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BASTIDORES
Um juiz que governa 
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Covid-19 pode atingir 
4º pico de contaminação

Arraiais da vacinação serão retomados 

CORONAVÍRUS

PÁGINA 9

2ª etapa de obras no 
Hospital da Ilha entra em 

fase de conclusão

Após 8 meses parado, 
Imperatriz retorna

Roseana e Duarte testam 
positivo para a Covid-19

Ministro diz que 
não é possível 

interferir no 
preço dos 

combustíveis 

Confira a 
programação 
do São João 

da Nossa 
Gente

O que seria apenas uns cinco dias, já 

se foram 21 e não tem prazo para o 

governador em exercício, Desembar-

gador Paulo Velten, deixar de despa-

char no Palácio dos Leões. Desde o 

dia 1º ele substitui o governador Car-

los Brandão, que se submeteu a uma 

cirurgia no aparelho renal e perma-

nece à espera de recuperação plena 

em são Paulo para reassumir. Para 

Brandão é uma perda de tempo que 

atrapalha qualquer pré-candidato a 

governador, com pouco mais de 100 

dias para as eleições. Mas é ganho na 

saúde para enfrentar a campanha. Já 

o Paulo Velten vive uma incrível expe-

riência que nunca imaginou colocar 

em seu currículo.

SAÚDE

CAMPEONATO MARANHENSE SÉRIE B

EM RECUPERAÇÃO

MAIS CAROSSÃO JOSÉ DE RIBAMAR

PÁGINA 7

Nossa série de receitas de comi-
dinhas típicas do São João ensi-
na hoje a fazer um bolo cremoso 

de milho e outro de flocão.

PÁGINA 10
PÁGINA 11

PÁGINA 3

PÁGINA 2PÁGINA 12

Confira duas 
deliciosas receitas 
de bolo de milho 

RECEITA IMPAR

No Maranhão, o número de casos em nada se compara aos de 2021, no mesmo período, mas mesmo assim inspira cuidados. No estado, já está em
fase de aplicação a quarta dose de vacina contra a Covid em em pessoas com 40 anos ou mais. A estimativa do público a ser vacinado com a primeira dose de reforço é 

de 5.486.694 pessoas com 12 anos ou mais, e, até o momento, apenas 31,5% dessa população foi vacinada com a primeira dose de reforço contra a Covid-19.

Para reforçar o apoio aos municípios para a ampliação da cobertura vacinal contra a Covid-19, o Governo do Estado, por meio da Secretaria de 
Estado da Saúde, retornará com as edições dos Arraiais da Vacinação.
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Adolfo Sachsida participou de audiência na Câmara dos Deputados, ressaltou que os
preços praticados são uma decisão da empresa e  que não cabe ao governo. 

CRISE

Sem interferência nos
preços da Petrobras

U
m dia de pois da re nún cia de
Jo sé Mau ro Co e lho da pre- 
si dên cia do da Pe tro bras, o
mi nis tro de Mi nas e Ener- 

gia, Adol fo Sa ch si da, dis se nes ta ter- 
ça-fei ra (21) que não é pos sí vel in ter- 
fe rir no pre ço dos com bus tí veis da es- 
ta tal. A de cla ra ção foi da da em au di- 
ên cia pú bli ca con jun ta das co mis sões
de Fis ca li za ção Fi nan cei ra e Con tro le;
de Fi nan ças e Tri bu ta ção; de Mi nas e
Ener gia; e de Vi a ção e Trans por te da
Câ ma ra dos De pu ta dos.

Du ran te sua ex po si ção ini ci al, Sa- 
ch si da res sal tou que os pre ços pra ti- 
ca dos são uma de ci são da em pre sa.
<Não es tá no con tro le do go ver no. E,
ho nes ta men te, pre ço é uma de ci são
da em pre sa, não do go ver no. Além
dis so, nós te mos mar cos le gais que
im pe dem a in ter ven ção do go ver no
nu ma em pre sa, mes mo o go ver no
sen do aci o nis ta ma jo ri tá rio=, dis se.

Tro ca
O mi nis tro de Mi nas e Ener gia dis se

que, ape sar de <res pei tar mui to= o ex-
pre si den te da Pe tro bras, a tro ca no
co man do da em pre sa já es ta va de ci- 

di da. Adol fo Sa ch si da dis se que tão lo- 
go as su miu co mo mi nis tro – no mês
pas sa do – achou por bem pro mo ver
uma tro ca na em pre sa por acre di tar
que é o mo men to de au men tar a com- 
pe ti ti vi da de da em pre sa. <Não há co- 
mo aju dar o con su mi dor bra si lei ro
com a es tru tu ra atu al que a em pre sa
tem, um enor me po der de mer ca do,
de um la do ho ra ela é es ta tal, ho ra ela
é pri va da=, dis se.

O mi nis tro acres cen tou que, com o
apoio do pre si den te Jair Bol so na ro,
em no me des se ce ná rio de mais com- 
pe ti ção, in di cou Caio Pa es de An dra- 
de pa ra fun ção pe lo fa to de ser <uma
pes soa com ex pe ri ên cia em se to res
mui to com pe ti ti vos pa ra le var pa ra a
Pe tro bras es sa ex pe ri ên cia im por tan- 
te de com pe ti ção de va lo ri za ção da
mar ca=.

Pres si o na do pe lo pre si den te Jair
Bol so na ro e pe lo pre si den te da Câ ma- 
ra dos De pu ta dos, Arthur Li ra (PP-
AL), Jo sé Mau ro Fer rei ra Co e lho re- 
nun ci ou on tem ao co man do da Pe tro- 
bras pou co mais de dois me ses após
as su mir a es ta tal. A de ci são foi to ma- 
da de pois que a em pre sa anun ci ou,
na sex ta-fei ra (19), um no vo re a jus te
de 14,26% no di e sel e de 5,18% na ga- 
so li na na re û na ria.

Guer ra
O mi nis tro dis se que <exis te, sim,

um pro ble ma de tri bu ta ção nos pre- 
ços de com bus tí veis=, e que o go ver no
ten ta ame ni zar a si tu a ção agra va da
pe la re du ção da ofer ta de cor ren te da
guer ra na Ucrâ nia. Ain da so bre a po lí- 
ti ca de pre ços, Sa ch si da des ta cou que
a Pe tro bras é uma com pa nhia lis ta da
em bol sa e que as de ci sões da com pa- 
nhia são to ma das úni ca e ex clu si va- 
men te pe lo seu pre si den te, seus di re- 

to res e pe lo seu con se lho de ad mi nis- 
tra ção. <Não há in üuên cia do go ver no
nes sas de ci sões. O que o go ver no faz é
es co lher o pre si den te e in di car al guns
mem bros do con se lho de ad mi nis tra-
ção pa ra que vo cê dê de ter mi na do
nor te à com pa nhia=, aûr mou.

Crí ti cas
En tre as crí ti cas di ri gi das à Pe tro-

bras, Adol fo Sa ch si da lem brou que
em bo ra ocu pe o sex to lu gar em pro-
du ção no mun do, a es ta tal é a ter cei ra
em lu cro. O mi nis tro tam bém apre- 
sen tou nú me ros que mos tram que
Pe tro bras te ve lu cro lí qui do bem aci- 
ma das de mais pe tro lei ras no pri mei- 
ro tri mes tre, e que es tá pa gan do mais
di vi den dos em re la ção a ou tras com- 
pa nhi as do mun do.

Se gun do o mi nis tro, o lu cro da Pe- 
tro bras nos pri mei ros três me ses do
ano cor res pon de à so ma de seis gi-
gan tes da bol sa de va lo res bra si lei ra.
O lu cro da com pa nhia, se gun do qua- 
dro com pa ra ti vo mos tra do na Câ ma- 
ra pe lo mi nis tro, equi va le à so ma dos
lu cros da Va le, dos dois mai o res ban-
cos bra si lei ros, da gi gan te JBS, que lu- 
crou R$ 6,5 bi lhões no mes mo pe río- 
do, da Am bev, do ra mo de be bi das,
com R$ 3,4 bi lhões nos pri mei ros 90
di as do ano, e da pró pria bol sa de va-
lo res, a B3, com R$ 1,1 bi lhão de lu cro.

Par ce ria
Adol fo Sa ch si da des ta cou a <par ce-

ria en tre o go ver no fe de ral e o Con- 
gres so Na ci o nal= pa ra a im ple men ta- 
ção de me di das tri bu tá ri as que di mi-
nu am o im pac to do pre ço dos com-
bus tí veis pa ra os bra si lei ros. Nes se
sen ti do, ci tou o au xí lio gás e a apro va- 
ção pe la Câ ma ra da pro pos ta que li- 
mi ta o ICMS dos com bus tí veis.

CPI DA PETROBRAS

Base do governo se mobiliza para assinaturas para CPI
Ao me nos 37 par la men ta res já as si- 

na ram o pe di do de aber tu ra de uma 
Co mis são Par la men tar de Inqué ri to 
(CPI) do Pre ço dos Com bus tí veis que 
co me çou a cir cu lar nes ta se gun da-
fei ra (20/6). Mes mo após a re nún cia 
de Jo sé Mau ro Co e lho da pre si dên cia 
da Pe tro bras, a ba se ali a da se ar ti cu la 
em fa vor do pre si den te Jair Bol so na ro 
(PL). Pa ra ins ta lar o co le gi a do são ne- 
ces sá ri as 171 as si na tu ras.

No re que ri men to, os de pu ta dos 
que rem in ves ti gar a con du ta da Di re- 
to ria e do Con se lho da Pe tro bras so- 
bre os pre ços; ins ti tui ção do mo de lo 
de ges tão da es ta tal; mo ti vos do en di- 
vi da men to da com pa nhia e ge ren ci a- 
men to do pas si vo; im pac to da con- 
ces são de be ne fí ci os cor po ra ti vos so- 
bre os pre ços pra ti ca dos; mo de lo tri- 
bu tá rio dos com bus tí veis e de ri va dos; 
e os efei tos de cor ren tes da so ne ga ção 
ûs cal.

Na noi te de se gun da-fei ra, Bol so- 
na ro re a ûr mou so bre o de se jo de ins- 
ta lar o co le gi a do. 

<Es tou acer tan do uma 

CPI na Pe tro bras. 8Ah, 

vo cê que in di cou o 

pre si den te9. Sim, mas 

que ro a CPI. Ué, por que 

não? In ves ti ga o ca ra. Se 

não der em na da, tu do 

bem. Mas os pre ços da 

Pe tro bras são um

POLÍTICA DE  PREÇO DOS COMBUSTÍVEIS TEM GERADO UMA CRISE NA ECONOMIA  

abu so=, 

Dis se Bol so na ro a apoi a do res em 
fren te ao Pa lá cio da Al vo ra da.

Con tu do, o vi ce-pre si den te, Hal- 
mil ton Mou rão (Re pu bli ca nos) não é 
tão oti mis ta quan to o pre si den te. Na 
ma nhã de on tem, o vi ce aûr mou que 
o co le gi a do não de ve ca mi nhar em ra- 
zão da pro xi mi da de com o pe río do 
elei to ral, que de ve di û cul tar os trâ mi- 
tes pa ra a ins ta la ção. <Eu acho que 
não vai nem an dar is so aí. Não tem 

nem tem po. Nós es ta mos an dan do aí 
já na fa se elei to ral. Mais um mês e 
meio e ini cia a cam pa nha elei to ral. Eu 
acho di fí cil que uma CPI vá an dar nes- 
te mo men to=, dis se a jor na lis tas na 
en tra da do Pa lá cio do Pla nal to.

A ideia é que a CPI fun ci o ne por 120 
di as, e te nha com po si ção de 25 par la-
men ta res. Ao me nos 16 par la men ta- 
res as si nam a pro pos ta, en tre eles o û-
lho 03 do pre si den te, de pu ta do Edu- 
ar do Bol so na ro (PL-SP), e o de pu ta do 
Da ni el Sil vei ra (PTB-RJ).

ELEIÇÕES 2022

TSE rejeita ação  contra PT
por propaganda eleitoral

O PSOL FORMALIZOU A PRÉ-CANDIDATURA DO PETISTA

A mi nis tra do Tri bu nal Su pe ri or Elei to ral (TSE) Ma ria
Clau dia Buc chi a ne ri re jei tou uma ação do PL, par ti do
do pre si den te Jair Bol so na ro, que pe dia a con de na ção
do PT e do ex-pre si den te Luiz Iná cio Lu la da Sil va por
pro pa gan da elei to ral an te ci pa da, por con ta do even to
<Psol com Lu la 2022=, ocor ri do no dia 30 de abril.

A si gla de Bol so na ro pe dia a apli ca ção de mul ta de R$
25 mil. Nos au tos, o PL ar gu men ta que o Psol for ma li zou
a pré-can di da tu ra do pe tis ta à Pre si dên cia da Re pú bli ca
e que o ato é ilí ci to. Pa ra Buc chi a ne ri, o par ti do não
apre sen tou pro vas con cre tas de que se tra ta de uma
cam pa nha an te ci pa da.

<O Par ti do Li be ral não in di cou os even tu ais res pon sá- 
veis pe los atos que ele pró prio ques ti o nou nem mes mo
o pré-can di da to su pos ta men te be ne û ciá rio, li mi tan do-
se a apon tar, co mo re pre sen ta do, ape nas o PT, que não
foi o or ga ni za dor do even to ale ga da men te ir re gu lar e
que não te ve qual quer par ti ci pa ção na nar ra ti va fá ti ca
cons truí da na pe ti ção ini ci al, não se en qua dran do, por- 
tan to, nem co mo res pon sá vel e nem mes mo co mo be- 
ne û ciá rio das su pos tas ir re gu la ri da des des cri tas pe lo
au tor=, es cre veu a ma gis tra da.

A mi nis tra re jei tou a ação por ques tões téc ni cas e
pro ces su ais, sem en trar no mé ri to. An tes da de ci são de
Buc chi a ne ri, a Pro cu ra do ria-Ge ral Elei to ral (PGE) já ha- 
via se ma ni fes ta do pe la im pro ce dên cia do pro ces so. O
PT e o Psol aûr ma ram, em de fe sa, que o even to ocor reu
em am bi en te fe cha do, pa ra dis cu tir te mas de in te res se
en tre am bas as par tes, e que con tou, sim, com a par ti ci- 
pa ção de Lu la.

PETROBRAS

<CPI é cortina de
fumaça=, diz líder do PT

DEPUTADO AVISOU QUE PT DECIDIRÁ SE APOIA  INVESTIGAÇÃO

Lí de res dos par ti dos da opo si ção se reu ni ram com o
pre si den te da Câ ma ra dos De pu ta dos, Arthur Li ra (PP-
AL), na re si dên cia oû ci al, na ma nhã des ta ter ça-fei ra
(21). Após a reu nião, o lí der do Par ti do dos Tra ba lha do- 
res (PT), Re gi nal do Lo pes (MG), aûr mou, à im pren sa,
que o re que ri men to de uma Co mis são Par la men tar de
Inqué ri to (CPI) pa ra in ves ti gar pos sí veis ir re gu la ri da des
na di re ção e con se lho ad mi nis tra ti vo da Pe tro bras é
uma <cor ti na de fu ma ça=.

<Nós acha mos que a CPI é uma cor ti na de fu ma ça.
Eles não que rem dis cu tir, não que rem re sol ver. Se de fa- 
to eles que rem re sol ver o pro ble ma do pre ço tem ou tros
ca mi nhos mais cur tos, que é na go ver nan ça, que é na
po lí ti ca de pre ço, é fa zer uma PPI ade qua da […] É evi- 
den te que o que o go ver no es tá ten tan do fa zer ago ra é
uma cor ti na de fu ma ça=, ar gu men tou Lo pes.

A po si ção do par ti do se rá in for ma da na tar de des ta
ter ça-fei ra. <Nós va mos con ver sar na ban ca da, ho je à
tar de, ain da so bre a nos sa po si ção. Mas é evi den te que
pa re ce tam bém que tem al guém ga nhan do no mer ca do
es pe cu la ti vo com es sas po lí ti cas, né? De ata que à Pe tro- 
bras, de au men to do pre ço=, dis se.

Na noi te de on tem, o pre si den te Arthur Li ra se reu niu
com li de ran ças par ti dá ri as da ba se de go ver no e tam- 
bém com o pre si den te do Se na do, Ro dri go Pa che co
(PSD-MG), pa ra de ba ter uma res pos ta ao no vo re a jus te
da Pe tro bras aos com bus tí veis. Ain da não há um con- 
sen so so bre quais me ca nis mos se rão usa dos, mas fo ram
de ba ti das idei as pa ra uma even tu al so lu ção ao pre ço
dos com bus tí veis, além da aber tu ra da CPI pa ra in ves ti- 
gar in te gran tes da pe tro lei ra.

São Luís, quarta-feira, 22 de junho de 2022

https://banca.oimparcial.com.br/
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Anulação do concurso publico ocorreu após várias denúncias de falhas de execução,
fiscalização e segurança na aplicação da prova objetiva. Nova data ainda não publicada

SAMARTONY MAR TINS

So li da ri e da de e re cu pe ra ção
de Car los Bran dão

TRANSPARÊNCIA

1ª etapa do concurso da
Assembleia é anulada

O
pre si den te da As sem bleia 
Le gis la ti va do Ma ra nhão, 
de pu ta do Othe li no Ne to 
(PC doB), in for mou, na úl ti- 

ma se gun da-fei ra (20), por meio de 
su as re des so ci ais, a anu la ção da pri- 
mei ra eta pa das pro vas ob je ti vas do 
con cur so pú bli co or ga ni za do pe la 
Fun da ção Cen tro Es ta du al de Es ta tís- 
ti ca, Pes qui sa e For ma ção de Ser vi do- 
res Pú bli cos do Rio de Ja nei ro (CE- 
PERJ). <Em ra zão dos re gis tros e de- 
nún ci as de fa lhas de exe cu ção, fis ca li- 
za ção e se gu ran ça na apli ca ção da 
pro va ob je ti va, bem co mo pe la cor re- 
ta in ter pre ta ção so bre a LGPD (Lei 
Ge ral de Pro te ção de Da dos), quan do 
da di vul ga ção do re sul ta do pre li mi- 
nar, de ci di anu lar a pri mei ra eta pa do 
con cur so=, afir mou Othe li no em su as 
re des so ci ais.

Othe li no tam bém des ta cou:

<Nos so com pro mis so é 

com a trans pa rên cia e a 

ab so lu ta li su ra de to dos 

e quais quer atos de 

ges tão do Po der 

Le gis la ti vo=.

O ato de anu la ção foi ofi ci a li za do 
por meio da Re so lu ção Ad mi nis tra ti- 
va 469/22, de au to ria da Me sa Di re to- 
ra da As sem bleia Le gis la ti va, pu bli ca-

Ra ti fi ca ção

DEPUTADO OTHELINO NETO DETERMINOU ANULAÇÃO IMEDIATA DO CONCURSO  PÚBLICO

da no Diá rio Ofi ci al. O ato le gis la ti vo 
con si de rou di ver sas re cla ma ções de 
can di da tos na Ou vi do ria da As sem- 
bleia, no Mi nis té rio Pú bli co Es ta du al 
e na De fen so ria Pú bli ca Es ta du al, 
apon tan do su pos tas fa lhas na exe cu- 
ção da pri mei ra eta pa, na or ga ni za ção 
e fis ca li za ção do con cur so.

To das as de nún ci as fo ram en ca mi- 
nha das ao Mi nis té rio Pú bli co Es ta du- 
al pe la Pre si dên cia da Ca sa Le gis la ti- 
va, so li ci tan do a ime di a ta  in ves ti ga- 
ção.

A Re so lu ção da Me sa Di re to ra de- 
ter mi nou a ra ti fi ca ção das fa ses an te- 

ri o res do con cur so e que se jam man ti- 
das vá li das to das as ins cri ções de fe ri- 
das, in de pen den te men te de com pa- 
re ci men to do can di da to no dia da re a- 
li za ção das pro vas ob je ti vas.

À CE PERJ, foi de ter mi na do o cum- 
pri men to das obri ga ções con tra tu ais 
pac tu a das, con sis ten te na re a li za ção 
de no va eta pa de pro vas ob je ti vas aos 
car gos dis po ni bi li za dos no edi tal.

A Re so lu ção da Me sa Di re to ra se rá 
en ca mi nha da à Pro cu ra do ria Ge ral 
do Es ta do, à Va ra de In te res ses Di fu- 
sos e Co le ti vos de São Luís, ao Mi nis- 
té rio Pú bli co Es ta du al, à De fen so ria 
Pú bli ca Es ta du al e aos de mais ór gãos 
com pe ten tes.

EM RECUPERAÇÃO

Roseana e Duarte testam positivo para a Covid-19

A ex-go ver na do ra Ro se a na Sarney
(MDB) usou as re des so ci ais pa ra in- 
for mar que tes tou po si ti vo pa ra a Co- 
vid-19. Em sua pos ta gem, ela afir mou
que se gui rá pro to co los mé di cos até se
re cu pe rar, e que so men te en tão de ve
re to mar  à sua ro ti na, pois a mes ma
es tá em ple na pré-cam pa nha pa ra de- 
pu ta da fe de ral nas elei ções de 2022.

Ro se a na afir mou ter sen ti do al guns
sin to mas co mo fe bre, an tes de de ci dir
fa zer o tes te, que aca bou con fir man- 
do a pre sen ça do ví rus. A ex-go ver na- 
do ra es tá em ca sa, em São Luís, em re- 
pou so e iso la men to. <Olá, pes so al…
ama nhe ci fe bril, fiz o tes te pa ra Co vid
e, in fe liz men te, tes tei po si ti vo. Es tou
bem, cum prin do as re co men da ções
mé di cas, em iso la men to e re pou so=,
es cre veu no ins ta gram. A ex-go ver na- 
do ra já to mou as qua tro do ses da va ci- 
na, dis po ni bi li za das pe lo Mi nis té rio
da Saú de até o mo men to.

Va le lem brar que re cen te men te Ro- 
se a na Sarney foi sub me ti da a <uma
pe que na ci rur gia= pa ra a re ti ra da de
um fun go  em São Pau lo. Ela dis se es- 
pe rar es tar re cu pe ra da em uma se ma- 
na.

Quem tam bém tes tou po si ti vo pa ra
a Co vid -19 foi o de pu ta do es ta du al
Du ar te Jú ni or (PSB). O par la men tar
anun ci ou no úl ti mo do min go (19),
nas re des so ci ais, que per deu o nas ci- 
men to do seu pri mei ro fi lho por que
foi in fec ta do pe lo no vo co ro na ví rus
pe la se gun da vez. Du ar te Jú ni or re la- 
tou que pas sa bem e que es tá sem sin- 
to mas, e que fez um tes te, um dia an- 
tes do nas ci men to do fi lho, que nas- 
ceu no do min go, e de cla rou que não
pô de acom pa nhar o par to da es po sa,
Ka ren Bar ros, por con ta de ha ver con- 
traí do o ví rus. <On tem, sem sin to mas,
fui di ag nos ti ca do com CO VID. É a 2ª
vez que es te ví rus me ti ra a opor tu ni- 
da de de vi ver mo men tos im por tan tes
da mi nha vi da. Na elei ção pa ra a pre- 
fei tu ra, não pu de vo tar em mim. Ho je,
não pu de acom pa nhar a mi nha es po- 
sa e tes te mu nhar o nas ci men to do
meu 1º fi lho=, co mu ni cou o de pu ta do

Lo go após a ex-go ver na do ra ter co- 
mu ni ca do a in fec ção por Co vid-19, o
go ver na dor Car los Bran dão (PSB),
que se re cu pe ra de uma ci rur gia no
es ta do de São Pau lo, ma ni fes tou so li- 
da ri e da de e de se jou ple na re cu pe ra- 
ção à eme de bis ta. <De se jo a vo cê

pron ta re cu pe ra ção. Que Deus lhe
aben çoe. For te abra ço=, es cre veu o
go ver na dor. Bran dão se gue afas ta do
do co man do do Exe cu ti vo. O pre si- 
den te do Tri bu nal de Jus ti ça do Ma ra- 
nhão, de sem bar ga dor Pau lo Vel ten,
exer ce a fun ção de go ver na dor in te ri-
no até o mo men to.

O go ver na dor do Ma ra nhão, Car los
Bran dão (PSB), en ca mi nhou na úl ti-
ma se gun da-fei ra (20) a As sem bleia
Le gis la ti va no vo ofí cio es ten den do
por mais dez di as sua li cen ça mé di ca
pa ra tra ta men to de saú de. O afas ta-
men to, ago ra, vai até o dia 30 de ju- 
nho.

Em en tre vis ta ao jor na lis ta Cló vis
Ca ba lau, no qua dro Bas ti do res, da TV
Mi ran te, o go ver na dor Car los Bran- 
dão afir mou que se gue tra ba lhan do à
dis tân cia e acom pa nhan do a ges tão
es ta du al que es tá a car go do de sem- 
bar ga dor Pau lo Vel ten, en quan to se
re cu pe ra e aguar da a li be ra ção pe los
mé di cos <Es tou acom pa nhan do tu do
da qui e con ver san do com os se cre tá- 
ri os, com a clas se po lí ti ca. Co me ço a
tra ba lhar às seis da ma nhã e ter mi no
meia-noi te, di a lo gan do to dos os di as
e dan do con ti nui da de às ações do Go-
ver no=, afir mou o go ver na dor Car los
Bran dão, lem bran do que as obras
con ti nu am sen do inau gu ra das em to- 
das as re giões do Ma ra nhão.

O go ver na dor foi sub me ti do a um
pro ce di men to ci rúr gi co no dia 22 de
maio, no hos pi tal Be ne fi cên cia Por tu- 
gue sa, em São Pau lo, de vi do a um cis- 
to re nal no me a do <Bos ni ak IV=. Bran-
dão ain da não tem da ta de al ta de fi ni- 
da pe la equi pe mé di ca. <Eu gos ta ria
de re tor nar o mais rá pi do pos sí vel,
mas es tou sob ob ser va ção. Es sa de ci-
são é dos mé di cos. A saú de vem em
pri mei ro lu gar, e de vo sair com es sa
si tu a ção to tal men te re sol vi da pa ra
en fren tar uma ges tão ad mi nis tra ti va
que é al go de ex tre ma res pon sa bi li da- 
de=, dis se o Bran dão.

1

2

3

As sim que se faz (1)

As sim que se faz (2)

Su ca teio

<Pro gra ma de go ver no de mo crá ti co se faz
ou vin do a po pu la ção, não em mo to ci a ta
ou em ci ma de jet ski=.

Do ex-go ver na dor Ge ral do Alck min, com pa nhei ro na
cha pa de Lu la.

