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Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quarta (22), operação policial “Acesso Pago”, destinada a investigar a prática de tráfico de influência e corrup-
ção para a liberação de recursos públicos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, vinculado ao Ministério da Educação. O pastor Gilmar 
dos Santos, nasceu em São Luís, capital do Maranhão, e é líder do Ministério Cristo para Todos, um ramo da Assembleia de Deus, com sede em Goiânia. 

Ele foi um dos presos na operaçao que predeu tambem o ministro Ribeiro que  já pregou nesse  templo, durante culto denominado Ceia Geral. PÁGINA 3

NOSSOS TELEFONES:  REDAÇÃO 982320262   •   COMERCIAL 991151624   •   CAA - CENTRAL DE ATENDIMENTO AO ASSINANTE 991445645  

Pastor maranhense é 
preso suspeito de esquema 

de corrupção no MEC

As Fofinhas no São João em prol 
do Educandário Santo Antônio

TRÁFICO DE INFLUÊNCIA

Já foram confirmadas as atrações: Boi Brilho da Ilha, grupo de 
dança portuguesa, Boi Mocidade de Rosário, Boi de Morros, e o 

grupo Raimundinho e forró pé no chão. PÁGINA  12

Pré-candidato ao 
governo, Simplício

 fala de projetos para 
gerar empregos

Em Caxias o pré candidato comprovou inves-
timentos da ordem de 200 milhões de reais da 
Agromaratá, empresa que ajudou a se implan-

tar e que tem plantios de soja, milho, criação de 
gado e cavalos de raça, armazenamento de grãos 

e em breve irá fazer um trabalho de integração 
com produtores da região. Em Buriti Bravo e Par-

narama acompanhou a colheita de milho e o 
avanço da produção em toda a região. PÁGINA 3

Aqui não é um juiz, um advogado nem 
um jornalista que está escrevendo estas mal 
traçadas linhas. É um pai de quatro filhas 
e avô de cinco netas biológicas e uma por 
afeição. Na localidade rural em que nasci 
e vivi até 16 anos – a minha Jaguarana, 3º 
distrito de Caxias. PÁGINA 3

Um avô em choque 

FIEMA  acerta protocolo 
de intenções com a UFMA

PÁGINA 3

Alerta para balões e fogueiras perto do aeroporto
Festa junina é sinônimo de alegria e diversão. Mas, quando se trata de segurança da aviação, é preciso ficar atento 

para que as festividades não provoquem problemas para as operações de voo. PÁGINA  9

Léo Condé completa 
100 jogos pelo Sampaio

Agora em 2022 Condé chega aos 20 jogos 
hoje contra a equipe paulista da Ponte Preta 
e bate a marca de 100 jogos comandando um 
dos principais times do estado. PÁGINA 11

Duas cidades do 
interior do Maranhão 
são alvos de operação   

por fraude em 
licitação e peculato 

PÁGINA 10
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"Entendo que um Banco Central independente é importante. Hoje temos um PIB
fantástico e subimos para a 10ª economia do mundo", disse em evento da CNC

A pri são

CNC

Bolsonaro defende
independência do BC

O
 pre si den te Jair Bol so na ro 
(PL) de fen deu o li vre mer ca- 
do e a in de pen dên cia do 
Ban co Cen tral em um en- 

con tro da Con fe de ra ção Na ci o nal do 
Co mér cio de Bens, Ser vi ços e Tu ris mo 
(CNC), ocor ri do em Bra sí lia, nes ta 
quar ta-fei ra (22/6).

<En ten do que um Ban co 

Cen tral in de pen den te é 

im por tan te. Ho je te mos 

um PIB fan tás ti co e 

su bi mos pa ra a 10ª 

eco no mia do mun do. 

Quem le va is so pa ra a 

fren te são vo cês. Meu 

tra ba lho é não 

atra pa lhar=, dis se em 

no ta di vul ga da pe la 

CNC. O 

pro nun ci a men to não foi 

trans mi ti do a pe di do do 

Pa lá cio do Pla nal to.

Cri a ção de em pre gos

PRESIDENTE TAMBÉM ELENCOU AÇÕES ECONÔMICAS IMPLEMENTADAS RECENTEMENTE

De acor do com a en ti da de, o pre si- 
den te tam bém elen cou ações econô- 
mi cas im ple men ta das re cen te men te, 
co mo os mar cos re gu la tó ri os apro va- 
dos pa ra o se tor, os acor dos co mer ci- 
ais e o lei lão de 5G.

O pre si den te tam bém vol tou a fa lar 
so bre a re cri a ção do Mi nis té rio da In- 
dús tria e do Co mér cio, com re pre sen- 
tan te in di ca do pe lo se tor. Se gun do a 
CNC, Bol so na ro re for çou um olhar 
mais agu ça do pa ra o se tor.

O che fe do Exe cu ti vo pon tu ou ain- 
da que o go ver no fe de ral re a li zou 
ações em prol do co mér cio. <Mui tas 
ca dei as pro du ti vas fo ram afe ta das, 

mas a nos sa eco no mia não pa rou em 
2020, so bre tu do por pro gra mas co mo 
Pro nam pe (Pro gra ma Na ci o nal de 
Apoio às Mi cro em pre sas e Em pre sas 
de Pe que no Por te) e au xí lio emer gen- 
ci al. Em 2021, os se nho res cri a ram 
mais em pre gos do que em anos sem 
pan de mia, co mo 2014 e 2015=, pon tu-
ou.

Pa ra Bol so na ro, o país al can çou um 
pa ta mar de re le vân cia mun di al, ape-
sar da cri se sa ni tá ria. <To do mun do 
ho je re co nhe ce a im por tân cia do Bra-
sil. Nos so país é um por to-se gu ro, tem 
se gu ran ça ju rí di ca, é um go ver no que 
cum pre seus con tra tos. Con se gui mos 
avan çar, mas a pan de mia ser ve co mo 
uma ex pe ri ên cia do lo ro sa pa ra to dos 
nós.=

TRANSFERIDO PARA BRASÍLIA

Justiça nega pedido da defesa e Ribeiro

A POLÍCIA FEDERAL PRENDEU PREVENTIVAMENTE, NA MANHÃ DE ONTEM, O EX-MINISTRO DA EDUCAÇÃO MILTON RIBEIRO

A Jus ti ça Fe de ral ne gou o pe di do da
de fe sa do ex-mi nis tro da Edu ca ção
Mil ton Ri bei ro, pre so nes ta quar ta-
fei ra (22/6), que pe dia pa ra que ele û- 
cas se de ti do em São Pau lo. O juiz Re- 
na to Bo rel li, da 15ª Va ra Fe de ral, man- 
te ve a de ter mi na ção pa ra que o pas tor
fos se ime di a ta men te trans fe ri do pa ra
Bra sí lia.

<Jus ti û ca-se o pe di do em te la na
con ve ni ên cia e eco no mia pro ces su al,
e, so bre tu do, por que a de fe sa téc ni ca
do ora su pli can te en con tra-se ba se a- 
da em São Pau lo, o que per mi ti rá mai- 
or efe ti vi da de na co mu ni ca ção en tre
o cus to di a do e es te pri mei ro sig na tá- 
rio que es ta rá pre sen te no ato=, di zia o
do cu men to apre sen ta do pe los ad vo- 
ga dos do ex-mi nis tro.

O ex-mi nis tro mo ra em San tos, li- 
to ral pau lis ta. A de fe sa de le de ve apre- 
sen tar um pe di do de ha be as cor- 
pus na au di ên cia mar ca da pa ra quin- 

ta-fei ra (23), às 14h. No man da do de
pri são emi ti do, o juiz da 15ª Va ra Fe- 
de ral tam bém or de nou que o ex-mi- 
nis tro se apre sen te à Su pe rin ten dên- 
cia da PF, em Bra sí lia.

A Po lí cia Fe de ral pren deu pre ven ti- 
va men te, na ma nhã de quar ta-fei ra
(22/6), o ex-mi nis tro da Edu ca ção
Mil ton Ri bei ro, em San tos, li to ral de
São Pau lo. Ele foi pre so em uma ope- 
ra ção que in ves ti ga es que ma de cor- 
rup ção den tro do Mi nis té rio da Edu- 
ca ção, com ver bas do Fun do Na ci o nal
de De sen vol vi men to da Edu ca ção
(FN DE), au tar quia vin cu la da a pas ta.

Tam bém são al vos da ope ra ção os
pas to res Aril ton Mou ra e Gil mar San- 
tos, li ga dos ao pre si den te Jair Bol so- 
na ro (PL). A PF cum priu 13 man da tos
de bus ca e apre en são em en de re ços
li ga dos aos in ves ti ga dos e cin co de

pri são em Goiás, São Pau lo, Pa rá e no
Dis tri to Fe de ral.

A ope ra ção foi cha ma da de Aces so
Pa go e in ves ti ga se hou ve <trá û co de
in üuên cia e cor rup ção pa ra a li be ra- 
ção de re cur sos pú bli cos= do FN DE.
De acor do com a PF, a ação foi au to ri- 
za da pe lo Su pre mo Tri bu nal Fe de ral
(STF).

A pri são ocor re de pois da di vul ga- 
ção, em mar ço des te ano, pe lo jor nal
Es ta do de S. Pau lo, de áu di os de Mil- 
ton Ri bei ro em que ele fa la va so bre o
fa vo re ci men to de mu ni cí pi os que ne- 
go ci a vam ver bas com pas to res, que
não ti nham car gos no go ver no. Di as
de pois, a Fo lha de S.Pau lo di vul gou
um áu dio em que Ri bei ro fa la va que o
pe di do vi nha di re ta men te do pre si-
den te Jair Bol so na ro (PL). Na épo ca,
ele ne gou, em no ta, que Bol so na ro ti- 
ves se fei to es se pe di do. Di as de pois,
ele pe diu de mis são da pas ta.

PEDIDO DE CIRO NOGUEIRA

PP retira apoio da
CPI dos Combustíveis

O PEDIDO DE ABERTURA DA CPI  JÁ ESTÁ CIRCULANDO

O Par ti do Pro gres sis tas de ci diu não apoi ar a Co mis- 
são Par la men tar de Inqué ri to (CPI) do Pre ço dos Com- 
bus tí veis. A de ci são te ria par ti do do pre si den te do par ti- 
do, o mi nis tro da Ca sa Ci vil, Ci ro No guei ra, a in for ma- 
ção foi con ûr ma da ao jor nal Cor reio Bra zi li en se por par- 
la men ta res pró xi mos ao che fe da le gen da.

De pu ta dos ou vi dos pe la re por ta gem aûr mam que
não há in te res se em avan çar com o co le gi a do há três
me ses das elei ções e um dos mo ti vos se ria que a in ves ti- 
ga ção po de ria che gar a os pró pri os par la men ta res. <É
uma lou cu ra es sa CPI ago ra a 3 me ses das elei ções. Não
tem con di ções de an dar (a CPI)=, aûr mou um par la men- 
tar ao Cor reio.

Ou tro de pu ta do dis se que o pró prio pre si den te (da
Câ ma ra dos De pu ta dos), Arthur Li ra (PP-AL), foi um dos
in ves ti ga dos no pe tro lão: <Ele não tem o mí ni mo in te- 
res se=.

Ao ser ques ti o na do so bre o re cuo, ou tro par la men tar
aûr mou que <ain da não é o mo men to= de apoi ar a CPI.

O pe di do de aber tu ra da CPI do Pre ço dos Com bus tí- 
veis 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.

COMBUSTÍVEIS

Governo quer mudar
Lei das Estatais

BOLSONARO ACREDITA PODER INTERFERIR NOS PREÇOS

CB/DAPRESS

O lí der do go ver no na Câ ma ra dos De pu ta dos, Ri car- 
do Bar ro (PP-PR), con ûr mou, nes ta quar ta-fei ra (22/6),
que o go ver no fe de ral pre pa ra uma me di da pro vi só ria
(MP) pa ra mo di û car a Lei das Es ta tais.

De acor do com in for ma ções vei cu la das pe la im pren- 
sa, o pre si den te Jair Bol so na ro (PL) acre di ta po der in ter- 
fe rir nos pre ços da com pa nhia de for ma ime di a ta após
as mu dan ças.

A Lei das Es ta tais (Lei 13.303/2016) foi cri a da em 2016
pa ra es ta be le cer nor mas pa ra em pre sas pú bli cas, ain da
du ran te o go ver no do ex-pre si den te Mi chel Te mer
(MDB), re gu la men tan do o es ta tu to ju rí di co e ati vi da des
de em pre sas pú bli cas ou so ci e da des de eco no mia mis ta
com par ti ci pa ção da União, dos es ta dos, do Dis tri to Fe- 
de ral ou dos mu ni cí pi os.

A in ten ção do go ver no é edi tar uma MP mo di û can do
tre chos da lei que im pe dem in ter fe rên cia po lí ti ca in ter- 
na pa ra pas sar a ter mais con tro le so bre as de ci sões to- 
ma das no âm bi to da mai or em pre sa bra si lei ra. Bol so na- 
ro já de cla rou que pre ten de mu dar a po lí ti ca de pre ço de
pa ri da de in ter na ci o nal (PPI) da Pe tro bras.

A Lei das Es ta tais im pe de que is so se ja fei to por me ra
von ta de do pre si den te, exi gin do o cum pri men to de pro- 
to co los e a par ti ci pa ção de aci o nis ta mi no ri tá ri os, in te- 
res sa dos no lu cro da es ta tal.

Ca so se ja, de fa to, edi ta da pe lo Exe cu ti vo, a MP pas sa
a vi go rar ime di a ta men te após a sua pu bli ca ção com o
pra zo de va li da de de 60 di as, pror ro gá veis por igual pe- 
río do, até que o Con gres so Na ci o nal de li be re so bre as
me di das.

São Luís, quinta-feira, 23 de junho de 2022

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

FIEMA  faz protocolo de
intenções com a UFMA
O

pre si den te da Fe de ra ção 
das In dús tri as do Es ta do do 
Ma ra nhão (FI E MA), Edil son 
Bal dez das Ne ves, e o rei tor 

da Uni ver si da de Fe de ral do Ma ra- 
nhão (UF MA), Na ta li no Sal ga do, as si- 
na ram o Pro to co lo de In ten ções que 
re for ça a pro pos ta de de sen vol vi men- 
to de pro je tos que be ne û ci am a co- 
mu ni da de aca dê mi ca da UF MA, a in- 
dús tria e a po pu la ção ma ra nhen se, 
em re la ção di re ta com o en si no, pes- 
qui sa, ex ten são e trans fe rên cia de tec- 
no lo gi as, além de ce le brar a união en- 
tre as par tes. A ce le bra ção do acor do 
ocor reu no Es pa ço FI E MA, na Ca sa da 
In dús tria Al ba no Fran co e con tou 
com a pre sen ça do vi ce-pre si den te 
exe cu ti vo da FI E MA e pre si den te do 
Sin di ca to das In dús tri as da Cons tru- 
ção Ci vil do Es ta do do Ma ra nhão 
(SIN DUS CON), Fá bio Nahuz, o su pe- 
rin ten den te da FI E MA, Cé sar Mi ran- 
da, do su pe rin ten den te do Ser vi ço So- 
ci al da In dús tria (SE SI-MA), Di o go Li- 
ma, do di re tor re gi o nal do Ser vi ço Na- 
ci o nal de Apren di za gem In dus tri al 
(SE NAI-MA), Rai mun do Ar ru da, da 
co or de na do ra re gi o nal do Ins ti tu to 
Eu val do Lo di (IEL-MA), Mi che le Fro- 
ta, do 1º Se cre tá rio da FI E MA, Pe dro 
Ro bson Ho lan da, do pre si den te do 
Con se lho Te má ti co de In fra es tru tu ra 
da FI E MA, João Ba tis ta Ro dri gues,   , 
da pre si den te do Sin di ca to das In dús- 
tri as de Pa ni û ca ção e Con fei ta ria de 
São Luís (SIN DI PAN), Fran ci na Ro sa 
An dra de, do pró-rei tor da UF MA, Fer- 
nan do Car va lho Sil va, do pre si den te 
da Fun da ção de Am pa ro à Pes qui sa e 
ao De sen vol vi men to Ci en tí û co e Tec- 
no ló gi co do Ma ra nhão (FA PE MA), 
An dré San tos, e da do cen te do cur so 
de En ge nha ria Ae ro es pa ci al da UF- 
MA, Mi ke le Sou sa de Sant’An na.

Se gun do o acor do ce le bra do, exis te 
o de se jo co mum das du as ins ti tui ções

O PRESIDENTE DA FIEMA E O REITOR DA UFMA ASSINARAM PROTOCOLO DE INTENÇÕES

em co o pe rar em pro gra mas que te- 
nham en fo que mul ti dis ci pli nar e pro- 
ûs si o nal. Nes se sen ti do, o ob je ti vo do 
Pro to co lo é o de es ta be le cer um qua- 
dro de co o pe ra ção en tre as en ti da des 
pa ra o de sen vol vi men to de pro je tos 
nos cam pos das ci ên ci as das en ge- 
nha ri as, ci ên ci as exa tas, da com pu ta- 
ção, da saú de, da cri a ti vi da de, ino va- 
ção tec no ló gi ca e so ci al, além de su as 
cor res pon den tes apli ca ções in dus tri- 
ais e ci en tí û cas.

O pre si den te da FI E MA, Edil son 
Bal dez, res sal tou a im por tân cia da 
ação e fa lou em no me das en ti da des 
que com põe o Sis te ma. <Pa ra nós, as- 
su mir es se com pro mis so de de sen- 
vol vi men to de vá ri as ações jun to à 
UF MA, re pre sen ta a nos sa par ti ci pa- 
ção e en vol vi men to no cres ci men to 
econô mi co e so ci al do Ma ra nhão.=

Du ran te o en con tro, o rei tor da UF- 
MA, Na ta li no Sal ga do fez uma ex pla- 
na ção so bre a gran de za da di ver si da- 
de das ci ên ci as e da pro du ção de co- 
nhe ci men to que a uni ver si da de pos- 

sui por meio de um pro je to de pes qui- 
sa em Al cân ta ra que es tu da a pro du- 
ção de na no sa té li tes com o Cen tro de 
Lan ça men to de Al cân ta ra (CLA) e de 
pro je tos com cur sos de ca pa ci ta ção 
que tra ba lham a in te li gên cia ar ti û ci al, 
lín guas e cur sos vol ta dos pa ra o pro- 
ûs si o nal de tu ris mo. <São tan tas ações 
que a uni ver si da de tem, que ela pre ci- 
sa des sa re la ção mui to for te com es sa 
ino va ção tec no ló gi ca tra zi da pe la F 
IE MA. Es se co nhe ci men to vai pa ra a 
ge ra ção de em pre gos.=

Pa ra o pre si den te da FA PE MA, An-
dré San tos, o en vol vi men to en tre UF- 
MA e FI E MA re pre sen ta uma for te ali- 
an ça com o se tor pro du ti vo do Es ta do. 
<A gen te sa be que es te pro to co lo é o 
iní cio de gran des par ce ri as e a FA PE- 
MA tam bém se dis po ni bi li za com a 
pes qui sa apli ca da que po de be ne û ci- 
ar não só a FI E MA, mas to do o sis te ma 
e sin di ca tos û li a dos. A gen te vê co mo 
uma ação im por tan te e que aju da rá o 
Ma ra nhão a me lho rar no ce ná rio na-
ci o nal com es sa ação es tra té gi ca.=

CAXIAS E REGIÃO

Simplício fala de projetos para gerar empregos

EM CAXIAS  SIMPLICIO  COMPROVOU INVESTIMENTOS DA ORDEM DE 200 MILHÕES DE REAIS DA AGROMARATÁ  PARA GERAR EMPREGOS

=In ves ti men tos no

agro ne gó cio po de ge rar

mi lha res de em pre gos

em Ca xi as e re gião=, diz

Sim plí cio

O pré can di da to a go ver na dor Sim- 
plí cio Araú jo es te ve re cen te men te nos
mu ni cí pi os de Ca xi as, Bu ri ti Bra vo e
Par na ra ma vi si tan do os re sul ta dos de
pro je tos na re gião que ti ve ram sua
par ti ci pa ção quan do se cre tá rio de in- 
dús tria, co mér cio e ener gia.

