sen ça de Antô nia Ca ri on go, di ri- 
gen te na ci o nal do PSOL e pré-can di- 
da ta a se na do ra, os û li a dos e tam bém 
pré -can di da tos a de pu ta do pe lo par- 
ti do: a li de ran ça po pu lar Chi co da 
Cohab, o ser vi dor pú bli co Jo a quim Vi- 
a na, o geó gra fo Ar nal do Ro dri gues, o 
ad vo ga do Non na to Mas son, o en ge- 
nhei ro e pro fes sor do IF MA que foi 
can di da to a go ver na dor pe lo PSOL 
em 2018, Odi vio Ne to e mui tas ou tras 
li de ran ças lo cais e re gi o nais. O ter ri- 
tó rio qui lom bo la on de es tar lo ca li za- 
do o qui lom bo ca ma pu tiua, é com- 
pos to por mais 25 qui lom bos, e Ca- 
ma pu tiua foi o lo cal que reu niu es ses 
lí de res pa ra sau dar a pré-can di da tu ra 
de Ca be ça. = É um mo men to mui to 
im por tan te pa ra a lu ta por mais di rei- 
tos dos po vos que his to ri ca men te te ve 
seus di rei tos ne ga dos, a cons ti tui ção 
ci da dã de 1988 em seus ar ti gos 68, 215

PRÉ-CANDIDATOS DO PSOL/MA  REUNIRAM-SE COM LIDERANÇAS POLÍTICAS EM CAJARI

e 216 ga ran te a re gu la ri za ção dos ter- 
ri tó ri os qui lom bo las, o que te mos ho- 
je é uma po lí ti ca na ci o nal que ne ga 
cons ci en ti men te es se di rei to= ana li sa 
Enil ton Ro dri gues.

Pa ra a pré-can di da ta a se na do ra 
An to nia Ca ri on go, que tam bém é qui- 
lom bo la, a lu ta des tas li de ran ças por 
seus di rei tos, mui tas ve zes tra zem a 
es sas li de res ame a ças a sua in te gri da- 
de fí si ca e is so é ina cei tá vel.

Edi nal do Pa di lha (Ca be ça do Qui- 
lom bo) em sua fa la lem brou que lu ta 
tam bém em me mó ria do gran de lí der 
Zum bí dos Pal ma res que foi o res pon- 
sá vel por es ta lu ta que até ho je se 
man tém. <Ago ra es tou lu tan do tam- 
bém pa ra de fen der meu pró prio san- 
gue, uma vez que já ti ve pes soa mui to 

pró xi ma que tom bou em de fe sa de 
nos sa cau sa e eu sou cons tan te men te 
ame a ça do, mas a lu ta con ti nua= lem-
bra Ca be ça do Qui lom bo. Ca be ça é 
au tor do li vro re sis tên cia e fé, que traz 
seu his tó ri co de lu ta.  <O par ti do vai 
con ti nu ar pres ti gi an do o lan ça men to 
das pré- can di da tu ras pro por ci o nal 
pe lo es ta do e é uma ta re fa par ti dá ria 
apoi ar as pau tas das or ga ni za ções po-
pu la res e sin di cais, is so se rá ba se pa ra 
a for mu la ção do pro gra ma de go ver- 
no do par ti do que es tou com a ta re fa 
hon ro sa de re pre sen tar, co mo pré-
can di da to a go ver na dor=, con clui 
Enil ton Ro dri gues, que tam bém é en- 
ge nhei ro üo res tal e es pe ci a lis ta em 
ges tão pú bli ca.

CPI DO TRANSPORTE

Investigados serão indiciados pelo MP

CARVALHO DISSE QUE A CPI CONCLUIU  RELATÓRIO E AFIRMOU QUE O DOCUMENTO SERÁ ENCAMINHADO AO PRESIDENTE DA CÂMARA

O pre si den te da CPI do Trans por te,
ve re a dor Chi co Car va lho (Avan te), re- 
ba teu nes ta se gun da-fei ra (20), crí ti- 
cas ao re la tó rio û nal, a car go do ve re a- 
dor Ál va ro Pi res (PMN), sem o in di ci a- 
men to de ne nhum in ves ti ga do.

Em pro nun ci a men to no ple ná rio
Si mão Es tá cio da Sil vei ra, du ran te
ses são or di ná ria, Car va lho dis se que a
CPI con cluiu ho je seu re la tó rio e aûr- 
mou que o do cu men to se rá en ca mi- 
nha do ao pre si den te da Câ ma ra, ve re- 
a dor Os mar Fi lho (PDT), ao pre fei to
Edu ar do Brai de (sem par ti do) e ao Mi- 
nis té rio Pú bli co, pa ra que se pro mo va
a even tu al res pon sa bi li za ção ci vil, cri- 
mi nal e po lí ti ca dos acu sa dos.

<Quem vai in di ci ar o ex-pre fei to
[Edi val do Jú ni or] ou o pre fei to atu al
[Edu ar do Brai de], com ba se nas coi- 
sas que nós re co men da mos, é o Mi- 
nis té rio Pú bli co e não a Co mis são Par- 
la men tar de Inqué ri to. En tão, que a
gen te não dei xe que as pes so as usem
co mo pla ta for ma po lí ti ca, o ca os no
trans por te pú bli co, que não é um pri- 
vi lé gio ape nas de São Luís=, dis se Car- 
va lho.

No dis cur so, o pre si den te da CPI
dis se ain da que o re la tó rio não se rá
apre ci a do em ple ná rio e des ta cou que
o do cu men to, con for me ex pli cou o
pro cu ra dor le gis la ti vo Sa mu el Me lo,
se rá vo ta do ape nas pe los mem bros
do co le gi a do. <Va mos apre sen tar o re- 
la tó rio û nal e en vi ar pa ra o pre si den te
Os mar Fi lho. O pro cu ra dor da Ca sa
dis se que tem que ser vo ta do só pe los
mem bros da co mis são e en ca mi nha- 
do pa ra a Pre fei tu ra e ao Mi nis té rio
Pú bli co=, de cla rou o par la men tar.

An tes de en cer rar seu dis cur so,
Chi co Car va lho fa lou da im por tân cia
do tra ba lho re a li za do pe la CPI, que foi
bas tan te elo gi a do tan to pe la pro mo- 
to ra Lí tia Ca val can ti, ti tu lar da 2ª Pro- 
mo to ria de Jus ti ça de De fe sa do Con- 
su mi dor de São Luís, co mo tam bém
pe lo pre si den te da Co mis são de Di rei- 
to do Con su mi dor da Or dem dos Ad- 
vo ga dos do Bra sil, Sec ci o nal Ma ra- 
nhão (OAB/MA), Ro si nal do Fran cis co
Al vi no Men des. <Re a li za mos uma au- 
di ên cia pú bli ca na se ma na pas sa da e

fo mos elo gi a dos pe la pro mo to ra Lí tia
Ca val can ti que elo gi ou mui to o tra ba-
lho da CPI, bem co mo o pre si den te da
Co mis são do Con su mi dor da OAB, o
Sin di ca to dos Con du to res de Trans-
por te tam bém foi bas tan te elo gi a da=,
com ple tou.

O par la men tar con cluiu di zen do
que não per mi ti rá uso do ca os no sis- 
te ma co mo pla ta for ma po lí ti ca por
nin guém, des ta can do que era inad-
mis sí vel de ne grir o tra ba lho sé rio que
o co le gi a do fez com en ca mi nha men- 
tos de su ges tões pa ra o pre fei to Edu- 
ar do Brai de e Mi nis té rio Pú bli co.
<Ago ra, o que nós não que re mos é que
as pes so as usem o ca os co mo pla ta-
for ma po lí ti ca de nin guém, por que
nós cin co, mem bros da co mis são, so-
mos can di da tos a na da e não es ta mos
pro cu ran do ho lo fo tes ou mí dia pa ra
que nós fa ça mos po lí ti ca. En tão, é
inad mis sí vel de ne grir o tra ba lho sé rio
que a gen te fez da co mis são par la- 
men tar de inqué ri to com en ca mi nha- 
men tos de su ges tões pa ra o pre fei to e
Mi nis té rio Pú bli co=, con cluiu.
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Per de e ga nha (1)

Per de e ga nha (2)

Per de e ga nha (3)

<Acei to o re sul ta do, co mo se de ve ser, se
que re mos que as ins ti tui ções se jam for -
tes=

Do can di da to da di rei ta, Ro dol fo Her nán dez, cha ma do
de <Trump co lom bi a no=, re co nhe cen do vi tó ria do es -
quer dis ta Gus ta vo Pe tro, pre si den te da Colôm bia. Jair
Bol so na ro não o cum pri men tou.

Es quer da for ta le ci da

En tre o gás e a le nha
Caiu o pre si den te da Pe tro bras Jo sé Mau ro Co e lho

nu ma sequên cia de qua tro que pe di ram o bo né. No en- 
tan to, o pre ço dos com bus tí veis per ma ne ce su bin do, ar- 
ras tan do a ti ra co lo o hu mor do elei tor bra si lei ro em re- 
la ção ao go ver no. Pa ra os en ten di dos em eco no mia mai- 
or es ta tal bra si lei ra não é a do na da cri se da ga so li na, do
eta nol, do di e sel, do gás de co zi nha e dos pro du tos da
ces ta bá si ca. A cri se é po lí ti ca, agra va da com a fal ta de
bom ge ren ci a men to da eco no mia, ho je, di fe ren te de ou- 
tros tem pos, to tal men te glo ba li za da e co nec ta da aos
fun da men tos da cri se mun di al, que pro duz in üa ção al ta
tan to na Amé ri ca do Nor te quan to nos paí ses eu ro peus.

En quan to o pe tró leo con ti nu ar sen do o mo tor da
eco no mia pla ne tá ria, os paí ses as pi ran tes a in gres sa rem
no pri mei ro mun do so frem mai or im pac to do que os gi- 
gan tes con so li da dos. Mas o go ver no Bol so na ro acre di ta
que a cau sa dos au men tos nas bom bas de com bus tí veis
é res pon sa bi li da de do pre si den te da Pe tro bras 3 um em- 
pre go an tes sinô ni mo de sta tus má xi mos, e ho je de al to
ris co. O pre si den te da mai or es ta tal bra si lei ra não tem
po der de mu dar re gras dos ne gó ci os do pe tró leo, amar- 
ra das à po lí ti ca in ter na ci o nal de pre ços, de û ni das pe lo
<mer ca do=. O mer ca do é in vi sí vel, mas es tá pre sen te na
vi da de ca da ser hu ma no na fa ce da ter ra.

No Bra sil, o 4º pre si den te da Pe tro bras, Jo sé Mau ro
Co e lho foi de fe nes tra do após pres são do re a jus te dos
com bus tí veis, anun ci a do na 6ª fei ra pas sa da. A que da
foi tra ma da de co mum acor do en tre o Pa lá cio do Pla nal- 
to e o pre si den te da Câ ma ra, Arthur Li ra, o lí der má xi mo
do Cen trão. O exe cu ti vo não aguen tou a es ca la da da
pres são so bre a Pe tro bras após Li ra de fen der pu bli ca- 
men te a sua re nún cia <ime di a ta men te=. A si tu a ção û cou
in sus ten tá vel com o de clí nio do pre si den te Jair Bol so na- 
ro nas pes qui sas de in ten ção de vo to e a es ca la da de seu
prin ci pal con cor ren te, Luiz Iná cio Lu la da Sil va no ca mi- 
nho in ver so.

O úl ti mo re a jus te de 14% no di e sel e 5% na ga so li na
acen deu a luz ver me lha. Já pro vo ca re a ção de ca mi nho- 
nei ros e cor rói a ima gem do go ver no. En quan to is so, ca- 
da vez mais bra si lei ros vai tro can do o gás pe la le nha no
fo gão de pa ne las va zi as. Não sem mo ti vo, o Pa lá cio do
Pla nal to já per ce be que mui to mais ur gen te do que Bol- 
so na ro par ti ci par de mo to ci a tas pe lo país afo ra é ele
par tir pa ra mu dar de pos tu ra. No ca so, no me ou Fer nan- 
do Bor ges, di re tor exe cu ti vo de ex plo ra ção da com pa- 
nhia, co mo in te ri no, en quan to che ga o in di ca do pa ra
con du zir a Pe tro bras, Caio Pa es de An dra de, do Mi nis té- 
rio da Eco no mia e ami gui nho do mer ca do.
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Na elei ção pre si den ci al do 2º tur no no Ma ra nhão em
2018, o pe tis ta Fer nan do Had dad ob te ve 73,26% dos vo- 
tos, con tra 26,74% de Jair Bol so na ro. Na úl ti ma pes qui sa
re a li za da na se ma na pas sa da, o pla car en tre Lu la e Jair
era de 57% x 31%.

No 1º tur no de 2018 no Ma ra nhão Had dad re ce beu
61,26% e Bol so na ro 24,28. De um tor no pa ra o ou tro, o
pe tis ta ga nhou 12% dos vo tos e Bol so na ro per deu 2%,
en quan to Ci ro Go mes û cou com 8,39%, qua se o mes mo
per cen tu al apon ta do ho je na pes qui sa, 9%.

As sim co mo no res to do país, a 3ª via de grin go lou.
Fal tam 112 di as pa ra as elei ções e ne nhum dos pré-can- 
di da tos que re a ge, abrin do ca mi nho en tre Lu la e Bol so- 
na ro. Lo go dão si nal de in ca pa ci da de pa ra uma mis são
que pa re ce qua se im pos sí vel.
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En tre vis ta do on tem pe lo jor na lis ta Cló vis Ca ba- 

lau (TV Mi ran te), o go ver na dor Car los Bran dão
não dis se quan do vol ta ao go ver no, por de pen- 
der de al ta mé di ca. Mas es tá vi si vel men te com

bom as pec to fí si co.
 

Mes mo no pós-ci rúr gi co, Bran dão dis se tra ba- 
lhar on li ne no go ver no, par ti ci pan do de to das
as ações e de ci sões to ma das pe lo go ver na dor
em exer cí cio Pau lo Vel ten, a quem agra de ceu o

em pe nho em to car o go ver no com re ti dão.
Bran dão vem sen do ví ti ma de uma on da de de- 

sin for ma ção des de quan do foi in ter na do em
São Pau lo pa ra re a li zar uma ci rur gia no rim.
Até o no me do pré-can di da to a vi ce de sua cha- 

pa, Fe li pe Ca ma rão é ci ta do, mal do sa men te, co- 
mo co ta do pa ra subs ti tui-lo.

Flá vio Di no (PSB) fez co ro às co me mo ra ções da es- 
quer da bra si lei ra so bre a vi tó ria do ex-guer ri lhei ro do
gru po M-19 Gus ta vo Pe tro, 1º pre si den te da Colôm bia
con tra o can di da to da ex tre ma-di rei ta, Ro dol fo Her nán- 
dez.

São Luís, terça-feira, 21 de junho de 2022

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


OPINIÃO4

GIL SON RA MA LHO DE LI MA
Ad vo ga do e Juiz Elei to ral Subs ti tu to do
Tri bu nal Re gi o nal Elei to ral do Ma ra nhão

EDI TO RI AL

Advocacia sem assédio

O Con se lho Fe de ral da Or dem dos
Ad vo ga dos do Bra sil lan çou, no úl ti- 
mo mês de mar ço, cam pa nha de com- 
ba te ao as sé dio mo ral e se xu al. A cam- 
pa nha foi uma ini ci a ti va da Co mis são
Na ci o nal da Mu lher Ad vo ga da, atu al- 
men te pre si di da pe la Con se lhei ra Fe- 
de ral Cris ti a ne Da mas ce no, e tem co- 
mo ba se le gal a Con ven ção 190, da
Or ga ni za ção In ter na ci o nal do Tra ba- 
lho, e es tu dos da In ter na ci o nal Bar As- 
so ci a ti on (IBA), en ti da de com mais de
70 anos de exis tên cia que con gre ga
qua se du as cen te nas de or dens de ad- 
vo ga dos.

Pes qui sas re a li za das pe lo ór gão
nor te-ame ri ca no IBA, e tam bém por
ins ti tui ções na ci o nais, apon tam o ele- 
va do nú me ro de ad vo ga dos ví ti mas
de as sé dio mo ral e se xu al. Tam bém
pe los nú me ros le van ta dos em tais es- 
tu dos, o as sé dio mo ral e se xu al so fri- 
dos por ad vo ga dos no lo cal de tra ba- 
lho ou ain da em Fó runs de Jus ti ça, Tri- 
bu nais e De le ga ci as de Po lí cia, é uma
si tu a ção re cor ren te, mui tas ve zes não
de nun ci a da, com for tes im pli ca ções
na qua li da de de vi da do as se di a do
além da de gra da ção do am bi en te la- 
bo ral (Uma pes qui sa da en ti da de nor- 
te-ame ri ca na In ter na ci o nal Bar As so- 
ci a ti on (IBA) apon tou ain da que, em
57% dos ca sos de bullying, os in ci den- 
tes não fo ram de nun ci a dos. Es se per- 
cen tu al é am pli a do pa ra 75% nos ca- 
sos de as sé dio se xu al. Já 65% das pro- 
ûs si o nais ví ti mas de bullying, ou as sé- 
dio, pen sa ram em aban do nar o em- 
pre go. No Bra sil, 23% dos en tre vis ta- 
dos di zem já ter so fri do al gum ti po de
as sé dio se xu al e 51% re ve la ram já ter
si do ví ti ma de bullying. Fon te: Car ti- 
lha As sé dio Mo ral e Se xu al OAB/DF)

A cam pa nha <Ad vo ca cia Sem As sé- 
dio= abor da, por meio de con cei tos,
exem plos e pe ças pu bli ci tá ri as, um
dos mais re le van tes te mas de in te res- 
se e dis cus são atu al no ce ná rio das re- 
la ções en tre os pro ûs si o nais das car- 
rei ras ju rí di cas: o as sé dio mo ral e se- 
xu al. Em bo ra o con cei to de as sé dio
mo ral es te ja ain da em cons tru ção no
meio dou tri ná rio e ju ris pru den ci al,
di fe ren te men te do que ocor re com o

do as sé dio se xu al 3 es te con du ta tí pi- 
ca de û ni da pe lo ar ti go 216-A do Có di- 
go Pe nal Bra si lei ro (Art. 216-A. Cons- 
tran ger al guém com o in tui to de ob ter
van ta gem ou fa vo re ci men to se xu al,
pre va le cen do-se o agen te da sua con- 
di ção de su pe ri or hi e rár qui co ou as- 
cen dên cia ine ren tes ao exer cí cio de
em pre go, car go ou fun ção. Pe na 3 de- 
ten ção, de 1 (um) a 2 (dois) anos) -,  a
cam pa nha do Con se lho Fe de ral da
OAB pro mo ve am plo de ba te des sas
du as mo da li da des de as sé dio que
atin gem ad vo ga das e tam bém ad vo- 
ga dos, ob je ti van do con tri buir pa ra
eli mi nar tais prá ti cas do co ti di a no dos
pro ûs si o nais do di rei to. Mo ral e l no
Tra ba lho

Va le des ta car que a par tir do in gres- 
so das mu lhe res nas car rei ras ju rí di- 
cas, prin ci pal men te na ad vo ca cia, vá- 
ri os as pec tos des sa dis cri mi na ção por
gê ne ro têm se ma ni fes ta do, pois são
as ad vo ga das as mai o res ví ti mas do
as sé dio mo ral e se xu al. É bem ver da de
que há ca sos in ver sos, em que o ad vo- 
ga do se vê as se di a do, con tu do, as ad- 
vo ga das se guem sen do as ví ti mas pre- 
fe ren ci ais, se ja nos es cri tó ri os de ad- 
vo ca cia, se ja nas de mais ins ti tui ções
pú bli cas, pre ca ri zan do o am bi en te de
tra ba lho e cau san do gra ves efei tos à
saú de fí si ca e men tal do as se di a do.

A cam pa nha <Ad vo ca cia sem As sé- 
dio= não é uma lu ta de ad vo ga das
con tra ad vo ga dos. É uma lu ta de to- 
dos que de se jam que as re la ções en tre
os pro ûs si o nais da ad vo ca cia se jam
sau dá veis, de to dos que bus cam e va- 
lo ri zam o ple no exer cí cio da li ber da de
pro ûs si o nal na ad vo ca cia. Não se po- 
de, por um la do, de fen der os prin cí pi- 
os de igual da de e jus ti ça e, por ou tro
la do, to le rar com por ta men tos que
agri dam ad vo ga das, vi o lan do sua li- 
ber da de no exer cí cio pro ûs si o nal.
Abo lir a prá ti ca do as sé dio mo ral e se- 
xu al na ad vo ca cia é o ob je ti vo da cam- 
pa nha da OAB Na ci o nal, tam bém en- 
cam pa da por vá ri as Sec ci o nais, in clu- 
si ve a OAB/Ma ra nhão, de for ma a ga- 
ran tir a igual da de de di rei tos e opor- 
tu ni da des en tre seus mem bros. Es sa
lu ta tem por fun da men to tam bém os
ide ais de mo crá ti cos, na me di da em
que qual quer óbi ce ao li vre exer cí cio
da ad vo ca cia 3 e o as sé dio o é 3 tem
co mo al vo me di a to a pró pria so ci e da- 

de, e o es ta do de mo crá ti co de di rei- 
to.O pre si den te na ci o nal da OAB, Be to
Si mo net ti, no even to de lan ça men to
da cam pa nha as sim se pro nun ci ou. <A
lu ta não é de uma, é de to das. E de to- 
dos. Nos fó runs, tri bu nais e es cri tó ri- 
os, o as sé dio mo ral e se xu al ain da é
uma re a li da de pa ra ad vo ga das de to- 
do o Bra sil. Uma re a li da de que, fe liz- 
men te, so mos ca pa zes de trans for- 
mar=. E con cluiu aûr man do:

<As ad vo ga das não es tão

so zi nhas. A OAB es tá ao

la do de las, con tra o

as sé dio e a fa vor da

igual da de, aû nal, jus ti ça

tam bém é po der exer cer

a sua pro ûs são com

dig ni da de=.

Em ex ce len te ho ra a cam pa nha de- 
üa gra da pe lo Con se lho Fe de ral da
OAB e Co mis são Na ci o nal da Mu lher
Ad vo ga da, na me di da em que ex põe o
pro ble ma, abre es pa ço pa ra o de ba te
em to do o país, in clu si ve e prin ci pal- 
men te nos es cri tó ri os de ad vo ca cia,
vi san do mu dar com por ta men tos ina- 
de qua dos e até cri mi no sos que tan to
cons tran gem e até mes mo li mi tam o
li vre exer cí cio pro ûs si o nal de ad vo ga-
das e ad vo ga dos.A es sen ci a li da de da
ad vo ca cia pa ra a ad mi nis tra ção da
jus ti ça foi re co nhe ci da no tex to cons- 
ti tu ci o nal[1] (Art. 133. O ad vo ga do é
in dis pen sá vel à ad mi nis tra ção da jus- 
ti ça, sen do in vi o lá vel por seus atos e
ma ni fes ta ções no exer cí cio da pro ûs- 
são, nos li mi tes da lei). Dis to se tem
que o li vre exer cí cio da ad vo ca cia,
sem im por tu na ção, sem as sé dio é ga-
ran tia pri má ria de pro te ção das li ber- 
da des dos ci da dãos e dos va lo res de- 
mo crá ti cos. Sem ad vo ca cia li vre de
as sé dio, não há jus ti ça!

