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Pré-candidato ao
governo, Simplício
fala de projetos para
gerar empregos
Em Caxias o pré candidato comprovou investimentos da ordem de 200 milhões de reais da
Agromaratá, empresa que ajudou a se implantar 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 Parnarama acompanhou a colheita de milho e o
avanço da produção em toda a região. PÁGINA 3

FIEMA acerta protocolo
de intenções com a UFMA
PÁGINA 3

TRÁFICO DE INFLUÊNCIA

Pastor maranhense é
preso suspeito de esquema
de corrupção no MEC
Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quarta (22), operação policial “Acesso Pago”, destinada a investigar a prática de tráfico de influência e corrupção 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

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

Duas cidades do
interior do Maranhão
são alvos de operação
por fraude em
licitação e peculato
PÁGINA 10

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

As Fofinhas no São João em prol
do Educandário Santo Antônio
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

Um avô em choque
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
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PEDIDO DE CIRO NOGUEIRA

CNC

Bolsonaro defende
independência do BC

PP retira apoio da
CPI dos Combustíveis

"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

O

presidente Jair Bolsonaro
(PL) defendeu o livre mercado e a independência do
Banco Central em um encontro da Confederação Nacional do
Comércio de Bens, Serviços e Turismo
(CNC), ocorrido em Brasília, nesta
quarta-feira (22/6).

O PEDIDO DE ABERTURA DA CPI JÁ ESTÁ CIRCULANDO

<Entendo que um Banco
Central independente é
importante. Hoje temos
um PIB fantástico e
subimos para a 10ª

PRESIDENTE TAMBÉM ELENCOU AÇÕES ECONÔMICAS IMPLEMENTADAS RECENTEMENTE

economia do mundo.

mas a nossa economia não parou em
2020, sobretudo por programas como
De acordo com a entidade, o presi- Pronampe (Programa Nacional de
dente também elencou ações econô- Apoio às Microempresas e Empresas
micas implementadas recentemente, de Pequeno Porte) e auxílio emergencomo os marcos regulatórios aprova- cial. Em 2021, os senhores criaram
dos para o setor, os acordos comerci- mais empregos do que em anos sem
pandemia, como 2014 e 2015=, pontuais e o leilão de 5G.
O presidente também voltou a falar ou.
Para Bolsonaro, o país alcançou um
sobre a recriação do Ministério da Indústria e do Comércio, com represen- patamar de relevância mundial, apetante indicado pelo setor. Segundo a sar da crise sanitária. <Todo mundo
CNC, Bolsonaro reforçou um olhar hoje reconhece a importância do Brasil. Nosso país é um porto-seguro, tem
mais aguçado para o setor.
segurança jurídica, é um governo que
cumpre seus contratos. Conseguimos
Criação de empregos
O chefe do Executivo pontuou ain- avançar, mas a pandemia serve como
da que o governo federal realizou uma experiência dolorosa para todos
ações em prol do comércio. <Muitas nós.=
cadeias produtivas foram afetadas,

Quem leva isso para a
frente são vocês. Meu
trabalho é não
atrapalhar=, disse em
nota divulgada pela
CNC. O
pronunciamento não foi
transmitido a pedido do
Palácio do Planalto.

O Partido Progressistas decidiu não apoiar a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Preço dos Combustíveis. A decisão teria partido do presidente do partido, o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, a informação foi conûrmada ao jornal Correio Braziliense por parlamentares próximos ao chefe da legenda.
Deputados ouvidos pela reportagem aûrmam que
não há interesse em avançar com o colegiado há três
meses das eleições e um dos motivos seria que a investigação poderia chegar a os próprios parlamentares. <É
uma loucura essa CPI agora a 3 meses das eleições. Não
tem condições de andar (a CPI)=, aûrmou um parlamentar ao Correio.
Outro deputado disse que o próprio presidente (da
Câmara dos Deputados), Arthur Lira (PP-AL), foi um dos
investigados no petrolão: <Ele não tem o mínimo interesse=.
Ao ser questionado sobre o recuo, outro parlamentar
aûrmou que <ainda não é o momento= de apoiar a CPI.
O pedido de abertura da CPI do Preço dos Combustíveis começou a circular nesta segunda-feira (20/6).
Mesmo após a renúncia de José Mauro Coelho da presidência da Petrobras, a base aliada se articula em favor
do presidente Jair Bolsonaro (PL). Para instalar o colegiado são necessárias 171 assinaturas.
No requerimento, os deputados querem investigar a
conduta da Diretoria e do Conselho da Petrobras sobre
os preços; instituição do modelo de gestão da estatal;
motivos do endividamento da companhia e gerenciamento do passivo; impacto da concessão de benefícios
corporativos sobre os preços praticados; modelo tributário dos combustíveis e derivados; e os efeitos decorrentes da sonegação ûscal.

TRANSFERIDO PARA BRASÍLIA

COMBUSTÍVEIS

Justiça nega pedido da defesa e Ribeiro

Governo quer mudar
Lei das Estatais
CB/DAPRESS

BOLSONARO ACREDITA PODER INTERFERIR NOS PREÇOS

A POLÍCIA FEDERAL PRENDEU PREVENTIVAMENTE, NA MANHÃ DE ONTEM, O EX-MINISTRO DA EDUCAÇÃO MILTON RIBEIRO
A Justiça Federal negou o pedido da
defesa do ex-ministro da Educação
Milton Ribeiro, preso nesta quartafeira (22/6), que pedia para que ele ûcasse detido em São Paulo. O juiz Renato Borelli, da 15ª Vara Federal, manteve a determinação para que o pastor
fosse imediatamente transferido para
Brasília.
<Justiûca-se o pedido em tela na
conveniência e economia processual,
e, sobretudo, porque a defesa técnica
do ora suplicante encontra-se baseada em São Paulo, o que permitirá maior efetividade na comunicação entre
o custodiado e este primeiro signatário que estará presente no ato=, dizia o
documento apresentado pelos advogados do ex-ministro.
O ex-ministro mora em Santos, litoral paulista. A defesa dele deve apresentar um pedido de habeas corpus na audiência marcada para quin-

ta-feira (23), às 14h. No mandado de
prisão emitido, o juiz da 15ª Vara Federal também ordenou que o ex-ministro se apresente à Superintendência da PF, em Brasília.
A prisão
A Polícia Federal prendeu preventivamente, na manhã de quarta-feira
(22/6), o ex-ministro da Educação
Milton Ribeiro, em Santos, litoral de
São Paulo. Ele foi preso em uma operação que investiga esquema de corrupção dentro do Ministério da Educação, com verbas do Fundo Nacional
de Desenvolvimento da Educação
(FNDE), autarquia vinculada a pasta.
Também são alvos da operação os
pastores Arilton Moura e Gilmar Santos, ligados ao presidente Jair Bolsonaro (PL). A PF cumpriu 13 mandatos
de busca e apreensão em endereços
ligados aos investigados e cinco de

prisão em Goiás, São Paulo, Pará e no
Distrito Federal.
A operação foi chamada de Acesso
Pago e investiga se houve <tráûco de
inüuência e corrupção para a liberação de recursos públicos= do FNDE.
De acordo com a PF, a ação foi autorizada pelo Supremo Tribunal Federal
(STF).
A prisão ocorre depois da divulgação, em março deste ano, pelo jornal
Estado de S. Paulo, de áudios de Milton Ribeiro em que ele falava sobre o
favorecimento de municípios que negociavam verbas com pastores, que
não tinham cargos no governo. Dias
depois, a Folha de S.Paulo divulgou
um áudio em que Ribeiro falava que o
pedido vinha diretamente do presidente Jair Bolsonaro (PL). Na época,
ele negou, em nota, que Bolsonaro tivesse feito esse pedido. Dias depois,
ele pediu demissão da pasta.

O líder do governo na Câmara dos Deputados, Ricardo Barro (PP-PR), conûrmou, nesta quarta-feira (22/6),
que o governo federal prepara uma medida provisória
(MP) para modiûcar a Lei das Estatais.
De acordo com informações veiculadas pela imprensa, o presidente Jair Bolsonaro (PL) acredita poder interferir nos preços da companhia de forma imediata após
as mudanças.
A Lei das Estatais (Lei 13.303/2016) foi criada em 2016
para estabelecer normas para empresas públicas, ainda
durante o governo do ex-presidente Michel Temer
(MDB), regulamentando o estatuto jurídico e atividades
de empresas públicas ou sociedades de economia mista
com participação da União, dos estados, do Distrito Federal ou dos municípios.
A intenção do governo é editar uma MP modiûcando
trechos da lei que impedem interferência política interna para passar a ter mais controle sobre as decisões tomadas no âmbito da maior empresa brasileira. Bolsonaro já declarou que pretende mudar a política de preço de
paridade internacional (PPI) da Petrobras.
A Lei das Estatais impede que isso seja feito por mera
vontade do presidente, exigindo o cumprimento de protocolos e a participação de acionista minoritários, interessados no lucro da estatal.
Caso seja, de fato, editada pelo Executivo, a MP passa
a vigorar imediatamente após a sua publicação com o
prazo de validade de 60 dias, prorrogáveis por igual período, até que o Congresso Nacional delibere sobre as
medidas.
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PARCERIA