Em al ta

Um juiz que go ver na
O que se ria ape nas uns cin co di as, já se fo ram 21 e não

tem pra zo pa ra o go ver na dor em exer cí cio, De sem bar- 
ga dor Pau lo Vel ten dei xar de des pa char no Pa lá cio dos
Leões. Des de o dia 1º ele subs ti tui o go ver na dor Car los
Bran dão, que se sub me teu a uma ci rur gia no apa re lho
re nal e per ma ne ce à es pe ra de re cu pe ra ção ple na em
são Pau lo, pa ra re as su mir. Pa ra Bran dão é uma per da de
tem po que atra pa lha qual quer pré-can di da to a go ver- 
na dor, com pou co mais de 100 di as pa ra as elei ções. Mas
é ga nho na saú de pa ra en fren tar a cam pa nha. Já o Pau lo
Vel ten vi ve uma in crí vel ex pe ri ên cia que nun ca ima gi- 
nou co lo car em seu cur rí cu lo.

En quan to a to ga de pre si den te do TJ-MA per ma ne cer
pen du ra da no Pa lá cio Cló vis Be vi lac qua, Vel ten se des- 
do bra pa ra man ter a agen da po lí ti ca, a mes ma que se ria
do pré-can di da to Car los Bran dão. Com o ex pe di en te
sem ho ra pa ra co me çar e pa ra ter mi nar, o de sem bar ga- 
dor-go ver na dor já per cor reu boa par te dos mu ni cí pi os,
man tém reu niões com se cre tá ri os e po lí ti cos, or de na
ações, co bra pro vi dên ci as e con ver sa di a ri a men te com
Car los Bran dão, no mo do re mo to, in for man do-o do que
se pas sa. As sim, Vel ten vai to can do o go ver no no rit mo
de pré-cam pa nha e com von ta de de fa zer.

Ao re nun ci ar o go ver no em 31 de mar ço pa ra con cor- 
rer ao Se na do, Flá vio Di no dei xou um con jun to de re a li- 
za ções pa ra ser en tre gues e ou tras pla ne ja das de cur to
pra zo pa ra con clu são ain da em 2022. Com a ne ces si da- 
de de fa zer a ci rur gia pa ra a re ti ra da um nó du lo do rim,
Bran dão pre fe riu se li vrar lo go do pro ble ma, an tes de a
cam pa nha elei to ral co me çar, a par tir de 5 de agos to,
quan do en cer ra-se o pra zo das con ven ções par ti dá ri as.
Po de até de mo rar aci ma do tem po pre vis to, mas ele dis- 
se que vai sair de lá cu ra do.

Pa ra Pau lo Vel ten, a in ten si da de da po lí ti ca no Po de
Exe cu ti vo não é na da com pa rá vel às ses sões sis te ma ti- 
za das do Tri bu nal de Jus ti ça, em cu ja di re ção es ta va
ape nas há um mês. Ele é um ad vo ga do, que che gou ao
Ju di ciá rio pe lo quin to cons ti tu ci o nal, mas tem o tra que- 
jo pa ra o exer cí cio da po lí ti ca. Vel ten é um es tu di o so do
di rei to, com dou to ra do na fi cha cur ri cu lar e um ar ti cu- 
la dor na to, com enor me res pal do no Po de que pre si de.
Co mo go ver na dor es tá acu mu lan do uma no va ba se de
co nhe ci men to da re a li da de ma ra nhen se, que ja mais a
te ria ape nas co mo ma gis tra do.

———————————————————————

O pre si den te da As sem bleia Le gis la ti va do Ma ra nhão,
Othe li no Ne to não pen sou du as ve zes pa ra anu lar a pri- 
mei ra eta pa do con cur so pú bli co, re a li za do por aque le
Po der. Tão lo go su gi ram as pri mei ras de nún ci as de frau- 
de, ele aci o nou o Mi nis té rio Pú bli co.

Um as sun to tão sé rio não ca be ria va ci la ção, pois es tá
em jo go sua ges tão e o mo do de ele con du zir o Po de Le- 
gis la ti vo. Othe li no é um po lí ti co ex pe ri en te, com for te li- 
de ran ça den tro da ca sa que co man da e na abran gên cia
do Ma ra nhão to do.

Os ve re a do res de Ti mon, mu ni cí pio com 170 mil ha- 
bi tan tes, as sis tem ao des mon te da agên cia lo cal do Cor- 
rei os. Dos 18 fun ci o ná ri os, fi ca rão ape nas 11. O as sun to
é tão sé rio que es bar rou na Câ ma ra Mu ni ci pal, cu jos
mem bros ten tam evi tar o des mon te.

———————————————————————

———————————————————————
 

A can di da tu ra do ex-pre fei to de São Luís, Edi- 
val do Jr não al can ça Lahe sio Bon fim (PSC) e
dei xa a di re ção do PSD ma ra nhen se de ore lhas
em pé. A po si ção de le nas pes qui sas co mo 4º

co lo ca do acen deu o aler ta na pré-cam pa nha.
 

Luiz Iná cio Lu la da Sil va e seu can di da to a vi ce,
Ge ral do Alck min, vão fa zer mais um <es for ço
con cen tra do= pa ra con ven cer o ex-go ver na- 
dor Már cio Fran ça (PSB) a re ti rar sua pré-can- 

di da tu ra ao go ver no de São Pau lo, e apoi ar o pe- 
tis ta Fer nan do Had dad.

 
A ideia é lan çar Fran ça ao Se na do, o mes mo

par ti do de Alck min e, no Ma ra nhão, de Car los
Bran dão e Flá vio Di no. Ele iria me dir for ça
com Luiz Da te na e Ja nai na Pas co al. Sér gio Mo- 

ro já foi ri fa do por ter adul te ra do o do mi cí lio elei- 
to ra do.

———————————————————————

A ad vo ga da An na Gra zi e la Nei va, juí za elei to ral do
TRE-MA, foi em pos sa da co mo con sul to ra da Co mis são
Es pe ci al de Di rei to Elei to ral da Or dem dos Ad vo ga dos
do Bra sil, no me a da pe lo pre si den te do Con se lho Fe de- 
ral Jo sé Al ber to Si mo net ti.

São Luís, quarta-feira, 22 de junho de 2022

https://banca.oimparcial.com.br/
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ALE XAN DRA PRU FER DE Q. C. ARAU JO
Pro fes so ra as so ci a da de neu ro pe di a tria
da UFRJ

POR AL DO PA VI A NI
Geó gra fo e pro fes sor emé ri to da Uni ver -
si da de de Bra sí lia

AME, doença rara que tem tratamento

Com pou co mais de três dé ca das de
atu a ção na neu ro pe di a tria e de di ca- 
das aos cui da dos de pes so as com do- 
en ças neu ro mus cu la res, pu de acom- 
pa nhar as gran des eta pas de apri mo- 
ra men to na as sis tên cia da atro ûa
mus cu lar es pi nhal (AME). Se no pas- 
sa do mui tas fa mí li as bus ca vam um
aco lhi men to e de di ca ção do pro ûs si- 
o nal pa ra ga ran tir a me lhor qua li da de
de vi da às pes so as com AME, ho je
pro cu ram, adi ci o nal men te, aces so
mais am plo a tra ta men tos.

A atro ûa mus cu lar es pi nhal, tam- 
bém co nhe ci da co mo AME, é uma do- 
en ça ra ra. Co mo tal, na for ma ção dos
di fe ren tes pro ûs si o nais de saú de, não
cons ta co mo con teú do es pe cí û co das
dis ci pli nas de gra du a ção. Mas o seu
re co nhe ci men to e pre pa ro dos pro ûs- 
si o nais, pa ra a con du ção dos cui da- 
dos de pes so as di ag nos ti ca das com
AME, tor na-se fun da men tal quan do
exis te um tra ta men to a ser ini ci a do o
quan to an tes pos sí vel.

Tra ta-se de do en ça ge né ti ca, neu- 
ro mus cu lar, de evo lu ção pro gres si va,
com re per cus sões sis tê mi cas. A par tir
de uma al te ra ção de um ge ne cha ma- 
do SMN1, a pro du ção de uma pro teí- 
na im pres cin dí vel pa ra as cé lu las ner- 
vo sas pas sa a de pen der do ge ne
SMN2, que só con se gue fa bri car uma
pro teí na ins tá vel. Is so oca si o na o mau
fun ci o na men to das cé lu las. O mús cu- 
lo, res pon sá vel pe los nos sos mo vi- 
men tos, tor na-se pou co aci o na do pe- 
la dis fun ção dos neurô ni os mo to res, o
que se ma ni fes ta co mo fa di ga e fra- 

que za mus cu lar. Além de com pro me- 
ter a lo co mo ção, fun ções vi tais co mo
res pi rar e ali men tar-se po dem ser
pre ju di ca das.

Exis te uma re la ção en tre a quan ti- 
da de de pro teí na que o ge ne SMN2
con se gue pro du zir e a gra vi da de da
AME, is so se re üe te na ida de de iní cio
e ve lo ci da de de pro gres são dos sin to- 
mas. Quan to mais pro teí na, mais tar- 
de a do en ça apa re ce e mais len ta men- 
te ela pi o ra o es ta do da pes soa com
AME. Pa ra fa ci li tar a com pre en são,
pro ûs si o nais da saú de clas si û ca ram a
AME em di fe ren tes ti pos, em fun ção
de seu iní cio e gra vi da de. Des sa for ma
te mos três ti pos prin ci pais: AME ti po
1 tem iní cio dos pri mei ros sin to mas
até 6 me ses de vi da, pro gres são mui to
rá pi da, im pe din do que a cri an ça con- 
si ga ad qui rir a ca pa ci da de de sen tar;
AME ti po 2 tem iní cio en tre 6 e 18 me- 
ses, pro gres são in ter me diá ria, im pe- 
din do que a cri an ça con si ga ad qui rir a
ca pa ci da de de ca mi nhar so zi nha;
AME ti po 3 tem iní cio após os 18 me- 
ses de vi da, po den do, in clu si ve, se
ma ni fes tar du ran te a ado les cên cia ou
vi da adul ta, com a aqui si ção da mar- 
cha, de evo lu ção mais len ta, mas com
per da da ca pa ci da de de an dar ao lon- 
go dos anos.

Pa ra con ûr ma ção do di ag nós ti co
da AME, o pon to de par ti da é o re co- 
nhe ci men to do atra so do de sen vol vi- 
men to mo tor, que das fre quen tes ou
di û cul da de de cor rer e pu lar. O en ca- 
mi nha men to cor re to ao es pe ci a lis ta
que pos sa ava li ar, so li ci tar o exa me
ge né ti co e en ca mi nhar pa ra a equi pe
mul ti dis ci pli nar é a eta pa se guin te, o
que nem sem pre ocor re com a agi li- 
da de ne ces sá ria. Es se con jun to de

ações, ini ci a das o quan to an tes no
cur so da do en ça, ga ran ti rão me lhor
per cur so.

Ao con ûr mar a AME co mo cau sa do
des vio no de sen vol vi men to mo tor, te- 
mos atu al men te a pos si bi li da de de ir
além da te ra pia mul ti dis ci pli nar não
me di ca men to sa, uti li zan do me di ca-
men tos mo di û ca do res da do en ça,
com re gis tro apro va do em ter ri tó rio
na ci o nal. São to dos tra ta men tos que
bus cam, em úl ti ma aná li se, au men tar
a quan ti da de de pro teí na SMN no
cor po de pes so as com AME e, des sa
for ma, ten tar im pe dir o avan ço da do- 
en ça. Os tra ta men tos me di ca men to- 
sos di fe rem na sua for ma de ad mi nis-
tra ção, al guns re que rem hos pi ta li za-
ção e exis te um de uso oral em ca sa,
mas, em to dos os ca sos, pa rar a pro-
gres são da do en ça no seu iní cio traz
mui to mais be ne fí ci os que in ter vir
quan do já cau sou mui to da no.

Ape sar de ra ra, sen do o Bra sil um
país po pu lo so, te mos um nú me ro ex-
pres si vo de nas ci men to de be bês com
AME to do ano — cer ca de 300 com ba- 
se na in ci dên cia es ti ma da de nas ci dos
vi vos nas úl ti mas es ta tís ti cas, e um
nú me ro ain da mais ex pres si vo de
pes so as con vi ven do com AME —
mais de 2 mil com ba se na pre va lên cia
es ti ma da e nos sa po pu la ção. Des ta
for ma, o es for ço em re co nhe cer po- 
ten ci ais ca sos sus pei tos, ava li ar a pos- 
si bi li da de do di ag nós ti co, e ao con ûr- 
má-lo se guir os cui da dos pre co ni za- 
dos, ga ran ti rá uma ori en ta ção mais
pre co ce às pes so as com AME e, as sim,
a pos si bi li da de de lhe ga ran tir me lhor
ca pa ci da de mo to ra e me lhor qua li da- 
de de vi da.

 

Prato vazio e cobertor curto

Os di as fri os em ple no mês de ju- 
nho in di cam co mo se rá o in ver no de
2022. Ao que pa re ce, as tem pe ra tu ras
bai xas nos mos tram um in ver no ri go- 
ro so e a pos si bi li da de de mui tos bra si- 
li en ses en fren ta rem pro ble mas mais
se ve ros de saú de, pois, com o frio, te- 
mos, es tra nha men te, bai xa umi da de
re la ti va do ar. Is so le va a pro ble mas
pul mo na res ou res pi ra tó ri os e, co mo
a mí dia in di ca, igual men te, com pli ca- 
ções car día cas pa ra quem pre vi a men- 
te so fria des se mal. Mas o pi or é mes- 
mo pa ra os des va li dos, que não têm
um abri go (a mi to ló gi ca ca sa pró pria).
Vi vem ao deus-da rá e se re co lhem sob
mar qui ses de pré di os co mer ci ais ou
de ins ti tui ções pú bli cas. Pou cos de les
des fru tam de al mo ço ou de uma so pa
no tur na pa ra se nu tri rem. Is so es can- 
ca ra a de si gual da de so ci al se cu lar que
nós, bra si lei ros, não con se gui mos eli- 
mi nar ao lon go dos anos. Se ja por fal- 
ta de po lí ti cas pú bli cas, se ja por <des- 
cui dos= da ini ci a ti va pri va da.

O pro ble ma não pa re ce ser de nin- 
guém: o go ver no fe de ral jo ga a ba ta ta
quen te pa ra os es ta dos e mu ni cí pi os,
que têm se cre ta ri as de de sen vol vi- 
men to so ci al; en quan to es tes não
cum prem o de ver de se pa rar ver bas
pa ra os in di gen tes e os que es tão em
si tu a ção de rua — um eu fe mis mo da
ca sa gran de, que as sim se re fe re aos
em po bre ci dos e des va li dos, pos sui- 

do res de co ber tor cur to e de pra tos
meio chei os ou va zi os pa ra as su as re- 
fei ções. Os se to res da eco no mia não
en xer gam es ses bra si lei ros co mo for- 
ça pro du to ra e, por con sequên cia, co- 
mo ci da dãos que têm ne ces si da des de
con su mo. Por tan to, a per gun ta é: co- 
mo mu dar es se qua dro?

Os Es ta dos Uni dos da Amé ri ca, sob
o co man do do pre si den te Ro o se velt,
ela bo ra ram, ain da nos anos 1930, o
new de al, um con jun to de me di das
pa ra o país sair do ter re mo to econô- 
mi co e so ci al. No Bra sil, na da de pa re- 
ci do foi re a li za do até o mo men to, em- 
bo ra te nha mos mi lha res de pes so as
ne ces si ta das. Não há po lí ti cas pú bli- 
cas no sen ti do de pe lo me nos dar
opor tu ni da de sa la ri al pa ra que o bra- 
si lei ro po bre pos sa con quis tar três re- 
fei ções diá ri as pa ra si e pa ra os fa mi li- 
a res. E, as sim, no frio do in ver no que
se apro xi ma, an te ven do-se que se rá
ri go ro so, mui tos des va li dos es ta rão
sob mar qui ses ou sob fron do sas ár vo- 
res pa ra se abri gar, con tan do que o
pe río do se co não aca be com chu vas
tor ren ci ais. Tor cem tam bém pa ra que
pes so as be ne mé ri tas ou ins ti tui ções
de ca ri da de sur jam com a so pa quen- 
te nas noi tes fri as des ta épo ca do ano. 
Es se da do de ve ria so ar o alar me dos
ór gãos pú bli cos, por que são bra si lei- 
ros que não sen do pro du to res, não se- 
rão con su mi do res, le van do a um pos- 
sí vel des man te la men to da en gre na- 
gem do co mér cio e da in dús tria. Ain- 
da, es sas pes so as û cam ex cluí das de
mui tos pro gra mas co mo o ha bi ta ci o- 

nal, po den do û car ina dim plen tes ca- 
so es te jam pa gan do pres ta ções da
com pra a pra zo, tan to de em pre en de- 
do res imo bi liá ri os, quan to de ins ti tui-
ções do go ver no, que, co mo se vê em
edi to ri ais, aca bam por re to mar os
imó veis, no ca so de ina dim plên cia,
cau san do des pe jos e au men tan do o
nú me ro de mo ra do res de rua.

Ne ces si ta ría mos de um cen so vol- 
ta do ex clu si va men te pa ra es ses in di-
ví du os pa ra po der mos de sen vol ver
pro gra mas pú bli cos es pe cí û cos de re- 
con du ção ao mer ca do de tra ba lho, di- 
re ci o na dos, ex clu si va men te, aos mo- 
ra do res de rua.

É um lon go ca mi nho? Tal vez se ja.
To da via, se na da for fei to, em bre ve
es sa par ce la da po pu la ção se rá mai or
e ain da mais des va li da, e, com cer te-
za, a si tu a ção afe ta rá a to dos, com au- 
men to de vi o lên cia fí si ca e men tal.
Ou tra so lu ção a lon go pra zo é a mu- 
dan ça do atu al mo de lo econô mi co
em vi gor, co mo o pa pa Fran cis co, em
pré di ca, ma ni fes ta sua pre o cu pa ção
com o que acon te ce em to do o mun do
— o au men to da po bre za. Por cer to, o
re li gi o so vê os pre juí zos ma te ri ais co- 
mo a mi sé ria, a po bre za e a fo me afe- 
tan do os ûéis ou ag nós ti cos em sua
to ta li da de. Se ria co mo um ví rus que
se alas tra em to dos os con ti nen tes.

Ve ja mos se os go ver nos po dem,
jun to com a ini ci a ti va pri va da, to mar
as me di das ca bí veis pa ra ate nu ar ou
aca bar com to dos os pro ble mas que
dis so sur gem. Os des va li dos e a co mu- 
ni da de co mo um to do agra de ce rão.

WAL DE MAR MOU RA LI MA
Pro fes sor, ex-se cre tá rio de Edu ca ção de Sa pu caí do Sul
(RS), cri a dor e li de ran ça da Fren te Qui lom bis ta Ab di as do
Nas ci men to

Qui lom bis mo: uma
uto pia, po lí ti ca, viá vel

Nas ce mos. Quan do des per ta mos pa ra a ma tu ri da de,
sur gem-nos al gu mas op ções po lí ti cas, de ide o lo gi as di- 
ver sas, to das, con tu do, ten do co mo pres su pos to, vi ver- 
mos em uma so ci e da de hu ma ni za da, jus ta, fra ter na,
uma so ci e da de ide a li za da em que se ja mos, ple na men- 
te, fe li zes. Pri mei ro er ro: Não exis te um re gi me de con vi- 
vên cia so ci al que con tem ple to dos os nos sos an sei os
pa ra al can çar mos a fe li ci da de! Hu ma nos, es ta mos em
cons tan te pro ces so evo lu ti vo, por tan to, em bus ca de al- 
go no vo. No ca so es pe cí û co, es ta mos em bus ca de um
sis te ma ide al que de û na, com equi da de, di rei tos e de ve- 
res, e re gu le in te res ses e con üi tos no co ti di a no.

Se gun do er ro: as ide o lo gi as po lí ti cas pro pos tas ori gi- 
nam-se de um mes mo pa ta mar ci vi li za tó rio as quais, no
trans cur so his tó ri co, vão-se trans mu dan do em vá ri as
ver ten tes, con tu do, sem per der sua es sên cia, ou se ja, a
su pre ma cia do vi sí vel, do pal pá vel, da ma té ria, so bre va- 
lo res in co men su rá veis, trans cen den tais, li ga dos à es pi- 
ri tu a li da de hu ma na. Em sín te se: dá-se ên fa se à su pre- 
ma cia do Ter so bre o Ser. En tão, so mos in du zi dos, pe lo
sis te ma cons ti tuí do, a acre di tar que a hu ma ni da de te ve
iní cio no con ti nen te eu ro peu, em bo ra es te ja ci en ti û ca- 
men te com pro va do que a ori gem do Ho mo Sa pi ens
ocor reu no con ti nen te afri ca no. Po rém, as uni ver si da- 
des, no seu trans cur so his tó ri co e, ain da ho je, em ple no
sé cu lo 21, in sis tem em nos fa zer crer que o ber ço da hu- 
ma ni da de, o iní cio de to das as ci ên ci as com as quais
con vi ve mos e de que nos be ne û ci a mos, foi a Gré cia. En- 
tão, nos per mi ti mos ques ti o nar: e o que di zer das mi le- 
na res ci vi li za ções e dos po de ro sos im pé ri os vi gen tes
ou tro ra no con ti nen te afri ca no? Re por to-me aqui à fa la
do nos so gan ga Ab di as do Nas ci men to que diz tex tu al- 
men te: <Os ne gros e os opri mi dos têm, co mo pro je to co- 
le ti vo a ere ção de uma so ci e da de fun da da na jus ti ça, na
li ber da de, na igual da de de opor tu ni da des e no res pei to
a to dos os se res hu ma nos; uma so ci e da de cu ja na tu re za
in trín se ca tor ne im pos sí vel a ex plo ra ção econô mi ca e o
ra cis mo; uma de mo cra cia au tên ti ca, fun da da pe los des- 
ti tuí dos e de ser da dos des te país, aos quais não in te res sa
a sim ples res tau ra ção de ti pos e for mas ca du cas de ins- 
ti tui ções po lí ti cas, so ci ais e econô mi cas as quais ser vi ri- 
am ape nas pa ra pro cras ti nar o ad ven to de nos sa eman- 
ci pa ção to tal e de û ni ti va, que so men te po de vir com a
mu dan ça ra di cal das es tru tu ras vi gen tes.Um fu tu ro me- 
lhor pa ra os ne gros e opri mi dos tan to exi ge uma no va
re a li da de em ter mos de pão, mo ra dia, saú de, edu ca ção,
la zer, tra ba lho co mo re quer ou tro cli ma mo ral e es pi ri- 
tu al de res pei to às com po nen tes mais sen sí veis da per- 
so na li da de ne gra ex pres sa em sua re li gião, cul tu ra his- 
tó ria, cos tu mes e to do seu sis te ma epis te mo ló gi co=.

A co mu ni da de ne gra bra si lei ra, por tan to, tem um
pro je to eman ci pa tó rio de na ção, as sen ta do nos va lo res
epis te mo ló gi cos das nos sas ma tri zes afri ca nas. As pa la- 
vras, <san ko fa= e <ubun tu= sus ten tam es sa nos sa aûr ma- 
ti va: <san ko fa= é um dos sím bo los da nos sa re sis tên cia
he roi ca ao es cra va gis mo. Ela nos con cla ma a vol tar mos
ao pas sa do e, cri te ri o sa men te, ana li sá-lo. As sim, co nhe- 
ce re mos a ver da de dos fa tos his tó ri cos. Daí, não co me- 
te re mos os mes mos er ros que nos le va ram à su jei ção ao
sis te ma cons ti tuí do; en tão, en ten de re mos, com pro fun- 
di da de, a con jun tu ra em que nos en con tra mos e, as sim,
po de re mos pro je tar, co le ti va men te, um fu tu ro dig no,
jus to pa ra to dos os ex cluí dos do sis te ma, de les, ra cis tas
pre da do res, fas cis tas, ho mo fó bi cos, cor rup tos. Sis te ma
cri a do por eles, pa ra ma nu ten ção de to das as in jus ti ças
e ma ze las so ci ais as quais, co mo con sequên cia, da rão
sus ten ta ção, pa ra sem pre, aos pri vi lé gi os de les. Já
<ubun tu= é uma ide o lo gia que se ba seia na so li da ri e da- 
de e na su pre ma cia do co le ti vo so bre o in di vi du al. Es sa
pa la vra ex pres sa o sen ti men to mai or do amor fra ter nal
cu jo sen ti do é: <Eu sou por que vo cê é! Vo cê é por que eu
sou. En tão so mos. Sua fe li ci da de é mi nha fe li ci da de. Sua
dor, seu so fri men to são mi nha dor, meu so fri men to=.
Ne gros, ne gras, po vo cin za em ge ral, es ta mos em ou tra
era. So pram ven tos li ber tá ri os os quais, nos le va rão à re- 
al al for ria des se sis te ma caó ti co, sis te ma in con clu so,
pre so a con cei tos e pre con cei tos co lo ni a lis tas, her da dos
e man ti dos pe los atu ais do nos da Ca sa Gran de e Sen za la
que, per sis tem, em ple no sé cu lo 21, que se ar vo ram em
nos man ter sob ju go, pre sos aos di ta mes dos seus ca pri- 

São Luís, quarta-feira, 22 de junho de 2022

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


São Luís, quarta-feira, 22 de junho de 2022

5GERAL

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO – 
ALEMA torna público que realizará licitação, na modalidade Pregão 
Eletrônico, no dia 05 de julho às 09:30h, pelo sitio gov.br/compras/pt-br/ 
para “Contratação de empresa especializada nos serviços de análises 
físico-quimicas e microbiológicas da Estação de Tratamento de 
Efluentes e das reservas técnicas de água potável da Sede da Assembleia 
Legislativa do Maranhão e Sede Social”. O edital e seus anexos estão à 
disposição dos interessados nos sítios gov.br/compras/pt-br/ (aba 
consultas, posteriormente em pregões agendados) e www.al.ma.leg.br 
(na aba gestão, depois em Licitações e por último clique em pregões) 
podendo ainda ser adquirido gratuitamente na CPL/ALEMA, localizada 
na avenida Jerônimo de Albuquerque, Térreo – Palácio Manuel 
Beckman, através da apresentação de dispositivo de armazenagem 
eletrônica (cd, pen drive, etc.), durante os dias úteis, das 08:00 às 18:00. 

ESTADO DO MARANHÃO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

São Luís, 20 de junho de 2022

Fabio Alex Dias
Pregoeiro da ALEMA

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº 024/2022-CPL/AL PROCESSO 

ADMINISTRATIVO Nº 0793/2022-ALEMA

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ

CNPJ nº 01.616.678/0001-66
GABINETE DO PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ-MA.

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2022/CPL

A Comissão Permanente de Licitação - CPL, torna público que realizará às 14:00 horas do dia 07 de julho 
de 2022, na Prefeitura Municipal, situada na Praça de Eventos Maria Rita, nº 351A - Centro, Jatobá-MA, 
Licitação do tipo Menor Preço, sob o Regime de Empreitada por Preço Global, para Contratação de empresa 
especializada nos serviços de engenharia para a construção de uma Praça no Povoado Lajeado, município 
de Jatobá. Objeto do Convênio nº 002/2022 – UGCC/SINFRA, conforme especificações do Projeto Básico 
apenso ao Edital, na forma da Lei Federal nº 8.666/93. Este Edital e seus anexos estão à disposição das 08:00 às 
12:00 horas, no endereço acima citado, também poderá ser obtido no sítio: https://jatoba.ma.gov.br/ ou (https://
www6.tce.ma.gov.br/sacop/muralsite/mural.zul). Esclarecimentos adicionais, no mesmo endereço ou através 
do e-mail: cpljatoba@outlook.com. Jatobá-MA, 13 de junho de 2022. Saile Wesley Lima da Silva, Secretário 
Municipal de Obras, Infra. e Mob. Urbana, Portaria nº 012/2021.