 
 

Preservar a democracia

A de mo cra cia bra si lei ra cor re ris co
de so frer mais um du ro ata que se for
adi an te a tra mi ta ção e a even tu al
apro va ção no Con gres so Na ci o nal de
uma pro pos ta de emen da à Cons ti tui- 
ção (PEC) que re vo ga de ci sões do Su- 
pre mo Tri bu nal Fe de ral. É pre ci so pe- 
lo me nos um ter ço de as si na tu ras na
Câ ma ra, ou se ja, 171, pa ra pôr em dis- 
cus são a pro pos ta clas si û ca da co mo
<PEC do Equi lí brio en tre os Po de res=.
Em to dos os ca sos em que uma de ci- 
são do STF não for unâ ni me, se rá per- 
mi ti da a vo ta ção de de cre to le gis la ti vo
es pe cí û co no Con gres so com o mai or
quó rum exis ten te 4 308 vo tos na Câ- 
ma ra e 49 no Se na do 4 pa ra re vo gá-
la. Foi apre sen ta da pe lo de pu ta do
Do min gos Sá vio (PL-MG) 4 ex-tu ca- 
no e ago ra ali nha do ao pre si den te Jair
Bol so na ro 4, que jus ti û ca: <Re cor- 

ren tes de ci sões do STF são in cons ti tu- 
ci o nais, com vo tos di ver gen tes en tre
os ma gis tra dos e que aos jul ga dos não
ca be re cur so. To da e qual quer de ci são
de to dos os de mais po de res da Re pú- 
bli ca em to das as ins tân ci as ca be re- 
cur so, û can do ape nas o Su pre mo Tri- 
bu nal Fe de ral imu ne a qual quer pos- 
si bi li da de de re vi são=. Com is so, a PEC
dá prer ro ga ti va ao Le gis la ti vo pa ra
anu lar de ci sões do Ju di ciá rio, uma in- 
ter fe rên cia na in de pen dên cia en tre os
po de res. Cai ria por ter ra a má xi ma:
<De ci são ju di ci al não se dis cu te, cum- 
pre-se=.  De fen de a Cons ti tui ção, mas
a des res pei ta, por que rom pe cláu su la
pé trea ao sub me ter o STF ao Con gres- 
so Na ci o nal. Des de 1889, ex ce to nos
re gi mes de ex ce ção da di ta du ra Var- 
gas (1937-1945) e dos mi li ta res (1964-
1985), a de mo cra cia, o Ju di ciá rio e a
im pren sa nun ca fo ram tão ata ca dos
no Bra sil co mo ago ra. Não é ra ro sur- 

gi rem fa ke news pa ra acu sar a im-
pren sa de di vul gar no tí ci as fal sas.A
im pren sa é a mai or ga ran tia de uma
so ci e da de de mo crá ti ca con tra a men- 
ti ra e a de sin for ma ção. Não há de mo-
cra cia sem ins ti tui ções só li das e in de- 
pen den tes e, prin ci pal men te, sem
jor na lis tas tra ba lhan do li vre men-
te. Uma so ci e da de li vre se in for ma por
meio de uma im pren sa igual men te li-
vre. É pre ci so agir com pre ven ção e ri- 
gor pa ra evi tar que ame a ças se trans- 
for mem em bar bá rie, co mo a que
atin giu o jor na lis ta in glês Dom Phil- 
lips, bru tal men te as sas si na do quan do
exer cia o seu tra ba lho, e o in di ge nis ta
Bru no Pe rei ra, am bos lu tan do pe la
de fe sa da Amazô nia, o mai or pa- 
trimô nio na tu ral do Bra sil. Se gun do a
Or ga ni za ção das Na ções Uni das
(ONU), 55 jor na lis tas fo ram as sas si- 
na dos no mun do em 2021, e 28 ape- 
nas no pri mei ro tri mes tre des te ano.

YNDARA VAS QUES
Co mu ni có lo ga e em pre en de do ra no Jor na lis mo So ci al

Pe la vi da e pe la paz no
cam po Ma ra nhen se

O Ma ra nhão te rá uma
se ma na mo vi men ta da.
Du as gran des ações de
com ba te à vi o lên cia no
cam po se rão re a li za das: a
Co mis são Na ci o nal dos
Bis pos es ta rá em MIS SÃO
por meio do Mu ti rão pe la
Vi da dos Po vos do Ma ra- 
nhão En fren ta men to à Vi- 
o lên cia no Cam po e a re a- 
li za ção da AU DI ÊN CIA
<Vi o lên cia no Ma ra nhão=.
Uma or ga ni za ção do

Con se lho Na ci o nal de Di rei tos Hu ma nos e da Fren te de
Pro te ção In te gra da do Ma ra nhão FPI (Mi nis té rio Pú bli- 
co Fe de ral, Mi nis té rio Pú bli co Es ta du al, De fen so ria Pú- 
bli ca da União e De fen so ria Pú bli ca do Es ta do do Ma ra- 
nhão). 

São ações im por tan tes e es tra té gi cas que fun ci o nam
co mo ins tru men to de pres são e de pro po si ção de po lí ti- 
cas pú bli cas que vi sam di mi nuir os con üi tos no meio
ru ral. Ações que se mei am o es pe ran çar e en chem de es- 
pe ran ça gru pos ét ni co-ra ci ais, mi no ri as po lí ti cas e clas- 
ses econô mi cas su bal ter ni za das, co mo po vos in dí ge- 
nas, qui lom bo las, que bra dei ras de co co ba ba çu, po pu- 
la ção ne gra, ser ta ne jos, pe que nos agri cul to res e tra ba- 
lha do res ru rais.  

São ações que se so mam a de ci sões ju di ci ais co mo a
re cen te sen ten ça da Jus ti ça Fe de ral que ar qui vou o
inqué ri to po li ci al con tra oi to in dí ge nas da et nia Akroá
Ga mel la, se di a dos em Vi a na, na Bai xa da ma ra nhen se. O
inqué ri to foi es tru tu ra do a par tir de um ab sur do ju rí di- 
co e do ra cis mo ins ti tu ci o nal.

 Com ra ra ex ce ção, em re la ção a ma nei ra ar bi trá ria e
vi o len ta co mo o Exe cu ti vo, Le gis la ti vo e Ju di ciá rio tra- 
tam a MI NO RIA, o inqué ri to foi ar qui va do, afas tou a cri- 
mi na li za ção dos in dí ge nas, ga ran tiu Di rei tos aos po vos
ori gi ná ri os, além de tra tar o ca so de for ma co le ti va.  E
quan do tra go o con cei to de MI NO RIA tra go a re üe xão de
que o his tó ri co no país a tra ta co mo aque la sem au sên- 
cia de po der do que co mo quan ti ta ti vo po pu la ci o nal. 

É a re cor ren te ten ta ti va de nos fa zer crer que tu do is so
é na tu ral. Tão na tu ral e ba na li za da co mo que rem tor nar
co mum à vi o lên cia e a mor tes oriun das dos con üi tos
fun diá ri os e da de fe sa dos bi o mas que cons ti tu em a ri- 
que za na tu ral do nos so país. Não se po de ad mi tir o di- 
rei to à pro pri e da de, em de tri men to do di rei to à vi da.

  A vi o lên cia no cam po é eli ti za da, di fu sa, po lí ti ca,
sim bó li ca, com al to grau de le ta li da de e com agen tes
<le gi ti ma dos=. Por meio do <mo de lo de de sen vol vi men- 
to=, ba se a do no la ti fún dio, de vas tam a bi o di ver si da de,
ex plo ram as ri que zas mi ne rais, os re cur sos hí dri cos e
des res pei tam po vos dos cam pos, das águas e das üo res- 
tas.  O po der econô mi co di ta as nor mas. Pis to lei ros e mi- 
lí ci as or ga ni za das, for ma da com par ti ci pa ção das po lí- 
ci as ci vis e mi li ta res, são con tra ta dos por uma mi no ria
pa ra ame dron tar e ma tar a mai o ria. O mes mo di nhei ro
que ma ta é o que ser ve pa ra apa re lhar a má qui na re- 
pres si va es ta tal e com prar a omis são de mem bros do Ju- 
di ciá rio, o que re for ça o ca rá ter de im pu ni da de. Há ain- 
da o ra ro aces so des sas po pu la ções a es se Po der, re sul- 
tan do em uma des cren ça na eû cá cia da Jus ti ça pa ra re- 
sol ver con üi tos ou mes mo pa ra ga ran tir di rei tos cons ti- 
tu ci o nais, co mo o di rei to da fun ção so ci al da ter ra.

 É pre ci so des con cen trar ter ra e po der. É pre ci so ga- 
ran tir a se gu ran ça dos po vos e co mu ni da des tra di ci o- 
nais, dos tra ba lha do res e tra ba lha do ras ru rais e su as fa- 
mí li as. É pre ci so im ple men tar me ca nis mos pu ni ti vos
mais eû ci en tes, ga ran tin do jul ga men to e con de na ção,
aca ban do com a im pu ni da de. É pre ci so que os Di rei tos
So ci ais e Fun da men tais se jam pre do mi nan tes em de tri- 
men to dos in te res ses pes so ais, û nan cei ros e po lí ti cos
que ex plo ram, es cra vi zam, ame a çam, tor tu ram e ma- 
tam aque les e aque las que ou sam lu tar con tra es ses pri- 
vi lé gi os. 

En quan to so nha mos com es sa re a li da de, é pre ci so
tor nar ain da mais co mum a re a li za ção de au di ên ci as
pú bli cas e mis sões que de nun ci em tais vi o la ções de di- 
rei tos hu ma nos e do não aces so à ter ra so fri da pe las mi- 
no ri as. Bem-vin dos a es sa ter ra di ver sa pe la cul tu ra, pe- 
lo bi o ma, por sua gen te!

São Luís, terça-feira, 21 de junho de 2022

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


São Luís, terça-feira, 21 de junho de 2022
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2. ABERTURA DOS ENVELOPES CONTENDO DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO: Às 09h00 do dia 
07/07/2022, na sala de reuniões da sede da Administração Regional, situada na Av. dos Holandeses, 
S/N, Qd 04, Edif. FECOMÉRCIO / SESC / SENAC, 5º andar, Jardim Renascença - São Luís / MA, CEP: 65.075-
650

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia especializada em serviços de obra civil obje vando a 
manutenção, o mização e correções do Centro de Educação Profissional de Santa Inês, situado na Rua 
Beco do Cajueiro, nº 57, Centro – Santa Inês / MA, conforme planilha orçamentária orienta va, 
especificações e demais elementos técnicos constantes neste edital e seus anexos, visando atender as 
necessidades desta Ins tuição.

3. ESCLARECIMENTOS DE DÚVIDAS: Até as 17h30min do dia 04.07.2022, por meio eletrônico, via 
internet, para o seguinte endereço:  ou por meio de correspondência em papel colic@ma.senac.br

mbrado da empresa licitante, dirigida à Comissão Integrada de Licitação e Obras, no endereço 
indicado acima.

1. RECEBIMENTO DOS ENVELOPES CONTENDO DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO E PROPOSTA 
COMERCIAL: De 21/06/2022 até às 09h00 do dia 07/07/2022.

4. PRAZO MÁXIMO PARA RETIRADA DO EDITAL: Poderá ser re rado o Edital em até 02(dois) dias úteis 
anterior à abertura da Sessão Pública, no endereço indicado acima.

São Luís, 17 de junho de 2022

Cláudio Soares Cordeiro
Presidente da Comissão Integrada de Licitação e Obras

REGIDO PELA RESOLUÇÃO SENAC 958/2012–CN
CONCORRÊNCIA Nº. 002/2022

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIMARÃES - MA

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022. A Secretaria 
Municipal de Saúde, através do Fundo Municipal de Saúde, torna público aos inte-
ressados que no dia 04 de julho de 2022 às 09h00, realizará licitação na modalidade 
Pregão Eletrônico, tipo menor preço por item, tendo por objeto a Aquisição de 01 
(hum) ambulância tipo A - remoção simples e eletiva, tipo pick-up 4x4 para suprir 
as necessidades do Município de Guimarães – MA. O Edital encontra-se a dispo-
sição dos interessados onde poderão ser consultados e retirados gratuitamente, na 
sala da Comissão de Licitação, situada na Rua Dr. Urbano Santos, nº 214, Centro 
- CEP 65.255-000, inscrita no CNPJ 05.505.334/0001-30, das 08:00 às 12:00h., 
ou disponíveis para download gratuitamente no site nas seguintes páginas www.
guimaraes.ma.gov.br ou www.licitanet.com.br. Mais informações complementares 
diretamente na Comissão Permanente de Licitação. BASE LEGAL: Lei Federal nº 
10.520/02, Decreto nº 10.024/2019 e suas alterações e demais normas constantes 
no Edital. Mais informações: E-mail: guimaraes.ma.cpl@gmail.com. Guimarães/
MA, 13 de junho de 2022. Olavo Antônio Cardoso Guimarães. CPF: 027.384.083-
54 - Secretário Municipal de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR - MA

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/2022 – CELICC/PMSJR. PROC. 
Nº 940/2022/SEMED. A Prefeitura Municipal de São José de Ribamar – MA, através de seu 
Pregoeiro, torna público aos interessados que realizará às 10h:00min (horário de Brasília) do 
dia 05 de julho de 2022, Pregão Eletrônico, tipo Menor Preço, cujo objeto é o Registro de Preço 
para Contratação de empresa para prestação de serviços tipo Locação de Veículos para serem 
utilizados pela Secretaria Municipal de Educação de São José de Ribamar – Ma, na forma da 
Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666, de 
21 de junho de 1993. Poderão participar deste pregão eletrônico as empresas que preencherem 
os requisitos do Edital. A sessão pública acontecerá pelo site: www.licitacaosaojosederibamar.
com.br. O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no endereço supra, de 2ª a 
6ª feira, no horário das 08:00h às 13:30h, telefone (98) 3224-0769 e no site www.saojosederi-
bamar.ma.gov.br, onde poderão ser consultados e obtidos gratuitamente. O Edital também pode 
ser adquirido no site www.licitacaosaojosederibamar.com.br. Qualquer modificação no Edital 
será divulgada na forma do artigo 21, § 4º da Lei 8.666/93 e comunicada aos interessados que 
adquirirem o Edital na CELICC. Pedidos de esclarecimentos deverão ser protocolados através 
do site: www.licitacaosaojosederibamar.com.br. São José de Ribamar (MA), 20 de junho de 
2022. Gotardo Tibére Costa. Pregoeiro.

ESTADO DO MARANHÃO - MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico nº 21/2022

Processo n° 14059/2021

Objeto: “Contratação de serviços de instalação e fornecimento de Transformador a Seco de 750KVA, 

13,8KV/380/220V, IP00, para substituir Transformador danificado na subestação da sede Procuradoria-Geral 
de Justiça, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.”. Abertura: 
05/07/2022, às 10h (horário de Brasília-DF); Local: Site do Portal de Compras do Governo Federal: www.com-

pras.gov.br. Informações: Procuradoria-Geral de Justiça, situada à Avenida Prof. Carlos Cunha, nº 3261, Calhau, 
São Luís-MA. CEP: 65076-820; E-mail: licitacoes@mpma.mp.br; Fones: (98) 3219-1645 e 3219-1766. 

São Luís-MA, 20 de junho de 2022.
JOÃO CARLOS A. DE CARVALHO

Pregoeiro Oficial
CPL/PGJ-MA

AVISO DE VENDA

MINISTÉRIO DA 
ECONOMIA

Edital de Leilão Público nº 3055/0222- 1° Leilão 
e nº 3056/0222 - 2° Leilão

A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAIXA, por meio da CN Manutenção de Bens, torna 
público aos interessados que venderá, pela maior oferta, respeitado o preço mínimo de venda, 
constante do anexo II, deste Edital, no estado físico e de ocupação em que se encontra(m), 
imóvel (is) recebido (s) em garantia, nos contratos inadimplentes de Alienação Fiduciária, de 
propriedade da CAIXA.

O Edital de Leilão Público - Condições Básicas, do qual é parte integrante o presente aviso de 
Venda, estará à disposição dos interessados de 08/07/2022 até 17/07/2022, no primeiro leilão, 
e de 22/07/2022 até 01/08/2022, no segundo leilão, em horário bancário, nas Agências da 
CAIXA nos estados AL, BA, CE, DF, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RJ, RN, RO, 
RS, SC e SP e no escritório do leiloeiro, Sr. MAURICIO PAES INACIO, no endereço Rodovia 
VIA BA 526 KM01, Nº 15, CIA SUL / Simões Filho/BA, CEP:43.700-000, telefones (71) 98735-
5325 / (71) 98735-5309 / (71) 3102-0220. Atendimento no horário de segunda a sexta das 
09:00 às 17:00hs (Site: www.hastaleiloes.com.br).

(O Edital estará disponível também no site: www.caixa.gov.br/imoveiscaixa).
O 1° Leilão realizar-se-á no dia 18/07/2022, às 13h (horário de Brasília), e os lotes 
remanescentes, serão ofertados no 2° Leilão no dia 02/08/2022, às 13h (horário de Brasília), 
ambos exclusivamente no site do leiloeiro, no endereço:  www.hastaleiloes.com.br).

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CN MANUTENÇÃO DE BENS

A Superintendência Estadual dos Correios no Maranhão, está a procura 
de imóvel para alugar na cidade de Urbano Santos Maranhão, conforme 
características a seguir: Tipo do Imóvel: Galpão Comercial, edificação tipo loja 
comercial, cuja construção apresenta-se aderente à legislação pertinente. Àrea 
do Imóvel a ser prospectado: 79,52 m² de área construída (referencial); Tipo de 
movimentação interna: movimentação de paleteira (carga máxima exercida no 
piso pelo equipamento de movimentação de carga 1,2 Toneladas); A Edificação 
comportará Gerência, sala comercial, copa, sala técnica, sanitários. O imóvel 
a ser prospectado, deverá: localizar-se em região cuja ocupação, para o fim 
que se destina, esteja prevista na legislação Urbanística local; comportar livre 
transito de veículo de carga de grande e pequeno porte, como também a carga 
e descarga, sem limitação de horário; não apresentar dificuldade de acesso 
ou problemas de segurança e ser servido por linhas de transporte público. O 
prazo para recebimento de propostas é até o dia 30/06/2022, através do e-mail: 
reate01-ma@correios.com.br ou vagnerro@correios.com.br.

VAGNER REIS OLIVEIRA SOUSA
Gerente de Atividade SE/MA

PROSPECÇÃO DE IMÓVEL (IMÓVEL PARA 
ALUGAR NA CIDADE DE URBANO SANTOS)

MINISTÉRIO DAS 
COMUNICAÇÕES

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MARANHÃO

(Procura de Imóvel para Alugar na Região Central 
da Cidade de São Luís Maranhão)

A Superintendência Estadual dos Correios no Maranhão, está à procura de 

imóvel para alugar na região central da cidade de São Luís Maranhão, conforme 

características a seguir: Tipo do Imóvel: edificação tipo loja comercial, cuja 
construção apresenta-se aderente à legislação pertinente. Àrea do Imóvel a ser 
prospectado: 269,00m² de área construída (referencial); Tipo de movimentação 
que será exercido sobre o piso: Pisos resistentes ao trafego de pessoas e á 

abrasão), A deverá comportar Gerência, Hall de atendimento ao público, área 

para expedição, copa, sala técnica, sanitários e garagem. O imóvel a ser 
prospectado, deverá: localizar-se em região cuja ocupação, para o fim que se 
destina, esteja prevista na legislação Urbanística local; comportar livre transito 
de veículo de carga de grande e pequeno porte, como também a carga e 
descarga, sem limitação de horário; não apresentar dificuldade de acesso 
ou problemas de segurança e ser servido por linhas de transporte público. O 
prazo para recebimento de propostas é até o dia 30/06/2022, através do e-mail: 
reate01-ma@correios.com.br ou vagnerro@correios.com.br.

PROSPECÇÃO DE IMÓVEL

MINISTÉRIO DAS 
COMUNICAÇÕES

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MARANHÃO

Edital de Intimação
Na condição de presidente da Comissão de Processo Administrativo 

Disciplinar (CPAD), instituída pela PORTARIA GR nº 200-MR, de 28/03/2022, 
publicada no BS 23/2022, de mesma data, prorrogada pela PORTARIA GR 
nº 374-MR, de 27/05/2022, publicada no BS 43/2022, com o fim de apurar as 
supostas irregularidades relacionadas aos atos e fatos constantes no Processo 
nº 23115.017665/2016-36, bem como as demais infrações conexas que 
emergirem no decorrer dos trabalhos, no uso de suas atribuições, e tendo em 
vista o disposto no caput do artigo 156 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 
1990, combinado com o art. 256, I, do Código de Processo Civil, INTIMO o Prof. 
M.Sc. MARCELO DE CARVALHO LIMA, mat. SIAPE nº 32262942, para que 
surta os devidos efeitos legais, a partir da data de publicação do presente edital, 
por se encontrar em local incerto e não sabido, para que no prazo de 03 (três) 
dias tome conhecimento do conteúdo da Ata Deliberativa XXIV, de 14/06/2022, 
e de Mandado de Intimação, em atendimento aos princípios constitucionais da 
ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal.

O conteúdo da Ata Deliberativa XXIV, de 14/06/2022, e do Mandado de 
Intimação podem ser consultados entre segunda-feira e sexta-feira, das 
9h00min-11h30min, na sede do DISPAD-UFMA, sito na Cidade Universitária 
Dom Delgado-Ed. Castelo Branco, ao lado do Auditório Central, Av. dos 
Portugueses, nº 1966, Campus de Bacanga, CEP 65080-803, São Luís/MA.

São Luís-MA, 15 de junho de 2022
FABIO BITTI LEAL

Presidente
Mat. SIAPE nº 01750802

DIRETORIA DE SINDICÂNCIA E PROCESSO ADMINISTRATIVO 
DISCIPLINAR/SUPERINTENDÊNCIA DE CORREIÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO 
DISCIPLINAR Nº 23115.017665/2016-36

MINISTÉRIO DA 
EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO 
MARANHÃO

Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico nº 15/2022 – UFMA.

Objeto: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa 

para eventual aquisição de material permanente, Equipamentos Laboratoriais, 
para diversos setores desta Universidade Federal do Maranhão, conforme 

condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.

Dia: 24/06/2022 Horário: 10:00h - horário de Brasília

Local: https://www.gov.br/compras/pt-br/

Valor Global: R$ 333.565,99

O Edital completo encontra-se à disposição dos interessados no Portal de 

Compras do Governo Federal – COMPRASNET, no endereço https://www.gov.br/

compras/pt-br/. Podendo, alternativamente, ser consultado no endereço eletrônico 

https://portais.ufma.br/PortalProReitoria/ppgt/.

JOSÉ CARLOS MARQUES AGUIAR JUNIOR
Pregoeiro Federal

AVISO DE ABERTURA

MINISTÉRIO DA 
EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO 
MARANHÃO

PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E TRANSPARÊNCIA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico nº 16/2022 – UFMA.

Objeto: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa 
para eventual contratação de empresa especializada em transporte 
interestadual de bens móveis (acervos, mobiliários e equipamentos de 
informática), para atender às necessidades desta Universidade Federal do 
Maranhão, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no 
Edital e seus anexos.

Dia: 27/06/2022  Horário: 10:00h - horário de Brasília

Local: https://www.gov.br/compras/pt-br/

Valor Global: R$ 41.876,67

O Edital completo encontra-se à disposição dos interessados no Portal de 
Compras do Governo Federal – COMPRASNET, no endereço https://www.gov.br/
compras/pt-br/. Podendo, alternativamente, ser consultado no endereço eletrônico 
https://portais.ufma.br/PortalProReitoria/ppgt/.

JOSÉ CARLOS MARQUES AGUIAR JUNIOR
Pregoeiro Federal

AVISO DE ABERTURA

MINISTÉRIO DA 
EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO 
MARANHÃO

PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E TRANSPARÊNCIA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico nº 17/2022 – UFMA.

Objeto: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa 

para eventual aquisição de material elétrico – luminárias de LED para 

iluminação externa pública na UFMA, conforme condições, quantidades e 

exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.