FIEMA faz protocolo de
intenções com a UFMA
O

presidente da Federação
das Indústrias do Estado do
Maranhão (FIEMA), Edilson
Baldez das Neves, e o reitor
da Universidade Federal do Maranhão (UFMA), Natalino Salgado, assinaram o Protocolo de Intenções que
reforça a proposta de desenvolvimento de projetos que beneûciam a comunidade acadêmica da UFMA, a indústria e a população maranhense,
em relação direta com o ensino, pesquisa, extensão e transferência de tecnologias, além de celebrar a união entre as partes. A celebração do acordo
ocorreu no Espaço FIEMA, na Casa da
Indústria Albano Franco e contou
com a presença do vice-presidente
executivo da FIEMA e presidente do
Sindicato das Indústrias da Construção Civil do Estado do Maranhão
(SINDUSCON), Fábio Nahuz, o superintendente da FIEMA, César Miranda, do superintendente do Serviço Social da Indústria (SESI-MA), Diogo Lima, do diretor regional do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
(SENAI-MA), Raimundo Arruda, da
coordenadora regional do Instituto
Euvaldo Lodi (IEL-MA), Michele Frota, do 1º Secretário da FIEMA, Pedro
Ro bson Holanda, do presidente do
Conselho Temático de Infraestrutura
da FIEMA, João Batista Rodrigues, ,
da presidente do Sindicato das Indústrias de Paniûcação e Confeitaria de
São Luís (SINDIPAN), Francina Rosa
Andrade, do pró-reitor da UFMA, Fernando Carvalho Silva, do presidente
da Fundação de Amparo à Pesquisa e
ao Desenvolvimento Cientíûco e Tecnológico do Maranhão (FAPEMA),
André Santos, e da docente do curso
de Engenharia Aeroespacial da UFMA, Mikele Sousa de Sant’Anna.
Segundo o acordo celebrado, existe
o desejo comum das duas instituições

O PRESIDENTE DA FIEMA E O REITOR DA UFMA ASSINARAM PROTOCOLO DE INTENÇÕES
em cooperar em programas que tenham enfoque multidisciplinar e proûssional. Nesse sentido, o objetivo do
Protocolo é o de estabelecer um quadro de cooperação entre as entidades
para o desenvolvimento de projetos
nos campos das ciências das engenharias, ciências exatas, da computação, da saúde, da criatividade, inovação tecnológica e social, além de suas
correspondentes aplicações industriais e cientíûcas.
O presidente da FIEMA, Edilson
Baldez, ressaltou a importância da
ação e falou em nome das entidades
que compõe o Sistema. <Para nós, assumir esse compromisso de desenvolvimento de várias ações junto à
UFMA, representa a nossa participação e envolvimento no crescimento
econômico e social do Maranhão.=
Durante o encontro, o reitor da UFMA, Natalino Salgado fez uma explanação sobre a grandeza da diversidade das ciências e da produção de conhecimento que a universidade pos-

sui por meio de um projeto de pesquisa em Alcântara que estuda a produção de nano satélites com o Centro de
Lançamento de Alcântara (CLA) e de
projetos com cursos de capacitação
que trabalham a inteligência artiûcial,
línguas e cursos voltados para o proûssional de turismo. <São tantas ações
que a universidade tem, que ela precisa dessa relação muito forte com essa
inovação tecnológica trazida pela F
IEMA. Esse conhecimento vai para a
geração de empregos.=
Para o presidente da FAPEMA, André Santos, o envolvimento entre UFMA e FIEMA representa uma forte aliança com o setor produtivo do Estado.
<A gente sabe que este protocolo é o
início de grandes parcerias e a FAPEMA também se disponibiliza com a
pesquisa aplicada que pode beneûciar não só a FIEMA, mas todo o sistema
e sindicatos ûliados. A gente vê como
uma ação importante e que ajudará o
Maranhão a melhorar no cenário nacional com essa ação estratégica.=

CAXIAS E REGIÃO

Simplício fala de projetos para gerar empregos

Um avô em choque
Aqui não é um juiz, um advogado nem um jornalista que está
escrevendo estas mal traçadas linhas. É um pai de quatro ûlhas 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 – nunca, sequer, ouvi a expressão: estupro ou estuprador. Lá, apesar do ambiente da roça, sem escola, sem energia elétrica e dominada por uma comunidade totalmente iletrada, as
crianças aprendiam uma lição simples, mas tão imutável como
uma causa pétrea da constituição. Para toda a vida, o respeito ao
outro ou a outra é uma condição inapagável. Esse respeito inclui
tratar as mulheres como semeadoras de Deus.
Hoje, porém, com tanto saber ao alcance de todos, tantos meios de relacionamentos pelos meios eletrônicos que põem o mundo num celular de 200 gramas; com tantas maneiras de os seres
humanos serem mais felizes, ainda assim, no Brasil ocorre um estupro a cada 10 minutos e um feminicídio a cada sete horas – dados de 2021. E não é nenhum exagero de quem vive a criar e difundir fake news. É estatística do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. A pesquisa divulgada há poucos dias mostra que mais de
100 mil meninas e mulheres sofreram violência sexual entre março de 2020 e dezembro de 2021.
Mesmo com tantos casos no dia a dia do país, cada um não deixa de ser uma monstruosidade. Portanto, deu tanta repercussão e
indignação, o caso da criança de 11 anos que engravidou de um
estupro, em Santa Catarina, e uma jovem juíza negou-lhe o direito
de ela abortar. <Não estamos falando de pai, e sim de estuprador=,
resumiu, com incrível capacidade de síntese, o membro do CNJ,
Luiz Fernando Bandeira de Mello, chocado, como todos nós, com
caso e com a conduta da juíza Joana Ribeiro Zimmer – depois disso, alvo de representação de sete conselheiros do CNJ que pedem
apuração dessa inacreditável sentença.
Quando relatei lá no começo deste texto que sou pai e avô, quis
pontuar a minha indignação. A indignação de quem não se sente
no direito de ûcar calado diante de uma ordem tão desumana e
ilegal. Uma violência do Estado, representado pela magistrada,
que revitima aquela criança. Logo ela, que merece toda a proteção
da parte de quem tem o poder de fazê-la. A criança engravidou de
um estuprador. Mas entre outras coisas, a juíza Zimmer chegou a
perguntar se a vítima não <suportaria ûcar mais um pouquinho=
com a gestação e se o <pai do bebê concordaria com a entrega para
adoção=. Vou parar por aqui e tomar uma água para me acalmar.
Felizmente, o STJ anulou a decisão, juridicamente tóxica.

Foi mal (1)

Vazou nas redes sociais um encontro político de Weverton Rocha com o pastor Gilmar Santos e o deputado Cleber Verde (Republicanos), em São Luís. O evangélico e o ex-ministro da Educação
Milton Ribeiro foram presos ontem pela PF, por vários crimes de
corrupção.

Foi mal (2)

Gilmar Santos é maranhense e um dos pastores ligados ao presidente Jair Bolsonaro (PL) e apontados como lobistas que atuavam no MEC, na gestão de Milton Ribeiro. Eram lobistas dos polpudos recursos do FNDE, controlado pelo Centrão no Congresso.

Foi mal (3)

O outro pastor, Arilton Moura (também maranhense), do mesmo esquema de lobby no gabinete paralelo do MEC, chegou a pedir um quilo de ouro ao prefeito Gilberto Braga (PSDB), em troca
da liberação de verbas para Luís Domingues, no Maranhão.

<Vão aparecer mais coisas=

Do ex- ministro da Educação, Abraham Weintraub, sobre prisão de seu sucessor na pasta, Milton Ribeiro. Para ele, novos casos
de corrupção devem aparecer.
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Mais um show em arraial junino, contratado com dinheiro público, pode ser cancelado no Maranhão. Desta vez, a ação do promotor Reinaldo Campos Castro visa impedir o show da cantora Joelma, em Raposa, no

dia 29.

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

=Investimentos no
agronegócio pode gerar
milhares de empregos
em Caxias e região=, diz
Simplício
O pré candidato a governador Simplício Araújo esteve recentemente nos
municípios de Caxias, Buriti Bravo e
Parnarama visitando os resultados de
projetos na região que tiveram sua
participação quando secretário de indústria, comércio e energia.
A região é apontada pelo pré candidato como a <nova Balsas= do Maranhão, segundo ele com mais vanta-

gens, <pois a região além de ser muito
bem servida de modais logísticos como a ferrovia transnordestina, estradas estaduais e federais, pode também aproveitar a hidrovia planejada
para o rio Itapecuru. Sem contar a
curta distância para os principais centros consumidores de grãos, ração e
proteína animal do nordeste=, pontuou Simplício Araújo.
Em Caxias o pré candidato comprovou investimentos da ordem de
200 milhões de reais da Agromaratá,
empresa que ajudou a se implantar 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
Parnarama acompanhou a colheita de
milho e o avanço da produção em toda a região.
Em Buriti Bravo visitou também a

pista de pouso da empresa, um investimento de suma importância para a
região, com capacidade para grandes
aeronaves, uma vez que a Agromaratá
já visualiza a exportação de produção
por via aérea no futuro.
Hoje nas cidades da região já são
mais de 100 mil hectares de soja, quase 50 mil de milho, 15 mil hectares de
cana de açúcar, rebanho bovino estimado em 200 mil cabeças e em torno
de 35 mil aves alojadas na região. <Tudo isso é uma grande riqueza que ajudamos a estruturar, já gerando empregos e que pode gerar muito mais
nos próximos anos, é necessário que o
poder público municipal também se
aproprie dessa perspectiva e contribua para o adensamento dessas cadeias produtivas, eu aposto nesse caminho que precisa inserir urgente
nossos irmãos do leste maranhense
nessa perspectiva= disse Simplício.
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Muita gente está voltando ao uso da máscara em razão
do avanço no número de casos de covid e da gripe Inüuenza no Maranhão. Principalmente, em São Luís.
Com os ajuntamentos nos arraiais juninos, os cuidados deverão ser redobrados.
<Se for culpado, vai pagar=, disse o presidente Jair Bolsonaro sobre prisão de Milton Ribeiro
<Se for inocente, sem problema=. Bolsonaro tinha
dito, lá atrás, que colocava a <cara no fogo= pelo ministro e chamou de <covardia=, as primeiras denúncias.

Polêmica gasosa (1)

O deputado federal do MDB, Ildon Rocha, um bolsonarista da
linha de frente, defendeu ontem a lei que deûne teto de 17% do
ICMS sobre os combustíveis dos Estados, que teriam se <acomodado= em razão da volumosa arrecadação.