AVISO DE LICITAÇÃO 
CONCORRÊNCIA SESC/MA Nº 22/0007 – CC 

O SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO, Departamento Regional no Maranhão, comunica aos 
interessados que realizará Concorrência, tipo menor preço EXEQUÍVEL, cujo objeto é a 
contratação de empresa especializada com vista à realização de serviços voltados para 
construção civil, incluindo manutenção e modernização dos espaços físicos do prédio 
onde funciona a Unidade do Sesc Caxias, na cidade de Caxias /MA, estando previsto o 
recebimento e abertura da documentação de habilitação e propostas de preços para o dia 08 de 
julho de 2022, às 09h, na Sala de Reuniões da Comissão Permanente de Licitação, no Sesc 
Administração, sito no Condomínio Fecomércio/Sesc/Senac - Edifício Francisco Guimarães e 
Souza, Avenida dos Holandeses, s/n, Quadra 24, Jardim Renascença II, CEP 65075–650 em São 
Luís–MA. O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados no site 
www.sescma.com.br - Licitações. Valor de Referência: R$ 1.141.512,37 (um milhão, cento e 

quarenta e um mil, quinhentos e doze reais e trinta e sete centavos). Valor da caução: R$ 

22.830,24 (vinte e dois mil, oitocentos e trinta reais e vinte e quatro centavos). Prazo de 
execução: 120 (cento e vinte) dias corridos. Patrimônio líquido mínimo: R$ 114.151,24 (cento 

e catorze mil, cento e cinquenta e um reais e vinte e quatro centavos).  

São Luís - MA, 20 de junho de 2022. 

Rutineia Amaral Monteiro 
Diretora Regional. 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA DO SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS

PÚBLICOS VIGILANTES DO ESTADO DO MARANHÃO-SFPVEMA

O Presidente do Sindicato dos Funcionários Públicos Vigilantes do Estado do Mara-
nhão, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 16, c, do Estatuto Social em vi-
gor, CONVOCA todos os associados em pleno gozo de seus direitos Estatutários para 
participarem da ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA da referida entidade a ser
realizada no dia 25/06/2022 (sábado), com 1a convocação às 09:00h e 2a convoca-
ção às 09:30h, no Auditório da Casa do Trabalhador, localizado na Avenida Jerôni-
mo de Albuquerque, s/no., Calhau, São Luís/MA.
Ordem do dia: 1) Prestação de contas dos anos de 2019 a 2022.

JEFERSON COELHO CORREA
PRESIDENTE DO SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS

VIGILANTES DO ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR

A Prefeitura Municipal de São José de Ribamar/MA, por meio da Comissão Permanente de 
Licitação torna público para conhecimento dos interessados que realizará licitação na moda-
lidade Concorrência Pública 02/2022 - SRP, do Tipo Menor Preço, objetivando; implantação, 
incluindo fornecimento e montagem de estruturas tipo painéis de concreto/PCV para a cons-
trução de unidades de ensino do município de São José de Ribamar-MA, no dia 26 de julho de 
2022, às 09h00 (nove) horas horário local. LOCAL DE REALIZAÇÃO: No prédio da Central 
de Licitações, Contratos e Convênios/CELICC, localizado à Praça da Matriz nº 142 – bairro 
Centro, nesta cidade. O edital se encontra à disposição dos interessados no mesmo local, das 
08h às 13h, onde poderá ser consultado e obtido gratuitamente mediante a apresentação de 
mídia eletrônica (pen drive, CD, DVD ou outro). As empresas que adquirirem o edital mediante 
“download” na página/Portal Oficial do Município e tiverem interesse em participar desta lici-
tação, deverão obrigatoriamente, retirar os anexos do referido edital no endereço e nas condi-
ções supracitadas, em virtude da existência de limite de carregamento de arquivos (UPLOAD) 
no site da Prefeitura. Esclarecimento adicionais pelo telefone (98) 3224-0769 ou pelo e-mail: 
cpl.licitacao.ribamar@gmail.com. São José de Ribamar/MA, em 21 de junho de 2022. Adiel 
Tavares Ribeiro. Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

MUNICÍPIO DE ARARI-ESTADO DO MARANHÃO
PODER EXECUTIVO

CNPJ nº 06.242.846/0001-14
Av. Dr. João da Silva Lima, s/n°, Centro, Cep 65.480-000, Telefone: (98) 3453-1140

AVISO DE REPUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2022 REGISTRO 
DE PREÇO REGISTRO DE PREÇO 021/2022. A Comissão Central de Licitações e Contratos da Prefeitura 
Municipal de ARARI-MA, com autorização do ordenador de despesa, avisa aos interessados que fará realizar 
Licitação na seguinte modalidade e condições. Modalidade: Pregão Eletrônico. Tipo de licitação: Menor 
preço por item, que será regida pela Lei nº 8.666/93, suas alterações. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS 
PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE 
MEDICAMENTOS CONTROLADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARI - MA. ABERTURA: 05 de julho de 2022, as 09:30 (nove horas 
e trinta minutos). Site para realização do Pregão: www.licitanet.com.br. Poderão participar da Licitação 
todas as empresas especializadas no ramo, que comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação 
exigidos no edital, para a execução de seus objetivos. Maiores informações poderão ser obtidas no site da 
Prefeitura (https://arari.ma.go.br), Mural de Licitações do TCE – MA “SACOP”, http://barrosoptr.dcfiorilli.
com.br:2024/SCPIWEB_PMARARI/ (Portal da Transparência) e também nos dias de expediente das 08:00 às 
13:00 horas, no Setor de Licitação do Município de ARARI-MA, onde poderão ser consultados gratuitamente, 
desde que em mídia, podendo ainda ser solicitado via e-mail: cclc@arari.ma.gov.br. ARARI-MA, 15 de junho 
de 2022. Rosário do Desterro Ribeiro Abas – Secretária Municipal de Saúde. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR/MA

AVISO DE ADIAMENTO LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE SRP 012/2022/CPL/PMDB.

A Prefeitura Municipal de Duque Bacelar/MA, torna público para conhecimento dos interessa-

dos que FICA ADIADO a abertura do PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE SRP 012/2022/CPL/
PMDB, para o dia: 06/07/2022 às 08:30hs. OBJETO: Registro de Preço para futura e eventual 

contratação de empresa para fornecimento de material de informática, destinados às Secretarias 

de Duque Bacelar, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus 

anexos. ORGÃO SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Administração. LOCAL/SITE: https://
www.bbmnetlicitacoes.com.br. O Edital será disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico: 

https://www.bbmnetlicitacoes.com.br, https://duquebacelar.ma.gov.br, esclarecimentos adicio-

nais, via e-mail cplduquebacelar@gmail.com ou fone (98)98499-2219, no horário das 08h00min 

(oito horas) às 12h00min (doze horas). Duque Bacelar/Ma, 21 de junho de 2022. 

Robert Otoni Furtado Oliveira 
Secretário Municipal de Administração. 

ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de São João Batista

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2022 – REGISTRO DE PREÇOS Nº 
012/2022. Município de São João Batista/MA, através do gabinete do Prefeito, avisa aos interessados que 
fará realizar Licitação na seguinte modalidade e condições. Modalidade: Pregão Eletrônico. Modo de disputa: 
Aberto. Tipo de licitação: Menor preço por lote, que será regida pela Lei nº 10.520/2002, subsidiariamente as 
disposições da Lei nº 8.666/93, suas alterações. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CON-
TRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA 
ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SÃO JOÃO BATISTA - MA: Dia 
06/07/2022 às 09h:30 min (nove horas e trinta minutos). Site para realização do Pregão: www.licitanet.
com.br. Poderão participar da Licitação todas as empresas especializadas no ramo, que comprovem possuir os 
requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital, para a execução de seus objetivos. Maiores informações 
poderão ser obtidas no site do LICITANET e também nos dias de expediente das 08:00 às 12:00 horas, no Setor 
de Licitação do Município de São João Batista - MA, onde poderão ser consultados gratuitamente, desde que 
em mídia e portal da transparência. Dúvidas e esclarecimentos, e-mail: cplsaojoaobatista@hotmail.com. São 
João Batista - MA, 21 de junho de 2022 -  Arionaldo Martins Dominice - Chefe de Gabinete

PREGÃO ELETRÔNICO N° 004/2022 - SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 029/2022

AVISO DE LICITAÇÃO
INTERESSADO: Município de São Domingos do Azeitão/MA.
OBJETO: Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais e medicamentos hospitala-
res para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de São Domingos do 
Azeitão/MA, conforme quantidades, condições e especificações constantes no Anexo I - Termo de Referência.
•	 MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM.
•	 ENVIO DA PROPOSTA/DOCUMENTAÇÃO: das 08h00min do dia 22/06/2022 às 
08h59min do dia 05/07/2022, horário de Brasília/DF.
•	 ABERTURA DAS PROPOSTAS/SESSÃO PÚBLICA: dia 05/07/2022, às 09h00min, ho-
rário de Brasília/DF.
•	 FONTE DE RECURSOS: Sistema de Registro de Preços.
•	 ORÇAMENTO SIGILOSO (X) SIM (   ) NÃO
OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital poderá ser obtido ou consultado na Comissão Permanente de Licitações 
– CPL, em dias úteis de segunda à sexta, no horário das 08h:00min às 12h:00min horas, também podendo ser 
obtido gratuitamente por meio digital, nos seguintes endereços eletrônicos: no site da Prefeitura Municipal de 
São Domingos do Azeitão/MA: https://saodomingosdoazeitao.ma.gov.br/ e no site do Tribunal de Contas do 
Estado: https://site.tce.ma.gov.br/. Mais informações poderão ser consultadas e obtidas através do e-mail da 
CPL: cpl.saodomingosdoazeitao@gmail.com.

São Domingos do Azeitão/MA, 21 de junho de 2022.

Hugo Ribeiro Cardoso
Pregoeiro

A Oi informa que a partir do dia 22 de junho de 2022 cumprirá a determinação da Anatel 
publicada no Diário Oficial da União, Despacho Cautelar nº 160/2022/COGE/SCO que 
obriga as Empresas de Telefonia a bloquearem ligações originadas em suas redes ou nas 
de interconexão que não utilizem recursos de numeração atribuídos pela Anatel e que 
utilizem solução tecnológica para o disparo massivo de chamadas com curta duração 
(discadores automáticos, robocall, etc), consideradas inadequadas. A Anatel passa a considerar como 
proibido o disparo massivo de chamadas em volume superior à capacidade humana de discagem, 
atendimento e comunicação, não completadas ou, quando completadas, com desligamento pelo 
originador em prazo de até 3 segundos. Ou seja, não será mais permitida a realização de 100 mil ou 
mais chamadas por dia com duração de 0 até 3 segundos. As empresas e parceiros não adequados à 
nova regra, além do bloqueio por 15 (quinze) dias no CNPJ para originar chamadas de todos os seus 
terminais, os usuários ofensores identificados assim como o tomador de serviço contratante estarão 
sujeitos à aplicação de multa de até R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais), nos termos 
do despacho cautelar da Anatel. Para mais informações e dúvidas entre em contato com a Anatel 
através do e-mail rcts@anatel.gov.br.

Comunicado oi aos clientes

A Secretaria de Estado da Segurança Pública – SSP, através de sua Comissão Setorial de Licitação 

- CSL, torna público para conhecimento dos interessados que realizará licitação na modalidade Pregão 

Eletrônico nº 23/2022 – SSP/MA, do tipo Menor Preço, por Item, cujo objeto é a contratação de 

empresa para fornecimento de veículos policiais automotores descaracterizados (Tipo Van), visando o 

reaparelhamento dos órgãos do Sistema de Segurança Pública do Maranhão, Polícia Militar e o Corpo de 

Bombeiros Militar do Maranhão, em sessão púbica eletrônica a partir das 9h (horário de Brasília – DF) do 

dia 08/07/2022, que será conduzida por seu (a) Pregoeiro (a), através do Sistema COMPRASNET, 

acessível no Portal de Compras do Governo Federal, disponível em https://www.gov.br/compras/pt-br, 

nos termos do Decreto Federal nº 10.024/2019, da Lei Federal nº 10.520/2002, do Decreto Estadual nº 

24.629/2008, do Decreto Estadual nº 28.906/2013, alterado pelo Decreto Estadual 29.920/2014, da Lei 

Estadual nº 10.403/2015, aplicando-se os procedimentos determinados pela Lei Complementar nº 

123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, e, subsidiariamente, no que couber, a Lei Federal 

nº 8.666/1993. O edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no Portal de Compras do 

Governo Federal (Comprasnet) https://www.gov.br/compras/pt-br/, na página oficial desta Secretaria 

no site www.ssp.ma.gov.br.

São Luís, 15 de junho de 2022

Rosirene Travassos Pinto

Presidente da CSL/SSP/MA

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA

COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2022 - SSP/MA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 082990/2022 - SSP/MA

O Presidente da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar designada pelo Secretário de Estado 

da Saúde, por meio da Portaria/SES/MA nº 562, de 3 de maio de 2022, publicada no Diário Oficial do 

Estado do Maranhão nº 84, de 6 de maio de 2022, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto 

no art. 256, II, § 3º, do Código de Processo Civil Brasileiro, CITA pelo presente Edital, JOSÉ DOS 

SANTOS BARRETO, Vigia, para, no prazo de 15 (quinze) dias, a partir da publicação deste, comparecer 

na Sala do Serviço de Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar da Secretaria de Estado 

da Saúde – SESPAD/SES, instalado no 2º andar do Prédio da Casa do Trabalhador, localizado na 

Avenida Jerônimo de Albuquerque, s/nº, Calhau – São Luís - MA, a fim de saber que estão correndo 

em seus termos legais, os autos do Processo Administrativo Disciplinar nº 96598/2022 (apenso nº 

11205/2021) em que o mesmo figura como servidor arguido, em razão da denúncia de possíveis 

irregularidades relacionadas a abandono de cargo, conforme a Lei nº 6.107/1994 de julho de 1994.

São Luís, 20 de junho de 2022

Heitor Ferreira de Carvalho

Presidente

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE SERVIDOR
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR

Nº 96598/2022 (APENSO Nº 11205/2021)

O Presidente da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar designada pelo Secretário de Estado 

da Saúde, por meio da Portaria/SES/MA nº 563, de 3 de maio de 2022, publicada no Diário Oficial do 

Estado do Maranhão nº 84, de 6 de maio de 2022, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto 

no art. 256, II, § 3º, do Código de Processo Civil Brasileiro, CITA pelo presente Edital, ROBERTO 

CARLOS FEITOSA RIBEIRO, Vigia, para, no prazo de 15 (quinze) dias, a partir da publicação deste, 

comparecer na Sala do Serviço de Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar da Secretaria 

de Estado da Saúde – SESPAD/SES, instalado no 2º andar do Prédio da Casa do Trabalhador, 

localizado na Avenida Jerônimo de Albuquerque, s/nº, Calhau – São Luís - MA, a fim de saber que 

estão correndo em seus termos legais, os autos do Processo Administrativo Disciplinar nº 96594/2022 

(apenso nº 9691/2021) em que o mesmo figura como servidor arguido, em razão da denúncia de 

possíveis irregularidades relacionadas a abandono de cargo, conforme a Lei nº 6.107/1994 de julho de 

1994.

São Luís, 20 de junho de 2022

Heitor Ferreira de Carvalho

Presidente

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE SERVIDOR
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR

Nº 96594/2022 (APENSO Nº 9691/2021)

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 1111206/2022, e-processo no 93466/2019, 
para a atividade de perfuração de poços exploratórios e de desenvolvimento de gás natural no Campo 
de Gavião Azul, município de Capinzal do Norte, Bloco PN-T-68, Bacia do Parnaíba, MA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SATUBINHA-MA

AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS nº 005/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 

2111722.041/2022. A PREFEITURA MUNICIPAL DE SATUBINHA/MA, através da Comissão Perma-
nente de Licitação-CPL, torna público que está realizando licitação, que tem como objeto à contratação 
de pessoa(s) jurídica(s) especializada para prestação de serviços de reforma e Ampliação de Prédios 
Públicos no município de Satubinha/MA. REALIZAÇÃO: 08/07/2022 às 10:00 (dez horas). BASE LE-
GAL: Lei Federal 8.666/93 e suas alterações. OBSERVAÇÕES:  A Prefeitura Municipal comunica ainda que 
o referido Edital estará disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico: Site da Prefeitura Municipal 
de Satubinha em sua Home, no portal da Transparência do Município endereço eletrônico: http://satu-
binha.ma.gov.br/transparencia/licitacoes, no sistema SACOP e também poderá ser consultado e obtidos 
na sala da Comissão Permanente de Licitação-CPL, localizada no Prédio da Prefeitura à Av. Matos Carva-
lho, nº 310 - Centro - Satubinha - MA, de 2ª a 6ª, das 08:00 ás 12:00 horas, podendo ainda ser solicitado 
através do E-mail: pmsatubinhacpl@hotmail.com. Satubinha (MA), 20 de junho de 2022. Antônio Car-

los Campos Gomes – Presidente da CPL.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA DO SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS

PÚBLICOS VIGILANTES DO ESTADO DO MARANHÃO-SFPVEMA

O Presidente do Sindicato dos Funcionários Públicos Vigilantes do Estado do Ma-
ranhão, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 16, c, do Estatuto Social em 
vigor, CONVOCA todos os associados em pleno gozo de seus direitos Estatutários 
para participarem da ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA da referida entidade 
a ser realizada no dia 27/06/2022 (segunda-feira), com 1a convocação às 16:00h e 
2a convocação às 16:30h, no Auditório da Casa do Trabalhador, localizado na Ave-
nida Jerônimo de Albuquerque, s/no., Calhau, São Luís/MA.
Ordem do dia: 1) Esclarecer aos associados e tomar deliberações acerca da realiza-
ção das Eleições 2022 da Entidade.

JEFERSON COELHO CORREA
PRESIDENTE DO SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS

VIGILANTES DO ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR

COMUNICADO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE. A Prefeitura Municipal de São 

José de Ribamar/MA, por meio da Comissão Especial de Seleção torna público para conhe-

cimento dos interessados que abriu Procedimento de Manifestação de Interesse (PMI) para 

credenciamento nº 01/2022, visando o estudo de viabilidade técnica operacional, econômico-fi-

nanceira e jurídica de projeto de modernização, gestão, manutenção e otimização dos serviços 

de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos urbanos de município de São José de Ribamar/

MA. Os interessados deverão se cadastrar no prazo de até 30 (trinta) dias contados a partir desta 

publicação, na Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos e Urbanismo – SEMOSP. Si-

tuada à Rua Martins Pinto n. 043, bairro Outeiro, nesta cidade. O instrumento convocatório se 

encontra à disposição dos interessados na Central de Licitações, Contratos e Convênios, onde 

poderá ser consultado e obtido gratuitamente mediante a apresentação de mídia eletrônica (pen 

drive, CD, DVD ou outro) ou baixado na página/Portal Oficial do Município. Esclarecimento 
adicionais pelo telefone (98) 3224-0769 ou pelo e-mail: cpl.licitacao.ribamar@gmail.com. São 

José de Ribamar/MA, em 21 de junho de 2022. Adiel Tavares Ribeiro. Presidente da Comissão 

Permanente de Licitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR

A Prefeitura Municipal de São José de Ribamar/MA, por meio da Comissão Permanente de 
Licitação torna público para conhecimento dos interessados que realizará licitação na modali-
dade Tomada de Preços nº 01/2022, do Tipo Menor Preço, objetivando: Execução dos Serviços 
de Engenharia Obras e Serviços de Reforma da UBS da Mata, no Município de São José de 
Ribamar – MA, no dia 12 de julho de 2022, às 09h00 (nove) horas, horário local. LOCAL DE 
REALIZAÇÃO: No prédio da Central de Licitações, Contratos e Convênios, localizada à Praça 
Matriz, nº 142, Centro, de 2ª a 6ª feira, das 08h às 13h. O edital se encontra à disposição dos 
interessados no mesmo local, onde poderá ser consultado e obtido gratuitamente mediante a 
apresentação de mídia eletrônica (pen drive, CD, DVD ou outro). As empresas que adquirirem 
o edital mediante “download” na página/Portal Oficial do Município e tiverem interesse em 
participar desta licitação, deverão obrigatoriamente, retirar os anexos do referido instrumento 
convocatório no endereço e nas condições supracitadas, em virtude da existência de limite de 
carregamento de arquivos (UPLOAD) no site da Prefeitura. Esclarecimento adicionais pelo te-
lefone (98) 3224-0769 ou pelo e-mail: cpl.licitacao.ribamar@gmail.com. São José de Ribamar/
MA, em 21 de junho de 2022. Adiel Tavares Ribeiro. Presidente da Comissão Permanente de 
Licitação.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI

CNPJ (MF): 06.151.419/0001-20

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI/MA. AVISO DE LICITAÇÃO. AVISO DE LICITAÇÃO.  PREGÃO ELE-
TRÔNICO Nº 11/2022/CPL/PMB. PROCESSO Nº 0015/2022 – Secretaria Municipal de Administração e Finanças. A 
Prefeitura Municipal de Bacuri - MA, através de seu Pregoeiro Oficial, torna público aos interessados que realizará às 
09:00horas do dia 07 de  Julho de 2022, na sala da Comissão Permanente de Licitação/CPL, situada à Av. 07 de Setembro, 
n.º 210, Bairro Centro, Bacuri - MA, licitação, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, SOB O SISTEMA DE REGIS-
TRO DE PREÇOS(SRP), tipo Menor Preço por ITEM, para a futura e eventual contratação de empresa especializada 
para fornecimento de Insumos Odontológicos sob demanda, para atender as necessidades dos Consultórios Odontológi-
cos nas Unidades Básicas de Saúde no Município de Bacuri/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. O Edital e seus anexos estão à disposição 
dos interessados no endereço  http://licitanet.com.br.  http://transparencia.bacuri.ma.gov.br/acessoInformacao/licitacao/
tce, bem como no SACOP (portal do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão-TCE), https://www6.tce.ma.gov.br/
sacop/muralsite/mural.zul, bem como de 2ª a 6ª feira, no horário das 08 às 12 horas, onde poderão ser consultados gratui-
tamente ou obtidos mediante o recolhimento da importância de R$ 50,00 (cinquenta reais), feito exclusivamente, através 
do Documento de Arrecadação Municipal – DAM, emitido pela Coordenação de Tributos, Arrecadação e Fiscalização da 
Secretaria Municipal de Administração e Finanças, situada à Av. 07 de Setembro, n.º 210, Bairro Centro, Bacuri – MA, 
ou pelo e-mail:bacuricpl@gmail.com.  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 CPL. Pedidos de esclarecimentos deverão ser 
protocolados na CPL, no endereço Av. 07 de Setembro, n.º 210, Bairro Centro, Bacuri – MA. Bacuri (MA), 21 de Junho 
de 2022. Linelson Ribeiro Rodrigues-Pregoeiro Oficial

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

EDITAL DE COMUNICAÇÃO

SUZANO S/A torna público, que REQUEREU da Se-
cretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Natu-
rais-SEMA, em 10 de junho de 2022 a Renovação de 
Licença Única Ambiental situado na Fazenda Cotovelo, 
Rodovia BR 222 S/N, KM 529, Margem Dir Vici; KM 
34, Zona Rural no Município de Bom Jardim, Estado do 
Maranhão, conforme dados constantes no processo n°  
123523/202



AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS Nº 

04/2022. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1205.01/2022. A Prefei-

tura Municipal de Nova Olinda/MA, através da Secretária Municipal de 

Saúde, torna público para conhecimento dos interessados que a licitação 

na modalidade Tomada de Preço n.º 004/2022, objetivando a Contratação 

de empresa especializada em obras para execução do remanescente da 

Unidade Básica de Saúde do Povoado Monte Alegre, em Nova Olinda 

do Maranhão-MA, nos termos da Lei 8.666/93 e demais alterações, que 

realizar-se-ia no dia 21/06/2022 às 08:30 (oito horas e trinta minutos), está 

suspensa até ulterior deliberação. Nova Olinda do Maranhão – MA, 16 de 

junho de 2022. Cristina de Sousa Coelho. Secretária Municipal de Saúde.

EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
CNPJ nº 06.272.793/0001-84

(Companhia Aberta) - Código CVM n.º 01660-8

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA 
REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2022: 1. Data, Hora e LocaL: 
No dia 28 do mês de abril de 2022, às 10h00, de forma exclusivamente 
digital, considerando-se, portanto, realizada na sede social da 
Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A. (“Companhia”), 
localizada na Cidade de São Luís, Estado do Maranhão, na Alameda 
A, Quadra SQS, n.º 100, Loteamento Quitandinha, Altos do Calhau, 
CEP 65.070-900. 2. convocação: O edital de primeira convocação 
foi publicado na forma do artigo 124 da Lei n.º 6.404, de 15 de 
dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”) nos jornais 
(i) “O Imparcial”, nas edições dos dias 6, 7 e 8 de abril de 2022, nas 
páginas 4, 4 e 4, respectivamente, e na (ii) “Folha de S. Paulo”, nas 
edições dos dias 6, 7 e 8 de abril de 2022, nas páginas A19, A21 
e A23, respectivamente. 3. PreSença: Presentes os acionistas 
titulares de 159.173.675 ações ordinárias, nominativas, escriturais 
sem valor nominal de emissão da Companhia, representando 99,65% 
do capital social da Companhia com direito a voto e, presentes ainda, 
os acionistas titulares de 2.845.833 ações preferenciais de emissão 
da Companhia, representando 99,33% das ações preferenciais da 
Companhia, por meio exclusivamente digital, consoante art. 4º §2º, I da 
Instrução CVM nº 481, de 2009 (“ICVM 481”). Presentes, também, (i) o 
Sr. Marcos Antonio Lopes Freixo Filho, representante da administração 
da Companhia, (ii) a Sra. Gabriela Ponciano representante da Ernst 
& Young Auditores Independentes S.S. e (iii) o Sr. Saulo de Tarso 
Alves de Lara, membro do Conselho Fiscal da Companhia. 4. MeSa: 
Presidente – Marcos Antonio Lopes Freixo Filho; Secretária – Carolina 
Maria Matos Vieira. 5. PUBLIcaçÕeS e DIvULGação: De acordo 
com o art. 133 da Lei das S.A.: (i) o aviso aos acionistas, comunicando 
que o relatório da administração, as demonstrações financeiras 
acompanhadas do relatório dos auditores independentes e do parecer 
do Conselho Fiscal referentes ao exercício social encerrado em 31 
de dezembro de 2021 foram colocados à disposição dos acionistas, 
foi publicado (i.1) no jornal “O Imparcial”, nos dias 28, 29 e 30 de 
março de 2022, nas páginas 5, 5 e 7, respectivamente; e (i.2) no 
jornal “Folha de São Paulo”, nos dias 28, 29 e 30 de março de 2022, 
nas páginas 7 (caderno Mercado), A25 e A23, respectivamente; e 
(ii) o relatório da administração e as demonstrações financeiras 
acompanhadas das respectivas notas explicativas, e relatório dos 
auditores independentes, referentes ao exercício social encerrado em 
31 de dezembro de 2021, foram publicados (ii.1) no jornal “Folha de 
São Paulo”, na edição de 15 de abril de 2022, nas páginas 11 a 15 
(caderno Mercado); (ii.2) no jornal “O Imparcial”, na edição de 15 e 
16 de abril de 2022, nas páginas 17 a 21. Os documentos acima e 
os demais documentos pertinentes a assuntos integrantes da ordem 
do dia, incluindo a proposta da administração para a assembleia 
geral, foram também colocados à disposição dos acionistas na sede 
da Companhia e divulgados nas páginas eletrônicas da Comissão 
de Valores Mobiliários (“CVM”), da B3 S.A. – Brasil, Bolsa e Balcão 
(“B3”) e da Companhia, com até 1 (um) mês de antecedência da 
presente data, nos termos da Lei das S.A. e da regulamentação 
da CVM aplicável. 6. orDeM Do DIa: Examinar, discutir e votar: 
(a) em assembleia Geral ordinária: (i) as demonstrações 
financeiras da Companhia, acompanhadas das respectivas notas 
explicativas, do relatório dos auditores independentes e do parecer 
do Conselho Fiscal, referentes ao exercício social encerrado em 
31 de dezembro de 2021; (ii) as contas dos administradores e o 
relatório da administração referentes ao exercício social encerrado 
em 31 de dezembro de 2021; (iii) proposta da administração para a 
destinação do resultado relativo ao exercício social encerrado em 31 
de dezembro de 2021; (iv) fixação da remuneração global anual dos 
administradores para o exercício de 2022; (v) a instalação do Conselho 
Fiscal; (vii) eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho 
Fiscal; (vii) fixação da remuneração global anual dos membros do 
Conselho Fiscal para o exercício de 2022; e (viii) autorização para 
os administradores praticarem todos os atos necessários para 
a efetivação das deliberações tomadas nos itens acima. (B) em 
assembleia Geral extraordinária: (i) aumento do capital autorizado 
da Companhia, de R$ 1.800.000.000,00 para R$ 2.200.000.000,00; 
(ii) alteração do artigo 5.º do Estatuto Social da Companhia para refletir 
o aumento do capital autorizado; (iii) consolidação do Estatuto Social 
da Companhia; e (iv) autorização para os administradores praticarem 
todos os atos necessários para a efetivação das deliberações tomadas 
nos itens acima. 7. DeLIBeraçÕeS: Instalada a assembleia e após 
o exame e a discussão das matérias constantes da ordem do dia, os 
acionistas presentes deliberaram o quanto segue: em assembleia 
Geral ordinária: 7.1 Aprovar, por 159.137.675 votos favoráveis, com 
0 votos contrários e com 0 abstenções, as demonstrações financeiras 
da Companhia, acompanhadas das respectivas notas explicativas, 
do relatório dos auditores independentes e do parecer do conselho 
fiscal, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro 
de 2021. 7.2 Aprovar, por 159.137.675 votos favoráveis, com 0 votos 
contrários e com 0 abstenções, as contas dos administradores e o 
relatório da administração referentes ao exercício social encerrado 
em 31 de dezembro de 2021. 7.3 Aprovar, por 159.137.675 votos 
favoráveis, com 0 votos contrários e com 0 abstenções, a proposta da 
administração para a destinação do resultado da Companhia relativo 
ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021 e para a 
distribuição de dividendos, nos termos das demonstrações financeiras 
da Companhia, conforme abaixo: 

Destinação do lucro líquido do exercício   r$ (unidade)
Lucro líquido do exercício  943.423.436,73 
(-) Reserva de incentivos fiscais (144.620.016,14) 
(-) Reserva legal (39.940.171,03) 
(=) Lucro líquido ajustado  758.863.249,56 
(-) Dividendo obrigatório (189.715.812,39) 
(+) Realização da reserva de reavaliação –
(-) Reserva para investimentos –
(-) Dividendos intercalares - RCA 10.8.21 (299.306.942,49) 
(-) Dividendos intercalares - RCA 10.11.21 (168.535.814,89)
(-) Dividendo adicional proposto (101.304.679,79)
Distribuição de dividendos  
Dividendos aprovados na rca 10.8.21:

Dividendos intercalares  299.306.942,49 
Dividendos intermediários contra reserva de
 reforço de capital de giro 38.911.889,45
Dividendo total aprovado na RCA 10.8.2021  338.218.831,94 
Total de ações  164.183.899 
Dividendo total por ação  2,060000000000 
Data de negociação sem dividendos
 (“ex-dividendos”), inclusive  25.8.2021 
Data de pagamento  Até 31.12.2021 

Dividendos aprovados na rca 10.11.21:
Dividendos intercalares  168.535.814,89 
Dividendos intermediários contra reserva de
 reforço de capital de giro 36.694.058,86
Dividendo total aprovado na RCA 10.11.21  205.229.873,75 
Total de ações  164.183.899 
Dividendo total por ação  1,250000000000 
Data de negociação sem dividendos
 (“ex-dividendos”), inclusive  26.11.2021 
Data de pagamento  Até 31.12.2021 

Dividendos aprovados na aGo 28.4.2022:
Dividendo obrigatório  189.715.812,39 
Dividendo adicional contra lucro líquido
 do exercício  101.304.679,79 
Dividendo adicional contra reserva de reforço
 de capital de giro 42.272.822,79 
Dividendo total aprovado na AGO 28.4.2022  333.293.314,97 
Total de ações  164.183.899 
Dividendo total por ação  2,030000000000 
Data de negociação sem dividendos
 (“ex-dividendos”), inclusive  29.04.2022 
Data de pagamento  Até 31.12.2022 

7.3.1 Consignar que foram distribuídos dividendos intercalares 
antecipados aos acionistas, conforme aprovado nas Reuniões do 
Conselho de Administração realizadas em 10 de agosto de 2021 e 10 
de novembro de 2021, arquivadas, respectivamente, na Junta 
Comercial do Estado do Maranhão sob os nº 21211099180 e 
20211382361, no montante total de R$ 467.842.757,38, a título de 
dividendos adicionais. 7.3.2 Consignar que foram distribuídos 
dividendos intermediários aos acionistas, conforme aprovado nas 
Reuniões do Conselho de Administração realizadas em 10 de agosto 
de 2021 e 10 de novembro de 2021, arquivadas, respectivamente, na 
Junta Comercial do Estado do Maranhão sob os nº 21211099180 e 
20211382361, no montante de R$ 75.605.948,31, a título de dividendos 
adicionais. 7.3.3 Consignar que farão jus aos dividendos ora 
declarados, no montante total de R$ 333.293.314,97 (trezentos e trinta 
e três milhões, duzentos e noventa e três mil, trezentos e quatorze 
reais e noventa e sete centavos), correspondente a R$ 2,030000000000 
por ação, aqueles que forem acionistas da Companhia nesta data, 
respeitadas as negociações realizadas até esta data (inclusive). Dessa 
forma, a partir de 29 de abril de 2022, inclusive, as ações da 
Companhia serão negociadas ex-dividendos. 7.3.3 Consignar que os 

dividendos ora declarados serão pagos pela Companhia até 31 de 
dezembro de 2022, em datas a serem fixadas por deliberação da 
Diretoria da Companhia, sem atualização monetária ou incidência de 
juros entre a presente data e a data de efetivo pagamento dos 
dividendos declarados. O pagamento dos dividendos ora declarados 
observará os procedimentos da instituição financeira prestadora dos 
serviços de escrituração das ações de emissão da Companhia, 
conforme informações de aviso aos acionistas a ser divulgado 
oportunamente pela Companhia. 7.4 Aprovar, por 159.137.675 votos 
favoráveis, com 0 votos contrários e com 0 abstenções, fixação da 
remuneração global anual dos administradores (Conselho de 
Administração e Diretoria) para o exercício de 2022 de até 
R$  19.200.000,00 (dezenove milhões e duzentos mil reais). A 
remuneração ora aprovada não considera encargos que sejam ônus 
da Companhia. 7.5 Aprovar, por 159.137.675 votos favoráveis, com 0 
votos contrários e com 0 abstenções, a instalação do Conselho Fiscal. 
7.6 Eleger, por 159.137.675 votos favoráveis, com 0 votos contrários e 
com 0 abstenções, as seguintes pessoas como membros do Conselho 
Fiscal com mandato até a realização da assembleia geral ordinária que 
examinar as contas relativas ao exercício social a ser encerrado em 31 
de dezembro de 2022: Saulo de tarso alves de Lara, brasileiro, 
casado, administrador, portador da Cédula de Identidade RG nº 
8.180.810 -SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 678.691.498-53, residente 
e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na 
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 2.277, cj. 2101, para ocupar o cargo 
de membro efetivo do Conselho Fiscal e Moacir Gibur, brasileiro, 
casado, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 
4222236-4 -SSP/PR, inscrito no CPF sob o nº 574.558.569-20, 
residente e domiciliado na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na 
Rua Marechal Deodoro, n° 630, 13º andar, sala 1303, CEP 80.010-010, 
para ocupar o cargo de membro suplente do Sr. Saulo de Tarso Alves 
de Lara; Paulo roberto Franceschi, brasileiro, casado, contador, 
portador da Cédula de Identidade RG n° 669.97 -SSP.PR, inscrito no 
CPF sob o nº 171.891.289-72, residente e domiciliado na Cidade de 
Curitiba, Estado do Paraná, na Rua Marechal Deodoro, n° 630, 
conjunto 1305, para ocupar o cargo de membro efetivo do Conselho 
Fiscal e claudia Luciana ceccatto de trotta, brasileira, advogada, 
portadora da Cédula de Identidade RG nº 4.826.903-6 SSP/PR, 
inscrita no CPF sob o nº 606.362.629-87, residente e domiciliada na 
Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na Rua Petit Carneiro, nº 1122, 
Sala 02, para ocupar o cargo de membro suplente do Sr. Paulo Roberto 
Franceschi; vanderlei Dominguez da rosa, brasileiro, casado, 
contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 3026420368, 
inscrito no CPF sob o nº 422.881.180-91, residente e domiciliado na 
Cidade de Porto Alegre, no Estado do Rio Grande do Sul, na Rua das 
Andradas, n° 1534, conjunto 81, para ocupar o cargo de membro 
efetivo do Conselho Fiscal e ricardo Bertucci, brasileiro, casado, 
contador, portador da cédula de identidade RG nº 424096 SSP/RO, 
inscrito no CPF sob o nº 003.673.579-50, domiciliado à Rua Marechal 
Deodoro, nº 630, 13º andar, 1303, CEP 80010-010, Cidade de Curitiba, 
Estado do Paraná, para ocupar o cargo de membro suplente do Sr. 
Vanderlei Dominguez da Rosa; Fernanda Maria vieira Lima Schuery 
Soares, brasileira, casada, advogada, portadora da cédula de 
identidade nº 127.487 OAB RJ, FPF e inscrita no CPF sob o nº 
082.617.277-69, residente e domiciliada na Cidade do Rio de Janeiro, 
Estado do Rio de Janeiro, na Rua Timóteo da Costa 435 bloco 1, apto 
502, Leblon, eleita em votação em separado, pelos titulares de ações 
preferenciais, para ocupar o cargo de membro efetiva do Conselho 
Fiscal e raquel Mazal Kraus, brasileira, viúva, economista, portadora 
da cédula de identidade nº 05608905-5, e inscrita no CPF nº 
880.831.797-87, residente e domiciliada na Cidade do Rio de Janeiro, 
Estado do Rio de Janeiro, na Rua Pereira da Silva, 586/503, Laranjeiras 
- RJ, para ocupar o cargo de membro suplente da Sra. Fernanda 
Maria vieira Lima Schuery Soares; e Paula Prado rodrigues 
couto, brasileira, casada, advogada, portadora da cédula de 
identidade nº 134.348 OAB RJ, FPF e inscrita no CPF sob o nº 
089.822.337-76, residente domiciliada na Cidade do Rio de Janeiro, 
Estado do Rio de Janeiro, na Rua César Lattes 260 bloco 2 apto 502, 
Barra, eleita em votação em separado, pelos acionistas minoritários 
titulares de ações ordinárias, para ocupar o cargo de membro efetiva 
do Conselho Fiscal e eduardo da costa ramos, brasileiro, casado, 
contador, portador da cédula de identidade nº 091422/O-9 CRC-RJ e 
inscrito no CPF sob o nª 081.348.777-37, residente e domiciliado na 
Cidade do Rio de Janeiro e Estado do Rio de Janeiro, Rua Sérgio 
Camargo, SN BL2 Aptº 910, Jacarepaguá, para ocupar o cargo de 
membro suplente da Sra. Paula Prado rodrigues couto. 
7.6.1 Consignar que a eleição dos membros efetivos e respectivos 
suplentes do Conselho Fiscal por votação em separado, conforme 
previsto acima, foi requerida pela acionista Centrais Elétricas 
Brasileiras S.A. – Eletrobras, titular de ações ordinárias representativas 
de aproximadamente 33,48% do capital social votante da Companhia, 
e de ações preferenciais de emissão da Companhia representativas de 
aproximadamente 37,29% do total das ações preferenciais de emissão 
da Companhia. 7.6.2 Consignar que a acionista Centrais Elétricas 
Brasileiras S.A. – Eletrobras indicou como candidatos ao conselho 
fiscal, para eleição em separado, Fernanda Maria Vieira Lima Schuery 
Soares e Paula Prado Rodrigues Couto, como membros efetivas, e 
Raquel Mazal Kraus e Eduardo da Costa Ramos, como seus 
respectivos suplentes, tendo declarado que esses candidatos 
preenchem os requisitos previstos no art. 162 da Lei das S.A., estão 
em condições de firmar o instrumento contendo a declaração de 
desimpedimento mencionada nos arts. 147 e 162, § 2º da Lei das S.A. 
e que estão devidamente habilitados para a prática de suas atividades 
profissionais. 7.6.3 Consignar que, com base nas informações 
recebidas pela administração da Companhia, nos termos da legislação 
aplicável, foi informado aos acionistas que os conselheiros fiscais 
preenchem os requisitos previstos no art. 162 da Lei das S.A. e estão 
em condições de firmar, sem qualquer ressalva, a declaração 
mencionada nos arts. 147 e 162, § 2º da Lei das S.A., que ficará 
arquivada na sede da Companhia. 7.7Aprovar, por 159.137.675 votos 
favoráveis, com 0 votos contrários e com 0 abstenções, a fixação da 
remuneração global anual para o exercício social de 2022 de até R$ 
350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) para os membros do 
Conselho Fiscal da Companhia, não considerando encargos que 
sejam ônus da Companhia. 7.7.1 Consignar que os membros suplentes 
dos membros do Conselho Fiscal somente serão remunerados quando 
atuarem em substituição aos membros efetivos. 7.8 Autorizar, por 
159.137.675 votos favoráveis, com 0 votos contrários e com 0 
abstenções, os administradores apraticarem todos os atos necessários 
para a efetivação das deliberações tomadas nos itens acima. 
em assembleia Geral extraordinária: 7.9 Aprovar, por 159.137.675 
votos favoráveis, com 0 votos contrários e com 0 abstenções, o 
aumento do capital autorizado da Companhia, nos termos do artigo 
168 da Lei das S.A., de modo que o atual limite de R$ 1.800.000.000,00 
(um bilhão e oitocentos milhões de reais) seja aumentado para 
R$ 2.200.000.000,00 (dois bilhões e duzentos milhões de reais). 7.10 
Aprovar, por 159.137.675 votos favoráveis, com 0 votos contrários e com 0 
abstenções, a alteração do artigo 5.º do Estatuto Social da Companhia 
para refletir o aumento do capital autorizado, de modo que o caput do 
referido artigo passará a viger com a seguinte redação: “Artigo 5º - O 
capital autorizado da Companhia é de R$ 2.200.000.000,00 (dois 
bilhões e duzentos milhões de reais) e o capital subscrito e integralizado 
é de R$ 1.651.592.395,05 (um bilhão seiscentos e cinquenta e um 
milhões quinhentos e noventa e dois mil trezentos e noventa e cinco 
reais e cinco centavos), representado por 161.318.939 (cento e 
sessenta e um milhões, trezentos e dezoito mil e novecentos e trinta e 
nove) ações ordinárias, 1.239.231 (um milhão, duzentos e trinta e nove 
mil, duzentos e trinta e uma) ações preferenciais da Classe A, sem 
direito a voto, e 1.625.729 (um milhão, seiscentos e vinte e cinco mil, 
setecentos e vinte e nove) ações preferenciais da Classe B, sem direito 
a voto, todas nominativas e sem valor nominal.” 7.11 Aprovar, por 
159.137.675 votos favoráveis, com 0 votos contrários e com 0 
abstenções, a consolidação do Estatuto Social da Companhia, que, já 
refletindo as alterações aprovadas nesta Assembleia, passará a 
vigorar com a redação constante do anexo I à presente ata. 
7.12 Autorizar, por 159.137.675 votos favoráveis, com 0 votos contrários 
e com 0 abstenções, os diretores da Companhia praticarem todos os 
atos necessários à efetivação das deliberações anteriores. 
8. encerraMento, LavratUra e aProvação Da ata: Nada 
mais havendo a tratar, foi lavrada presente ata na forma de sumário 
dos fatos ocorridos, contendo transcrição apenas das deliberações 
tomadas e sua publicação com a omissão das assinaturas dos 
acionistas presentes, conforme dispõe o artigo 130, §§ 1º e 2º da Lei 
das S.A., a qual, achada conforme e unanimemente aprovada, foi por 
todos assinada. aviso sobre Mudança do Jornal da companhia. 
Consignar que, conforme aviso aos acionistas divulgado pela 
Companhia em 25 de março de 2022 e deliberação do Conselho de 
Administração da Companhia em 27 de abril de 2022, a Companhia 
não mais realizará as publicações previstas na legislação societária no 
jornal “O Estado do Maranhão”, passando a fazê-las nos jornais 
“O Imparcial” e “Folha de São Paulo”. Certifico o registro em 19/05/2022 
sob o nº 20220558302, Ricardo Diniz Dias, Secretário Geral - JUCEMA.

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

Conhecido como Major Carvalho, Sérgio Roberto de Carvalho é considerado um dos
maiores traficantes do mundo

<Vo cê su por ta ria fi car mais um pou -
qui nho?=

Brasileiro foragido desde
2018 é preso na Hungria

A po lí cia da Hun gria pren deu nes ta
ter ça-fei ra (21/6) o bra si lei ro Sér gio
Ro ber to de Car va lho, 62 anos, o Ma jor
Car va lho, um dos mai o res tra fi can tes
do mun do. Ele usa va um pas sa por te
me xi ca no e es ta va fo ra gi do des de
2018, quan do foi vis to pe la úl ti ma
vez. 

No au ge da pan de mia do no vo co- 
ro na ví rus, foi for ja do um ates ta do de
óbi to do ban di do, que te ria mor ri do
de co vid-19. O tra fi can te era pro cu ra- 
do pe las po lí ci as do Bra sil e da Eu ro- 
pa.

A pers pec ti va é de que o Ma jor Car- 
va lho se ja ex tra di ta do pa ra o Bra sil.
Em Por tu gal, o ex-po li ci al bra si lei ro
era in ves ti ga do de pois de uma van li- 
ga da a ele ter si do en con tra da com 12
mi lhões de eu ros. Ele é con si de ra do

um dos ca be ças de uma re de in ter na- 
ci o nal de trá fi co de dro gas. De pois de
fu gir do Bra sil, o ban di do te ria mon ta- 
do sua ba se en tre Por tu gal, on de ti nha
um apar ta men to e um es cri tó rio em
Lis boa, e Es pa nha, em que apa re ce
co mo do no de uma man são de lu xo
ava li a da em 2 mi lhões de eu ros em
Mar bel la.

Es ti ma-se que, des de

2017, o gru po che fi a do

pe lo ma jor te nha

en vi a do mais de 50

to ne la das de co caí na

pa ra a Eu ro pa, ava li a da

em 360 mi lhões de

eu ros. 

Com lon ga fi cha cor ri da, Car va lho
foi trans fe ri do pa ra a re ser va re mu ne- 
ra da da Po lí cia Mi li tar do Ma to Gros so
do Sul em 1997. No ano se guin te, foi
con de na do a mais de 15 anos de pri- 
são pe lo trá fi co de 237 qui los de co- 
caí na. De pois de um lon go pro ces so,
ele per deu o pos to e a pa ten te po li ci al.
Em 2010, te ve a apo sen ta do ria sus-
pen sa.

MP ajuíza ação para autorizar aborto de menina em SC
Uma me ni na de 11 anos es ta va sen- 

do man ti da pe la jus ti ça em um abri- 
go, lon ge da fa mí lia, há mais de um
mês pa ra evi tar a re a li za ção de um
abor to le gal. O ca so, di vul ga do pe- 
lo The In ter cept nes ta se gun da-fei ra
(20/6), mos trou a ques ti o ná vel pos tu- 
ra da juí za Jo a na Ri bei ro Zim mer e da
pro mo to ra Mi re la Du tra Al ber ton,
que du ran te a au di ên cia in du zi ram a
ga ro ta, que foi ví ti ma de um es tu pro, a
não re a li zar o abor to, ga ran ti do por
lei.

Em no ta, o Mi nis té rio Pú bli co de
San ta Ca ta ri na si na li zou que as sim
que to mou co nhe ci men to da si tu a- 
ção, a 2ª Pro mo to ria de Jus ti ça da Co- 
mar ca de Ti ju cas ajui zou ação <plei te- 
an do au to ri za ção ju di ci al pa ra in ter- 
rup ção de gra vi dez as sis ti da, se gun do
cri té ri os de fi ni dos pe la equi pe mé di- 
ca res pon sá vel.=

So bre a de ci são de man ter a me ni- 
na em um abri go, o MP de SC dis se
que ana li sou a de ci são da pro mo to ra,
mas que o pe di do não foi re a li za do
em ra zão da gra vi dez, e sim <com o
úni co ob je ti vo de co lo cá-la a sal vo de
pos sí veis no vos abu sos, prin ci pal- 
men te en quan to não é fi na li za da a in- 
ves ti ga ção cri mi nal que po de ria in di- 
car se o es tu pro ocor reu ou não no
am bi en te fa mi li ar=.

Na no ta, o MPSC dis se ain da acom- 
pa nhar o ca so vi san do a pro te ção da
ví ti ma. <Por fim, lem bra mos que o
pro ces so se gue pro te gi do por si gi lo
pre vis to em lei. Si gi lo, aliás, que vi sa
uni ca men te pro te ger a ima gem e a in- 
te gri da de de uma cri an ça ví ti ma de
cri mes se xu ais, in de vi da men te ex- 
pos ta à opi nião pú bli ca=.

De acor do com re por ta gem pu bli- 
ca da pe lo The In ter cept, a me ni na de
11 anos es ta va sen do man ti da pe la
Jus ti ça de San ta Ca ta ri na em um abri- 
go, lon ge da fa mí lia, há mais de um

mês, pa ra evi tar que um abor to le gal
fos se re a li za do.

De acor do com a re por ta gem, dois
di as após a des co ber ta da gra vi dez,
em maio des te ano, a cri an ça – à épo- 
ca com 10 anos – foi le va da pe la mãe
ao Hos pi tal Uni ver si tá rio Pro fes sor
Polydoro Er na ni de São Thi a go pa ra
re a li zar o abor to. Mas a equi pe mé di- 
ca se re cu sou a re a li zar o pro ce di men- 
to, ar gu men ta do que, pe las nor mas
do hos pi tal, a in ter rup ção da gra vi dez
só é per mi ti da até as 20 se ma nas de
ges ta ção. De acor do com a re por ta- 
gem do The In ter cept, a me ni na des- 
co briu a gra vi dez quan do es ta va com
22 se ma nas.

A ju ris ta e dou to ra em Di rei to, Es ta- 
do e Cons ti tui ção So raia Men des, es- 
pe ci a lis ta em di rei tos das mu lhe res,
in for mou que o en ten di men to é o de
que, nos ter mos da Con ven ção de Be- 
lém do Pa rá, to das as ges ta ções de
me ni nas me no res de 14 anos de vem
ser con si de ra das pro du to de vi o lên cia
se xu al. <Os Es ta dos – co mo o Bra sil –
de vem ga ran tir a es sas ví ti mas aten di- 
men to es pe ci a li za do e aces so à in ter- 
rup ção da gra vi dez em con di ções se- 
gu ras e li vres de qual quer for ma dis- 
cri mi na ção=, ex pli ca.

Além dis so, de acor do com o Có di- 
go Pe nal, é per mi ti do o abor to em ca- 
so de vi o lên cia se xu al, sem im por
qual quer li mi ta ção de se ma nas da
gra vi dez e sem exi gir au to ri za ção ju- 
di ci al.

Após o pro ce di men to ter si do ve ta- 

do pe lo hos pi tal, mãe e fi lha en tra ram
com o pe di do na Jus ti ça. Po rém, em
vez de con ce der a au to ri za ção, a juí za
Jo a na Ri bei ro Zim mer in du ziu a cri- 
an ça a man ter a gra vi dez. Além dis so,
a pe di do da pro mo to ra Mi re la Du tra
Al ber ton, do Mi nis té rio Pú bli co ca ta- 
ri nen se, a me ni na foi re ti ra da do con- 
ví vio da fa mí lia e le va da pa ra um abri- 
go.

A prin cí pio, a de ci são vi sa va pro te- 
ger a cri an ça do agres sor, mas quan do
foi des pa cha da no dia 1º de ju nho, a
juí za ad mi tiu que a me di da tam bém
vi sa va im pe dir o abor to do fe to. <O fa-
to é que, do ra van te, o ris co é que a
mãe efe tue al gum pro ce di men to pa ra
ope rar a mor te do be bê=, es cre veu no
do cu men to.

Em au di ên cia ju di ci al, re a li za da no
dia 9 de maio, a juí za propôs que a cri- 
an ça man ti ves se a gra vi dez por mais
al gu mas se ma nas. <Vo cê su por ta ria
fi car mais um pou qui nho?=, ques ti o- 
nou a ma gis tra da pa ra a cri an ça.

A pro mo to ra do ca so tam bém
propôs à me ni na que ela man ti ves se a
gra vi dez pa ra dar al gu ma chan ce do
fe to <so bre vi ver=. <Em vez de dei xar
ele mor rer – por que já é um be bê, já é
uma cri an ça –, em vez de a gen te ti rar
da tua bar ri ga e ver ele mor ren do e
ago ni zan do, é is so que acon te ce, por- 
que o Bra sil não con cor da com a eu ta- 
ná sia, o Bra sil não tem, não vai dar
me di ca men to pa ra ele… Ele vai nas-
cer cho ran do, não [inau dí vel] me di- 
ca men to pa ra ele mor rer=, ex pos to o
ví deo di vul ga do pe lo The In ter cept.