Dia: 30/06/2022  Horário: 10:00h - horário de Brasília

Local: https://www.gov.br/compras/pt-br/

Valor Global: R$ 995.696,00

O Edital completo encontra-se à disposição dos interessados no Portal de 

Compras do Governo Federal – COMPRASNET, no endereço https://www.gov.br/

compras/pt-br/. Podendo, alternativamente, ser consultado no endereço eletrônico 

https://portais.ufma.br/PortalProReitoria/ppgt/.

JOSÉ CARLOS MARQUES AGUIAR JUNIOR
Pregoeiro Federal

AVISO DE ABERTURA

MINISTÉRIO DA 
EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO 
MARANHÃO

PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E TRANSPARÊNCIA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

A Eneva S.A, torna público que recebeu da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos 
Recursos Naturais – SEMA a Licença Prévia de Perfuração (LPper) no 1117047/2022, e-processo 
nº 386/2022, para a Atividade de Perfuração de Poços de Exploração e de Desenvolvimento de 
Gás Natural no Bloco PN-T-102, Bacia do Parnaíba – MA.

Estado do Maranhão 
Prefeitura Municipal de Passagem Franca – MA

AVISO DE CONTINUIDADE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N° 002/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 001.1803/2022. O 
Município de Passagem Franca – MA, por meio da Comissão Permanente de Licitação - CPL, 
designada pela Portaria n. 001/2022, torna público a continuidade da sessão para julgamento 
da documentação de habilitação e abertura da proposta de preços da licitação na modalidade 
Tomada de Preços N° 002/2022. Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação 
de Serviços de construção de muros para 3 (três) escolas padrão FNDE (Povoado Campo 
Agrícola, Gato e Lagoa Redonda) no Município de Passagem Franca/MA. Local e Data: A 
reunião para continuidade da sessão será no dia 23 de Junho de 2022, às 09:00h, no Prédio 
da Prefeitura Municipal no setor da Comissão Permanente de Licitação, situada na Praça 
Presidente Médici, nº 503, centro, Passagem Franca-MA. Passagem Franca – MA, 17 de Junho 
de 2022. Rualyson da Silva Barbalho - Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA 
FUNDAÇÃO DE ENTIDADE SOCIAL

A Comissão pró-fundação do Sindicato dos(as) Pescadores(as) 
Profissionais, Artesanais, Aquicultores (as), Marisqueiros(as), 
Criadores(as) de Peixe, Marisco e Trabalhadores(as) na Pesca do 
Município de Pindaré/MA convoca todos os membros da catego-
ria 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 tra-
balhadores(as) na pesca compreendendo os que exercem ativida-
des como assalariados e assalariadas, permanentes ou eventuais, 
na pesca, aquicultura e maricultura, independentemente da natu-
reza do órgão empregador, bem como pescadores(as), aquiculto-
res(as), marisqueiros(as) criadores(as) de peixe e marisco e traba-
lhadores(as) na pesca  que exerçam a atividade econômica objeto 
de classe, individual, em parceria ou regime de economia familiar, 
assim entendido o trabalho dos membros da mesma família, exe-
cutando em condições de mutua dependência e colaboração, com 
a ajuda eventual de terceiros do município de Pindaré, presidida 
pela Srº Maria de Lourdes Sousa Lima, RG 0000147457939, CPF 
808.718.953-15, com endereço residencial a Rua travessa Pedro 
Melo, N 03-A, Bairro: Centro , Pindaré /MA, CEP 65370-000, 
para Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada ás 14:00 
horas do dia 13.07.2022, no endereço Rua do Ouro Preto, N31 ,  
Bairro: Centro, Pindaré /MA, CEP 65370-000, para deliberarem 
sobre a seguinte ordem do dia: 1- Fundação do SINDICATO; 2- 
Eleição e Posse da Diretoria; 3 – Aprovação do Estatuto Social.

Pindaré, 14/06 /2022.
Maria de Lourdes Sousa Lima

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO-MA

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 016/2022-PMR-MA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 101/2022 - PMR-MA. A Prefeitura Municipal de Rosário-
MA, através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, torna público para conhecimento dos interessados que 

realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 016/2022 – PMR-MA, do tipo Menor Preço por 
item, objetivando o Registro de Preço para futura e eventual aquisição de Recarga de Gás tipo doméstico 

(GLP – gás liquefeito de petróleo) e botijão de gás vazio com capacidade de 13k, para atender as deman-

das da Prefeitura e Secretarias do Município de Rosário-MA, em sessão pública eletrônica a partir das 
09:00 horas (horário de Brasília-DF) do dia 04/07/2022 que será conduzido pelo seu Pregoeiro, através 

do Portal de Compras da Prefeitura de Rosário, disponível em www.portaldecompraspublicas.com.
br, nos termos da Lei nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 10.024/2019, Decreto Federal nº 7.892/13, Lei 

Complementar nº 123/2006, Lei Complementar nº 147/2014, Decreto Federal nº 8.538/15 e alterações, 

bem como aplicando-se subsidiariamente no que couber a Lei 8.666/1993 e suas alterações. O edital e 

seus anexos estão à disposição dos interessados no Portal de Compras da Prefeitura de Rosário, em www.
portaldecompraspublicas.com.br, e site da Prefeitura Municipal de Rosário/MA https://www.rosario.
ma.gov.br/. Rosário-MA, 14¬ de junho de 2022. José Plínio Coelho Caíres. Pregoeiro - Rosário/MA.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COROATÁ

COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO
Praça Dr. José Sarney, 159 – Centro – Coroatá – MA

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO PROCESSO 
ADMINISTRATIVO Nº 3674/2022 –Objeto: Contratação de Serviços de Publicação, 
sob demanda, em jornal de grande circulação que possua tiragem diária mínima 
de 30.000 (trinta mil) exemplares no Estado do Maranhão, no espaço específico 
de publicação de Editais e Anúncios Oficiais, de matérias de interesse do 
Município de Coroatá-MA, Contratado: COMUNICAÇÃO IMPAR LTDA, CNPJ 
44.988.847/0001-00, Fundamentação Legal: Art. 25, Inciso I da Lei 8.666/93. Valor: 
R$ 15.000,00 (Quinze Mil Reais). Coroatá- MA, 15/06/2022. Francisco Carvalho 
Brandão, Secretário Municipal de Governo. 

NOTA DE FALECIMENTO

O filho, netos, irmãos, primos e de-

mais familiares comunicam o fale-

cimento de ANA MARIA CAMPOS 
DOS SANTOS ocorrido no dia 18 
de junho, em São Paulo-SP, onde 
será a cerimônia de cremação.



São Luís, terça-feira, 21 de junho de 2022
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AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 024/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 055/2022 – CPL/MIRADOR

A Prefeitura Municipal de Mirador - MA, localizada na Rua Jornalista Mauritônio Meire, 22 – 
Centro, comunica aos interessados que realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico, em 
01/07/2022, às 09:00hrs, horário local, objetivando a registro de Preços para eventual e futura 
aquisição de materiais de limpeza hospitalar para atender ao município de Mirador/MA por 
meio do sistema https://www.comprasmirador.com.br/. 
 O presente Edital estará à disposição dos interessados no endereço eletrônico https://www.
comprasmirador.com.br/ ou no portal de transparência http://www.transparencia.mirador.ma.
gov.br/acessoInformacao/licitacao/tce ou no site do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão 
https://www6.tce.ma.gov.br/sacop/muralsite/mural.zul. 

MIRADOR (MA), 15/06/2022
____________________________

Deusevan Pereira de Brito
Pregoeiro

Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Lima Campos

CNPJ 06.933.519/0001-09
Secretaria Municipal de Educação

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2022.

O MUNICIPIO DE LIMA CAMPOS, Estado do Maranhão, através da Prefeitura Municipal de Lima 
Campos, torna público o adiamento da sessão do Pregão Eletrônico n° 029/2022, do tipo menor preço, 
objetivando a contratação de pessoa(s) jurídica(s) para o fornecimento de Kits de brinquedos, conforme 
Termo de Compromisso de Emendas n° 202102721-8 FNDE/MEC, para atender as necessidades da 
Secretaria Municipal de Educação de Lima Campos/MA, devido a problemas técnicos quando do envio do 
aviso de licitação ao Diário Oficial da União (DOU), ocasionando a não veiculação da matéria no prazo 
mínimo previsto na Lei nº 10.520/2002. Informamos que o certame será adiado, passando a vigorar os 
seguintes prazos: ABERTURA: 04 de julho de 2022 às 09:00 horas. (horário de Brasília), no site: www.
portaldecompraspublicas.com.br. O edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no endereço 
Av. JK, s/nº, Centro, Cep 65.728-000, Lima Campos–MA, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08:00hs (oito 
horas) às 12:00hs (doze horas), no endereço eletrônico deste poder executivo www.limacampos.ma.gov.
br, e no site www.portaldecompraspublicas.com.br, onde poderão ser consultados ou obtidos gratuitamente. 
Esclarecimentos adicionais no endereço supra e/ou pelo telefone (0**99) 3646-1112.

Lima Campos (MA), 15 de junho de 2022.
Francisca Kyara de Abreu Santos Alves

Secretária Municipal de Educação
Decreto nº 002, de 01 de janeiro de 2021

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS - MA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO No 018/2022

O MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS - MA, POR SUA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PLA-
NEJAMENTO E FINANÇAS, LOCALIZADA NA AVENIDA 12 DE OUTUBRO, 635 - CENTRO, GOVERNADOR EUGÊ-
NIO BARROS – MA, TORNA PÚBLICO, PARA CONHECIMENTO DOS INTERESSADOS QUE NO DIA 01 DE JULHO 
DE 2022, ÀS 09H30MIN, REALIZARÁ LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO, DO TIPO MENOR 
PREÇO, TENDO POR OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO E BE-
BEDOURO, POR MEIO DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNI-
CIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO E SAÚDE DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS – MA, NOS TERMOS DA LEI No 
10.520/02 E SUBSIDIARIAMENTE A LEI No 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES E SUAS ALTERAÇÕES. EDITAL E SEUS 
ANEXOS ESTÃO À DISPOSIÇÃO DOS INTERESSADOS NO ENDEREÇO SUPRA DE 2a A 6a FEIRA NO HORÁRIO 
DE 07:30 ÀS 13:30 HORAS, SITE WWW.BLL.ORG.BR, E ATRAVÉS DO E-MAIL: LICITACAOGEB@GMAIL.COM.

Governador Eugênio Barros - MA, 20 de junho de 2022.
Márcio Irla de Sousa Cortez

Pregoeiro Municipal

oimparcial.com.brBRASIL E MUNDOThayane Maramaldo
E-mail: maramaldothay@gmail.com6

Petro se torna o primeiro presidente de esquerda no Palácio de Nariño, após 3
tentativas de eleição

Quem é Gus ta vo Pe tro?

Her nan dez re co nhe ce vi tó ria de Pe tro

Quem li de ra a opo si ção?

2º TURNO

Gustavo Petro é eleito
presidente da Colômbia

O
eco no mis ta e ex-guer ri lhei- 
ro de es quer da, Gus ta vo Pe- 
tro, de 62 anos, foi elei to
pre si den te da Co lom bia. O

re sul ta do da apu ra ção dos vo tos foi
di vul ga do na noi te des te do min go
(19/6). 

Pe tro ven ceu Ro dol fo Her nán dez
em se gun do tur no das elei ções pre si- 
de ni ais do país. O ven ce dor su ce de rá
o im po pu lar pre si den te con ser va dor
Iván Du que, que por lei não pô de se
can di da tar à re e lei ção.

Ana lis tas po lí ti cos ex pli cam que o
man da to Pe tro te rá di fi cul da des de
go ver nar. Ape sar de ter con quis ta do
for ça no Con gres so, a cen tro-es quer- 

da  pos sui ape nas 35% das ca dei ras do
con gres so. Mais da me ta de es tá nas
mãos da cen tro-di rei ta tra di ci o nal do
país.

Gus ta vo Pe tro se de fi ne co mo um
<re bel de mo de ra do= e atrai des con fi- 
an ça en tre os con ser va do res, os pe cu- 
a ris tas e uma ala do em pre sa ri a do e
do mi li ta ris mo. 

Além de des car tar a es ta ti za ção da
pro pri e da de pri va da, ele pro põe in- 
ter rom per a ex plo ra ção de pe tró leo,
tran si tar a eco no mia pa ra uma ener- 
gia mais lim pa, am pli ar a pro du ção de
ali men tos e re for mar as re gras de pro- 
mo ção den tro das for ças mi li ta res.

O no vo pre si den te co lom bi a no
nas ceu em 19 de Abril de 1960, na ci- 
da de de Cié na ga de Oro, na pro vín cia
de Cór do ba – Colôm bia, em uma fa- 
mí lia de clas se mé dia. O pai era con- 
ser va dor e a mãe li be ral. Aos 10 anos
de ida de, exa ta men te, as sis tiu a uma
elei ção mar ca da por de nún ci as de
frau des por par te dos con ser va do res,
que cul mi nou no sur gi men to do gru- 
po guer ri lhei ro Mo vi men to 19 de
Abril (M-19).

A tra je tó ria po lí ti ca de Pe tro co me- 
çou 7 anos de pois, em 1977, quan do
se jun tou ao M-19. Em 1985, o jo vem
po lí ti co foi pre so por pos se ile gal de
ar mas. Na clan des ti ni da de ado tou o
no me Au re li a no, em ho me na gem ao
per so na gem de Cem Anos de So li- 
dãom de Ga brel Gar cia Mar quez.

Gus ta vo fi cou pre so por um ano e
meio, e, se gun do ele con ta, foi tor tu- 
ra do pe lo exér ci to. Nos di as 6 e 7 de
no vem bro de 1985, o M-19 gru po in- 

va diu o Pa lá cio da Jus ti ça e fez mais de
300 pes so as re féns du ran te 28 ho ras. A
ação dei xou mais de 100 mor tos, in- 
cluin do o pre si den te da Su pre ma Cor-
te, Al fon so Reys. Pe tro não par ti ci pou
do ata que por que es ta va pre so.

Em 1990, Gus ta vi Pe tro par ti ci pou
da trans for ma ção do gru po guer ri- 
lhei ro em um par ti do po lí ti co, a Ali an-
ça De mo crá ti ca M-19. A le gen da te ve
gran de atu a ção na Cons ti tui ção Co- 
lom bi a na de 1990. No ano se guin te,
foi elei to de pu ta do pe la pri mei ra vez.
O se gun do man da to veio em 1998.
Des ta vez, em um no vo par ti do, que
ele fun dou jun ta men te com ex-in te- 
gran tes do M-19.

Em 2010 foi elei to o ter cei ro se na-
dor mais vo ta do. Gus ta vo Pe tro de di- 
cou a car rei ra po lí ti ca a de nun ci ar a
cor rup ção e re ve lar es que mas po lí ti- 
cos com fac c ções cri mi no sas, o que
con quis tou o elei to ra do e o tor nou
um dos par la men ta res mais po pu la- 
res da Colôm bia.

Ro dol fo Her nán dez, que dis pu tou
o se gun do tur no das elei ções pre si-
den ci ais co lom bi a nas com Gus ta vo
Pe tro, ad mi tiu a der ro ta pa ra o es- 
quer dis ta. 

Em uma bre ve pu bli ca ção no Fa ce- 
bo ok, ele dis se: <acei to o re sul ta do,
co mo de ve ser (…) De se jo ao dou tor
Gus ta vo Pe tro que sai ba di ri gir o país
que se ja fi el a seu dis cur so con tra a
cor rup ção=, dis se o mi li o ná rio in de-
pen den te, de 77 anos, que per deu
com 47,22% dos vo tos pa ra o se na dor
e ex-guer ri lhei ro, que ob te ve 50,51%,
se gun do apu ra ção ofi ci al.

Macron sem maioria absoluta na França
O pre si den te Em ma nu el Ma cron

de ve co me çar a bus car ali a dos pa ra
con du zir seu pro gra ma re for mis ta e
li be ral, de pois que sua ali an ça de cen- 
tro per deu a mai o ria ab so lu ta na
Fran ça.

<O ta pa na ca ra=, <o ba nho frio=,
<ter re mo to po lí ti co=… A im pren sa
não eco no mi zou ad je ti vos pa ra des- 
cre ver o gol pe so fri do pe lo pre si den te
de 44 anos, acos tu ma do a go ver nar
des de 2017 com uma mai o ria ab so lu- 
ta.

Sua ali an ça Jun tos! con quis tou 245
dos 577 as sen tos na As sem bleia (câ- 
ma ra bai xa); a fren te de es quer da,
137; e o Re a gru pa men to Na ci o nal
(RN) de ex tre ma-di rei ta, 89, mul ti pli- 
can do por on ze os de pu ta dos con- 
quis ta dos em 2017.

A 44 ca dei ras da mai o ria ab so lu ta
(189), a por ta-voz do go ver no, Oli via
Gré goi re, co men tou nes ta se gun da
so bre o ris co de um <país blo que a do=
e ga ran tiu que <se rão ne ces sá ri os
ima gi na ção, au dá cia e aber tu ra= pa ra
al can çar acor dos.

<O pre si den te te rá que mu dar seu

tem pe ra men to. Seu go ver no se rá pro- 
fun da men te de ses ta bi li za do=, aler tou
o ci en tis ta po lí ti co Pas cal Per ri ne au
ao jor nal Le Pa ri si en, pa ra quem <ele
de ve, gos te ou não, apren der a cul tu ra
do com pro mis so par la men tar=.

Com um pri mei ro man da to mar ca- 
do por pro tes tos so ci ais, a pan de mia
de co ro na ví rus e os efei tos da guer ra
na Ucrâ nia, Ma cron for jou a ima gem
de um pre si den te <ar ro gan te=.

Em abril, após sua re e lei ção, pro- 
me teu mu dar sua for ma de go ver nar.

Os pri mei ros avi sos não de mo ra- 
ram a che gar. O de pu ta do de es quer- 
da Éric Co que rel adi an tou que a opo- 
si ção apre sen ta ria uma <mo ção de
cen su ra= con tra o go ver no no dia 5 de
ju lho, dia da de cla ra ção de po lí ti ca ge- 
ral.

Por en quan to, não é cer to que es ta
mo ção con tra o Exe cu ti vo da pri mei- 
ra-mi nis tra Éli sa beth Bor ne vá adi an- 
te. O RN ain da não se pro nun ci ou e,
no par ti do Os Re pu bli ca nos (LR, à di- 
rei ta), seu se cre tá rio-ge ral ga ran tiu
que não vo ta rá a fa vor.

Com 64 ca dei ras, o LR – her dei ro
dos ex-pre si den tes con ser va do res
Jac ques Chi rac (1995-2007) e Ni co las
Sarkozy (2007-2012) – e seus ali a dos
da UDI apa re cem co mo o prin ci pal
blo co a apoi ar Ma cron.

O go ver no e a pri mei ra-mi nis tra,
po rém, já es tão sob pres são. Pa ra Per- 
ri ne au, Bor ne não é a <mais ade qua- 
da= nes se no vo ce ná rio, pois vem da
cen tro-es quer da do par ti do no po der
e tem um per fil <tec no crá ti co= e não
<po lí ti co=.

A por ta-voz do go ver no adi an tou
que o no vo Exe cu ti vo se rá co nhe ci do
<nos pró xi mos di as=.

A mai o ria sim ples é um ce ná rio in- 
co mum na se gun da eco no mia da
União Eu ro peia (UE). Des de o iní cio
da Quin ta Re pú bli ca em 1958, só
acon te ceu uma vez com o ex-pre si- 

den te so ci a lis ta Fran çois Mit ter rand,
de 1988 a 1993.

Ma cron, re e lei to em 24 de abril
com 58,55% dos vo tos con tra Le Pen,
pre ci sa te cer ali an ças pa ra con su mar
seu no vo im pul so re for mis ta, co mo
sua pro pos ta de adi ar a ida de de apo-
sen ta do ria de 62 pa ra 65 anos.

Tan to a No va União Po pu lar, Eco ló- 
gi ca e So ci al (Nu pes) – que reú ne a es- 
quer da ra di cal, eco lo gis tas, co mu nis- 
tas e so ci a lis tas – quan to a ex tre ma-
di rei ta se opu se ram du ran te a cam pa- 
nha a es sa me di da e se co lo cam nu ma
opo si ção <fir me=.

O Par la men to, as sim, re cu pe ra pro- 
ta go nis mo no no vo ci clo po lí ti co,
após uma ma ra to na elei to ral que dei- 
xa um pa no ra ma po lí ti co di vi di do em
três gran des blo cos – es quer da ra di- 
cal, cen tro e ex tre ma-di rei ta – e os
par ti dos tra di ci o nais em se gun do pla- 
no.

Se Ma cron não con se guir apro var
su as re for mas, po de rá dis sol ver a As- 
sem bleia e con vo car elei ções an te ci-
pa das, um ce ná rio <ico no clas ta=, se- 
gun do seu mi nis tro da Agri cul tu ra,
Marc Fes ne au, por quem <os elei to res
[já] de ci di ram=.

Além da pres são so bre o par ti do no
po der, nes ta se gun da-fei ra co me çou a
ba ta lha en tre o Nu pes do es quer dis ta
Je an-Luc Mé len chon e a ex tre ma-di-
rei ta de Ma ri ne Le Pen pa ra se apre-
sen tar co mo lí der da opo si ção.

A fren te de es quer da é nu me ri ca- 
men te a prin ci pal for ça de opo si ção,
mas a gran de ven ce do ra das elei ções
foi Le Pen, que com seu Re a gru pa- 
men to Na ci o nal con se guiu ins ta lar a
ex tre ma-di rei ta no ce ná rio po lí ti co
fran cês.

<So mos o pri mei ro par ti do na Fran-
ça= e <o pri mei ro par ti do da opo si- 
ção=, ga ran tiu na rá dio Fran ceIn fo o
de pu ta do elei to Phi lip pe Bal lar (RN),
que rei vin di cou a pre si dên cia do co- 
mi tê de Fi nan ças, que ge ral men te é li-
de ra do pe la opo si ção.

Ví ti mas

AMA ZO NAS

Lan cha de Bru no e
Dom é en con tra da
afun da da em rio

A for ça de se gu ran ça que in ves ti ga os as sas si na tos 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 lo ca li za ram a lan cha na qual a du pla vi- 
a ja va quan do fo ram em bos ca dos e mor tos, no dia 5 de
ju nho.

Se gun do a Po lí cia Ci vil do Ama zo nas, a em bar ca ção
es ta va sub mer sa a cer ca de 20 me tros de pro fun di da de
no Rio do Ita co aí, pró xi mo à co mu ni da de Ca cho ei ra
(AM). O pe so de ao me nos seis sa cos de areia pre sos à
lan cha a im pe di am de vir à to na, pa ra que não fos se en- 
con tra da.

Jun to à em bar ca ção fo ram en con tra dos um mo tor de
40 hp e qua tro tam bo res que eram usa dos por Bru no,
con for me ex pli cou o de le ga do Alex Pe rez, da 50ª De le- 
ga cia In te ra ti va de Po lí cia de Ata laia do Nor te (AM).

O lo cal exa to on de a lan cha foi en con tra da foi in di ca- 
do por Je fer son da Sil va Li ma. Co nhe ci do por Pe la do da
Di nha, Li ma foi de ti do no úl ti mo sá ba do (18), pe la sus- 
pei ta de en vol vi men to com os as sas si na tos de Bru no e
Dom, cu jos res tos mor tais fo ram res ga ta dos no dia 15.

O lo cal on de es ta vam en ter ra dos os <re ma nes cen tes
hu ma nos= – con for me de sig na ção das for ças de se gu- 
ran ça – foi re ve la do pe lo pes ca dor Ama ril do da Cos ta
Oli vei ra. Co nhe ci do co mo Pe la do, Oli vei ra foi o pri mei- 
ro sus pei to de ti do por par ti ci pa ção no cri me e, se gun do
a Po lí cia Fe de ral (PF), con fes sou a par ti ci pa ção no de sa- 
pa re ci men to do in di ge nis ta e do jor na lis ta bri tâ ni co. Os
res tos mor tais es ta vam en ter ra dos em uma área de ma ta
fe cha da, a cer ca de 3 quilô me tros da ca lha do Rio Ita co- 
aí.