A re gião é apon ta da pe lo pré can di- 
da to co mo a <no va Bal sas= do Ma ra- 
nhão, se gun do ele com mais van ta- 

gens, <pois a re gião além de ser mui to
bem ser vi da de mo dais lo gís ti cos co- 
mo a fer ro via trans nor des ti na, es tra- 
das es ta du ais e fe de rais, po de tam- 
bém apro vei tar a hi dro via pla ne ja da
pa ra o rio Ita pe cu ru. Sem con tar a
cur ta dis tân cia pa ra os prin ci pais cen- 
tros con su mi do res de grãos, ra ção e
pro teí na ani mal do nor des te=, pon tu- 
ou Sim plí cio Araú jo.

Em Ca xi as o pré can di da to com- 
pro vou in ves ti men tos da or dem de
200 mi lhões de re ais da Agro ma ra tá,
em pre sa que aju dou a se im plan tar e
que tem plan ti os de so ja, mi lho, cri a- 
ção de ga do e ca va los de ra ça, ar ma ze- 
na men to de grãos e em bre ve irá fa zer
um tra ba lho de in te gra ção com pro- 
du to res da re gião. Em Bu ri ti Bra vo e
Par na ra ma acom pa nhou a co lhei ta de
mi lho e o avan ço da pro du ção em to- 
da a re gião.

Em Bu ri ti Bra vo vi si tou tam bém a

pis ta de pou so da em pre sa, um in ves- 
ti men to de su ma im por tân cia pa ra a
re gião, com ca pa ci da de pa ra gran des
ae ro na ves, uma vez que a Agro ma ra tá
já vi su a li za a ex por ta ção de pro du ção
por via aé rea no fu tu ro.

Ho je nas ci da des da re gião já são
mais de 100 mil hec ta res de so ja, qua- 
se 50 mil de mi lho, 15 mil hec ta res de
ca na de açú car, re ba nho bo vi no es ti- 
ma do em 200 mil ca be ças e em tor no
de 35 mil aves alo ja das na re gião. <Tu- 
do is so é uma gran de ri que za que aju- 
da mos a es tru tu rar, já ge ran do em- 
pre gos e que po de ge rar mui to mais
nos pró xi mos anos, é ne ces sá rio que o
po der pú bli co mu ni ci pal tam bém se
apro prie des sa pers pec ti va e con tri- 
bua pa ra o aden sa men to des sas ca- 
dei as pro du ti vas, eu apos to nes se ca- 
mi nho que pre ci sa in se rir ur gen te
nos sos ir mãos do les te ma ra nhen se
nes sa pers pec ti va= dis se Sim plí cio.

1

2

3

Foi mal (1)

Foi mal (2)

Foi mal (3)

<Vão apa re cer mais coi sas=

Po lê mi ca ga so sa (1)

Po lê mi ca ga so sa (2)

Um avô em cho que
Aqui não é um juiz, um ad vo ga do nem um jor na lis ta que es tá

es cre ven do es tas mal tra ça das li nhas. É um pai de qua tro û lhas e
avô de cin co ne tas bi o ló gi cas e uma por afei ção. Na lo ca li da de ru- 
ral em que nas ci e vi vi até 16 anos – a mi nha Ja gua ra na, 3º dis tri to
de Ca xi as – nun ca, se quer, ou vi a ex pres são: es tu pro ou es tu pra- 
dor. Lá, ape sar do am bi en te da ro ça, sem es co la, sem ener gia elé- 
tri ca e do mi na da por uma co mu ni da de to tal men te ile tra da, as
cri an ças apren di am uma li ção sim ples, mas tão imu tá vel co mo
uma cau sa pé trea da cons ti tui ção. Pa ra to da a vi da, o res pei to ao
ou tro ou a ou tra é uma con di ção ina pa gá vel. Es se res pei to in clui
tra tar as mu lhe res co mo se me a do ras de Deus.

Ho je, po rém, com tan to sa ber ao al can ce de to dos, tan tos mei- 
os de re la ci o na men tos pe los mei os ele trô ni cos que põem o mun- 
do num ce lu lar de 200 gra mas; com tan tas ma nei ras de os se res
hu ma nos se rem mais fe li zes, ain da as sim, no Bra sil ocor re um es- 
tu pro a ca da 10 mi nu tos e um fe mi ni cí dio a ca da se te ho ras – da- 
dos de 2021. E não é ne nhum exa ge ro de quem vi ve a cri ar e di fun- 
dir fa ke news. É es ta tís ti ca do Fó rum Bra si lei ro de Se gu ran ça Pú- 
bli ca. A pes qui sa di vul ga da há pou cos di as mos tra que mais de
100 mil me ni nas e mu lhe res so fre ram vi o lên cia se xu al en tre mar- 
ço de 2020 e de zem bro de 2021.

Mes mo com tan tos ca sos no dia a dia do país, ca da um não dei- 
xa de ser uma mons tru o si da de. Por tan to, deu tan ta re per cus são e
in dig na ção, o ca so da cri an ça de 11 anos que en gra vi dou de um
es tu pro, em San ta Ca ta ri na, e uma jo vem juí za ne gou-lhe o di rei to
de ela abor tar. <Não es ta mos fa lan do de pai, e sim de es tu pra dor=,
re su miu, com in crí vel ca pa ci da de de sín te se, o mem bro do CNJ,
Luiz Fer nan do Ban dei ra de Mel lo, cho ca do, co mo to dos nós, com
ca so e com a con du ta da juí za Jo a na Ri bei ro Zim mer – de pois dis- 
so, al vo de re pre sen ta ção de se te con se lhei ros do CNJ que pe dem
apu ra ção des sa ina cre di tá vel sen ten ça.

Quan do re la tei lá no co me ço des te tex to que sou pai e avô, quis
pon tu ar a mi nha in dig na ção. A in dig na ção de quem não se sen te
no di rei to de û car ca la do di an te de uma or dem tão de su ma na e
ile gal. Uma vi o lên cia do Es ta do, re pre sen ta do pe la ma gis tra da,
que re vi ti ma aque la cri an ça. Lo go ela, que me re ce to da a pro te ção
da par te de quem tem o po der de fa zê-la. A cri an ça en gra vi dou de
um es tu pra dor. Mas en tre ou tras coi sas, a juí za Zim mer che gou a
per gun tar se a ví ti ma não <su por ta ria û car mais um pou qui nho=
com a ges ta ção e se o <pai do be bê con cor da ria com a en tre ga pa ra
ado ção=. Vou pa rar por aqui e to mar uma água pa ra me acal mar.
Fe liz men te, o STJ anu lou a de ci são, ju ri di ca men te tó xi ca.

 

Va zou nas re des so ci ais um en con tro po lí ti co de We ver ton Ro- 
cha com o pas tor Gil mar San tos e o de pu ta do Cle ber Ver de (Re pu- 
bli ca nos), em São Luís. O evan gé li co e o ex-mi nis tro da Edu ca ção
Mil ton Ri bei ro fo ram pre sos on tem pe la PF, por vá ri os cri mes de
cor rup ção.

 

Gil mar San tos é ma ra nhen se e um dos pas to res li ga dos ao pre- 
si den te Jair Bol so na ro (PL) e apon ta dos co mo lo bis tas que atu a- 
vam no MEC, na ges tão de Mil ton Ri bei ro. Eram lo bis tas dos pol- 
pu dos re cur sos do FN DE, con tro la do pe lo Cen trão no Con gres so.

 

O ou tro pas tor, Aril ton Mou ra (tam bém ma ra nhen se), do mes- 
mo es que ma de lobby no ga bi ne te pa ra le lo do MEC, che gou a pe- 
dir um qui lo de ou ro ao pre fei to Gil ber to Bra ga (PSDB), em tro ca
da li be ra ção de ver bas pa ra Luís Do min gues, no Ma ra nhão.

 

Do ex- mi nis tro da Edu ca ção, Abraham Wein traub, so bre pri- 
são de seu su ces sor na pas ta, Mil ton Ri bei ro. Pa ra ele, no vos ca sos
de cor rup ção de vem apa re cer.

 
Mais um show em ar rai al ju ni no, con tra ta do com di- 

nhei ro pú bli co, po de ser can ce la do no Ma ra nhão. Des- 
ta vez, a ação do pro mo tor Rei nal do Cam pos Cas tro vi- 

sa im pe dir o show da can to ra Jo el ma, em Ra po sa, no
dia 29.

 
Mui ta gen te es tá vol tan do ao uso da más ca ra em ra zão

do avan ço no nú me ro de ca sos de co vid e da gri pe In- 
üu en za no Ma ra nhão. Prin ci pal men te, em São Luís.

Com os ajun ta men tos nos ar rai ais ju ni nos, os cui da- 
dos de ve rão ser re do bra dos.

 
<Se for cul pa do, vai pa gar=, dis se o pre si den te Jair Bol- 

so na ro so bre pri são de Mil ton Ri bei ro
<Se for ino cen te, sem pro ble ma=. Bol so na ro ti nha

di to, lá atrás, que co lo ca va a <ca ra no fo go= pe lo mi nis- 
tro e cha mou de <co var dia=, as pri mei ras de nún ci as.

 

O de pu ta do fe de ral do MDB, Il don Ro cha, um bol so na ris ta da
li nha de fren te, de fen deu on tem a lei que de û ne te to de 17% do
ICMS so bre os com bus tí veis dos Es ta dos, que te ri am se <aco mo- 
da do= em ra zão da vo lu mo sa ar re ca da ção.

 

Com apoio do Cen trão, o Con gres so apro vou, às pres sas, a lei
que de û ne alí quo tas de ICMS pe lo pi so, que in ci dir so bre bens e
ser vi ços es sen ci ais re la ti vos a com bus tí veis, gás na tu ral, ener gia
elé tri ca, co mu ni ca ções e trans por te co le ti vo. Os go ver na do res
vão ao STF.

São Luís, quinta-feira, 23 de junho de 2022
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LI NO RA PO SO MO REI RA ECO NO MIS TA
PhD Da Aca de mia Ma ra nhen se de Le -
tras

AU RE LI A NO NE TO
Mem bro da AML e AIL au ri ne to@hot -
mail.com

Face Misteriosa

Não te nho dú vi da al gu ma so bre ser
ver da dei ra a afir ma ção de que a mor- 
te de pes so as de nos sa con vi vên cia,
da fa mí lia ou não, re pre sen ta a per da
de mui tas de nos sas re fe rên ci as de vi- 
da e, des sa ma nei ra, nos apro xi ma um
pou co do fim, em bo ra mui tas pes so as
pos sam ho je em dia vi ver mais tem po
em com pa ra ção com o pas sa do dos
pais. O pro gres so da me di ci na tem le- 
va do a es pe ran ça de vi da ao nas cer a
au men tos es pe ta cu la res. Uma vez, li
em um nú me ro do Jor nal Pe que no
dos anos 50, sal vo en ga no, no tí cia so- 
bre a mor te de um an cião de cin quen- 
ta anos. Ve jam is so, an cião de 50 anos!
Li da ho je, a no tí cia bem po de ria ser
clas si fi ca da co mo fa ke news ou er ro
do re da tor. Eu, ten do já ul tra pas sa do
es sa mar ca tem po ral em al guns anos,
se ria clas si fi ca do co mo o quê? Ma tu- 
sa lém, o pa tri ar ca bí bli co? Co mo diz o
Li vro de Gê ne sis, ele vi veu até a ida de
de 969 anos. Eu não gos ta ria de vi ver
tan to, pois com quem eu po de ria re- 
lem brar o tem po de cri an ça e as ex pe- 
ri ên ci as em co mum com os ami gos e,
do mes mo mo do, co mo com ti os, pri- 
mos, ir mãos, pais e avós? Mas, co mo
nin guém po de ria mes mo vi ver tan tos
sé cu los, eu gos ta ria ape nas de che gar
a 100. Quem não gos ta de uma con ta- 
gem re don da?

Mas qual a ra zão de eu di zer tu do
is to? Ora, acon te ceu de no vo. Uma
ami ga pró xi ma mor reu re cen te men- 
te, Jú lia Mo ra es, óti ma ami ga. Ape nas
pou cos me ses an tes, na da re ve la va o
cur so cru el dos acon te ci men tos. Pe- 
los pa drões da nos sa épo ca, era ain da
jo vem, vi go ro sa e aten ta ao vi ver, sem
nun ca du vi dar de ter ain da mui tos
anos pe la fren te, até o ato fi nal. As sim
é, ou de ve ria ser, até o fim, quan do en- 
tão, ex pres são da Bí blia, acer ca de tor- 
na mos <ao pó= se tor na re al. Foi com
Phe li pe An drès, com Pan to ja, o Pan- 
to jão e acon te ce rá a to dos nós. Ago ra
es sas pa la vras dei xa ram de ser me ra
fór mu la fi lo-só fi ca tra di ci o nal, co mo
sem pre fo ram, pa ra se tor na rem re a li- 
da de fí si ca. Ho je mor re-se so li ta ri a- 
men te nos hos pi tais, en tre fi os, bips e
pis ca-pis cas de pe que nas lu zes, sem
qua se nun ca se ter cons ci ên cia do
mo men to fi nal, sem se per ce ber a luz
do dia ou a es cu ri dão da noi te, sem
ser mos con for ta dos por nin-guém,
mes mo os mais che ga dos e que ri dos.
De pois tor na mo-nos pó no cre ma tó- 
rio e nos mis tu ra mos com a na tu re za.

Os dois úl ti mos anos vi ram o fa le ci- 
men to de co nhe ci dos e, prin ci pal- 
men te, de gran des ami gos. En tre es- 
tes, Sál vio Di no, com quem fiz ami za- 
de des de 1970, na Se cre ta ria de Fa zen- 
da do Es ta do, e com quem, nos dois
ou três úl ti mos anos, eu fa la va qua se
di a ri a men te, eu em São Luís, ele em
João Lis boa; Míl son Cou ti nho, um dos
gran des be ne mé ri tos da AML e pes- 
soa de imen sa ge ne ro si da de, me pre- 
sen-te ou com o Dic ci o na rio Bi bli o- 
graphi co Bra zi lei ro, de Sa cra men to
Bla ke edi ção fac si mi lar, fei ta em 1970,
da edi ção ori gi nal de 1900; Fer nan do
Bra ga, po e ta lu so-bra si lei ro, um dos
mais bri lhan tes do Ma ra nhão em
mui tos anos, com pro du ção poé ti ca
de al tís si mo ní vel; Luiz Phe li pe An- 
drès, epí to me do ide a lis ta pé no chão,
com fa bu lo so tra ba lho na di re ção do
pro je to de re vi ta li za ção do cen tro his- 
tó ri co de São Luís e cri a dor do Es ta lei- 
ro Es co la do Ma ra nhão; Jo mar Mo ra- 
es, pre si den te da AML por 22 anos,
com bri lhan te tra ba lho de re er gui- 
men to da Aca de mia e de fes te ja do
edi tor de no vas edi ções de obras ra ras
da bi bli o gra fia his tó ri ca do Ma ra- 

nhão; pro fes sor Ca bral Mar ques, que
me deu cru ci al apoio em mi nha elei- 
ção a pre si den te da AML, em 2007, às
vés pe ras do Cen te ná rio da Aca de mia
Ma ra nhen se de Le tras, co me mo ra do
em 2008 sob mi nha pre si dên cia. To- 
dos se fo ram em rá pi da su ces são.

Jú lia, fi lha de Jo mar, ti nha a cha ma
mag ní fi ca da ami za de. A seus ami gos,
de di ca va amor le al, ver da dei ro e in- 
con di ci o nal, mas, sen do fran ca, não
dei xa va de ex pres sar seu pen sa men to,
quan do agir des sa for ma era im por- 
tan te à ami za de. Quan do foi di ag nos- 
ti ca da com a do en ça que a le va ria à
mor te, a do en ça de Phe li pe An drès,
tam bém co mo eu mui to pró xi mo de- 
la, a en fer mi da de de le já ha via avan-
ça do mui to. Na que la oca sião, em bo ra
tam bém do en te, mas ain da sem a gra- 
vi da de de le, ti nha co mo ven te pre o cu- 
pa ção com a saú de Phe li pe. As con- 
ver sas en tre os dois eram qua se diá ri- 
as e não ocor ri am num cli ma som- 
brio. Não, ha via cal ma, mes mo com a
cons ci ên cia do pe ri go e su as ame a 
ças.

Du ran te sua en fer mi da de, vi co mo
uma pes soa po de ser va len te an te
ame a ças a sua exis tên cia. Ne nhu ma
quei xa, re vol ta ne nhu ma, mui ta co ra- 
gem. Pri mei ro, ela mes ma foi a uma
fu ne rá ria e to mou to das as pro vi dên- 
ci as ne ces sá ri as ao pró prio ve ló rio e
cre ma ção, ten do pa ga do lo go as des- 
pe sas dos

ser vi ços. Não que ria dei xar a nin- 
guém tão tris te en car go. Se gun do, ela
ti nha a res pon sa bi li da de de ad-mi nis- 
trar os cui da dos com Al de nir, sua mãe
ido sa, viú va de Jo mar, mis são de sem- 
pe nha da com ad mi rá-vel de di ca ção,
ha via al guns anos. Fi lha exem plar e
de di ca da.

Des de pe que na, con vi veu com
mui tos aca dê mi cos da AML. Não na
Aca de mia, mas em sua pró pria ca sa,
on de eles iam con ver sar com Jo mar e
com os com pa nhei ros. Ad qui riu no
de cor rer do tem po pers pec ti va úni ca
dos bas ti do res da Ca sa. Sa bia mais so- 
bre um pe río do da vi da aca dê mi ca do
que a mai o ria da Ca sa.

De ve mos en ten der, pen so eu, co- 
mo Ju lia en ten dia, a mor te co mo par- 
te da vi da, ou co mo sua fa ce opos ta. A
fa ce mis te ri o sa.

Noite de São João: olho pro céu, meu amor

A noi te vem che gan do de man si- 
nho. Ver o tem po é um mo do agra dá- 
vel de pas sar o tem po. Que pas sa, ro- 
çan do-nos co mo a bri sa que vem do
mar. Ain da te nho es sa ma nia an ti ga
de olhar pro céu, pra ver se as es tre las
bri lham e pis cam, co mo a nos con vi- 
dar pa ra um pas seio ce les ti al. To do es- 
se sen tir pa re ce sen ti men to nas ci do
de um ro man tis mo vul gar. É a ma nia
de bis bi lho tar o in fi ni to. Ar rai ais pra
to do la do, não é? 3 pen sei. Te nho fi ca- 
do por aqui a ins pi rar-me, olhan do
pro céu, co mo a mú si ca do Gon za gão.
Ain da não vi ne nhum ba lão mul ti cor.
Nem fo gos. Nem fo guei ras de São
João. Ou ço uns ba tu ques pro ru mo
da li. Pa re ce que pra lá a fo guei ra tá
quei man do. Al guém re ba teu, com in- 
cre du li da de: 3 Não, não tem fo guei- 
ras. É só mú si ca e dan ça. For ró de pé
de ser ra, e a voz agu da de uns ser ta ne- 
jos. E as fo guei ras?, in sis ti em per gun- 
tar. Na da, ga ran ti ram-me. Fi co por
aqui, em per ra do, mas an si o so pa ra

sen tir o cre pi tar das fo guei ras e ver o
po vo sol tar fo gos: chu vei ros, pis to las,
bus ca-pés, ou umas es tre li nhas e o
zo ar das bom bi nhas de São João. Ah!,
que his tó ria é es sa, foi-me di to num
co ro de ce ti cis mo. Ai, ai, São João, São
João do Car nei ri nho. Plan tar o mi lho
ver de no dia de São Jo sé. Is so é baião.
Gon za ga gos ta va des sas coi sas lí ri cas.
Lin das, não?! É is so, tem ra zão. E por
is so mes mo, olho pro céu, pen san do
nos amo res ju ra dos no pas sar das fo- 
guei ras, ar ma das no cair da tar de e
ace sas no co me ci nho da noi te. Um fo- 
ga réu, de por ta em por ta. Os fo gos
quei man do. As cri an ças re pe tin do as
to a das de Luís Cos ta e Da na vó. O boi- 
zi nho de co fo. O ma ra cá cho ca lha do
com as pe dras nas la tas ve lhas e re tor- 
ci das. A to a da can ta da e re pe ti da. Era
noi te de São João.

