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Polícia Civil e PRF apreendem R$ 700 mil em drogas
PÁGINA 10

AGORA É COM BOLSONARO

Projeto que limita ICMS
dos combustíveis a 17%
é aprovado na Câmara
A Câmara dos Deputados aprovou, por 307 votos favoráveis a um contrário, novamente, o Projeto de Lei Complementar que fixa um teto
de 17% ao Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre combustíveis, gás natural, energia elétrica, transporte público e telecomunicações. Como o projeto possui origem na Casa, ele vai à sanção do presidente Jair Bolsonaro. PÁGINA 2

Sem feriado, fiéis celebram Corpus Christi
Tradicionalmente os fiéis produzem tapetes temáticos com representações de trechos bíblicos, símbolos de movimentos eclesiais, pastorais e imagens do próprio corpo de
Cristo, em forma de hóstia ou no ostensório. Na comunidade da Paróquia Nossa Senhora de Nazaré, no Cohatrac, a confecção do tapete reúne centenas de pessoas, entre agentes de pastoral, movimentos, grupos de oração, padres, seminaristas e comunidade em geral, com ilustrações e mensagens positivas de fé.PÁGINA 9

Entrega de relatório
final da CPI do
Tranporte na Câmara
será na 2ª feira

RECEITAS
JUNINAS

Confira 3 receitas
de arroz de cuxá

O cuxá é uma hortaliça saborosa, levemente azedinha e muito
usada na culinária do Maranhão.
Um dos pratos mais populares da
região é o arroz de cuxá. Muito saboroso, ele é perfeito para servir
em um almoço com a família e os
amigos e, com certeza, vai conquistar diferentes paladares. Confira a lista e aprenda a preparar
essa delícia! PÁGINA 9

A Comissão Parlamentar de
Inquérito (CPI) que investiga
possíveis irregularidades na gestão
do transporte público da capital
maranhense adiou a apresentação
do relatório final, que tem como
presidente o vereador Álvaro Pires
(PMN), de quinta-feira (16) para a
próxima segunda-feira (20).

Novos pontos de arraiais
estreiam hoje em São Luís
Hoje, começam as programações dos arraiais Parque da
Juçara, Viva Cidade Operária, Viva Liberdade, Cohatrac, Vila
Embratel e Viva Maiobão. PÁGINA 12

LONGE DO ARRAIÁ : Veja séries para curtir
em casa neste fim de semana. PÁGINA 12

Selva sem lei
A noite na floresta tem sua sonoridade indescritível para quem não é do
mato. Foi nesse ambiente dominado pela escuridão e o cantar de sapos
e aves e insetos, além do som tocado nas árvores pelo vento ou a chuva,
que muitos ambientalistas perderam
a vida ao longo dos anos.
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VOOS DOMÉSTICOS

COMBUSTÍVEIS

Câmaraaprovaprojeto
quelimitaICMSem17%

Bolsonarovetatransporte
gratuitodebagagem

Entre as alterações do texto do relator do Senado, há alterações como redução a zero,
até 31 de dezembro de 2022, dos impostos federais PIS/Cofins e Cide

A

Câmara dos Deputados aprovou, por 307 votos favoráveis
a um contrário, novamente, o
Projeto de Lei Complementar
que ûxa um teto de 17% ao Imposto
Sobre Circulação de Mercadorias e
Serviços (ICMS) sobre combustíveis,
gás natural, energia elétrica, transporte público e telecomunicações. Como
o projeto possui origem na Casa, ele
vai à sanção do presidente Jair Bolsonaro.
O projeto já havia sido aprovado na
noite de terça-feira (14/6), mas devido
a problemas técnicos no painel de votação, o presidente da Câmara decidiu recomeçar a apreciação por segurança. Na ocasião, o texto havia recebido aprovação unânime, com 348
votos. O texto é a esperança do governo Jair Bolsonaro (PL) para baixar os
combustíveis e reduzir sua rejeição e
encostar no líder das pesquisas de intenção de voto, o ex-presidente Lula
(PT).
A princípio, os deputados usariam
a manhã de ontem para votar apenas
as alterações que o relator Elmar Nascimento (União-BA) havia feito sobre
o projeto que voltou do Senado. Durante a votação, o Plenário aprovou
parcial ou totalmente, 9 de 15 emendas do texto do Senador Fernando Bezerra Coelho.
Entre as alterações do texto do relator do Senado, há alterações como redução a zero, até 31 de dezembro de
2022, dos impostos federais PIS/Coûns e Cide (Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico) cobrados sobre as operações com gasolina e
etanol, nacionais ou importados.
O plenário ainda rejeitou o único
destaque que poderia mudar o texto.
A bancada do PT protocolou um pedi-

PRESIDENTE DIZ QUE MP <CONTRARIA O INTERESSE PÚBLICO=

COMO O PROJETO POSSUI ORIGEM NA CASA, ELE VAI À SANÇÃO DE BOLSONARO
do para que as perdas dos estados e
dos municípios fossem corrigidas pela inüação (IPCA), como estava no
texto-base aprovado pelo Senado, o
que facilitaria o acionamento do gatilho de recomposição de perdas por
parte dos estados.
Além de impor um teto ao ICMS, o
PLP também prevê a compensação
aos estados e municípios paga pela
União pela perda arrecadatória do
ICMS, até 31 de dezembro de 2022.
Esse possível ressarcimento aos entes
federados será feito por meio de descontos em parcelas de dívidas reûnanciadas das Unidades da Federação junto à União.
No entanto, os estados serão ressarcidos apenas nas perdas que ultrapassarem 5% em comparação ao ano
de 2021. Por essa razão, os estados
queriam que o valor fosse corrigido
pela inüação deste ano, pois facilitaria
o acionamento do gatilho de compensação. Os estados e o Distrito Fe-

deral também podem deixar de pagar
parcelas de empréstimo como forma
de compensação, mas precisam do
aval da União para este termo.
Em estados que estejam em recuperação judicial, como o caso de Rio
de Janeiro e Goiás, o governo federal
irá recompensar integralmente as
perdas de arrecadação durante 2022.
Para não deixar prejudicados estados que não contenham dívidas com
o Tesouro Nacional, a Câmara manteve uma alteração do Senado para
compensar as perdas de 2022 a partir
de 2023 por meio do uso de parte da
União obtida com a Compensação Financeira pela Exploração de Recursos
Minerais (CFEM).
Esse royalty sobre mineração arrecadou, em 2021, R$ 10,2 bilhões, dos
quais 12% ûcaram com a União. O
mecanismo também poderá ser usado para recompor eventuais perdas
que não tenham compensadas em
2022.

ESCLARECIMENTOS

Lira anula votação para ouvir Anderson Torres
O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), decidiu anular a convocação do ministro da justiça e cidadania,
Anderson Torres, à Comissão de Direitos Humanos (CDH).
O pedido foi enviado há pouco menos de duas semanas, em formato de
recurso, pelos deputados Felipe Francischini (União-PR) e o Capitão Alberto Neto (PL-AM).
O intuito dos requerentes da comissão — que são oposição ao governo — era levar o ministro para ser ouvido a respeito da abordagem de policiais rodoviários federais, em Sergipe,
que resultou na morte de Genivaldo
de Jesus. No dia da votação pela convocação, houve discussão acalorada
entre os parlamentares contra e a favor da convocação.
Imbróglio técnico regimental
Um dos argumentos usados pelos
governistas, e colocado no recurso, foi
de que o presidente da CDH, Orlando
Silva (PCdoB-SP), obstruiu o tempo
da liderança de expor a opinião que
poderia levar ao convencimento de
parlamentares. Disseram, ainda, que
foi apresentada questão de ordem no
momento da votação nominal.
Lira aûrmou que, ao analisar as notas taquigráûcas e os vídeos da reunião, <o presidente da comissão que
lhe seria dado [para o deputado Delegado Éder Mauro] lhe concederia a
palavra na sequência, como líder do
PL=. Na sequência, ele informa que foi
dada a palavra, agregando o tempo de
líder ao Felipe Francischini e ao Bira
do Pindaré (PSB), na vez do PL o procedimento não aconteceu.
<Tal procedimento, contudo, não
se veriûcou em relação à bancada do
PL, visto que a Presidência da Comissão colheu apenas a orientação da
bancada, porém não permitiu o uso

O presidente Jair Bolsonaro (PL) vetou o dispositivo
da Medida Provisória 1089/21 que permitia o despacho
de bagagem de até 23kg em voos nacionais e de até 30kg
em internacionais. As companhias aéreas cobravam a
bagagem extra desde 2017. Batizada de MP do voo simples, a proposta üexibiliza regras para a aviação civil.
A medida foi inserida pelo Congresso Nacional no
mês passado. Segundo a justiûcativa do presidente, o
dispositivo <contraria o interesse público= pois <aumentaria os custos dos serviços aéreos e o risco regulatório=
e poderia aumentar os preços das passagens.
Bolsonaro também argumenta que poderia haver
questionamentos e prejuízos a tratados internacionais
dos quais o Brasil é signatário, que tem como pilar questões tarifárias.
<Soma-se a isso o fato de que a vedação à cobrança de
franquia de bagagem penalizaria a aviação regional, que
opera com aeronaves de menor porte, as quais não
comportam o transporte de bagagens de até 23 kg para
todos os passageiros=, diz o comunicado da Secretaria
da Presidência.
De acordo com o texto, <a sanção presidencial é relevante para a recuperação de um dos setores mais impactados economicamente pela situação de emergência decorrente da pandemia de covid-19=.
Cobrança extra
A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) editou
uma resolução em 2016 a qual permitiu que as empresas
aéreas cobrassem tarifas extras para o despacho de bagagens. Apenas as malas de mão, de até 10 quilos, poderiam ser embarcadas gratuitamente junto aos passageiros dentro das aeronaves. Ressalvando apenas as especiûcações e dimensões para caber dentro das cabines.

VICE DE BOLSONARO

TerezaCristinaeBraga
Nettosão<cotadissímos=

BOLSONARO DISSE QUE NÃO CHANCELOU NOME PARA VICE

O INTUITO ERA OUVIR MINISTRO RESPEITO DA DA MORTE DE GENIVALDO DE JESUS
da palavra ao deputado Delegado
Éder Mauro como líder, encerrando a
votação em descompasso com o que
havia sido previsto=, esclareceu o presidente da Casa.
No caso da questão de ordem, Lira
alegou que, os vídeos, não mostraram
o dispositivo sendo apresentado pelo
parlamentar, por isso não acataria o
argumento. Portanto, de forma parcial, o presidente da Casa anulou a convocação.

resultado se invertesse, já que o
requerimento foi aprovado por 10
votos favoráveis a sete contrários.
Dito isso, deve-se admitir, por
princípio, que a utilização da
palavra pelos deputados tenha o
potencial de influir nas

“Destaca-se que seria necessário

deliberações, do contrário seriam

que apenas dois deputados

inócuos os debates

mudassem seus votos para que o

parlamentares”, justificou.