Polêmica gasosa (2)

Com apoio do Centrão, o Congresso aprovou, às pressas, a lei
que deûne alíquotas de ICMS pelo piso, que incidir sobre bens e
serviços essenciais relativos a combustíveis, gás natural, energia
elétrica, comunicações e transporte coletivo. Os governadores
vão ao STF.
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Face Misteriosa
LINO RAPOSO MOREIRA ECONOMISTA
PhD Da Academia Maranhense de Letras

Não tenho dúvida alguma sobre ser
verdadeira a aﬁrmação de que a morte de pessoas de nossa convivência,
da família ou não, representa a perda
de muitas de nossas referências de vida e, dessa maneira, nos aproxima um
pouco do ﬁm, embora muitas pessoas
possam hoje em dia viver mais tempo
em comparação com o passado dos
pais. O progresso da medicina tem levado a esperança de vida ao nascer a
aumentos espetaculares. Uma vez, li
em um número do Jornal Pequeno
dos anos 50, salvo engano, notícia sobre a morte de um ancião de cinquenta anos. Vejam isso, ancião de 50 anos!
Lida hoje, a notícia bem poderia ser
classiﬁcada como fake news ou erro
do redator. Eu, tendo já ultrapassado
essa marca temporal em alguns anos,
seria classiﬁcado como o quê? Matusalém, o patriarca bíblico? Como diz o
Livro de Gênesis, ele viveu até a idade
de 969 anos. Eu não gostaria de viver
tanto, pois com quem eu poderia relembrar o tempo de criança e as experiências em comum com os amigos e,
do mesmo modo, como com tios, primos, irmãos, pais e avós? Mas, como
ninguém poderia mesmo viver tantos
séculos, eu gostaria apenas de chegar
a 100. Quem não gosta de uma contagem redonda?

EDITORIAL

Mas qual a razão de eu dizer tudo nhão; professor Cabral Marques, que
isto? Ora, aconteceu de novo. Uma me deu crucial apoio em minha eleiamiga próxima morreu recentemen- ção a presidente da AML, em 2007, às
te, Júlia Moraes, ótima amiga. Apenas vésperas do Centenário da Academia
poucos meses antes, nada revelava o Maranhense de Letras, comemorado
curso cruel dos acontecimentos. Pe- em 2008 sob minha presidência. Tolos padrões da nossa época, era ainda dos se foram em rápida sucessão.
jovem, vigorosa e atenta ao viver, sem
Júlia, ﬁlha de Jomar, tinha a chama
nunca duvidar de ter ainda muitos magníﬁca da amizade. A seus amigos,
anos pela frente, até o ato ﬁnal. Assim dedicava amor leal, verdadeiro e iné, ou deveria ser, até o ﬁm, quando en- condicional, mas, sendo franca, não
tão, expressão da Bíblia, acerca de tor- deixava de expressar seu pensamento,
namos <ao pó= se torna real. Foi com quando agir dessa forma era imporPhelipe Andrès, com Pantoja, o Pan- tante à amizade. Quando foi diagnostojão e acontecerá a todos nós. Agora ticada com a doença que a levaria à
essas palavras deixaram de ser mera morte, a doença de Phelipe Andrès,
fórmula ﬁlo-sóﬁca tradicional, como também como eu muito próximo desempre foram, para se tornarem reali- la, a enfermidade dele já havia avandade física. Hoje morre-se solitaria- çado muito. Naquela ocasião, embora
mente nos hospitais, entre ﬁos, bips e também doente, mas ainda sem a grapisca-piscas de pequenas luzes, sem vidade dele, tinha comovente preocuquase nunca se ter consciência do pação com a saúde Phelipe. As conmomento ﬁnal, sem se perceber a luz versas entre os dois eram quase diárido dia ou a escuridão da noite, sem as e não ocorriam num clima somsermos confortados por nin-guém, brio. Não, havia calma, mesmo com a
mesmo os mais chegados e queridos. consciência do perigo e suas amea
Depois tornamo-nos pó no cremató- ças.
rio e nos misturamos com a natureza.
Durante sua enfermidade, vi como
Os dois últimos anos viram o faleci- uma pessoa pode ser valente ante
mento de conhecidos e, principal- ameaças a sua existência. Nenhuma
mente, de grandes amigos. Entre es- queixa, revolta nenhuma, muita corates, Sálvio Dino, com quem ﬁz amiza- gem. Primeiro, ela mesma foi a uma
de desde 1970, na Secretaria de Fazen- funerária e tomou todas as providênda do Estado, e com quem, nos dois cias necessárias ao próprio velório e
ou três últimos anos, eu falava quase cremação, tendo pagado logo as desdiariamente, eu em São Luís, ele em pesas dos
João Lisboa; Mílson Coutinho, um dos
serviços. Não queria deixar a ningrandes beneméritos da AML e pes- guém tão triste encargo. Segundo, ela
soa de imensa generosidade, me pre- tinha a responsabilidade de ad-minissen-teou com o Diccionario Biblio- trar os cuidados com Aldenir, sua mãe
graphico Brazileiro, de Sacramento idosa, viúva de Jomar, missão desemBlake edição facsimilar, feita em 1970, penhada com admirá-vel dedicação,
da edição original de 1900; Fernando havia alguns anos. Filha exemplar e
Braga, poeta luso-brasileiro, um dos dedicada.
mais brilhantes do Maranhão em
Desde pequena, conviveu com
muitos anos, com produção poética muitos acadêmicos da AML. Não na
de altíssimo nível; Luiz Phelipe An- Academia, mas em sua própria casa,
drès, epítome do idealista pé no chão, onde eles iam conversar com Jomar e
com fabuloso trabalho na direção do com os companheiros. Adquiriu no
projeto de revitalização do centro his- decorrer do tempo perspectiva única
tórico de São Luís e criador do Estalei- dos bastidores da Casa. Sabia mais soro Escola do Maranhão; Jomar Mora- bre um período da vida acadêmica do
es, presidente da AML por 22 anos, que a maioria da Casa.
com brilhante trabalho de reerguiDevemos entender, penso eu, comento da Academia e de festejado mo Julia entendia, a morte como pareditor de novas edições de obras raras te da vida, ou como sua face oposta. A
da bibliograﬁa histórica do Mara- face misteriosa.

Noite de São João: olho pro céu, meu amor
sentir o crepitar das fogueiras e ver o
povo soltar fogos: chuveiros, pistolas,
busca-pés, ou umas estrelinhas e o
zoar das bombinhas de São João. Ah!,
que história é essa, foi-me dito num
coro de ceticismo. Ai, ai, São João, São
João do Carneirinho. Plantar o milho
verde no dia de São José. Isso é baião.
Gonzaga gostava dessas coisas líricas.
Lindas, não?! É isso, tem razão. E por
isso mesmo, olho pro céu, pensando
nos amores jurados no passar das fogueiras, armadas no cair da tarde e
acesas no comecinho da noite. Um fogaréu, de porta em porta. Os fogos
queimando. As crianças repetindo as
toadas de Luís Costa e Danavó. O boizinho de cofo. O maracá chocalhado
com as pedras nas latas velhas e retorcidas. A toada cantada e repetida. Era
noite de São João.
Olho pro céu. A fogueira precisa
queimar, antes do xote começar. Todos dançando. Luiz com Yaiá. Ivo do
A noite vem chegando de mansi- seu Zé com Ivonete da Sinhá. Claudenho. Ver o tempo é um modo agradá- te com Aiá. José de Eurico com Maria
vel de passar o tempo. Que passa, ro- de Dadá. A fogueira vai passando, e
çando-nos como a brisa que vem do todo mundo passando a fogueira. É o
mar. Ainda tenho essa mania antiga compadre com a comadre. É o primo
de olhar pro céu, pra ver se as estrelas com a prima. É o namorado com a nabrilham e piscam, como a nos convi- morada. E o noivo com a noiva. A fodar para um passeio celestial. Todo es- gueira acende o pavio dessas amizase sentir parece sentimento nascido des, que se estendem no inﬁnito do
de um romantismo vulgar. É a mania tempo de amar. O brilho do fogo não
de bisbilhotar o inﬁnito. Arraiais pra se arrefece, sob o ardor da
fogueira de São João. Olho pro céu.
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aqui, emperrado, mas ansioso para
compadre. O aperto de mão ﬁrma o
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Membro da AML e AIL aurineto@hotmail.com

compromisso de uma amizade que
nem a morte consegue matar.
Olho pro céu. E caminho pelas ruas. As fogueiras queimando. As crianças pulando. O chocalho rústico da lata velha marcando o ritmo da toada
dos cantadores, e repetida até a fogueira acinzar. O menino fantasiado
de boi, coberto por um cofo, rasgado
na frente, para que não tropece na
rústica dança em volta do fogo. Olho
pro céu. E contemplo todas essas noites de São João, a trocar conversa comigo mesmo. Os arraiais incendeiam
de cantos e alegria. Fico, a olhar pro
céu, e vejo que ele está lindo, como se
cada estrela fosse uma fogueira de São
João, num pisca-pisca alucinante.
Saio do passado, e, tresloucado, olho
pro céu, meu amor, e vejo que ele está
lindo. Danço o baião, danço o forró,
danço o xaxado, danço todas as canções de Gonzaga, Zé Dantas e doutor
Humberto Teixeira, e danço todos os
cantos de todos os Sãos Joãos, e subo e
desço a rua do meu sonho, para ver o
boi de matraca e deleitar-me de felicidade com poesia do caboclo, sacudindo o maracá e, num repente, como
um menestrel, cantar a doce toada
numa récita poética encantadora.
Olho pro céu. E, na poesia desse canto, danço com Yaiá, danço com Sinhá,
e ainda danço com Raqué. São noites
de São João. Por isso, olho pro céu,
meu amor. E me vem o canto da saudade:
Ai que saudades que eu sinto Das
noites de São João Das noites tão brasileiras nas fogueiras Sob o luar do
sertão Das noites tão brasileiras nas
fogueiras Sob o luar do sertão
Meninos brincando de roda Velhos
soltando balão Moços em volta à fogueira brincando com o coração
Eita, São João dos meus sonhos Eita, saudoso sertão, ai, ai