So raia Men des lem bra que não é a
pri mei ra vez que um ca so des se ti po
ocor re no Bra sil. Ela re lem bra o ca so
de 2020, quan do uma cri an ça de 10
anos, es tu pra da pe lo tio, aca bou tor- 
nan do-se al vo de per se gui ções por
ten tar re a li zar um abor to le gal. Até
mes mo a mi nis tra da Mu lher da épo- 
ca, Da ma res Al ves, se en vol veu no ca- 
so, se po si ci o nan do con tra o pro ce di-
men to, que é ga ran ti do pe la lei.

EUA: mai or ofer ta de
di e sel re no vá vel não
com pen sa rá per da
no pe tró leo

Uma en xur ra da de usi nas de di e sel re no vá vel que de- 
vem en trar em ope ra ção nos Es ta dos Uni dos nos pró xi- 
mos três anos não se rá su fi ci en te pa ra com pen sar a per- 
da de ca pa ci da de de re fi no de di e sel de pe tró leo de vi do
ao fe cha men to de usi nas des de 2019, mos tra uma aná li- 
se da agên cia in ter na ci o nal de no tí ci as Reu ters fei ta
com ba se em da dos fe de rais.

A ca pa ci da de de re fi no dos EUA

di mi nuiu nos úl ti mos dois anos, já

que ins ta la ções fe cha ram du ran te o

iní cio da pan de mia d no vo

co ro na ví rus, fa zen do com que os

pre ços su bis sem. 

Vá ri as uni da des es tão sen do con ver ti das em ins ta la- 
ções que po dem pro du zir di e sel re no vá vel, mas pe lo
me nos por en quan to, es sas ins ta la ções não subs ti tui rão
to tal men te o vo lu me re fi na do.

Exis tem pe lo me nos 12 pro je tos de

di e sel re no vá vel em cons tru ção, que

so mam mais de US$ 9 bi lhões, com

ou tros no ve pro pos tos. 

Es pe ra-se que es sas 12 plan tas, jun ta men te com as
exis ten tes, pro du zam cer ca de 135 mil bar ris por dia
(bpd) de di e sel re no vá vel até 2025, an te 80 mil bpd atu- 
al men te, de acor do com da dos da Ad mi nis tra ção de In- 
for ma ção so bre Ener gia (AIE).

No en tan to, des de 2019, a ca pa ci da de de pro du ção de
di e sel caiu cer ca de 180 mil bpd no to tal, de acor do com
a AIE, e pe lo me nos mais uma re fi na ria dos EUA de ve fe- 
char no pró xi mo ano, re du zin do ain da mais a pro du ção.
Além dis so, as re fi na ri as des ti na das a pro du zir di e sel re- 
no vá vel tam bém não pro du zi rão mais ga so li na ou com- 
bus tí vel de avi a ção.

Glo bal men te, cer ca de 400 mil bpd

de ca pa ci da de com bi na da de di e sel,

com bus tí vel de avi a ção e óleo

com bus tí vel fo ram per di dos des de

2019, de acor do com cál cu los

ba se a dos em da dos da AIE.

O di e sel re no vá vel é fei to de gor du ras ani mais, re sí- 
du os de ali men tos e óle os ve ge tais, mas é qui mi ca men te
equi va len te ao di e sel à ba se de pe tró leo. Po de ser pro- 
du zi do no ma qui ná rio de re fi na ri as exis ten tes, mas o
ren di men to é me nor do que com di e sel de pe tró leo. O
bi o di e sel, ou tro di e sel à ba se de plan tas, de ve ser mis tu- 
ra do ao pe tró leo pa ra ope rar efe ti va men te nos mo to res.

A de man da cres cen te e as per das nas re fi na ri as le va- 
ram os pre ços do di e sel a ní veis re cor des. O pre ço de va- 
re jo do di e sel su biu 80% es te ano, pa ra US$ 5,78 o ga lão
nor te-ame ri ca no, e os bai xos es to ques au men ta ram o
po ten ci al de es cas sez. Os es to ques de des ti la dos dos
EUA, in cluin do di e sel, caí ram 19% em re la ção ao ano
an te ri or.

São Luís, quarta-feira, 22 de junho de 2022
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<Vo cê su por ta ria fi car mais um pou -
qui nho?=

TRÁFICO DE DROGAS

Brasileiro foragido desde
2018 é preso na Hungria

A po lí cia da Hun gria pren deu nes ta
ter ça-fei ra (21/6) o bra si lei ro Sér gio
Ro ber to de Car va lho, 62 anos, o Ma jor
Car va lho, um dos mai o res tra fi can tes
do mun do. Ele usa va um pas sa por te
me xi ca no e es ta va fo ra gi do des de
2018, quan do foi vis to pe la úl ti ma
vez. 

No au ge da pan de mia do no vo co- 
ro na ví rus, foi for ja do um ates ta do de
óbi to do ban di do, que te ria mor ri do
de co vid-19. O tra fi can te era pro cu ra- 
do pe las po lí ci as do Bra sil e da Eu ro- 
pa.

A pers pec ti va é de que o Ma jor Car- 
va lho se ja ex tra di ta do pa ra o Bra sil.
Em Por tu gal, o ex-po li ci al bra si lei ro
era in ves ti ga do de pois de uma van li- 
ga da a ele ter si do en con tra da com 12
mi lhões de eu ros. Ele é con si de ra do

um dos ca be ças de uma re de in ter na- 
ci o nal de trá fi co de dro gas. De pois de
fu gir do Bra sil, o ban di do te ria mon ta- 
do sua ba se en tre Por tu gal, on de ti nha
um apar ta men to e um es cri tó rio em
Lis boa, e Es pa nha, em que apa re ce
co mo do no de uma man são de lu xo
ava li a da em 2 mi lhões de eu ros em
Mar bel la.

Es ti ma-se que, des de

2017, o gru po che fi a do

pe lo ma jor te nha

en vi a do mais de 50

to ne la das de co caí na

pa ra a Eu ro pa, ava li a da

em 360 mi lhões de

eu ros. 

Com lon ga fi cha cor ri da, Car va lho
foi trans fe ri do pa ra a re ser va re mu ne- 
ra da da Po lí cia Mi li tar do Ma to Gros so
do Sul em 1997. No ano se guin te, foi
con de na do a mais de 15 anos de pri- 
são pe lo trá fi co de 237 qui los de co- 
caí na. De pois de um lon go pro ces so,
ele per deu o pos to e a pa ten te po li ci al.
Em 2010, te ve a apo sen ta do ria sus-
pen sa.

CASO DE ESTUPRO

MP ajuíza ação para autorizar aborto de menina em SC
Uma me ni na de 11 anos es ta va sen- 

do man ti da pe la jus ti ça em um abri- 
go, lon ge da fa mí lia, há mais de um
mês pa ra evi tar a re a li za ção de um
abor to le gal. O ca so, di vul ga do pe- 
lo The In ter cept nes ta se gun da-fei ra
(20/6), mos trou a ques ti o ná vel pos tu- 
ra da juí za Jo a na Ri bei ro Zim mer e da
pro mo to ra Mi re la Du tra Al ber ton,
que du ran te a au di ên cia in du zi ram a
ga ro ta, que foi ví ti ma de um es tu pro, a
não re a li zar o abor to, ga ran ti do por
lei.

Em no ta, o Mi nis té rio Pú bli co de
San ta Ca ta ri na si na li zou que as sim
que to mou co nhe ci men to da si tu a- 
ção, a 2ª Pro mo to ria de Jus ti ça da Co- 
mar ca de Ti ju cas ajui zou ação <plei te- 
an do au to ri za ção ju di ci al pa ra in ter- 
rup ção de gra vi dez as sis ti da, se gun do
cri té ri os de fi ni dos pe la equi pe mé di- 
ca res pon sá vel.=

So bre a de ci são de man ter a me ni- 
na em um abri go, o MP de SC dis se
que ana li sou a de ci são da pro mo to ra,
mas que o pe di do não foi re a li za do
em ra zão da gra vi dez, e sim <com o
úni co ob je ti vo de co lo cá-la a sal vo de
pos sí veis no vos abu sos, prin ci pal- 
men te en quan to não é fi na li za da a in- 
ves ti ga ção cri mi nal que po de ria in di- 
car se o es tu pro ocor reu ou não no
am bi en te fa mi li ar=.

Na no ta, o MPSC dis se ain da acom- 
pa nhar o ca so vi san do a pro te ção da
ví ti ma. <Por fim, lem bra mos que o
pro ces so se gue pro te gi do por si gi lo
pre vis to em lei. Si gi lo, aliás, que vi sa
uni ca men te pro te ger a ima gem e a in- 
te gri da de de uma cri an ça ví ti ma de
cri mes se xu ais, in de vi da men te ex- 
pos ta à opi nião pú bli ca=.

De acor do com re por ta gem pu bli- 
ca da pe lo The In ter cept, a me ni na de
11 anos es ta va sen do man ti da pe la
Jus ti ça de San ta Ca ta ri na em um abri- 
go, lon ge da fa mí lia, há mais de um

mês, pa ra evi tar que um abor to le gal
fos se re a li za do.

De acor do com a re por ta gem, dois
di as após a des co ber ta da gra vi dez,
em maio des te ano, a cri an ça – à épo- 
ca com 10 anos – foi le va da pe la mãe
ao Hos pi tal Uni ver si tá rio Pro fes sor
Polydoro Er na ni de São Thi a go pa ra
re a li zar o abor to. Mas a equi pe mé di- 
ca se re cu sou a re a li zar o pro ce di men- 
to, ar gu men ta do que, pe las nor mas
do hos pi tal, a in ter rup ção da gra vi dez
só é per mi ti da até as 20 se ma nas de
ges ta ção. De acor do com a re por ta- 
gem do The In ter cept, a me ni na des- 
co briu a gra vi dez quan do es ta va com
22 se ma nas.

A ju ris ta e dou to ra em Di rei to, Es ta- 
do e Cons ti tui ção So raia Men des, es- 
pe ci a lis ta em di rei tos das mu lhe res,
in for mou que o en ten di men to é o de
que, nos ter mos da Con ven ção de Be- 
lém do Pa rá, to das as ges ta ções de
me ni nas me no res de 14 anos de vem
ser con si de ra das pro du to de vi o lên cia
se xu al. <Os Es ta dos – co mo o Bra sil –
de vem ga ran tir a es sas ví ti mas aten di- 
men to es pe ci a li za do e aces so à in ter- 
rup ção da gra vi dez em con di ções se- 
gu ras e li vres de qual quer for ma dis- 
cri mi na ção=, ex pli ca.

Além dis so, de acor do com o Có di- 
go Pe nal, é per mi ti do o abor to em ca- 
so de vi o lên cia se xu al, sem im por
qual quer li mi ta ção de se ma nas da
gra vi dez e sem exi gir au to ri za ção ju- 
di ci al.

Após o pro ce di men to ter si do ve ta- 

do pe lo hos pi tal, mãe e fi lha en tra ram
com o pe di do na Jus ti ça. Po rém, em
vez de con ce der a au to ri za ção, a juí za
Jo a na Ri bei ro Zim mer in du ziu a cri- 
an ça a man ter a gra vi dez. Além dis so,
a pe di do da pro mo to ra Mi re la Du tra
Al ber ton, do Mi nis té rio Pú bli co ca ta- 
ri nen se, a me ni na foi re ti ra da do con- 
ví vio da fa mí lia e le va da pa ra um abri- 
go.

A prin cí pio, a de ci são vi sa va pro te- 
ger a cri an ça do agres sor, mas quan do
foi des pa cha da no dia 1º de ju nho, a
juí za ad mi tiu que a me di da tam bém
vi sa va im pe dir o abor to do fe to. <O fa-
to é que, do ra van te, o ris co é que a
mãe efe tue al gum pro ce di men to pa ra
ope rar a mor te do be bê=, es cre veu no
do cu men to.

Em au di ên cia ju di ci al, re a li za da no
dia 9 de maio, a juí za propôs que a cri- 
an ça man ti ves se a gra vi dez por mais
al gu mas se ma nas. <Vo cê su por ta ria
fi car mais um pou qui nho?=, ques ti o- 
nou a ma gis tra da pa ra a cri an ça.

A pro mo to ra do ca so tam bém
propôs à me ni na que ela man ti ves se a
gra vi dez pa ra dar al gu ma chan ce do
fe to <so bre vi ver=. <Em vez de dei xar
ele mor rer – por que já é um be bê, já é
uma cri an ça –, em vez de a gen te ti rar
da tua bar ri ga e ver ele mor ren do e
ago ni zan do, é is so que acon te ce, por- 
que o Bra sil não con cor da com a eu ta- 
ná sia, o Bra sil não tem, não vai dar
me di ca men to pa ra ele… Ele vai nas-
cer cho ran do, não [inau dí vel] me di- 
ca men to pa ra ele mor rer=, ex pos to o
ví deo di vul ga do pe lo The In ter cept.

So raia Men des lem bra que não é a
pri mei ra vez que um ca so des se ti po
ocor re no Bra sil. Ela re lem bra o ca so
de 2020, quan do uma cri an ça de 10
anos, es tu pra da pe lo tio, aca bou tor- 
nan do-se al vo de per se gui ções por
ten tar re a li zar um abor to le gal. Até
mes mo a mi nis tra da Mu lher da épo- 
ca, Da ma res Al ves, se en vol veu no ca- 
so, se po si ci o nan do con tra o pro ce di-
men to, que é ga ran ti do pe la lei.

EUA: mai or ofer ta de
di e sel re no vá vel não
com pen sa rá per da
no pe tró leo

Uma en xur ra da de usi nas de di e sel re no vá vel que de- 
vem en trar em ope ra ção nos Es ta dos Uni dos nos pró xi- 
mos três anos não se rá su fi ci en te pa ra com pen sar a per- 
da de ca pa ci da de de re fi no de di e sel de pe tró leo de vi do
ao fe cha men to de usi nas des de 2019, mos tra uma aná li- 
se da agên cia in ter na ci o nal de no tí ci as Reu ters fei ta
com ba se em da dos fe de rais.

A ca pa ci da de de re fi no dos EUA

di mi nuiu nos úl ti mos dois anos, já

que ins ta la ções fe cha ram du ran te o

iní cio da pan de mia d no vo

co ro na ví rus, fa zen do com que os

pre ços su bis sem. 

Vá ri as uni da des es tão sen do con ver ti das em ins ta la- 
ções que po dem pro du zir di e sel re no vá vel, mas pe lo
me nos por en quan to, es sas ins ta la ções não subs ti tui rão
to tal men te o vo lu me re fi na do.

Exis tem pe lo me nos 12 pro je tos de

di e sel re no vá vel em cons tru ção, que

so mam mais de US$ 9 bi lhões, com

ou tros no ve pro pos tos. 

Es pe ra-se que es sas 12 plan tas, jun ta men te com as
exis ten tes, pro du zam cer ca de 135 mil bar ris por dia
(bpd) de di e sel re no vá vel até 2025, an te 80 mil bpd atu- 
al men te, de acor do com da dos da Ad mi nis tra ção de In- 
for ma ção so bre Ener gia (AIE).

No en tan to, des de 2019, a ca pa ci da de de pro du ção de
di e sel caiu cer ca de 180 mil bpd no to tal, de acor do com
a AIE, e pe lo me nos mais uma re fi na ria dos EUA de ve fe- 
char no pró xi mo ano, re du zin do ain da mais a pro du ção.
Além dis so, as re fi na ri as des ti na das a pro du zir di e sel re- 
no vá vel tam bém não pro du zi rão mais ga so li na ou com- 
bus tí vel de avi a ção.

Glo bal men te, cer ca de 400 mil bpd

de ca pa ci da de com bi na da de di e sel,

com bus tí vel de avi a ção e óleo

com bus tí vel fo ram per di dos des de

2019, de acor do com cál cu los

ba se a dos em da dos da AIE.

O di e sel re no vá vel é fei to de gor du ras ani mais, re sí- 
du os de ali men tos e óle os ve ge tais, mas é qui mi ca men te
equi va len te ao di e sel à ba se de pe tró leo. Po de ser pro- 
du zi do no ma qui ná rio de re fi na ri as exis ten tes, mas o
ren di men to é me nor do que com di e sel de pe tró leo. O
bi o di e sel, ou tro di e sel à ba se de plan tas, de ve ser mis tu- 
ra do ao pe tró leo pa ra ope rar efe ti va men te nos mo to res.

A de man da cres cen te e as per das nas re fi na ri as le va- 
ram os pre ços do di e sel a ní veis re cor des. O pre ço de va- 
re jo do di e sel su biu 80% es te ano, pa ra US$ 5,78 o ga lão
nor te-ame ri ca no, e os bai xos es to ques au men ta ram o
po ten ci al de es cas sez. Os es to ques de des ti la dos dos
EUA, in cluin do di e sel, caí ram 19% em re la ção ao ano
an te ri or.

São Luís, quarta-feira, 22 de junho de 2022

COMPANHIA AGROPECUÁRIA DO ARAME – CNPJ Nº. 
08.982.878/0001-81. Extrato da Ata de AGO – Data, hora e local: 
25/04/2022, 8h, sede social na Fazenda Bonanza, sem nº, Zona 
Rural do Município do Arame-MA. Presença: Totalidade do capital 
votante. Mesa: René Feijó de Pontes Neto, Presidente e José Gui-
lherme Dubeux Pontes, secretário. Deliberações por unanimidade: 
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA: a) Aprovação dos atos da 
diretoria e das demonstrações financeiras do exercício findo em 
31 de dezembro de 2021; b) Deliberação sobre a destinação do 
lucro líquido e a distribuição de dividendos. c) Outros assuntos 
de interesse da sociedade.  Aos interessados serão fornecidas có-
pias integrais da ata. Arame/MA, 20/06/2022. René Feijó de Pontes 
Neto – Presidente. 

Nosso papel 
tá on, 

tá impresso, 
todo dia

888
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A unidade já está cooperando para o descongestionamento do sistema público de
saúde da cidade e entregando mais comodidade aos que são atendidos no local

EM SÃO LUÍS

2ª etapa do Hospital da
Ilha entra em conclusão

C
o mo mais uma de mons tra- 
ção de pri o ri zar a saú de dos 
ma ra nhen ses, o Go ver no do 
Ma ra nhão, por meio da Se- 

cre ta ria de Es ta do da In fra es tru tu ra 
(Sin fra), es tá û na li zan do as obras da 
se gun da eta pa do Hos pi tal da Ilha, em 
São Luís. A ci da de mé di ca, que tem 
mais de 30 mil m², já es tá com a pri- 
mei ra eta pa û na li za da e em ple no 
fun ci o na men to, aten den do pa ci en tes 
de to da a re gião da Gran de Ilha. 

Con tan do com 10 lei tos de UTI 
adul to, 59 lei tos de en fer ma ria, 14 lei- 
tos de ob ser va ção e 4 lei tos de es ta bi- 
li za ção, a uni da de es tá co o pe ran do 
pa ra o des con ges ti o na men to do sis te- 
ma pú bli co de saú de da ci da de e en- 
tre gan do mais co mo di da de aos que 
são aten di dos no lo cal.

As equi pes da Sin fra es tão se es for- 
çan do pa ra en tre gar a se gun da eta pa 
do hos pi tal, que, em bre ve, vai ex pan- 
dir os ser vi ços mé di cos em São Luís. 

Com mais 59 lei tos de en fer ma ria, 
33 lei tos de UTI adul to, a cons tru ção 
de um Cen tro Ad mi nis tra ti vo, um La- 
bo ra tó rio de Aná li ses Clí ni cas, 5 sa las 
de Cen tros Ci rúr gi cos e Ur gên cia 
Adul ta e In fan til – que pro mo ve rá 
aten di men to es pe ci a li za do, tam bém, 
às cri an ças -, o hos pi tal re for ça o com- 
pro mis so do Go ver no do Es ta do em 
me lho rar, ain da mais, o qua dro da 
saú de ma ra nhen se.

<Es sa obra é uma con ti nu a ção do 
go ver no que vem, há anos, pri o ri zan- 
do a saú de dos ma ra nhen ses e, ago ra, 
com o go ver na dor Car los Bran dão, 
nos so prin ci pal ob je ti vo vai con ti nu ar

O que es tá sen do fei to

Ser vi ços ofe re ci dos

OS TRABALHOS ESTÃO SENDO REALIZADOS NOS BLOCOS B E C DO HOSPITAL DA ILHA

sen do sal var vi das. A Sin fra tem es se 
pa pel pe cu li ar, cons truir o lo cal que 
vai pro mo ver a cu ra=, res sal tou o se- 
cre tá rio da Sin fra, Apa rí cio Ban dei ra.

Atu al men te, os tra ba lhos es tão 
sen do re a li za dos nos blo cos B e C do 
Hos pi tal da Ilha. As equi pes es tão fo- 
ca das na cons tru ção da sa la pa ra res- 
so nân cia mag né ti ca, na û na li za ção 
dos 59 lei tos de en fer ma ria no tér reo, 
dos 33 lei tos de UTI no se gun do pa vi- 
men to e de 5 cen tros ci rúr gi cos. 

À me di da em que û ca pron to, ca da 
se tor é en tre gue à po pu la ção, pa ra 
que es sa pos sa usu fruir de um ple no 
acom pa nha men to mé di co, dig no e 
hu ma ni za do e, as sim, pos sa se guir 
de sa fo gan do os gran des hos pi tais da 

ilha.

O Hos pi tal da Ilha tam bém aten de- 
rá nas áre as de uro lo gia, neu ro lo gia, 
or to pe dia, gas tro en te ro lo gia e, ao to-
do, te rá 118 lei tos de en fer ma ria e 43 
lei tos de UTI. 

Além dis so, os tra ta men tos ofer ta- 
dos à po pu la ção in clui rão ser vi ços 
bu co ma xi lo fa ci al, vas cu lar, he mo diá- 
li se, ci rur gia pe diá tri ca, ci rur gi as no 
pes co ço e na ca be ça, in clu si ve, aten- 
di men to em es pe ci a li da des in ten si- 
vis tas, de ur gên cia e emer gên cia.

O Cen tro de Aten di men to Mé di co, 
ava li a do em mais de R$ 146 mi lhões, 
se rá um mar co na his tó ria da saú de 
pú bli ca no Ma ra nhão e tem pre vi são 
de ser en tre gue até o û nal do ano.

MARANHÃO

Equatorial divulga Plano Operacional para o São João

A DISTRIBUIDORA PREPAROU UMA GRANDE ESTRUTURA PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE AS FESTAS

A ener gia elé tri ca é um item es sen- 
ci al pa ra que os gran des even tos ocor- 
ram com tran qui li da de. Por is so, a
Equa to ri al Ma ra nhão es tru tu rou o
seu Pla no Ope ra ci o nal de São João
2022, pa ra man ter o for ne ci men to de
ener gia com se gu ran ça e con ti nui da- 
de pa ra to da a po pu la ção du ran te as
fes ti vi da des ju ni nas. O pla no ini cia no
dia 02/06 e ter mi na no dia 31 de ju lho,
û can do em vi gor du ran te to do o pe- 
río do de fes ti vi da des oû ci ais.

A es tru tu ra ção do pla no co me çou
bem an tes do iní cio das fes tas, com a
re a li za ção de ações pre ven ti vas de
ma nu ten ção, que ocor rem cons tan te- 
men te, e fo ram in ten si û ca das com o
ob je ti vo de au men tar a con û a bi li da de
das re des elé tri cas nes se pe río do.
Den tre es sas ações es tão: ins pe ção
pré via, la va gem dos com po nen tes das
su bes ta ções e das re des de dis tri bui- 
ção pa ra mi ni mi zar os efei tos da po- 
lui ção; subs ti tui ção de iso la do res, im- 
plan ta ção de es pa ça do res e po das de
ga lhos de ár vo res.

Pro ûs si o nais mo bi li za dos du ran te
o São João – São 1.096 pro ûs si o nais
mo bi li za dos pa ra con du zir o pla no
ope ra ci o nal, den tre en ge nhei ros, téc- 
ni cos, con tro la do res, aten den tes e
ele tri cis tas, que atu a rão du ran te to do
o pe río do ju ni no tam bém pa ra ga ran- 

tir o aten di men to mais ágil às even tu- 
ais ocor rên ci as re la ci o na das ao for ne- 
ci men to da ener gia elé tri ca, so bre tu- 
do nos lo cais dos even tos ju ni nos.

As equi pes de plan tão û cam po si ci- 
o na das em pon tos es pe cí û cos da ci- 
da de, de ter mi na dos es tra te gi ca men te
pa ra uma lo co mo ção mais ágil em ca- 
so si tu a ções que pos sam oca si o nar
fal ta de ener gia. Elas û cam em con ta- 
to con tí nuo com o Cen tro de Ope ra- 
ções In te gra das (COI) da Equa to ri al
Ma ra nhão e as sim re a li zam os aten di- 
men tos ne ces sá ri os em me nor tem po
pos sí vel.

A Equa to ri al ain da con ta com um
sis te ma au to ma ti za do que pro por ci o- 
na mai or ce le ri da de no res ta be le ci- 
men to do for ne ci men to de ener gia. O
uso de equi pa men tos de au to ma ção
per mi te que a de tec ção, o iso la men to,
a res tau ra ção de fa lhas na re de elé tri- 
ca e even tu ais ma no bras se jam exe- 
cu ta das a dis tân cia e em tem po re al
di re ta men te do COI.

Se gu ran ça com a re de elé tri ca –
Nos ar rai ais é bas tan te co mum o uso
de bom bi nhas, ro jões, fo guei ras pa ra
aque cer os pan dei rões e en fei tes ju ni- 
nos co mo ban dei ri nhas e ba lões de
pa pel. E di an te des sas si tu a ções a re- 
gra mais im por tan te é sem pre man ter
dis tân cia da re de elé tri ca e ja mais lan- 

çar ob je tos so bre a re de.
Além dis so, nes se pe río do é im por- 

tan te re do brar a aten ção no trân si to e
evi tar aci den tes. Mui tos de les oca si o-
nam sé ri os da nos às ví ti mas e cau sam
tam bém trans tor nos de fal ta de ener- 
gia com que bras de pos tes em vi as pú-
bli cas. Ca so as pes so as pre sen ci em al- 
gum aci den te com es sas ca rac te rís ti-
cas, é im por tan te en trar em con ta to
ime di a ta men te com a Equa to ri al, por
meio da Cen tral de Aten di men to 116 e
com o Cor po de Bom bei ros, no 193,
pa ra que as me di das de se gu ran ça e
res ta be le ci men to do for ne ci men to
se jam to ma das com mai or agi li da de.