Ainda sem declarar publicamente quem será seu
companheiro de chapa para a reeleição, o presidente Jair Bolsonaro (PL) disse que tanto a ex-ministra da
Agricultura Tereza Cristina quanto o ex-ministro da Defesa general Braga Netto estão <cotadíssimos= para
acompanhá-lo nas eleições de outubro.
Em entrevista à jornalista Leda Nagle, ao comentar
possível troca de candidato a vice, o presidente frisou
que ainda não chancelou o nome do general, apesar de
já ter dado indícios em outras ocasiões.
<Eu nem falei que o Braga Netto é meu vice, como é
que vou trocar? Vou trocar de esposa se nem casei ainda?
O Braga Netto teve uma passagem marcante pelo Rio de
Janeiro, na intervenção. Fez um trabalho excepcional
comigo aqui, um ministério difícil. É cotadíssimo (para
vice)=, aûrmou Bolsonaro.
<Excelente pessoa=
Sobre Tereza Cristina, o presidente aûrma ser um <excelente nome= e com <poder de articulação=. <Cotadíssima, excelente pessoa também, excelente pessoa. Querem fazer uma briga aí, homem e mulher. Vão querer falar que eu preûro não uma mulher, mas um homem. Ou
então tumultuar=, comentou.
Os dois deixaram seus cargos como ministros para
concorrer a cargos eletivos no pleito de 2022: Tereza, um
nome indicado ao senado pelo Mato Grosso, e Braga
Netto, que agora ocupa o cargo de assessor especial da
Presidência da República. Ambos estão aptos a ingressarem em uma chapa com o presidente.
<Tereza Cristina é um nome excepcional para o Senado, como é excepcional para ser vice também, pelo seu
poder de articulação. Mas não está batido o martelo sobre o nome dela nem sobre o Braga Netto=, reforçou.
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CPI DO TRANSPORTE

Entrega de relatório
final será na 2ª feira
Adiamento da apresentação foi tomada devido ao feriado de Corpus Christi, celebrado
na data em que estava marcada pelo cronograma de trabalho, afirmou Álvaro Pires

A

Comissão Parlamentar de
Inquérito (CPI) que investiga
possíveis irregularidades na
gestão do transporte público
da capital maranhense adiou a apresentação do relatório ﬁnal, que tem
como presidente o vereador Álvaro Pires (PMN), de quinta-feira (16) para a
próxima segunda-feira (20).
A decisão, segundo o parlamentar,
foi tomada devido ao feriado de Corpus Christi, celebrado na data em que
estava marcada pelo cronograma de
trabalho.“De fato nós tínhamos combinado que o prazo de entrega do relatório ﬁnal seria a esta quinta-feira
(16), mas não levamos em consideração o feriado de Corpus Christi, celebrado na data em que estava marcada
pelo cronograma de trabalho. Agora,
pretendo entregar o documento para
apreciação dos colegas, somente na
segunda-feira (20)”, declarou Álvaro
Pires.
Após sete meses consultando documentos e recolhendo depoimentos,
vereadores da CPI chegaram à conclusão de que viajar de ônibus virou um
drama sem ﬁm para os usuários ludovicenses.
As principais reclamações também
devem constar no relatório das investigações. Entre elas estão ônibus velhos, falta de cobradores, demora,
monopólio de empresas e inconstância nos horários. Na audiência pública, conduzida pelo presidente do colegiado, vereador Chico Carvalho
(Avante), diversos usuários relataram
os transtornos que passam diariamente por depender dos coletivos.
De acordo com os relatos, o proble-

CPI-DO-TRANSPORTE-ADIA-APRESENTACAO-DO-RELATORIO-FINAL-PARA-O-DIA-20
ma atinge quase todos os bairros, mas
a situação mais crítica, conforme as
reclamações, afeta especialmente a
população que mora em comunidades afastadas da região central.
Álvaro Pires também explicou que
após a apresentação do relatório ﬁnal,
sua leitura e votação ﬁcarão a cargo
do presidente da Casa, vereador Osmar Filho (PDT), para que possa colocar em plenário para apreciação dos
parlamentares. “Nestes seis meses de
atuação, realizamos diligências, oiti-

vas, visitas técnicas e análise de documentos com muita seriedade, ética e
comprometimento, a ﬁm de entregar
um trabalho de excelência à população e aos órgãos competentes. Vamos
apresentar um relatório técnico para
que o presidente da Casa, Osmar Filho, possa disponibilizar para leitura e
votação dos demais colegas em plenário. A data, entretanto, dependerá
da própria Mesa Diretora”, explicou o
relator.

DESABASTECIMENTO DE MEDICAMENTOS

MPF e MP/MA acionam municipio de Caxias

De quem é o Centrão?
O Brasil tem uma história política rica em fatos patéticos, de
partidos de aluguel, discussões inúteis e leis que não servem para
nada. A campanha eleitoral de 2022 tem como personagem central o presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), levando até as
últimas consequências a implicância contra a urna eletrônica,
pela qual teve toda a sua carreira no legislativo e, em 2018, quando
chegou ao Palácio do Planalto. Ele foi eleito defendendo uma suposta nova política, mas acabou caindo nos braços do Centrão,
uma organização suprapartidária no Congresso, que exerce ilimitados poderes sobre o governo federal.
Assim como coage o governo federal em troca do apoio, vendido a preço de ouro na Câmara e Senado, o Centrão tem enorme
força capaz de decidir o destino do povo brasileiro, apoiando ou
desapoiando a campanha deste ou daquele candidato. Além disso, o bloco centrista é formado por uma lista extensa de parlamentares, que juntos são capazes de garantir a aprovação de leis
polêmicas, de interesse do Planalto e até garantir apoio suﬁciente
para afastar qualquer possibilidade de prosperar um processo de
impeachment. Só na Câmara, o blocão reunia em 2021, cerca de
242 deputados, 47% do total, de oito partidos (PSC, PP, PROS,
PMDB, PTB, PL PR e Solidariedade).
Para ter-se ideia da força do Centrão, ao todo, 1.550 pessoas e
mais de 550 organizações assinaram pedidos de impeachment
contra o presidente Jair Bolsonaro. Um total de 143 pedidos chegou à mesa do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP), líder máximo do blocão centrista. Dessa avalanche de pedidos de impeachment, apenas sete foram arquivados ou desconsiderados, enquanto 136 dormem na gaveta de Lira, aguardando análise. Portanto, não resta dúvida de que, quando faz ameaças de golpe e
ataques à urna eletrônica, estribado em duvidoso apoio das forças Armadas, Jair Bolsonaro tem muito mais do que se garantir
dentro do próprio parlamento – conforme o desfecho da eleição
de outubro.
O problema é, caso perca a eleição para o petista Luiz Inácio
Lula da Silva, que lidera com folga todas as pesquisas, o Centrão se
reorganizará com os parlamentares que forem eleitos e estará
pronto para apoiar Lula, como já fez nos governo do PT – Lula e
Dilma Rousseff. Ela foi despejada em 2016 porque não jogou nas
“quatro linhas”, o jogo do Centrão. No Congresso Nacional, parlamentares não atuam apenas individualmente. Para ter maior inﬂuência, eles se unem em grupos e blocos para “jogar” o jogo da
“velha política”. Em 2022, por exemplo, o governo tem uma montanha de R$ 32 bilhões em verbas do orçamento secreto – emendas de relator – para torrar em emendas na campanha do Congresso.

Bolsonarismo (1)
De todos os candidatos ao governo do Maranhão, o Lahesio
Bonﬁm é o mais bolsonarista. Porém, todos querem tirar uma casquinha ou uma cascona no reduto eleitoral bolsonarista. Nenhum abre a boca para dizer um pio que signiﬁque ﬁcar contra
Jair Bolsonaro.

Bolsonarismo (2)
De todos os candidatos majoritários, apenas Flávio Dino, concorrente ao Senado, passou todos os sete anos de governo confrontando e atacando o presidente Jair Bolsonaro – e continua fazendo em suas análises e observações nas redes sociais.

Multas sem medo
O Vale do Javari teve multa recorde por pesca ilegal de pirarucu
no Amazonas, região dominada por diversos tipos de organizações criminosas. Em 2019, foram 47 autos de infrações do Ibama,
só de pesca ilegal. O valor passa de R$ 14 milhões, e nada foi pago.

“É inadmissível haver mortes de indígenas
por estarem protegendo as ﬂorestas”

MUNICÍPIO DE CAXIAS RECEBEU RECOMENDAÇÃO PARA QUE EVITASSE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS JÁ VENCIDOS
O Ministério Público Federal (MPF)
juntamente com o Ministério Público
Estadual (MP/MA) entraram com
ação civil pública contra o Município
de Caxias (MA), por falta de ﬁscalização no fornecimento de medicamentos e insumos hospitalares essenciais
na rede pública municipal.
De acordo com a ação, o Município
de Caxias recebeu, em 6 de julho de
2021, recomendação para que evitasse a aquisição de medicamentos e insumos médicos já vencidos ou em vias de expirar a validade, sem tempo
hábil para a distribuição e utilização
pelos usuários do Sistema Único de
Saúde (SUS).
Além disso, a recomendação orientava que o município assegurasse que
os medicamentos e insumos médicos
em estoque fossem conferidos o
pronto encaminhamento às unidades
de saúde tão logo estas indicarem expectativa de desabastecimento, a ﬁm
de que a população ﬁcasse privada do
acesso a tais bens e que estes não venham a perecer indevidamente.
Entretanto, a gestão municipal da
cidade não apresentou nenhuma resposta quanto ao cumprimento. Sendo

assim, após coleta de documentos e
informações, os MPs realizaram desde 2020 diversas visitas, visando empreender atos investigatórios e a tomada de medidas tendentes a obter
solução dos problemas hospitalares
nos principais estabelecimentos municipais, tais como o Complexo Hospitalar Municipal Gentil Filho, Maternidade Carmosina Coutinho, Hospital
Infantil Municipal João Viana, Unidade de Pronto Atendimento (UPA),
Centro de Atenção Psicossocial
(CAPS) III e a Policlínica de Atendimento Médico (PAM).
Em agosto de 2021, em uma das
unidades hospitalares foi veriﬁcada
irregularidades como a ausência de
farmacêutico 24 horas, falta de alvará
sanitário, armário de guarda das medicações controladas com fechadura
quebrada, ausência de registro de
controle de temperatura da geladeira
de medicamentos e a ausência de medicamentos básicos como glicose, paracetamol, buscopan, dopamina, entre outros.
Portanto, a falta de medicamentos
essenciais causam inúmeras consequências negativas para a popula-

ção, como o agravamento de doenças,
moléstias, o atraso para a realização
de cirurgia, podendo até acarretar a
morte daqueles que mais necessitam
de assistência.
Em vista disso, os ministérios públicos pedem à Justiça Federal que determine ao Município de Caxias, que
no prazo de cinco dias estabeleça o
contínuo e ininterrupto fornecimento
de medicamentos e insumos hospitalares em todos os estabelecimentos
públicos de saúde da cidade, sob multa diária de R$ 50 mil em caso de descumprimento.
Junto a isso, foi solicitada a condenação do município em decorrência
da obrigação em regularizar e manter
o fornecimento e abastecimento de
todos os medicamentos e insumos
necessários à população.
A procuradora da República em Caxias, Anne Caroline Neitzke destacou
que “inúmeras foram as tentativas extrajudiciais de resolver o problema do
abastecimento de medicamentos essenciais em Caxias, contudo como o
problema persiste sem solução não
restou outra alternativa a não ser o
ajuizamento desta ação”

Da deputada federal Joenia Wapichana, única parlamentar indígena do Congresso Nacional do Brasil.