Proteja-se da covid,
tome a vacina
Diversos estudos cientíﬁcos
corroboram a evidência de que as
doses de reforço reduzem o risco de
morte por covid-19.
Um estudo do Ministério da Saúde, por exemplo,
mostra que a vacina reduz em até nove vezes o risco de
complicações graves e de óbito pela doença. Mesmo diante de nova alta de casos de coronavírus no país, muita
gente ainda negligencia esse cuidado. Hoje, mais de 22
milhões de brasileiros não tomaram a segunda dose da
vacina contra o coronavírus; e nada menos que 62 milhões não foram imunizados com a primeira dose de reforço.
No momento atual, a proteção extra chegou à quarta
dose para quem tem 40 anos ou mais. É imprescindível
que a população adulta esteja com o ciclo vacinal em
dia. Sobretudo os mais velhos, como atesta o mais recente boletim do Núcleo de Inteligência Médica do
HCor (antigo Hospital de Coração). O estudo 4 que
comparou 2.277 internados com covid-19 entre 2020 e
2021 com os 423 hospitalizados em 2022 4 aponta uma
mudança no perﬁl dos pacientes neste ano. Se no início
da pandemia até o ano passado, a idade média deles era
de 61,7 anos, agora é de 71.
Além do acréscimo de quase uma década na idade, o
levantamento do HCor constatou outra alteração no
perﬁl dos internados: 91,9% deles apresentam três ou
mais comorbidades. Esse percentual, até o ano passado,
era de 64,4%. Os autores do boletim destacam ainda o
fato de os pacientes com menos comorbidades terem
praticamente sumido do hospital. Também observam
que, apesar de os internados terem um perﬁl de risco
mais elevado, houve queda de 37,1% para 29,1% no número dos que precisaram de UTI; e de 8,3% para 5,2%,
nos dos que necessitaram de ventilação mecânica.
Entre os médicos que participaram do estudo, não há
dúvida: essa redução nos índices de gravidade da doença está ligada à vacina. É a mesma percepção compartilhada por pesquisadores responsáveis pelos boletins
Observatório Covid-19 e Infogripe, da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). A cada estudo divulgado, eles insistem na importância de a campanha de imunização ser
ampliada e intensiﬁcada. Também reforçam a eﬁcácia
do uso de máscara em locais fechados e em ambientes
onde haja aglomeração.
Nas últimas semanas, o número de infecções vem
crescendo em todo o país, movimento associado a uma
quarta onda de covid-19 no país. Os casos são impulsionados pela ômicron e suas subvariantes, muito mais
contagiosas. Também registra-se crescimento no número de mortes e de internações, mas de forma menos intensa que o de casos da doença. Há, entre os especialistas, quem sustente que a diminuição nos óbitos deve-se
mais ao avanço da imunização no país do que a uma
menor letalidade da ômicron.
Segundo dados do painel do Conselho Nacional dos
Secretários de Saúde, o Brasil registrou ontem 50.272 casos de covid-19, elevando a média móvel de sete dias para 36.775 infecções, uma alta de 18% em relação a duas
semanas antes. Em relação aos óbitos, 96 pessoas perderam a vida em decorrência da doença.
Com isso, a média móvel chegou a 140 mortes, o que
representa um salto de 87% na comparação com 14 dias
atrás. Se você está entre aqueles com o calendário vacinal atrasado, não desdenhe da ciência: vá ao posto de
saúde mais próximo e tome a dose que falta. Proteja sua
vida.

GERAL
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São Luís, quinta-feira, 23 de junho de 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 65.085582, 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
Fábio Tadeu Marchiori Gama
Presidente do Conselho de Administração
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.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA N.º 02/2022
O TRE/MA torna público que realizará no dia 25/07/22, às 14h (horário local), na CPL do TREMA, licitação na modalidade CONCORRÊNCIA, tipo menor preço, para Contratação de empresa 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

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
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

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE SERVIDOR
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR
Nº 292594/2018 (APENSO Nº 147782/2015)
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.

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 contidas 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. Jerônimo 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) leitura, discussão e votação do relatório de diretoria e balanço do
exercício de 2021/2022; d) leitura, discussão da proposta orçamentária para o exercício 2022/2023 e respectivo parecer do Conselho Fiscal.
São Luís, 23 junho de 2022.
Elison Nunes de Almeida
Presidente

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.

MINISTÉRIO DA
EDUCAÇÃO

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

AVISO DE ABERTURA
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/.

MINISTÉRIO DA
ECONOMIA

AVISO DE VENDA
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) 987355325 / (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 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/muralde-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.

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 entrada 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, localizado na MA 334, zona rural, Município de Riachão - Maranhão, conforme processo 21040018623/2021.

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.

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE SERVIDOR
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR
Nº 0094712/2022 (APENSO Nº 049077/2016/SES)
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

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

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ
CNPJ nº 01.616.678/0001-66
GABINETE DO PREFEITO

UNIVERSIDADE
FEDERAL DO
MARANHÃO

JOSÉ CARLOS MARQUES AGUIAR JUNIOR
Pregoeiro Federal

São Luís, 2 de junho de 2022
Sonia Maria Ferreira
Presidente da Comissão

AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2022. PROCESSO ADMINISTRATIVO 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, conforme Projeto Básico e seus anexos, bem como nos termos do Convênio 918121/2021/CODEVASF.
ORDENADOR DE DESPESA: Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos. LOCAL: 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 Licitação - 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.

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 empreitada 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 Municipal de Saúde de Presidente Dutra-MA, conforme especificações. O certame reger-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

ESTADO DO MARANHÃO - MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

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 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.

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.

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 Governo 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

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 entrada junto à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Naturais
- SEMA a solicitação do Requerimento da Licença Ambiental de Regularização – LAR, para a atividade de lazer e turismo denominado Parque
Natural e Balneário Frutuoso, localizado na MA 334, S/N, zona rural, Município de Riachão - Maranhão, conforme processo 22060033406/2022.
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ESTUPRO EM SC

DESASTRE NATURAL

Quase1.000mortosem
terremotonoAfeganistão

Justiçaautorizaque
criançavolteparaamãe

O abalo sísmico ocorreu cerca de 44 quilômetros da cidade de Khost, perto da fronteira
com o Paquistão
A MENINA ESTAVA EM ABRIGO PARA QUE NÃO FIZESSE ABORTO

Um terremoto de magnitude 6,1 na
escala Richter matou ao menos 920
pessoas no Afeganistão, nesta quartafeira (22/6), de acordo com autoridades do país. Mais de 600 ﬁcaram feridas.
O abalo sísmico ocorreu cerca de 44
quilômetros da cidade de Khost, perto
da fronteira com o Paquistão.
De acordo com a agência de notícias Bakthar, as áreas atingidas pelo terremoto estão em regiões montanhosas, por isso o resgate está sendo feito
por helicópteros.
Segundo o site, as autoridades locais temem que o número de mortos

continue aumentando se o governo
central não fornecer ajuda de emergência. <Pedimos às agências de ajuda que proporcionem assistência
imediata às vítimas do terremoto para
evitar um desastre humanitário=, aﬁrmou o vice-porta-voz do governo, Bilal Karimi. De acordo com ele, várias
casas foram destruídas e muitas pessoas estão presas nos destroços.
O terremoto foi sentido em várias
províncias da região, e também na capital, Cabul, localizada cerca de 200
km ao norte do epicentro do terremoto. Os tremores também foram observados no país vizinho Paquistão.

O Afeganistão é propenso a terremotos, especialmente na área conhecida como Hindu Kush, de grande atividade sísmica e ponto habitual de
tremores na região. Em janeiro do ano
passado um terremoto de 5,3 graus
provocou tremores no noroeste do
Afeganistão, matando pelo menos 26
pessoas e destruiu 800 casas.
Também em outubro de 2015 um
terremoto de 7,7 graus com epicentro
no extremo nordeste do país deixou
mais de uma centena de mortos no
Afeganistão e quase 300 mortos no vizinho Paquistão, onde também foram
registrados mais de 2.000 feridos.

AGRESSÃO

Ouvidor pede prisão do procurador Demétrius

Após a juíza Joana Ribeiro Zimmer tentar convencer
uma criança de 11 anos vítima de estupro a não fazer um
aborto legal, a Justiça de Santa Catarina determinou,
nesta terça-feira (21/6) que a menina, que estava em um
abrigo com o objetivo de evitar que fosse realizado um
aborto autorizado, voltasse a morar com a mãe.
A defesa da jovem no caso entrou com um habeas
corpus no Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJSC)
para realizar a interrupção da gravidez. Apesar do aborto, independentemente do prazo gestacional, nestes casos não precisar de consentimento judicial, a advogada
Daniela Felix, aﬁrmou que, devido à situação incomum
enfrentada pela menina, <quer cumprir todos os requisitos=.
A juíza Zimmer, que ouviu a criança de 11 anos dizer
<não= ao ser questionada <se ela queria ver ele nascer= e
que falou que aborto seria <tirar ele da tua barriga e deixar ele morrer ali agonizando=, aﬁrmou, por nota, que
<trechos da referida audiência foram vazados de forma
criminosa=.
Confira a nota da juíza:
<Sobre o caso levantado pelo Portal Catarinas, a juíza
Joana Ribeiro Zimmer informa que não se manifestará
sobre trechos da referida audiência, que foram vazados
de forma criminosa. Não só por se tratar de um caso que
tramita em segredo de justiça, mas, sobretudo para garantir a devida proteção integral à criança.
Com o julgamento do STF pelo não reconhecimento
do direito ao esquecimento, qualquer manifestação sobre o assunto à imprensa poderá impactar ainda mais e
para sempre a vida de uma criança. Por essa razão, seria
de extrema importância que esse caso continue a ser
tratado pela instância adequada, ou seja, pela Justiça,
com toda a responsabilidade e ética que a situação requer e com a devida proteção a todos os seus direitos e
garantias constitucionais=.