Ja mais re a li ze li ga ções clan des ti nas
ou in ter û ra na re de elé tri ca. Ape nas
pro ûs si o nais ha bi li ta dos po dem re a li-
zar es sas ati vi da des. Ca so ha ja ne ces- 
si da de de co lo car ener gia elé tri ca em
al gu ma bar ra ca ou even to, é ne ces sá- 
rio so li ci tar uma Li ga ção Pro vi só ria de
ener gia jun to à Equa to ri al. Es sa so li ci- 
ta ção de ve ser fei ta em um pon to pre- 
sen ci al de aten di men to da Dis tri bui- 
do ra e o cli en te de ve in for mar a car ga
elé tri ca que vai ne ces si tar (is so vai va-
ri ar de acor do com a quan ti da de e ti- 
pos de equi pa men tos que vai uti li zar)
e apre sen tar os do cu men tos jun ta- 
men te com en de re ço com ple to e
aguar dar o pra zo.

MARANHÃO 2050

Comissão do Plano de
Longo Prazo é instalada

A PRIMEIRA VERSÃO DO PLANO DEVE SER ENTREGUE EM 2023

A Co mis são do Pla no Es tra té gi co de Lon go Pra zo –
Ma ra nhão 2050, pre si di da pe lo se cre tá rio de Es ta do do
Pla ne ja men to e Or ça men to, Luis Fer nan do Sil va, foi ins- 
ta la da nes ta ter ça-fei ra (21), em so le ni da de no au di tó rio
do Edi fí cio João Gou lart, no Cen tro de São Luís. In te- 
gram a Co mis são re pre sen tan tes do po der pú bli co, da
ini ci a ti va pri va da, das uni ver si da des, das clas ses pa tro- 
nal e de tra ba lha do res, além da so ci e da de ci vil or ga ni za- 
da.

O se cre tá rio do Pla ne ja men to e Or ça men to, Luis Fer- 
nan do Sil va, des ta cou que a plu ra li da de da co mis são do
Pla no Ma ra nhão 2050 é um re üe xo do tra ba lho de sen- 
vol vi do pe lo go ver na dor Car los Bran dão, que bus ca for- 
ta le cer a es tra té gia de pla ne ja men to de lon go pra zo do
Es ta do do Ma ra nhão de for ma ar ti cu la da com a so ci e- 
da de ci vil e pro mo ver inú me ros avan ços.

<Com o MA 2050, a so ci e da de vai po der con tri buir
com o go ver no pa ra a cons tru ção de um pla no de lon go
pra zo vol ta do ao de sen vol vi men to so ci o e conô mi co
sus ten tá vel do Ma ra nhão. E a ori en ta ção do go ver na dor
Car los Bran dão é in se rir a di gi tal da so ci e da de ma ra- 
nhen se nes te pla no es tra té gi co. Es ta Co mis são vai co or- 
de nar a ela bo ra ção do MA 2050, o que vai se re üe tir em
um fu tu ro me lhor pa ra as ge ra ções do pre sen te e do fu- 
tu ro=, des ta cou o se cre tá rio Luis Fer nan do.

Lan ça do no dia 27 de maio de 2022 pe lo go ver na dor
Car los Bran dão, o Pla no Es tra té gi co de Lon go Pra zo faz
par te do Pro gra ma de Apoio à Ges tão dos Fis cos do Bra- 
sil (Pro ûs co), que é uma li nha de cré di to con di ci o nal do
Ban co In te ra me ri ca no de De sen vol vi men to (BID) aos
es ta dos e ao Dis tri to Fe de ral pa ra û nan ci a men tos de
pro je tos de me lho ria da ad mi nis tra ção das re cei tas e da
ges tão ûs cal, û nan cei ra e pa tri mo ni al dos es ta dos bra si- 
lei ros. A co or de na ção do Pro ûs co no Ma ra nhão es tá a
car go do se cre tá rio da Fa zen da, Mar cel lus Ri bei ro Al ves.
A pri mei ra ver são do Pla no de ve rá ser en tre gue em 2023.

MOBILIDADE

Sul do Maranhão receberá
6 km de iluminação LED

JÁ FOI FEITO LEVANTAMENTO TÉCNICO PARA INÍCIO DAS OBRAS

O Go ver no do Ma ra nhão, por meio da Agên cia Es ta- 
du al de Mo bi li da de Ur ba na e Ser vi ços Pú bli cos (MOB),
anun ci ou a im plan ta ção de seis (6) quilô me tros de ilu- 
mi na ção pú bli ca de LED pa ra a re gião sul do es ta do. A
equi pe téc ni ca da MOB já vi si tou o lo cal e re a li zou um
le van ta men to téc ni co pa ra o iní cio das obras.

No mu ni cí pio de São Rai mun do das

Man ga bei ras, três re giões se rão

be ne û ci a das: po vo a do Va le Ver de,

po vo a do Mor ro de Chu pé e MA-

375. Já em Bal sas, o ser vi ço pú bli co

se rá im plan ta do na MA-140, en tre

os cam pus do Ins ti tu to de Edu ca ção

do Ma ra nhão (IE MA) e da

Uni ver si da de Fe de ral do Ma ra nhão-

(UF MA).

<O go ver na dor Car los Bran dão tem tra ba lha do mui to
em to do o es ta do, e no sul do Ma ra nhão não é di fe ren te,
com obras e ações que tra zem me lho ri as pa ra a po pu la- 
ção =, des ta cou o pre si den te da MOB, Cel so Hen ri que.

São Luís, quarta-feira, 22 de junho de 2022
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A unidade já está cooperando para o descongestionamento do sistema público de
saúde da cidade e entregando mais comodidade aos que são atendidos no local

2ª etapa do Hospital da
Ilha entra em conclusão

C
o mo mais uma de mons tra- 
ção de pri o ri zar a saú de dos 
ma ra nhen ses, o Go ver no do 
Ma ra nhão, por meio da Se- 

cre ta ria de Es ta do da In fra es tru tu ra 
(Sin fra), es tá û na li zan do as obras da 
se gun da eta pa do Hos pi tal da Ilha, em 
São Luís. A ci da de mé di ca, que tem 
mais de 30 mil m², já es tá com a pri- 
mei ra eta pa û na li za da e em ple no 
fun ci o na men to, aten den do pa ci en tes 
de to da a re gião da Gran de Ilha. 

Con tan do com 10 lei tos de UTI 
adul to, 59 lei tos de en fer ma ria, 14 lei- 
tos de ob ser va ção e 4 lei tos de es ta bi- 
li za ção, a uni da de es tá co o pe ran do 
pa ra o des con ges ti o na men to do sis te- 
ma pú bli co de saú de da ci da de e en- 
tre gan do mais co mo di da de aos que 
são aten di dos no lo cal.

As equi pes da Sin fra es tão se es for- 
çan do pa ra en tre gar a se gun da eta pa 
do hos pi tal, que, em bre ve, vai ex pan- 
dir os ser vi ços mé di cos em São Luís. 

Com mais 59 lei tos de en fer ma ria, 
33 lei tos de UTI adul to, a cons tru ção 
de um Cen tro Ad mi nis tra ti vo, um La- 
bo ra tó rio de Aná li ses Clí ni cas, 5 sa las 
de Cen tros Ci rúr gi cos e Ur gên cia 
Adul ta e In fan til – que pro mo ve rá 
aten di men to es pe ci a li za do, tam bém, 
às cri an ças -, o hos pi tal re for ça o com- 
pro mis so do Go ver no do Es ta do em 
me lho rar, ain da mais, o qua dro da 
saú de ma ra nhen se.

<Es sa obra é uma con ti nu a ção do 
go ver no que vem, há anos, pri o ri zan- 
do a saú de dos ma ra nhen ses e, ago ra, 
com o go ver na dor Car los Bran dão, 
nos so prin ci pal ob je ti vo vai con ti nu ar

O que es tá sen do fei to

Ser vi ços ofe re ci dos

OS TRABALHOS ESTÃO SENDO REALIZADOS NOS BLOCOS B E C DO HOSPITAL DA ILHA

sen do sal var vi das. A Sin fra tem es se 
pa pel pe cu li ar, cons truir o lo cal que 
vai pro mo ver a cu ra=, res sal tou o se- 
cre tá rio da Sin fra, Apa rí cio Ban dei ra.

Atu al men te, os tra ba lhos es tão 
sen do re a li za dos nos blo cos B e C do 
Hos pi tal da Ilha. As equi pes es tão fo- 
ca das na cons tru ção da sa la pa ra res- 
so nân cia mag né ti ca, na û na li za ção 
dos 59 lei tos de en fer ma ria no tér reo, 
dos 33 lei tos de UTI no se gun do pa vi- 
men to e de 5 cen tros ci rúr gi cos. 

À me di da em que û ca pron to, ca da 
se tor é en tre gue à po pu la ção, pa ra 
que es sa pos sa usu fruir de um ple no 
acom pa nha men to mé di co, dig no e 
hu ma ni za do e, as sim, pos sa se guir 
de sa fo gan do os gran des hos pi tais da 

ilha.

O Hos pi tal da Ilha tam bém aten de- 
rá nas áre as de uro lo gia, neu ro lo gia, 
or to pe dia, gas tro en te ro lo gia e, ao to-
do, te rá 118 lei tos de en fer ma ria e 43 
lei tos de UTI. 

Além dis so, os tra ta men tos ofer ta- 
dos à po pu la ção in clui rão ser vi ços 
bu co ma xi lo fa ci al, vas cu lar, he mo diá- 
li se, ci rur gia pe diá tri ca, ci rur gi as no 
pes co ço e na ca be ça, in clu si ve, aten- 
di men to em es pe ci a li da des in ten si- 
vis tas, de ur gên cia e emer gên cia.

O Cen tro de Aten di men to Mé di co, 
ava li a do em mais de R$ 146 mi lhões, 
se rá um mar co na his tó ria da saú de 
pú bli ca no Ma ra nhão e tem pre vi são 
de ser en tre gue até o û nal do ano.

Equatorial divulga Plano Operacional para o São João

A DISTRIBUIDORA PREPAROU UMA GRANDE ESTRUTURA PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE AS FESTAS

A ener gia elé tri ca é um item es sen- 
ci al pa ra que os gran des even tos ocor- 
ram com tran qui li da de. Por is so, a
Equa to ri al Ma ra nhão es tru tu rou o
seu Pla no Ope ra ci o nal de São João
2022, pa ra man ter o for ne ci men to de
ener gia com se gu ran ça e con ti nui da- 
de pa ra to da a po pu la ção du ran te as
fes ti vi da des ju ni nas. O pla no ini cia no
dia 02/06 e ter mi na no dia 31 de ju lho,
û can do em vi gor du ran te to do o pe- 
río do de fes ti vi da des oû ci ais.

A es tru tu ra ção do pla no co me çou
bem an tes do iní cio das fes tas, com a
re a li za ção de ações pre ven ti vas de
ma nu ten ção, que ocor rem cons tan te- 
men te, e fo ram in ten si û ca das com o
ob je ti vo de au men tar a con û a bi li da de
das re des elé tri cas nes se pe río do.
Den tre es sas ações es tão: ins pe ção
pré via, la va gem dos com po nen tes das
su bes ta ções e das re des de dis tri bui- 
ção pa ra mi ni mi zar os efei tos da po- 
lui ção; subs ti tui ção de iso la do res, im- 
plan ta ção de es pa ça do res e po das de
ga lhos de ár vo res.

Pro ûs si o nais mo bi li za dos du ran te
o São João – São 1.096 pro ûs si o nais
mo bi li za dos pa ra con du zir o pla no
ope ra ci o nal, den tre en ge nhei ros, téc- 
ni cos, con tro la do res, aten den tes e
ele tri cis tas, que atu a rão du ran te to do
o pe río do ju ni no tam bém pa ra ga ran- 

tir o aten di men to mais ágil às even tu- 
ais ocor rên ci as re la ci o na das ao for ne- 
ci men to da ener gia elé tri ca, so bre tu- 
do nos lo cais dos even tos ju ni nos.

As equi pes de plan tão û cam po si ci- 
o na das em pon tos es pe cí û cos da ci- 
da de, de ter mi na dos es tra te gi ca men te
pa ra uma lo co mo ção mais ágil em ca- 
so si tu a ções que pos sam oca si o nar
fal ta de ener gia. Elas û cam em con ta- 
to con tí nuo com o Cen tro de Ope ra- 
ções In te gra das (COI) da Equa to ri al
Ma ra nhão e as sim re a li zam os aten di- 
men tos ne ces sá ri os em me nor tem po
pos sí vel.

A Equa to ri al ain da con ta com um
sis te ma au to ma ti za do que pro por ci o- 
na mai or ce le ri da de no res ta be le ci- 
men to do for ne ci men to de ener gia. O
uso de equi pa men tos de au to ma ção
per mi te que a de tec ção, o iso la men to,
a res tau ra ção de fa lhas na re de elé tri- 
ca e even tu ais ma no bras se jam exe- 
cu ta das a dis tân cia e em tem po re al
di re ta men te do COI.

Se gu ran ça com a re de elé tri ca –
Nos ar rai ais é bas tan te co mum o uso
de bom bi nhas, ro jões, fo guei ras pa ra
aque cer os pan dei rões e en fei tes ju ni- 
nos co mo ban dei ri nhas e ba lões de
pa pel. E di an te des sas si tu a ções a re- 
gra mais im por tan te é sem pre man ter
dis tân cia da re de elé tri ca e ja mais lan- 

çar ob je tos so bre a re de.
Além dis so, nes se pe río do é im por- 

tan te re do brar a aten ção no trân si to e
evi tar aci den tes. Mui tos de les oca si o-
nam sé ri os da nos às ví ti mas e cau sam
tam bém trans tor nos de fal ta de ener- 
gia com que bras de pos tes em vi as pú-
bli cas. Ca so as pes so as pre sen ci em al- 
gum aci den te com es sas ca rac te rís ti-
cas, é im por tan te en trar em con ta to
ime di a ta men te com a Equa to ri al, por
meio da Cen tral de Aten di men to 116 e
com o Cor po de Bom bei ros, no 193,
pa ra que as me di das de se gu ran ça e
res ta be le ci men to do for ne ci men to
se jam to ma das com mai or agi li da de.

Ja mais re a li ze li ga ções clan des ti nas
ou in ter û ra na re de elé tri ca. Ape nas
pro ûs si o nais ha bi li ta dos po dem re a li-
zar es sas ati vi da des. Ca so ha ja ne ces- 
si da de de co lo car ener gia elé tri ca em
al gu ma bar ra ca ou even to, é ne ces sá- 
rio so li ci tar uma Li ga ção Pro vi só ria de
ener gia jun to à Equa to ri al. Es sa so li ci- 
ta ção de ve ser fei ta em um pon to pre- 
sen ci al de aten di men to da Dis tri bui- 
do ra e o cli en te de ve in for mar a car ga
elé tri ca que vai ne ces si tar (is so vai va-
ri ar de acor do com a quan ti da de e ti- 
pos de equi pa men tos que vai uti li zar)
e apre sen tar os do cu men tos jun ta- 
men te com en de re ço com ple to e
aguar dar o pra zo.

Comissão do Plano de
Longo Prazo é instalada

A PRIMEIRA VERSÃO DO PLANO DEVE SER ENTREGUE EM 2023

A Co mis são do Pla no Es tra té gi co de Lon go Pra zo –
Ma ra nhão 2050, pre si di da pe lo se cre tá rio de Es ta do do
Pla ne ja men to e Or ça men to, Luis Fer nan do Sil va, foi ins- 
ta la da nes ta ter ça-fei ra (21), em so le ni da de no au di tó rio
do Edi fí cio João Gou lart, no Cen tro de São Luís. In te- 
gram a Co mis são re pre sen tan tes do po der pú bli co, da
ini ci a ti va pri va da, das uni ver si da des, das clas ses pa tro- 
nal e de tra ba lha do res, além da so ci e da de ci vil or ga ni za- 
da.

O se cre tá rio do Pla ne ja men to e Or ça men to, Luis Fer- 
nan do Sil va, des ta cou que a plu ra li da de da co mis são do
Pla no Ma ra nhão 2050 é um re üe xo do tra ba lho de sen- 
vol vi do pe lo go ver na dor Car los Bran dão, que bus ca for- 
ta le cer a es tra té gia de pla ne ja men to de lon go pra zo do
Es ta do do Ma ra nhão de for ma ar ti cu la da com a so ci e- 
da de ci vil e pro mo ver inú me ros avan ços.

<Com o MA 2050, a so ci e da de vai po der con tri buir
com o go ver no pa ra a cons tru ção de um pla no de lon go
pra zo vol ta do ao de sen vol vi men to so ci o e conô mi co
sus ten tá vel do Ma ra nhão. E a ori en ta ção do go ver na dor
Car los Bran dão é in se rir a di gi tal da so ci e da de ma ra- 
nhen se nes te pla no es tra té gi co. Es ta Co mis são vai co or- 
de nar a ela bo ra ção do MA 2050, o que vai se re üe tir em
um fu tu ro me lhor pa ra as ge ra ções do pre sen te e do fu- 
tu ro=, des ta cou o se cre tá rio Luis Fer nan do.

Lan ça do no dia 27 de maio de 2022 pe lo go ver na dor
Car los Bran dão, o Pla no Es tra té gi co de Lon go Pra zo faz
par te do Pro gra ma de Apoio à Ges tão dos Fis cos do Bra- 
sil (Pro ûs co), que é uma li nha de cré di to con di ci o nal do
Ban co In te ra me ri ca no de De sen vol vi men to (BID) aos
es ta dos e ao Dis tri to Fe de ral pa ra û nan ci a men tos de
pro je tos de me lho ria da ad mi nis tra ção das re cei tas e da
ges tão ûs cal, û nan cei ra e pa tri mo ni al dos es ta dos bra si- 
lei ros. A co or de na ção do Pro ûs co no Ma ra nhão es tá a
car go do se cre tá rio da Fa zen da, Mar cel lus Ri bei ro Al ves.
A pri mei ra ver são do Pla no de ve rá ser en tre gue em 2023.

Sul do Maranhão receberá
6 km de iluminação LED

JÁ FOI FEITO LEVANTAMENTO TÉCNICO PARA INÍCIO DAS OBRAS

O Go ver no do Ma ra nhão, por meio da Agên cia Es ta- 
du al de Mo bi li da de Ur ba na e Ser vi ços Pú bli cos (MOB),
anun ci ou a im plan ta ção de seis (6) quilô me tros de ilu- 
mi na ção pú bli ca de LED pa ra a re gião sul do es ta do. A
equi pe téc ni ca da MOB já vi si tou o lo cal e re a li zou um
le van ta men to téc ni co pa ra o iní cio das obras.

No mu ni cí pio de São Rai mun do das

Man ga bei ras, três re giões se rão

be ne û ci a das: po vo a do Va le Ver de,

po vo a do Mor ro de Chu pé e MA-

375. Já em Bal sas, o ser vi ço pú bli co

se rá im plan ta do na MA-140, en tre

os cam pus do Ins ti tu to de Edu ca ção

do Ma ra nhão (IE MA) e da

Uni ver si da de Fe de ral do Ma ra nhão-

(UF MA).

<O go ver na dor Car los Bran dão tem tra ba lha do mui to
em to do o es ta do, e no sul do Ma ra nhão não é di fe ren te,
com obras e ações que tra zem me lho ri as pa ra a po pu la- 
ção =, des ta cou o pre si den te da MOB, Cel so Hen ri que.

São Luís, quarta-feira, 22 de junho de 2022

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada na prestação de serviços de desobstrução de 

redes e galerias de esgoto, sucção, limpeza, transporte e destinação final de resíduos e ETE, 

fossas sépticas, caixas de esgoto e caixas de gordura das unidades de saúde administradas pela 

Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares – EMSERH.

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR LOTE.

SITUAÇÃO DA LICITAÇÃO: Fica remarcada para o dia 15/07/2022, às 9h (horário local).

Motivo: Alteração no Termo de Referência.

Local de Realização: Sistema Licitações-e (www.licitacoes-e.com.br).

Edital e demais informações estão disponíveis em www.emserh.ma.gov.br e www.licitacoes-e.com.br. 

ID: 927002.

Informações adicionais serão prestadas na CSL/EMSERH, localizada na Av. Borborema, Qd-16, n° 25, 

Bairro do Calhau, São Luís/MA, no horário de 8h às 12h e das 14h às 18h, de segunda a sexta, pelos 

e-mails: lauro.costa@emserh.ma.gov.br, csl@emserh.ma.gov.br e/ou laurocsl8@gmail.com, ou 

pelo telefone (98) 3235-7333.

São Luís (MA), 17 de junho de 2022

Lauro César Costa

Agente de Licitação da EMSERH

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO

AVISO DE REMARCAÇÃO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 088/2022 – CSL/EMSERH

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 182.549/2021 – EMSERH

EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., 

CNPJ 06.272.793/0001-84 torna público que requereu a Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente de São Luís - SEMMAM a Licença Única 

requerida para a atividade de Seccionamento da Linha de Distribuição 

CIMAR/AMBEV de 69kV, localizada no Distrito Industrial, São Luís - MA.

VIBRA ENERGIA S.A.

RECEBIMENTO DE RENOVAÇÃO 
DA LICENÇA DE OPERAÇÃO

Empresa VIBRA ENERGIA S.A. torna público que RECEBEU da Secretaria 
do Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais - SEMA, a Renovação da 
Licença de Operação para a atividade de Terminal/base de armazenagem 
(comércio atacadista) de combustíveis de origem vegetal (biocombustível) e/ou 
de combustíveis e lubrificantes de origem mineral (gasolina, óleos combustíveis, 
óleos lubrificantes, graxas e outros combustíveis derivados do refino de petróleo 
conforme Proc. Nº 285225/2016, localizado na Rodovia BR 222, Km 306, S/N,  
bairro Pequiá, no município de Açailândia/MA.

EDITAL DE COMUNICAÇÃO

SUZANO S/A torna público, que REQUEREU da Se-
cretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Na-
turais-SEMA, em 17 de maio de 2022 a Renovação de 
Licença Única Ambiental situado na Fazenda Bloco 
Guarapari/ Industria e Ferrovia I, Rodovia BR 010, KM 
1376, Zona Rural no Município de Imperatriz, Estado do 
Maranhão, conforme dados constantes no processo n°  
102847/2022
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Comércio no dia de São Pedro

A Fe co mér cio-MA in for ma que no dia 29
de ju nho, Dia de São Pe dro e fe ri a do mu ni ci- 
pal, o co mér cio lo jis ta da Gran de Ilha tem
au to ri za ção pa ra fun ci o nar, con for me pre vê
a Con ven ção Co le ti va de Tra ba lho. Em fun- 
ção do fe ri a do, o tra ba lho nes se dia é con si- 
de ra do ex tra or di ná rio e as em pre sas de ve- 
rão re a li zar o pa ga men to das ho ras tra ba lha- 
das com acrés ci mo de 100% so bre o va lor da
ho ra nor mal.

Exposição fotográfica

A se gun da ex po si ção fo to grá fi ca do Fo to-
clu be Po e sia do Olhar, que es tá em car taz no
Shop ping da Ilha, en cer ra rá sua tem po ra da
nes te sá ba do (25). Des ta for ma, são os úl ti-
mos di as pa ra pres ti gi ar a mos tra que pro-
põe evi den ci ar, de mo do ar tís ti co e cul tu ral,
a ci da de de São Luís, a par tir do olhar li te rá- 
ria do es cri tor Jo sué Mon tel lo na obra <Tam- 
bo res de São Luís=. A ex po si ção po de ser vi si- 
ta da no ho rá rio de 10 às 22h.

A ad vo ga da, jor na lis ta, pro fes so -
ra, es cri to ra e pa les tran te Ga bri e la
Pri o li é a con vi da da es pe ci al do XX
Fó rum da Mu lher Em pre sá ria, even to
pro mo vi do pe la As so ci a ção Co mer -
ci al do Ma ra nhão, por meio do Con -
se lho da Mu lher Em pre sá ria. Pa ra
abri lhan tar com sua pa les tra o even -
to, que es te ano acon te ce rá no dia 28
de se tem bro, no Ho tel Blue Tree São
Luís, Ga bri e la te ve seu no me es co lhi -
do por una ni mi da de en tre as or ga ni -
za do ras. Es ta se rá a 20ª edi ção do
Fo rum, que te rá co mo te ma <A Mu -
lher Pro ta go nis ta do Fu tu ro=. Ga bri -
e la Pri ol li des de 2020 pos sui uma co -
lu na no jor nal Fo lha de S.Pau lo e
tam bém par ti ci pa do pro gra ma CNN
To night co mo apre sen ta do ra.

O can tor Yhago Se baz,
de São Luís, es tá clas -
si fi ca do na ca te go ria
Pú bli co Ge ral, eFes ti -
val Can ção 2022, com
a mú si ca <Vou Em bo -
ra=. 
Os ar tis tas se le ci o na -
dos na ca te go ria Can -
ção ago ra se guem pa ra
a fa se de vo ta ção po -
pu lar e se rão sub me ti -
dos à ava li a ção do pú -
bli co no si te do pro je -
to, www.efes ti val can -
cao.com.br, até o dia
10 de ju lho. Va mos vo -
tar ne le, ga le ra.

Du ran te o pe río do ju ni -
no as lo jas de São Luís,
Im pe ra triz e o Cen tro
de Dis tri bui ção da Po -
ti guar es tão re ce ben do
seus cli en tes com atra -
ções mu si cais ju ni nas
ao vi vo aos sá ba dos,
pa ra dei xar as com pras
mais ani ma das. Nes te
sá ba do (25), por exem -
plo, o For ró Pé de Ser ra
com Tot ti Mo rei ra, es -
ta rá na Po ti guar For -
qui lha.  E em to das as
lo jas até o fim do mês
tem o Fes ti val de Re -
for ma e Cons tru ção.

Credcesta no São João

A di ca pa ra quem qui ser cur tir in ten sa men te
es se pe río do ju ni no, sem se aper tar ou com pro- 
me ter o or ça men to do més ti co, é ob ser var a me- 
lhor da ta e pa gar o má xi mo de des pe sas com o
car tão de cré di to. Em São Luís, os ser vi do res pú- 
bli cos es ta du ais po dem con tar com o Car tão de
Be ne fí cio Con sig na do – Cred ces ta, que ofe re ce
a van ta gem de ju ros me no res que a de ou tros
car tões de cré di to con ven ci o nais e sem cus tos –
sem anui da de, sem ta xa de ser vi ço ou de en tre- 
ga e sem ta xa de emis são da pri mei ra via do car- 
tão. 

Promoção Energia em Dia

A Equa to ri al Ma ra nhão trou xe de vol ta a <Pro-
mo ção Ener gia em Dia=, 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. Mui to jus to.

Cultura Empreendedora

Dis cu tir im pac to so ci al, di ver si da de e a po- 
tên cia das co mu ni da des em pre en de do ras é o
te ma cen tral da se gun da edi ção do Fes ti val da
Cul tu ra Em pre en de do ra, pro mo vi do pe lo Ins ti- 
tu to Al coa de 22 a 24 de ju nho. 

Ao lon go dos três di as, a pro gra ma ção con ta- 
rá com ofi ci nas, pai néis, ro das de con ver sas, fei- 
ras de ex po si ção, além de ati vi da des cul tu rais de
di fe ren tes re giões do Bra sil. 