O se gun do sus pei to, de ti do em ca rá ter tem po rá rio no
úl ti mo dia 14, é Oseney da Cos ta de Oli vei ra, co nhe ci do
co mo Dos San tos.

Além dos três sus pei tos já de ti dos, a PF in for mou, on- 
tem (19), que apu ra a par ti ci pa ção de ou tras cin co pes- 
so as na ocul ta ção dos cor pos. As in ves ti ga ções con ti nu- 
am pa ra ten tar es cla re cer as cau sas dos as sas si na tos e se
há ou tras pes so as en vol vi das. A PF já an te ci pou que, até
o mo men to, não há in dí ci os de que o cri me te nha si do
en co men da do, e que os cri mi no sos te ri am agi do por
ini ci a ti va pró pria.

Em no ta, a União dos Po vos do Ja va ri (Uni ja va) dis- 
cor dou da con clu são da PF. A en ti da de – pa ra a qual Bru- 
no pres ta va ser vi ços des de que se li cen ci ou, sem ven ci- 
men tos, do seu car go na Fun da ção Na ci o nal do Ín dio
(Fu nai) – afir ma ter re pas sa do in for ma ções so bre or ga- 
ni za ções cri mi no sas que atu a ri am na re gião e que po de- 
ri am ser as res pon sá veis pe las mor tes do in di ge nis ta e
do jor na lis ta. No do cu men to, a União so li ci ta que as in- 
ves ti ga ções con ti nu em e ne nhu ma hi pó te se se ja des- 
car ta da.

<Exi gi mos a con ti nui da de e o apro fun da men to das
in ves ti ga ções. Exi gi mos que a PF con si de re as in for ma- 
ções qua li fi ca das que já re pas sa mos a eles em nos sos
ofí ci os. Só as sim te re mos a opor tu ni da de de vi ver em
paz no va men te em nos so ter ri tó rio, o Va le do Ja va ri=, diz
a no ta.

Dom Phil lips, que é co la bo ra dor do jor nal bri tâ ni- 
co The Guar di an, e Bru no Pe rei ra, ser vi dor li cen ci a do da
Fu nai, fo ram vis tos pe la úl ti ma vez na ma nhã do dia 5 de
ju nho, na re gião 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.

O lo cal con cen tra o mai or nú me ro de in dí ge nas iso la- 
dos ou de con ta to re cen te do mun do. Eles se des lo ca- 
vam da co mu ni da de ri bei ri nha de São Ra fa el pa ra a ci- 
da de de Ata laia do Nor te (AM), quan do su mi ram sem
dei xar ves tí gi os.

O in di ge nis ta de nun ci ou que so fria ame a ças na re- 
gião, in for ma ção con fir ma da pe la PF, que abriu pro ce di- 
men to in ves ti ga ti vo so bre a de nún cia. Bru no Pe rei ra es- 
ta va atu an do co mo co la bo ra dor da União das Or ga ni za- 
ções In dí ge nas do Va le do Ja va ri (Uni va ja), uma en ti da- 
de man ti da pe los pró pri os in dí ge nas da re gião, e ti nha
co mo fo co im pe dir in va são da re ser va por pes ca do res,
ca ça do res e nar co tra fi can tes.

São Luís, terça-feira, 21 de junho de 2022
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Petro se torna o primeiro presidente de esquerda no Palácio de Nariño, após 3
tentativas de eleição

Quem é Gus ta vo Pe tro?

Her nan dez re co nhe ce vi tó ria de Pe tro

Quem li de ra a opo si ção?

Gustavo Petro é eleito
presidente da Colômbia

O
eco no mis ta e ex-guer ri lhei- 
ro de es quer da, Gus ta vo Pe- 
tro, de 62 anos, foi elei to
pre si den te da Co lom bia. O

re sul ta do da apu ra ção dos vo tos foi
di vul ga do na noi te des te do min go
(19/6). 

Pe tro ven ceu Ro dol fo Her nán dez
em se gun do tur no das elei ções pre si- 
de ni ais do país. O ven ce dor su ce de rá
o im po pu lar pre si den te con ser va dor
Iván Du que, que por lei não pô de se
can di da tar à re e lei ção.

Ana lis tas po lí ti cos ex pli cam que o
man da to Pe tro te rá di fi cul da des de
go ver nar. Ape sar de ter con quis ta do
for ça no Con gres so, a cen tro-es quer- 

da  pos sui ape nas 35% das ca dei ras do
con gres so. Mais da me ta de es tá nas
mãos da cen tro-di rei ta tra di ci o nal do
país.

Gus ta vo Pe tro se de fi ne co mo um
<re bel de mo de ra do= e atrai des con fi- 
an ça en tre os con ser va do res, os pe cu- 
a ris tas e uma ala do em pre sa ri a do e
do mi li ta ris mo. 

Além de des car tar a es ta ti za ção da
pro pri e da de pri va da, ele pro põe in- 
ter rom per a ex plo ra ção de pe tró leo,
tran si tar a eco no mia pa ra uma ener- 
gia mais lim pa, am pli ar a pro du ção de
ali men tos e re for mar as re gras de pro- 
mo ção den tro das for ças mi li ta res.

O no vo pre si den te co lom bi a no
nas ceu em 19 de Abril de 1960, na ci- 
da de de Cié na ga de Oro, na pro vín cia
de Cór do ba – Colôm bia, em uma fa- 
mí lia de clas se mé dia. O pai era con- 
ser va dor e a mãe li be ral. Aos 10 anos
de ida de, exa ta men te, as sis tiu a uma
elei ção mar ca da por de nún ci as de
frau des por par te dos con ser va do res,
que cul mi nou no sur gi men to do gru- 
po guer ri lhei ro Mo vi men to 19 de
Abril (M-19).

A tra je tó ria po lí ti ca de Pe tro co me- 
çou 7 anos de pois, em 1977, quan do
se jun tou ao M-19. Em 1985, o jo vem
po lí ti co foi pre so por pos se ile gal de
ar mas. Na clan des ti ni da de ado tou o
no me Au re li a no, em ho me na gem ao
per so na gem de Cem Anos de So li- 
dãom de Ga brel Gar cia Mar quez.

Gus ta vo fi cou pre so por um ano e
meio, e, se gun do ele con ta, foi tor tu- 
ra do pe lo exér ci to. Nos di as 6 e 7 de
no vem bro de 1985, o M-19 gru po in- 

va diu o Pa lá cio da Jus ti ça e fez mais de
300 pes so as re féns du ran te 28 ho ras. A
ação dei xou mais de 100 mor tos, in- 
cluin do o pre si den te da Su pre ma Cor-
te, Al fon so Reys. Pe tro não par ti ci pou
do ata que por que es ta va pre so.

Em 1990, Gus ta vi Pe tro par ti ci pou
da trans for ma ção do gru po guer ri- 
lhei ro em um par ti do po lí ti co, a Ali an-
ça De mo crá ti ca M-19. A le gen da te ve
gran de atu a ção na Cons ti tui ção Co- 
lom bi a na de 1990. No ano se guin te,
foi elei to de pu ta do pe la pri mei ra vez.
O se gun do man da to veio em 1998.
Des ta vez, em um no vo par ti do, que
ele fun dou jun ta men te com ex-in te- 
gran tes do M-19.

Em 2010 foi elei to o ter cei ro se na-
dor mais vo ta do. Gus ta vo Pe tro de di- 
cou a car rei ra po lí ti ca a de nun ci ar a
cor rup ção e re ve lar es que mas po lí ti- 
cos com fac c ções cri mi no sas, o que
con quis tou o elei to ra do e o tor nou
um dos par la men ta res mais po pu la- 
res da Colôm bia.

Ro dol fo Her nán dez, que dis pu tou
o se gun do tur no das elei ções pre si-
den ci ais co lom bi a nas com Gus ta vo
Pe tro, ad mi tiu a der ro ta pa ra o es- 
quer dis ta. 

Em uma bre ve pu bli ca ção no Fa ce- 
bo ok, ele dis se: <acei to o re sul ta do,
co mo de ve ser (…) De se jo ao dou tor
Gus ta vo Pe tro que sai ba di ri gir o país
que se ja fi el a seu dis cur so con tra a
cor rup ção=, dis se o mi li o ná rio in de-
pen den te, de 77 anos, que per deu
com 47,22% dos vo tos pa ra o se na dor
e ex-guer ri lhei ro, que ob te ve 50,51%,
se gun do apu ra ção ofi ci al.

TERRITÓRIO DESCONHECIDO

Macron sem maioria absoluta na França
O pre si den te Em ma nu el Ma cron

de ve co me çar a bus car ali a dos pa ra
con du zir seu pro gra ma re for mis ta e
li be ral, de pois que sua ali an ça de cen- 
tro per deu a mai o ria ab so lu ta na
Fran ça.

<O ta pa na ca ra=, <o ba nho frio=,
<ter re mo to po lí ti co=… A im pren sa
não eco no mi zou ad je ti vos pa ra des- 
cre ver o gol pe so fri do pe lo pre si den te
de 44 anos, acos tu ma do a go ver nar
des de 2017 com uma mai o ria ab so lu- 
ta.

Sua ali an ça Jun tos! con quis tou 245
dos 577 as sen tos na As sem bleia (câ- 
ma ra bai xa); a fren te de es quer da,
137; e o Re a gru pa men to Na ci o nal
(RN) de ex tre ma-di rei ta, 89, mul ti pli- 
can do por on ze os de pu ta dos con- 
quis ta dos em 2017.

A 44 ca dei ras da mai o ria ab so lu ta
(189), a por ta-voz do go ver no, Oli via
Gré goi re, co men tou nes ta se gun da
so bre o ris co de um <país blo que a do=
e ga ran tiu que <se rão ne ces sá ri os
ima gi na ção, au dá cia e aber tu ra= pa ra
al can çar acor dos.

<O pre si den te te rá que mu dar seu

tem pe ra men to. Seu go ver no se rá pro- 
fun da men te de ses ta bi li za do=, aler tou
o ci en tis ta po lí ti co Pas cal Per ri ne au
ao jor nal Le Pa ri si en, pa ra quem <ele
de ve, gos te ou não, apren der a cul tu ra
do com pro mis so par la men tar=.

Com um pri mei ro man da to mar ca- 
do por pro tes tos so ci ais, a pan de mia
de co ro na ví rus e os efei tos da guer ra
na Ucrâ nia, Ma cron for jou a ima gem
de um pre si den te <ar ro gan te=.

Em abril, após sua re e lei ção, pro- 
me teu mu dar sua for ma de go ver nar.

Os pri mei ros avi sos não de mo ra- 
ram a che gar. O de pu ta do de es quer- 
da Éric Co que rel adi an tou que a opo- 
si ção apre sen ta ria uma <mo ção de
cen su ra= con tra o go ver no no dia 5 de
ju lho, dia da de cla ra ção de po lí ti ca ge- 
ral.

Por en quan to, não é cer to que es ta
mo ção con tra o Exe cu ti vo da pri mei- 
ra-mi nis tra Éli sa beth Bor ne vá adi an- 
te. O RN ain da não se pro nun ci ou e,
no par ti do Os Re pu bli ca nos (LR, à di- 
rei ta), seu se cre tá rio-ge ral ga ran tiu
que não vo ta rá a fa vor.

Com 64 ca dei ras, o LR – her dei ro
dos ex-pre si den tes con ser va do res
Jac ques Chi rac (1995-2007) e Ni co las
Sarkozy (2007-2012) – e seus ali a dos
da UDI apa re cem co mo o prin ci pal
blo co a apoi ar Ma cron.

O go ver no e a pri mei ra-mi nis tra,
po rém, já es tão sob pres são. Pa ra Per- 
ri ne au, Bor ne não é a <mais ade qua- 
da= nes se no vo ce ná rio, pois vem da
cen tro-es quer da do par ti do no po der
e tem um per fil <tec no crá ti co= e não
<po lí ti co=.

A por ta-voz do go ver no adi an tou
que o no vo Exe cu ti vo se rá co nhe ci do
<nos pró xi mos di as=.

A mai o ria sim ples é um ce ná rio in- 
co mum na se gun da eco no mia da
União Eu ro peia (UE). Des de o iní cio
da Quin ta Re pú bli ca em 1958, só
acon te ceu uma vez com o ex-pre si- 

den te so ci a lis ta Fran çois Mit ter rand,
de 1988 a 1993.

Ma cron, re e lei to em 24 de abril
com 58,55% dos vo tos con tra Le Pen,
pre ci sa te cer ali an ças pa ra con su mar
seu no vo im pul so re for mis ta, co mo
sua pro pos ta de adi ar a ida de de apo-
sen ta do ria de 62 pa ra 65 anos.

Tan to a No va União Po pu lar, Eco ló- 
gi ca e So ci al (Nu pes) – que reú ne a es- 
quer da ra di cal, eco lo gis tas, co mu nis- 
tas e so ci a lis tas – quan to a ex tre ma-
di rei ta se opu se ram du ran te a cam pa- 
nha a es sa me di da e se co lo cam nu ma
opo si ção <fir me=.

O Par la men to, as sim, re cu pe ra pro- 
ta go nis mo no no vo ci clo po lí ti co,
após uma ma ra to na elei to ral que dei- 
xa um pa no ra ma po lí ti co di vi di do em
três gran des blo cos – es quer da ra di- 
cal, cen tro e ex tre ma-di rei ta – e os
par ti dos tra di ci o nais em se gun do pla- 
no.

Se Ma cron não con se guir apro var
su as re for mas, po de rá dis sol ver a As- 
sem bleia e con vo car elei ções an te ci-
pa das, um ce ná rio <ico no clas ta=, se- 
gun do seu mi nis tro da Agri cul tu ra,
Marc Fes ne au, por quem <os elei to res
[já] de ci di ram=.

Além da pres são so bre o par ti do no
po der, nes ta se gun da-fei ra co me çou a
ba ta lha en tre o Nu pes do es quer dis ta
Je an-Luc Mé len chon e a ex tre ma-di-
rei ta de Ma ri ne Le Pen pa ra se apre-
sen tar co mo lí der da opo si ção.

A fren te de es quer da é nu me ri ca- 
men te a prin ci pal for ça de opo si ção,
mas a gran de ven ce do ra das elei ções
foi Le Pen, que com seu Re a gru pa- 
men to Na ci o nal con se guiu ins ta lar a
ex tre ma-di rei ta no ce ná rio po lí ti co
fran cês.

<So mos o pri mei ro par ti do na Fran-
ça= e <o pri mei ro par ti do da opo si- 
ção=, ga ran tiu na rá dio Fran ceIn fo o
de pu ta do elei to Phi lip pe Bal lar (RN),
que rei vin di cou a pre si dên cia do co- 
mi tê de Fi nan ças, que ge ral men te é li-
de ra do pe la opo si ção.

Ví ti mas

Lan cha de Bru no e
Dom é en con tra da
afun da da em rio

A for ça de se gu ran ça que in ves ti ga os as sas si na tos 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 lo ca li za ram a lan cha na qual a du pla vi- 
a ja va quan do fo ram em bos ca dos e mor tos, no dia 5 de
ju nho.

Se gun do a Po lí cia Ci vil do Ama zo nas, a em bar ca ção
es ta va sub mer sa a cer ca de 20 me tros de pro fun di da de
no Rio do Ita co aí, pró xi mo à co mu ni da de Ca cho ei ra
(AM). O pe so de ao me nos seis sa cos de areia pre sos à
lan cha a im pe di am de vir à to na, pa ra que não fos se en- 
con tra da.

Jun to à em bar ca ção fo ram en con tra dos um mo tor de
40 hp e qua tro tam bo res que eram usa dos por Bru no,
con for me ex pli cou o de le ga do Alex Pe rez, da 50ª De le- 
ga cia In te ra ti va de Po lí cia de Ata laia do Nor te (AM).

O lo cal exa to on de a lan cha foi en con tra da foi in di ca- 
do por Je fer son da Sil va Li ma. Co nhe ci do por Pe la do da
Di nha, Li ma foi de ti do no úl ti mo sá ba do (18), pe la sus- 
pei ta de en vol vi men to com os as sas si na tos de Bru no e
Dom, cu jos res tos mor tais fo ram res ga ta dos no dia 15.

O lo cal on de es ta vam en ter ra dos os <re ma nes cen tes
hu ma nos= – con for me de sig na ção das for ças de se gu- 
ran ça – foi re ve la do pe lo pes ca dor Ama ril do da Cos ta
Oli vei ra. Co nhe ci do co mo Pe la do, Oli vei ra foi o pri mei- 
ro sus pei to de ti do por par ti ci pa ção no cri me e, se gun do
a Po lí cia Fe de ral (PF), con fes sou a par ti ci pa ção no de sa- 
pa re ci men to do in di ge nis ta e do jor na lis ta bri tâ ni co. Os
res tos mor tais es ta vam en ter ra dos em uma área de ma ta
fe cha da, a cer ca de 3 quilô me tros da ca lha do Rio Ita co- 
aí.

O se gun do sus pei to, de ti do em ca rá ter tem po rá rio no
úl ti mo dia 14, é Oseney da Cos ta de Oli vei ra, co nhe ci do
co mo Dos San tos.

Além dos três sus pei tos já de ti dos, a PF in for mou, on- 
tem (19), que apu ra a par ti ci pa ção de ou tras cin co pes- 
so as na ocul ta ção dos cor pos. As in ves ti ga ções con ti nu- 
am pa ra ten tar es cla re cer as cau sas dos as sas si na tos e se
há ou tras pes so as en vol vi das. A PF já an te ci pou que, até
o mo men to, não há in dí ci os de que o cri me te nha si do
en co men da do, e que os cri mi no sos te ri am agi do por
ini ci a ti va pró pria.

Em no ta, a União dos Po vos do Ja va ri (Uni ja va) dis- 
cor dou da con clu são da PF. A en ti da de – pa ra a qual Bru- 
no pres ta va ser vi ços des de que se li cen ci ou, sem ven ci- 
men tos, do seu car go na Fun da ção Na ci o nal do Ín dio
(Fu nai) – afir ma ter re pas sa do in for ma ções so bre or ga- 
ni za ções cri mi no sas que atu a ri am na re gião e que po de- 
ri am ser as res pon sá veis pe las mor tes do in di ge nis ta e
do jor na lis ta. No do cu men to, a União so li ci ta que as in- 
ves ti ga ções con ti nu em e ne nhu ma hi pó te se se ja des- 
car ta da.

<Exi gi mos a con ti nui da de e o apro fun da men to das
in ves ti ga ções. Exi gi mos que a PF con si de re as in for ma- 
ções qua li fi ca das que já re pas sa mos a eles em nos sos
ofí ci os. Só as sim te re mos a opor tu ni da de de vi ver em
paz no va men te em nos so ter ri tó rio, o Va le do Ja va ri=, diz
a no ta.

Dom Phil lips, que é co la bo ra dor do jor nal bri tâ ni- 
co The Guar di an, e Bru no Pe rei ra, ser vi dor li cen ci a do da
Fu nai, fo ram vis tos pe la úl ti ma vez na ma nhã do dia 5 de
ju nho, na re gião 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.

O lo cal con cen tra o mai or nú me ro de in dí ge nas iso la- 
dos ou de con ta to re cen te do mun do. Eles se des lo ca- 
vam da co mu ni da de ri bei ri nha de São Ra fa el pa ra a ci- 
da de de Ata laia do Nor te (AM), quan do su mi ram sem
dei xar ves tí gi os.

O in di ge nis ta de nun ci ou que so fria ame a ças na re- 
gião, in for ma ção con fir ma da pe la PF, que abriu pro ce di- 
men to in ves ti ga ti vo so bre a de nún cia. Bru no Pe rei ra es- 
ta va atu an do co mo co la bo ra dor da União das Or ga ni za- 
ções In dí ge nas do Va le do Ja va ri (Uni va ja), uma en ti da- 
de man ti da pe los pró pri os in dí ge nas da re gião, e ti nha
co mo fo co im pe dir in va são da re ser va por pes ca do res,
ca ça do res e nar co tra fi can tes.

São Luís, terça-feira, 21 de junho de 2022
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Petro se torna o primeiro presidente de esquerda no Palácio de Nariño, após 3
tentativas de eleição

Quem é Gus ta vo Pe tro?

Her nan dez re co nhe ce vi tó ria de Pe tro

Quem li de ra a opo si ção?

Gustavo Petro é eleito
presidente da Colômbia

O
eco no mis ta e ex-guer ri lhei- 
ro de es quer da, Gus ta vo Pe- 
tro, de 62 anos, foi elei to
pre si den te da Co lom bia. O

re sul ta do da apu ra ção dos vo tos foi
di vul ga do na noi te des te do min go
(19/6). 

Pe tro ven ceu Ro dol fo Her nán dez
em se gun do tur no das elei ções pre si- 
de ni ais do país. O ven ce dor su ce de rá
o im po pu lar pre si den te con ser va dor
Iván Du que, que por lei não pô de se
can di da tar à re e lei ção.

Ana lis tas po lí ti cos ex pli cam que o
man da to Pe tro te rá di fi cul da des de
go ver nar. Ape sar de ter con quis ta do
for ça no Con gres so, a cen tro-es quer- 

da  pos sui ape nas 35% das ca dei ras do
con gres so. Mais da me ta de es tá nas
mãos da cen tro-di rei ta tra di ci o nal do
país.

Gus ta vo Pe tro se de fi ne co mo um
<re bel de mo de ra do= e atrai des con fi- 
an ça en tre os con ser va do res, os pe cu- 
a ris tas e uma ala do em pre sa ri a do e
do mi li ta ris mo. 

Além de des car tar a es ta ti za ção da
pro pri e da de pri va da, ele pro põe in- 
ter rom per a ex plo ra ção de pe tró leo,
tran si tar a eco no mia pa ra uma ener- 
gia mais lim pa, am pli ar a pro du ção de
ali men tos e re for mar as re gras de pro- 
mo ção den tro das for ças mi li ta res.

O no vo pre si den te co lom bi a no
nas ceu em 19 de Abril de 1960, na ci- 
da de de Cié na ga de Oro, na pro vín cia
de Cór do ba – Colôm bia, em uma fa- 
mí lia de clas se mé dia. O pai era con- 
ser va dor e a mãe li be ral. Aos 10 anos
de ida de, exa ta men te, as sis tiu a uma
elei ção mar ca da por de nún ci as de
frau des por par te dos con ser va do res,
que cul mi nou no sur gi men to do gru- 
po guer ri lhei ro Mo vi men to 19 de
Abril (M-19).

A tra je tó ria po lí ti ca de Pe tro co me- 
çou 7 anos de pois, em 1977, quan do
se jun tou ao M-19. Em 1985, o jo vem
po lí ti co foi pre so por pos se ile gal de
ar mas. Na clan des ti ni da de ado tou o
no me Au re li a no, em ho me na gem ao
per so na gem de Cem Anos de So li- 
dãom de Ga brel Gar cia Mar quez.

Gus ta vo fi cou pre so por um ano e
meio, e, se gun do ele con ta, foi tor tu- 
ra do pe lo exér ci to. Nos di as 6 e 7 de
no vem bro de 1985, o M-19 gru po in- 

va diu o Pa lá cio da Jus ti ça e fez mais de
300 pes so as re féns du ran te 28 ho ras. A
ação dei xou mais de 100 mor tos, in- 
cluin do o pre si den te da Su pre ma Cor-
te, Al fon so Reys. Pe tro não par ti ci pou
do ata que por que es ta va pre so.