Olho pro céu. A fo guei ra pre ci sa
quei mar, an tes do xo te co me çar. To- 
dos dan çan do. Luiz com Yaiá. Ivo do
seu Zé com Ivo ne te da Si nhá. Clau de- 
te com Aiá. Jo sé de Eu ri co com Ma ria
de Da dá. A fo guei ra vai pas san do, e
to do mun do pas san do a fo guei ra. É o
com pa dre com a co ma dre. É o pri mo
com a pri ma. É o na mo ra do com a na- 
mo ra da. E o noi vo com a noi va. A fo- 
guei ra acen de o pa vio des sas ami za- 
des, que se es ten dem no in fi ni to do
tem po de amar. O bri lho do fo go não
se ar re fe ce, sob o ar dor da

fo guei ra de São João. Olho pro céu.
A lua pas sa bem de va gar. Qui e ta, ilu- 
mi nan do a ale gria da noi te de São
João. As es tre las pis cam sem ces sar, e
nos cha mam pra dan çar, bem jun ti- 
nhos, com a mão no co ra ção. O im- 
pro vi sa do pe da ço de ma dei ra por ci- 
ma das la ba re das, co mo si nal de eter- 
na união, alia-se à voz de sú pli ca aos
céus: São Pe dro, São Pau lo, São Fe li pe,
São Ti a go, que ro que Si nhá se ja mi- 
nha co ma dre. Pas sa uma, pas sam du- 
as, pas sam três ve zes. De lá pra cá, da- 
qui pra lá. Pron to, co ma dre. Pron to,
com pa dre. O aper to de mão fir ma o

com pro mis so de uma ami za de que
nem a mor te con se gue ma tar.

Olho pro céu. E ca mi nho pe las ru- 
as. As fo guei ras quei man do. As cri an-
ças pu lan do. O cho ca lho rús ti co da la- 
ta ve lha mar can do o rit mo da to a da
dos can ta do res, e re pe ti da até a fo-
guei ra acin zar. O me ni no fan ta si a do
de boi, co ber to por um co fo, ras ga do
na fren te, pa ra que não tro pe ce na
rús ti ca dan ça em vol ta do fo go. Olho
pro céu. E con tem plo to das es sas noi- 
tes de São João, a tro car con ver sa co-
mi go mes mo. Os ar rai ais in cen dei am
de can tos e ale gria. Fi co, a olhar pro
céu, e ve jo que ele es tá lin do, co mo se
ca da es tre la fos se uma fo guei ra de São
João, num pis ca-pis ca alu ci nan te.
Saio do pas sa do, e, tres lou ca do, olho
pro céu, meu amor, e ve jo que ele es tá
lin do. Dan ço o baião, dan ço o for ró,
dan ço o xa xa do, dan ço to das as can- 
ções de Gon za ga, Zé Dan tas e dou tor
Hum ber to Tei xei ra, e dan ço to dos os
can tos de to dos os Sãos Joãos, e su bo e
des ço a rua do meu so nho, pa ra ver o
boi de ma tra ca e de lei tar-me de fe li ci-
da de com po e sia do ca bo clo, sa cu din- 
do o ma ra cá e, num re pen te, co mo
um me nes trel, can tar a do ce to a da
nu ma ré ci ta poé ti ca en can ta do ra.
Olho pro céu. E, na po e sia des se can-
to, dan ço com Yaiá, dan ço com Si nhá,
e ain da dan ço com Raqué. São noi tes
de São João. Por is so, olho pro céu,
meu amor. E me vem o can to da sau- 
da de:

Ai que sau da des que eu sin to Das
noi tes de São João Das noi tes tão bra-
si lei ras nas fo guei ras Sob o lu ar do
ser tão Das noi tes tão bra si lei ras nas
fo guei ras Sob o lu ar do ser tão

Me ni nos brin can do de ro da Ve lhos
sol tan do ba lão Mo ços em vol ta à fo- 
guei ra brin can do com o co ra ção

Ei ta, São João dos meus so nhos Ei- 
ta, sau do so ser tão, ai, ai

 
 

EDI TO RI AL

Pro te ja-se da co vid,
to me a va ci na

Di ver sos es tu dos ci en tí fi cos

cor ro bo ram a evi dên cia de que as

do ses de re for ço re du zem o ris co de

mor te por co vid-19.

Um es tu do do Mi nis té rio da Saú de, por exem plo,
mos tra que a va ci na re duz em até no ve ve zes o ris co de
com pli ca ções gra ves e de óbi to pe la do en ça. Mes mo di- 
an te de no va al ta de ca sos de co ro na ví rus no país, mui ta
gen te ain da ne gli gen cia es se cui da do. Ho je, mais de 22
mi lhões de bra si lei ros não to ma ram a se gun da do se da
va ci na con tra o co ro na ví rus; e na da me nos que 62 mi- 
lhões não fo ram imu ni za dos com a pri mei ra do se de re- 
for ço.

No mo men to atu al, a pro te ção ex tra che gou à quar ta
do se pa ra quem tem 40 anos ou mais. É im pres cin dí vel
que a po pu la ção adul ta es te ja com o ci clo va ci nal em
dia. So bre tu do os mais ve lhos, co mo ates ta o mais re- 
cen te bo le tim do Nú cleo de In te li gên cia Mé di ca do
HCor (an ti go Hos pi tal de Co ra ção). O es tu do 4 que
com pa rou 2.277 in ter na dos com co vid-19 en tre 2020 e
2021 com os 423 hos pi ta li za dos em 2022 4 apon ta uma
mu dan ça no per fil dos pa ci en tes nes te ano. Se no iní cio
da pan de mia até o ano pas sa do, a ida de mé dia de les era
de 61,7 anos, ago ra é de 71.

Além do acrés ci mo de qua se uma dé ca da na ida de, o
le van ta men to do HCor cons ta tou ou tra al te ra ção no
per fil dos in ter na dos: 91,9% de les apre sen tam três ou
mais co mor bi da des. Es se per cen tu al, até o ano pas sa do,
era de 64,4%. Os au to res do bo le tim des ta cam ain da o
fa to de os pa ci en tes com me nos co mor bi da des te rem
pra ti ca men te su mi do do hos pi tal. Tam bém ob ser vam
que, ape sar de os in ter na dos te rem um per fil de ris co
mais ele va do, hou ve que da de 37,1% pa ra 29,1% no nú- 
me ro dos que pre ci sa ram de UTI; e de 8,3% pa ra 5,2%,
nos dos que ne ces si ta ram de ven ti la ção me câ ni ca.

En tre os mé di cos que par ti ci pa ram do es tu do, não há
dú vi da: es sa re du ção nos ín di ces de gra vi da de da do en- 
ça es tá li ga da à va ci na. É a mes ma per cep ção com par ti- 
lha da por pes qui sa do res res pon sá veis pe los bo le tins
Ob ser va tó rio Co vid-19 e In fo gri pe, da Fun da ção Oswal- 
do Cruz (Fi o cruz). A ca da es tu do di vul ga do, eles in sis- 
tem na im por tân cia de a cam pa nha de imu ni za ção ser
am pli a da e in ten si fi ca da. Tam bém re for çam a efi cá cia
do uso de más ca ra em lo cais fe cha dos e em am bi en tes
on de ha ja aglo me ra ção.

Nas úl ti mas se ma nas, o nú me ro de in fec ções vem
cres cen do em to do o país, mo vi men to as so ci a do a uma
quar ta on da de co vid-19 no país. Os ca sos são im pul si o- 
na dos pe la ômi cron e su as sub va ri an tes, mui to mais
con ta gi o sas. Tam bém re gis tra-se cres ci men to no nú me- 
ro de mor tes e de in ter na ções, mas de for ma me nos in- 
ten sa que o de ca sos da do en ça. Há, en tre os es pe ci a lis- 
tas, quem sus ten te que a di mi nui ção nos óbi tos de ve-se
mais ao avan ço da imu ni za ção no país do que a uma
me nor le ta li da de da ômi cron.

Se gun do da dos do pai nel do Con se lho Na ci o nal dos
Se cre tá ri os de Saú de, o Bra sil re gis trou on tem 50.272 ca- 
sos de co vid-19, ele van do a mé dia mó vel de se te di as pa- 
ra 36.775 in fec ções, uma al ta de 18% em re la ção a du as
se ma nas an tes. Em re la ção aos óbi tos, 96 pes so as per- 
de ram a vi da em de cor rên cia da do en ça.

 Com is so, a mé dia mó vel che gou a 140 mor tes, o que
re pre sen ta um sal to de 87% na com pa ra ção com 14 di as
atrás. Se vo cê es tá en tre aque les com o ca len dá rio va ci- 
nal atra sa do, não des de nhe da ci ên cia: vá ao pos to de
saú de mais pró xi mo e to me a do se que fal ta. Pro te ja sua
vi da.

São Luís, quinta-feira, 23 de junho de 2022
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SINDICATO DOS EMPREGADOS EM POSTOS DE SERVIÇOS
DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE SÃO LUÍS

E REGIÃO - SINPOSPETRO-MA

Registro no M.T.E. Sob n. o n° 46223.001856/2009-25 - CNPJ 
no 08.855.928/0001-60, Av. Jerônimo de Albuquerque s/no 
- Casa do Trabalhador, sala no 205, Bairro Calhau – CEP – 

65.074/220 - São Luiz/MA - Fone (98) 99188-5001
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Pelo presente edital, de conformidade com as disposições conti-
das no estatuto social, ficam convocados todos os associados do 
SINDICATO DOS EMPREGADOS EM POSTOS DE SERVIÇOS 
DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS  DE PETRÓLEO DE SÃO 
LUÍS E REGIÃO – SINPOSPETRO-MA, quites e em pleno gozo 
de seus direitos sindicais, para participarem da Assembleia Geral 
Extraordinária, a ser realizada no dia 28 de junho de 2022 às 16:00 
(dezessete) horas em primeira convocação, não havendo quorum 
suficiente, em segunda convocação às 17:00 (dezoito) horas, com 
o número de pessoas que se fizerem presentes na sede: Av. Je-
rônimo de Albuquerque s/n sala 205, bairro Calhau, na cidade de 
São Luís, Estado do Maranhão, para deliberarem sobre a seguinte 
ordem do dia: a) leitura,
discussão e votação da ata da Assembleia anterior; b) parecer do 
conselho fiscal sobre o balanço do exercício de 2021/2022; c) lei-
tura, discussão e votação do relatório de diretoria e balanço do 
exercício de 2021/2022; d) leitura, discussão da proposta orça-
mentária para o exercício 2022/2023 e respectivo parecer do Con-
selho Fiscal.

São Luís, 23 junho de 2022.
Elison Nunes de Almeida

Presidente

A Vale S.A. torna público que RECEBEU junto à Secretaria de Meio Ambiente e Recursos 
de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais - SEMA, em 20/06/2022, por meio de um 
processo de simplificação, a renovação unificada da Outorga de Direito de Uso n° 0250302/2022, 
para captação superficial na Bacia do Gurupi, ao longo da Estrada de Ferro Carajás - EFC, no  
estado do Maranhão, para fins industriais e para manutenção ferroviária, umectação de vias, obras 
civis e suporte às equipes de emergências ambientais, conforme dados constantes no processo 
SEMA nº 21090019113/2021, e-processo nº 175692/2021.

A Vale S.A. torna público que RECEBEU junto à Secretaria de Estado do Meio Ambiente 
e Recursos Naturais - SEMA, em 17/06/2022, a renovação da Outorga de Direito de Uso  
Nº 0283305/2022, para captação superficial no reservatório da Mapaúra, situado  
no Complexo de Ponta da Madeira, município de São Luís, Estado do Maranhão, com 
finalidade industrial, conforme dados constantes no processo SEMA nº 21080012616/2021, 
e-processo: 147793/2021.

A Vale S.A. torna público que RECEBEU junto à Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos 
Naturais - SEMA, em 17/06/2022, a retificação da Outorga de Direito de Uso Nº 0692212/2021, 
para lançamento de efluentes do sistema de tratamento dos Pátio Sul (Bacia Oeste Superior)  
para o reservatório da Mapaúra, situado no Complexo de Ponta da Madeira, município de São 
Luís, Estado do Maranhão, conforme dados constantes no processo SEMA nº 18120020544/2018, 
e-processo: 293857/2018.

A Vale S.A. torna público que RECEBEU junto à Secretaria de Meio Ambiente e Recursos de Estado 
do Meio Ambiente e Recursos Naturais - SEMA, em 20/06/2022, a renovação da Outorga de Direito 
de Uso n° 0120702/2022, para captação superficial no Rio Mearim, sob coordenadas 03º32’49”S e 
44º49’52”O, localizado no município de Vitória do Mearim/MA, com vazão autorizada de 70 m³/h, 
por um período de bombeamento de 10h/dia, para fins de manutenção ferroviária, umectação de 
vias, obras civis e suporte às equipes de emergências ambientais, conforme dados constantes no 
processo SEMA nº 21090027051/2021, e-processo nº 177881/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA - MA

AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS Nº TP-004/2022. A Prefeitura 
Municipal de Presidente Dutra-MA, por intermédio da Comissão Permanente de 
Licitação - CPL, designada pela Decreto nº 029/2022, torna público, que realizará 
às 09:00 horas do dia 12 de julho de 2022, licitação na modalidade TOMADA DE 
PREÇOS N° TP-004/2022, na forma de execução indireta, sob regime de emprei-
tada por PREÇO GLOBAL, do tipo MENOR PREÇO, objetivando a contratação 
de licença de uso de software integrado de gestão hospitalar e controle de central de 
abastecimento farmacêutico – CAF, para atender as necessidade da Secretaria Mu-
nicipal de Saúde de Presidente Dutra-MA, conforme especificações. O certame re-
ger-se-á pelas disposições da Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações, pela Lei 
Complementar n° 123/2006 e suas alterações, demais legislações pertinentes, bem 
como pelas disposições do Edital. A sessão pública acontecerá na sala de reuniões 
da prefeitura, situada à Avenida Adir Leda, s/n, Bairro Tarumã, Presidente Dutra-
-MA. CEP: 65760-000. O edital e seus anexos estão à disposição dos interessados 
no mesmo endereço, para consulta ou obtenção mediante pagamento de DAM no 
valor de R$ 50,00, de 2ª a 6ª, das 08:00 ás 12:00 horas. Presidente Dutra-MA, 20 de 
junho de 2022.Publique-se. Francisco das Chagas de Araújo Fernandes - Presidente 
da CPL. Decreto nº 029/2022

 

 