Fonte próxima ao governador em exercício Paulo Velten
informou que ele poderá ﬁcar no cargo até a próxima
segunda-feira, quando o titular, Carlos Brandão retornará de São Paulo, já recuperado da cirurgia a que se
submeteu, no aparelho renal.
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Enquanto permanecer no cargo, o desembargador Paulo Velten está totalmente dedicado a cumprir as obrigações oﬁciais. É uma incrível experiência um juiz
passar três semanas à frente do governo do Maranhão,
viajando, reunindo, inaugurando e autorizando ações.
A campanha ainda não começou, mas a disputa pelo
governo do Maranhão já virou adrenalina pura. Os
pré-candidatos Edivaldo Jr (PSD) e Lahesio Bonﬁm
(PSB) disputam cada palmo de chão, tentando liderar a
3ª via, entre Carlos Brandão e Weverton.

Medida urgente (1)

Em meio à polêmica sobre eventuais fraudes no concurso da
Assembleia Legislativa do Maranhão, cujo resultado saiu ontem, o
presidente da Casa Othelino Neto disse no twitter que pediu investigação do Ministério Público.

Medida urgente (2)

Othelino prometeu ainda adotar outras medidas duras. “Na hipótese de se conﬁrmarem as denúncias, não hesitarei em tomar
as providências legais”, aﬁrmou Othelino. O concurso foi realizado para os níveis meio e superior, com milhares de concorrentes.
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Na rua onde nasci
AURELIANO NETO
Membro da AML e AIL * aurineto@hotmail.com

EDITORIAL

Solução agora, custo no futuro
O esforço para encontrar formas de
reduzir os preços de produtos e serviços, que comprometem o orçamento
das famílias em um contexto de empobrecimento da população, fome e
insegurança alimentar atingindo um
contingente crescente de brasileiros é
mais do que necessário; se torna uma
obrigação dos governos, sobretudo o
federal. Nesse sentido, o projeto ﬁxando limite de 17% para a alíquota do
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre os
combustíveis, energia, telecomunicações e transportes é bem-vindo para
os consumidores. A proposta que torna esses serviços como essenciais deve ser transformada em lei e sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro,
principal patrocinador da medida tributária de olho na sua reeleição ao Palácio do Planalto. Mas é preciso deixar
claro a que preço essa ação está sendo
feita, ou melhor, qual o custo ela terá
para a sociedade.
Como a redução do imposto terá
compensação para os estados até o
ﬁm do ano, o equilíbrio da medida está garantido apenas até pouco depois
das eleições. Sem a compensação, os
estados se verão sem uma arrecadação que hoje banca gastos com segurança e educação e, caso não consigam repor essa receita, o custo para a
sociedade será a piora desses serviços
públicos essenciais e sensíveis à opi-

nião pública. Não apenas isso e talvez
o mais sério é o fato de o governo federal arcar com essa compensação
aos entes federados, ao custo de R$ 30
bilhões.
São recursos públicos que equivalem a quase o valor da privatização da
Eletrobras (R$ 33,7 bilhões). Sem contar a perda de arrecadação com a renúncia da Coﬁns, do PIS/Pasep e da
Cide. Esse dinheiro será gasto sem
que o problema do custo ﬁscal dos
produtos e serviços tenha sido resolvido de forma estrutural. O imposto
mexe no preço ﬁnal, mas não elimina
a pressão das cotações do petróleo e
do câmbio sobre o valor nas reﬁnarias.
A intervenção do governo federal
na cobrança do imposto estadual e na
política de preços da Petrobras, que
há mais de 90 dias não reajusta o valor
da gasolina nas reﬁnarias, interrompendo, sem explicação ao mercado ﬁnanceiro, a política de Preço de Paridade de Importação (PPI), assim como a ação da Agência Nacional de
Energia Elétrica (Aneel) de postergar
reajustes nas contas de luz mostram
que o ministro da Economia, Paulo
Guedes, falou sério ao sugerir que supermercados não aumentem preços
por três meses.
O pedido do ministro foi feito também pelo presidente Bolsonaro, que
sugeriu contenção dos lucros do setor

privado, indicando que não há nenhuma política por parte do governo
para reduzir de forma efetiva os preços dos alimentos e que Guedes aposta na expectativa de que a queda no
valor do diesel, que impacta o transporte desses itens, seja suﬁciente para
baixar o valor das commodities agrícolas no mercado interno. Nossa história recente mostra que o represamento de preços é desastroso para a
economia, impondo custos altos para
a sociedade.
No Plano Cruzado, criado em fevereiro de 1986, a manutenção do congelamento provocou desabastecimento, mas o governo José Sarney insistiu em manter os preços inalterados visando as eleições naquele ano.
O PMDB de Sarney venceu nas urnas,
encerrou o tabelamento logo após a
votação e no ano seguinte os preços
dispararam, com a inﬂação chegando
a 415,83%. Mais recentemente, em
2013, a presidente Dilma Rousseff
adotou medidas para reduzir a conta
de luz em 18%. Um ano depois foi reeleita, mas as tarifas de energia aumentaram mais de 70% em 2015. A história
mostra que os brasileiros podem esperar, para depois das eleições, uma
explosão de preços que contaminará
a inﬂação do próximo ano. Medidas
imediatistas e populistas tomadas
agora podem cobrar um preço alto no
futuro.

Engarrafamento
LINO RAPOSO MOREIRA
Economista, PHd
É impossível deixar de pensar que os órgãos públicos e empresas privadas encarregadas de realizar obras nas ruas de São Luís
não o fazem com a intenção de provocar engarrafamentos de trânsito. Não falo das
obras grandes, mas dessas pequenas, como
as chamadas operações tapa-buracos, com
grande poder de irritação e de gerar ódio
contra os governantes. Se a razão não é essa,
qual, então, a explicação de realizarem os
serviços justamente na hora de maior movimento, quando todo mundo está com pressa
de chegar em casa ou ao trabalho? Qual a
enigmática razão para a indiferença com
que infernizam nossa vida, sem colocar, pelo
menos, uma placa de aviso? “Estamos Trabalhando no seu Desconforto. Agora e Sempre.
Amanhã tem Mais. Muito Mais”.
Chego a pensar na existência de planos
muito bem elaborados, com reuniões semanais de acompanhamento dos resultados.
Os detalhes de cada ação são analisados pelos planejadores: o número de participantes,
o transporte a ser usado, o ﬂuxo de carros no
lugar escolhido, as estatísticas do ano anterior, a declividade da pista, a curvas, a sinalização. Tudo com o ﬁm de garantir o sucesso
dos engarrafamentos e dos acidentes. Já fantasiei, até que chegam a consultar o serviço
de meteorologia. Chegaram, um dia, até a
cancelar uma dessa excursões porque a previsão era de tempo bom. Quando é de chuva,
ótimo. Felizmente aqui não neva. Mas esse
pessoal é capaz de produzir neve fake e bagunçar tudo. Aí, sim o caos seria completo.
Alguns sonham mesmo iniciar uma obra às
seis da tarde de uma quinta-feira, véspera de
um feriadão, na avenida mais movimentada
da cidade.

Imagino a seguinte situação nas reuniões
de avaliação feitas às segundas-feiras. O chefe chega e pergunta a quantas anda o calendário de execução do plano. (A palavra aí signiﬁca executar as obras e principalmente os
motoristas). Algazarra imediata, gritos de todo lado. Todos querem dar uma dica a ﬁm de
aperfeiçoar o trabalho. Alguém diz conhecer
um lugar ideal, principalmente em dias de
chuva. O chefe lembra um ponto importantíssimo: engarrafamentos no caminho para
o escritório dos planejadores estão proibidos e a demissão de quem desrespeitar a determinação é certa.
Como a imaginação humana não tem limites, nunca falta uma boa sugestão. Mais
ainda. Os engarrafamentos são implantados, obrigatoriamente, em horários de grande movimento do trânsito, de preferência
nos horários de volta ao lar casa, quando as
vítimas já estão morrendo de fome. Mas o
gostoso mesmo é participar da escolha do
local ideal e imaginar às gargalhadas suas
consequências. As opções são adotadas
obrigatoriamente em votação secreta, em
urna eletrônica à prova de fraude. Não nas
urnas imaginadas por bolsonaros e bolsonarinhos da vida, ou melhor, da morte.
Em meus sinistros sonhos, vejo o entusiasmo das equipes com o cumprimento da
missão! Não tem aquele negócio de deixar
para o outro dia, vamos ver, pode ser, quem
sabe. Tem de ser logo. Nada de pedidos de
dispensa, sob a alegação de doença, dor de
cabeça ou de barriga, ou faltas ao serviço no
grande dia, sob a alegação de morte e um parente próximo. Surpreender é fundamental.
Avisados, os motoristas poderiam descobrir
vias de escape, levando ao fracasso a intervenção programada. É por isso que há tanta
variação do local de ataque. É a surpresa como arma.

Visualizem agora o deus-nos-acuda. Sol
de derreter a estátua do Duque de Caxias, no
João Paulo, ou, ao contrário, dilúvio bíblico
dos bons; buzina de automóvel, fumaça preta de ônibus, queda de bicicleta, choro de
criança, idoso sem ar fresco, reclamação, soluço, desmaio, ranger de dentes. Tem até
gente que, em resposta aos apelos e exigências da natureza, dá uma corridinha até o
mato e volta aliviada, mas às veze tem de voltar ao lugar escondido por folhas e galhos
preocupado em terminar a tarefa.
Os planejadores devem pensar assim.
Apesar de chateadas, as pessoas irão ver alguém, pelo menos, trabalhando pelo bem
mal da comunidade. À noite ou nos ﬁns de
semana ninguém iria perceber nada. A alma
do negócio não é o segredo, é a propaganda
Tem de fazer como a galinha, pôr o ovo e cacarejar. Mas o cacarejo é de taboca rachada,
tem resultado detestável.
Não seria absurdo aﬁrmar que a cerveja
corre solta na volta à base de operações. A
comemoração vai até tarde. Euforia completa, gritos, piadas sem graça, a vida alheia como item importante da pauta. Alguém comenta sobre as reações das pessoas, achando-as exageradas, frescura, mi, mi, mi. Outro
se lembra de ter visto, recentemente, em um
engarrafamento, aquele senhor, que se abanava a toda hora. A pobre vítima não foi capaz de prever o ataque e evitá-lo. É uma prova do sucesso do planejamento.
Algumas pessoas pensam: quando se está
ali, engarrafado, passam pensamentos terríveis pela cabeça. Depois, libertos, em casa,
com calma, muda-se de idéia. Qual o motivo
de ﬁcar vendo fantasmas à luz do dia? Foi,
tão somente, um descuido inocente do governo. Não vai acontecer novamente. Conﬁem, se acreditarem em Papai Noel. Vocês vão
ver. Ver para crer!