Em 1990, Gus ta vi Pe tro par ti ci pou
da trans for ma ção do gru po guer ri- 
lhei ro em um par ti do po lí ti co, a Ali an-
ça De mo crá ti ca M-19. A le gen da te ve
gran de atu a ção na Cons ti tui ção Co- 
lom bi a na de 1990. No ano se guin te,
foi elei to de pu ta do pe la pri mei ra vez.
O se gun do man da to veio em 1998.
Des ta vez, em um no vo par ti do, que
ele fun dou jun ta men te com ex-in te- 
gran tes do M-19.

Em 2010 foi elei to o ter cei ro se na-
dor mais vo ta do. Gus ta vo Pe tro de di- 
cou a car rei ra po lí ti ca a de nun ci ar a
cor rup ção e re ve lar es que mas po lí ti- 
cos com fac c ções cri mi no sas, o que
con quis tou o elei to ra do e o tor nou
um dos par la men ta res mais po pu la- 
res da Colôm bia.

Ro dol fo Her nán dez, que dis pu tou
o se gun do tur no das elei ções pre si-
den ci ais co lom bi a nas com Gus ta vo
Pe tro, ad mi tiu a der ro ta pa ra o es- 
quer dis ta. 

Em uma bre ve pu bli ca ção no Fa ce- 
bo ok, ele dis se: <acei to o re sul ta do,
co mo de ve ser (…) De se jo ao dou tor
Gus ta vo Pe tro que sai ba di ri gir o país
que se ja fi el a seu dis cur so con tra a
cor rup ção=, dis se o mi li o ná rio in de-
pen den te, de 77 anos, que per deu
com 47,22% dos vo tos pa ra o se na dor
e ex-guer ri lhei ro, que ob te ve 50,51%,
se gun do apu ra ção ofi ci al.

Macron sem maioria absoluta na França
O pre si den te Em ma nu el Ma cron

de ve co me çar a bus car ali a dos pa ra
con du zir seu pro gra ma re for mis ta e
li be ral, de pois que sua ali an ça de cen- 
tro per deu a mai o ria ab so lu ta na
Fran ça.

<O ta pa na ca ra=, <o ba nho frio=,
<ter re mo to po lí ti co=… A im pren sa
não eco no mi zou ad je ti vos pa ra des- 
cre ver o gol pe so fri do pe lo pre si den te
de 44 anos, acos tu ma do a go ver nar
des de 2017 com uma mai o ria ab so lu- 
ta.

Sua ali an ça Jun tos! con quis tou 245
dos 577 as sen tos na As sem bleia (câ- 
ma ra bai xa); a fren te de es quer da,
137; e o Re a gru pa men to Na ci o nal
(RN) de ex tre ma-di rei ta, 89, mul ti pli- 
can do por on ze os de pu ta dos con- 
quis ta dos em 2017.

A 44 ca dei ras da mai o ria ab so lu ta
(189), a por ta-voz do go ver no, Oli via
Gré goi re, co men tou nes ta se gun da
so bre o ris co de um <país blo que a do=
e ga ran tiu que <se rão ne ces sá ri os
ima gi na ção, au dá cia e aber tu ra= pa ra
al can çar acor dos.

<O pre si den te te rá que mu dar seu

tem pe ra men to. Seu go ver no se rá pro- 
fun da men te de ses ta bi li za do=, aler tou
o ci en tis ta po lí ti co Pas cal Per ri ne au
ao jor nal Le Pa ri si en, pa ra quem <ele
de ve, gos te ou não, apren der a cul tu ra
do com pro mis so par la men tar=.

Com um pri mei ro man da to mar ca- 
do por pro tes tos so ci ais, a pan de mia
de co ro na ví rus e os efei tos da guer ra
na Ucrâ nia, Ma cron for jou a ima gem
de um pre si den te <ar ro gan te=.

Em abril, após sua re e lei ção, pro- 
me teu mu dar sua for ma de go ver nar.

Os pri mei ros avi sos não de mo ra- 
ram a che gar. O de pu ta do de es quer- 
da Éric Co que rel adi an tou que a opo- 
si ção apre sen ta ria uma <mo ção de
cen su ra= con tra o go ver no no dia 5 de
ju lho, dia da de cla ra ção de po lí ti ca ge- 
ral.

Por en quan to, não é cer to que es ta
mo ção con tra o Exe cu ti vo da pri mei- 
ra-mi nis tra Éli sa beth Bor ne vá adi an- 
te. O RN ain da não se pro nun ci ou e,
no par ti do Os Re pu bli ca nos (LR, à di- 
rei ta), seu se cre tá rio-ge ral ga ran tiu
que não vo ta rá a fa vor.

Com 64 ca dei ras, o LR – her dei ro
dos ex-pre si den tes con ser va do res
Jac ques Chi rac (1995-2007) e Ni co las
Sarkozy (2007-2012) – e seus ali a dos
da UDI apa re cem co mo o prin ci pal
blo co a apoi ar Ma cron.

O go ver no e a pri mei ra-mi nis tra,
po rém, já es tão sob pres são. Pa ra Per- 
ri ne au, Bor ne não é a <mais ade qua- 
da= nes se no vo ce ná rio, pois vem da
cen tro-es quer da do par ti do no po der
e tem um per fil <tec no crá ti co= e não
<po lí ti co=.

A por ta-voz do go ver no adi an tou
que o no vo Exe cu ti vo se rá co nhe ci do
<nos pró xi mos di as=.

A mai o ria sim ples é um ce ná rio in- 
co mum na se gun da eco no mia da
União Eu ro peia (UE). Des de o iní cio
da Quin ta Re pú bli ca em 1958, só
acon te ceu uma vez com o ex-pre si- 

den te so ci a lis ta Fran çois Mit ter rand,
de 1988 a 1993.

Ma cron, re e lei to em 24 de abril
com 58,55% dos vo tos con tra Le Pen,
pre ci sa te cer ali an ças pa ra con su mar
seu no vo im pul so re for mis ta, co mo
sua pro pos ta de adi ar a ida de de apo-
sen ta do ria de 62 pa ra 65 anos.

Tan to a No va União Po pu lar, Eco ló- 
gi ca e So ci al (Nu pes) – que reú ne a es- 
quer da ra di cal, eco lo gis tas, co mu nis- 
tas e so ci a lis tas – quan to a ex tre ma-
di rei ta se opu se ram du ran te a cam pa- 
nha a es sa me di da e se co lo cam nu ma
opo si ção <fir me=.

O Par la men to, as sim, re cu pe ra pro- 
ta go nis mo no no vo ci clo po lí ti co,
após uma ma ra to na elei to ral que dei- 
xa um pa no ra ma po lí ti co di vi di do em
três gran des blo cos – es quer da ra di- 
cal, cen tro e ex tre ma-di rei ta – e os
par ti dos tra di ci o nais em se gun do pla- 
no.

Se Ma cron não con se guir apro var
su as re for mas, po de rá dis sol ver a As- 
sem bleia e con vo car elei ções an te ci-
pa das, um ce ná rio <ico no clas ta=, se- 
gun do seu mi nis tro da Agri cul tu ra,
Marc Fes ne au, por quem <os elei to res
[já] de ci di ram=.

Além da pres são so bre o par ti do no
po der, nes ta se gun da-fei ra co me çou a
ba ta lha en tre o Nu pes do es quer dis ta
Je an-Luc Mé len chon e a ex tre ma-di-
rei ta de Ma ri ne Le Pen pa ra se apre-
sen tar co mo lí der da opo si ção.

A fren te de es quer da é nu me ri ca- 
men te a prin ci pal for ça de opo si ção,
mas a gran de ven ce do ra das elei ções
foi Le Pen, que com seu Re a gru pa- 
men to Na ci o nal con se guiu ins ta lar a
ex tre ma-di rei ta no ce ná rio po lí ti co
fran cês.

<So mos o pri mei ro par ti do na Fran-
ça= e <o pri mei ro par ti do da opo si- 
ção=, ga ran tiu na rá dio Fran ceIn fo o
de pu ta do elei to Phi lip pe Bal lar (RN),
que rei vin di cou a pre si dên cia do co- 
mi tê de Fi nan ças, que ge ral men te é li-
de ra do pe la opo si ção.

Ví ti mas

Lan cha de Bru no e
Dom é en con tra da
afun da da em rio

A for ça de se gu ran ça que in ves ti ga os as sas si na tos 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 lo ca li za ram a lan cha na qual a du pla vi- 
a ja va quan do fo ram em bos ca dos e mor tos, no dia 5 de
ju nho.

Se gun do a Po lí cia Ci vil do Ama zo nas, a em bar ca ção
es ta va sub mer sa a cer ca de 20 me tros de pro fun di da de
no Rio do Ita co aí, pró xi mo à co mu ni da de Ca cho ei ra
(AM). O pe so de ao me nos seis sa cos de areia pre sos à
lan cha a im pe di am de vir à to na, pa ra que não fos se en- 
con tra da.

Jun to à em bar ca ção fo ram en con tra dos um mo tor de
40 hp e qua tro tam bo res que eram usa dos por Bru no,
con for me ex pli cou o de le ga do Alex Pe rez, da 50ª De le- 
ga cia In te ra ti va de Po lí cia de Ata laia do Nor te (AM).

O lo cal exa to on de a lan cha foi en con tra da foi in di ca- 
do por Je fer son da Sil va Li ma. Co nhe ci do por Pe la do da
Di nha, Li ma foi de ti do no úl ti mo sá ba do (18), pe la sus- 
pei ta de en vol vi men to com os as sas si na tos de Bru no e
Dom, cu jos res tos mor tais fo ram res ga ta dos no dia 15.

O lo cal on de es ta vam en ter ra dos os <re ma nes cen tes
hu ma nos= – con for me de sig na ção das for ças de se gu- 
ran ça – foi re ve la do pe lo pes ca dor Ama ril do da Cos ta
Oli vei ra. Co nhe ci do co mo Pe la do, Oli vei ra foi o pri mei- 
ro sus pei to de ti do por par ti ci pa ção no cri me e, se gun do
a Po lí cia Fe de ral (PF), con fes sou a par ti ci pa ção no de sa- 
pa re ci men to do in di ge nis ta e do jor na lis ta bri tâ ni co. Os
res tos mor tais es ta vam en ter ra dos em uma área de ma ta
fe cha da, a cer ca de 3 quilô me tros da ca lha do Rio Ita co- 
aí.

O se gun do sus pei to, de ti do em ca rá ter tem po rá rio no
úl ti mo dia 14, é Oseney da Cos ta de Oli vei ra, co nhe ci do
co mo Dos San tos.

Além dos três sus pei tos já de ti dos, a PF in for mou, on- 
tem (19), que apu ra a par ti ci pa ção de ou tras cin co pes- 
so as na ocul ta ção dos cor pos. As in ves ti ga ções con ti nu- 
am pa ra ten tar es cla re cer as cau sas dos as sas si na tos e se
há ou tras pes so as en vol vi das. A PF já an te ci pou que, até
o mo men to, não há in dí ci os de que o cri me te nha si do
en co men da do, e que os cri mi no sos te ri am agi do por
ini ci a ti va pró pria.

Em no ta, a União dos Po vos do Ja va ri (Uni ja va) dis- 
cor dou da con clu são da PF. A en ti da de – pa ra a qual Bru- 
no pres ta va ser vi ços des de que se li cen ci ou, sem ven ci- 
men tos, do seu car go na Fun da ção Na ci o nal do Ín dio
(Fu nai) – afir ma ter re pas sa do in for ma ções so bre or ga- 
ni za ções cri mi no sas que atu a ri am na re gião e que po de- 
ri am ser as res pon sá veis pe las mor tes do in di ge nis ta e
do jor na lis ta. No do cu men to, a União so li ci ta que as in- 
ves ti ga ções con ti nu em e ne nhu ma hi pó te se se ja des- 
car ta da.

<Exi gi mos a con ti nui da de e o apro fun da men to das
in ves ti ga ções. Exi gi mos que a PF con si de re as in for ma- 
ções qua li fi ca das que já re pas sa mos a eles em nos sos
ofí ci os. Só as sim te re mos a opor tu ni da de de vi ver em
paz no va men te em nos so ter ri tó rio, o Va le do Ja va ri=, diz
a no ta.

Dom Phil lips, que é co la bo ra dor do jor nal bri tâ ni- 
co The Guar di an, e Bru no Pe rei ra, ser vi dor li cen ci a do da
Fu nai, fo ram vis tos pe la úl ti ma vez na ma nhã do dia 5 de
ju nho, na re gião 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.

O lo cal con cen tra o mai or nú me ro de in dí ge nas iso la- 
dos ou de con ta to re cen te do mun do. Eles se des lo ca- 
vam da co mu ni da de ri bei ri nha de São Ra fa el pa ra a ci- 
da de de Ata laia do Nor te (AM), quan do su mi ram sem
dei xar ves tí gi os.

O in di ge nis ta de nun ci ou que so fria ame a ças na re- 
gião, in for ma ção con fir ma da pe la PF, que abriu pro ce di- 
men to in ves ti ga ti vo so bre a de nún cia. Bru no Pe rei ra es- 
ta va atu an do co mo co la bo ra dor da União das Or ga ni za- 
ções In dí ge nas do Va le do Ja va ri (Uni va ja), uma en ti da- 
de man ti da pe los pró pri os in dí ge nas da re gião, e ti nha
co mo fo co im pe dir in va são da re ser va por pes ca do res,
ca ça do res e nar co tra fi can tes.

São Luís, terça-feira, 21 de junho de 2022

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 023/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 484/2022 – CPL/MIRADOR

A Prefeitura Municipal de Mirador - MA, localizada na Rua Jornalista Mauritônio Meire, 22 – Centro, comu-
nica aos interessados que realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico, em 30/06/2022, às 09:00hrs, ho-
rário local, objetivando a aquisição de duas ambulâncias 0km remoção tipo A (AMBULÂNCIA DE TRANS-
PORTE) para atender ao município de Mirador/MA por meio do sistema https://www.comprasmirador.com.br/. 
 O presente Edital estará à disposição dos interessados no endereço eletrônico https://www.comprasmirador.
com.br/ ou no portal de transparência http://www.transparencia.mirador.ma.gov.br/acessoInformacao/licita-
cao/tce ou no site do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão https://www6.tce.ma.gov.br/sacop/muralsite/
mural.zul. 

MIRADOR (MA), 15/06/2022
____________________________

Deusevan Pereira de Brito
Pregoeiro
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O programa já beneficiou mais de 6 mil estudantes maranhenses do Ensino Superior
das instituições públicas e privadas, além de estudantes do ensino médio e técnico 

AUXÍLIO

Nova edição do Cartão
Transporte Universitário

A
Se cre ta ria de Es ta do da Ju- 
ven tu de (Se e juv) lan ça, nes ta 
ter ça-fei ra (21), no Pa lá cio 
Hen ri que de La Roc que, às 

16h, mais um edi tal do Pro gra ma Car- 
tão Trans por te Uni ver si tá rio. Ins ti tuí- 
do pe la Lei Nº 10.691, de 26 de se tem- 
bro de 2017, o pro gra ma já be ne fi ci ou 
mais de 6 mil es tu dan tes ma ra nhen- 
ses do En si no Su pe ri or das ins ti tui- 
ções pú bli cas e pri va das que re a li zam 
um des lo ca men to em tra je to não in- 
fe ri or a 100 km, além de es tu dan tes do 
en si no mé dio e téc ni co da Re de dos 
Ins ti tu tos de Edu ca ção, Ci ên cia e Tec- 
no lo gia do Ma ra nhão (IE MA).

A pri mei ra edi ção de 2022 con tou 
com uma am pli a ção do nú me ro de 
va gas pa ra es tu dan tes das Uni da des 
Ple nas da Re de IE MA, após um es tu do 
di ri gi do que de mons trou a ne ces si da- 
de de am pli a ção e au men to de va gas 
pa ra es te pú bli co, co mo me ca nis mo 
de com ba te à eva são es co lar.

A me ta da atu al edi ção é aten der 
2.880 es tu dan tes uni ver si tá ri os das 
re des de en si no do Ma ra nhão, além 
dos alu nos do IE MA, pa ra que con si- 
gam re a li zar o des lo ca men to de ida e 
vol ta no tra je to de ca sa pa ra ins ti tui- 
ção de en si no. Com as mu dan ças, o 
Car tão Trans por te Uni ver si tá rio dis- 
po ni bi li za rá um in ves ti men to na or- 
dem de R$ 2.304.000, oriun do do Go- 
ver no do Es ta do.

O edi tal que se rá lan ça do já con si- 
de ra as mu dan ças apro va das co mo a 
re du ção da qui lo me tra gem per cor ri- 
da de ida e vin da pa ra uma so ma de 70 
km e am plia o nú me ro de va gas no 
edi tal ge ral pa ra 1.200, des ti na das aos 
jo vens das ins ti tui ções de En si no Su-

A META DA ATUAL EDIÇÃO É ATENDER 2.880 ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS

pe ri or. Tam bém abre 1.680 va gas pa ra 
es tu dan tes das Uni da des Ple nas da 
Re de IE MA. As mu dan ças na le gis la- 
ção do pro gra ma per mi ti rão am pli ar 
o nú me ro de jo vens, fa mí li as e ci da- 
des que se rão be ne fi ci a das com o Pro- 
gra ma Car tão Trans por te Uni ver si tá- 
rio.

Na oca sião, tam bém se rá as si na da 
a or dem de ser vi ço pa ra a cons tru ção 
do Cen tro de Re fe rên cia Me tro po li ta- 
no da Ju ven tu de, uma de man da das 
ju ven tu des apro va das no or ça men to 
par ti ci pa ti vo. E a lei que re gu la o fun- 
ci o na men to do Fun do Es ta du al de Ju- 
ven tu de do Ma ra nhão, o pri mei ro 
fun do apro va do no Bra sil e que pro- 
vo cou uma al te ra ção na cons ti tui ção 
do Es ta do com Pro je to de Emen da 
Cons ti tu ci o nal (PEC) apro va da em 
2021.

Com a lei que re gu la men ta a atu a- 
ção do Fun do Es ta du al da Ju ven tu de 
do Ma ra nhão, o Es ta do se rá o pri mei- 
ro a com ple tar a es tru tu ra que for ta le- 
ce o Sis te ma Es ta du al de Ju ven tu de, 
que se cons ti tui de: Se cre ta ria; Con se- 
lho; Pla no e Fun do. As sim, o Es ta do dá 
mais um pas so no for ta le ci men to e 
cons tru ção da po lí ti ca pú bli ca es ta-
du al de ju ven tu de.

O ato de lan ça men to con ta rá com a 
pre sen ça do go ver na dor; se cre tá ri os; 
de pu ta dos; ges to res mu ni ci pais de ju- 
ven tu de; con se lhei ros es ta du ais de 
ju ven tu de; ges tor ge ral do IE MA; rei- 
to res e es tu dan tes be ne fi ci a dos pe lo 
pro gra ma. 

O even to de lan ça men to do edi tal 
tam bém mar ca o iní cio das ins cri ções 
no Pro gra ma que po de rão ser re a li za- 
das no si te (trans por teu ni ver si ta- 

OBRA DO TURISMO

Icatu receberá Terminal Hidroviário

FOI ASSINADA A ORDEM DE SERVIÇO PARA A CONSTRUÇÃO DO TERMINAL CONCITA AZEVEDO MENDES,  NO POVOADO MAMUNA

O se cre tá rio de Es ta do do Tu ris mo,
Pau lo Ma tos, es te ve pre sen te, jun ta- 
men te com a co mi ti va do go ver no es- 
ta du al, em in ten sa agen da na ci da de
de Ica tu, nes ta sex ta-fei ra (17).

Na oca sião, foi as si na da a or dem de
ser vi ço pa ra a cons tru ção do Ter mi nal
Hi dro viá rio Con ci ta Aze ve do Men des,
lo ca li za do no Po vo a do Ma mu na.

<Se rá uma im por tan te

obra pa ra o tu ris mo do

po lo Mu nin. O ter mi nal

de em bar que e

de sem bar que des se

po vo a do de Ica tu le va rá

mais aces so, ren da e

in cen ti va rá o tu ris mo da

re gião=, ex pli cou o

se cre tá rio de Tu ris mo.

O go ver na dor em exer cí cio, Pau lo
Vel ten, acom pa nha do do se cre tá rio-
che fe da Ca sa Ci vil, Se bas tião Ma dei-
ra, es ti ve ram na ci da de pa ra inau gu-
rar o Cen tro de Aten ção Psi cos so ci al
(Caps), are ni nha es por ti va, e en tre gar
três to ne la das de pes ca do, 300 ces tas
de ali men tos e mo to res pa ra pes ca.

O pre fei to de Ica tu, Wa la ce Aze ve- 
do, tam bém acom pa nhou a co mi ti va
es ta du al na vi si ta à re for ma do Hos pi-
tal Mu ni ci pal e na as si na tu ra de or- 
dens de ser vi ço pa ra a re for ma do Gi- 
ná sio Mu ni ci pal e es co la do Po vo a do
Pal mei ra.

Ex pan são dos IE MA’s

Co nhe ça as Uni da des em fun ci o na men to

EDU CA ÇÃO

IE MA no Mun do:
alu nos con tam co mo o
ins ti tu to pro por ci o nou
in ter câm bio com
ou tras cul tu ras

Além de co le ci o nar prê mi os e me da lhas na ci o nais e
in ter na ci o nais, o Ins ti tu to de Edu ca ção Ci ên cia e Tec no- 
lo gia do Ma ra nhão (IE MA) tem mui ta his tó ria emo ci o- 
nan te pa ra con tar. Des de 2015, os es tu dan tes ma ra- 
nhen ses vêm ga nhan do uma enor me opor tu ni da de de
cres ci men to pro fis si o nal, a par tir da edu ca ção de ní vel
mé dio téc ni co.

Por meio da Se cre ta ria de Es ta do da In fra es tru tu ra
(Sin fra), fo ram en tre gues 20 pré di os do ins ti tu to em to- 
das as re giões do Ma ra nhão, am pli an do a ofer ta de en si- 
no pa ra to dos.

A es tru tu ra am pla, com to do o su por te de la bo ra tó ri- 
os, área de vi vên cia e sa las de in te ra ção, pos si bi li ta que
alu nos con quis tem es pa ço e po ten ci a li zem a ca pa ci da- 
de in te lec tu al. Nes ses anos de fun ci o na men to, o IE MA
já pos sui di ver sas his tó ri as emo ci o nan tes de alu nos que
pu de ram ex pe ri en ci ar no vi da des, co mo in ter câm bi os,
nos anos de es tu do, de uma for ma to tal men te gra tui ta.

A ex-alu na Yngrid Kaylane par ti ci pou do Pro gra ma
IE MA no Mun do e pas sou cin co me ses es tu dan do no
Ca na dá. Yngrid con ta que ter uma ex pe ri ên cia co mo es- 
sa mar cou a sua vi da co mo um to do.

<Ter a chan ce de fa zer um in ter câm bio pa ra vi si tar
um no vo país pa ra me lho rar as mi nhas ha bi li da des com
o in glês, co nhe cer uma no va cul tu ra, apren der so bre
res pon sa bi li da de, foi in crí vel, prin ci pal men te, por que
foi to tal men te de gra ça, co mo se fos se um pre sen te. Ti- 
ve mos to do o su por te ne ces sá rio e aju da do Go ver no do
Es ta do en quan to nós es tá va mos lá pa ra man ter a gen te.
Foi in crí vel fi car cin co me ses es tu dan do em uma es co la
e ter a vi vên cia de mo rar em uma ca sa de uma fa mí lia
ca na den se. Tí nha mos o con ta to diá rio com o in- 
glês. Além dis so, ti ve a opor tu ni da de de fa zer mui tas
ami za des e vi ver ex pe ri ên ci as in crí veis que eu nun ca
vou es que cer, prin ci pal men te, em uma fa se da vi da on- 
de nós es ta mos chei os de von ta de de des co ber tas e ex- 
pe ri ên ci as; en tão foi re al men te ines que cí vel=, con tou
ela.