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
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

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
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

AGRESSÕES CONTRA GABRIELA FORAM REGISTRADAS EM VÍDEO. APÓS DERRUBÁ-LA, ELE AINDA DÁ SOCOS E PONTAPÉS NA MULHER
O Ouvidor das Polícias de São Paulo, Elizeu Soares Lopes, requisitou
nesta quarta-feira, 22, ao delegadogeral de polícia, Osvaldo Nico Gonçalves, a prisão temporária de Demétrius
Oliveira de Macedo, procurador municipal de Registro – cidade no Vale do
Ribeira, a 190 quilômetros de São Paulo – que agrediu brutalmente a procuradora-geral da cidade, Gabriela Samadello Monteiro de Barros, com socos e pontapés na segunda-feira, 20.

Citando as 8imagens
impactantes9 das
agressões, Lopes avalia
que a prisão temporária

do procurador é
8necessária a ﬁm de
salvaguardar o direito
da vítima9.
A requisição assinada pelo ouvidor,
enviada ao chefe da Polícia, deve ser
encaminhada posteriormente à delegacia responsável pela investigação,
que é a responsável por eventualmente pedir à Justiça a decretação de medida cautelar contra Demétrius.
As agressões de Demétrius contra
Gabriela foram registradas em vídeo.
Após derrubar a procuradora-geral,
ele dá socos e pontapés na mulher, a
quem é subordinado.

Também a chama de <vagabunda=
e <puta=.
Outras duas servidoras tentam
conter Macedo. Uma delas é empurrada com violência contra uma porta
fechada. A outra arrasta Gabriela para
tentar afastá-la do agressor. O procurador só foi contido após a intervenção de outros funcionários que ouviram os gritos de socorro.
O caso foi registrado como lesão
corporal na Delegacia de Defesa da
Mulher de Registro. A prefeitura suspendeu o procurador.
Gabriela disse que as agressões
aconteceram depois que ela pediu a
abertura de um processo disciplinar
contra o procurador por maus-tratos
a outra funcionária. <Foi exposta a minha dignidade como mulher, fui desrespeitada com servidora pública=,
aﬁrmou.

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 ARARIMA, 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.

O DIGITAL TAMBÉM
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PROJETOS

CORONAVÍRUS

Testagem para
Covid-19 é ampliada
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

O

Centro de Testagem para
Covid-19, do Governo do
Estado, segue funcionando
no Hospital Genésio Rego,
na Vila Palmeira, em São Luís, e ampliou o atendimento para testagem. A
partir desta quarta-feira (22), a testagem está disponível para o público
em geral que apresente sintomas há
mais de três dias. Antes, a testagem no
local estava liberada somente para
proﬁssionais da saúde, proﬁssionais
da segurança, proﬁssionais da educação, pessoas com doenças crônicas,
idosos (60+) e pessoas com deﬁciência.
O serviço funciona de segunda a
sexta-feira, das 8h às 18h. Os testes
precisam ser agendados pelo aplicativo do Procon-MA, acessando o site do
Procon ou pelo Disque Saúde (31909091). Na modalidade virtual, o usuário deve aguardar conﬁrmação sobre
dia/horário do agendamento por email, antes de se deslocar para o Centro de Testagem.
Desde 2020, o Centro de Testagem é
uma das estratégias implantadas pela
Secretaria de Estado da Saúde para a
vigilância dos casos da Covid-19.
<O serviço está ativo há mais de
dois anos e se mantém como um importante termômetro para identiﬁcar
o aumento ou redução dos casos. No
momento, o Maranhão se mantém
com uma média móvel de 115 novos
casos e nenhum óbito. O índice de internação continua baixo, mas para
continuar com esse resultado precisamos identiﬁcar os casos, tratar e evitar
o aumento no contágio. Os grupos de
risco devem manter os cuidados e to-

TESTAGEM ESTÁ DISPONÍVEL PARA QUEM APRESENTE SINTOMAS HÁ MAIS DE TRÊS DIAS
dos devem se vacinar com todas as
doses=, recomendou o secretário da
pasta, Tiago Fernandes.
O Centro de Testagem é administrado pela Empresa Maranhense de
Serviços Hospitalares (Emserh) e realizou, nos últimos dois meses, mais de
1,5 mil testes. <O Centro de Testagem é
um equipamento público de saúde
implantando desde o início da pandemia. Esse serviço nunca parou e continua funcionando e cumprindo o seu
papel, detectando e fazendo os encaminhamentos necessários para nossas unidades de saúde= destacou o
presidente da Emserh, Marcello Duai-

libe.
O equipamento foi inaugurado pela Secretaria de Estado da Saúde (SES)
em março de 2020, como parte das
ações do poder público estadual para
ampliar a testagem para diagnóstico
da Covid-19. Além da testagem, o
equipamento também oferece, de
acordo com a necessidade, atendimento médico e atendimento em enfermagem.
Na rede estadual de saúde, as Unidades de Pronto Atendimento (UPAS)
seguem como referência para atendimento de urgência em casos de sintomas moderados a graves.

ARRAIAL DO IPEM

Equatorial oferece brincadeiras, brindes e energia

BRK destaca a relação
entre as questões
ambientais e serviços
de saneamento
Junho é o mês mundial do Meio Ambiente. A data de
05 de junho foi criada pela Organização das Nações Unidas (ONU), em 1972, com o objetivo de relembrar as
pessoas da necessidade de preservação do meio ambiente e do uso responsável dos recursos naturais.
A preservação ambiental é fundamental para a sobrevivência das futuras gerações e a BRK destaca a importância de ações voltadas às questões ambientais, que ligadas aos avanços dos indicadores de saneamento, transformam e impactam na qualidade de vida e saúde da população.
Neste ano, o tema lançado pela ONU para a Semana
do Meio Ambiente é <Uma Só Terra= e tem como foco a
vida sustentável em harmonia com a natureza. E a concessionária aproveita o tema para reforçar os programas
socioambientais que pratica tanto internamente, no incentivo de seus funcionários, quanto na sensibilização
das comunidades em que atua.
Dos 20 programas sociais da BRK no Maranhão, onze
deles falam diretamente com a preservação do meio
ambiente, conscientização e educação ambiental. O
Designer Sustentável e o Cozinha Sustentável, são cursos de capacitação oferecidos pela BRK em parceria
com o sistema FIEMA, com o objetivo de trabalhar com
resíduos que seriam descartados, alguns de forma a
agredir o meio ambiente. No Designer as alunas aprendem a transformar resíduos em artesanato, como caixas
de leite que viram bolsas tipo carteira, e no Cozinha o foco é a utilização de resto de alimentos que ganham novo
signiﬁcado em receitas, como o bolo de casca de abóbora, por exemplo.

Voltado para as crianças, o Patrulha Ambiental apresenta aos alunos do ensino fundamental noções de educação ambiental por meio de uma programação com
atividades lúdicas a respeito do meio ambiente e boas
práticas sustentáveis.

Já o GraﬁtArte traz uma solução como combate à pichação e a depredação do patrimônio público e privado
por meio de intervenções artísticas utilizando o graﬁte
como arte e no combate à poluição visual.

O STAND DA EQUATORIAL NO ARRAIAL DO IPEM ESTÁ ABERTO DAS 18H ÀS 22H E FICA LOCALIZADO EM FRENTE À ENTRADA
Os arraiais estão a todo vapor nos
quatro cantos da cidade. E a Equatorial Maranhão não poderia ﬁcar de fora
do maior evento cultural do estado.
Patrocinadora oﬁcial do São João do
Maranhão, a Distribuidora está presente no Arraial do Ipem com
um stand cheio de novidades.

Além da Equatorial Maranhão, a
ENOVA, empresa do Grupo, também

está presente com ações no espaço.
Lá, os visitantes encontram tomadas
para recarregar as energias, totem de
fotos instantâneas, jogos de argolas
com dicas de segurança de energia
que vale brinde especial de São João,
cadastros e informações sobre a Promoção Energia em Dia. O stand da
Equatorial no Arraial do Ipem está
aberto para visitação das 18h às 22h e
ﬁca localizado em frente à entrada
que dá acesso ao palco principal.

blicas. Caso as pessoas presenciem algum acidente com essas características, é importante entrar em contato
imediatamente com a Equatorial, por
meio da Central de Atendimento 116 e
com o Corpo de Bombeiros, no 193,
para que as medidas de segurança e
restabelecimento do fornecimento
sejam tomadas com maior agilidade.

Plano Operacional
A Equatorial Maranhão também
fez um plano operacional que está
com atuação constante durante todo
Mais Segurança no São João
Nos arraiais é comum o uso de esse período de festas juninas. As
bombinhas, rojões, fogueiras para equipes estão mobilizadas para foraquecer os pandeirões e enfeites juni- necer a energia elétrica com máxima
nos como bandeirinhas e balões de continuidade para que todos possam
papel. E diante dessas situações a re- curtir as festas. E caso ocorra qualquer
gra mais importante é sempre manter necessidade, ligue para nossa Central
distância da rede elétrica e jamais lan- 116 ou registre pelo WhatsApp com a
assistente virtual Clara no (98) 2055çar objetos sobre a rede.
Além disso, nesse período é impor- 0116.
O atendimento da Equatorial Matante redobrar a atenção no trânsito e
evitar acidentes. Muitos deles ocasio- ranhão funciona 24h todos os dias.
nam sérios danos às vítimas e causam Outros serviços podem ser registrados
também transtornos de falta de ener- por meio do nosso site www.equatorigia com quebras de postes em vias pú- alenergia.com.br.