FERROVIA NORTE SUL S.A.
CNPJ/MF nº 09.257.877/0001-37 - NIRE 21.300.009.540

ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2022. 1. DATA, HORA E LOCAL: Aos 28 dias 
de abril de 2022, às 12:00 horas, na sede social da Ferrovia Norte Sul S.A (“Companhia”), na Avenida dos Portugueses, s/n, Prédio 
DILN, 1º andar, sala 1, Itaqui-Pedrinhas, Retorno do Itaqui, CEP 65.085-582, São Luís/MA. 2. CONVOCAÇÃO, PRESENÇA E QUÓRUM: 
Dispensadas as formalidades de convocação, na forma do Artigo 124, § 4º da Lei nº 6.404/76, em razão da presença da Acionista, 
conforme registros e assinatura constante no Livro de Registro de Presença de Acionistas, verificando, portanto, quórum suficiente 
para efetuar as deliberações constantes da Ordem do Dia. Presentes, ainda, o Presidente do Conselho de Administração, Sr. Ernesto 
Peres Pousada Jr e a advogada da Companhia, Sra. Lília Gomes Oliveira. 3. MESA: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Ernesto 
Peres Pousada Júnior, que convidou a Sra. Lília Gomes Oliveira para secretariá-lo. 4. LEITURA DOS DOCUMENTOS: Foi dispensada, pela 
Acionista, a leitura do Relatório da Administração, das Demonstrações Financeiras, e do Parecer dos Auditores Independentes, todos 
relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021, uma vez que os documentos foram devidamente publicados no Jornal 
“O Imparcial”, em sua versão impressa na página 06 e também em sua versão digital, ambas edições do dia 24 de março de 2022, na 
forma do disposto pelo § 5º, do artigo 133 e incisos I e II do artigo 289, da Lei das Sociedades por Ações. 5. ORDEM DO DIA: Deliberar 
sobre as seguintes matérias: A) Em pauta ordinária: (i) aprovar as contas da administração e as Demonstrações Financeiras da 
Companhia, acompanhadas do Relatório Anual da Administração e do Parecer dos Auditores Independentes, todos relativos ao exercício 
social encerrado em 31 de dezembro de 2021; (ii) a proposta sobre a destinação do resultado apurado pela Companhia no exercício 
social encerrado em 31 de dezembro de 2021; e, (iii) eleição e reeleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia. 
B) Em pauta extraordinária: (i) a fixação da remuneração anual e global dos administradores da Companhia. 6. DELIBERAÇÕES: Após 
análise e discussão das matérias constantes da Ordem do Dia, a Acionista deliberou, sem qualquer condição ou ressalva, o quanto 
segue: A) Em pauta ordinária: 6.1. Aprovar as contas da administração e Demonstrações Financeiras da Companhia, acompanhadas 
do Relatório Anual da Administração e Parecer dos Auditores Independentes, todos relativos ao exercício social encerrado em 31 de 
dezembro de 2021. 6.2. Aprovar a proposta sobre a destinação no valor de R$ 271.958.294,07 (duzentos e setenta e um milhões, 
novecentos e cinquenta e oito mil, duzentos e noventa e quatro reais e sete centavos), sendo: (a) Para reservas de incentivos fiscais, o 
valor de R$ 59.865.645,45 (cinquenta e nove milhões, oitocentos e sessenta e cinco mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e quarenta 
e cinco centavos); (b) Para reserva legal, o valor de R$ 13.597.914,70 (treze milhões, quinhentos e noventa e sete mil, novecentos e 
quatorze reais e setenta centavos); (c) Para dividendos mínimos, o valor de R$ 49.623.683,48 (quarenta e nove milhões, seiscentos 
e vinte e três mil, seiscentos e oitenta e três reais e quarenta e oito centavos), podendo serem pagos até 31/12/2022, e, (d) Para 
dividendos adicionais, o valor de R$ 148.871.050,44 (cento e quarenta e oito milhões, oitocentos e setenta e um mil, cinquenta reais e 
quarenta e quatro centavos), que poderão ser pagos até 31/12/2022. 6.3. Aprovar a eleição e reeleição dos membros para o Conselho de 
Administração da Companhia, com mandato unificado de 2 (dois) anos, a contar da presente data, ou até a Assembleia Geral Ordinária 
a realizar-se em 2024: (i) Ernesto Peres Pousada Jr., brasileiro, casado, engenheiro, inscrito no CPF sob o nº 125.547.758-00, portador 
da carteira de identidade nº 13.196.844, com endereço profissional na Avenida dos Portugueses, s/n, Prédio DILN, 1º andar, sala 1, 
Itaqui-Pedrinhas, Retorno do Itaqui, CEP 65.085-582, São Luís/MA, para o cargo de Presidente do Conselho de Administração da 
Companhia. (ii) Fábio Tadeu Marchiori Gama, brasileiro, casado, engenheiro químico, inscrito no CPF sob o nº. 117.106.628-75, 
portador da carteira de identidade 15549110, com endereço profissional na Avenida dos Portugueses, s/n, Prédio DILN, 1º andar, sala 
1, Itaqui-Pedrinhas, Retorno do Itaqui, CEP 65.085-582, São Luís/MA, para cargo de membro suplente do Sr. Ernesto Peres Pousada 
Júnior no Conselho de Administração da Companhia. (iii) Silvana Alcântara Oliveira de Souza, brasileira, casada, advogada, inscrita 
no CPF sob o nº 134.151.178-20, portadora da carteira de identidade n. 2.0238.788-4, com endereço na Avenida dos Portugueses, 
s/n, Prédio DILN, 1º andar, sala 1, Itaqui-Pedrinhas, Retorno do Itaqui, CEP 65.085-582, São Luís/MA, para o cargo de membro titular 
do Conselho de Administração da Companhia. (iv) Anderson Abreu Santana dos Santos, brasileiro, casado, contador, inscrito no CPF 
sob o nº 895.450.015-34, portador da carteira de identidade 0475054350, com endereço profissional na Avenida dos Portugueses, s/n, 
Prédio DILN, 1º andar, sala 1, Itaqui-Pedrinhas, Retorno do Itaqui, CEP 65.085-582, São Luís/MA, para o cargo de membro suplente da 
Sra. Silvana Alcântara Oliveira de Souza no Conselho de Administração da Companhia. (v) Rute Melo Araujo, brasileira, divorciada, 
engenheira, inscrita no CPF sob o nº 192.181.808-51, portadora da carteira de identidade nº 26.731.406-1, com endereço profissional 
Avenida dos Portugueses, s/n, Prédio DILN, 1º andar, sala 1, Itaqui-Pedrinhas, Retorno do Itaqui, CEP 65.085-582, São Luís/MA, para o 
cargo de membro titular do Conselho de Administração da Companhia. (vi) Angelo Henrique Rodrigues Stradioto, brasileiro, casado, 
administrador, inscrito no CPF sob o nº 012.454.106-28, portador da carteira de identidade nº MG9273329 com endereço profissional 
na Avenida dos Portugueses, s/n, Prédio DILN, 1º andar, sala 1, Itaqui-Pedrinhas, Retorno do Itaqui, CEP 65.085-582, São Luís/MA, 
para o cargo de membro suplente da Sra. Rute Melo Araújo no Conselho de Administração da Companhia. (vii) Alessandro Pena 
da Gama, brasileiro, casado, engenheiro, inscrito no CPF sob o nº. 323.751.902-20, portador da carteira de identidade nº 1942457, 
com endereço profissional Avenida dos Portugueses, s/n, Prédio DILN, 1º andar, sala 1, Itaqui-Pedrinhas, Retorno do Itaqui, CEP 
65.085-582, São Luís/MA, para o cargo de membro titular do Conselho de Administração da Companhia. (viii) Rodrigo Bernardes 
Braga, brasileiro, casado, advogado, inscrito no CPF sob o nº 029.696.937-04, portador da carteira de identidade Nº 09201283-0, com 
endereço profissional na Avenida dos Portugueses, s/n, Prédio DILN, 1º andar, sala 1, Itaqui-Pedrinhas, Retorno do Itaqui, CEP 65.085-
582, São Luís/MA, para o cargo de membro suplente do Sr. Alessandro Pena da Gama no Conselho de Administração da Companhia. (ix) 
Joyce Andrews da Costa, brasileira, casada, advogada, inscrita no CPF sob o nº 299.446.688-00, portadora da carteira de identidade 
nº 23.248.745-5, com endereço profissional na Avenida dos Portugueses, s/n, Prédio DILN, 1º andar, sala 1, Itaqui-Pedrinhas, Retorno 
do Itaqui, CEP 65.085-582, São Luís/MA, para cargo de membro titular do Conselho de Administração da Companhia. (x) Daniel 
Rezende Schaffazick, brasileiro, casado, engenheiro, inscrito no CPF sob o nº 803.898.300-97, portador da carteira de identidade nº 
1077400784, endereço profissional na Avenida dos Portugueses, s/n, Prédio DILN, 1º andar, sala 1, Itaqui-Pedrinhas, Retorno do Itaqui, 
CEP 65.085-582, São Luís/MA, membro suplente da Sra. Joyce Andrews da Costa no Conselho de Administração da Companhia. 6.3.1 
Tendo em vista as eleições retro realizadas, a composição consolidada de membros titulares e respectivos suplentes do Conselho de 
Administração da Companhia passa a ser:

Titular Suplente
Ernesto Peres Pousada Júnior

Presidente do Conselho de Administração Fábio Tadeu Marchiori Gama

Silvana Alcântara Oliveira de Souza Anderson Abreu Santana dos Santos
Rute Melo Araujo Angelo Henrique Rodrigues Stradioto

Alessandro Pena da Gama Rodrigo Bernardes Braga
Joyce Andrews da Costa Daniel Rezende Schaffazick

6.3.2 A posse de cada um dos membros do Conselho de Administração ora eleitos será realizada mediante assinatura do Termo de 
Posse contendo Declaração de Desimpedimento, lavrado em livro próprio da Companhia e conforme legislação aplicável. B) Em pauta 
extraordinária: 6.4. Aprovar o valor de até R$12.000,00 (doze mil reais) para a remuneração anual e global dos administradores da 
Companhia referente ao exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2022. 7. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser 
tratado, o Presidente da Mesa encerrou os trabalhos da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, dos quais se lavrou a presente 
ata, em forma de sumário, na forma prevista no Art. 130, §1º, da Lei nº 6.404/76, a qual, lida e achada conforme, foi assinada por 
todos os presentes. O Presidente e a Secretária declaram, expressamente, que foram atendidos todos os requisitos para a realização 
desta Assembleia Geral. Mesa: Ernesto Peres Pousada Júnior – Presidente e Lília Gomes Oliveira – Secretária. Acionistas Presentes: 
VLI Multimodal S.A (p.p. Lília Gomes Oliveira). São Luís/MA, 28 de abril de 2022. Certificamos que a presente ata é cópia fiel da lavrada 
em livro próprio. Lília Gomes Oliveira - Secretária da Mesa. JUCEMA em 20/06/2022 sob o nº 20220653445. Carlos André de Moraes 
Pereira - Secretário-Geral.

Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico nº 18/2022 – UFMA.

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

para eventual aquisição de material permanente, para diversos setores desta 

Universidade Federal do Maranhão, conforme condições, quantidades e 

exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.

Dia: 05/07/2022  Horário: 10:00h - horário de Brasília

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

Valor Global: R$ 201.161,32

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

de Compras do Governo Federal – COMPRASNET, no endereço 

https://www.gov.br/compras/pt-br/. Podendo, alternativamente, ser consultado 

no endereço eletrônico https://portais.ufma.br/PortalProReitoria/ppgt/.

JOSÉ CARLOS MARQUES AGUIAR JUNIOR
Pregoeiro Federal

AVISO DE ABERTURA

MINISTÉRIO DA 
EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO 
MARANHÃO

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

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

ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ

CNPJ nº 01.616.678/0001-66

GABINETE DO PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ-MA.

ERRATA AO AVISO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2022
A Comissão Permanente de Licitação - CPL do Município de Jatobá-MA, no uso de suas atribuições legais, 
por meio da Secretaria Municipal de Educação e, CONSIDERANDO a publicação do Aviso de Licitação no 
Jornal o Imparcial, Edição nº 36.519, do dia 16/06/2022; Diário Oficial do Estado do Maranhão, Edição nº 
112, do dia 15/06/2022, referente à Chamada Pública nº 001/2022/PMJ. COMUNICA aos interessados, a 
retificação do referido Aviso, de forma que, onde se lê: “...ENTREGA DOS ENVELOPOPES: DE 14/06/2022 

a 06/07/2022 (...) ABERTURA DOS ENVELOPES: 07/07/2022 as 10:00 horas...”; leia-se: “...ENTREGA 

DOS ENVELOPOPES: DE 20/06/2022 a 20/07/2022 (...) ABERTURA DOS ENVELOPES: 20/07/2022 

as 10:00 horas...”. Jatobá-MA, 20 de junho de 2022, Antônia Alves da Silva Viana, Secretária Municipal de 
Educação. Portaria nº 004/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO
Praça Nossa Senhora de Nazaré, nº 742, Centro, Riachão - MA

CNPJ: 05.282.801/0001

Comunicação

A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO, torna público que deu en-
trada junto à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Naturais 
- SEMA o pedido de Outorga de Direito de Uso -ODU, para a atividade 
de lazer e turismo denominado Parque Natural e Balneário Frutuoso, loca-
lizado na MA 334, zona rural, Município de Riachão - Maranhão, confor-
me processo 21040018623/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO
Praça Nossa Senhora de Nazaré, nº 742, Centro, Riachão - MA

CNPJ: 05.282.801/0001

Comunicação

A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO, torna público que deu en-
trada junto à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Naturais 
- SEMA a solicitação do Requerimento da Licença Ambiental de Regu-
larização – LAR, para a atividade de lazer e turismo denominado Parque 
Natural e Balneário Frutuoso, localizado na MA 334, S/N, zona rural, Muni-
cípio de Riachão - Maranhão, conforme processo 22060033406/2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI/MA. AVISO DE LICITAÇÃO. AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA 
DE PREÇOS No 05/2022/CPL/PMB. PROCESSO No 0031/2022 – Secretaria Municipal de Infraestrutura. A 
Prefeitura Municipal de Bacuri - MA, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público aos interessados 
que realizará às 15:00 horas do dia 13 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 TOMADA DE PREÇOS, 
tipo Menor Preço, para a contratação de empresa especializada em recapeamento e recuperação asfáltica em 
diversas ruas e avenidas do município de Bacuri/MA, pelo sistema de empreitada por preço global, na forma da Lei 
Federal no 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posterior. O Edital e seus anexos estão à disposição 
dos interessados através do endereço bacuricpl@gmail.com no portal de transparência do município em: http://
transparencia.bacuri.ma.gov.br/acessoInformacao/licitacao/tce, bem como no (portal do Tribunal de Contas do 
Estado do Maranhão-TCE), endereço apps.tce.ma.gov.br/sinc-site/ bem como de 2a a 6a feira, no horário das 
08 às 12 horas, na Comissão Permanente de Licitação – CPL, onde poderão ser consultados gratuitamente 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), 22 de Junho de 2022. Linelson Ribeiro Rodrigues -Presidente da CPL.

OBJETO: Contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços de Saúde em 

DERMATOLOGIA (CONSULTAS E PROCEDIMENTOS) para atender a demanda da POLICLINICA DO 

CUJUPE.

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO.

DATA DA ABERTURA: 18/07/2022, às 9h, horário de Brasília.

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. 

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 csl@emserh.ma.gov.br, csl.emserh.ma@gmail.com e/ou fernando.cslemserh@gmail.com, 

ou pelo telefone (98) 3235-7333.

São Luís (MA), 20 de junho de 2022

Fernando Wlysses Filgueira da Conceição

Agente de Licitação da CSL/EMSERH

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 164/2022 - CSL/EMSERH

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 29.545/2022 – EMSERH

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

Saúde, por meio da Portaria/SES/MA nº 553, de 2 de maio de 2022, publicada no Diário Oficial do Estado 

do Maranhão nº 084, de 6 de maio de 2022, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto no art. 

256, II, § 3º, do Código de Processo Civil Brasileiro, CITA pelo presente Edital, MARIA DE LOURDES 

VIEGAS FERNANDES, Auxiliar de Serviços Gerais, 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 94712/2022 (apenso nº 049077/2016/SES) em que a mesma figura como servidora arguida, 

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, 21 de junho de 2022

VERA SIMONE CARDOSO DE PAIVA MOHANA PINHEIRO

Presidente da Comissão

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE SERVIDOR
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR

Nº 0094712/2022 (APENSO Nº 049077/2016/SES)

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

da Saúde, por meio da Portaria/SES/MA nº 511, de 19 de abril de 2022, publicada no Diário Oficial do 

Estado do Maranhão nº 77, de 27 de abril 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, PATRICIO 

CARVALHO DE BARROS, Médico II, 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 292594/2018, 

(apenso nº 147782/2015 ) em que o mesmo figura como servidor arguida, 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, 2 de junho de 2022

Sonia Maria Ferreira

Presidente da Comissão

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE SERVIDOR
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR
 Nº 292594/2018 (APENSO Nº 147782/2015)

                        DEFENSORIA PÚBLICA 
DO ESTADO DO MARANHÃO

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2022-DPE/MA 

A Defensoria Pública do Estado do Maranhão-DPE, (UASG 453747) por meio de sua Comissão 
Permanente de Licitação - CPL, torna público que realizará na forma da Lei nº 10.520/2002, Lei 
nº 8.666/1993, Decreto Federal nº 10.024/2019, Decreto Federal 7.892/2013, Lei Complementar 
nº 123/2006 e demais normas regulamentares pertinentes à espécie, licitação na modalidade 
Pregão Eletrônico SRP nº 016/2022, do tipo menor preço por global, tendo por objeto registro de 
preços para futura contratação de locação, instalação e manutenção de 04 nobreaks de 120 KVA 
e 04 bancos de bateria com autonomia mínima estimada em 5min, nas condições constantes do 
Termo de Referência, anexo I, do Edital. Data e Hora Abertura do Certame: dia 11/07/2022 às 09:00 
horas a ser realizado no portal Comprasnet. O Edital está à disposição dos interessados nas páginas: 
www.comprasgovernamentais.gov.br; defensoria.ma.def.br onde poderão ser lidos e obtidos, gratuitamente 
e www.tce.ma.gov.br. Para informações adicionais, o endereço eletrônico é o e-mail: cpldpe@ma.def.br. 

São Luís, 21/06/2022- Comissão Permanente de Licitação/DPE.PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO-MA

AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2022. PROCESSO ADMINISTRA-

TIVO Nº 130/2022. ÓRGÃO REALIZADOR: Prefeitura Municipal de Rosário/MA, através da 

Comissão Permanente de Licitação – CPL. BASE LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93 e alterações. 

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL. OBJETO: Contratação de Empresa Especializada em Serviços 

Técnicos de Engenharia para Reforma e Ampliação do Mercado Municipal de Rosário – MA, con-

forme Projeto Básico e seus anexos, bem como nos termos do Convênio 918121/2021/CODEVASF. 

ORDENADOR DE DESPESA: Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos. LO-

CAL: Sala da Comissão Permanente de Licitação - CPL, situada na sede da Prefeitura Municipal de 

Rosário localizada à Rua Urbano Santos, Nº 970, Centro, Rosário – MA, CEP: 65.150-000. DATA: 

11/07/2022.HORÁRIO: 09h00min (nove horas). EDITAL: O edital e seus anexos estão à disposição 

dos interessados na página: cplrosarioma2@gmail.com ou na Sala da Comissão Permanente de Li-

citação - CPL, situada na sede da Prefeitura Municipal de Rosário localizada à Rua Urbano Santos, Nº 

970, Centro, Rosário – MA, CEP: 65150-000, de segunda-feira à sexta-feira no horário das 08h00min 

(oito horas) às 14h00min (quatorze horas) onde poderão ser consultados gratuitamente ou obtidos 

junto ao setor de Licitação do município. Em nenhuma hipótese haverá entrega de edital fora do 

horário previsto neste aviso de licitação. Rosário/MA, 09 de junho de 2022. IVANILDA PEREIRA 

MARTINS. Secretaria Municipal de Administração e RH. CPF nº. 406.750.173-00.

ESTADO DO MARANHÃO - MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico nº 18/2022 - SRP
Processo n° 2775/2022

Objeto: “Registro de preços para aquisição eventual de Cartuchos, Toners, Kit de manutenção e Bastões 

de cera para impressoras, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus 

anexos.”; Abertura: 07/07/2022, às 10h (horário de Brasília-DF); Local: Site do Portal de Compras do Go-
verno Federal: www.compras.gov.br. Informações: Procuradoria-Geral de Justiça, situada à Avenida Prof. 

Carlos Cunha, nº 3261, Calhau, São Luís-MA. CEP: 65076-820; E-mail: licitacoes@mpma.mp.br; Fones: 

(98) 3219-1645 e 3219-1766.

São Luís-MA, 22 de junho de 2022.

MARCELO CLAUDIO MENDES PASSOS
Pregoeiro Oficial

CPL/PGJ-MA

O TRE/MA torna público que realizará no dia 25/07/22, às 14h (horário local), na CPL do TRE-
MA, licitação na modalidade CONCORRÊNCIA, tipo menor preço, para Contratação de em-
presa de engenharia para continuidade da Reforma do Fórum Eleitoral de São Luís (6ª Etapa), 
incluindo os serviços de cobertura, revestimento, pavimentação, instalações hidrossanitárias, 
elétricas, cabeamento estruturado, climatização, combate a incêndio, CFTV e demais serviços 
necessários à recomposição da funcionalidade do imóvel, em conformidade com o disposto no 
edital e normas técnicas aplicáveis da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). O 
edital poderá ser obtido gratuitamente pelo site do Tribunal: www.tre-ma.jus.br ou pelo e-mail: 
licitacao@tre-ma.jus.br, ou na CPL do TRE-MA, localizada no 1º andar do anexo à Sede do 
Tribunal, na Av. Senador Vitorino Freire, s/nº – Areinha, de seg. a quinta das 13h às 19h e sexta 
das 08h às 14h,  devendo ser enviado devidamente preenchido o formulário de recebimento 
de edital pelo e-mail acima mencionado. Outras informações poderão ser obtidas através do 
telefone: (98) 2107-8802/8876.