O even to reu ni rá es pe ci a lis tas, co la bo ra do res
Al coa,  das re giões do Pa rá, Ma ra nhão, Mi nas
Ge rais e São Pau lo

Pra curtir

Foi da da a lar ga da
pa ra a úl ti ma se ma -
na de fes ta ju ni na no
Sesc. A pro gra ma ção
acon te ce no Sesc De -
o do ro e Sesc Co mu ni -
da de (Ra po sa) nos di -
as 22, 23 e 24 e 25 de
ju nho.

Na agen da, show de
Lu ci a na Pi nhei ro, Ca -
cu riá de Do na Te té,
Boi de San ta Fé, Boi
de Mor ros, Dan ça
Por tu gue sa Vi ra Lu si -
ta no, Com pa nhia
Bar ri ca, Boi de Ni na
Ro dri gues, Qua dri lha
Os Da na dos, Boi de
Ra ma San ta e Boi En -
can to do En can to do
Olho D9Água.

A cer ve ja Brah ma es -
ta rá pre sen te nas
prin ci pais fes tas ju ni -
nas nos es ta dos da
Bahia, Ce a rá, Rio
Gran de do Nor te,
Per nam bu co, Pa raí ba
e Ma ra nhão, sen do a
cer ve ja ofi ci al em
cer ca de 20 gran des
fes tas.

O pon to al to é na ci -
da de de Cam pi na
Gran de, co nhe ci da
por pro mo ver o 8Mai -
or São João do Mun -
do9. Por lá, os fes te jos
ini ci a ram no úl ti mo
dia 10 e vão até 10 de
ju lho.

A Azul ini cia ho je as
ven das de bi lhe tes
pa ra a sua mais no va
ro ta, que li ga rá o ae -
ro por to de Gua ru lhos
a Pun ta del Es te, no
Uru guai.

Iné di to na ma lha da
com pa nhia, o voo se -
rá re a li za do a par tir
de 3 de ju lho, sain do
de Gua ru lhos às 12h,
che gan do em Pun ta
del Es te às 14h30. 

São Luís, quarta-feira, 22 de junho de 2022
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No estado do Maranhão, o número de casos em nada se compara aos de 2021, no
mesmo período, mas mesmo assim inspira cuidados

CORONAVÍRUS

Covid-19 pode atingir 4º
pico de contaminação

A
pós a si na li za ção do pri mei ro
ca so con ûr ma do da Co vid-19
em fe ve rei ro de 2020 no Bra- 
sil, o nú me ro de pes so as in- 

fec ta das já ul tra pas sou di men sões
con ti nen tais. Pas sa dos pou co mais
dois anos dos pri mei ros di ag nós ti cos,
os ín di ces de con ta mi na ção con ti nu- 
am al tos.

Des de o iní cio da pan de mia no Bra- 
sil, o país já en fren tou três pi cos de
con ta mi na ção: no iní cio de 2020; na
che ga da do va ri an te del ta, em 2021; e
no iní cio de 2022, com a ex pan são da
ômi cron no ter ri tó rio na ci o nal. No ce- 
ná rio atu al, os es pe ci a lis tas aler tam
pa ra uma pos sí vel 4ª on da da do en ça,
de vi do ao au men to no nú me ro de
con ta mi na dos que, en tre 20 de maio e
02 de ju nho de 2022, su biu 122%, pas- 
san do de 14 mil pa ra 31 mil ca sos con- 
ûr ma dos.

Al guns es ta dos bra si lei ros op ta ram
pe lo re la xa men to das me di das res tri- 
ti vas. Den tre as ações, es tá a não obri- 
ga to ri e da de pe lo uso da más ca ra e a
não so li ci ta ção do car tão de va ci na
pa ra ter aces so a am bi en tes fe cha dos.
Pa ra boa par te dos es pe ci a lis tas, tais
atos con tri buí ram, sig ni û ca ti va men- 
te, pa ra o au men to dos ca sos e um
pos sí vel 4º pi co da do en ça.

<Com o pas sar do tem po, a po pu la- 
ção vai es que cen do das me di das de
pro te ção re co men da das e is so fa ci li ta
o con tá gio da do en ça. En ten de-se que
é di fí cil man ter es ta ro ti na por um
tem po tão lon go. No en tan to, as más- 
ca ras ain da são ne ces sá ri as e de vem
ser pri o ri za das, prin ci pal men te por
pes so as com sin to mas gri pais e no
ace so a am bi en tes de mai or ris co, co- 
mo uni da des de saú de e lo cais com
gran de üu xo de pes so as=, aûr ma o
mé di co in fec to lo gis ta, Mo a cir Ju cá.

Com o pas sar do tem po,

a po pu la ção vai

es que cen do das me di das

de pro te ção

re co men da das e is so

fa ci li ta o con tá gio da

do en ça. En ten de-se que

é di fí cil man ter es ta

ro ti na por um tem po tão

lon go. No en tan to, as

más ca ras ain da são

ne ces sá ri as

No Ma ra nhão, o nú me ro de ca sos
em na da se com pa ra aos de 2021, no
mes mo pe río do, mas mes mo as sim
ins pi ra cui da dos. A pro fes so ra Ma ria
He le na Sou za dis se que foi a um hos- 
pi tal da ca pi tal, São Luís por que es ta- 
va com gar gan ta in üa ma da e sin to- 
mas gri pais, tes tou po si ti vo pa ra a Co- 
vid-19 e ou viu do mé di co que lhe

aten deu, que 80% dos pa ci en tes aten- 
di dos es ta vam tes tan do pa ra Co vid. O
es tu dan te de en fer ma gem João Pe dro
San tos, pro cu rou uma far má cia pa ra
fa zer o tes te rá pi do e tam bém ou viu
da pro ûs si o nal que de 10 tes tes que
eram fei tos, 8 es ta vam dan do po si ti vo.
<Tem mui ta gen te po si ti va da por aí, e
que as ve zes nem sa be, por que acha
que é só uma gri pe mes mo. Em bo ra a
gen te es te ja com sin to mas le ves, é
bom con ti nu ar se pre ser van do pa ra
não pas sar pa ra ou tros, por que a gen- 
te não sa be co mo a do en ça vai se
com por tar, né?=. A al ta no ín di ce de
in fec ções de ca sos de co vid-19 no
Bra sil acon te ceu na se ma na ini ci a da
no dia 5 de ju nho e en cer ra da no sá- 
ba do (11). Se gun do da dos di vul ga dos
pe lo Con se lho Na ci o nal de Se cre tá ri- 
os de Saú de (Co nass), nes te pe río do
fo ram con ta bi li za dos 292.068 no vos
ca sos. Es sa foi a se ma na com o mai or
nú me ro de no vas in fec ções des de o
in ter va lo en tre os di as 6 e 12 de mar ço
– quan do fo ram con ta bi li za das
317.082 con ta mi na ções. 

No es ta do, fo ram re gis tra dos, de
acor do com o Pai nel Co vid, 91 no vos
ca sos no ûm de se ma na (di as 19 e 20)
62 no vos ca sos na Ilha de São Luís, 4
em Im pe ra triz e 25 nas de mais re- 
giões. Se gun do o bo le tim, há 1.631 ca- 
sos ati vos, sen do que 1.625 es tão em
iso la men to do mi ci li ar, 10 pes so as in- 
ter na das em en fer ma ria e 2 em UTI
pa ra Co vid. O es ta do con ta bi li za
10.890 óbi tos e 428.551 pes so as re cu- 
pe ra das. Des de o dia 24 de maio não
ocor re óbi to por Co vid no es ta do. No
mes mo pe río do do ano pas sa do, ha vi-
am 30.483 ca sos ati vos no es ta do, com
28.833 pes so as em iso la men to do mi- 
ci li ar, 1.029 in ter na dos em en fer ma ria
e 621 em UTI.

Arraiais da vacinação serão retomados 

De acor do com a úl ti ma atu a li za- 
ção, no dia 20 des te mês, re a li za da pe- 
lo con sór cio de veí cu los de im pren sa
jun to às se cre ta ri as de 26 Es ta dos e
Dis tri to Fe de ral, o Bra sil su pe rou a
mar ca de 178 mi lhões de pes so as va- 
ci na das com, ao me nos, uma do se das
va ci nas con tra a Co vid-19, cor res pon- 
den te a 83,27% dos bra si lei ros. Ape sar
do avan ço, o mé di co aler ta pa ra a ne- 
ces si da de de com ple tar as ou tras fa- 
ses da va ci na ção. <A va ci na tem um
tem po de pro te ção e, ao que tu do in- 
di ca, não é pro lon ga do. Por is so, é de
ex tre ma im por tân cia man ter o ci clo
va ci nal com ple to=, re la ta o es pe ci a lis- 
ta.

No es ta do, já es tá em fa se de apli ca- 
ção a quar ta do se de va ci na con tra a
Co vid em em pes so as com 40 anos ou
mais. 

A quar ta do se ou se gun da do se de
re for ço de ve ser apli ca da qua tro me- 
ses após a úl ti ma do se to ma da. Pa ra
is so, os mu ni cí pi os po de rão usar os
imu ni zan tes da Pû zer, Jans sen ou As- 

tra Ze ne ca, in de pen den te men te das
va ci nas que a pes soa te nha to ma do
an tes.

Pa ra re for çar o apoio aos mu ni cí pi- 
os pa ra a am pli a ção da co ber tu ra va- 
ci nal con tra a Co vid-19, o Go ver no do
Es ta do, por meio da Se cre ta ria de Es- 
ta do da Saú de, re tor na rá com as edi- 
ções dos Ar rai ais da Va ci na ção.

No Ma ra nhão, a co ber tu ra do es- 
que ma bá si co (D1+D2 ou Do se Úni- 
ca) é de 67,5% da po pu la ção com 5
anos ou mais. 

A es ti ma ti va do pú bli co a ser va ci- 
na do com a pri mei ra do se de re for ço é
de 5.486.694 pes so as com 12 anos ou
mais, e, até o mo men to, ape nas 31,5%
des sa po pu la ção foi va ci na da com a
pri mei ra do se de re for ço con tra a Co- 
vid-19.

A va ci na ção con tra a Co vid-19 es tá
dis po ní vel nos pos tos mu ni ci pais e,
pa ra am pli ar a co ber tu ra va ci nal, o
Go ver no do Ma ra nhão dis po ni bi li za
três pon tos na ca pi tal: IE MA Rio Anil
(an ti go Cin tra) e as po li clí ni cas Ci da- 

de Ope rá ria e Vi nhais.
Tam bém já es tá dis po ní vel no Ma- 

ra nhão a 3ª do se da va ci na con tra a
Co vid-19 pa ra ado les cen tes de 12 a 17
anos. 

Pa ra a va ci na ção, é ne ces sá ria a
apre sen ta ção de do cu men to pes so al
que po de ser um RG ou cer ti dão de
nas ci men to e a car tei ra de va ci na ção.

A va ci na tem um tem po

de pro te ção e, ao que

tu do in di ca, não é

pro lon ga do. Por is so, é

de ex tre ma im por tân cia

man ter o ci clo va ci nal

com ple to

CENSO 2022

Começam atividades
de operações urbanas

NO MARANHÃO, A PESQUISA TEM 751 AGENTES CENSITÁRIOS

DIVULGAÇÃO/IBGE

O IB GE ini ci ou a co le ta de in for ma ções da Pes qui sa
Ur ba nís ti ca do En tor no dos Do mi cí li os, em to do o país.
Es se é tam bém o pri mei ro mo men to em que os ser vi do- 
res do IB GE vão per cor rer to dos os se to res cen si tá ri os,
iden ti û can do ave ni das e ru as e ava li an do re cen tes atu a- 
li za ções do ma pa ur ba no. Nes ta fa se, não se rão fei tas
en tre vis tas, a co le ta das in for ma ções se rá ape nas por
ob ser va ção. Os agen tes cen si tá ri os uti li za rão um Ta blet
com na ve ga ção por GPS, fo tos, ma pas e ima gens de sa- 
té li te na ati vi da de de le van ta men to dos da dos.

No Ma ra nhão, a Pes qui sa do En tor no con ta com 751
agen tes cen si tá ri os. Eles vão vi si tar 7.140 se to res cen si- 
tá ri os, nos 217 mu ni cí pi os do Es ta do. Se rão in ves ti ga- 
dos dez que si tos, sen do três de les no vos, is to é, que não
fo ram in ves ti ga dos no Cen so 2010: Ca pa ci da de da via,
via si na li za da pa ra bi ci cle tas (no vo), pa vi men ta ção da
via, exis tên cia de cal ça da, bu ei ro/bo ca de Lo bo, obs tá- 
cu lo na cal ça da (no vo), ilu mi na ção pú bli ca, ram pa pa ra
ca dei ran te, pon to de ôni bus/Van (no vo), ar bo ri za ção.

Pa ra res pon der es ses dez que si tos, os agen tes cen si- 
tá ri os vão ana li sar três ele men tos nos se to res cen si tá ri- 
os: Fa ce, Via e a Fa ce con fron tan te. É a pri mei ra vez que
a Pes qui sa do En tor no abran ge to dos os aglo me ra dos
sub nor mais lo ca li za dos nas áre as ur ba nas, in de pen- 
den te men te de te rem ar ru ma men to re gu lar ou não.

ESTREITO

Condenado a 51 anos
por estupro é preso

O CRIME OCORREU NA CIDADE DE ESTREITO, NO ANO DE 2011

A Po lí cia Ci vil do Ma ra nhão, no âm bi to da <Ope ra ção
Aca len to=, con se guiu lo ca li zar e pren der dois ho mens
pe lo cri me de es tu pro de vul ne rá vel ocor ri dos no mu ni- 
cí pio de Es trei to. Os pre sos que são con de na dos pe la
jus ti ça, fo ram lo ca li za dos pe la 10º De le ga cia Re gi o nal
de Im pe ra triz nos mu ni cí pi os de Mi ra dor, no Ma ra nhão
e Gua da lu pe, ci da de pi aui en se.

No Pi auí, Gru po de Pron to Em pre go (GPE) da re gi o- 
nal de Im pe ra triz, com apoio da Po lí cia Ci vil da ci da de
de Gua da lu pe-PI, pren deu um ho mem em cum pri men- 
to ao man da do de pri são de û ni ti va, com pe na de 51
anos, 8 me ses e 28 di as de re clu são em re gi me fe cha do.
O cri me ocor reu na ci da de de Es trei to, no ano de 2011 e
des de es se pe río do ele es ta va fo ra gi do.

Já na ci da de ma ra nhen se de Mi ra dor, o Gru po de
Pron to Em pre go (GPE), com apoio da Po lí cia Mi li tar do
Ma ra nhão tam bém cum pri ram um man da do de pri são
con de na tó ria con tra um ho mem con de na do a pe na de 9
anos de re clu são em re gi me fe cha do pe lo cri me de es tu- 
pro de vul ne rá vel. O cri me ocor reu tam bém no mu ni cí- 
pio de Es trei to, em 2010.

São Luís, quarta-feira, 22 de junho de 2022
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Quem sofre deste mal, de acordar na melhor parte do sono e não conseguir dormir
entre às 3h e às 4h, precisa procurar ajuda especializada o mais rápido possível

INSÔNIA

Você sabe o que é o
<fantasma das 3h=?

C
om ûl mes de ter ror e sus pen- 
se, o ci ne ma po pu la ri zou a
pre mis sa de que às 3h se ria a
tal ho ra neu tra em que ma ni- 

fes ta ções so bre na tu rais po dem ser
vis tas por quem es ti ver acor da do. In- 
de pen den te do que se crê, acor dar às
3 ho ras da ma dru ga da po de ter a cau- 
sa em ou tros <fan tas mas= que mais
tem a ver com o es tres se e a pre o cu pa- 
ção do dia a dia do que com as coi sas
do ou tro mun do.

Quem so fre des te mal, de acor dar
na me lhor par te do so no, e não con se- 
guir dor mir, en tre às 3h e às 4h, pre ci- 
sa pro cu rar aju da es pe ci a li za da o
mais rá pi do pos sí vel. O es tres se e a
an si e da de po dem acar re tar em ou tros
pro ble mas de saú de que vão além da
insô nia.

A psi có lo ga Ro se mar Vas con ce los,
pes qui sa do ra da Fa cimp Wyden, res- 
sal ta que os bra si lei ros se tor na ram
um po vo <an si o so=. Fa to re co nhe ci do
tam bém pe la Or ga ni za ção Mun di al
da Saú de (OMS), que apon ta o Bra sil
co mo o país com o mai or ín di ce de
pes so as com an si e da de no mun do.
Se te em ca da dez bra si lei ros apre sen- 
tam an si e da de.

En tre 2020 e 2021, 20,1% dos pa ci- 
en tes que pro cu ra ram al gum ti po de
acom pa nha men to psi co ló gi co ti- 
nham co mo ob je ti vo tra tar da an si e- 
da de. O ín di ce é mai or, in clu si ve, dos
que pro cu ra ram aju da pa ra tra tar de- 
pres são (6,5%). <O es tres se e o ex ces so
de in for ma ção tem cau sa do des con- 
for to en tre as pes so as – e mui tas não
es tão dan do con ta de ter de li dar com
tu do=, aten tou Ro se mar. <Acor dar de
ma dru ga da, ter insô nia, po de ser um

si nal de que a men te da pes soa con ti- 
nua ace le ra da. As de man das de emo- 
ção, pai xão, as co bran ças e o me do
afe tam o so no de ho mens e mu lhe res,
adul tos e jo vens=, dis se.

As de man das de emo ção,

pai xão, as co bran ças e o

me do afe tam o so no de

ho mens e mu lhe res,

adul tos e jo vens

Pa ra a es pe ci a lis ta, a ro ti na tem si- 
do tão in ten sa e as pre o cu pa ções tão
gran des que os bra si lei ros es que ce- 
ram co mo é que se dor me. <Não con- 
se guem se des li gar. As pes so as pre ci- 
sam apren der a vol tar a dor mir. O so- 
no pro por ci o na a lim pe za men tal que
vai ga ran tir o hu mor, a per cep ção
(aten ção), a me mó ria e a con cen tra- 
ção. Is to sem fa lar de ou tros pro ces sos
û si o ló gi cos co mo a pro du ção de
hormô ni os=, sa li en tou. <É ne ces sá rio

ha ver um equi lí brio en tre pla ne jar,
or ga ni zar, cui dar e exe cu tar to das as
ta re fas do dia=, pon tua a psi có lo ga.

Ela ori en ta que as pes so as des li- 
guem o ce lu lar na ho ra de dor mir ou
pe lo me nos co lo quem o apa re lho lon-
ge da ca be cei ra da ca ma. Dei xem de
ler as men sa gens nos apli ca ti vos por
pe lo me nos meia ho ra an tes de dei tar.
Di mi nuir a luz do am bi en te (quar to)
tam bém é im por tan te pa ra a qua li da-
de do so no. <Além dis so é im por tan te
que as pes so as bus quem uma ati vi da-
de de con ta to com a na tu re za, fa zer
uma ati vi da de fí si ca que po de ser até
uma ca mi nha da ao ar li vre=, re co-
men dou Ro se mar Vas con ce los.

As pes so as pre ci sam

apren der a vol tar a

dor mir. O so no

pro por ci o na a lim pe za

men tal que vai ga ran tir

o hu mor, a per cep ção

(aten ção), a me mó ria e a

con cen tra ção. Is to sem

fa lar de ou tros pro ces sos

fi si o ló gi cos co mo a

pro du ção de hormô ni os

TRANSPORTE AQUAVIÁRIO

Ferry José Humberto ainda não foi liberado

Anun ci a da pe la Agên cia de Mo bi li- 
da de Ur ba na e Ser vi ços Pú bli cos
(MOB) co mo no va em bar ca ção a fa- 
zer par te do sis te ma de trans por te
aqua viá rio do Es ta do, fa zen do a tra- 
ves sia en tre São Luís e Al cân ta ra, o
ferryboat Jo sé Hum ber to ain da não
foi li be ra do pa ra uso pe la Ma ri nha.

A Ma ri nha do Bra sil in for mou que
foi re a li za da, na ma nhã do dia 20 uma
vis to ria na em bar ca ção pa ra ve ri û car
su as con di ções pe ran te a Au to ri da de
Ma rí ti ma, e que na oca sião, fo ram
cons ta ta das al gu mas dis cre pân ci as
na do cu men ta ção e nas con di ções es- 
tru tu rais. <So men te após se rem sa na- 
das es tas dis cre pân ci as, uma no va
vis to ria se rá re a li za da pe la Ca pi ta nia
dos Por tos do Ma ra nhão. Ca be des ta- 
car que o trans por te de ferry bo at é
uma im por tan te via de in te gra ção da
ilha de São Luís com a Bai xa da Ma ra- 
nhen se, por tan to a ação vi sa ga ran tir
a se gu ran ça da na ve ga ção e a sal va- 

guar da da vi da hu ma na no mar=, dis- 
se a no ta en vi a da pe la Ma ri nha.

So men te após se rem

sa na das es tas

dis cre pân ci as, uma no va

vis to ria se rá re a li za da

No dia 8 de ju nho, a MOB ha via in- 
for ma do que to das as pen dên ci as
apon ta das pe los do cu men tos en vi a- 
dos pe la Ma ri nha ha vi am si do sa na- 
das e que a mai o ria tra ta va de atu a li- 
za ção da do cu men ta ção. In for mou
ain da que a Di re to ria de Ope ra ções
Aqua viá ri as aguar da va a vis to ria û nal
pa ra a li be ra ção da em bar ca ção.

A em bar ca ção Jo sé Hum ber to tem

ca pa ci da de pa ra até 60 veí cu los (de-
pen den do do mix de ca mi nhões e au- 
to mó veis) e 400 pas sa gei ros. Pa ra co-
me çar a ope rar no trans por te de pas- 
sa gei ros e veí cu los, na tra ves sia da
baía de São Mar cos, o ferryboat de-
pen de da au to ri za ção da Ma ri nha.
Atu al men te, três fer ri es es tão em ope- 
ra ção nos ter mi nais.

So men te após se rem

sa na das es tas

dis cre pân ci as, uma no va

vis to ria se rá re a li za da

pe la Ca pi ta nia dos

Por tos do Ma ra nhão

Co mo fa zer bo lo de mi lho cre mo so

• 1 es pi ga ou la ta de mi lho-ver de
• 3 ovos
• 2 co lhe res de so pa de man tei ga
• 1 e meia xí ca ra de chá de açú car
• 3 xí ca ras de chá de lei te
• 1 xi ca ra de chá de fu bá de mi lho
• 6 co lhe res de so pa de fa ri nha de tri go
• 1 co lher de so pa de fer men to em pó
• 4 co lhe res de so pa de quei jo par me são ra la do

• 1. Lim pe a es pi ga de mi lho-ver de e cor te os grãos com
uma fa ca aû a da. Se não ti ver es pi ga, use 1 la ta de mi lho-
ver de.
• 2. No li qui di û ca dor, co lo que os grãos de mi lho-ver de,
3 ovos, 2 co lhe res de so pa de man tei ga, 1 e meia xí ca ra
de chá de açú car, 3 xí ca ras de chá de lei te, 1 xí ca ra de chá
de fu bá de mi lho e 6 co lhe res de so pa de fa ri nha de tri go.
Ba ta até û car ho mo gê neo.
• 3. Em se gui da, adi ci o ne 1 co lher de so pa de fer men to
em pó, 4 co lhe res de so pa de quei jo par me são ra la do e
ba ta no va men te.
• 4. Trans û ra a mis tu ra pa ra uma for ma un ta da e en fa ri -
nha da.
• 5. Le ve pa ra as sar em for no pre a que ci do a 180 graus
Cel sius por 1 ho ra.

Bo lo de flo cão de mi lho

• 3 ovos
• 1 xí ca ra de chá de lei te
• 1 xí ca ra de chá de üo cão de mi lho
• 1 xí ca ra de chá de açú car
• 50 gra mas de co co ra la do
• 1 co lher de so pa de fer men to em pó

• 1. No li qui di û ca dor, co lo que 3 ovos, 1 xí ca ra de chá de
lei te, 1 xí ca ra de chá de üo cão de mi lho, 1 xí ca ra de chá
de açú car, 50 gra mas de co co ra la do e 1 co lher de so pa
de fer men to em pó. Ba ta até ob ter uma mis tu ra ho mo -
gê nea.
• 2. Co lo que a mas sa em uma for ma un ta da e le ve ao
for no a 180 graus Cel sius por 40 mi nu tos.
• 3. De sen for me e sir va em se gui da.

Di ca rá pi da:

RE CEI TA IM PAR

Con fi ra du as
de li ci o sas re cei tas
de bo lo de mi lho

É fá cil de fa zer, a re cei ta fei ta no li qui di û ca dor le va in- 
gre di en tes sim ples que vo cê pro va vel men te tem em ca- 
sa: mi lho-ver de, fu bá, ovos, fa ri nha de tri go, lei te, quei jo
par me são ra la do, açú car em man tei ga.

Tra di ção na Fes ta Ju ni na, o bo lo de mi lho cre mo so
com bi na tam bém com o ca fé da ma nhã e o lan che da
tar de. A re cei ta û ca tão cre mo sa que lem bra até mes mo
uma pa mo nha. Con û ra a re cei ta com ple ta!

Sai ba co mo fa zer bo lo cre mo so de mi lho no li qui di û- 
ca dor com in gre di en tes que vo cê ge ral men te já tem em
ca sa. A re cei ta le va mi lho-ver de, fa ri nha de tri go, fu bá,
lei te e quei jo par me são. Con û ra!

In gre di en tes

Mo do de Pre pa ro

O bo lo de üo cão de mi lho é uma su ges tão pa ra quem
gos ta de bo lo com sa bor ca sei ro. A re cei ta com bi na com
o ca fé da ma nhã, lan che da tar de e po de ser en con tra do
com fa ci li da de na Fes ta Ju ni na.

Pa ra fa zer o blo co de üo cão, vo cê vai pre ci sar de pou- 
cos in gre di en tes: üo cão de mi lho, co co ra la do, ovos,
óleo, lei te, açú car e fer men to em pó. Sim ples e fá cil, a re- 
cei ta po de ser fei ta no li qui di û ca dor. Con û ra co mo fa- 
zer!

In gre di en tes

Mo do de Pre pa ro

Co mo sa ber se o fer men to es tá bom pa ra uso
Co lo que uma co lher de fer men to em um pou co de água.
Se bor bu lhar, o fer men to es tá bom pa ra uso.

São Luís, quarta-feira, 22 de junho de 2022
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Nessa retomada das atividades o início dos trabalhos aconteceu no Estádio Municipal
Frei Epifânio e contou com a presença de dez jogadores

CAMPEONATO MARANHENSE SÉRIE B

Após 8 meses parado,
Imperatriz retorna
GAUDÊNCIO CARVALHO
Especial para O Imparcial

• la te ral di rei to Fa brí cio
• la te ral es quer do Igor Ta va res
• za guei ros Ro bi nho e João Vic tor
• vo lan tes Pa trick e Jo ci van
• mei as Ro dol fo Jr. e Sa mu el Hai kam
• ata can tes An dre zi nho e Gui lher me

O
Im pe ra triz deu iní cio a tem- 
po ra da 2022 na tar de da úl- 
ti ma se gun da-fei ra (20), vi- 
san do à dis pu ta do Cam pe- 

o na to Ma ra nhen se Sé rie B. Foi a pri- 
mei ra ati vi da de, de pois de oi to me ses 
sem ca len dá rio ofi ci al, que o elen co 
ca va li nho se reu niu com di re to ria e 
co mis são téc ni ca. A com pe ti ção tem 
seu iní cio no dia 06 de agos to.