Em parceria com a Rede Asta, a BRK traz como novidade do seu portfólio de projetos sociais, o Mulheres
Mais Renda, produção e distribuição de absorventes de
tecido reutilizáveis e promoção de geração de renda para costureiras em bairros de alta vulnerabilidade nos
dois municípios em que atua. A distribuição dos absorventes será feita para mulheres e adolescentes em comunidades vulneráveis.
Internamente, através do seu departamento de Meio
Ambiente, a BRK trabalha diversas ações internas com o
objetivo de formar seus funcionários em cidadãos mais
comprometidos em cuidar do planeta. Um dos projetos
é a campanha <Uma pilha a menos=, que tem como objetivo minimizar os impactos ambientais causados pelo
descarte incorreto de pilhas e o reuso da água dos sistemas de refrigeração em seu centro operacional que coleta e armazena a água proveniente das condensadoras
de ar-condicionado para ser utilizada em lavagem de
veículos e limpeza de área externa, reduzindo o desperdício de água.
<O saneamento básico está intrinsicamente ligado à
preservação do meio ambiente. A relação entre ambos
demonstra a necessidade de promover transformações
e a necessidade de se viver de forma sustentável, com
consciência e responsabilidade socioambiental= ressalta Amanda Cardoso, responsável pela área Social da
BRK no Maranhão.
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tão valorosa instituição=, postou
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Programas sociais
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de junho.
Cerca de 30 empresas do Shopping Passeio e
áreas no entorno do empreendimento no Cohatrac estão fazendo parte do evento, idealizado
pelo Sebrae em parceria com os empreendedores. O evento tem como objetivo promover a integração da economia criativa com a cultura local e o incremento das vendas.

Trata-se da busca pelos populares bicos
como estratégia para
o pagamento de despesas básicas.

cesso do Trabalho, de 14 a 16 de julho, na Faculdade de Negócios Faene, no Residencial Pinheiros, direcionado a alunos da instituição e público externo. O conteúdo abordará, entre outros
assuntos, <Acidente de Trabalho e Doenças Ocupacionais=, <Sistema Recursal Trabalhista=, <Tutelas Provisórias= e <Prova no Processo do Trabalho=.

Cozinha Sustentável, são cursos de capacitação
oferecidos pela BRK em parceria com o sistema
FIEMA, com o objetivo de trabalhar com resíduos que seriam descartados, alguns de forma a
agredir o meio ambiente. No Designer, por
exemplo, as alunas aprendem a transformar resíduos em artesanato, como caixas de leite que
viram bolsas tipo carteira.
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TRÁFICO DE INFLUÊNCIA

Pastor maranhense
é preso pela PF
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

A

Polícia Federal deüagrou, na
manhã desta quarta (22),
operação policial <Acesso Pago=, destinada a investigar a
prática de tráûco de inüuência e corrupção para a liberação de recursos
públicos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, vinculado ao Ministério da Educação.
Nesta ação foram cumpridos 13
mandados de busca e apreensão e 5
prisões nos estados de Goiás, São Paulo, Pará, além do Distrito Federal. Outras medidas cautelares diversas, como proibição de contatos entre os investigados e envolvidos, também foram efetuadas.
O ex-ministro da Educação, Milton
Ribeiro foi preso, sendo que além dele
o pastor Gilmar Santos, que é maranhense, mas está há vários anos no estado de Goiás, local onde foi preso.
Gilmar é suspeito de ter sido favorecido pelo ex-ministro Milton Ribeiro, na liberação de recursos do Ministério, assim como também suspeita
de cobrança de propina.
Além de Gilmar Santos, foram presos o pastor Arilton Moura, o ex-ministro Milton Ribeiro, assim como outras duas pessoas não identiûcadas.

pela 15ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Distrito Federal,
após declínio de competência à Primeira Instância. A investigação corre
sob sigilo.

Investigação

Quem é Gilmar Santos

Com base em documentos, depoimentos e Relatório Final da Investigação Preliminar Sumária da Controladoria-Geral da União, reunidos em
inquérito policial, foram identiûcados possíveis indícios de prática criminosa para a liberação das verbas
públicas.
As ordens judiciais foram emitidas

O crime de tráûco de inüuência
tem pena prevista de 2 a 5 anos de reclusão. São investigados também fatos tipiûcados como crime de corrupção passiva (2 a 12 anos de reclusão),
prevaricação (3 meses a 1 ano de detenção) e advocacia administrativa (1
a 3 meses).
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. O ministro Ribeiro já pregou no templo, durante culto denominado Ceia Geral A igreja dele é de
pequeno porte se comparada a outros
braços da Assembleia de Deus com

atuação nacional. Além de Goiás, está
presente em estados como Maranhão,
Mato Grosso, Santa Catarina e Rio
Grande do Sul. Gilmar dos Santos diz
ter mais de 40 anos como pastor. Santos também é presidente da Convenção Nacional de Igrejas e Ministros de
Assembleias de Deus no Brasil Cristo
para Todos.
Santos se notabilizou no meio
evangélico como um pregador conhecido por frequentar diversas igrejas,
para além do meio <assembleiano=.
Apesar da amizade pública e do acesso diferenciado ao ministro Milton Ribeiro, o vínculo deles com o governo
Bolsonaro é anterior à chegada de Ribeiro à Esplanada dos Ministérios.
Quem abriu as portas do governo a
ele e seu braço direito, Arilton Moura também investigado na operação-, foi
o deputado João Campos (Republicanos-GO), pastor da Assembleia de
Deus Ministério Vila Nova, ligado à
convenção de Madureira, conforme
informações de integrantes da bancada evangélica.

Profissionais são
capacitados sobre
diagnóstico precoce
A jornada de uma pessoa com uma doença rara muitas vezes se inicia na primeira infância. No entanto, uma
criança pode levar até sete anos para a identiûcação de
algum tipo de morbidade. Por isso, o Fundo das Nações
Unidas para a Infância (UNICEF) e a prefeitura de São
Luís se uniram para promover o diagnóstico precoce e o
estímulo de crianças com atraso no desenvolvimento,
deûciências e doenças raras 3 entre elas a atroûa muscular espinhal e o autismo.

O pregador das multidões

Em um culto para 80 mil pessoas
em São Luís do Maranhão nos anos
1990, quase 1 mil pessoas teriam se
convertido à religião evangélica na
mesma noite, segundo a biograûa. Em
um áudio de uma pregação antiga, ele
é apresentado como <o pregador das
multidões=. Ainda em relação às curas, durante a pregação, alguns ûéis
teriam <vomitado cânceres e obras de
feitiçaria=. Até a roupa do pastor teria
sido alvo dos vômitos, de acordo com
a biograûa.

SÃO LUÍS

Alerta para balões e fogueiras perto do aeroporto

A iniciativa Unidade Amiga da Primeira Infância (UAPI) é desenvolvida em parceria com a Roche, e já capacitou 104 proûssionais de saúde de 5 unidades, sendo 3
unidades de saúde e 2 unidades de educação infantil em
São Luís.
A capacitação é composta de três módulos que abordam a atenção integral e integrada da rede de serviços
básicos para a primeira infância 4 incluindo crianças
com deûciência, doenças raras e atraso no desenvolvimento; mapeamento e qualiûcação da oferta dos serviços no município; a educação infantil como proteção
contra todas as formas de violência; indicadores de qualidade na educação infantil; além do olhar para a inclusão e as diversas formas de aprender e ensinar. <Investir
no cuidado integral e integrado nos seis primeiros anos
de vida 4 olhando conjuntamente os diferentes aspectos do desenvolvimento infantil 4 traz mais resultados
que em qualquer outra fase da vida=, declara Cristina Albuquerque, chefe de Saúde do UNICEF no Brasil.

Investir no cuidado integral e
integrado nos seis primeiros anos de
vida — olhando conjuntamente os
diferentes aspectos do
desenvolvimento infantil — traz
mais resultados que em qualquer
outra fase da vida

AS TRADICIONAIS FOGUEIRAS DE SÃO JOÃO, POR EXEMPLO, NÃO DEVEM SER ACESAS NAS PROXIMIDADES DOS AEROPORTOS
Festa junina é sinônimo de alegria e
diversão. Mas, quando se trata de segurança da aviação, é preciso ûcar
atento para que as festividades não
provoquem problemas para as operações de voo.
As tradicionais fogueiras de São
João, montadas nesta época do ano
em São Luís, por exemplo, não devem
ser acesas nas proximidades dos aeroportos. Luis Spanner, responsável pela área de Segurança Operacional da
CCR Aeroportos, explica que uma
faísca que se desprende e é levada pelo vento pode provocar incêndios no
sítio aeroportuário, causando sérios
danos à operação e segurança das
pessoas que utilizam o aeroporto ou
moram na região.
Spanner também alerta que a prática de soltar balões acarreta riscos às
operações por eventuais impactos na
estrutura do avião. Dados históricos
relacionados aos Aeroportos da CCR
apontam que o período entre maio e
agosto é quando há maior interferên-

cia de balões nas operações aéreas.
Por isso, a concessionária pede a colaboração da população para evitar que
incidentes aconteçam, sobretudo
nesse período em que a capital maranhense volta a realizar seu tradicional
São João. <Não temos histórico de acidentes envolvendo balões no Aeroporto Internacional de São Luís desde
que assumimos sua administração
em março deste ano, mas ainda é possível identiûcar balões sobrevoando
áreas próximas do Aeródromo, em rota de aeronaves. Ou, ainda, caindo em
áreas gramadas do aeroporto, o que
potencializa o risco de incêndios e coloca em risco a segurança da aviação.
Além disso, é importante ressaltar que
o ato de soltar balões se trata de prática ilegal, prevista em lei=, ressalta
Spanner.
Conforme o CENIPA, órgão de prevenção e investigação de acidentes
aeronáuticos, o choque de um balão
de 50 kg contra um avião comercial
voando a 450 km/h gera um impacto

de até 100 toneladas, causando risco
de acidentes nas rotas das aeronaves.
Além disso, de acordo com o Artigo
42 da Lei de Crimes Ambientais (Lei
Nº 9.605), fabricar, vender, transportar ou soltar balões que possam provocar incêndios, tanto üorestais
quanto urbanos, tem pena de um a
três anos de prisão ou multa.