São Luís, 23 de junho de 2022.
KÁTIA LIMA SILVA MIRANDA

Presidente da Comissão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA N.º 02/2022

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COROATÁ

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

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022. A Prefeitura Municipal de 
Coroatá/MA, através de seu pregoeiro, designado pela Portaria nº 001/2022, torna público para 
conhecimento dos interessados, que fará realizar, sob a égide da Lei nº 10.520/2002, Decreto 
Municipal nº 040/2020, Lei Complementar 123/2006, Lei nº 10.024/2019, Decreto Federal 
3.555/2002, e da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, licitação na modalidade PREGÃO 
na forma ELETRÔNICA do tipo MENOR PREÇO por ITEM, cujo objeto é Contratação de empresa 
especializada em fornecimento de peças para ônibus escolares próprios do municipio de 
Coroatá-MA. A realização do certame está prevista para o dia 07 de Julho de 2022, às 08h00min 
- horário de Brasília. Edital/Anexos estão à disposição dos interessados no horário das 08:00 às 
14:00hs na Comissão Permanente de Licitação-CPL, para consulta gratuita, podendo ser obtidos 
através do sites: http://transparencia.coroata.ma.gov.br/acessoInformacao/licitacao/tce; http://site.
tce.ma.gov.br/index.php/mural-de-licitacoes-2 e www.portaldecompraspublicas.com.br, ou mediante 
pagamento de R$ 50,00 (cinquenta reais), a ser recolhido através do Documento de Arrecadação 
Municipal-DAM emitido pela Secretaria Municipal de Finanças, E-mail.:cplcoroata@gmail.com, Tel.: 
3641-1478, Coroatá/MA 21/06/2022, Eldo de Melo Viana, Secretário Municipal de Educação.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COROATÁ

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

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2022-SRP. A Prefeitura Municipal de 
Coroatá/MA, através de seu pregoeiro, designado pela Portaria nº 001/2022, torna público para 
conhecimento dos interessados, que fará realizar, sob a égide da Lei nº 10.520/2002, Decreto 
Municipal nº 040/2020, Lei Complementar 123/2006, Lei nº 10.024/2019, Decreto Federal 
3.555/2002, e da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, licitação na modalidade PREGÃO 
na forma ELETRÔNICA do tipo MENOR PREÇO por ITEM, cujo objeto é Contratação de Empresa 
Especializada em Serviços Manutenção e Modernização do Sistema de Iluminação Pública 
para atender a demanda do Município de Coroatá-Ma, Ano 2022. A realização do certame 
está prevista para o dia 06 de Julho de 2022, às 08h00min - horário de Brasília. Edital/Anexos 
estão à disposição dos interessados no horário das 08:00 às 14:00hs na Comissão Permanente de 
Licitação-CPL, para consulta gratuita, podendo ser obtidos através do sites: http://transparencia.
coroata.ma.gov.br/acessoInformacao/licitacao/tce; http://site.tce.ma.gov.br/index.php/mural-
de-licitacoes-2 e www.portaldecompraspublicas.com.br, ou mediante pagamento de R$ 50,00 
(cinquenta reais), a ser recolhido através do Documento de Arrecadação Municipal-DAM emitido 
pela Secretaria Municipal de Finanças, E-mail.:cplcoroata@gmail.com, Tel.: 3641-1478, Coroatá/MA 
21/06/2022, Francisco Carvalho Brandão, Secretário Municipal de Governo.



São Luís, quinta-feira, 23 de junho de 2022
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O abalo sísmico ocorreu cerca de 44 quilômetros da cidade de Khost, perto da fronteira
com o Paquistão

DESASTRE NATURAL

Quase  1.000 mortos em 
terremoto no Afeganistão

Um ter re mo to de mag ni tu de 6,1 na
es ca la Ri ch ter ma tou ao me nos 920
pes so as no Afe ga nis tão, nes ta quar ta-
fei ra (22/6), de acor do com au to ri da- 
des do país. Mais de 600 fi ca ram fe ri- 
das.

O aba lo sís mi co ocor reu cer ca de 44
quilô me tros da ci da de de Khost, per to
da fron tei ra com o Pa quis tão.

De acor do com a agên cia de no tí ci- 
as Bakthar, as áre as atin gi das pe lo ter- 
re mo to es tão em re giões mon ta nho- 
sas, por is so o res ga te es tá sen do fei to
por he li cóp te ros.

Se gun do o si te, as au to ri da des lo- 
cais te mem que o nú me ro de mor tos

con ti nue au men tan do se o go ver no
cen tral não for ne cer aju da de emer- 
gên cia.  <Pe di mos às agên ci as de aju- 
da que pro por ci o nem as sis tên cia
ime di a ta às ví ti mas do ter re mo to pa ra
evi tar um de sas tre hu ma ni tá rio=, afir- 
mou o vi ce-por ta-voz do go ver no, Bi- 
lal Ka ri mi. De acor do com ele, vá ri as
ca sas fo ram des truí das e mui tas pes- 
so as es tão pre sas nos des tro ços.

O ter re mo to foi sen ti do em vá ri as
pro vín ci as da re gião, e tam bém na ca- 
pi tal, Ca bul, lo ca li za da cer ca de 200
km ao nor te do epi cen tro do ter re mo- 
to. Os tre mo res tam bém fo ram ob ser- 
va dos no país vi zi nho Pa quis tão.

O Afe ga nis tão é pro pen so a ter re- 
mo tos, es pe ci al men te na área co nhe- 
ci da co mo Hin du Kush, de gran de ati- 
vi da de sís mi ca e pon to ha bi tu al de
tre mo res na re gião. Em ja nei ro do ano
pas sa do um ter re mo to de 5,3 graus
pro vo cou tre mo res no no ro es te do
Afe ga nis tão, ma tan do pe lo me nos 26
pes so as e des truiu 800 ca sas.

Tam bém em ou tu bro de 2015 um
ter re mo to de 7,7 graus com epi cen tro
no ex tre mo nor des te do país dei xou
mais de uma cen te na de mor tos no
Afe ga nis tão e qua se 300 mor tos no vi- 
zi nho Pa quis tão, on de tam bém fo ram
re gis tra dos mais de 2.000 fe ri dos.

AGRESSÃO

Ouvidor pede prisão do procurador Demétrius

AGRESSÕES CONTRA GABRIELA FORAM REGISTRADAS EM VÍDEO. APÓS DERRUBÁ-LA, ELE  AINDA DÁ SOCOS E PONTAPÉS NA MULHER

O Ou vi dor das Po lí ci as de São Pau- 
lo, Eli zeu So a res Lo pes, re qui si tou
nes ta quar ta-fei ra, 22, ao de le ga do-
ge ral de po lí cia, Os val do Ni co Gon çal- 
ves, a pri são tem po rá ria de De mé trius
Oli vei ra de Ma ce do, pro cu ra dor mu- 
ni ci pal de Re gis tro – ci da de no Va le do
Ri bei ra, a 190 quilô me tros de São Pau- 
lo – que agre diu bru tal men te a pro cu- 
ra do ra-ge ral da ci da de, Ga bri e la Sa- 
ma del lo Mon tei ro de Bar ros, com so- 
cos e pon ta pés na se gun da-fei ra, 20.

Ci tan do as 8ima gens

im pac tan tes9 das

agres sões, Lo pes ava lia

que a pri são tem po rá ria

do pro cu ra dor é

8ne ces sá ria a fim de

sal va guar dar o di rei to

da ví ti ma9. 

A re qui si ção as si na da pe lo ou vi dor,
en vi a da ao che fe da Po lí cia, de ve ser
en ca mi nha da pos te ri or men te à de le- 
ga cia res pon sá vel pe la in ves ti ga ção,
que é a res pon sá vel por even tu al men- 
te pe dir à Jus ti ça a de cre ta ção de me- 
di da cau te lar con tra De mé trius.

As agres sões de De mé trius con tra
Ga bri e la fo ram re gis tra das em ví deo.
Após der ru bar a pro cu ra do ra-ge ral,
ele dá so cos e pon ta pés na mu lher, a
quem é su bor di na do. 

Tam bém a cha ma de <va ga bun da=
e <pu ta=.

Ou tras du as ser vi do ras ten tam
con ter Ma ce do. Uma de las é em pur- 
ra da com vi o lên cia con tra uma por ta
fe cha da. A ou tra ar ras ta Ga bri e la pa ra
ten tar afas tá-la do agres sor. O pro cu-
ra dor só foi con ti do após a in ter ven-
ção de ou tros fun ci o ná ri os que ou vi- 
ram os gri tos de so cor ro.

O ca so foi re gis tra do co mo le são
cor po ral na De le ga cia de De fe sa da
Mu lher de Re gis tro. A pre fei tu ra sus- 
pen deu o pro cu ra dor. 

Ga bri e la dis se que as agres sões
acon te ce ram de pois que ela pe diu a
aber tu ra de um pro ces so dis ci pli nar
con tra o pro cu ra dor por maus-tra tos
a ou tra fun ci o ná ria. <Foi ex pos ta a mi-
nha dig ni da de co mo mu lher, fui des-
res pei ta da com ser vi do ra pú bli ca=,
afir mou.

ESTUPRO EM SC

Justiça autoriza que
criança volte para a mãe

A MENINA ESTAVA EM ABRIGO PARA QUE NÃO FIZESSE ABORTO

Após a juí za Jo a na Ri bei ro Zim mer ten tar con ven cer
uma cri an ça de 11 anos ví ti ma de es tu pro a não fa zer um
abor to le gal, a Jus ti ça de San ta Ca ta ri na de ter mi nou,
nes ta ter ça-fei ra (21/6) que a me ni na, que es ta va em um
abri go com o ob je ti vo de evi tar que fos se re a li za do um
abor to au to ri za do, vol tas se a mo rar com a mãe.

A de fe sa da jo vem no ca so en trou com um ha be as
cor pus no Tri bu nal de Jus ti ça de San ta Ca ta ri na (TJSC)
pa ra re a li zar a in ter rup ção da gra vi dez. Ape sar do abor- 
to, in de pen den te men te do pra zo ges ta ci o nal, nes tes ca- 
sos não pre ci sar de con sen ti men to ju di ci al, a ad vo ga da
Da ni e la Fe lix, afir mou que, de vi do à si tu a ção in co mum
en fren ta da pe la me ni na, <quer cum prir to dos os re qui si- 
tos=.

A juí za Zim mer, que ou viu a cri an ça de 11 anos di zer
<não= ao ser ques ti o na da <se ela que ria ver ele nas cer= e
que fa lou que abor to se ria <ti rar ele da tua bar ri ga e dei- 
xar ele mor rer ali ago ni zan do=, afir mou, por no ta, que
<tre chos da re fe ri da au di ên cia fo ram va za dos de for ma
cri mi no sa=.

Con fi ra a no ta da juí za:
<So bre o ca so le van ta do pe lo Por tal Ca ta ri nas, a juí za

Jo a na Ri bei ro Zim mer in for ma que não se ma ni fes ta rá
so bre tre chos da re fe ri da au di ên cia, que fo ram va za dos
de for ma cri mi no sa. Não só por se tra tar de um ca so que
tra mi ta em se gre do de jus ti ça, mas, so bre tu do pa ra ga- 
ran tir a de vi da pro te ção in te gral à cri an ça.

Com o jul ga men to do STF pe lo não re co nhe ci men to
do di rei to ao es que ci men to, qual quer ma ni fes ta ção so- 
bre o as sun to à im pren sa po de rá im pac tar ain da mais e
pa ra sem pre a vi da de uma cri an ça. Por es sa ra zão, se ria
de ex tre ma im por tân cia que es se ca so con ti nue a ser
tra ta do pe la ins tân cia ade qua da, ou se ja, pe la Jus ti ça,
com to da a res pon sa bi li da de e éti ca que a si tu a ção re- 
quer e com a de vi da pro te ção a to dos os seus di rei tos e
ga ran ti as cons ti tu ci o nais=.

São Luís, quinta-feira, 23 de junho de 2022

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 023/2022 REGISTRO 
DE PREÇO Nº 020/2022. 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: Maior desconto por Item, que 
será regida pela Lei nº 8.666/93, suas alterações. Objeto: Registro de Preços para Contratação de Empresa 
Especializada no Fornecimento de Gás Glp, para Atender a Demanda da Secretaria de Educação do Município 
de Arari/MA. ABERTURA: 07 de julhoo 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, 20 de junho de 2022. Marcelo Sousa Santana. 
Secretário Municipal de Educação.

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de coleta transporte, 

tratamento e disposição final de resíduos de serviços de saúde de classificação A, B e E, com 

fornecimento de bombonas, em regime de comodato, para atender a demanda da Policlínica do 

Coroadinho, Unidade de saúde a ser administrada pela EMSERH.

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR LOTE.

DATA DA SESSÃO: 19/07/2022, às 9h, horário de Brasília.

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. 

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 csl@emserh.ma.gov.br e/ou vinicius.licitacao.emserh@gmail.com, ou pelo telefone (98) 

3235-7333.

São Luís (MA), 20 de junho de 2022

Vinicius Boueres Diogo Fontes

Agente de Licitação da CSL/EMSERH

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 165/2022 – CSL/EMSERH

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 55.994/2022 – EMSERH

A SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO - SETUR, através do Presidente da Comissão Setorial de 

Licitação, instituído pela Portaria n° 029/2021 – GAB/SETUR, de 17 de fevereiro de 2021, publicada no 

Diário Oficial do Estado n° 35, de 19 de fevereiro de 2021, leva ao conhecimento dos interessados que 

realizará CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2022 - SETUR, visando a “Abertura de Edital de 

Chamamento Público para credenciamento de Pesquisador Júnior por ocasião do Festejo Junino 

no período de 15 a 17/07 e 22 a 24/07 do ano de 2022”, conforme especificações e condições 

estabelecidas no Edital, na forma da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993. O Edital referente o 

presente Chamamento e seus anexos estão à disposição dos interessados na Comissão Setorial de 

Licitação da SETUR, gratuitamente, em dias úteis, das 14h às 18h, devendo o licitante levar CD-ROM ou 

Pen drive, onde serão gravados o Edital e seus anexos, que também poderão ser consultados por 

intermédio do site da Secretaria de Estado de Turismo – SETUR, http://www.turismo.ma.gov.br. 

Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do e-mail observatorioturismoma@gmail.com.

São Luís - MA, 21 de junho de 2022

RODRIGO JOSÉ RIBEIRO SOUSA

Presidente da Comissão Setorial de Licitação - SETUR/MA

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO

AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2022 – SETUR-MA
PROCESSO Nº 127694/2022 – SETUR – MA

O DIGITAL TAMBÉM
É O NOSSO NORMAL! 88

MILHÕES
DE ACESSOSo imparcial.com.br
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Serviço funciona de segunda a sexta, das 8h às 18h. Os testes precisam ser agendados
pelo aplicativo do Procon-MA, acessando o site do Procon ou pelo Disque Saúde

Mais Se gu ran ça no São João

Pla no Ope ra ci o nal

CORONAVÍRUS

Testagem para 
Covid-19 é ampliada

O
Cen tro de Tes ta gem pa ra 
Co vid-19, do Go ver no do 
Es ta do, se gue fun ci o nan do 
no Hos pi tal Ge né sio Re go, 

na Vi la Pal mei ra, em São Luís, e am- 
pli ou o aten di men to pa ra tes ta gem. A 
par tir des ta quar ta-fei ra (22), a tes ta- 
gem es tá dis po ní vel pa ra o pú bli co 
em ge ral que apre sen te sin to mas há 
mais de três di as. An tes, a tes ta gem no 
lo cal es ta va li be ra da so men te pa ra 
pro fis si o nais da saú de, pro fis si o nais 
da se gu ran ça, pro fis si o nais da edu ca- 
ção, pes so as com do en ças crô ni cas, 
ido sos (60+) e pes so as com de fi ci ên- 
cia.

O ser vi ço fun ci o na de se gun da a 
sex ta-fei ra, das 8h às 18h. Os tes tes 
pre ci sam ser agen da dos pe lo apli ca ti- 
vo do Pro con-MA, aces san do o si te do 
Pro con ou pe lo Dis que Saú de (3190-
9091). Na mo da li da de vir tu al, o usuá- 
rio de ve aguar dar con fir ma ção so bre 
dia/ho rá rio do agen da men to por e-
mail, an tes de se des lo car pa ra o Cen- 
tro de Tes ta gem.

Des de 2020, o Cen tro de Tes ta gem é 
uma das es tra té gi as im plan ta das pe la 
Se cre ta ria de Es ta do da Saú de pa ra a 
vi gi lân cia dos ca sos da Co vid-19.

<O ser vi ço es tá ati vo há mais de 
dois anos e se man tém co mo um im- 
por tan te termô me tro pa ra iden ti fi car 
o au men to ou re du ção dos ca sos. No 
mo men to, o Ma ra nhão se man tém 
com uma mé dia mó vel de 115 no vos 
ca sos e ne nhum óbi to. O ín di ce de in- 
ter na ção con ti nua bai xo, mas pa ra 
con ti nu ar com es se re sul ta do pre ci sa- 
mos iden ti fi car os ca sos, tra tar e evi tar 
o au men to no con tá gio. Os gru pos de 
ris co de vem man ter os cui da dos e to-

TESTAGEM ESTÁ DISPONÍVEL PARA QUEM APRESENTE SINTOMAS HÁ MAIS DE TRÊS DIAS

dos de vem se va ci nar com to das as 
do ses=, re co men dou o se cre tá rio da 
pas ta, Ti a go Fer nan des.

O Cen tro de Tes ta gem é ad mi nis- 
tra do pe la Em pre sa Ma ra nhen se de 
Ser vi ços Hos pi ta la res (Em serh) e re a- 
li zou, nos úl ti mos dois me ses, mais de 
1,5 mil tes tes. <O Cen tro de Tes ta gem é 
um equi pa men to pú bli co de saú de 
im plan tan do des de o iní cio da pan de- 
mia. Es se ser vi ço nun ca pa rou e con- 
ti nua fun ci o nan do e cum prin do o seu 
pa pel, de tec tan do e fa zen do os en ca- 
mi nha men tos ne ces sá ri os pa ra nos- 
sas uni da des de saú de= des ta cou o 
pre si den te da Em serh, Mar cel lo Du ai- 

li be.
O equi pa men to foi inau gu ra do pe- 

la Se cre ta ria de Es ta do da Saú de (SES) 
em mar ço de 2020, co mo par te das 
ações do po der pú bli co es ta du al pa ra 
am pli ar a tes ta gem pa ra di ag nós ti co 
da Co vid-19. Além da tes ta gem, o 
equi pa men to tam bém ofe re ce, de 
acor do com a ne ces si da de, aten di-
men to mé di co e aten di men to em en- 
fer ma gem.

Na re de es ta du al de saú de, as Uni- 
da des de Pron to Aten di men to (UPAS) 
se guem co mo re fe rên cia pa ra aten di- 
men to de ur gên cia em ca sos de sin to- 
mas mo de ra dos a gra ves.

ARRAIAL DO IPEM

Equatorial oferece brincadeiras, brindes e energia

O STAND DA EQUATORIAL NO ARRAIAL DO IPEM ESTÁ ABERTO DAS 18H ÀS 22H E FICA LOCALIZADO EM FRENTE À ENTRADA 

Os ar rai ais es tão a to do va por nos
qua tro can tos da ci da de. E a Equa to ri- 
al Ma ra nhão não po de ria fi car de fo ra
do mai or even to cul tu ral do es ta do.
Pa tro ci na do ra ofi ci al do São João do
Ma ra nhão, a Dis tri bui do ra es tá pre- 
sen te no Ar rai al do Ipem com
um stand cheio de no vi da des.

Além da Equa to ri al Ma ra nhão, a
ENO VA, em pre sa do Gru po, tam bém

es tá pre sen te com ações no es pa ço.
Lá, os vi si tan tes en con tram to ma das
pa ra re car re gar as ener gi as, to tem de
fo tos ins tan tâ ne as, jo gos de ar go las
com di cas de se gu ran ça de ener gia
que va le brin de es pe ci al de São João,
ca das tros e in for ma ções so bre a Pro- 
mo ção Ener gia em Dia. O stand da
Equa to ri al no Ar rai al do Ipem es tá
aber to pa ra vi si ta ção das 18h às 22h e
fi ca lo ca li za do em fren te à en tra da
que dá aces so ao pal co prin ci pal.

Nos ar rai ais é 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.

A Equa to ri al Ma ra nhão tam bém
fez um pla no ope ra ci o nal que es tá
com atu a ção cons tan te du ran te to do
es se pe río do de fes tas ju ni nas. As
equi pes es tão mo bi li za das pa ra for- 
ne cer a ener gia elé tri ca com má xi ma
con ti nui da de pa ra que to dos pos sam
cur tir as fes tas. E ca so ocor ra qual quer
ne ces si da de, li gue pa ra nos sa Cen tral
116 ou re gis tre pe lo What sApp com a
as sis ten te vir tu al Cla ra no (98) 2055-
0116.

O aten di men to da Equa to ri al Ma- 
ra nhão fun ci o na 24h to dos os di as.
Ou tros ser vi ços po dem ser re gis tra dos
por meio do nos so si te www.equa to ri- 
a le ner gia.com.br.