O úl ti mo jo go ofi ci al do Im pe ra triz 
foi con tra o Bo ta fo go-PB pe la pré-Co- 
pa do Nor des te no dia 20 de ou tu bro 
de 2021 e na oca sião o Ca va lo per deu 
por 2×0. Nes sa re to ma da das ati vi da- 
des o iní cio dos tra ba lhos acon te ceu 
no Es tá dio Mu ni ci pal Frei Epi fâ nio e 
con tou com a pre sen ça de dez jo ga- 
do res:

Os jo ga do res re a li za ram tra ba lho 
fí si co, sob a ori en ta ção do pre pa ra dor 
fí si co, Ra fa el Al ves. A ati vi da de, se- 
gun do Ra fa el, ser viu pa ra ava li zar o 
es tá gio fí si co de ca da atle ta, que ele 
con si de rou bom. Du ran te o res tan te 
da se ma na os jo ga do res pas sa rão por 
ava li a ções clí ni cas, fí si cas e téc ni cas.

Mais três jo ga do res são aguar da- 
dos: o go lei ro An drei e o la te ral es- 
quer do Da ni lo Ja to bá tem che ga da 
pre vis ta pa ra es ta ter ça-fei ra, en quan- 
to o za guei ro Yuri Sil va che ga na quar- 
ta. Até o fim de se ma na, o téc ni co De-

O ÚLTIMO JOGO DO CAVALO FOI EM OUTUBRO DE 2021 PELA PRÉ-COPA DO NORDESTE

jair Fer rei ra já quer con tar com um 
gru po mais cheio pa ra ini ci ar os tra- 
ba lhos tá ti cos. <To dos che ga mos mui- 
to mo ti va dos pa ra es se pro je to. Es se 
pri mei ro mo men to é de con ver sa, co- 
nhe ci men to do elen co e apre sen ta ção 
da nos sa for ma de pen sar e jo gar fu te- 
bol pa ra co me çar mos bem no dia 6 de 
agos to=, co men tou De jair Fer rei ra.

A es treia do Im pe ra triz na Sé rie B 
es tá agen da da pa ra o dia 6 de agos to, 
con tra o Ma ra nhão Atlé ti co Clu be, no 
Es tá dio Nho zi nho San tos.

Es se pri mei ro mo men to 

é de con ver sa, 

co nhe ci men to do elen co 

e apre sen ta ção da nos sa 

for ma de pen sar e jo gar 

MOTO CLUB

Contratação de zagueiro é vetada por lesão no pé

O ZAGUEIRO TEM UMA LESÃO CORTANTE INFECTADA NO PÉ E DEVIDO À GRAVIDADE ELE  SEM POSSIBILIDADE IMEDIATA DE RETORNO

Na úl ti ma se gun da-fei ra, dia 20, a
di re to ria mo ten se anun ci ou, por
meio de su as re des so ci ais, a con tra ta- 
ção do za guei ro An dré Pe nal va e o vo- 
lan te Wan der, mas 24h de pois a con- 
tra ta ção de Pe nal va foi in ter rom pi da
de vi do uma le são no pé do jo ga dor.

Nos trâ mi tes fi nais de con tra ta ção
o de par ta men to mé di co do Mo to
Club, após ava li a ção clí ni ca nos dois
jo ga do res, ve tou a con tra ta ção do za- 
guei ro An dré Pe nal va. 

Se gun do re la tó rio do DM, o za guei- 
ro se en con tra com uma le são cor tan- 
te in fec ta da no pé e de vi do à gra vi da- 
de da le são e sem pos si bi li da de ime- 
di a ta de re tor no aos gra ma dos o Mo to
Club não po de rá con tar com o jo ga- 
dor em cur to pra zo. <O Mo to Club
vem a pú bli co in for mar que não se rá

con cluí da as si na tu ra do con tra to com
o atle ta An dré Pe nal va, di an te dos re- 
sul ta dos da ava li a ção mé di ca do atle- 
ta, que apre sen ta le são cor tan te in fec- 
ta da no pé, sem pos si bi li da de ime di a- 
ta de re tor no aos gra ma dos. Agra de- 
ce mos ao atle ta pe lo de se jo de re tor- 
nar ao clu be e co lo ca mos nos so DM à
dis po si ção pra aju dá-lo na sua re cu- 
pe ra ção=, di vul gou o per fil ofi ci al do
Mo to Club nas re des so ci ais.

Des sa for ma a di re to ria agra de ceu
ao atle ta e dei xou o DM a dis po si ção
pa ra re cu pe ra ção do za guei ro e vol ta
ao mer ca do bus can do no va men te um
de fen sor pa ra po si ção. Já o vo lan te
Wan der se gue con fir ma do no elen co e
se for re gu la ri za do po de es tre ar no
fim de se ma na, do min go (26) con tra o
Pa ca jus-CE no Es tá dio Nho zi nho San- 

tos às 17h.

Não se rá con cluí da

as si na tu ra do con tra to

com o atle ta An dré

Pe nal va, di an te dos

re sul ta dos da ava li a ção

mé di ca do atle ta, que

apre sen ta le são cor tan te

in fec ta da no pé

Re sul ta dos 2ª Eta pa Rally Ba ja Ma ra nhen -
se
• UTV Tur bo
1º – Pe ter son Sou sa
2º – Bru no San ta na
3º – Jâ nio Mat su na ga
• UTV Start
1º – Ser gio Fa cun do
2º – Di e go Mou ra
3º – Lu cas Car do so
• Qua dri ci clos
1º – Re na to Cos ta
• Mo to Fe mi ni na
1º – Mi le na Cruz
• Mo to Na ci o nal
1º – Mi chel So dré
2º – Keid son Car los
3º – Le vi San tos

CA CHO EI RA GRAN DE

Ma ra nhão Rally
pro mo ve 2ª Eta pa
do Rally Ba ja

O Ma ra nhão Rally se gue ino van do e ma pe an do no vas
tri lhas pe lo Es ta do, na pro mo ção do es por te, tu ris mo e
so li da ri e da de. Des sa vez, o gru po des bra vou mais uma
tri lha em po ten ci al no mu ni cí pio de Ca cho ei ra Gran de,
a 138 km de São Luís, pa ra re a li zar a 2ª Eta pa do Rally Ba- 
ja – com pe ti ção de ve lo ci da de. O even to acon te ceu no
úl ti mo do min go (19).

A com pe ti ção foi di vi di da nas ca te go ri as: Utv Tur bo;
Utv Start; Qua dri ci clos; Mo to Na ci o nal e Mo to fe mi ni na.

O Rally Ba ja é um pro va re a li za da em um cir cui to fe- 
cha do. Nes sa 2º Eta pa do Ba ja Ma ra nhen se, ca da pi lo to
com ple tou 3 vol tas, com 15 km de per cur so, sen do 12
km de tre chos es pe ci ais, en vol ven do tre chos de al ta ve- 
lo ci da de. E os pi lo tos pu de ram ace le rar bas tan te em um
ter re no de areia bem sol ta com al guns pon tos ala ga dos,
fa to res que exi gi ram mui ta téc ni ca na pi lo ta gem. <Foi
uma pro va ma ra vi lho sa. O Ma ra nhão Rally sem pre sur- 
pre en den do, des co brin do no vos ter re nos pa ra gran des
com pe ti ções. Que ro con vi dar a to dos pa ra co nhe ce rem
o nos so es por te e não per de rem as pró xi mas eta pas do
Rally Ba ja Ma ra nhen se, que é show de ve lo ci da de=, dis se
Hu go Nas per, pi lo to de mo to

Ou tro pi lo to ex pe ri en te, Mi chel So dré, ana li sou es sa
eta pa co mo a me lhor en tre as úl ti mas com pe ti ções de
re gu la ri da de e rally cross – country. <Pa ra mim es sa eta- 
pa foi a me lhor de to das e mui to de sa fi a do ra. Foi uma
pro va su per gos to sa de se com pe tir. A nos sa equi pe
trou xe até as mu lhe res pa ra com pe tir de mo to. Pa ra béns
a or ga ni za ção do Ma ra nhão Rally=, dis se Mi chel So dré,
ven ce dor da ca te go ria Mo to Na ci o nal.

Se gun do o di re tor de pro vas, Ar tur Car va lho, o ter re- 
no ain da inex plo ra do tam bém foi uma gra ta sur pre sa
pa ra a or ga ni za ção. <Em Ca cho ei ra Gran de en con tra- 
mos um ter re no su per di ver ti do que fez a ale gria dos
com pe ti do res. E nes sa pro va ti ve mos de tu do um pou co,
in clu si ve, tre chos em que os com pe ti do res pu de ram de- 
sen vol ver ve lo ci da des su pe ri o res a 160km/h com to tal
se gu ran ça. Te mos des co ber to no vas tri lhas pe lo nos so
ri co es ta do, im pul si o nan do o tu ris mo nas re giões e fo- 
men tan do a so li da ri e da de, pois ca da ins cri ção vem as- 
so ci a da a do a ção de uma ces ta bá si ca pa ra pro je tos so- 
ci ais=, dis se Ar tur Car va lho.

So bre a se gu ran ça dos pi lo tos, o di re tor téc ni co do
Ma ra nhão Rally, João Afro, ain da des ta cou ou tros pon- 
tos. <Te mos pre o cu pa ção com a se gu ran ça dos nos sos
com pe ti do res a to do ins tan te, com o apa ra to de cor po
de bri ga dis tas, am bu lân cia e equi pes de apoio du ran te
to do per cur so. Além de ter mos um se gu ro da pro va, no
qual to dos os com pe ti do res e ter cei ros são co ber tos. O
Ma ra nhão Rally é um even to pa ra di ver são em fa mí lia
com to tal se gu ran ça=, com ple tou João Afro.

Se guin do o ca len dá rio de com pe ti ções, o Ma ra nhão
Rally ago ra se vol ta pa ra os pre pa ra ti vos da 3ª Eta pa do
Cam pe o na to Ma ra nhen se de Rally de Re gu la ri da de, que
se rá re a li za do nos di as 06 e 07 de agos to, no mu ni cí pio
de Mor ros.

As com pe ti ções do Ma ra nhão Rally têm o pa tro cí nio
do Go ver no do Es ta do e Ener gé ti co Mons ter, por meio
da Lei de In cen ti vo ao Es por te, Pos tos Ma ra ca nã, Smart
Pi lots, Fle xo Cor re to ra, SFI Chips, Spe ed Wrap Ga ra gem
e Om ni Off Ro ad.

As com pe ti ções tam bém têm o apoio da Con fe de ra- 
ção Bra si lei ra de Au to mo bi lis mo. O Ma ra nhão Rally têm
a su per vi são das Con fe de ra ções Bra si lei ras de Au to mo- 
bi lis mo e Mo to ci clis mo (CBA e CBM) por meio das Fe- 
de ra ções lo cais, FA EM e FM MA.

São Luís, quarta-feira, 22 de junho de 2022

https://banca.oimparcial.com.br/
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Com uma vesta programação que contempla grupos de diferentes segmentos culturais,
Prefeitura de São José de Ribamar realiza festa junina em diversos locais

SÃO JOÃO 2022

Confira a programação do
São João da Nossa Gente

Ve ja a pro gra ma ção com ple- 
ta de to dos os ar raiás :

Após dois anos sem a re a li za ção do 
São João em vir tu de da pan de mia, a 
Pre fei tu ra de São Jo sé de Ri ba mar pre- 
pa rou uma pro gra ma ção es pe ci al pa- 
ra as co me mo ra ções das fes tas ju ni- 
nas em 2022.   O <Ar rai al da Nos sa 
Gen te= se rá re a li za do en tre os di as 23 
a 29 de ju nho, com ar raiás na Se de, Pi- 
çar rei ra, Par que Vi tó ria, Pa na qua ti ra, 
Ma ti nha, Mi ri tiua, Vi va Vi las e Vi va Rio 
São João e vai con tar com di ver sas 
ma ni fes ta ções cul tu rais, co mo bois 
de ma tra ca, bois de or ques tra, qua dri- 
lhas e  gru pos mu si cais, que irão ale- 
grar os qua tro can tos da ci da de.

Na Se de, a fes tan ça vai ser re a li za da 
no Par que Mu ni ci pal de Cul tu ra The- 
re zi nha Jan sen, com aber tu ra no dia 
23, com a ban da <Me sa de Bar=.

SE DE
DIA 23
19h BOI DA LUA

19h45 B. O. MEU TA MA RI NEI RO
20H30 B. O. BRI LHO DA LUA
21h45 CA CU RIÁ DE DO NA TE TÉ
22H30 B. M. TRE MOR DA CAM PI NA
23h30 BAN DA ME SA DE BAR
1h30 B. M. DE RI BA MAR

24/06
19h T. C. BA LAN ÇO DO MAR
20h CA CU RIÁ ME NI NA SA PE CA
22h KENEDY E BAN DA
23h B. O. EN CAN TOS DO ITAPARY
00h B. M. PIN DO BA
1h B. M. DE PA NA QUA TI RA

25/06
19h BOI DE SAN TA FÉ
20h B. O. EN CAN TOS DO SÃO CRIS- 
TO VÃO
21h ERICK SON AN DRA DE E BAN DA
23h B. M. JU ÇA TU BA

PROGRAMAÇÃO DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR – SÃO JOÃO 2022

00h BAN DA GRU DE AI
26/06

19h D. C. EX PLO SÃO COUNTRY
20h D. P. RE NAS CER
21h B. O. CA BA CEI RAS
22h MAYARA LINS E BAN DA
00h JA MIL SON JACK SON E BAN DA

28/06
19h D. C. FO RAS TEI RO COUNTRY
20h GRU PO PI A ÇA BA
21h KERLANY REIS E BAN DA
23H B. O. BRI LHO DA TER RA
00H FOR RÓ PAN KA DA

29/06
18h T. C. COR DÃO DE SÃO BE NE DI- 
TO
19h QUA DRI LHA EX PLO DE CO RA- 
ÇÃO
20h THAIS MO RE NO E BAN DA

PI ÇAR REI RA
23/06

19h BAN DA ENER GIA
21h B. M. DE RI BA MAR
22h D. P. RE NAS CER
23h B. O. BRI LHO DA LUA
00hVANIA CO E LHO E BAN DA

24/06
19h T. C. COR DÃO DE SÃO BE NE DI- 

TO
21h VA NES SA FU RA CÃO E BAN DA
23h B. M. SI TIO DO API CUM
00hGIL LE MOS E BAN DA

25/06
19h D. C. BS COUNTRY
20h B. O. BRI LHO DO AMA NHE CER
21h CA CU RIÁ DE DO NA TE TÉ
22h BAN DA IMA GEM

26/06
19h D. P. TRA DI ÇÃO DE POR TU GAL
20h D. A. OS SU BLI MES
21h T. C. AL TO DO SÃO BE NE DI TO
22h GAR GA MEL E BAN DA

28/06
19h T. C. TE RE ZA LÉ GUA
20h GA RO TI NHO SHOW
21h D. P. DI A MAN TE DE COIM BRA
23h GRU PO PI A ÇA BA
00h B. O. BRI LHO DA TER RA

29/06
19h B. M. TOU RO DA ILHA
20h CA CU RIÁ ES TRE LA DAL VA
21h ELIL MA VAS CON CE LOS
23h B. M. DE MI RI TIUA

Apresentações em outros lugares
 PQ VI TÓ RIA
23/06

19hB. O. DE CA BA CEI RAS
20hD. P. ES PLEN DOR POR TU GUÊS
21hBANDA VA DIÊ
00hB. M. TOU RO DA ILHA

24/06
19hT. C. MÃE CHI CA
21hNAYARA TAL LI NIS
23hB. M. DE PA NA QUA TI RA
00hB. M. SÃO JO SÉ DOS ÍN DI OS

25/06
19hB. M. ES TRE LA MAI OR
20hD. C. LA ÇOS DE OU RO
21hYOHARA E BAN DA
01hB. M. DE RI BA MAR

26/06
19hQUADRILHA FLOR DO SER TÃO
20hB. O. BRI LHO DA LUA
21hMADONNA
00hB. M. DE JA GUA RE MA

29/06
20hB. O. ES PLEN DOR DA ILHA
21hORLANDINHO SHOW E BAN DA
23hCACURIÁ ME NI NA SA PE CA
00hOBERDAN E BAN DA

 PA NA QUA TI RA
23/06

19hD. C. FO RAS TEI RO COUNTRY
20hT. C. MA RIA LÉ GUA
21hBANDA BA TI DA QUEN TE
22HB. M. PA NA QUA TI RA

24/06
19h CA CU RIÁ DO LU LU
20hB. O. EN CAN TOS DO ITAPARY
21hD. A. RE QUE BRA SIL
22hBANDA SWING NO VO

25/06
20hT. C. 100% CUL TU RA
21hD. P. MA JES TA DE EM POR TU GAL
22hJOSY BA TIS TA E BAN DA

26/06
20hD. P. JU VEN TU DE DE POR TU GAL
21hCACURIÁ ES TRE LA DAL VA
22hB. M. TRE MOR DA CAM PI NA

29/06
19hTOM LI MA E BAN DA
20hB. M. SI TIO DO API CUM
22hMARCELO GU TO E BAN DA

 MA TI NHA
23/06
19hD. C. EX PLO SÃO COUNTRY
20hD. P. REI NO EM POR TU GAL
21hB. M. DE MA TI NHA
22HREINALDINHO E BAN DA
24/06
20hD. A. SWING LOU CO
21hT. C. ARU AN DA
22hGIL BA LA DA VIP
00hBANDA SEN ZA LA

25/06
19hD. C. ES PO RA DE PRA TA
20hD. CO RA ÇÃO CI GA NO
21hB. M. DE JU ÇA TU BA
22hGRUPO CO BRA

26/06
19hD. C. BS COUNTRY
20hD. P. DI A MAN TES DE COIM BRA
21hB. M. DE JA GUA RE MA
22hBANDA 2 CO RA ÇÕES

29/06
19hBANDA NO VAS EMO ÇÕES
20hT. C. AL TO DO SÃO BE NE DI TO
21hD. C. LA ÇOS DE OU RO
22hB. M. SI TIO DO API CUM

 MI RI TIUA
23/06
19hANDERSON LO VE E BAN DA
20hT. C. FOR ÇA E LUZ
21hHILTON MIL E BAN DA
22HB. M. MI RI TIUA

24/06
20hCACURIÁ EN CAN TO JU VE NIL
21hD. P. JU VEN TU DE DE POR TU GAL
22hTATY PE REI RA E BAN DA

25/06
20hQUADRILHA FLOR DA AMI ZA DE
21hB. M. DO SI TIO DO API CUM
22hDAVID AZE VE DO E BAN DA
23HD. P. REI NO EM POR TU GAL

26/06
19h KENEDY E BAN DA
21hT.C. COR DÃO DE SÃO BE NE DI TO
22hALLISON RI BEI RO E BAN DA
00hBOI DE JA GUA RE MA

29/06
19hCACURIÁ ME NI NA SA PE CA
20hD. P. MA JES TA DE DE POR TU GAL

Á

22hBANDA KAI AM BÁ
VI VA VI LAS
23/06

19hDÉBORA DOS TE CLA DOS
20hD. P. RE NAS CER
21hBANDA FOR RÓ COM XO TE
23hB. O. MEU TA MA RI NEI RO

24/06
19hD. P. TRA DI ÇÃO DE POR TU GAL
20hT. C. ARU AN DA
21hB. M. DA MA TI NHA
22hB. O. BRI LHO SO SOL E MAR
23hB. M. MI RI TIUA

25/06
20hCACURIÁ DO LU LU
21hAS RUP NÉI AS
22hB. O. VA LEN TE DA ILHA
23hBANDA DA 1 RO LÉ

26/06
20hQUADRILHA FLOR DA AMI ZA DE
21hB. M. DE RI BA MAR
22hB. M. SÃO JO SÉ DOS ÍN DI OS

29/06
19h QD EX PLO DE CO RA ÇÃO
20hWARLYSON DI NIZ E BAN DA
22hERICKSON AN DRA DE E BAN DA
00hB. M. TRE MOR DA CAM PI NA

VI VA RIO SÃO JOÃO
23/06

20hT. C. RO SÁ RIO DE S. BE NE DI TO
21hB. O. NO VI LHO DOS LEN ÇOIS
22hD. P. JU VEN TU DE DE POR TU GAL
23hBANDA CHÁ DE CA TU A BA

24/06
20hB. O. VA LEN TE DA ILHA
21hQUADRILHA FLOR DO LU AR
22hNETO DO ACOR DE ON
00hB. M. DA MA TI NHA

25/06
20hT. C. ES TRE LA DE S. BE NE DI TO
21hBANDA XA ME GO SEN SU AL
23hB. M. TE SOU RO DA ILHA

26/06
20hT. C. BE NE DI TO E CON CEI ÇÃO
21hD. C. ES PO RA DE PRA TA
22hJONAS GAR CIA E BAN DA

29/06
20hGLAUCIA FUR TA DO E BAN DA
22hB. M. TRE MOR DA CAM PI NA

LANÇAMENTO

Livro conta sobre a
trova no Maranhão 

LIVRO  DE CARLOS CUNHA  GANHOU UMA SEGUNDA EDIÇÃO

<Eu e a Aca de mia Ma ra nhen se de Tro vas=, li vro de au- 
to ria do pro fes sor, jor na lis ta e es cri tor Car los Cu nha ga- 
nha se gun da edi ção. A obra se rá lan ça da dia 22 de ju nho
(quar ta-fei ra) pe la Aca de mia Ma ra nhen se de Tro vas
(AMT) e a De le ga cia da UBT de São Luís-MA. O lan ça- 
men to se rá às 19h, no Te a tro Ca zum bá, na Praia Gran de,
Cen tro.

A se gun da edi ção foi or ga ni za da pe la û lha de Car los
Cu nha, a es cri to ra e jor na lis ta, Wan da Cu nha, que tam- 
bém é pre si den te da AMT e De le ga da da UBT de São
Luís em co me mo ra ção aos 89 anos de nas ci men to de
Car los Cu nha, pa tro no da AMT. 

O even to tam bém te rá uma mos tra da ex po si ção <A
Pás coa das Gai vo tas= e um re ci tal de tro vas de Car los
Cu nha e de ou tros tro va do res de sua épo ca pre sen tes no
li vro. A tro va é uma com po si ção poé ti ca de qua tro ver- 
sos he pi tas si lá bi cos em que o pri mei ro, ri ma com o ter- 
cei ro e o se gun do, com o quar to.   <O li vro Eu e a aca de- 
mia Ma ra nhão de Tro vas foi a ter cei ra, das 28 obras de
Car los Cu nha lan ça da em vi da. Re sol ve mos re e di tá-lo a
par tir do mo men to em que tam bém de ci di mos res ga tar
o tro va do ris mo no Ma ra nhão re vi ta li zan do a Aca de mia
Ma ra nhen se de Tro vas em 2021=, con ta Wan da Cu nha. 

A no va edi ção, am pli a da e re vi sa da, con ta a tra je tó ria
de Car los Cu nha em fun dar a AMT em 1968, de ta lhes de
co mo co nhe ceu o gê ne ro poé ti co em sua pas sa gem por
Sal va dor-BA, on de con vi veu com po e tas do lu gar.

De vol ta a São Luís, sua ter ra na tal, reu niu po e tas ma- 
ra nhen ses, con vo can do-os por meio da im pren sa, pre- 
ci sa men te o Jor nal O Im par ci al, on de che gou a ter uma
co lu na do mi ni cal de no mi na da <O Can ti nho do Tro va- 
dor. As sim, fez res plan de cer o Tro vis mo no Ma ra nhão.

PREMIAÇÃO

I Concurso de Toadas
do Vale  do Pindaré

CONCURSO DE TOADAS PINDARÉ

Dis cu tir, re üe tir, in cen ti var o es tu do so bre as pec tos
lin guís ti cos e li te rá ri os das to a das de bum ba-meu-boi
do Ma ra nhão. Com es tes ob je ti vos, a Uni da de Re gi o nal
de Edu ca ção (URE) San ta Inês, em par ce ria com o Ins ti- 
tu to Guar ni cê e En ge nho Cen tral, re a li zou o I Con cur so
de To a das do Va le do Pin da ré.  No to tal, 21 to a das fo ram
ins cri tas, sen do: 14 to a das na ca te go ria can ta do res pro- 
ûs si o nais da re gião e 7 na ca te go ria es tu dan tes do En si- 
no Mé dio da re de pú bli ca es ta du al.

A cons tru ção his tó ri ca do En ge nho Cen tral foi o ce- 
ná rio pa ra a pre mi a ção, que acon te ceu na úl ti ma sex ta-
fei ra (17), na ci da de de Pin da ré-Mi rim, nu ma noi te de
mui ta po e sia, so ta ques e en si na men tos so bre a cul tu ra
po pu lar do nos so Es ta do.

Na ca te go ria es tu dan tes, os alu nos do Cen tro de En si- 
no Fran cis co das Cha gas Vas con ce los, em Pin da ré, con- 
quis ta ram os três pri mei ros lu ga res. O 1º lu gar û cou
com a es tu dan te Le tí cia Bor ges Ro dri gues (1ª sé rie), o 2º
lu gar foi pa ra De ar lis son Be zer ra Bar ros (3ª sé rie) e San- 
dreil son Bar ros Frei tas (3ª sé rie) foi o 3º co lo ca do no
con cur so. Os es tu dan tes re ce be ram tro féus e brin des.

Já na ca te go ria can ta do res pro ûs si o nais, a clas si û ca- 
ção û cou as sim: 1º lu gar, Pau li nho de Arei as; 2º lu gar,
Toi nho Es tre la do Va le; e 3º lu gar, No na to do Pe qui zei ro.
Os ven ce do res re ce be ram tro féu e prê mi os em di nhei- 
ro.   <Es se con cur so de to a das veio mo vi men tar as es co- 
las das 12 ci da des que per ten cem a Re gi o nal de Edu ca- 
ção de San ta Inês. A Se cre tá ria de Es ta do da Edu ca ção
(Se duc), Leu zi ne te Pe rei ra, e o go ver na dor Car los Bran- 
dão têm com pro mis so com a edu ca ção e a cul tu ra do
nos so Es ta do e apoi am to das as ini ci a ti vas que pla ne ja- 
mos. São um exem plo de de di ca ção pa ra to dos nós que
so mos ser vi do res pú bli cos=, des ta cou o ges tor re gi o nal
de edu ca ção, Pau lo Ro dri gues.

São Luís, quarta-feira, 22 de junho de 2022
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