Ações integradas

A CCR Aeroportos trabalha em sistema integrado de segurança, promovendo ações para mitigar os riscos de
balões e fogueiras nos aeroportos que
estão sob sua administração. Além de
São Luís, essas iniciativas contemplam os aeródromos de Curitiba, Bacacheri, Londrina e Foz do Iguaçu, no
Paraná; Joinville e Navegantes, em
Santa Catarina; Bagé, Pelotas e Uruguaiana, no Rio Grande do Sul; Goiânia, em Goiás; Palmas, no Tocantins;
Petrolina, em Pernambuco; São Luís e
Imperatriz, no Maranhão; e Teresina,
no Piauí.

A iniciativa tem como objetivo o compartilhamento
de boas práticas ainda na primeira infância e será implementada até dezembro de 2022 em Unidades Primárias de Saúde (UPS) de 6 capitais brasileiras, capacitando proûssionais de saúde para realizar o diagnóstico inicial, acompanhar e referenciar as crianças para serviços
especializados para conûrmação diagnóstica, tratamento e reabilitação.
A iniciativa também será implementada em Unidades de Educação Infantil, capacitando proûssionais para referenciamento de casos suspeitos e para o oferecimento de serviços inclusivos para todos.
<Essa iniciativa evidencia o potencial das parcerias
público-privadas, oferecendo acesso à saúde de forma
democrática, sustentável e eûciente=, explica Patrick Eckert, Presidente da Roche Farma Brasil. Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), o conceito de doença
rara atinge, atualmente, 65 pessoas em cada grupo de
100 mil indivíduos, ou seja, 1,3 para cada 2 mil pessoas.
No Brasil, o número de pessoas com alguma doença rara
chega a 13 milhões, de acordo com a Interfarma.

Essa iniciativa evidencia o potencial
das parcerias público-privadas,
oferecendo acesso à saúde de forma
democrática, sustentável e eficiente
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MARANHÃO

Duas cidades são alvos
de operação do Gaeco
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

O

Ministério Público do Maranhão (MPMA), por meio da
1ª Promotoria de Justiça de
Porto Franco, com apoio
operacional do Grupo de Atuação Especializada no Combate às Organizações Criminosas (Gaeco), da Coordenadoria de Segurança Institucional do
MPMA, e a Polícia Civil, por meio da
10º Regional de Imperatriz, deüagraram a Operação Gauss, nos municípios de Porto Franco e Campestre.
O objetivo da operação é investigar
crimes de fraudes a licitação, peculato
e associação criminosa, além de possível lavagem de dinheiro, crimes praticados por servidores públicos, pelo
ex-prefeito do município de Campestre do Maranhão e empresários, durante os anos de 2018 e 2019. Os atos
causaram suposto dano ao erário público no valor de R$ 4.773.617,10.
As investigações foram iniciadas a
partir de representação formulada
pelo Sindicato dos Trabalhadores em
Estabelecimento de Ensino no Município de Campestre – Maranhão, que
informou à 1ª Promotoria de Justiça
de Porto Franco a possibilidade de
fraude no pregão presencial nº
31/2018, voltado à contratação de
pessoal terceirizado, cujo certame foi
vencido pela empresa Dyonatha Marques da Silva ME, denominada San
Gabriel Serviços e Transportes Ltda.
Ao longo da investigação, entre os
indícios de fraude identiûcados encontra-se: ausência de publicação do
edital, inabilitação infundada da concorrente, atestados fraudulentos de
capacidade técnica, insuûciência
operacional da empresa em prestar o

AOPERAÇÃO DO GAECO OCORREU NAS CIDADES DE CAMPESTRE E PORTO FRANCO
objeto da contratação, modiûcação
da data do certame, dentre outras ilegalidades.
Além desses fatos, identiûcou-se
que ao longo da execução contratual
o contrato foi aditivado por duas vezes, sempre alterando seu valor, uma
vez que o montante global de R$
406.628,04 passou a ser o valor mensal, nos aditivos posteriores. Destacase que o primeiro aditivo foi assinado
quando já havia sido ultrapassado o
prazo de validade do contrato original. A decisão judicial, da 1ª Vara da
Comarca de Porto Franco, autorizou a
busca e apreensão de documentos,
veículos, dinheiro e eletrônicos nos
endereços ligados à empresa contratada, servidores públicos, além do exprefeito de Campestre. Foi decretada
ainda a prisão preventiva de um dos

investigados e também autorizada a
extração de dados de todos os aparelhos eletrônicos apreendidos.

Operação

A operação faz alusão a Gauss em
referência ao príncipe da matemática
Carl Friedrich Gauss, que criou a teoria das progressões. No caso da investigação, os valores do contrato e seus
respectivos aditivos tiveram acréscimos injustiûcáveis e exponenciais,
cujos valores iniciais para o período
de quatro meses eram de R$
406.628,00.
Já no primeiro aditivo o valor saltou
para R$ 1.591.205,70, o que no período de quatro meses correspondeu a
um gasto mensal aproximado ao previsto inicialmente para a execução de
quatro meses do contrato.

RANKING

TJMA é o 5º mais transparente do Brasil

Aprenda duas
excelentes receitas
de torta de camarão
Apesar de ser o ingrediente principal em muitos pratos soûsticados, o camarão também pode ser incorporado nas receitas práticas do dia a dia, principalmente nos
pratos de São João. Pensando nisso, que tal aprender a
fazer uma torta de camarão e ter uma opção de lanche
pra lá de gostosa para saborear? Na hora do preparo, vale
incrementar a torta combinando sabores e texturas.
Além de ser perfeita para o lanche da tarde, a torta de camarão também é uma ótima escolha para um jantar
mais leve! Conûra as receitas abaixo e escolha a sua versão favorita para testar em casa.

Torta de camarão maranhense

Ingredientes
• 1 kg de camarão seco médio retirados do sal;
• 3 tomates sem sementes e bem picados;
• 4 cebolas grandes bem picadas;
• 3 pimentões verdes bem picados;
• 8 batatas grandes cozidas e cortadas em rodelas;
• Suco de limão a gosto;
• Corante a gosto ( conhecido como colorau)
• Sal a gosto (somente para ajustar );
• 4 maços de cheiro verde;
• Folhas de cebolinha a gosto;
• Pimenta do reino a gosto (bem de leve)
• Azeite de oliva ( suûciente para refogar o camarão com
os ingredientes, e para untar a forma da torta)
• 8 ovos inteiros batidos
Modo de Preparo
• 1. Primeiro deixe o camarão de molho para retirar todo o sal, troque a água até perceber que o camarão não
está mais salgado, o que pode levar algumas horas.
• 2. Em uma panela, junte o azeite, depois a cebola picada, o tomate, e o corante a gosto(para dar uma cor)
acrescente o camarão, vá mexendo e adicionando o pimentão, cheiro verde, cebolinha, batatas em rodelas e
acrescente água de forma que deixe os ingredientes refogarem por uns 5 minutos e se encorpem, deixando -os
cremosos, ajuste o sal(se necessário), o limão a gosto e a
pimenta do reino a gosto. Reserve.
• 3. Aqueça o forno, e enquanto isso bata os ovos. Depois unte com azeite a forma, coloque mais da metade
dos ovos batidos na forma e depois disponha o refogado
na forma, cubra com o restante dos ovos batidos. Deixe
no forno por uns 35 a 40 minutos ou até sair o garfo limpo. Para enfeitar pode usar uma üor de tomate e pimentão.
• 4. A torta de camarão é servida em pedaços e é ideal
para ser acompanhada com o arroz de cuxá, ou até mesmo um arroz de vinagreira com cenouras e farofa.
• 5. Bom Apetite!!!!!

Torta de camarão com requeijão

Massa
1 ovo
3 xícaras de farinha de trigo
150 g de margarina
50 g (1 colher de sopa bem cheia) de maionese
Sal a gosto
Gema para pincelar
Recheio
• 500 g de camarão descascado
• 1/2 cebola
• 1 tomate
• 3 colheres (sopa) de pomarola
• 1 dente de alho amassado
• Pimentão
• Coentro a gosto
• Sal e pimenta-do-reino a gosto
• 2 colheres (sopa) de azeite
• Suco de 1 limão
• 1 copo de requeijão
• 1 colher (sopa) de farinha de trigo
Modo de preparo
• Prepare primeiro o recheio.
• Tempere o camarão com o limão, sal, pimenta-do-reino, alho, tomate, coentro, cebola e pimentão (reserve
um pouco da cebola e pimentão).
• Doure a cebola e o pimentão reservados no azeite, em
seguida acrescente o camarão.
• Quando o camarão pegar cor, acrescente o Pomarola e
deixe cozinhar em fogo baixo com a panela tampada.
• Quando o camarão estiver cozido, acrescente o trigo
para engrossar o recheio.
• Deixe esfriar enquanto prepara a massa.
• Para a massa, misture todos os ingredientes.
• Forre um pirex com a massa reservando uma parte para a tampa.
• Passe o requeijão no fundo da massa, cubra com o recheio de camarão e com a massa.
• Pincele com 1 gema e leve ao forno baixo até dourar.
Dica
• Para quem gosta, pode acrescentar ao recheio azeitonas picadas.
•
•
•
•
•
•