PRO JE TOS

BRK des ta ca a re la ção
en tre as ques tões
am bi en tais e ser vi ços
de sa ne a men to

Ju nho é o mês mun di al do Meio Am bi en te. A da ta de
05 de ju nho foi cri a da pe la Or ga ni za ção das Na ções Uni- 
das (ONU), em 1972, com o ob je ti vo de re lem brar as
pes so as da ne ces si da de de pre ser va ção do meio am bi- 
en te e do uso res pon sá vel dos re cur sos na tu rais.

A pre ser va ção am bi en tal é fun da men tal pa ra a so bre- 
vi vên cia das fu tu ras ge ra ções e a BRK des ta ca a im por- 
tân cia de ações vol ta das às ques tões am bi en tais, que li- 
ga das aos avan ços dos in di ca do res de sa ne a men- 
to, trans for mam e im pac tam na qua li da de de vi da e saú- 
de da po pu la ção.

Nes te ano, o te ma lan ça do pe la ONU pa ra a Se ma na
do Meio Am bi en te é <Uma Só Ter ra= e tem co mo fo co a
vi da sus ten tá vel em har mo nia com a na tu re za. E a con- 
ces si o ná ria apro vei ta o te ma pa ra re for çar os pro gra mas
so ci o am bi en tais que pra ti ca tan to in ter na men te, no in- 
cen ti vo de seus fun ci o ná ri os, quan to na sen si bi li za ção
das co mu ni da des em que atua.

Dos 20 pro gra mas so ci ais da BRK no Ma ra nhão, on ze
de les fa lam di re ta men te com a pre ser va ção do meio
am bi en te, cons ci en ti za ção e edu ca ção am bi en tal. O
De sig ner Sus ten tá vel e o Co zi nha Sus ten tá vel, são cur- 
sos de ca pa ci ta ção ofe re ci dos pe la BRK em par ce ria
com o sis te ma FI E MA, com o ob je ti vo de tra ba lhar com
re sí du os que se ri am des car ta dos, al guns de for ma a
agre dir o meio am bi en te. No De sig ner as alu nas apren- 
dem a trans for mar re sí du os em ar te sa na to, co mo cai xas
de lei te que vi ram bol sas ti po car tei ra, e no Co zi nha o fo- 
co é a uti li za ção de res to de ali men tos que ga nham no vo
sig ni fi ca do em re cei tas, co mo o bo lo de cas ca de abó bo- 
ra, por exem plo.

Vol ta do pa ra as cri an ças, o Pa tru lha Am bi en tal apre- 
sen ta aos alu nos do en si no fun da men tal no ções de edu- 
ca ção am bi en tal por meio de uma pro gra ma ção com
ati vi da des lú di cas a res pei to do meio am bi en te e bo as
prá ti cas sus ten tá veis.

Já o Gra fi tAr te traz uma so lu ção co mo com ba te à pi- 
cha ção e a de pre da ção do pa trimô nio pú bli co e pri va do
por meio de in ter ven ções ar tís ti cas uti li zan do o gra fi te
co mo ar te e no com ba te à po lui ção vi su al.

Em par ce ria com a Re de As ta, a BRK traz co mo no vi- 
da de do seu port fó lio de pro je tos so ci ais, o Mu lhe res
Mais Ren da, pro du ção e dis tri bui ção de ab sor ven tes de
te ci do reu ti li zá veis e pro mo ção de ge ra ção de ren da pa- 
ra cos tu rei ras em bair ros de al ta vul ne ra bi li da de nos
dois mu ni cí pi os em que atua. A dis tri bui ção dos ab sor- 
ven tes se rá fei ta pa ra mu lhe res e ado les cen tes em co- 
mu ni da des vul ne rá veis.

In ter na men te, atra vés do seu de par ta men to de Meio
Am bi en te, a BRK tra ba lha di ver sas ações in ter nas com o
ob je ti vo de for mar seus fun ci o ná ri os em ci da dãos mais
com pro me ti dos em cui dar do pla ne ta. Um dos pro je tos
é a cam pa nha <Uma pi lha a me nos=, que tem co mo ob- 
je ti vo mi ni mi zar os im pac tos am bi en tais cau sa dos pe lo
des car te in cor re to de pi lhas e o reu so da água dos sis te- 
mas de re fri ge ra ção em seu cen tro ope ra ci o nal que co- 
le ta e ar ma ze na a água pro ve ni en te das con den sa do ras
de ar-con di ci o na do pa ra ser uti li za da em la va gem de
veí cu los e lim pe za de área ex ter na, re du zin do o des per- 
dí cio de água.

<O sa ne a men to bá si co es tá in trin si ca men te li ga do à
pre ser va ção do meio am bi en te. A re la ção en tre am bos
de mons tra a ne ces si da de de pro mo ver trans for ma ções
e a ne ces si da de de se vi ver de for ma sus ten tá vel, com
cons ci ên cia e res pon sa bi li da de so ci o am bi en tal= res sal- 
ta Aman da Car do so, res pon sá vel pe la área So ci al da
BRK no Ma ra nhão.

São Luís, quinta-feira, 23 de junho de 2022
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Arraial da Advocacia

Vem aí a edi ção 2022 do Ar rai al da Ad vo-
ca cia. De pois da pau sa de dois anos, o even- 
to vol ta com for ça to tal gra ças ao es for ço da
OAB-MA e a CA A MA, que es tão or ga ni zan do
uma su per pro gra ma ção. Se rá dia 1º de ju-
nho (pró xi ma sex ta-fei ra) e en tre as atra ções
con fir ma das es tão os bois de Ni na Ro dri- 
gues, Mor ros, Mai o ba, Bar ri ca e show com a
can to ra Lucy Al ves. Sua úl ti ma edi ção, em
2019,  reu niu mais de 5 mil pes so as. 

No <modo avião=

O icô ni co guia de vi a gens do KAYAK es tá
de vol ta com uma se le ção de des ti nos in crí-
veis e to das as ins tru ções pa ra en trar em
<mo do avião= nas fé ri as de ju lho de ma nei ra
mais econô mi ca. 

Lan ça do nes te mês, o <Guia Tra vel Hac ker
2022 – Des ti nos pa ra cur tir em mo do avião=
pro me te des per tar um pú bli co ain da tí mi do,
po rém se den to por fa zer as ma las e ex plo rar
o mun do.  Boa vi a gem.

O ad vo ga do Gus ta vo Sauáia es te -
ve pre sen te no ato de De sa gra vo Pú -
bli co em fa vor da ad vo ca cia ma ra -
nhen se, em es pe ci al dos ad vo ga dos
do mu ni cí pio de São Luís Gon za ga. O
ato in te gra o pro je to da ges tão de
Kaio Sa rai va, pre si den te da OAB-MA,
que cul mi na com o for ta le ci men to
do Sis te ma de Prer ro ga ti vas da Ad -
vo ca cia Ma ra nhen se. No re gis tro,
Gus ta vo Sauáia é vis to en tre os co le -
gas Flá vio Cos ta (pro cu ra dor mu ni -
ci pal, pri mei ro à es quer da), o pre si -
den te da OAB-MA, Kaio Sa rai va (ao
la do de Gus ta vo, no cen tro) e An dreia
Fur ta do (à di rei ta), pre si den te da
OAB Sub se ção Ba ca bal 2019-2024.
<A ideia é man ter o res pei to por nos sa
tão va lo ro sa ins ti tui ção=, pos tou
Sauáia em sua re de so ci al.

O pro fes sor Thi a go Li -
ma, do Co lé gio Uni ver -
si tá rio (Co lun), foi con -
tem pla do no edi tal
<Pro fes sor Ci da dão do
Mun do=, da Fun da ção
de Am pa ro à Pes qui sa
e ao De sen vol vi men to
Ci en tí fi co e Tec no ló gi -
co do Ma ra nhão (Fa pe -
ma). O do cen te foi o
úni co da UF MA a ser
se le ci o na do pa ra de -
sen vol ver um pro je to
de me to do lo gi as ati vas
edu ca ci o nais pa ra o
en si no bá si co. 

Ja ce le na Dou ra do, do
Mar ke ting e Co mu ni -
ca ção da Equa to ri al
MA, é vis ta no stand da
Equa to ri al no Ar rai al
do Ipem que es tá aber -
to pa ra vi si ta ção das
18h às 22h e fi ca lo ca -
li za do em fren te à en -
tra da que dá aces so ao
pal co prin ci pal. Lá, os
vi si tan tes en con tram
to ma das pa ra re car re -
gar as ener gi as, to tem
de fo tos ins tan tâ ne as,
jo gos de ar go las com
di cas de se gu ran ça de
ener gia , etc e tal.

Arraial Criativo

Uma pro gra ma ção que in clui fei ri nha de ar- 
te sa na tos, apre sen ta ções cul tu rais e ar tes ma- 
nu ais, além de ca pa ci ta ção dos em pre sá ri os, fa-
rá par te do Ar rai al Cri a ti vo, no pe río do de 24 a 30
de ju nho. 

Cer ca de 30 em pre sas do Shop ping Pas seio e
áre as no en tor no do em pre en di men to no Coha- 
trac es tão fa zen do par te do even to, ide a li za do
pe lo Se brae em par ce ria com os em pre en de do-
res. O even to tem co mo ob je ti vo pro mo ver a in-
te gra ção da eco no mia cri a ti va com a cul tu ra lo- 
cal e o in cre men to das ven das. 

Direito e Processo do Trabalho

O juiz Sau lo Tar cí sio de Car va lho Fon tes, ti tu- 
lar da 2ª Va ra do Tra ba lho de São Luís e pres tes a
com ple tar 28 anos de ma gis tra tu ra, é quem mi- 
nis tra rá o cur so de ex ten são em Di rei to e Pro- 
ces so do Tra ba lho, de 14 a 16 de ju lho, na Fa cul- 
da de de Ne gó ci os Fa e ne, no Re si den ci al Pi nhei- 
ros, di re ci o na do a alu nos da ins ti tui ção e pú bli- 
co ex ter no. O con teú do abor da rá, en tre ou tros
as sun tos, <Aci den te de Tra ba lho e Do en ças Ocu- 
pa ci o nais=, <Sis te ma Re cur sal Tra ba lhis ta=, <Tu- 
te las Pro vi só ri as= e <Pro va no Pro ces so do Tra ba- 
lho=.

Programas sociais

Dos 20 pro gra mas so ci ais da BRK no Ma ra- 
nhão, on ze de les fa lam di re ta men te com a pre- 
ser va ção do meio am bi en te, cons ci en ti za ção e
edu ca ção am bi en tal. O De sig ner Sus ten tá vel e o
Co zi nha Sus ten tá vel, são cur sos de ca pa ci ta ção
ofe re ci dos pe la BRK em par ce ria com o sis te ma
FI E MA, com o ob je ti vo de tra ba lhar com re sí du- 
os que se ri am des car ta dos, al guns de for ma a
agre dir o meio am bi en te. No De sig ner, por
exem plo, as alu nas apren dem a trans for mar re- 
sí du os em ar te sa na to, co mo cai xas de lei te que
vi ram bol sas ti po car tei ra.

Pra curtir

O Bum ba Meu Boi da
Ma dre Deus vai se
apre sen tar nes ta
quin ta-fei ra (23), a
par tir das 19h, na
pro gra ma ção de São
João do Cen tro Cul tu -
ral Va le Ma ra nhão,
na Av. Hen ri que Le al,
no Cen tro His tó ri co.

O Boi de so ta que de
ma tra ca é um dos
mais an ti gos gru pos
do es ta do e vem do
bair ro que é ber ço da
cul tu ra po pu lar em
São Luís. É só che gar
e brin car, aces so grá -
tis.

Pa ra co me mo rar o
dia do rock, ce le bra do
no dia 13 de ju lho, os
fãs do gê ne ro dos
anos 80, 90 e 2000 já
têm on de cur tir o es -
ti lo mu si cal du ran te o
mês.

Um dos prin ci pais
even tos do ca len dá -
rio de For ta le za (CE),
o Fes ti val I’Mu sic, re -
a li za do pe lo Shop -
ping Igua te mi Bos -
que, vai reu nir os
mai o res no mes da
mú si ca bra si lei ra nos
pró xi mos 1º, 2 e 3 de
ju lho.

Qua se 20 mi lhões de
tra ba lha do res in for -
mais re cor re ram a
ocu pa ções com ren da
mais bai xa e sem ne -
ces si da de de qua li fi -
ca ção pa ra ten tar
ban car a so bre vi vên -
cia no ter cei ro tri -
mes tre de 2021. 

Tra ta-se da bus ca pe -
los po pu la res bi cos
co mo es tra té gia pa ra
o pa ga men to de des -
pe sas bá si cas.

São Luís, quinta-feira, 23 de junho de 2022
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Arraial da Advocacia

Vem aí a edi ção 2022 do Ar rai al da Ad vo-
ca cia. De pois da pau sa de dois anos, o even- 
to vol ta com for ça to tal gra ças ao es for ço da
OAB-MA e a CA A MA, que es tão or ga ni zan do
uma su per pro gra ma ção. Se rá dia 1º de ju-
nho (pró xi ma sex ta-fei ra) e en tre as atra ções
con fir ma das es tão os bois de Ni na Ro dri- 
gues, Mor ros, Mai o ba, Bar ri ca e show com a
can to ra Lucy Al ves. Sua úl ti ma edi ção, em
2019,  reu niu mais de 5 mil pes so as. 

No <modo avião=

O icô ni co guia de vi a gens do KAYAK es tá
de vol ta com uma se le ção de des ti nos in crí-
veis e to das as ins tru ções pa ra en trar em
<mo do avião= nas fé ri as de ju lho de ma nei ra
mais econô mi ca. 

Lan ça do nes te mês, o <Guia Tra vel Hac ker
2022 – Des ti nos pa ra cur tir em mo do avião=
pro me te des per tar um pú bli co ain da tí mi do,
po rém se den to por fa zer as ma las e ex plo rar
o mun do.  Boa vi a gem.

O ad vo ga do Gus ta vo Sauáia es te -
ve pre sen te no ato de De sa gra vo Pú -
bli co em fa vor da ad vo ca cia ma ra -
nhen se, em es pe ci al dos ad vo ga dos
do mu ni cí pio de São Luís Gon za ga. O
ato in te gra o pro je to da ges tão de
Kaio Sa rai va, pre si den te da OAB-MA,
que cul mi na com o for ta le ci men to
do Sis te ma de Prer ro ga ti vas da Ad -
vo ca cia Ma ra nhen se. No re gis tro,
Gus ta vo Sauáia é vis to en tre os co le -
gas Flá vio Cos ta (pro cu ra dor mu ni -
ci pal, pri mei ro à es quer da), o pre si -
den te da OAB-MA, Kaio Sa rai va (ao
la do de Gus ta vo, no cen tro) e An dreia
Fur ta do (à di rei ta), pre si den te da
OAB Sub se ção Ba ca bal 2019-2024.
<A ideia é man ter o res pei to por nos sa
tão va lo ro sa ins ti tui ção=, pos tou
Sauáia em sua re de so ci al.

O pro fes sor Thi a go Li -
ma, do Co lé gio Uni ver -
si tá rio (Co lun), foi con -
tem pla do no edi tal
<Pro fes sor Ci da dão do
Mun do=, da Fun da ção
de Am pa ro à Pes qui sa
e ao De sen vol vi men to
Ci en tí fi co e Tec no ló gi -
co do Ma ra nhão (Fa pe -
ma). O do cen te foi o
úni co da UF MA a ser
se le ci o na do pa ra de -
sen vol ver um pro je to
de me to do lo gi as ati vas
edu ca ci o nais pa ra o
en si no bá si co. 

Ja ce le na Dou ra do, do
Mar ke ting e Co mu ni -
ca ção da Equa to ri al
MA, é vis ta no stand da
Equa to ri al no Ar rai al
do Ipem que es tá aber -
to pa ra vi si ta ção das
18h às 22h e fi ca lo ca -
li za do em fren te à en -
tra da que dá aces so ao
pal co prin ci pal. Lá, os
vi si tan tes en con tram
to ma das pa ra re car re -
gar as ener gi as, to tem
de fo tos ins tan tâ ne as,
jo gos de ar go las com
di cas de se gu ran ça de
ener gia , etc e tal.

Arraial Criativo

Uma pro gra ma ção que in clui fei ri nha de ar- 
te sa na tos, apre sen ta ções cul tu rais e ar tes ma- 
nu ais, além de ca pa ci ta ção dos em pre sá ri os, fa-
rá par te do Ar rai al Cri a ti vo, no pe río do de 24 a 30
de ju nho. 

Cer ca de 30 em pre sas do Shop ping Pas seio e
áre as no en tor no do em pre en di men to no Coha- 
trac es tão fa zen do par te do even to, ide a li za do
pe lo Se brae em par ce ria com os em pre en de do-
res. O even to tem co mo ob je ti vo pro mo ver a in-
te gra ção da eco no mia cri a ti va com a cul tu ra lo- 
cal e o in cre men to das ven das. 

Direito e Processo do Trabalho

O juiz Sau lo Tar cí sio de Car va lho Fon tes, ti tu- 
lar da 2ª Va ra do Tra ba lho de São Luís e pres tes a
com ple tar 28 anos de ma gis tra tu ra, é quem mi- 
nis tra rá o cur so de ex ten são em Di rei to e Pro- 
ces so do Tra ba lho, de 14 a 16 de ju lho, na Fa cul- 
da de de Ne gó ci os Fa e ne, no Re si den ci al Pi nhei- 
ros, di re ci o na do a alu nos da ins ti tui ção e pú bli- 
co ex ter no. O con teú do abor da rá, en tre ou tros
as sun tos, <Aci den te de Tra ba lho e Do en ças Ocu- 
pa ci o nais=, <Sis te ma Re cur sal Tra ba lhis ta=, <Tu- 
te las Pro vi só ri as= e <Pro va no Pro ces so do Tra ba- 
lho=.

Programas sociais

Dos 20 pro gra mas so ci ais da BRK no Ma ra- 
nhão, on ze de les fa lam di re ta men te com a pre- 
ser va ção do meio am bi en te, cons ci en ti za ção e
edu ca ção am bi en tal. O De sig ner Sus ten tá vel e o
Co zi nha Sus ten tá vel, são cur sos de ca pa ci ta ção
ofe re ci dos pe la BRK em par ce ria com o sis te ma
FI E MA, com o ob je ti vo de tra ba lhar com re sí du- 
os que se ri am des car ta dos, al guns de for ma a
agre dir o meio am bi en te. No De sig ner, por
exem plo, as alu nas apren dem a trans for mar re- 
sí du os em ar te sa na to, co mo cai xas de lei te que
vi ram bol sas ti po car tei ra.

Pra curtir

O Bum ba Meu Boi da
Ma dre Deus vai se
apre sen tar nes ta
quin ta-fei ra (23), a
par tir das 19h, na
pro gra ma ção de São
João do Cen tro Cul tu -
ral Va le Ma ra nhão,
na Av. Hen ri que Le al,
no Cen tro His tó ri co.

O Boi de so ta que de
ma tra ca é um dos
mais an ti gos gru pos
do es ta do e vem do
bair ro que é ber ço da
cul tu ra po pu lar em
São Luís. É só che gar
e brin car, aces so grá -
tis.

Pa ra co me mo rar o
dia do rock, ce le bra do
no dia 13 de ju lho, os
fãs do gê ne ro dos
anos 80, 90 e 2000 já
têm on de cur tir o es -
ti lo mu si cal du ran te o
mês.

Um dos prin ci pais
even tos do ca len dá -
rio de For ta le za (CE),
o Fes ti val I’Mu sic, re -
a li za do pe lo Shop -
ping Igua te mi Bos -
que, vai reu nir os
mai o res no mes da
mú si ca bra si lei ra nos
pró xi mos 1º, 2 e 3 de
ju lho.