Nesta rua, nasci para o mundo. Nela cresci e aprendi as primeiras lições de como seria esse mundo. Ela está em mim. Não consigo expulsá-la de mim. Como se fosse a mulher amada, penso nela
incessantemente. Nela joguei bola, bolinha de gude (que se chamava apenas bolinha), empinei papagaio, corri para cima e para
baixo. Subi em mangueiras. Lá de cima, trepado num galho, ouvia
os gritos: Manequinho, Manequinho, a demonstrarem o temor
por aquela peripécia de criança que enfrentava os primeiros desaﬁos da vida, afrontando a lei da gravidade, para saborear a doce
manga bacuri. Dessa rua, vi a vida dos que lutavam para viver.
Quando chovia, as águas se avolumavam e tomavam conta dela,
de lado a lado, em enxurradas gigantescas, que entravam pelas casas, atravessando-as até alcançar o recôndito dos quintais. Mas
como eram boas as chuvas. Eram agressivas, é verdade. Não tinham consideração com os menos afortunados moradores, que,
num silêncio reconfortante, apenas com o som suplicante do balde e da vassoura, enxaguavam os raros pisos de cimento da casas,
em sua maioria de chão batido. Por essa rua, andei para o inﬁnito.
Continuo a fazer a travessia, com insistência arraigada, dessa curta ponte que faz o caminho entre a vida e a vontade viver.
Nesta rua, apreendi a vida nos seus detalhes mais cativantes.
As nossas frutas exóticas que desaﬁavam o nosso não tão exigente
paladar. Canapum, conhecido também como bombom-da-roça.
Como era gostoso abri a sua frágil capinha e espocá-lo entre os
dentes e saborear o seu frescor. Vendido pelos verdureiros, que,
carregando às costas os cofos, iam, de porta em porta, para atender aos pedidos das devotadas donas de casa, sob os olhares de
súplica das crianças. Na bacia, um maço de vinagreira, bananacomprida, para o cozidão, o agrião para salada do domingo, joãogomes, o maxixe, o quiabo, o jerimum, e ainda uma lata do canapum. No ﬁm da rua, os pesados cofos, já desfalcados desses produtos, pesavam menos nas costas dos incansáveis verdureiros.
Nesta rua, convivi com a solidariedade, o humanismo da vizinhança. Havia carência, mas não fome. Pobreza, sem miséria. O
quitandeiro vendia ﬁado, sem a advertência incômoda do “ﬁado
só amanhã”. O cartão de crédito estava na conﬁança de ter o comprador o nome anotado no caderno, para pagar sem juros ou correção monetária. Havia atraso, mas não havia mora, e todos tinham um lugarzinho ao lado do Deus Pai Todo Poderoso.
Nesta rua, muitos viveram e muitos morreram. Vida e morte faziam parte dela. Bebia-se o mijo da criança e fazia-se velório. Aﬁnal, não há como fugir dessa dialética no trajeto da existência. Vi
D. Deja e D. Eunice, cedo, muito cedo, ainda no escuro do novo
dia, saírem às pressas para, chegarem à fábrica onde trabalhavam.
Vi D. Maria do seu Vilarinho, que ganhava a vida como lavadeira,
ajoelhada no quintal, separado por cerca de vara, amassando as
roupas sujas, com gestos ﬁrmes e mãos calejadas, para extrair delas a sujeira, ou, ensaboando-as, colocá-las no quoradouro para,
com o calor inrtenso do sol, poder limpá-las. D. Maria, mãe de
Chagas e Benjamin, companheiros de algumas travessuras, enfrentava em cada dia a batalha de viver a vida. Mas eram tantas as
Marias. Em cada casa, havia uma. Ou Zuleide, ou Ivonete, ou Carrinho. Napoleão, o alfaiate, seu Vitória, o sapateiro, D. Pedrinha e
D. Neném, além de D. Maria Beiju, a quituteira da rua. Na época
do milho, vendia pamonha. Na época da juçara, amassava nos alguidás e vendia em canecas. Como sempre houve tempo pra tudo,
D. Maria Beiju, com a participação das ﬁlhas e ﬁlhos, numa sociedade familiar, construída pela necessidade e o amor, ia fazendo a
travessia e vencendo as intempéries.
Nesta rua, também fazia um abrasador sol. Um sol cativante
para um jogo de bola ou para empinar papagaio. Mas a música fazia a trilha sonora dos sábados ou domingos, ou mesmo no meio
da semana. De algumas casas saíam o enternecedor som do bolero e do samba-canção. Anísio Silva, Alcides Gerardi, Orlando Dias,
Nelson Gonçalves, Carlos Nobre, Orlando Silva, Roberto Silva, Ângela Maria, Dalva de Oliveira, Emilinha Borba, Marlene, Noite
Ilustrada, Jamelão, Cauby Peixoto, Sílvio Caldas, Roberto Luna,
Elizeth Cardoso, a Divina, Waldick Soriano, o também eterno Nat
King Cole, Bienvenido Gandra, e muitos outros. Nesta rua, a
música fazia a tristeza envergonhar-se de ser triste. Era só alegria.
D. Antônia do Cabo Oto era a festa. Havia sempre um baile na
sua casa, localizada já quase no ﬁnal da rua. Festa de radiola. Mas
não essas radiolas empresariais. Radiola doméstica. Uma ou duas
caixas de som na sala, outra na varanda. E, para alegar os dançantes, uma boa discoteca, com os boleros, ou sambas-canções, mais
tocados nas rádios, e algum merengue. Pronto. Era a receita. Todos dançavam coladinhos, braços aconchegantes nos ombros,para fazer o encontro não virar um pesaroso desencontro. E
mais: saber dançar. Ia-se pela madrugada, até o último acorde.
Nesta rua, a vida era vivida de casa em casa. E os conﬂitos eram
mediados pelo amor. Nesta rua, vivia-se a vida. Aprendi tudo com
ela. E ela está em mim.

GERAL
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5

São Luís, quinta-feira, 16 de junho de 2022

CNPJ 06.273.072/0 001-99
GRÁFICA ESCOLAR S/A

NIRE 21300005170

CNPJ 06.273.072/0001-99
GRÁFICA ESCOLAR S/A
Assembleia
Ge ral Extraordiná ria
NIRE 21300005170
CNPJ 06.273.072/0001-99
Edital de
Conv
oca ção
Assembleia
Geral
Extraordinária
NIRE 21300005170
GRÁFICA ESCOLAR S/A
Edital de
Convocação
Assembleia
Geral
Extraordinária
CNPJ 06.273.072/0001-99
Convocação
Ficam convocados os Edital
Srs. deAcionistas
para reun irem -s e em
NIRE 21300005170
Ficam
convocados
os
Srs.
Acionistas
para
reunirem-se
emdia 04 de
Assembleia Gera l Extrao rdiná Assembleia
ria a re aliza
r-se
à s 10 h do
Geral
Extraordinária
Assembleia Geral Extraordinária a realizar-se
às
10h do dia 04 de
julho de julho
2022,
na
sede
socia
l,
localizada
à
Av.
Ana
Ficam
convocados
os
Srs.
Acionistas
para
reunirem-se
em
de 2022, na sede social, localizada
Av. Ana Jansen, Ja
nº nsen, nº
Edital deàConvocação
Assembleia
Extraordinária
realizar-se
às
10h
do diaLuís/MA
04CEP
de
200, bairro
São Geral
Francisco,
na
cid
adede de
São
, CEP
200,
bairro
São
Francisco,
na acidade
São
Luís/MA,
julho de 2022, na sede social, localizada à Av. Ana Jansen, nº
65.076-902,
fim
de deliberar
sobre a a
seguinte ORDEM
DO DIA: DO DIA:
65.076-902,
fim adSão
e delibe
rar na
sobre
ORDEM
200, abairro
Francisco,
cidade seguinte
de São Luís/MA,
CEP
Ficam convocados os Srs. Acionistas para reunirem-se em
1. Ratificara ofim
grupamento
desobre
açõesa aprovado
na AGEDO
de DIA:
18 de
65.076-902,
de deliberar
seguinte ORDEM
Assembleia Geral
a vado
realizar-se
10h do
04 de
de
1. Ratificafevereiro
r o g rupamento
de Extraordinária
ações ap ro
na às
AGE
dedia18
de 2022.
julho
de 2022, na
localizada
Av.18 Ana
1.
Ratificar
o grupamento
de sede
açõessocial,
aprovado
na AGEà de
de Jansen, nº
fevere
iro
de
2022.
2. Declarar200,
concluso
processo
de grupamento
e
bairro oSão
Francisco,
na cidade de
de ações
São Luís/MA,
CEP
fevereiro de 2022.
fixarconcluso
prazo
para o
os oprocesso
acionistas
que
não
suas
2. Decla ra
grecompuseram
ru pamento
de
ões
65.076-902,
a processo
fim de deliberar
sobre
a seguinte
ORDEM
DIA:e
2. rDeclarar
concluso
dede
grupamento
de ações
e açDO
posições
recebam
seus
haveres.
fixa r prazo
para
os os
acionistas
que
recompuseram
suas
fixar prazo
para
acionistas
que
nãonão
recompuseram
suas
1. Ratificar
o grupamento
de açõesdeaprovado
na R$
AGE de 18 de
3. Reduzir
o
capital
em
razão
do
grupamento
ações
em
posições
recebam
seushave
haveres.
posições
recebam
seus
res.
fevereiro
de 2022.
(cento
e oitenta
mil,
quatrocentos
e sessenta
3. 180.465,47
Reduzir o capital
em
razão do
grupamento
de ações
em R$ e
2.e Declarar
concluso
ogrupam
processoento
de grupamento
de em
açõesR$
e
3. Reduzircinco
o cap
ital
e m erazão
de ações
reais
quarenta
e setedo
centavos).
180.465,47
(cento
oitenta
mil,
quatrocentos
e sessenta
e
fixar prazo
para
os acionistas
queenão
recompuseram
suas
4.
Aumentar
o
capital
em
R$
180.465,47
(cento
oitenta
180.465,47
e oitenta
il, quatrocentos
e mil,
ses senta
e
cinco (cento
reais e quarenta
e sete m
centavos).
posições
recebam
seus
haveres.
quatrocentos
e sessenta
e180.465,47
cinco reais(cento
e quarenta
e mil,
sete
Aumentar
o capital
R$
e oitenta
cinco 4.
reais
e quare
ntaem
e
sete
centavo
s).
3. Reduzir
o capital
em
razão do
grupamento de ações em R$
centavos),
come incorporação
de Reservas
Capitale (saldo
quatrocentos
sessenta e cinco
reais e de
quarenta
sete
180.465,47
(cento
e oitenta mil,(cento
quatrocentos
sessenta
e
4. Aumentar
o cap
ital
em Monetária
R$
180.465,47
esaldo
o ite enta
mil,
da
conta
de com
“Correção
IPC 90” mais
parte do
centavos),
incorporação
de Reservas
de Capital
(saldo
cinco reais e quarenta e sete centavos).
quatrocentos
e
se
ssenta
e cinco
remais
ais parte
e valor
quarenta
e sete
da
Monetária
do Capital”)
no
de R$
daconta
conta de
de “Correção
“Correção
Monetária
IPC
90”
do saldo
4. Aumentar o capital em R$ 180.465,47 (cento e oitenta mil,
180.465,47
e oitenta
mil,
quatrocentos
sessenta
da conta
“Correção
Monetária
Capital”)
noevalor
de R$ e l (sa ldo
centavos),
comde(cento
in
corporação
dedo
Rese
rvas
de
Capita
quatrocentos
e sessenta
e cinco
reais
e quarenta
e sete
180.465,47
e oitenta
quatrocentos e sessenta e
cinco
e(cento
quarenta
e setemil,
centavos).
centavos),
com incorporação
de Capital
(saldo
da conta
de reais
“Correção
Monetária
IP C 9de
0” Reservas
mais parte
do sa
ldo
cinco reais e quarenta e sete centavos).
da
conta
de
“Correção
Monetária
IPC
90”
mais
parte
do
da conta
de
“Co
ção
do Capital”) no va l or desaldo
R$
São
Luís,
14rre
de
junhoMonetá
de “Correção
2022.ria Monetária
da conta
de
do Capital”) no valor de R$
São Luís,
14 de ejunho
de 2022.
180.465,47
(cento
oitenta
m eil,oitenta
quatrocentos
e ses
senta ee
180.465,47
(cento
mil, quatrocentos
e sessenta
cinco reais e quare
nta
e sete
centavo
cinco
reais
e quarenta
e sete s).
centavos).
São Luís, 14 de junho de 2022.
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EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA - EMAP
Presidente do
Con selho de Admin istração
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2022 - EMAP
A EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA – EMAP torna público que realizará
licitação, na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço (lote único), no modo de disputa
aberto, com orçamento sigiloso, no dia 14/07/2022, às 9h30 – Hora de Brasília - DF, por meio do uso de
recursos de tecnologia da informação, pelo site www.licitacoes-e.com.br, para contratação de empresa
especializada para prestação de serviços de locação de ambulância de suporte básico de vida, sem
motorista e sem combustível, de acordo com o constante no Processo Administrativo Eletrônico nº
887/2022 - EMAP, de 11/04/2022 e especificações e condições do Edital e seus Anexos, e em
conformidade disposições do Regulamento de Licitações e Contratos da Empresa Maranhense de
Administração Portuária - EMAP, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006 e Lei Federal
n° 13.303, de 30 de junho de 2016. O edital e seus anexos estão à disposição dos interessados nos sites
www.licitacoes-e.com.br e www.emap.ma.gov.br, no link Transparência/Compras, podendo ainda ser
adquirido gratuitamente, mediante solicitação pelo e-mail: csl@emap.ma.gov.br, durante os dias úteis, das
8h às 12h e das 13h às 17h. Esclarecimentos e informações adicionais serão prestados aos interessados
no site www.emap.ma.gov.br. Telefones: (98) 3216-6531, 3216-6532 e 3216-6533.
São Luís/MA, 15 de Junho de 2022.
Flavia Alexsandra Noleto Miranda Carvalho
Gerente de Compras e Contratos da EMAP