A his tó ria da Kaylane é uma das mi lha res que o IE MA
cons trói to dos os di as. Por meio do en si no fo ca do no de- 
sen vol vi men to pro ta go nis ta, alu nos são in cen ti va dos e
apoi a dos a sem pre so nha rem e bus ca rem no vos co nhe- 
ci men tos e ap ti dões, de sen vol ven do au to no mia e sen so
crí ti co de pro je ção no fu tu ro.

Mui to além da di dá ti ca teó ri ca, o IE MA tem se pre o- 
cu pa do com a for ma ção to tal do alu no, e Yngrid vi veu is- 
so, na prá ti ca, quan do es te ve fo ra. <Eu apren di mui to
com es sa ex pe ri ên cia, so bre adap ta ção, so bre res pon sa- 
bi li da de. Apren di que eu não tô so zi nha. Eu te nho uma
re de de su por te co mi go e, cla ro, so bre a lín gua. Tem um
mo men to que eu acho que to do in ter cam bis ta pas sa
que é se per ce ber pen san do em in glês e is so se ria mui to
di fí cil de al can çar sem es sa ex pe ri ên cia de con ta to diá- 
rio com a lín gua=, re la tou a jo vem pro ta go nis ta.

Des de 2015, no iní cio da his tó ria do IE MA, já fo ram
en tre gues, pe la Sin fra, cer ca de 20 uni da des ple nas em
to das as re giões e, pa ra dar con ti nui da de e au men tar o
le que de so nhos por to do o Es ta do, o Go ver no do Ma ra- 
nhão ain da es tá cons truin do mais qua tro uni da des ple- 
nas, nas ci da des de Vi tó ria do Me a rim, San ta Lu zia, São
Do min gos e São Ma teus, es te úl ti mo já em fa se de fi na li- 
za ção e en tre ga.

Atu al men te, 32 Uni da des Ple nas es tão em fun ci o na- 
men to no es ta do, que ofer tam En si no Mé dio Téc ni co
em Tem po In te gral, nas ci da des de Axi xá, Ama ran te do
Ma ra nhão, Ba ca bal, Ba ca bei ra, Ba ce lar Por te la, Bal sas,
Bre jo, Ca ru ta pe ra, Co dó, Co ro a tá, Co e lho Ne to, Cu ru ru- 
pu, Vi a na, Gon çal ves Di as, Ma tões, Pin da ré-Mi rim, Pre- 
si den te Du tra, São Jo sé de Ri ba mar, São Luís, San ta Inês,
San ta He le na, São Ma teus, São Vi cen te Fer rer, San ta Lu- 
zia do Pa ruá, Ti mon, Tu tóia e Var gem Gran de. 

Além dis so, 02 uni da des En si no Fun da men tal são bi- 
lin gues, uma em São Luís e ou tra na ci da de de San ta
Inês, ain da em im plan ta ção. So ma do a is so, o Es ta do
ain da con ta com 24 uni da des vo ca ci o nais pa ra ofer ta de
cur sos FIC e pro fis si o na li zan tes. Is so so ma um to tal de
58 uni da des edu ca ci o nais pro fis si o na li zan tes em to do o
Es ta do.

São Luís, terça-feira, 21 de junho de 2022
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Nutrição e São João

Na Fei ri nha São Luís des te úl ti mo do min-
go (19), even to pro mo vi do pe la Pre fei tu ra, a
Se cre ta ria Mu ni ci pal de Se gu ran ça Ali men-
tar (Sem sa) mar cou pre sen ça com equi pes
pa ra ofe re cer ao pú bli co in te res sa do ava li a-
ção nu tri ci o nal, com ve ri fi ca ção de pe so, al-
tu ra e Ín di ce de Mas sa Cor po ral (ICM). A
ideia é cha mar aten ção pa ra a boa ali men ta- 
ção e a im por tân cia da prá ti ca de ati vi da des
fí si cas, prin ci pal men te nes ta épo ca ju ni na.

Violência contra idosos

Além de to das as di fi cul da des cau sa das
pe la pan de mia de Co vid-19, a vi o lên cia con- 
tra o ido so foi uma tris te si tu a ção que se in- 
ten si fi cou nes tes úl ti mos anos. Se gun do da- 
dos da Ou vi do ria Na ci o nal de Di rei tos Hu- 
ma nos, com pa ra do aos anos an te ri o res ao
sur to da do en ça, hou ve um au men to de
mais de 100% em de nún ci as de vi o la ções
dos di rei tos des te vul ne rá vel gru po. Em
2018, fo ram re gis tra das 37.490 de nún ci as.

Quem an dou ani ver sa ri an do em
gran de es ti lo, foi o di re tor do Gru po
Mer cú rio do HSLZ/HSE, Pli nio Tuz -
zo lo, no ul ti mo dia 16. Ele re ce beu
vá ri as ho me na gens dos di re to res do
gru po, ami gos e fun ci o ná ri os do hos -
pi tal. E apro vei tou o fe ri a do pa ra ce -
le brar tam bém em São Pau lo, jun to
com o seu so bri nho Mau rí cio Tuz zo lo
no seu mais no vo res tau ran te Ca fé
Ar ti gas de gas tro no mia ita li a na que
fi ca lo ca li za do no Ins ti tu to Ca sa Vi -
la no va Ar ti gas em Cam po Be lo – SP.
Na fo to o di re tor do Gru po Mer cú rio
HSLZ/HSE Plí nio Tuz zo lo com Ana
Ka rin An dra de, Ta li ta Mis sa glia e o
ma ri do Mau rí cio Tuz zo lo.

Na Câ ma ra Mu ni ci pal
de São Luís, na ses são
or di ná ria des sa se gun -
da-fei ra (20), o ve re a -
dor Mar lon Bo tão
(PSB) usou a tri bu na
pa ra fa lar so bre o pro -
je to so ci al Ins pi rar
Saú de. O pro je to con -
sis te em le var pa ra
den tro das co mu ni da -
des da ca pi tal aten di -
men to mé di co, odon to -
ló gi co, of tal mo ló gi co,
re cre a ção in fan til e ou -
tros ti pos de ser vi ços.
Pe lo me nos 10 bair ros
da ci da de já fo ram be -
ne fi ci a dos.

O pro fes sor da Li cen ci -
a tu ra, Mes tra do e Dou -
to ra do em Ci ên ci as dos
Ma te ri ais do Cen tro de
Ci ên ci as de Im pe ra triz,
Alysson Stei ma cher
lan çou no úl ti mo sá ba -
do (18) o li vro de fic ção
<O sig no dos seis=. O
even to foi re a li za do
em Im pe ra triz, cu ja
obra do au tor es tá dis -
po ní vel pa ra ven da nos
si tes de com pra Ama -
zon e Sub ma ri no, nas
ver sões fí si ca e on-li -
ne. A co lu na de se ja su -
ces so e pa ra béns.

Camarote do turista

O Ar rai al da Ci da de, na Pra ça Ma ria Ara gão,
pro mo vi do pe la Pre fei tu ra de São Luís, es tá ofe- 
re cen do aos vi si tan tes da ci da de aces so VIP ao
Ca ma ro te do Tu ris ta. No es pa ço, quem es ti ver
na ca pi tal ma ra nhen se pres ti gi an do as fes tas ju- 
ni nas en con tra de gus ta ção gra tui ta de co mi das
tí pi cas, es pa ços ins ta gra má veis e ade re ços ju ni-
nos. Pa ra ter aces so, bas ta que as agên ci as de vi- 
a gem en trem em con ta to com a Cen tral de Aten-
di men to On-li ne de São Luís, por meio do nú- 
me ro (98) 99158-4947 pa ra ga ran tir as va gas dos
vi si tan tes.

A-Ha no Brasil

A tur nê mun di al pa ra ce le brar o ani ver sá rio
de 35 anos do ál bum de es treia do A-Ha, <Hun- 
ting High And Low=, lan ça do em 1985, che ga fi- 
nal men te ao Bra sil nes te pró xi mo mês de ju lho.
Con si de ra do um dos mais im por tan tes dis cos
da his tó ria da mú si ca pop, o ál bum, que é to ca- 
do in te gral men te nos shows da tur nê, apre sen- 
tou ao mun do hits atem po rais co mo <Ta ke On
Me=, <The Sun Always Shi nes On TV=, <Train Of
Thought= e, cla ro, <Hun ting High And Low=.
Adi a da por cau sa da pan de mia, a tur nê re ce beu
crí ti cas en tu si as ma das da im pren sa.

Comidas típicas

A gas tro no mia ma ra nhen se é ri ca e sa bo ro sa,
em es pe ci al os pra tos tí pi cos do São João que,
além de nu tri ti vos, são de li ci o sos e mui to apre- 
ci a dos por to dos. E quem qui ser le var es sas de lí- 
ci as pa ra ca sa, a di ca é con fe rir a se le ção es pe ci- 
al e ir re sis tí vel de pro du tos que as lo jas do Em- 
pó rio Fri bal pre pa ram to dos os anos, com uma
ex po si ção ca pri cha da de en cher os olhos.Tem
de lí ci as co mo o bo lo de mi lho cre mo so; bo lo de
ma ca xei ra e ta pi o ca, ma nuê de mi lho, min gaus
de ta pi o ca e mi lho, ma çã do amor, pi nhão co zi- 
do, cus cuz bai a no, pa mo nhas,  en tre ou tras.

Pra curtir

De pois de dois anos
sem fes tas ju ni nas,
em de cor rên cia da
pan de mia, o Ser vi ço
So ci al da In dús tria
(SE SI), en ti da de do
Sis te ma FI E MA, vol ta
a re a li zar o seu tra di -
ci o nal São João de
for ma pre sen ci al.

A pri mei ra a re ce ber
o even to foi Ba ca bal,
no úl ti mo dia 15. A
pró xi ma se rá nas São
Luís (24/06) e de pois
Ca xi as (26/06).

A Es co li nha Gol de
Pla ca, ini ci a ti va pa -
tro ci na da pe lo go ver -
no do Es ta do do Ma -
ra nhão e pe las Dro -
ga ri as Glo bo, por
meio da Lei Es ta du al
de In cen ti vo ao Es -
por te, te ve sua ter cei -
ra edi ção lan ça da ofi -
ci al men te na ma nhã
do úl ti mo sá ba do
(18).

A so le ni da de de lan -
ça men to acon te ceu
na As so ci a ção Atlé ti -
ca Boa Vi da, no bair ro
Are al, em Ba ca bal. 

Nes sa no va eta pa, o
pro je to aten de rá 60
cri an ças en tre 8 e 12
anos com trei nos de
fu te bol e aten di men -
to pe da gó gi co.

Um re tor no à ren ta -
bi li da de es tá <ao al -
can ce= em 2023 pa ra
as com pa nhi as aé re -
as, que es pe ram re -
cu pe rar es te ano 83%
dos pas sa gei ros de
an tes da pan de mia
de co vid-19, anun ci ou
a As so ci a ção In ter na -
ci o nal do Trans por te
Aé reo (IA TA).

O se tor ain da de ve
per der 9,7 bi lhões de
dó la res em 2022.

São Luís, terça-feira, 21 de junho de 2022
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ver sões fí si ca e on-li -
ne. A co lu na de se ja su -
ces so e pa ra béns.

Camarote do turista

O Ar rai al da Ci da de, na Pra ça Ma ria Ara gão,
pro mo vi do pe la Pre fei tu ra de São Luís, es tá ofe- 
re cen do aos vi si tan tes da ci da de aces so VIP ao
Ca ma ro te do Tu ris ta. No es pa ço, quem es ti ver
na ca pi tal ma ra nhen se pres ti gi an do as fes tas ju- 
ni nas en con tra de gus ta ção gra tui ta de co mi das
tí pi cas, es pa ços ins ta gra má veis e ade re ços ju ni-
nos. Pa ra ter aces so, bas ta que as agên ci as de vi- 
a gem en trem em con ta to com a Cen tral de Aten-
di men to On-li ne de São Luís, por meio do nú- 
me ro (98) 99158-4947 pa ra ga ran tir as va gas dos
vi si tan tes.

A-Ha no Brasil

A tur nê mun di al pa ra ce le brar o ani ver sá rio
de 35 anos do ál bum de es treia do A-Ha, <Hun- 
ting High And Low=, lan ça do em 1985, che ga fi- 
nal men te ao Bra sil nes te pró xi mo mês de ju lho.
Con si de ra do um dos mais im por tan tes dis cos
da his tó ria da mú si ca pop, o ál bum, que é to ca- 
do in te gral men te nos shows da tur nê, apre sen- 
tou ao mun do hits atem po rais co mo <Ta ke On
Me=, <The Sun Always Shi nes On TV=, <Train Of
Thought= e, cla ro, <Hun ting High And Low=.
Adi a da por cau sa da pan de mia, a tur nê re ce beu
crí ti cas en tu si as ma das da im pren sa.

Comidas típicas

A gas tro no mia ma ra nhen se é ri ca e sa bo ro sa,
em es pe ci al os pra tos tí pi cos do São João que,
além de nu tri ti vos, são de li ci o sos e mui to apre- 
ci a dos por to dos. E quem qui ser le var es sas de lí- 
ci as pa ra ca sa, a di ca é con fe rir a se le ção es pe ci- 
al e ir re sis tí vel de pro du tos que as lo jas do Em- 
pó rio Fri bal pre pa ram to dos os anos, com uma
ex po si ção ca pri cha da de en cher os olhos.Tem
de lí ci as co mo o bo lo de mi lho cre mo so; bo lo de
ma ca xei ra e ta pi o ca, ma nuê de mi lho, min gaus
de ta pi o ca e mi lho, ma çã do amor, pi nhão co zi- 
do, cus cuz bai a no, pa mo nhas,  en tre ou tras.

Pra curtir

De pois de dois anos
sem fes tas ju ni nas,
em de cor rên cia da
pan de mia, o Ser vi ço
So ci al da In dús tria
(SE SI), en ti da de do
Sis te ma FI E MA, vol ta
a re a li zar o seu tra di -
ci o nal São João de
for ma pre sen ci al.

A pri mei ra a re ce ber
o even to foi Ba ca bal,
no úl ti mo dia 15. A
pró xi ma se rá nas São
Luís (24/06) e de pois
Ca xi as (26/06).

A Es co li nha Gol de
Pla ca, ini ci a ti va pa -
tro ci na da pe lo go ver -
no do Es ta do do Ma -
ra nhão e pe las Dro -
ga ri as Glo bo, por
meio da Lei Es ta du al
de In cen ti vo ao Es -
por te, te ve sua ter cei -
ra edi ção lan ça da ofi -
ci al men te na ma nhã
do úl ti mo sá ba do
(18).

A so le ni da de de lan -
ça men to acon te ceu
na As so ci a ção Atlé ti -
ca Boa Vi da, no bair ro
Are al, em Ba ca bal. 

Nes sa no va eta pa, o
pro je to aten de rá 60
cri an ças en tre 8 e 12
anos com trei nos de
fu te bol e aten di men -
to pe da gó gi co.

Um re tor no à ren ta -
bi li da de es tá <ao al -
can ce= em 2023 pa ra
as com pa nhi as aé re -
as, que es pe ram re -
cu pe rar es te ano 83%
dos pas sa gei ros de
an tes da pan de mia
de co vid-19, anun ci ou
a As so ci a ção In ter na -
ci o nal do Trans por te
Aé reo (IA TA).

O se tor ain da de ve
per der 9,7 bi lhões de
dó la res em 2022.

São Luís, terça-feira, 21 de junho de 2022

NEDILSON MACHADONedilson Machado E-mail: nedilsonmachado@gmail.com

Nutrição e São João
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go (19), even to pro mo vi do pe la Pre fei tu ra, a
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tu ra e Ín di ce de Mas sa Cor po ral (ICM). A
ideia é cha mar aten ção pa ra a boa ali men ta- 
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Quem an dou ani ver sa ri an do em
gran de es ti lo, foi o di re tor do Gru po
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vá ri as ho me na gens dos di re to res do
gru po, ami gos e fun ci o ná ri os do hos -
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Em breve o fornecimento de 
água ficará ainda melhor. 
Seguindo o cronograma de investimentos, a BRK realizará obras de interligações e 
implantação dos sistemas de abastecimento de água na sua região. 

• As obras deverão causar impactos pontuais no abastecimento e possíveis 
desvios nas ruas dos bairros.

• As vias onde houverem atuação serão recompostas pela BRK em até 7 dias 
após a conclusão das obras, e com o mesmo tipo de material encontrado 
anteriormente à intervenção.

• O prazo para restabelecimento do abastecimento é em até  48h após o 
término da intervenção.

A obra leva alguns dias, mas os benefícios são duradouros.  
Contamos com sua compreensão!

0800 771 0001
brkambiental.com.br/maranhao
Saiba mais detalhes sobre nossas obras nas redes:  

brk.ambiental   brkambiental
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SISTEMA DE ABASTECIMENTO De 20/06 à 24/06/2022

BAIRRO SA SERVIÇO DATA PRAZO ÁREA DE IMPACTO

MOROPÓIA 16 Teste de Estanqueidade
21/06

9h às 15h 6h Moropoia/ Outeiro.

J. CÂMARA 

16 Interligação de Rede
21/06

9h às 17h 48h

São Raimundo, 
Gambarrinha, Campinas, 

São Benedito, Centro, 
Olho D'água, Vieira e 

Caúra.

16 Interligação para 
Setorização

23/06
9h às 12h 48h Jota Câmara II.

J. CÂMARA II

16 Execução de Descarga
22/06

9h às 12h 48h

Centro, São Raimundo, 
Moropóia, Campinas, 

Outeiro, São Benedito, 
Cruzeiro, J Câmara I, 

Sarnambi, Mojó e 
Recanto São José. 

16 Teste de Estanqueidade
23/06

9h às 15h 6h J. Câmara II.

16 Interligação de Rede
23/06

9h às 17h 48h

São Raimundo, 
Gambarrinha, Campinas, 

São Benedito, Centro, 
Olho D'água, Vieira e 

Caúra.

EPITÁCIO 
CAFETEIRA 

6 Interligação de Rede
20/06

9h às 17h 48h

Epitácio Cafeteira, Parque 
Horizonte, Edinho Lobão, 

Residencial Silvana e 
Marly Abdalla II.

MAIOBÃO 9 Capeamento de Rede
20/06

9h às 17h 48h
Maiobão, Dom Manoel, 
Sítio Grande, Caiaré e 

Vila Bacuritiua.

CONJUNTO 
LA BELLE PARK

9 Interligação de Rede
23/06

9h às 17h 48h Cond. La Belle Partk e 
Presidente Vargas. 

Nosso papel 
tá on, 

tá impresso, 
todo dia

888
MILHÕES
DE ACESSOS
o imparcial.com.br

OImparcialMA oimparcialonline oimparcial Tv Imparcial98 99144-5645
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Campanhas pelo estado incentivam doação de sangue. Hemomar opera em estado
crítico com defasagem diária de pelo menos 100 bolsas

Con fi ra al guns mi tos so bre
do a ção
• Con tá gio de do en ças: to do ma te ri al
uti li za do é des car tá vel, não há con ta -
to com san gue de ou tra pes soa;
• Quem te ve Co vid-19 nun ca mais
po de do ar san gue: can di da tos à do a -
ção de san gue com di ag nós ti co ou
sus pei ta de Co vid-19 e que apre sen ta -
ram sin to mas da do en ça, mes mo nos
ca sos le ves ou mo de ra dos, de vem es -
pe rar por 10 di as após es ta rem com -
ple ta men te re cu pe ra dos da do en ça,
pa ra en tão do ar;
• Só po dem do ar san gue mai o res de
ida de: ado les cen tes a par tir dos 16
anos po dem do ar san gue. Fi si ca men -
te eles já es tão ap tos pa ra do ar san -
gue, des de que cum pram to dos os re -
qui si tos bá si cos pa ra do a ção, mas por
se rem me no res de 18 anos, pre ci sam
de au to ri za ção dos pais ou res pon sá -
vel;
• O san gue fa rá fal ta ao do a dor: a re -
po si ção do vo lu me de plas ma ocor re
em 24 ho ras e a dos gló bu los ver me -
lhos em 4 se ma nas. En tre tan to, pa ra o
or ga nis mo atin gir o mes mo ní vel de
es to que de fer ro que apre sen ta va an -
tes da do a ção, são ne ces sá ri as 8 se ma -
nas pa ra os ho mens e 12 se ma nas pa -
ra as mu lhe res;
• Quem tem pi er cing e ta tu a gem não
po de do ar: ape nas pes so as com pi er -
cing na bo ca não po dem do ar san gue
pois a bo ca es tá mais re cep ti va a in -
fec ções. Elas só es tão ap tas a do ar 12
me ses após a re ti ra da. Pes so as que fi -
ze ram ta tu a gem, ma qui a gem de fi ni ti -
va e ou tros pro ces sos com per fu ra ção
da pe le de vem es pe rar 12 me ses pa ra
vol tar a do ar san gue.

PA TRÍ CIA CU NHA

DOAÇÃO DE SANGUE

Estoque da Hemomar
está em situação crítica

A
tu al men te, o es to que de bol- 
sas no He mo mar es tá em si- 
tu a ção crí ti ca, de acor do com
o Cen tro de He ma to lo gia e

He mo te ra pia do Ma ra nhão (He mo- 
mar). De ja nei ro a maio des te ano fo- 
ram co le ta das 17.025 bol sas, o equi va- 
len te a 140 bol sas por dia, quan do o
ide al, se gun do o Cen tro, se ria a co le ta
de 250 a 300 bol sas por dia. Fal ta do a- 
dor so bra ne ces si da de. Nes te mês, em
to do o Bra sil, in ten si fi cam-se as cam- 
pa nhas pa ra do a ção.

A cam pa nha Ju nho Ver me lho foi
cri a da pa ra in cen ti var a do a ção de
san gue, prin ci pal men te, nos pe río dos
em que há de fa sa gem no es to que de
bol sas de san gue. A cor ren te so li dá ria
tem o ob je ti vo tam bém de au men tar a
quan ti da de de do a ção no mês an te ri- 
or aos das fé ri as es co la res, pe río do do
ano em que há au men to nas vi a gens e
aci den tes nas es tra das.

Da dos da Se cre ta ria de Es ta do da
Saú de (SES) do Ma ra nhão in di cam
que, se com pa ra dos o pri mei ro tri- 
mes tre de 2021 e o mes mo pe río do de
2019 (pré-pan de mia), hou ve re du ção
no vo lu me des se es to que de 2,3% no
he mo cen tro e de 14,8% na He mor re- 
de.

Au men tar a quan ti da de de vo lun- 
tá ri os é vis to co mo um de sa fio, já que
o ce ná rio de do a ção no Bra sil não é
dos mais sa tis fa tó ri os. O per cen tu al
re co men da do pe la Or ga ni za ção
Mun di al da Saú de (OMS) de do a do res
num país é en tre 3,5% e 5% da po pu la- 
ção, no Bra sil cor res pon de a 2%
(OMS). Se gun do a mé di ca e co or de- 
na do ra do cur so de Me di ci na fa cul da- 
de Pi tá go ras, De ni se Pri ol li, há mui tos

mi tos en vol vi dos no ato so li dá rio, o
que aca ba con tri buin do pa ra que o
país não atin ja o ín di ce re co men da do.

<Do ar san gue, além de ser um ato
de amor ao pró xi mo, é uma ati vi da de
mui to se gu ra, sem cau sar pre juí zos à
saú de do do a dor. Uma das pre o cu pa- 
ções mais co muns é so bre o vo lu me
de san gue, no en tan to, ele vol ta ao
nor mal ra pi da men te, afas tan do o ris- 
co de fra que za=, pon tua a mé di ca.