Qua se 20 mi lhões de
tra ba lha do res in for -
mais re cor re ram a
ocu pa ções com ren da
mais bai xa e sem ne -
ces si da de de qua li fi -
ca ção pa ra ten tar
ban car a so bre vi vên -
cia no ter cei ro tri -
mes tre de 2021. 

Tra ta-se da bus ca pe -
los po pu la res bi cos
co mo es tra té gia pa ra
o pa ga men to de des -
pe sas bá si cas.
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A PF investiga participação de pastores e ex-ministro por tráfico de influência e
corrupção para a liberação de recursos públicos do Ministério da Educação

In ves ti ga ção Quem é Gil mar San tos

O pre ga dor das mul ti dões

Ações in te gra das

TRÁFICO DE INFLUÊNCIA

Pastor maranhense
é preso pela  PF

A
Po lí cia Fe de ral de üa grou, na
ma nhã des ta quar ta (22),
ope ra ção po li ci al <Aces so Pa- 
go=, des ti na da a in ves ti gar a

prá ti ca de trá û co de in üuên cia e cor- 
rup ção pa ra a li be ra ção de re cur sos
pú bli cos do Fun do Na ci o nal de De- 
sen vol vi men to da Edu ca ção, vin cu la- 
do ao Mi nis té rio da Edu ca ção.

Nes ta ação fo ram cum pri dos 13
man da dos de bus ca e apre en são e 5
pri sões nos es ta dos de Goiás, São Pau- 
lo, Pa rá, além do Dis tri to Fe de ral. Ou- 
tras me di das cau te la res di ver sas, co- 
mo proi bi ção de con ta tos en tre os in- 
ves ti ga dos e en vol vi dos, tam bém fo- 
ram efe tu a das.

O ex-mi nis tro da Edu ca ção, Mil ton
Ri bei ro foi pre so, sen do que além de le
o pas tor Gil mar San tos, que é ma ra- 
nhen se, mas es tá há vá ri os anos no es- 
ta do de Goiás, lo cal on de foi pre so.

Gil mar é sus pei to de ter si do fa vo- 
re ci do pe lo ex-mi nis tro Mil ton Ri bei- 
ro, na li be ra ção de re cur sos do Mi nis- 
té rio, as sim co mo tam bém sus pei ta
de co bran ça de pro pi na.

Além de Gil mar San tos, fo ram pre- 
sos o pas tor Aril ton Mou ra, o ex-mi- 
nis tro Mil ton Ri bei ro, as sim co mo ou- 
tras du as pes so as não iden ti û ca das.

Com ba se em do cu men tos, de poi- 
men tos e Re la tó rio Fi nal da In ves ti ga- 
ção Pre li mi nar Su má ria da Con tro la- 
do ria-Ge ral da União, reu ni dos em
inqué ri to po li ci al, fo ram iden ti û ca- 
dos pos sí veis in dí ci os de prá ti ca cri- 
mi no sa pa ra a li be ra ção das ver bas
pú bli cas.

As or dens ju di ci ais fo ram emi ti das

pe la 15ª Va ra Fe de ral Cri mi nal da Se- 
ção Ju di ciá ria do Dis tri to Fe de ral,
após de clí nio de com pe tên cia à Pri- 
mei ra Ins tân cia. A in ves ti ga ção cor re
sob si gi lo.

O cri me de trá û co de in üuên cia
tem pe na pre vis ta de 2 a 5 anos de re- 
clu são. São in ves ti ga dos tam bém fa- 
tos ti pi û ca dos co mo cri me de cor rup- 
ção pas si va (2 a 12 anos de re clu são),
pre va ri ca ção (3 me ses a 1 ano de de- 
ten ção) e ad vo ca cia ad mi nis tra ti va (1
a 3 me ses).

Gil mar dos San tos, nas ceu em São
Luís, ca pi tal do Ma ra nhão, e é lí der do
Mi nis té rio Cris to pa ra To dos, um ra- 
mo da As sem bleia de Deus, com se de
em Goi â nia. O mi nis tro Ri bei ro já pre- 
gou no tem plo, du ran te cul to de no- 
mi na do Ceia Ge ral A igre ja de le é de
pe que no por te se com pa ra da a ou tros
bra ços da As sem bleia de Deus com

atu a ção na ci o nal. Além de Goiás, es tá
pre sen te em es ta dos co mo Ma ra nhão,
Ma to Gros so, San ta Ca ta ri na e Rio
Gran de do Sul. Gil mar dos San tos diz
ter mais de 40 anos co mo pas tor. San-
tos tam bém é pre si den te da Con ven- 
ção Na ci o nal de Igre jas e Mi nis tros de
As sem blei as de Deus no Bra sil Cris to
pa ra To dos.

San tos se no ta bi li zou no meio
evan gé li co co mo um pre ga dor co nhe- 
ci do por fre quen tar di ver sas igre jas,
pa ra além do meio <as sem blei a no=.
Ape sar da ami za de pú bli ca e do aces- 
so di fe ren ci a do ao mi nis tro Mil ton Ri-
bei ro, o vín cu lo de les com o go ver no
Bol so na ro é an te ri or à che ga da de Ri- 
bei ro à Es pla na da dos Mi nis té ri os.

Quem abriu as por tas do go ver no a
ele e seu bra ço di rei to, Aril ton Mou ra -
tam bém in ves ti ga do na ope ra ção-, foi
o de pu ta do João Cam pos (Re pu bli ca- 
nos-GO), pas tor da As sem bleia de
Deus Mi nis té rio Vi la No va, li ga do à
con ven ção de Ma du rei ra, con for me
in for ma ções de in te gran tes da ban ca- 
da evan gé li ca.

Em um cul to pa ra 80 mil pes so as
em São Luís do Ma ra nhão nos anos
1990, qua se 1 mil pes so as te ri am se
con ver ti do à re li gião evan gé li ca na
mes ma noi te, se gun do a bi o gra ûa. Em
um áu dio de uma pre ga ção an ti ga, ele
é apre sen ta do co mo <o pre ga dor das
mul ti dões=. Ain da em re la ção às cu- 
ras, du ran te a pre ga ção, al guns ûéis
te ri am <vo mi ta do cân ce res e obras de
fei ti ça ria=. Até a rou pa do pas tor te ria
si do al vo dos vô mi tos, de acor do com
a bi o gra ûa.

SÃO LUÍS

Alerta para balões e fogueiras perto do aeroporto

AS TRADICIONAIS FOGUEIRAS DE SÃO JOÃO, POR EXEMPLO, NÃO DEVEM SER ACESAS NAS PROXIMIDADES DOS AEROPORTOS

Fes ta ju ni na é sinô ni mo de ale gria e
di ver são. Mas, quan do se tra ta de se- 
gu ran ça da avi a ção, é pre ci so û car
aten to pa ra que as fes ti vi da des não
pro vo quem pro ble mas pa ra as ope ra- 
ções de voo. 

As tra di ci o nais fo guei ras de São
João, mon ta das nes ta épo ca do ano
em São Luís, por exem plo, não de vem
ser ace sas nas pro xi mi da des dos ae ro- 
por tos. Luis Span ner, res pon sá vel pe- 
la área de Se gu ran ça Ope ra ci o nal da
CCR Ae ro por tos, ex pli ca que uma
faís ca que se des pren de e é le va da pe- 
lo ven to po de pro vo car in cên di os no
sí tio ae ro por tuá rio, cau san do sé ri os
da nos à ope ra ção e se gu ran ça das
pes so as que uti li zam o ae ro por to ou
mo ram na re gião.

Span ner tam bém aler ta que a prá ti- 
ca de sol tar ba lões acar re ta ris cos às
ope ra ções por even tu ais im pac tos na
es tru tu ra do avião. Da dos his tó ri cos
re la ci o na dos aos Ae ro por tos da CCR
apon tam que o pe río do en tre maio e
agos to é quan do há mai or in ter fe rên- 

cia de ba lões nas ope ra ções aé re as.
Por is so, a con ces si o ná ria pe de a co la- 
bo ra ção da po pu la ção pa ra evi tar que
in ci den tes acon te çam, so bre tu do
nes se pe río do em que a ca pi tal ma ra- 
nhen se vol ta a re a li zar seu tra di ci o nal
São João. <Não te mos his tó ri co de aci- 
den tes en vol ven do ba lões no Ae ro- 
por to In ter na ci o nal de São Luís des de
que as su mi mos sua ad mi nis tra ção
em mar ço des te ano, mas ain da é pos- 
sí vel iden ti û car ba lões so bre vo an do
áre as pró xi mas do Ae ró dro mo, em ro- 
ta de ae ro na ves. Ou, ain da, cain do em
áre as gra ma das do ae ro por to, o que
po ten ci a li za o ris co de in cên di os e co- 
lo ca em ris co a se gu ran ça da avi a ção.
Além dis so, é im por tan te res sal tar que
o ato de sol tar ba lões se tra ta de prá ti- 
ca ile gal, pre vis ta em lei=, res sal ta
Span ner.

Con for me o CE NI PA, ór gão de pre- 
ven ção e in ves ti ga ção de aci den tes
ae ro náu ti cos, o cho que de um ba lão
de 50 kg con tra um avião co mer ci al
vo an do a 450 km/h ge ra um im pac to

de até 100 to ne la das, cau san do ris co
de aci den tes nas ro tas das ae ro na ves.

Além dis so, de acor do com o Ar ti go
42 da Lei de Cri mes Am bi en tais (Lei
Nº 9.605), fa bri car, ven der, trans por- 
tar ou sol tar ba lões que pos sam pro- 
vo car in cên di os, tan to üo res tais
quan to ur ba nos, tem pe na de um a
três anos de pri são ou mul ta.

A CCR Ae ro por tos tra ba lha em sis- 
te ma in te gra do de se gu ran ça, pro mo- 
ven do ações pa ra mi ti gar os ris cos de
ba lões e fo guei ras nos ae ro por tos que
es tão sob sua ad mi nis tra ção. Além de
São Luís, es sas ini ci a ti vas con tem- 
plam os ae ró dro mos de Cu ri ti ba, Ba-
ca che ri, Lon dri na e Foz do Igua çu, no
Pa ra ná; Join vil le e Na ve gan tes, em
San ta Ca ta ri na; Ba gé, Pe lo tas e Uru-
guai a na, no Rio Gran de do Sul; Goi â- 
nia, em Goiás; Pal mas, no To can tins;
Pe tro li na, em Per nam bu co; São Luís e
Im pe ra triz, no Ma ra nhão; e Te re si na,
no Pi auí.

SAÚ DE IN FAN TIL

Pro fis si o nais são
ca pa ci ta dos so bre
di ag nós ti co pre co ce

A jor na da de uma pes soa com uma do en ça ra ra mui- 
tas ve zes se ini cia na pri mei ra in fân cia. No en tan to, uma
cri an ça po de le var até se te anos pa ra a iden ti û ca ção de
al gum ti po de mor bi da de. Por is so, o Fun do das Na ções
Uni das pa ra a In fân cia (UNI CEF) e a pre fei tu ra de São
Luís se uni ram pa ra pro mo ver o di ag nós ti co pre co ce e o
es tí mu lo de cri an ças com atra so no de sen vol vi men to,
de û ci ên ci as e do en ças ra ras 3 en tre elas a atro ûa mus cu- 
lar es pi nhal e o au tis mo.

A ini ci a ti va Uni da de Ami ga da Pri mei ra In fân cia (UA- 
PI) é de sen vol vi da em par ce ria com a Ro che, e já ca pa ci- 
tou 104 pro ûs si o nais de saú de de 5 uni da des, sen do 3
uni da des de saú de e 2 uni da des de edu ca ção in fan til em
São Luís.

A ca pa ci ta ção é com pos ta de três mó du los que abor- 
dam a aten ção in te gral e in te gra da da re de de ser vi ços
bá si cos pa ra a pri mei ra in fân cia 4 in cluin do cri an ças
com de û ci ên cia, do en ças ra ras e atra so no de sen vol vi- 
men to; ma pe a men to e qua li û ca ção da ofer ta dos ser vi- 
ços no mu ni cí pio; a edu ca ção in fan til co mo pro te ção
con tra to das as for mas de vi o lên cia; in di ca do res de qua- 
li da de na edu ca ção in fan til; além do olhar pa ra a in clu- 
são e as di ver sas for mas de apren der e en si nar. <In ves tir
no cui da do in te gral e in te gra do nos seis pri mei ros anos
de vi da 4 olhan do con jun ta men te os di fe ren tes as pec- 
tos do de sen vol vi men to in fan til 4 traz mais re sul ta dos
que em qual quer ou tra fa se da vi da=, de cla ra Cris ti na Al- 
bu quer que, che fe de Saú de do UNI CEF no Bra sil.

In ves tir no cui da do in te gral e

in te gra do nos seis pri mei ros anos de

vi da — olhan do con jun ta men te os

di fe ren tes as pec tos do

de sen vol vi men to in fan til — traz

mais re sul ta dos que em qual quer

ou tra fa se da vi da

A ini ci a ti va tem co mo ob je ti vo o com par ti lha men to
de bo as prá ti cas ain da na pri mei ra in fân cia e se rá im- 
ple men ta da até de zem bro de 2022 em Uni da des Pri má- 
ri as de Saú de (UPS) de 6 ca pi tais bra si lei ras, ca pa ci tan- 
do pro ûs si o nais de saú de pa ra re a li zar o di ag nós ti co ini- 
ci al, acom pa nhar e re fe ren ci ar as cri an ças pa ra ser vi ços
es pe ci a li za dos pa ra con ûr ma ção di ag nós ti ca, tra ta- 
men to e re a bi li ta ção. 

A ini ci a ti va tam bém se rá im ple men ta da em Uni da- 
des de Edu ca ção In fan til, ca pa ci tan do pro ûs si o nais pa- 
ra re fe ren ci a men to de ca sos sus pei tos e pa ra o ofe re ci- 
men to de ser vi ços in clu si vos pa ra to dos.

<Es sa ini ci a ti va evi den cia o po ten ci al das par ce ri as
pú bli co-pri va das, ofe re cen do aces so à saú de de for ma
de mo crá ti ca, sus ten tá vel e eû ci en te=, ex pli ca Pa trick Ec- 
kert, Pre si den te da Ro che Far ma Bra sil. Se gun do a Or ga- 
ni za ção Mun di al de Saú de (OMS), o con cei to de do en ça
ra ra atin ge, atu al men te, 65 pes so as em ca da gru po de
100 mil in di ví du os, ou se ja, 1,3 pa ra ca da 2 mil pes so as.
No Bra sil, o nú me ro de pes so as com al gu ma do en ça ra ra
che ga a 13 mi lhões, de acor do com a In ter far ma.

Es sa ini ci a ti va evi den cia o po ten ci al

das par ce ri as pú bli co-pri va das,

ofe re cen do aces so à saú de de for ma

de mo crá ti ca, sus ten tá vel e efi ci en te
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A operação investigar crimes de fraudes a licitação, peculato e associação criminosa,
além de possível lavagem de dinheiro que causaram prejuízo de quase R$ 5 milhões 

Co le ta de da dos

MARANHÃO

Duas cidades são alvos
de operação do Gaeco

O
Mi nis té rio Pú bli co do Ma ra- 
nhão (MP MA), por meio da 
1ª Pro mo to ria de Jus ti ça de 
Por to Fran co, com apoio 

ope ra ci o nal do Gru po de Atu a ção Es- 
pe ci a li za da no Com ba te às Or ga ni za- 
ções Cri mi no sas (Ga e co), da Co or de- 
na do ria de Se gu ran ça Ins ti tu ci o nal do 
MP MA, e a Po lí cia Ci vil, por meio da 
10º Re gi o nal de Im pe ra triz, de üa gra- 
ram a Ope ra ção Gauss, nos mu ni cí pi- 
os de Por to Fran co e Cam pes tre.

O ob je ti vo da ope ra ção é in ves ti gar 
cri mes de frau des a li ci ta ção, pe cu la to 
e as so ci a ção cri mi no sa, além de pos- 
sí vel la va gem de di nhei ro, cri mes pra- 
ti ca dos por ser vi do res pú bli cos, pe lo 
ex-pre fei to do mu ni cí pio de Cam pes- 
tre do Ma ra nhão e em pre sá ri os, du- 
ran te os anos de 2018 e 2019. Os atos 
cau sa ram su pos to da no ao erá rio pú- 
bli co no va lor de R$ 4.773.617,10.

As in ves ti ga ções fo ram ini ci a das a 
par tir de re pre sen ta ção for mu la da 
pe lo Sin di ca to dos Tra ba lha do res em 
Es ta be le ci men to de En si no no Mu ni- 
cí pio de Cam pes tre – Ma ra nhão, que 
in for mou à 1ª Pro mo to ria de Jus ti ça 
de Por to Fran co a pos si bi li da de de 
frau de no pre gão pre sen ci al nº 
31/2018, vol ta do à con tra ta ção de 
pes so al ter cei ri za do, cu jo cer ta me foi 
ven ci do pe la em pre sa Dyonatha Mar- 
ques da Sil va ME, de no mi na da San 
Ga bri el Ser vi ços e Trans por tes Lt da.

Ao lon go da in ves ti ga ção, en tre os 
in dí ci os de frau de iden ti û ca dos en- 
con tra-se: au sên cia de pu bli ca ção do 
edi tal, ina bi li ta ção in fun da da da con- 
cor ren te, ates ta dos frau du len tos de 
ca pa ci da de téc ni ca, in su û ci ên cia 
ope ra ci o nal da em pre sa em pres tar o

Ope ra ção

A OPERAÇÃO DO GAECO OCORREU NAS CIDADES DE CAMPESTRE E PORTO FRANCO

ob je to da con tra ta ção, mo di û ca ção 
da da ta do cer ta me, den tre ou tras ile- 
ga li da des.

Além des ses fa tos, iden ti û cou-se 
que ao lon go da exe cu ção con tra tu al 
o con tra to foi adi ti va do por du as ve- 
zes, sem pre al te ran do seu va lor, uma 
vez que o mon tan te glo bal de R$ 
406.628,04 pas sou a ser o va lor men- 
sal, nos adi ti vos pos te ri o res. Des ta ca-
se que o pri mei ro adi ti vo foi as si na do 
quan do já ha via si do ul tra pas sa do o 
pra zo de va li da de do con tra to ori gi- 
nal. A de ci são ju di ci al, da 1ª Va ra da 
Co mar ca de Por to Fran co, au to ri zou a 
bus ca e apre en são de do cu men tos, 
veí cu los, di nhei ro e ele trô ni cos nos 
en de re ços li ga dos à em pre sa con tra- 
ta da, ser vi do res pú bli cos, além do ex-
pre fei to de Cam pes tre. Foi de cre ta da 
ain da a pri são pre ven ti va de um dos 

in ves ti ga dos e tam bém au to ri za da a 
ex tra ção de da dos de to dos os apa re- 
lhos ele trô ni cos apre en di dos.

A ope ra ção faz alu são a Gauss em 
re fe rên cia ao prín ci pe da ma te má ti ca 
Carl Fri e dri ch Gauss, que cri ou a te o- 
ria das pro gres sões. No ca so da in ves-
ti ga ção, os va lo res do con tra to e seus 
res pec ti vos adi ti vos ti ve ram acrés ci-
mos in jus ti û cá veis e ex po nen ci ais, 
cu jos va lo res ini ci ais pa ra o pe río do 
de qua tro me ses eram de R$ 
406.628,00.

Já no pri mei ro adi ti vo o va lor sal tou 
pa ra R$ 1.591.205,70, o que no pe río- 
do de qua tro me ses cor res pon deu a 
um gas to men sal apro xi ma do ao pre- 
vis to ini ci al men te pa ra a exe cu ção de 
qua tro me ses do con tra to.