AVISO DE CONTINUAÇÃO LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2022. A Prefeitura Municipal de Icatu/MA, através da Comissão Permanente de Licitação torna público
para conhecimento dos interessados, que a CONTINUAÇÃO LICITAÇÃO TOMADA DE
PREÇOS Nº 005/2022, análise dos documentos de habilitação e coleta dos questionamentos,
sob a égide da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, Licitação na modalidade Tomada de
Preços, do tipo menor preço global, sob o Regime de empreitada por preço global, objetivando
contratação de pessoa jurídica especializada na realização de pavimentação asfáltica de vias urbanas no município de Icatu - MA. Convênio N° 8.299.00/2021 (SICONV N° 917746/2021).
SERÁ EM 17 DE JUNHO DE 2022, ÀS 08H00MIN (OITO HORAS), Sala de sessões da Comissão de Licitações localizada na Rua Coronel Cortez Maciel, s/n. Centro, Icatu – MA, sendo
presidida pelo Presidente da Comissão Permanente de Licitação desta Prefeitura Municipal.
Demais informações no e-mail cplicatulicitacao@gmail.com. Icatu/MA, 15 de junho de 2022.
Denilson Odilon Fonsêca Presidente da CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO
Praça Nossa Senhora de Nazaré, nº 742, Centro, Riachão - MA
CNPJ: 05.282.801/0001
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2022. PROCESSO
ADMINISTRATIVO Nº 063.26.04/2022 - CPL/PMR. A Prefeitura Municipal de Riachão, estado do
Maranhão, com sede na Praça Nossa Senhora de Nazaré, n.º 742, Centro, CEP 65.990-000, na
forma da Lei Federal nº 8.666/93, Lei Federal 10.520/02 e do Decreto nº 10.024/19, através do
Pregoeiro Municipal, torna público, que fará realizar Licitação na modalidade PREGÃO, em sua
forma ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, para Registro de Preços para futura e
eventual contratação de empresa na prestação de serviços de exames de imagem com recurso
óptico, procedimentos em cirurgias oftalmológicas e aquisição de óculos receituário e de proteção,
para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, da Prefeitura de Riachão/MA.
Com data prevista para ser realizada no dia 20 de junho de 2022, às 09h00min (nove horas), fica
adiada para às 09h00min (nove horas) do dia 27 de junho de 2022 no sítio Portal Bolsa Nacional
de Compras (BNC) - www.bnc.org.br. Os interessados poderão consultar e obter o Edital e seus
Anexos gratuitamente através dos endereços eletrônicos Portal Bolsa Nacional de Compras (BNC)
- www.bnc.org.br e http://www.riachao.ma.gov.br. Outras informações pelo e-mail cplriachao.ma@
gmail.com ou pelo telefone (99) 9 8448-5262 das 09:00 às 12:00 h. Base Legal Lei nº 8.666/93 e
seus Articulados. Riachão/MA, 15 de junho de 2022. Walisson Cunha Duarte. Pregoeiro Municipal.

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 156/2022 - CSL/EMSERH
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 239.279/2021 – EMSERH
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
LABORATORIAIS EM ANÁLISES CLÍNICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLÍNICA
DE IMPERATRIZ.
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR LOTE.
DATA DA SESSÃO: ANTERIORMENTE MARCADA PARA O DIA 08/07/2022, ÀS 9H (HORÁRIO DE
BRASÍLIA), FICA ADIADA PARA 12/07/2022, 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 csl.emserh.ma@gmail.com; fernando.cslemserh@gmail.com,
ou pelo telefone (98) 3235-7333.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ GRANDE- MA
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº. 05/2022
A Prefeitura Municipal de Igarapé Grande/MA, localizada na rua São Francisco, s/nº, Centro, CEP 65.720000, comunica aos interessados que realizará licitação na modalidade Tomada de Preços nº. 05/2022, do
tipo Menor Preço, no dia 05/07/2022, às 08h30min horas, horário local, objetivando a PAVIMENTAÇÃO,
RECAPEAMENTO E CALÇAMENTO DE VIAS NO MUNICÍPIO DE IGARAPÉ GRANDE/MA, de
acordo com o que estabelece a Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, conforme especificações contidas no
Termo de Referência/Projeto Básico, ANEXO I do edital.
O presente Edital estará à disposição dos interessados no Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de Igarapé Grande - MA, sito à rua São Francisco, s/nº, Centro, de segunda a sexta (exceto feriados) no
horário das 08:00 as 13:00 horas, onde poderão ser consultados ou obtido GRATUITAMENTE por meio
digital na Comissão de Licitação bem como pela internet, através do nosso endereço eletrônico http://www.
igarapegrande.ma.gov.br.
Igarapé Grande (MA), 15/06/2022.
CLÁUDIO PEREIRA DE ARAÚJO SILVA
Relator

ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE URBANO SANTOS
CNPJ: 69.393.510/0001-72
RUA 10 DE JUNHO, 147 – CENTRO – CEP: 65530-000
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2022. A Câmara Municipal de Urbano Santos/
MA, torna público que no dia 06 de julho de 2022, às 09:00h, realizará licitação
na modalidade Tomada de Preços, tipo menor preço global. Objeto Contratação
de empresa de engenharia para reforma da Câmara de Vereadores do Município
de Urbano Santos – Ma. O Edital se encontra a disposição dos interessados na
Comissão Permanente de Licitação - CPL, localizada na Rua Dez de Junho, n°
147 – Centro, Urbano Santos - Ma, CEP: 65.530-000, no horário das 08:00 às 12:00
horas, onde poderá ser consultado gratuitamente, através do email camaraurbanosantos@outlook.com, do site https://www.cmurbanosantos.ma.gov.br/ ou obtido
mediante o recolhimento da importância de R$ 50,00 (cinquenta reais), através de
Documento de Arrecadação Municipal - DAM. BASE LEGAL: Lei nº 8.666/1993,
suas alterações e demais normas atinentes à espécie. Publique-se. 14 de junho de
2022.TOMAZ DE AQUINO ESTRELA NETO.

RECEBIMENTO DE
LICENÇA AMBIENTAL
A Itacel Terminal De Celulose De Itaqui S.A.,
CNPJ 32.239.007/0001-57, torna público que recebeu junto à Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais – SEMA, a Licença de
Operação – LO para a atividade de Terminal de Celulose, localizado no Porto de Itaqui no município
de São Luís/MA, conforme e-processo SEMA N°
27439/2022.

São Luís (MA), 13 de junho de 2022
Fernando Wlysses Filgueira da Conceição
Agente de Licitação da CSL/EMSERH

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ
CNPJ nº 01.616.678/0001-66
GABINETE DO PREFEITO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ – MA
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRONICO: Nº PE 012/2022. O Município de Jatobá, poder executivo, por
intermédio da Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento, torna público para conhecimento
dos interessados que na data, horário e local indicado fará realizar licitação na modalidade PREGÃO, na forma
ELETRÔNICA, do tipo Menor Preço por item, que tem como objeto a Contratação de Pessoa(s) Jurídica (s)
especializada na prestação dos serviços de organização e promoção das Festividades Juninas tradicionais de
interesse do município de Jatobá-MA, em conformidade com o Termo de Referência disposto no anexo I do Edital,
o qual será processado e julgado em conformidade com a Lei nº 10.520, de 2022, Decreto nº 10.024 de 20 de
setembro de 2019, à Lei nº 8.078 de 1990  Código de Defesa do Consumidor, à Lei Complementar nº 123 de 2006
e Lei 147 de 2014 e subsidiariamente à Lei nº 8.666 de 1993 e as condições do Edital realizar-se às 09:00 horas do
dia 27 de junho de 2022. O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na sala da Comissão
Permanente de Licitação, Praça de eventos Maria Rita, nº 351A, Centro, Jatobá-MA, horário 08:00 às 12:00 horas,
no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br. Esclarecimento adicional no mesmo endereço e
através do e-mail: cpljatoba@outlook.com ou na página www.jatoba.ma.gov.br. Jatobá-MA, 09 de junho de 2022.
Manoel Alves da Silva, Secretário Municipal de Administração, Fazenda e Planejamento. Portaria 008/2021.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2022-CPL/PMB

A Prefeitura Municipal de Bacabal, com sede na Travessa 15 de Novembro, n.º 229, Centro, CEP
65.700-000, Bacabal, Estado do Maranhão, através do Pregoeiro Municipal, torna público, que
fará realizar Licitação na modalidade PREGÃO, em sua forma ELETRÔNICA, do tipo MENOR
PREÇO POR ITEM, tendo por objeto a Contratação de pessoa(s) jurídica(s) para fornecimento de
Equipamento e Material Permanente para Atenção Especializada em Saúde, de interesse da Secretaria
Municipal de Saúde do Município de Bacabal/MA, conforme Edital e Anexos. A sessão será realizada
no dia 01 de julho de 2022 às 09h:00min (nove horas), no sítio www.portaldecompraspublicas.com.
br. O Edital e seus Anexos estão disponíveis para consulta e retirada nos endereços eletrônicos www.
portaldecompraspublicas.com.br e www.bacabal.ma.gov.br. Maiores informações poderão ser obtidas
por e-mail no licitacao@bacabal.ma.gov.br com cópia para cpl.bacabal@hotmail.com ou pelo telefone
(99) 3621-0533. Informa, ainda que diariamente, na sede da Prefeitura Municipal de Bacabal, de
segunda a sexta-feira em dias úteis, das 08h:00min (oito horas) às 12h:00min (doze horas), o Edital
e seus anexos estão à disposição dos interessados na sala da Comissão Permanente de Licitação –
CPL. Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço. Bacabal/MA, 15 de junho de 2022. CARLOS
HENRIQUE FERRO SOUSA. Pregoeiro Municipal.