Pa ra do ar san gue, é pre ci so ter en- 
tre 16 e 69 anos (me no res de vem es tar
acom pa nha dos do res pon sá vel le gal),
ter mais de 50 kg, es tar bem de saú de,
bem ali men ta do, des can sa do e apre- 
sen tar do cu men to de iden ti fi ca ção
ofi ci al, ori gi nal e com fo to. Os can di- 
da tos à do a ção pas sam por uma tri a- 
gem pa ra ava li a ção de ou tros cri té ri- 
os.

As do a ções de san gue po dem ser
re a li za das de se gun da a sex ta-fei ra, de
7h30 às 18h, e aos sá ba dos, de 7h30 às
12h, na se de da ins ti tui ção. In for ma- 
ções e agen da men tos pe lo What sApp:
(98) 99232-8496.

OPERAÇÃO CORPUS CHRISTI

5 pessoas morrem nas BRs que cortam o Maranhão

EM UM ÚNICO ACIDENTE, QUATRO PESSOAS QUE ESTAVAM NO MESMO VEÍCULO MORRERAM NA BR-226 EM GOV. EUGÊNIO BARROS

O ba lan ço da Po lí cia Ro do viá ria Fe- 
de ral da Ope ra ção Cor pus Ch ris ti re- 
gis trou 5 mor tes nas ro do vi as fe de rais
que cor tam o Ma ra nhão, re sul tan tes
de 15 aci den tes, que tam bém dei xa- 
ram 9 pes so as fe ri das, no pe río do de
15 a 19 de ju nho des te ano.

Se gun do a PRF, em com pa ra ção a
2021, a Ope ra ção Cor pus Ch ris ti 2022
apre sen tou re du ção no nú me ro de
aci den tes (de 16 pa ra 15) e de pes so as
fe ri das (de 12 pa ra 9), po rém au men to
no nú me ro de mor tes (de 4 pa ra 5).
Uma das ra zões pa ra es se au men to é
que um úni co aci den te nes te fe ri a do
re gis trou qua tro óbi tos (em Gov. Eu- 
gê nio Bar ros, no pri mei ro dia de ope- 
ra ção, 15), já em 2021, fo ram re gis tra- 
dos qua tro óbi tos em qua tro aci den- 

tes di fe ren tes.
O aci den te que vi ti mou 4 pes so as

foi no dia 15, às 19h, no BR 226 (al tu ra
do km 151, mu ni cí pio de  Go ver na dor
Eu gê nio de Bar ros). Se gun do a PRF, as
ví ti mas que ocu pa vam a pi ca pe eram
o con du tor, de 54 anos de ida de, re si- 
den te em Te re si na/PI, e três ocu pan- 
tes do se xo fe mi ni no. <A pi ca pe saiu
inad ver ti da men te de um aces so e
aden trou na ro do via. Na ver da de, fo- 
ram dois veí cu los que saí ram do aces- 
so. O pri mei ro con se guiu aden trar
com su ces so na ro do via, mas a pi ca pe
não=. O con du tor do veí cu lo de car ga
não se fe riu=, dis se a PRF.

Tam bém nes se pe río do fo ram re- 
gis tra das 32 ocor rên ci as cri mi nais no
fe ri a do, sen do 14 de las re fe ren tes a
cri mes am bi en tais (Ope ra ção Guar- 
diões do Bi o ma) e 7 cri mes de trân si- 

to.
No to tal, a PRF fis ca li zou 1.769 pes- 

so as e  1.507 veí cu los. Fo ram re a li za- 
dos 1.109 tes tes de al co o le mia e 15 fo- 
ram au tu a das, com 2 pes so as de ti das
por cri me de em bri a guez ao vo lan te.

Na ver da de, fo ram dois

veí cu los que saí ram do

aces so. O pri mei ro

con se guiu aden trar com

su ces so na ro do via, mas

a pi ca pe não

• O cli en te que atu a li zar o te le fo ne ce lu lar com seus da -
dos pes so ais te rá di rei to a 1 (um) nú me ro da sor te pa ra
con cor rer na ca te go ria 1 do 1º sor teio;
• O con su mi dor que atu a li zar o e-mail de seus da dos
pes so ais te rá di rei to a 1 (um) nú me ro da sor te pa ra con -
cor rer na ca te go ria 1 do 1º sor teio;
• Aque le que atu a li zar o RG ou CNH de seus da dos pes -
so ais te rá di rei to a 1 (um) nú me ro da sor te pa ra con cor -
rer na ca te go ria 1 do 1º sor teio;
• O cli en te que pos suir (NIS) ta ri fa so ci al bai xa ren da
de sa tu a li za do e atu a li zá-lo ou in for mar um no vo (NIS)
que aten de aos cri té ri os pa ra ter o be ne fí cio te rá di rei to
a 1 (um) nú me ro da sor te ex tra, pa ra con cor rer na ca te -
go ria 1 do 1º sor teio;
• O con su mi dor que ca das trar au to ri za ção pa ra o en vio
da sua fa tu ra de ener gia por e-mail te rá di rei to a 1 (um)
nú me ro da sor te ex tra por mês, en quan to per ma ne cer
ca das tra do es se ser vi ço, pa ra con cor rer na ca te go ria 1
de sor teio;
• O cli en te que ca das trar sua con ta de ener gia em dé bi -
to au to má ti co te rá di rei to a 3 (três) nú me ros da sor te ex -
tras por mês, en quan to per ma ne cer ca das tra do es se
ser vi ço e de bi ta do/ar re ca da do nes sa mo da li da de, pa ra
con cor rer na ca te go ria 1 e 2 de sor teio;
• O cli en te que re a li zar pa ga men to de sua con ta de
ener gia via PIX, te rá di rei to a 3 (três) nú me ros da sor te
ex tras por mês, en quan to o pa ga men to for re a li za do
nes sa mo da li da de, pa ra con cor rer na ca te go ria 1 e 2 de
sor teio;
• O con su mi dor que se man ter adim plen te com o pa ga -
men to da con ta de ener gia te rá di rei to a 1 (um) nú me ro
da sor te ex tra por mês pa ra con cor rer na ca te go ria 1 de
sor teio.

Os sor tei os

R$ 140 MIL

Pro mo ção <Ener gia
em Dia= vol ta a
sor te ar prê mi os

Es tá de vol ta a <Pro mo ção Ener gia em Dia=, au to ri za- 
ção SE CAP Nº 04.020367/2022, que sor teia prê mi os
men sais aos cli en tes da dis tri bui do ra que se man ti ve- 
rem em dia com as su as con tas de ener gia. Ago ra além
do se lo de <cli en te bom pa ga dor=, os adim plen tes tam- 
bém te rão um re co nhe ci men to em for ma de prê mi os
que so mam R$ 141 mil.

Des de a pri mei ra edi ção da pro mo ção, em 2017, mi- 
lha res de ma ra nhen ses já par ti ci pa ram e cen te nas fo- 
ram pre mi a dos. O ob je ti vo do Ener gia em Dia é va lo ri zar
os cli en tes que pa gam su as con tas em dia, pro por ci o- 
nan do pre mi a ções de gran de uti li da de.

A edi ção 2022 da pro mo ção, que va le pa ra to do o Ma- 
ra nhão, ter mi na em 29 de de zem bro des te ano, tra zen do
opor tu ni da des pa ra os cli en tes – pes soa fí si ca, ca das tra- 
dos co mo re si den ci al e que se jam ti tu lar da con ta – ga- 
nha rem prê mi os. Pa ra par ti ci par da pro mo ção e con- 
cor rer, o cli en te pre ci sa se ca das trar, es tar adim plen te e
co nhe cer to do o re gu la men to, por meio do hot si te da
pro mo ção: ener gi a em dia.equa to ri a le ner- 
gia.com.br/ma ra nhao/

Os prê mi os são: bô nus pa ra com pras no su per mer ca- 
do, no va lor to tal de R$ 6 mil; bô nus pa ra aju dar no pa- 
ga men to da con ta de ener gia, no va lor to tal de R$ 3 mil;
sor teio ex tra (ou tu bro e de zem bro) de mo to elé tri ca no
va lor de R$ 14 mil, ex clu si vo pa ra os cli en tes que fi ze rem
pa ga men to via PIX ou Dé bi to Au to má ti co e, o prê mio fi- 
nal on de to dos os cli en tes ca das tra dos irão con cor rer a
um bô nus no va lor de R$ 50 mil em prê mi os. To dos es ses
prê mi os se rão dis po ni bi li za dos em for ma de car tão de
cré di to, sem fun ção sa que.

A prin ci pal con di ção pa ra es tar ap to a re ce ber a pre- 
mi a ção é: não ter ne nhu ma con ta jun to à Equa to ri al
Ma ra nhão em aber to e ven ci da an tes do dia do sor teio,
con for me da tas di vul ga das no re gu la men to. Con fi ra co- 
mo ad qui rir os nú me ros da sor te:

Pa ra o Pre si den te da Equa to ri al Ma ra nhão, Sér vio Tú- 
lio, a pro mo ção que acon te ce pe lo quar to ano con se cu- 
ti vo, é uma for ma de va lo ri zar os cli en tes que man têm o
pa ga men to da con ta de ener gia e es ti mu lar a ne go ci a- 
ção dos que es tão em dé bi to. <Te mos mui tos cli en tes
que man têm men sal men te a pon tu a li da de no pa ga- 
men to das con tas de luz. E es te ano, os cli en tes que pa- 
gam via PIX ou dé bi to au to má ti co te rão van ta gens ex- 
clu si vas. A Equa to ri al, va lo ri za os cli en tes adim plen tes e
es ti mu la aque les que, por ven tu ra, te nham dé bi tos com
a em pre sa, a re a li za rem a ne go ci a ção=, pon tua Sér vio.

se rão re a li za dos no ve sor tei os, por meio da lo te ria fe- 
de ral, du ran te to da a pro mo ção, sen do se te en tre to dos
os par ti ci pan tes e dois sor tei os ex tras pa ra os cli en tes
que ad qui ri rem nú me ros da sor te ex tras ge ra dos no cri- 
té rio de pa ga men tos via PIX ou Dé bi to Au to má ti co. Ca- 
da sor teio acon te ce rá na úl ti ma se ma na do mês con- 
tem plan do dois pre mi a dos, to ta li zan do de zes se te prê- 
mi os no va lor to tal de R$141 mil du ran te to da pro mo- 
ção.

São Luís, terça-feira, 21 de junho de 2022
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Para concorrer a uma das oportunidades é necessário que o candidato possua ensino
médio completo, tenha idade mínima de 18 anos

Pro ce di men tos pa ra par ti ci -
pa ção

Vi gên cia

OPORTUNIDADES

Vagas com salários de
R$ 2,4 mil em Prefeitura

A
Pre fei tu ra de Sam baí ba, ci da- 
de dis tan te cer ca de 733 km
da ca pi tal ma ra nhen se,
anun cia a re a li za ção de um

no vo pro ces so se le ti vo, ten do co mo
ob je ti vo o pre en chi men to de cin co
va gas, além da for ma ção de ca das tro
re ser va, pa ra o car go de agen te co mu- 
ni tá rio de saú de.

Pa ra con cor rer a uma das opor tu ni- 
da des é ne ces sá rio que o can di da to
pos sua en si no mé dio com ple to, te nha
ida de mí ni ma de 18 anos, re si da na
co mu ni da de em que de ve rá atu ar,
des de a da ta da pu bli ca ção do edi tal,
den tre ou tros re qui si tos.

Ao ser ad mi ti do, o pro ûs si o nal de- 

ve rá cum prir jor na das de 40 ho ras se- 
ma nais e con ta rá com re mu ne ra ção
men sal de R$ 2.424.

Os in te res sa dos po de rão se ins cre- 
ver até 29 de ju nho de 2022, das 8h às
12h e das 14h às 17h, pre sen ci al men- 
te, na Es co la Mu ni ci pal Jo sé do Egi to
Co e lho, lo ca li za da na Pra ça Jo sé do
Egi to Co e lho, Cen tro. A ta xa é de R$ 70
e a so li ci ta ção de isen ção do va lor po- 
de rá ser fei ta até o dia 22 de ju nho de
2022.

A clas si û ca ção dos can di da tos se rá
fei ta por meio de pro va ob je ti va, pre- 

vis ta pa ra ser apli ca da no dia 10 de ju-
lho de 2022, ten do co mo con teú do
pro gra má ti co ques tões de lín gua por-
tu gue sa, ma te má ti ca, in for má ti ca e
co nhe ci men tos es pe cí û cos. Além dis-
so, os can di da tos apro va dos na pri-
mei ra eta pa pas sa rão tam bém por
cur so in tro du tó rio de for ma ção ini ci-
al e con ti nu a da.

Es te Pro ces so Se le ti vo te rá pra zo de
va li da de de dois anos, a con tar a da ta
de pu bli ca ção da ho mo lo ga ção do re- 
sul ta do û nal, sen do pror ro gá vel uma
vez, por igual pe río do, a cri té rio da ad- 
mi nis tra ção.

BACABAL

7 presos tentam matar dois detentos em presídio

OS INDIVÍDUOS INICIARAM O MOTIM E ATENTARAM CONTRA A VIDA DE DOIS INTERNOS NA UNIDADE PRISIONAL DE BACABAL

A Po lí cia Ci vil pren deu em üa gran- 
te se te pes so as por uma ten ta ti va de
du plo ho mi cí dio em Ba ca bal.

De acor do com in for ma ções, as se- 
te pes so as fo ram pre sas pe los cri mes
de ten ta ti va de du plo ho mi cí dio qua- 
li û ca do por mo ti vo tor pe, ra cis mo por
ori en ta ção se xu al e iden ti da de de gê- 
ne ro, mo tim de pre sos e as so ci a ção
cri mi no sa.

Os in di ví du os ini ci a ram o mo tim e
aten ta ram con tra a vi da de dois in ter- 
nos na Uni da de Pri si o nal de Ba ca bal,
por su pos ta men te, am bos ter ti do re- 
la ções se xu ais ho mo a fe ti vas den tro
das de pen dên ci as de uma das ce las.

Os sus pei tos, em co mum acor do,
ten ta ram ma tar as ví ti mas, o que não
ocor reu por cir cuns tân ci as alhei as à

von ta de de les mes mos.
Ini ci al men te, os de ten tos uti li za- 

ram bar ras de fer ro pa ra ten tar ma tar
as ví ti mas, que con se gui ram se des- 
ven ci lhar e cor re ram em di re ção à
gra de de saí da do pa vi lhão pe din do
aju da aos po li ci ais pe nais.

Os po li ci ais pe nais, uti li za ram pro- 
ce di men tos não le tais con se gui ram
im pe dir que hou ves se a es ga na du ra
das ví ti mas e o es ma ga men to de seus
cor pos.

Os de ten tos, uti li za ram de col chões
e blo cos de con cre to uti li za dos nas
ba ses das ca mas das ce las pa ra im- 
pren sar as ví ti mas e as û xiá-las con tra
as gra des do Pa vi lhão B do re fe ri do
pre sí dio. Di an te da quan ti da de de
con cre to que pres si o na vam os cor pos

das ví ti mas, o Cor po de Bom bei ros e o
Sa mu fo ram aci o na dos. O Cor po de
Bom bei ros cor tou al gu mas bar ras das
gra des que dão aces so à saí da do pa vi-
lhão pa ra que pu des sem sal var a vi da
de am bas as ví ti mas.

Uma vez que não con se gui ram cei-
far a vi da das ví ti mas, ini ci a ram a re- 
be lião na re fe ri da UPR, ten do si do
con ti da pe la po lí cia pe nal.

Iden ti û ca dos os au to res, fo ram en- 
ca mi nha dos à De le ga cia Re gi o nal de
Ba ca bal pa ra os pro ce di men tos, ten- 
do si do re a li za do o üa gran te e re pre-
sen ta do pe la pri são pre ven ti va de to- 
dos os en vol vi dos nos cri mes em te-
la. O pro ce di men to na de le ga cia ter- 
mi nou às 5h da ma nhã des ta se gun- 
da-fei ra.

In gre di en tes

Co mo Fa zer

Di cas

RE CEI TA IM PAR

Apren da a fa zer
uma de li ci o sa tor ta
de ca ran gue jo

Se ja pa ra apren der al go no vo ou pa ra ajei tar aque le
tem pe ro que sem pre aca ba û can do mais for te, va mos
ho je tra zer a re cei ta de uma de li ci o sa tor ta de ca ran gue- 
jo. Es sa re cei ta já foi tes ta da e apro va da por to dos que ti- 
ve ram o mes mo in te res se que vo cê: a co zi nha do dia-a-
dia!

Con û ra to das as di cas e de ta lhes des sa re cei ta de tor ta
de ca ran gue jo que é uma de lí cia e sim ples de ser fei ta!
Di vir ta-se, de li cie-se e apren da sem pre mais!

2 co lhe res (so pa) de man tei ga (ra sa)
1 uni da de de ce bo la gran de pi ca da
1 uni da de de to ma te pi ca do
2 uni da des de pi men ta de chei ro pi ca das
1 kg de car ne de ca ran gue jo lim pa e ca ta da
Sal a gos to
Co lo rau a gos to
Su co de li mão a gos to
4 uni da des de ovo
2 co lhe res (so pa) de ami do de mi lho
1 xí ca ra (chá) de chei ro-ver de

1. Aque ça a fri gi dei ra com a man tei ga.
2. Re fo gue a ce bo la com o to ma te e as pi men tas-de-

chei ro até amo le cer.
3. Jun te a car ne de ca ran gue jo, o sal, o co ran te ar ti û ci- 

al, o su co de li mão e re fo gue.
4. Ba ta as cla ras em ne ve, jun te as ge mas e o ami do de

mi lho.
5. Di vi da em três par tes.
6. A pri mei ra é pa ra co brir o fun do da fri gi dei ra.
7. A se gun da, pa ra mis tu rar ao re fo ga do da car ne de

ca ran gue jo e a ter cei ra, re ser ve pa ra co brir.
8. Pa ra a mon ta gem:
9. Aque ça uma fri gi dei ra com man tei ga.
10. Co lo que a pri mei ra par te das cla ras e co zi nhe.
11. Jun te a car ne de ca ran gue jo e pol vi lhe o chei ro-

ver de.
12. Cu bra com a ter cei ra par te da mis tu ra e dei xe co- 

zi nhar por mais ou me nos 10 min.
13. Vi re num pra to e vol te na fri gi dei ra pa ra ter mi nar

de co zi nhar a par te de ci ma.
14. Sir va com to ma tes e azei to nas a gos to.

De co re com azei to nas, fo lhas de al fa ce e ro de las de
to ma te.

São Luís, terça-feira, 21 de junho de 2022
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Para essa partida, o treinador Léo Condé terá uma baixa, mas pode ter retornos
também. Eloir não joga por conta do terceiro cartão amarelo e vai cumprir suspensão

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

Re for ços

SÉRIE B

Sampaio Corrêa já
pensa na Ponte Preta

Pon te Pre ta

O
Sam paio Cor rêa já mu dou o 
fo co e pen sa no du e lo con- 
tra a Pon te Pre ta, na pró xi- 
ma quin ta-fei ra (23), às 

21h30, em par ti da vá li da pe la 14ª ro- 
da da da Sé rie B, no Es tá dio Moi sés Lu- 
ca rel li, em São Pau lo.

Pa ra es sa par ti da o trei na dor Léo 
Con dé te rá uma bai xa, mas po de ter 
re tor nos tam bém. Eloir não jo ga por 
con ta do ter cei ro car tão ama re lo e vai 
cum prir sus pen são au to má ti ca con- 
tra a Pon te Pre ta. Por ou tro la do, Ra fa- 
el Vi la vol ta e três ti tu la res se rão re a- 
va li a dos pa ra jo go con tra a Ma ca ca.

O gru po tri co lor se re a pre sen tou na 
tar de da se gun da-fei ra (20), no CT Jo- 
sé Car los Ma ci ei ra, após a der ro ta pa- 
ra o Grê mio-RS, por 3 x 0, no Rio Gran- 
de do Sul.

A par ti da con tra a Pon te Pre ta é a 
se gun da se gui da fo ra de ca sa e o ti me 
ma ra nhen se ain da não con se guiu 
ven cer lon ge de sua tor ci da.

DM re che a do
O De par ta men to Mé di co do clu be 

po de li be rar al guns atle tas es ta se ma- 
na tam bém. João Vic tor, So a res e Pi- 
men ti nha es tão se re cu pe ran do de vi- 
ro se e po dem ser li be ra dos pa ra tra ba- 
lha rem com o gru po. O Tri co lor em- 
bar ca pa ra São Pau lo na ma nhã des ta 
quar ta-fei ra.

Com 15 pon tos, o Sam paio é o dé ci- 
mo co lo ca do den tro do Bra si lei ro da 
Sé rie B. Já a Pon te Pre ta es tá na 19ª co- 
lo ca ção com 12 pon tos.

Pe la pri mei ra vez na Sé rie B do Bra- 
si lei ro, a Pon te Pre ta te rá uma mu dan- 
ça no gol.

ELOIR LEVOU O TERCEIRO CARTÃO AMARELO E É DESFALQUE CERTO CONTRA A PONTE

RONALDFELIPE

Ex pul so nos mi nu tos fi nais da der- 
ro ta por 2 a 0 pa ra o Cru zei ro, na úl ti- 
ma quin ta-fei ra, Caí que Fran ça vai 
pre ci sar cum prir sus pen são au to má- 
ti ca con tra o Sam paio Cor rêa, nes ta 
quin ta-fei ra, às 21h30, no Es tá dio 
Moi sés Lu ca rel li.

A au sên cia de le abre dis pu ta pa ra 
ver quem se rá o subs ti tu to, uma vez 
que Ygor Vi nhas e Lu an têm se re ve za- 
do no ban co de re ser vas.

Ygor atu ou du ran te to do o Cam pe- 
o na to Pau lis ta, en quan to Lu an tem 
ape nas três jo gos com a ca mi sa al vi- 
ne gra, no iní cio de 2021, quan do Ivan 

ain da se re cu pe ra va de ci rur gia e Ygor 
Vi nhas e Gui lher me es ta vam com Co- 
vid-19.

A de ci são se rá to ma da em con jun to 
pe lo téc ni co Hé lio dos An jos e pe lo 
pre pa ra dor de go lei ros Lau ro. Se for 
le va do em con ta o his tó ri co re cen te, 
Ygor lar ga na fren te da dis pu ta pe la 
ques tão de rit mo.

A Ma ca ca tam bém te rá ou tras no vi- 
da des na es ca la ção. O ma ra nhen se 
Luc ca, Thi a go Oli vei ra e Ber nar do, li- 
vres de sus pen são, vol tam a fi car à 
dis po si ção de Hé lio dos An jos, que 
tam bém re tor na à bei ra do gra ma do.

SÉRIE D

TEC é o único time que venceu o Moto duas vezes

MESMO COM A DERROTA, O MOTO CLUB AINDA SEGUE LÍDER COM 21 PONTOS E CONHECEU SUA TERCEIRA DERROTA NA COMPETIÇÃO

YAGO FERREIRA

O jo go do úl ti mo do min go (19) ti- 
nha um ar de re van che pa ra o Mo to
Club de São Luís, que que ria de vol ver
a der ro ta so fri da no pri mei ro tur no
pa ra o ti me de To can tins.

Po rém, o jo go foi di fe ren te do ima- 
gi na do e o Mo to Club per deu no va- 
men te pa ra o To can ti nó po lis, des sa
vez por 2 x 1.

No Nho zi nho San tos o To can ti nó- 
po lis não to mou co nhe ci men to do
seu ad ver sá rio ma ra nhen se e mar cou
o pri mei ro lo go aos seis mi nu tos com
o ex-mo ten se Raí, que apro vei tou
uma boa jo ga da vin da da la te ral-di rei- 
ta e man dou pa ra o fun do das re des.