RANKING

TJMA é o 5º mais transparente do Brasil

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA SUBIU NOVE POSIÇÕES COM RELAÇÃO AO RANKING FINAL DE 2021, QUANDO FICOU NA 14ª COLOCAÇÃO

O Tri bu nal de Jus ti ça do Ma ra nhão
ocu pa o quin to lu gar, com ín di ce de
in for ma ção de 97,12%, em ran king
pre li mi nar de trans pa rên cia, en tre os
27 tri bu nais es ta du ais do Bra sil. Mo- 
men ta ne a men te, o TJ MA su biu no ve
po si ções em re la ção ao ran king û nal
de 2021, quan do û cou na 14ª co lo ca- 
ção. Den tre to das as ca te go ri as de ins- 
ti tui ções do Ju di ciá rio exis ten tes no
país – es ta du al, elei to ral, fe de ral, mi li- 
tar, do tra ba lho, cor tes su pe ri o res e
con se lhos – o TJ MA es tá em 18º lu gar
em 2022, 30 po si ções aci ma da co lo- 
ca ção û nal ob ti da no ano pas sa do,
quan do foi o 48º. Os da dos fo ram
apre sen ta dos em ques ti o ná rio res- 

pon di do em 28 de abril pas sa do, no û- 
nal da ges tão an te ri or. O Ran king da
Trans pa rên cia do Po der Ju di ciá rio foi
ins ti tuí do pe la Re so lu ção CNJ nº
260/2018, que al te rou a Re so lu ção
CNJ nº 215/2015, e tem co mo û na li da- 
de con se guir, com da dos ob je ti vos,
ava li ar o grau de in for ma ção que os
tri bu nais e con se lhos dis po ni bi li zam
aos ci da dãos e ci da dãs.

Co or de na do pe la Co mis são Per- 
ma nen te de Eû ci ên cia Ope ra ci o nal e
Ges tão de Pes so as do Con se lho Na ci- 
o nal de Jus ti ça, o ran king é di vul ga do
pe lo CNJ, anu al men te, co mo pre vê a
Re so lu ção CNJ nº 215/2015, que dis- 
põe, no âm bi to do Po der Ju di ciá rio,

so bre o aces so à in for ma ção e a apli-
ca ção da Lei nº 12.527/2011 – Lei de
Aces so à In for ma ção.

O De par ta men to de Ges tão Es tra-
té gi ca, uni da de do Con se lho, co or de- 
na, sob a su per vi são do con se lhei ro-
ou vi dor do CNJ, a co le ta dos da dos
en vi a dos pe los tri bu nais e con se lhos
pa ra ela bo ra ção do Ran king da Trans- 
pa rên cia do Po der Ju di ciá rio, sen do
que to dos os ór gãos do Po der Ju di ciá-
rio par ti ci pam da ava li a ção.

En tre os 27 tri bu nais de Jus ti ça dos
es ta dos, o TJ MA û cou atrás ape nas do
TJAP, TJ PI, TJ BA e TJRR.

Tor ta de ca ma rão ma ra nhen se

• 1 kg de ca ma rão se co mé dio re ti ra dos do sal;
• 3 to ma tes sem se men tes e bem pi ca dos;
• 4 ce bo las gran des bem pi ca das;
• 3 pi men tões ver des bem pi ca dos;
• 8 ba ta tas gran des co zi das e cor ta das em ro de las;
• Su co de li mão a gos to;
• Co ran te a gos to ( co nhe ci do co mo co lo rau)
• Sal a gos to (so men te pa ra ajus tar );
• 4 ma ços de chei ro ver de;
• Fo lhas de ce bo li nha a gos to;
• Pi men ta do rei no a gos to (bem de le ve)
• Azei te de oli va ( su û ci en te pa ra re fo gar o ca ma rão com
os in gre di en tes, e pa ra un tar a for ma da tor ta)
• 8 ovos in tei ros ba ti dos

• 1. Pri mei ro dei xe o ca ma rão de mo lho pa ra re ti rar to -
do o sal, tro que a água até per ce ber que o ca ma rão não
es tá mais sal ga do, o que po de le var al gu mas ho ras.
• 2. Em uma pa ne la, jun te o azei te, de pois a ce bo la pi ca -
da, o to ma te, e o co ran te a gos to(pa ra dar uma cor)
acres cen te o ca ma rão, vá me xen do e adi ci o nan do o pi -
men tão, chei ro ver de, ce bo li nha, ba ta tas em ro de las e
acres cen te água de for ma que dei xe os in gre di en tes re -
fo ga rem por uns 5 mi nu tos e se en cor pem, dei xan do -os
cre mo sos, ajus te o sal(se ne ces sá rio), o li mão a gos to e a
pi men ta do rei no a gos to. Re ser ve.
• 3. Aque ça o for no, e en quan to is so ba ta os ovos. De -
pois un te com azei te a for ma, co lo que mais da me ta de
dos ovos ba ti dos na for ma e de pois dis po nha o re fo ga do
na for ma, cu bra com o res tan te dos ovos ba ti dos. Dei xe
no for no por uns 35 a 40 mi nu tos ou até sair o gar fo lim -
po. Pa ra en fei tar po de usar uma üor de to ma te e pi men -
tão.
• 4. A tor ta de ca ma rão é ser vi da em pe da ços e é ide al
pa ra ser acom pa nha da com o ar roz de cu xá, ou até mes -
mo um ar roz de vi na grei ra com ce nou ras e fa ro fa.
• 5. Bom Ape ti te!!!!!

Tor ta de ca ma rão com re quei jão

• 1 ovo
• 3 xí ca ras de fa ri nha de tri go
• 150 g de mar ga ri na
• 50 g (1 co lher de so pa bem cheia) de mai o ne se
• Sal a gos to
• Ge ma pa ra pin ce lar

• 500 g de ca ma rão des cas ca do
• 1/2 ce bo la
• 1 to ma te
• 3 co lhe res (so pa) de po ma ro la
• 1 den te de alho amas sa do
• Pi men tão
• Co en tro a gos to
• Sal e pi men ta-do-rei no a gos to
• 2 co lhe res (so pa) de azei te
• Su co de 1 li mão
• 1 co po de re quei jão
• 1 co lher (so pa) de fa ri nha de tri go

• Pre pa re pri mei ro o re cheio.
• Tem pe re o ca ma rão com o li mão, sal, pi men ta-do-rei -
no, alho, to ma te, co en tro, ce bo la e pi men tão (re ser ve
um pou co da ce bo la e pi men tão).
• Dou re a ce bo la e o pi men tão re ser va dos no azei te, em
se gui da acres cen te o ca ma rão.
• Quan do o ca ma rão pe gar cor, acres cen te o Po ma ro la e
dei xe co zi nhar em fo go bai xo com a pa ne la tam pa da.
• Quan do o ca ma rão es ti ver co zi do, acres cen te o tri go
pa ra en gros sar o re cheio.
• Dei xe es fri ar en quan to pre pa ra a mas sa.
• Pa ra a mas sa, mis tu re to dos os in gre di en tes.
• For re um pi rex com a mas sa re ser van do uma par te pa -
ra a tam pa.
• Pas se o re quei jão no fun do da mas sa, cu bra com o re -
cheio de ca ma rão e com a mas sa.
• Pin ce le com 1 ge ma e le ve ao for no bai xo até dou rar.

• Pa ra quem gos ta, po de acres cen tar ao re cheio azei to -
nas pi ca das.

RE CEI TA IM PAR

Apren da du as
ex ce len tes re cei tas
de tor ta de ca ma rão

Ape sar de ser o in gre di en te prin ci pal em mui tos pra- 
tos so ûs ti ca dos, o ca ma rão tam bém po de ser in cor po ra- 
do nas re cei tas prá ti cas do dia a dia, prin ci pal men te nos
pra tos de São João. Pen san do nis so, que tal apren der a
fa zer uma tor ta de ca ma rão e ter uma op ção de lan che
pra lá de gos to sa pa ra sa bo re ar? Na ho ra do pre pa ro, va le
in cre men tar a tor ta com bi nan do sa bo res e tex tu ras.
Além de ser per fei ta pa ra o lan che da tar de, a tor ta de ca- 
ma rão tam bém é uma óti ma es co lha pa ra um jan tar
mais le ve! Con û ra as re cei tas abai xo e es co lha a sua ver- 
são fa vo ri ta pa ra tes tar em ca sa.

In gre di en tes

Mo do de Pre pa ro

Mas sa

Re cheio

Mo do de pre pa ro

Di ca
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Já foram confirmadas as atrações: Boi Brilho da Ilha, grupo de dança portuguesa, Boi
Mocidade de Rosário, Boi de Morros, e o grupo Raimundinho e forró pé no chão

FESTA JUNINA

As Fofinhas no São João
em prol do Educandário
PATRICIA CUNHA

C
om to das as ati vi da des, fes ti- 
vi da des e even tos vol tan do à 
nor ma li da de, tam bém es tá 
de vol ta o tra di ci o nal bai le 

Fo û nhas no São João 2022, even to be- 
ne û cen te que tem sua ren da re ver ti da 
pa ra as obras as sis ten ci ais do Edu- 
can dá rio San to Antô nio. A fes ta acon- 
te ce no pró xi mo dia 28, a par tir das 
18h, no Ba sa Clu be São Luís (Ca lhau).

Tu do já es tá sen do pre pa ra do pa ra 
aguar dar os con vi da dos, após dois 
anos sem a re a li za ção do even to. De- 
co ra ção es pe ci al, atra ções con ûr ma- 
das e um car dá pio es pe ci al fei to so- 
men te com co mi das tí pi cas com ple- 
tam a fes ta que, além de ter um ca rá- 
ter de en tre te ni men to, ser ve à û lan- 
tro pia, uma vez que to da a ren da do 
even to se rá des ti na da, co mo sem pre, 
ao cus teio das obras so ci ais e as sis- 
ten ci ais do Edu can dá rio que com pre- 
en dem des de ali men ta ção, edu ca ção, 
me di ca men tos, ves tuá rio e ma nu ten- 
ção do abri go. O Edu can dá rio cui da 
de mais de 500 cri an ças ca ren tes de 
vá ri os bair ros da pe ri fe ria da ca pi tal.

<Com mui ta ale gria re tor na mos 
com a gran di o sa fes ta Fo û nhas no São 
João 2022, que é sem pre um gran de 
su ces so de pú bli co e de atra ções, 
even to pa tro ci na do pe lo Go ver no do 
Ma ra nhão atra vés da Lei Es ta du al de 
In cen ti vo à Cul tu ra e Cen tro Elé tri co e 
tem sua ren da re ver ti da pa ra as obras 
as sis ten ci ais do Edu can dá rio San to 
Antô nio=, dis se a pre si den te do Edu-

A FESTA ACONTECE NA PRÓXIMA TERÇA (28), A PARTIR DAS 18H, NO BASA CLUBE SÃO LUÍS

can dá rio, Fá ti ma Sa bóia.
Pa ra a fes ta, já fo ram con ûr ma das 

as atra ções: Boi Bri lho da Ilha, gru po 
de dan ça por tu gue sa, Boi Mo ci da de 
de Ro sá rio, Boi de Mor ros, e o gru po 
Rai mun di nho e for ró pé no chão.

Além de po der ar ras tar o pé ao som 
do for ró e brin car com as atra ções 

con vi da das, quem for ao ar rai al tam- 
bém te rá di rei to a um jan tar de co mi-
das tí pi cas. Os con vi tes es tão dis po ní- 
veis no pró prio Edu can dá rio San to 
Antô nio (Ave ni da Ed son Bran dão, 14, 
Anil, pró xi mo Ceu ma III). Mais in for- 
ma ções pe los te le fo nes: 3249-2026/ 
98802-5768.

PROGRAMAÇÃO ESPECIAL

Biblioteca Luiz Phelipe Andrès recebe Arraial da Leitura

A PROGRAMAÇÃO CONTA COM O ESPETÁCULO INFANTIL <O DESEJO DE CATIRINA=, CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS DO CICLO JUNINO, ETC

O cli ma ju ni no con ta gia o Pro je to
<Ci da da nia e Lei tu ra= na Bi bli o te ca
Co mu ni tá ria Luiz Phe li pe An drès (Vi- 
la Ari ri), que re ce be rá o Ar rai al da Lei- 
tu ra, nes ta quin ta-fei ra (23), das 14h
às 17h. Sem pre abor dan do o ca len dá- 
rio cul tu ral do es ta do, a pro gra ma ção
te má ti ca se rá to da vol ta da pa ra o ci clo
fes ti vo des te mês de ju nho.

<A ideia é tra ba lhar es se

pe río do tão es pe ci al e

ri co da cul tu ra

ma ra nhen se que

vi ve mos pa ra am pli ar o

le que de co nhe ci men to

das cri an ças e su as

vi vên ci as do co ti di a no, a

par tir do li vro e da

lei tu ra=, res sal ta a

bi bli o te cá ria Ro sa Ma ria

Fer rei ra Li ma,

co or de na do ra do

Pro je to <Ci da da nia e

Lei tu ra=.

A pro gra ma ção des ta ca o es pe tá cu- 
lo in fan til <O de se jo de Ca ti ri na=, Con- 
ta ção de His tó ri as do Ci clo Ju ni no,
Lei tu ra e ma nu seio de li vros do acer- 
vo do pró prio es pa ço e do Car ro Bi bli- 
o te ca da SAB. Ao û nal, as cri an ças sa- 
bo rei am lan che pro du zi do por em- 
pre en de do res da área.

No ro tei ro das ati vi da des, ma ni fes- 
ta ções po pu la res, a exem plo do bum- 
ba meu boi e do tam bor de cri ou la, e
per so na gens co mo Pai Fran cis co e
Mãe Ca ti ri na ga nha rão a ce na no pro- 
je to, re a li za do pe la So ci e da de de Ami- 
gos das Bi bli o te cas do Ma ra nhão

(SAB/MA), com apoio da Lei Rou a net,
pa tro cí nio do Ins ti tu to Cul tu ral Va le e
par ce ria da As so ci a ção Co mu ni tá ria
do Ita qui-Ba can ga (ACIB).

<A Bi bli o te ca Co mu ni tá ria Luiz
Phe li pe, sem dú vi da, é um es pa ço que
es tá con tri buin do pa ra in cen ti var a
lei tu ra en tre cri an ças jo vens e adul tos
da nos sa co mu ni da de=, aûr ma a di re- 
to ra da Mi cror re gião da ACIB na Vi la
Ari ri, Ruthe Araú jo Fran ça.

<O Pro je to Ci da da nia e Lei tu ra veio
so mar ao tra ba lho de edu ca ção que a
ACIB vem de sen vol ven do. A ins ta la- 
ção das Bi bli o te cas é uma ação im- 
por tan te e ne ces sá ria pa ra a qua li da-
de do en si no das es co las da àrea Ita- 
qui-Ba can ga, que já es tá sur tin do
efei tos po si ti vos=, des ta ca Ri ver Sou- 
za, pre si den te da ACIB.

Ins ta la da na se de da ACIB (rua da
Igre ja, s/n, Vi la Ari ri), a Bi bli o te ca Co- 
mu ni tá ria Luiz Phe li pe An drès foi
inau gu ra da no dia 14 de maio, sen do a
se gun da en tre gue pe lo pro je to <Ci da- 
da nia e Lei tu ra= na área Ita qui-Ba can- 
ga – a pri mei ra foi a Bi bli o te ca Co mu- 
ni tá ria Ma ria Ara gão, aber ta em ou tu- 
bro úl ti mo, na Vi la Ba can ga.

Pro gra ma ção

SÃO JOÃO

Última semana de
festa junina no Sesc

A FESTA ACONTECE NO SESC DEODORO E SESC RAPOSA

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 23, 24 e 25 de ju- 
nho. Na agen da, 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 D’Água. Além das atra ções, o pú bli co po- 
de rá des fru tar tam bém das de li ci o sas co mi das tí pi cas a
pre ços aces sí veis e a bar ra ca da saú de com ori en ta ções
pre ven ti vas, tu do com mui ta se gu ran ça e tran qui li da de
pa ra to da a fa mí lia.

O ar rai al do Sesc abre es pa ço tam bém pa ra a so li da ri- 
e da de. Vo cê po de do ar 1 kg de ali men to não pe re cí vel,
des ti na do às ins ti tui ções as sis ti das pe lo Pro gra ma Me sa
Bra sil Sesc, fa ça par te des sa re de de so li da ri e da de.

SESC DE O DO RO
Dia 23/06
18h – Ca cu riá de Do na Te té
19h – Bum ba-meu-boi/ Fé em Deus
20h – Bum ba-meu-boi / Mor ros
Lo cal: Sesc De o do ro
Dia 24/06
18h – Dan ça Por tu gue sa Vi ra Lu si ta no
19h – Boi zi nho Bar ri ca
20h – Bum ba-meu-boi/ Ni na Ro dri gues
SESC CO MU NI DA DE / RA PO SA
25/06
19h – Qua dri lha da Ra po sa <Os Da na dos=
19h30 – Bum ba-meu-boi Ra ma San ta
20h – Bum ba-meu-boi/ En can to do Olho D’Água
Lo cal: Qua dra Sesc Co mu ni da de – Ra po sa/MA

SABERES

Prorrogadas inscrições
no edital Ancestralidades

PROJETO É DIRECIONADO PARA PESSOAS PRETAS E PARDAS

O Itaú Cul tu ral e a Fun da ção Ti de Se tu bal pror ro gam
até o dia 28 de ju nho (ter ça-fei ra), às 17h, as ins cri ções
pa ra o edi tal An ces tra li da des de Va lo ri za ção à Pes qui sa
2022 – Ci ên ci as e tec no lo gi as em pers pec ti va com os sa- 
be res afro-bra si lei ros. 

O pro je to, um dos pri mei ros gran des des do bra men- 
tos da pla ta for ma An ces tra li da des – lan ça da em no vem- 
bro de 2021 pe las du as ins ti tui ções reu nin do in for ma- 
ções e re üe xões so bre a an ces tra li da de ne gra bra si lei ra
–, é di re ci o na do pa ra pes so as fí si cas pre tas e par das
mai o res de 18 anos, que po dem se ins cre ver gra tui ta- 
men te no link den tro da pla ta for ma https://www.an- 
ces tra li da des.org.br.

O edi tal An ces tra li da des é aber to a pro je tos di vi di dos
nas ca te go ri as Pes qui sa em An da men to e Pes qui sa Con- 
cluí da, po den do es tar li ga dos tan to à aca de mia co mo a
co le ti vos, cen tros de pes qui sas, ins ti tui ções, ob ser va tó- 
ri os e a or ga ni za ções da so ci e da de ci vil. 

Os pro je tos ins cri tos de vem ser vol ta dos a uma das
três te má ti cas pro pos tas: Tec no lo gi as an ces trais afro-
bra si lei ras apli ca das à con tem po ra nei da de; De sen vol- 
vi men to ter ri to ri al, re ge ne ra ção am bi en tal, eco lo gia e
re vi ta li za ção ur ba na e ru ral; e Éti ca e jus ti ça ra ci al nas
Tec no lo gi as de In for ma ção e Co mu ni ca ção (TICs).

Ao to do, se rão con tem pla dos até 12 pro je tos. Os se le- 
ci o na dos na ca te go ria Pes qui sa em An da men to re ce be- 
rão R$ 10 mil, ca da um, e R$ 15 mil os con tem pla dos em
Pes qui sa Con cluí da. O anún cio dos pre mi a dos es tá pre- 
vis to pa ra o dia 18 de no vem bro de 2022, tam bém pe la
pla ta for ma An ces tra li da des.

São Luís, quinta-feira, 23 de junho de 2022

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