A empresa PARK IMPERIAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 13.059.848/0001-38, vem, por meio do
presente e na melhor forma de direito, NOTIFICAR os clientes ERMERSON DE OLIVEIRA SILVA, MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS, NADILSON GOMES DA CRUZ E WILDEN SOUSA SANTOS, inscritos no
CPF sob os números 062.906.353-28, 526.998.892-53, 707.887.232-00 E
026.014.083-08, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da publicação do presente, efetuem a purgação da mora referente ao contrato
de compromisso de compra e venda firmado junto à notificante, relativo ao
imóvel constituído por QUADRA 04 LOTE 03, QUADRA 12 LOTE 03 E
QUADRA 01 LOTE 09, situado no PARK IMPERIAL, IMPERATRIZ – MA,
devendo, os notificados, efetuar, no prazo acima, o pagamento das parcelas contratuais em aberto, com vencimentos em 15/01/2022 a 15/05/2022,
25/02/2021 a 25/05/2022 E 25/12/2020 a 25/05/2022, devidamente acrescidas dos encargos moratórios acertados em contrato. Notifica-se, ainda,
que em não havendo a purgação da mora, no supracitado prazo, o contrato em questão estará resilido, nos termos do artigo 474 do Código Civil, situação esta que ocasionará o imediato regresso dos direitos do retro
mencionado imóvel (inclusive de posse e de nova comercialização), para a
notificante. Notifica-se, finalmente, que uma vez operando o desfazimento
do contrato, nos termos acima, os valores eventualmente de direito dos notificados (após realizadas as deduções e abatimentos rescisórios) estarão
à disposição dos mesmos no escritório da notificante.

A Eneva S.A, torna público que recebeu da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais – SEMA a Licença Prévia de Perfuração nº 1090974/2022, e-processo nº 84414/2022,
para a Atividade de Perfuração de Poços de Exploração de Gás Natural no Bloco PN-T-47, Bacia
do Parnaíba – MA.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ
CNPJ nº 01.616.678/0001-66
GABINETE DO PREFEITO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ – MA
AVISO DE CHAMADA PUBLICA Nº 001/2022. BASE LEGAL: Lei Federal n° 11.947/2009, de 16/07/2009;
Resolução/CD/FNDE n° 26 de junho de 2013, e a Lei Federal n° 8.666/93 e alterações posteriores. OBJETO:
Chamada Pública para aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar
Rural destinando ao atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar, para a alimentação escolar
em atendimento a Rede Municipal de Ensino, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de
Educação do município de Jatobá - MA ENTREGA DOS ENVELOPOPES: DE 14/06/2022 a 06/07/2022 na
Sala da Comissão Permanente de Licitação localizada. ABERTURA DOS ENVELOPES: 07/07/2022 as 10:00
horas. A sessão pública de julgamento será realizada na sala da Comissão Permanente de Licitação  CPL,
situada à Praça de eventos Maria Rita, nº 351A, Centro, Jatobá  MA, no dia, hora e local citados, em que
serão recebidos os envelopes de projeto de vendas e habilitação. O Edital e seus anexos estão à disposição de
interessados no mesmo endereço para consulta gratuita, de 2ª a 6ª, das 08:00 ás 12:00 horas. Esclarecimento
adicional no mesmo endereço e através do E-mail: cpljatoba@outlook.com. Ou na pagina www.jatoba.ma.gov.
br. Jatobá - MA, 06 de junho de 2022. Antônia Alves da Silva Secretária Municipal de Educação. Portaria nº
004/2021.

AVISO DE CONTINUAÇÃO LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2022. A Prefeitura Municipal de Icatu/MA, através da Comissão Permanente de Licitação torna público
para conhecimento dos interessados, que a CONTINUAÇÃO LICITAÇÃO TOMADA DE
PREÇOS Nº 006/2022, análise dos documentos de habilitação e coleta dos questionamentos,
sob a égide da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, Licitação na modalidade Tomada de
Preços, do tipo menor preço global, sob o Regime de empreitada por preço global, objetivando contratação de pessoa jurídica especializada para a realização de recuperação de estradas
vicinais no Município de Icatu/MA. Convênio n° 8.301.00/2021 (SICONV n° 917755/2021)
– CODEVASF. SERÁ EM 17 DE JUNHO DE 2022, ÀS 10H00MIN (DEZ HORAS), Sala de
sessões da Comissão de Licitações localizada na Rua Coronel Cortez Maciel, s/n. Centro, Icatu
– MA, sendo presidida pelo Presidente da Comissão Permanente de Licitação desta Prefeitura
Municipal. Demais informações no e-mail cplicatulicitacao@gmail.com. Icatu/MA, 15 de junho de 2022. Denilson Odilon Fonsêca Presidente da CPL.

O DIGITAL TAMBÉM
É O NOSSO NORMAL!
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MILHÕES
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o imparcial.com.br
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Thayane Maramaldo
E-mail: maramaldothay@gmail.com

BRASIL E MUNDO

oimparcial.com.br

São Luís, quinta-feira, 16 de junho de 2022

IMIGRAÇÃO

CASO DOM E BRUNO

Suspeitoconfessa
assassinatonaAmazônia
O suspeito informou aos policiais que não foi o "responsável pela execução", mas que
ajudou a esconder os restos mortais e mostraria o local aos investigadores

O

mistério sobre o desapare- laudo sobre as vísceras, provavelmencimento do indigenista Bru- te humanas, localizadas seja divulgano Pereira e do jornalista in- do ainda nesta quarta-feira (15/6).
glês Dom Phillips pode estar
chegando ao ûm. A Polícia Federal investiga uma conûssão feita por um
dos suspeitos presos . Segundo fontes
da Polícia Federal, as vítimas foram
mortas, esquartejadas e tiveram os
corpos incinerados. O suspeito informou aos policiais que não foi o <responsável pela execução=, mas que
ajudou a esconder os restos mortais e
mostraria o local aos investigadores.

No domingo (12/6), a PF conûrmou
que a mochila com pertences encontrada pelo Corpo de Bombeiros do
Amazonas é do jornalista britânico
Dom Phillips. O comitê de crise, coordenado pela Polícia Federal, divulgou
Na tarde desta quarta-feira uma nota informando que dentro da
(15/6), o suspeito foi levado pela PF bolsa tinha objetos dele e de Bruno
para o possível local do desapareci- Pereira. Segundo a nota, foram permento. A expectativa é que ele indi- corridos cerca de 25 km, com procuque onde o crime foi cometido. Se- ras minuciosas pela selva, em trilhas
gundo o jornal Folha de S.Paulo, a em- existentes na região, áreas de igapós e
barcação da PF subiu o rio Itaquaí em furos do Rio Itaquaí. <Na região onde
direção a Atalaia do Norte (AM). De se concentraram as buscas foram enacordo com a reportagem, <o suspeito contrados objetos pessoais, sendo um
estava totalmente coberto, não sendo cartão de saúde em nome de Bruno
possível saber se se tratava de Amaril- Pereira.= Além disso, tinha uma calça
do Oliveira, o Pelado; seu irmão, preta e um chinelo preto que perteOseney de Oliveira, o Do Santos; ou cem a Bruno e mais dois pares de botas — um de cada.
até mesmo outro suspeito.=
Peritos da Polícia Federal também
analisam restos orgânicos encontra- Relatório enviado ao Supremo
Dom e Bruno estão desaparecidos
dos na üoresta. A expectativa é que o

desde 5 de junho. Em relatório enviado ao Supremo Tribunal Federal
(STF), a Polícia Federal diz que o indigenista temia pela própria vida. No
documento, ao qual o Correio teve
acesso, uma testemunha que prestou
depoimento à corporação disse que o
ativista teria uma reunião com o líder
da Comunidade São Rafael, conhecido como <Churrasco=, na manhã do
sumiço, mas que o encontro não
ocorreu.

Bruno Pereira teria, então, enviado
uma mensagem de texto, em 31 de
maio, alertando que corria riscos e
que a reunião poderia <dar algum problema=. <Ele disse que BRUNO é colaborador da Univaja e estava na região
acompanhado de DOM PHILLIPS para auxiliá-lo em um documentário
jornalístico sobre a EVU, Equipe de
Vigilância do UNIVAJA. BRUNO e
DOM estavam utilizando uma embarcação emprestada pela UNIVAJA, carregavam uma arma de fogo e não possuíam aparelho SPOT de geolocalização, mas apenas aparelhos celulares
utilizados para registros e função
GPS.=

Menino preso em poço é resgatado na Índia

PARA SALVAR O MENINO, OS SOCORRISTAS, APOIADOS PELOS MILITARES, CAVARAM UM TÚNEL PRÓXIMO AO POÇO

“O menino foi resgatado são e
salvo, graças às orações de todos e
aos esforços incansáveis da equipe
de emergência”, afirmou no

Twitter o ministro-chefe de
Chhattisgarh, Bhupesh Baghel.

A criança, que está debilitada, foi
levada com urgência para um hospital
no distrito vizinho, informou o governador da localidade, Jeetendra Shukla.
Para salvar o menino, os socorristas, apoiados pelos militares, cavaram
um túnel próximo ao poço com escavadeiras e guindastes.
O tempo ruim, assim como a presença de cobras e escorpiões, atrasaram a operação, disseram as autoridades.
Os poços nas aldeias agrícolas indianas são locais frequentes de acidentes fatais envolvendo crianças pequenas.

O hostel de Kigali, capital de Ruanda, que servirá de
abrigo para imigrantes ilegais que chegaram ao Reino
Unido ilegalmente tem nome sugestivo: Hope (<Esperança=, em inglês). Os quartos do estabelecimento estão
prontos para receber os estrangeiros, no marco de um
polêmico acordo ûrmado entre os governos britânico e
ruandês.