O Mo to ain da em pa tou com Clei ti- 
nho na se gun da eta pa, mas o TEC vol- 
tou à fren te com Bi lau, nos acrés ci- 

mos do se gun do tem po.
Com o fim do jo go o To can ti nó po lis

se tor nou a úni ca equi pe do Gru po 2 à
con se guir ven cer o Mo to Club du as
ve zes na fa se de clas si fi ca ção.

O pri mei ro jo go foi ain da no pri- 
mei ro tur no e o ti me de To can tins
ven ceu o ru bro ne gro por 2 x 0 com
gols de Bi lau e de Val de mir, na oca sião
o Mo to ain da es ta va com um jo ga dor
a mais du ran te boa par te do se gun do
tem po. Com du as der ro tas o ru bro ne- 
gro tem o To can ti nó po lis co mo o
prin ci pal ad ver sá rio den tro da fa se de
clas si fi ca ção.

Va le lem brar, que o TEC con ta com
mui tos ex-jo ga do res mo ten ses, co mo
o za guei ro Wan der son, o vo lan te Or le- 
ans, o la te ral-es quer do Chi co Ba la e o
ata can te Raí. Mes mo com a der ro ta o
Mo to Club ain da se gue lí der com 21
pon tos e co nhe ceu sua ter cei ra der ro- 

ta na com pe ti ção, a se gun da pa ra o
To can ti nó po lis. Já o ti me de to can tins
che gou aos 16 pon tos e as su miu a vi- 
ce-li de ran ça do Gru po 2.

O clu be anun ci ou, na ma nhã des ta
se gun da-fei ra (20), mais dois re for ços
pa ra a con ti nui da de na Sé rie D do
Bra si lei ro. Os dois atle tas que che gam
são bas tan te co nhe ci dos da tor ci da
mo ten se: o za guei ro An dré Pe nal va e
o vo lan te Van der.

Pe nal va es ta va no Ita bai a na-SE e
re tor na ao Pa pão do Nor te pa ra a sua
quar ta pas sa gem, pois já atu ou pe lo
Ru bro-Ne gro nas tem po ra das 2017,
2019 e 2021.  Já Van der che ga pa ra sua
se gun da pas sa gem no Mo to Club, já
que es te ve no Ru bro-ne gro na tem po- 
ra da pas sa da. Ele es ta va no Pri ma ve- 
ra-SP.

PRO JE TO AL VO RA DA

Mais es por te e
edu ca ção em 8
ci da des e 11 pó los

O Pro je to Al vo ra da foi cri a do em 2020 pe lo Ins ti tu to
Al vo ra da de De sen vol vi men to So ci al no sul do Ma ra- 
nhão, in ci al men te na ci da de de Im pe ra triz. O ob je ti vo é
pro mo ver o es por te e a edu ca ção pa ra cri an ças e jo vens
ma ra nhen ses em si tu a ção de vul ne ra bi li da de so ci al, de
6 a 20 anos de ida de; além de ofer tar as sis tên cia fa mi li a- 
res e pes so as da co mu ni da de de for ma in di re ta.

O pro je to apos ta no es por te co mo um agen te de de- 
sen vol vi men to hu ma no, so ci al, edu ca ci o nal e co mu ni- 
tá rio; e vi sa am pli ar ho ri zon tes e me lho rar a vi da de seus
atle tas com es co li nhas gra tui tas judô, fu te bol, fut sal,
han de bol, vô lei e bal let pa ra to dos os se xos. Além de ofe- 
re cer as sis tên cia so ci al gra tui ta pa ra a co mu ni da de com
ser vi ços psi co ló gi cos, odon to ló gi cos e mé di cos, além de
cur sos téc ni cos, pa les tras e se mi ná ri os.

Com o pa tro cí nio da Fri bal, atra vés da Lei Es ta du al de
In cen ti vo ao Es por te, o Pro je to Al vo ra da é su ces so e não
pá ra de cres cer. E aca bou de che gar à ci da de de La je a do
No vo (MA) on de foi inau gu ra do o seu dé ci mo pri mei ro
po lo. Ago ra o Al vo ra da es tá pre sen te em 8 ci da des ma ra- 
nhen ses, con tan do ain da com 11 po los de as sis tên cia
so ci al pa ra trans for mar vi das.

Em La je a do No vo o Al vo ra da vai aten der mais de 100
cri an ças e jo vens da re gião. A Pre fei ta Ana Léa, jun ta- 
men te com o Sec. Mu ni ci pal de Es por tes Cláu dio Ma- 
cha do (Bim), par ti ci pou do even to de inau gu ra ção do
po lo es por ti vo re a li za do no Es tá dio Pe rei rão, que con- 
tou tam bém com a pre sen ça do ges tor do pro je to Ma jor
Alan e do re pre sen tan te da Fri bal, o Di re tor Car los Sch- 
midt, que fez a en tre ga dos uni for mes às cri an ças be ne- 
fi ci a das. <Agra de ce mos mui to ao Pro je to Al vo ra da e à
Fri bal por in cluir La je a do No vo nes se pro je to que vem
aju dan do mui tas cri an ças e su as fa mí li as< res sal tou a
Pre fei ta Ana Léa.

<Ca da cri an ça re pre sen ta um so nho de fu tu ro, com
uma vi da mais prós pe ra e mais dig na a ser con quis ta da
atra vés do es por te e da edu ca ção. É sem pre uma sa tis fa- 
ção apoi ar as ações do Pro je to Al vo ra da, e sa ber que
des sa for ma, a Fri bal po de fo men tar ci da da nia e co la bo- 
rar com a trans for ma ção so ci al= dis se o Di re tor da Fri bal
Car los Sch midt.

Pa ra o Ma jor Alan Ca me lo Fer rei ra, ide a li za dor do
Pro je to Al vo ra da, na da dis so es ta ria sen do pos sí vel sem
o pa tro cí nio da Fri bal. <É uma hon ra che gar mos a La je a- 
do No vo, on de que re mos aju dar a ci da de e as es co las a
man te rem seus jo vens lon ge das dro gas. Agra de ce mos
mui to à Fri bal, que foi a em pre sa que acre di tou no Pro- 
je to Al vo ra da, e atra vés da qual te mos con se gui do trans- 
for mar as vi das de mais de du as mil cri an ças e jo vens
ma ra nhen ses. Que re mos mos trar a to dos que a es pe- 
ran ça pa ra um fu tu ro me lhor es tá na edu ca ção e no es- 
por te, e não nas dro gas. Aqui em La je a do No vo co me ça- 
mos aten den do 100 cri an ças mas que re mos che gar em
bre ve a 300 be ne fi ci a dos= re ve lou o Ma jor Alan.

Que re mos mos trar a to dos que a

es pe ran ça pa ra um fu tu ro me lhor

es tá na edu ca ção e no es por te, e não

nas dro gas. Aqui em La je a do No vo

co me ça mos aten den do 100 cri an ças

mas que re mos che gar em bre ve a

300 be ne fi ci a dos

Atu al men te o pro je to já es tá pre sen te nas se guin tes
ci da des: Bu ri ti ra na, Se na dor La Ro que, Cam pes tre, Ri- 
ba mar Fi que ne, Da vi nó po lis, João Lis boa, La je a do No- 
vo, além de Im pe ra triz. E se rá es ten di do tam bém pa ra
São Luís, San ta Inês, San ta Ri ta.

São Luís, terça-feira, 21 de junho de 2022

https://banca.oimparcial.com.br/
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Um dos pontos de festejo junino mais movimentados da capital, o Arraial do Ipem
contou com apresentações de peso no fim de semana

Ipem

Par que da Ju ça ra

Atra ções

SÃO JOÃO DO MARANHÃO

Atrações atraem milhares
de pessoas nos arraias 

O
São João do Ma ra nhão con- 
ti nua ga ran tin do la zer e di- 
ver são pa ra mi lha res de
pes so as em to da a Gran de

Ilha. Nes te fim de se ma na, os ar rai ais
do bair ro da Ci da de Ope rá ria e do
Ipem, no Ca lhau, em São Luís, fi ze ram
a mul ti dão dan çar, can tar e pres ti gi ar
as atra ções des te que é o mai or São
João do Bra sil. 

O se cre tá rio de Es ta do da Cul tu ra
(Sec ma), Pau lo Vic tor, que acom pa- 
nhou a agen da dos dois ar rai ais, des- 
ta cou a des cen tra li za ção do fes te jo e
sua re pre sen ta ti vi da de pa ra o Ma ra- 
nhão. <Mui to im por tan te, pois ho je
te mos oi to ar rai ais con se cu ti vos ofi ci- 
ais, fun ci o nan do ao mes mo tem po e
em pon tos es tra té gi cos da ci da de,
além dos es pa ços nos bair ros. O di fe- 
ren ci al foi po der mos des cen tra li zar e
le var o São João, ser vi ços, es ti mu lan- 
do o em pre go e a eco no mia nos bair- 
ros. Es sa foi a de ter mi na ção do go ver- 
na dor Car los Bran dão, que es tá sen do
con cre ti za da=, fri sou.

O brin can te Da vi Lu cas Cor dei ro
fa lou da emo ção em par ti ci par dos
fes te jos ju ni nos após dois anos sem
pro gra ma ção. <Eu gos to mui to do São
João por ser uma fes ta di ver ti da, com
mui ta gen te, e é im por tan te pa ra não
per der mos nos sa cul tu ra, que é mui to
lin da=, dis se ele, que é boi a dei ro em
gru po de Bum ba Meu Boi.

Um dos pon tos de fes te jo ju ni no
mais mo vi men ta dos da ca pi tal, o Ar- 
rai al do Ipem con tou com apre sen ta- 
ções de pe so no fim de se ma na. Ani- 
ma ram o pú bli co as brin ca dei ras Ca- 

cu riá Mi rim Ra bo de Saia e o acla ma- 
do Ca cu riá de Do na Te té; os ar tis tas
Flash Back do For ró e Daf fé, com o
show Tri bu to a Pa pe te; além dos gru- 
pos de Bum ba Meu Boi Bri lho da Ilha,
San ta Fé, No vi lho Bran co e Gui ma- 
rães Lu xo Ca pri cho so.

A pro fes so ra Il da Ser ra es te ve pe la
pri mei ra vez no Ar rai al do Ipem e fi- 
cou sa tis fei ta com o que acom pa- 
nhou. <Lin do, ma ra vi lho so. É uma
ale gria, após dois anos, es tar mos com
vi da e saú de, pres ti gi an do a ri que za,
di ver si da de e be le za do São João do
Ma ra nhão=, en fa ti zou.

No do min go (19) se apre sen ta ram
os gru pos de Bum ba Meu Boi da Mai- 
o ba, Pi ri lam po, Ni na Ro dri gues e Pre- 
si den te Jus ce li no. O es pa ço te rá ain da
apre sen ta ção da Qua dri lha Flor do
Lu ar e show do gru po Ba ré de Cas co.

Quem for ao ar rai al do Ipem con ta
ain da com o Bar ra cão do For ró, on de
os gru pos se apre sen tam com o me- 
lhor do au tên ti co ar ras ta pé; es pa ço
pa ra os tu ris tas se in for ma rem; e uma
área es pe ci al pa ra a cri an ça da se di- 
ver tir com se gu ran ça, apro vei tan do
di ver sos brin que dos.

O tra di ci o nal gru po Ca cu riá Do na
Te té trou xe mui ta ani ma ção ao ar rai al
do Par que da Ju ça ra, abrin do a pro- 
gra ma ção da noi te de do min go. Os
mo le jos da dan ça fi ze ram to do mun- 
do se ren der e brin car jun to. Hou ve
ain da apre sen ta ções do gru po For ró
com Xo te, da can to ra Cé lia Ma ria, do
gru po al ter na ti vo Ni lon do Ama nhe- 
cer, da qua dri lha Os Tops do Ser tão e
en cer ran do, o Bum ba Meu Boi En can- 
tos do Olho d9Água.

A dan ça ri na do Ca cu riá Do na Te té,
Lu a na Reis, co me mo rou. <A gen te es-
tar na zo na ru ral é mui to im por tan te
pa ra nós, pois for ta le ce a brin ca dei ra,
dis se mi na a cul tu ra le van do pa ra to-
dos, em to das as re giões da ci da de e
do es ta do. Mui to boa a ini ci a ti va de
des cen tra li zar e ga ran tir que to dos,
em qual quer re gião, pos sam co nhe- 
cer, pres ti gi ar e acom pa nhar nos sa
brin ca dei ra e nos so São João=.

 do São João do Ma ra nhão des te
ano foi a des cen tra li za ção dos ar rai-
ais, com a ga ran tia de uma boa es tru- 
tu ra e apre sen ta ções de pe so em pon- 
tos es tra té gi cos da Gran de Ilha, con- 
tem plan do, as sim, tan to quem mo ra
na zo na ur ba na, quan to na zo na ru ral.

ABERTO AO PÚBLICO

Arraial do Sindjus-MA acontece no dia 25 de junho

O ARRAIAL SERÁ NO ESTACIONAMENTO DA SEDE COM BARRACAS QUE IRÃO OFERECER CARDÁPIO COM OS PRATOS E DOCES TÍPICOS 

O Sin di ca to dos Ser vi do res da Jus ti- 
ça do Ma ra nhão (Sind jus-MA) re a li za
no dia 25 de ju nho, na Se de So ci al e
Re cre a ti va da en ti da de, lo ca li za da na
Es tra da da Ra po sa (MA 203), Re gião
Me tro po li ta na de Ilha, o Ar rai al do
Sind jus-MA, uma tí pi ca fes ta ju ni na
com apre sen ta ção de Bois de Or ques- 
tra, Ca cu riá, Qua dri lha e Ban da, com
iní cio às 17h. O even to é aber to ao pú- 
bli co com en tra da li be ra da.

O Ar rai al se rá no es ta ci o na men to
da se de com bar ra cas que irão ofe re- 
cer car dá pio com os pra tos e do ces tí- 
pi cos do pe río do ju ni no. No lo cal
tam bém se rá mon ta do um par qui nho
de brin que dos pa ra cri an ças, a Bar ra- 
ca de Ti ro ao Al vo, Bar ra ca de Pes ca ria
e ou tros.

<Se rá um mo men to de fes ti vi da de,
de re tor no às tra di ções ju ni nas que
fo ram mui to afe ta das pe la Pan de mia.
En tão de pois de dois anos sem o São
João, nós va mos po der nos en con trar
e apre ci ar com nos sas fa mí li as as co- 
mi das tí pi cas des se pe río do do ano, a

ba ti da do bum ba meu boi, a ani ma- 
ção da qua dri lha ju ni na e mui to
mais=, afir mou o pre si den te do Sind- 
jus-MA, Ge or ge Fer rei ra.

A Qua dri lha Flor da Ami za de se
apre sen ta rá com o es pe tá cu lo <San to
Antô nio e os Se gre dos do São João=.
Oriun da da co mu ni da de da Vi la Lui- 
zão, em São Luís, a Flor da Ami za de
tem 20 anos de es tra da e se apre sen ta
com mú si ca to ca da ao vi vo com per- 
cus são e san fo na, além de exi bir a in- 
du men tá ria ca rac te rís ti ca dos gru pos
de qua dri lha.

Nas ci do na co mu ni da de da Cam- 
boa, o Ca cu riá da Vi la Go reth, que tem
16 anos de exis tên cia, tam bém é uma
das atra ções do Ar rai al do Sind jus-
MA. O gru po faz su as pró pri as mú si- 
cas que são to ca das tam bém ao vi vo
nas apre sen ta ções, com vi o lão, ca va- 
co, per cus são e vo zes. Têm dois CDs
lan ça dos.

Ou tra atra ção do Ar rai al do Sind- 

jus-MA é o Boi En can to do Olho
D9Água, so ta que de or ques tra, que
tem 21 anos de São João do Ma ra-
nhão, se apre sen tan do com to a das e
bai la dos ori gi nais e co re o gra fia em- 
pol gan te.

Com uma pe ga da efer ves cen te, a
can to ra Thaís Mo re no fa rá um show
que pro me te agi tar o pú bli co do ar rai- 
al. A mu si cis ta e com po si to ra ma ra- 
nhen se, que já tem uma car rei ra con-
so li da da no ce ná rio mu si cal, in te grou
ban das co mo Cu ba Li bre, Lam pa ri na,
Me ni na As sa nha da, Ca ma leões do
For ró, Sam ba ceu ma, Con tra mão, Q-
Sam ba e ou tras. E pa ra fe char a pro- 
gra ma ção em gran de es ti lo, o Boi Pi ri- 
lam po, que reú ne os so ta ques de Or- 
ques tra, Ma tra ca, Za bum ba e Pin da ré
ou Pan dei rões, com 26 anos de fes te- 
jos ju ni nos, vai abri lhan tar o Ar rai al
do Sind jus-MA com sua be la to a da e
in du men tá ria. Oriun do do bair ro da
Cohab, em São Luís, a atra ção tem
mais de mil apre sen ta ções ao lon go
de sua tra je tó ria.

PA TRI CIA CU NHA

Ócio cri a ti vo na pan de mia

LI TE RA TU RA

Luiz Tha deu lan ça li vro
<Das mu le tas fiz asas=

O ma ra nhen se Luiz Tha deu Nu nes e Sil va, o sul-ame- 
ri ca no mais vi a ja do do mun do com mo bi li da de re du zi- 
da, em bar ca ago ra em uma no va vi a gem, des ta vez nos
li vros. De pois de tan to vi a jar, ler so bre vi a gens e es cre ver
ar ti gos so bre elas, Luiz Tha deu re sol veu con tar a pró pria
his tó ria. Ele, que já vi si tou 143 paí ses em to dos os con ti- 
nen tes, con vi da o lei tor a co nhe cer um pou co des sas vi- 
a gens com ele, os de sa fi os, as pai xões, as re a li za ções, e
aci ma de tu do o po der da su pe ra ção.

<Das mu le tas fiz asas= (edi to ra N9ver sos), do es tu dan- 
te de Jor na lis mo e en ge nhei ro agrô no mo Luiz Tha deu
Nu nes e Sil va, 63 anos, vai ser lan ça do na pró xi ma quar- 
ta-fei ra, 22, às 19h, na li vra ria e es pa ço Cul tu ral AMEI,
no Shop ping São Luís.

No li vro, Luiz Tha deu diz que é um ho mem <sem ta- 
len to es pe ci al=. Es sa afir ma ção cha mou a aten ção da
jor na lis ta San dra Cou ti nho, cor res pon den te da TV Glo- 
bo In ter na ci o nal em No va York, que ao pre fa ci ar a obra
ques ti o na: <Co mo al guém sem ta len tos vi a ja ria pe los
qua tro can tos do mun do de mu le tas, a mai o ria das ve- 
zes so zi nho e sem uma con ta ban cá ria bem re che a da?= .

<Con ta dor de his tó ri as, es cre vi nha dor, es cre vo ar ti- 
gos e crô ni cas há oi to anos; as pes so as sem pre me co- 
bra vam a pu bli ca ção do li vro. Uns di zi am, 8Tens ma te ri- 
al pa ra um li vro9, ou tras, 8Es tá de mo ran do sair o li vro9, eu
sem pre adi an do, es cre ven do aqui, ali e aco lá al gu ma
coi sa, às ve zes fra ses sol tas que po de ri am ser vir pa ra o
tal li vro, que nun ca saía=, dis se Luiz.

E a vi da de Luiz re al men te dá um li vro. Há 18 anos ele
so freu um gra ve aci den te que mo di fi cou a sua vi da. O
ano era 2003 e cho via. Ele es ta va em um tá xi no Rio
Gran de do Nor te, quan do o mo to ris ta, ao aten der o ce- 
lu lar, per deu o con tro le do car ro e ba teu de fren te com
um ca mi nhão. Ele te ve fra tu ra ex pos ta no fê mur. Pas sou
por 43 ci rur gi as, fi cou 4 anos sem con se guir an dar e 6
anos em tra ta men to.

<Não ti nha mais pers pec ti va de vi a jar. Eu an dei de ca- 
dei ra de ro das por mui to tem po, ho je eu an do de mu le- 
tas e te nho cer ta in de pen dên cia. Mi nha pri mei ra vi a- 
gem de pois do aci den te foi pa ra vi si tar meus fi lhos que
fo ram mo rar na Ir lan da. Eles pro gra ma ram uma vi a gem
por 8 di fe ren tes paí ses da Eu ro pa. Is so foi no vem bro e
de zem bro de 2009. Aí eu cri ei con fi an ça em vi a jar de no- 
vo. En tão de 2009 a 2019 eu co nhe ci to dos os 6 con ti nen- 
tes da ter ra, e che guei a 143 paí ses vi si ta dos. Fa lo de re si- 
li ên cia e su pe ra ção pa ra vi ver to dos os di as uma no va
his tó ria. Por que quem não so nha fi ca pa ra trás=, con tou.

Pa ra es te ano de 2022, já tem no ve pas sa gens in ter na- 
ci o nais com pra das e pa gas, sen do que uma de las é pa ra
dar a vol ta ao mun do. <Irei pi sar em to dos os con ti nen- 
tes da ter ra e to mar ba nho em to dos os oce a nos em uma
vi a gem só=. Ou se ja, a me ta de Luiz Tha deu é vi a jar to- 
dos os 193 paí ses do mun do.

Mas an tes, dis so, du ran te a pan de mia, Luiz Tha deu,
sem po der vi a jar, re sol veu co lo car as me mó ri as no pa- 
pel, e foi as sim que sur giu <Das mu le tas fiz asas=. <No
iní cio de 2021, com o mun do re fém do co ro na ví rus, co- 
me cei a co lo car no pa pel, re bo bi nan do a me mó ria, re vi- 
si tan do si tu a ções vi vi das ao lon go dos anos. Pu xan do
pe la me mó ria lem brei dos so nhos de me ni no, de co nhe- 
cer o mun do, das fé ri as es co la res nas ca sas dos avós, das
vi si tas à Bi bli o te ca Pú bli ca Be ne di to Lei te, ma jes to sa,
no cen tro da mi nha Ilha do Amor, das mui tas vi a gens
ima gi ná ri as que fiz, atra vés dos li vros. Foi na Bi bli o te ca
Pú bli ca Be ne di to Lei te que co me cei a vi a jar pe los qua- 
tro can tos do mun do=, con tou.

Me mó ri as de per ren gues, ca sos que vi ra ram en gra ça- 
dos, his tó ri as, mas o li vro tam bém con vi da a so nhar.
Luiz Tha deu con ta co mo con se guiu vi a jar tan to sem
mui to di nhei ro. <É re cor ren te as pes so as per gun ta rem
8vo cê é ri co pa ra vi a jar tan to?9. Não, ao con trá rio, te nho
bol so ra so e so nhos pro fun dos. A mi nha ma té ria pri ma
são os so nhos, o dia que não so nho, não exis to. To dos os
di as, in va ri a vel men te, te nho a ho ra do de va neio, quan- 
do fu jo da di fí cil re a li da de do dia, voo pa ra os lu ga res
mais lin do do mun do; fa ço is so des de cri an ça, dei tan do
no chão frio de ci men to ver me lho de nos sa pe que na ca- 
sa, olhan do pa ra o céu, pen san do co mo cri a ria asas e
vo a ria. Co mo DEUS es cre ve cer to por li nhas tor tas, só
cri ei asas após o aci den te, que dei xou mar cas in de lé veis;
foi com um par de mu le tas que apren di a vo ar=, con ta.

O li vro es tá à ven da na Ama zon, li vra ria e es pa ço
AMEI, den tre ou tras.

Luiz Tha deu Nu nes e Sil va é Eng. Agrô no mo, pa les- 
tran te, cro nis ta, es tu dan te de jor na lis mo e vi a jan te: o
sul-ame ri ca no mais vi a ja do do mun do com mo bi li da de
re du zi da, vi si tou 143 paí ses em to dos os con ti nen tes.

São Luís, terça-feira, 21 de junho de 2022
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