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA SUBIU NOVE POSIÇÕES COM RELAÇÃO AO RANKING FINAL DE 2021, QUANDO FICOU NA 14ª COLOCAÇÃO
O Tribunal de Justiça do Maranhão
ocupa o quinto lugar, com índice de
informação de 97,12%, em ranking
preliminar de transparência, entre os
27 tribunais estaduais do Brasil. Momentaneamente, o TJMA subiu nove
posições em relação ao ranking ûnal
de 2021, quando ûcou na 14ª colocação. Dentre todas as categorias de instituições do Judiciário existentes no
país – estadual, eleitoral, federal, militar, do trabalho, cortes superiores e
conselhos – o TJMA está em 18º lugar
em 2022, 30 posições acima da colocação ûnal obtida no ano passado,
quando foi o 48º. Os dados foram
apresentados em questionário res-

pondido em 28 de abril passado, no û- sobre o acesso à informação e a aplinal da gestão anterior. O Ranking da cação da Lei nº 12.527/2011 – Lei de
Transparência do Poder Judiciário foi Acesso à Informação.
instituído pela Resolução CNJ nº
260/2018, que alterou a Resolução Coleta de dados
CNJ nº 215/2015, e tem como ûnalidaO Departamento de Gestão Estrade conseguir, com dados objetivos, tégica, unidade do Conselho, coordeavaliar o grau de informação que os na, sob a supervisão do conselheirotribunais e conselhos disponibilizam ouvidor do CNJ, a coleta dos dados
aos cidadãos e cidadãs.
enviados pelos tribunais e conselhos
Coordenado pela Comissão Per- para elaboração do Ranking da Transmanente de Eûciência Operacional e parência do Poder Judiciário, sendo
Gestão de Pessoas do Conselho Naci- que todos os órgãos do Poder Judiciáonal de Justiça, o ranking é divulgado rio participam da avaliação.
pelo CNJ, anualmente, como prevê a
Entre os 27 tribunais de Justiça dos
Resolução CNJ nº 215/2015, que dis- estados, o TJMA ûcou atrás apenas do
põe, no âmbito do Poder Judiciário, TJAP, TJPI, TJBA e TJRR.
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SÃO JOÃO

FESTA JUNINA

AsFofinhasnoSãoJoão
emproldoEducandário

Última semana de
festa junina no Sesc

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
PATRICIA CUNHA

C

om todas as atividades, festividades e eventos voltando à
normalidade, também está
de volta o tradicional baile
Foûnhas no São João 2022, evento beneûcente que tem sua renda revertida
para as obras assistenciais do Educandário Santo Antônio. A festa acontece no próximo dia 28, a partir das
18h, no Basa Clube São Luís (Calhau).
Tudo já está sendo preparado para
aguardar os convidados, após dois
anos sem a realização do evento. Decoração especial, atrações conûrmadas e um cardápio especial feito somente com comidas típicas completam a festa que, além de ter um caráter de entretenimento, serve à ûlantropia, uma vez que toda a renda do
evento será destinada, como sempre,
ao custeio das obras sociais e assistenciais do Educandário que compreendem desde alimentação, educação,
medicamentos, vestuário e manutenção do abrigo. O Educandário cuida
de mais de 500 crianças carentes de
vários bairros da periferia da capital.
<Com muita alegria retornamos
com a grandiosa festa Foûnhas no São
João 2022, que é sempre um grande
sucesso de público e de atrações,
evento patrocinado pelo Governo do
Maranhão através da Lei Estadual de
Incentivo à Cultura e Centro Elétrico e
tem sua renda revertida para as obras
assistenciais do Educandário Santo
Antônio=, disse a presidente do Edu-

A FESTA ACONTECE NO SESC DEODORO E SESC RAPOSA
Foi dada a largada para a última semana de festa junina no Sesc. A programação acontece no Sesc Deodoro e
Sesc Comunidade (Raposa) nos dias 23, 24 e 25 de junho. Na agenda, Cacuriá de Dona Teté, Boi de Santa
Fé, Boi de Morros, Dança Portuguesa Vira Lusitano,
Companhia Barrica, Boi de Nina Rodrigues, Quadrilha
Os Danados, Boi de Rama Santa e Boi Encanto do Encanto do Olho D’Água. Além das atrações, o público poderá desfrutar também das deliciosas comidas típicas a
preços acessíveis e a barraca da saúde com orientações
preventivas, tudo com muita segurança e tranquilidade
para toda a família.
O arraial do Sesc abre espaço também para a solidariedade. Você pode doar 1 kg de alimento não perecível,
destinado às instituições assistidas pelo Programa Mesa
Brasil Sesc, faça parte dessa rede de solidariedade.

A FESTA ACONTECE NA PRÓXIMA TERÇA (28), A PARTIR DAS 18H, NO BASA CLUBE SÃO LUÍS
candário, Fátima Sabóia.
Para a festa, já foram conûrmadas
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.
Além de poder arrastar o pé ao som
do forró e brincar com as atrações

convidadas, quem for ao arraial também terá direito a um jantar de comidas típicas. Os convites estão disponíveis no próprio Educandário Santo
Antônio (Avenida Edson Brandão, 14,
Anil, próximo Ceuma III). Mais informações pelos telefones: 3249-2026/
98802-5768.

PROGRAMAÇÃO ESPECIAL

Programação
SESC DEODORO
Dia 23/06
18h – Cacuriá de Dona Teté
19h – Bumba-meu-boi/ Fé em Deus
20h – Bumba-meu-boi / Morros
Local: Sesc Deodoro
Dia 24/06
18h – Dança Portuguesa Vira Lusitano
19h – Boizinho Barrica
20h – Bumba-meu-boi/ Nina Rodrigues
SESC COMUNIDADE / RAPOSA
25/06
19h – Quadrilha da Raposa <Os Danados=
19h30 – Bumba-meu-boi Rama Santa
20h – Bumba-meu-boi/ Encanto do Olho D’Água
Local: Quadra Sesc Comunidade – Raposa/MA

SABERES

BibliotecaLuizPhelipeAndrèsrecebeArraialdaLeitura Prorrogadasinscrições
noeditalAncestralidades

A PROGRAMAÇÃO CONTA COM O ESPETÁCULO INFANTIL <O DESEJO DE CATIRINA=, CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS DO CICLO JUNINO, ETC
O clima junino contagia o Projeto
<Cidadania e Leitura= na Biblioteca
Comunitária Luiz Phelipe Andrès (Vila Ariri), que receberá o Arraial da Leitura, nesta quinta-feira (23), das 14h
às 17h. Sempre abordando o calendário cultural do estado, a programação
temática será toda voltada para o ciclo
festivo deste mês de junho.

<A ideia é trabalhar esse
período tão especial e
rico da cultura
maranhense que
vivemos para ampliar o
leque de conhecimento
das crianças e suas
vivências do cotidiano, a
partir do livro e da

(SAB/MA), com apoio da Lei Rouanet,
leitura=, ressalta a
patrocínio do Instituto Cultural Vale e
parceria da Associação Comunitária
bibliotecária Rosa Maria do Itaqui-Bacanga (ACIB).
<A Biblioteca Comunitária Luiz
Ferreira Lima,
Phelipe, sem dúvida, é um espaço que
está contribuindo para incentivar a
coordenadora do
leitura entre crianças jovens e adultos
da nossa comunidade=, aûrma a direProjeto <Cidadania e
tora da Microrregião da ACIB na Vila
Ariri, Ruthe Araújo França.
Leitura=.
<O Projeto Cidadania e Leitura veio
somar ao trabalho de educação que a
ACIB vem desenvolvendo. A instalaA programação destaca o espetácu- ção das Bibliotecas é uma ação imlo infantil <O desejo de Catirina=, Con- portante e necessária para a qualidatação de Histórias do Ciclo Junino, de do ensino das escolas da àrea ItaLeitura e manuseio de livros do acer- qui-Bacanga, que já está surtindo
vo do próprio espaço e do Carro Bibli- efeitos positivos=, destaca River Souoteca da SAB. Ao ûnal, as crianças sa- za, presidente da ACIB.
boreiam lanche produzido por emInstalada na sede da ACIB (rua da
preendedores da área.
Igreja, s/n, Vila Ariri), a Biblioteca CoNo roteiro das atividades, manifes- munitária Luiz Phelipe Andrès foi
tações populares, a exemplo do bum- inaugurada no dia 14 de maio, sendo a
ba meu boi e do tambor de crioula, e segunda entregue pelo projeto <Cidapersonagens como Pai Francisco e dania e Leitura= na área Itaqui-BacanMãe Catirina ganharão a cena no pro- ga – a primeira foi a Biblioteca Comujeto, realizado pela Sociedade de Ami- nitária Maria Aragão, aberta em outugos das Bibliotecas do Maranhão bro último, na Vila Bacanga.

PROJETO É DIRECIONADO PARA PESSOAS PRETAS E PARDAS
O Itaú Cultural e a Fundação Tide Setubal prorrogam
até o dia 28 de junho (terça-feira), às 17h, as inscrições
para o edital Ancestralidades de Valorização à Pesquisa
2022 – Ciências e tecnologias em perspectiva com os saberes afro-brasileiros.
O projeto, um dos primeiros grandes desdobramentos da plataforma Ancestralidades – lançada em novembro de 2021 pelas duas instituições reunindo informações e reüexões sobre a ancestralidade negra brasileira
–, é direcionado para pessoas físicas pretas e pardas
maiores de 18 anos, que podem se inscrever gratuitamente no link dentro da plataforma https://www.ancestralidades.org.br.
O edital Ancestralidades é aberto a projetos divididos
nas categorias Pesquisa em Andamento e Pesquisa Concluída, podendo estar ligados tanto à academia como a
coletivos, centros de pesquisas, instituições, observatórios e a organizações da sociedade civil.
Os projetos inscritos devem ser voltados a uma das
três temáticas propostas: Tecnologias ancestrais afrobrasileiras aplicadas à contemporaneidade; Desenvolvimento territorial, regeneração ambiental, ecologia e
revitalização urbana e rural; e Ética e justiça racial nas
Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs).
Ao todo, serão contemplados até 12 projetos. Os selecionados na categoria Pesquisa em Andamento receberão R$ 10 mil, cada um, e R$ 15 mil os contemplados em
Pesquisa Concluída. O anúncio dos premiados está previsto para o dia 18 de novembro de 2022, também pela
plataforma Ancestralidades.