Londres ordenou a expulsão de pelo
menos sete imigrantes, sob a
alegação de agir por uma <questão
de princípio=. A Igreja Anglicana
classiûcou a medida como <imoral=.
Na terça-feira (14/6), um Boeing 767, estacionado na
base militar de Amesbury, no sul da Inglaterra, aguardava o embarque dos primeiros clandestinos. A previsão
era de que a primeira leva partisse ainda à noite. No entanto, o voo foi cancelado depois de recursos legais de
última hora. A Corte Europeia de Direitos Humanos
chegou a anunciar o bloqueio da expulsão de um dos
migrantes, por meio de uma medida cautelar de urgência.

SALVAMENTO

As equipes de emergência conseguiram resgatar um menino surdomudo de 10 anos de um poço em um
vilarejo na região central da Índia
após quatro dias de trabalhos, em
uma operação que terminou na terçafeira à noite.
O menino, chamado Rahul Sahu,
caiu em um poço muito estreito de 24
metros de profundidade enquanto
brincava atrás de sua casa no estado
de Chhattisgarh, no centro da Índia,
na sexta-feira (10/6).

Reino Unido
expulsará migrantes
para Ruanda

Em 2019, no estado de
Punjab, no norte, um
menino de dois anos
morreu em um poço
após quatro dias de
tentativas frustradas de
salvá-lo.
No mesmo ano, um menino de um
ano e meio foi resgatado no estado vizinho de Haryana, depois de passar
dois dias em um poço.

<Último bilhete cancelado. Ninguém vai para Ruanda=, comemorou a organização beneûcente de apoio
aos refugiados Care4Calais. A secretária do Interior, Priti
Patel, disse que estava <desapontada=, mas que não seria
dissuadida. <A preparação para o próximo voo começa
agora=, avisou.
O envio de migrantes clandestinos e solicitantes de
asilo para Ruanda, país do leste da África situado a
6.500km de Londres, é uma estratégia do governo do
premiê Boris Johnson de desencorajar as chegadas ilegais ao Reino Unido, via Canal da Mancha, que não param de crescer.
O projeto polêmico, mas popular entre o eleitorado
conservador, foi aprovado pelos tribunais britânicos.
Após a rejeição de vários recursos examinados com urgência nos últimos dias, o Supremo Tribunal britânico
se recusou, ontem, a considerar novos recursos. No entanto, como resultado de diferentes recursos individuais, o voo fretado, que custa centenas de milhares de dólares e deveria decolar de Amesbury, provavelmente estaria quase vazio.
Liz Truss, ministra das Relações Exteriores do Reino
Unido, minimizou a batalha judicial para travar as expulsões. <Haverá pessoas neste voo e, se não estiverem
nele, estarão no próximo=, aûrmou à Sky News. <O que
importa mesmo é estabelecer o princípio= e <quebrar o
modelo de negócio dessas pessoas perversas, desses traûcantes que comercializam a angústia= dos migrantes. <Não seremos dissuadidos ou prejudicados de jeito
nenhum por algumas críticas=, disse o primeiro-ministro, Boris Johnson.
<Solução inovadora=
O governo de Ruanda aûrmou estar disposto a acolher <milhares= de migrantes e voltou a defender o acordo, considerando-o uma <solução inovadora= para um
<sistema global de asilo defeituoso=. Sob seu acordo
com as autoridades ruandesas, Londres ûnanciará inicialmente o plano com 120 milhões de libras (cerca de R$
803,8 milhões).
<Esta política imoral envergonha o Reino Unido=, disseram líderes da Igreja Anglicana, incluindo o arcebispo
de Canterbury Justin Welby, o arcebispo de York Stephen
Cottrell e 23 bispos, em uma carta publicada no jornal
The Times. <Nossa herança cristã deve nos encorajar a
tratar os solicitantes de asilo com compaixão, igualdade
e justiça=, enfatizaram. Truss rejeitou essas críticas.
<Nossa política é totalmente legal. É totalmente moral=,
disse a ministra, assegurando que Ruanda é <um país seguro=. <Os imorais, neste caso, são os traûcantes=, acrescentou. Aumentando a controvérsia, o príncipe Charles,
o herdeiro de 73 anos do trono britânico, chamou o plano do governo de <terrível=.
Os migrantes expulsos serão alojados no hostel Hope,
que <não é uma prisão= e sim um hotel cujos moradores
serão <livres= para sair, segundo seu diretor, Ismael Bakina. O estabelecimento tem capacidade para 100 pessoas, com um preço de US$ 65 (ou R$ 332) por pessoa por
dia.

GERAL
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MAIS EDUCAÇÃO

INSCRIÇÕES ABERTAS

Cursosgratuitosde
qualificaçãoprofissional

ObrasdoIEMAemSão
Mateusvãopararetafinal

Os cursos são ofertados pelo Governo do Maranhão, por meio da Plataforma Maranhão
Profissionalizado. As inscrições vão até às 23h do 1º de julho

O

Governo do Maranhão, por
meio da Secretaria de Estado da Educação (Seduc),
abriu nesta quarta-feira
(15), as inscrições para mais de 5.400
vagas em cursos de qualiûcação proûssional ofertados por meio da Plataforma Maranhão Proûssionalizado.
As inscrições seguirão até às 23h do 1º
de julho (sexta-feira). Acontecem, de
forma online e gratuita, no link: [maranhaoproûssionalizado.iema.ma.gov.br/qualiûcacao_proûssional].
Para preencher o formulário eletrônico de inscrição, o estudante deve
acessar o link e efetuar seu cadastro
para o acesso ao sistema, utilizando
seu e-mail e CPF, e criar uma senha
que será utilizada no acesso ao sistema. Após preencher o formulário, escolher o curso de interesse entre os
que estão disponíveis, respeitando o
limite de vagas ofertadas.
Poderão se inscrever candidatos
oriundos de escolas públicas e comunitárias (Art. 19, Lei nº 9.394/1996).
Do total de vagas por curso, 10% serão
destinadas a pessoas com deûciência.
As vagas estão distribuídas em 9
cursos ofertados totalmente gratuitos: Assistente Administrativo, Assistente de Recursos Humanos, Auxiliar
de Serviços Jurídicos, Secretariado,
Recepcionista, Elaboração de Documentos Oûciais, Informática Básica
(Pacote Ofûce), Excel Básico e Libras
Básico. Os cursos serão oferecidos a
jovens e adultos que buscam qualiûcação proûssional para geração de

EM BREVE A NOVA UNIDADE SERÁ ENTREGUE À POPULAÇÃO

AS VAGAS ESTÃO DISTRIBUÍDAS EM 9 CURSOS OFERTADOS TOTALMENTE GRATUITOS
renda.
A secretária de Estado da Educação, Leuzinete Pereira da Silva, ressaltou que os cursos ofertados pela Plataforma Maranhão Proûssionalizado
são uma grande oportunidade para as
pessoas que precisam de uma qualiûcação proûssional para conquistar
uma vaga no mercado de trabalho.
<É compromisso do governo Carlos
Brandão trabalhar para garantir, cada
vez mais, aos maranhenses, oportunidade de emprego e renda. Nós que fazemos o Governo do Maranhão acreditamos que a educação para o trabalho é um dos mais importantes vetores de transformação social. Então,
aproveitem, se inscrevam, façam os
cursos e foquem na qualiûcação proûssional=, aûrmou a secretária.
Carga horária

Todos os cursos possuem carga horária de 100h divididas em 6 módulos
de duas videoaulas cada, além de contar com apostila e material complementar próprios.
Para efeito de conclusão de curso e
certiûcação, o estudante deverá cumprir o mínimo de 75% (setenta e cinco
por cento) de frequência e alcançar
média ûnal igual ou superior a 7,0 (sete) no Momento Avaliativo.
O Maranhão Proûssionalizante já
certiûcou mais de 50 mil jovens e estudantes em cerca de 30 (trinta) cursos.
A plataforma oferece em seu ambiente virtual todas as ferramentas adequadas ao bom aprendizado com vista a potencializar habilidades e competências relevantes para a administração das atividades em desenvolvimento.

EDIÇÃO 2022

Um motivo de muita alegria, proporcionado pelo Governo do Estado para os moradores do município de São
Mateus. A construção de uma unidade do Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão
(IEMA), executada pela Secretaria de Estado da Infraestrutura (Sinfra), segue para a reta ûnal dos trabalhos e,
em breve, será entregue à população.
Serão beneûciados não apenas os são-mateuenses,
mas, também, moradores de outros municípios da região do Médio Mearim, como Matões do Norte, Alto Alegre do Maranhão, Bacabal e Pirapemas, oferecendo uma
educação digna e de qualidade para os habitantes dessas localidades.
Caminhando junto com o desenvolvimento e a educação, o Governo do Maranhão, por meio das equipes
da Sinfra, estão empenhados para que a escola, em tempo integral, aperfeiçoe e prepare os jovens alunos para
um futuro capaz de transformar as suas histórias. A deliberação dos investimentos para a construção dessa unidade do IEMA é mais um sinal de que a educação avança
na capital maranhense e no interior.
A nova unidade plena do IEMA, que oferece ensino
médio técnico, será referência na educação pública e
contará com um ginásio poliesportivo, onde os alunos
poderão participar de atividades físicas e melhorar o
condicionamento corporal.
Em relação aos cursos técnicos ofertados pelo Instituto aos moradores, vai ser realizada uma audiência pública, a ûm de serem decididos, junto à população, quais
vão estar no catálogo do IEMA de São Mateus.
Neste momento, as equipes da Sinfra estão focadas
nos últimos detalhes para que o IEMA seja entregue, no
tempo mais hábil possível, a todos da região do Médio
Mearim. São serviços como pintura geral, instalação de
louças de metais, pavimentação da área do estacionamento, instalação de muretas e grades, paisagismo e outras ûnalidades.

OFTALMOLOGIA

MaranhãoparticipadoFórumdeInvestimentosBrasil Lago da Pedra recebe
<Mais Cirurgias= até hoje

CERCA DE 500 PESSOAS JÁ PASSARAM PELO PROCEDIMENTO

O EVENTO, DO APEXBRASIL, REÚNE POTENCIAIS INVESTIDORES E ENTIDADES DE DIVERSOS SEGMENTOS DE FORMA HÍBRIDA
O Governo do Maranhão, por meio
da Secretaria de Estado da Indústria e
Comércio (Seinc), participa, até esta
quarta-feira (15), do Fórum de Investimentos Brasil 2022 (FIB 2022).
O evento, que é promovido pela
Agência Brasileira de Promoção de
Exportações e Investimentos (ApexBrasil), reúne potenciais investidores
e entidades de diversos segmentos de
forma híbrida, uma grande oportunidade de abrir portas para novos negócios em solo brasileiro.

O Maranhão participa
do fórum com um
estande virtual, onde
recebe visitantes do
mundo inteiro e mostra

as potencialidades do
estado, a ûm de
prospectar novos
investimentos.
Segundo o secretário de Estado da
Indústria e Comércio, Cassiano Pereira Júnior, o estado tem se tornado
uma potencialidade ao longo dos
anos. <O Maranhão já possui grandes
empresas, que conûaram no potencial do estado e que são espelho para
novas empresas que queiram investir
aqui. Além disso, nosso estado é, geograûcamente, privilegiado em localização, o que possibilita, por exemplo,
escoar produções com üuidez, fora as
belezas naturais que temos=, ressalta.
O secretário adjunto de Indústria,
Comércio e Serviços, Marco Moura,
que representa o Governo do Estado

de forma presencial no evento, comenta sobre a oportunidade de conhecer de perto as potencialidades
globais.
<Participar do Fórum de Investimentos permite ao Governo do Maranhão obter informações quanto às
tendências globais, de modo a dar não
só continuidade, mas, também, de
ampliar a estratégia de atração de investimentos e geração de desenvolvimento=, frisou Moura.
Seinc no FIB 2022
O estande virtual do Governo do
Estado no Fórum de Investimentos
Brasil 2022 conta com a presença online da equipe da Seinc, que nos dois
dias de evento dará suporte a quem
deseja conhecer mais sobre as potencialidades do estado.
Esta é a 5ª edição do evento, o maior da América Latina no segmento. O
fórum tem, ainda, realização do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e do Governo Federal.

Nesta semana, a população de Lago da Pedra e região
está sendo beneûciada com procedimentos oftalmológicos do Programa Mais Cirurgias, uma ação do Governo do Estado para reduzir a espera de maranhenses por
procedimentos eletivos. Em Lago da Pedra, a ação, que
começou na segunda-feira (13) e vai até esta quinta-feira (16), acontece no Hospital Regional Dr. Rubens Jorge.
<Há uma demanda reprimida de cirurgias eletivas por
causa da pandemia. Como os casos de Covid-19 diminuíram e ampliamos a nossa rede de Assistência à Saúde, aumentamos, novamente, as ações do Programa
Mais Cirurgias=, ressaltou o presidente da Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares (EMSERH), Marcello
Duailibe.
Cerca de 500 pessoas já passaram pelo procedimento
e, até esta quinta-feira (16), a expectativa é beneûciar
700 pessoas. <É um programa muito importante não só
para o município de Lago da Pedra como para toda a região. É uma iniciativa muito boa do Governo do Estado
para melhorar a vida das pessoas=, destacou a diretora
do Hospital Regional Dr. Rubens Jorge, Solange Vieira.
Antes do procedimento, o paciente passa por uma triagem para os exames pré-cirúrgicos. Quem já realizou a
aguardada cirurgia de pterígio foi seu José Walter. <Quero agradecer por ter feito minha cirurgia, a todo mundo
que me atendeu e ao Governo por ter nos dado esta
oportunidade=, disse.
O morador de Trizidela do Vale, Romualdo Lopes, realizou cirurgia de pterígio e agora vai enxergar o mundo
com outros olhos. <Gostei muito do atendimento, excelente e agora é só repousar pra me recuperar=, aûrmou.
Hildarlene Sousa, também moradora de Trizidela do
Vale, era só alegria após realizar o procedimento cirúrgi-

Nedilson Machado

E-mail: nedilsonmachado@gmail.com
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Auditório OAB-MA

E+ Reciclagem na ativa

Após um longo tempo de espera, a OAB
Maranhão vai reinaugurar o auditório da Casa e celebrará o momento com um grande
evento de qualiﬁcação para a advocacia maﬁ 20 de junho, às 18h30. A Paranhense no dia
lestra Magna para reabertura do espaço contará com a ilustre presença do grande advogado criminalista, Antônio Carlos de Almeida Castro, o Kakay, que é bastante conhecido
no cenário nacional.

A Equatorial Maranhão informa que suas
agências de atendimento presencial, os
agentes credenciados e os postos E+ Reciclagem funcionarão normalmente na maioria
dos municípios do Estado, no Dia de Corpus
Christi (16). A Distribuidora ressalta que somente nas cidades de: Imperatriz, Açailândia, Bom Jesus Da Selvas e Pindaré Mirim
não haverá expediente por conta do feriado
que se manteve no calendário muni
ﬁ cipal.

Pra curtir
A Cozinha Potiguar segue com sua programação de cursos e
workshops de culinária, sempre abertos ao
público e gratuitos.
Neste sábado (18), às
10h, a Cozinha Potiguar recebe a empresária Karol Barros,
fundadora da rede Karolícias, marca que é
sinônimo de delícias e
dispensa apresentações de seus doces, bolos e coxinhas que são
mega famosos. Ela vai
ensinar a fazer um delicioso bolo junino.

O massoterapeuta, Nilson Cerqueira, que
atende no Centro Comercial do Shopping
da Ilha, desenvolveu a
“Crio do Nil”, uma técnica similar a lipoaspiração sem cortes que
pode eliminar a gordura na região localizada
em até 40%. “A tecnologia utilizada é a CoolTech. Ela destrói as
células de gordura
através do congelamento, mas é necessária uma avaliação antes de iniciar o procedimento”, explica.

Agende aí. Neste sábado (18), acontece o
Arraiá da APAE de
São Luís, a partir das
às 18h, na sede da
instituição no Anil,
com comidas típicas,
animação e muitas
atrações.
O objetivo é captar
recursos para a continuidade das atividades da instituição nas
áreas de educação,
saúde e assistência
social desenvolvidas
em prol da pessoa
com de
ﬁ ﬁciﬁência.

“Amigo da Biblioteca”

Vagas no Lacmar

“Vote com orgulho”

As instituições e pessoas físicas, que contribuíram e contribuem para o fortalecimento das
ações e da história da Biblioteca Pública Benedito Leite, serão homenageadas em solenidade no
próximo dia 28 de junho, na segunda edição do
“Amigo da Biblioteca”, às 17h, no Teatro João do
Vale. Neste ano, 26 pessoas e instituições serão
homenageadas com o título, dentre elas: o Governador do Estado, Carlos Brandão; o escritor e
pesquisador: Alexandre Maia Lago; o Colégio Liceu Maranhense; e o Jornal O Imparcial, só para
citar alguns.

O Laboratório Lacmar possui um dos mais
modernos parques tecnológicos do país, e está
em franco processo de expansão. E o melhor,
com vagas abertas para contratações imediatas,
nas funções de Técnico(a) de Bancada e Supervisor(a) de Manutenção.
Para a vaga de Técnico(a) de Bancada a formação desejada é de Técnico(a) em Análises Clínicas, com experiência proﬁssional de no mínimo de 6 (seis) meses . Para participar do seletivo,
os interessados devem se cadastrar pelo site do
Lacmar: lacmar.com.br.

Com o tema “Vote com Orgulho – Por uma
Política que representa”, a Parada do Orgulho
LGBT+ de São Paulo volta a ocupar a Avenida
Paulista neste domingo (19), a partir das 10h.
Desta vez, a ideia do evento é fazer o público reﬂetir sobre sua responsabilidade nas eleições. Para Claudia Garcia, presidenta da Associação da Parada do Orgulho LGBT de São Paulo
(APOLGBT-SP), é importante que as pessoas
apoiem representantes efetivamente comprometidos com um Brasil mais igualitário e justo.
Em São Luis, o evento ainda não foi anunciado.

Nesta sexta (17), no
Arraial da Cidade, na
Praça Maria Aragão,
promovido pela Preﬁ
feitura de São Luís,
vão se apresentar a
dança boiadeiro Laço
de Ouro, tambor de
crioula do Laborarte,
Boi Oriente, show Albert canta Novilho
Brasileiro, bois Pirilampo e da Lua, e,
encerrando a noite, a
Companhia Vem BB.

Em breve o fornecimento de
água ficará ainda melhor.
Seguindo o cronograma de investimentos, a BRK realizará obras de interligações e
implantação dos sistemas de abastecimento de água na sua região.

ﬁ

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

ﬁ

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

tri-

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

tri-

ﬁ

uma

ﬁ

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

ﬂe
SISTEMA DE ABASTECIMENTO
ﬂe
ﬁs

ﬁs

BAIRRO

SA

SERVIÇO

DATA

PRAZO

ÁREA DE IMPACTO

SÃO RAIMUNDO

16

Teste de Estanqueidade

14/06
9h às 15h

6h

Moropóia / São Raimundo

J. CÂMARA II

16

Teste de Estanqueidade

16/06
9h às 15h

6h

J. Câmara II

15/06
9h às 15h

48h

Alto da Esperança

16/06
9h às 15h

48h

Alto da Esperança

ALTO DA
ESPERANÇA
Técnico responsável: Carlos Adriano Raiol

De 13/06 à 17/06/2022

15

Interligação de rede

VILA SARNEY
FILHO I

9

Interligação de adutoras

13/06
22h às 5h

48h

Vila Sarney, Tambaú,
Tijupá Queimado, Recanto,
Morada Nova II e III

MAIOBÃO

09

Capeamento de rede

14/06
22h às 5h

48h

Maiobão, Dom Manoel,
Sitio Grande, Caiaré e
Vila Bacuritiua

ITAPIRACÓ

05

Capeamento de rede

15/06
22h às 5h

48h

Altos do Turú I II e III e
Jardim Turú

Interligação de rede

14/06
10h às 12h

48h

Centro, São Raimundo,
Moropóia, Campina,
Outeiro, São Benedito,
Cruzeiro, J Câmara I,
Sarnambi, Mojó e
Recanto São José

16/06
10h às 12h

48h

Centro, São Raimundo,
Moropóia, Campina,
Outeiro, São Benedito,
Cruzeiro, J Câmara I,
Sarnambi, Mojó e
Recanto São José

14/06
9h às 15h

48h

16/06
9h às 15h

48h

MOROPÓIA

J. CÂMARA

EPITÁCIO
CAFETEIRA

16

16

6

Interligação de rede

Desativação de redes

Epitácio Cafeteira,
Nova Olinda, Nova Vida
e Parque Horizonte

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

VIDA

oimparcial.com.br
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RECEITA IMPAR

RELIGIÃO E FÉ

Semferiado,fiéis
celebramCorpusChristi
Festividade retorna presencialmente depois de dois anos com restrições pela pandemia
e finaliza com procissão luminosa com destino à Igreja da Sé
PATRÍCIA CUNHA

A

Solenidade de Corpus Christi
na Arquidiocese de São Luís
do Maranhão acontece nesta
quinta-feira, 16, no estádio
municipal Nhozinho Santos, com tema: “Comunhão, participação e missão”. Após os dois anos de restrição da
programação, em função da pandemia, a solenidade volta a ser celebrada de modo presencial, com retorno
da procissão luminosa pelas ruas do
Centro Histórico de São Luís. Organização pede que as pessoas levem suas
velas.
A programação inicia às 15h, no estádio municipal Nhozinho Santos,
com missa presidida por dom Gilberto Pastana, concelebrada pelos padres, diáconos permanentes e provisórios da Arquidiocese e participação
de todos os movimentos, pastorais e
Novas Comunidades, de todas as 57
paróquias da Arquidiocese, incluindo
as 10 paróquias localizadas nos municípios da região continental (fora da
Ilha do Maranhão), que estão se organizando em caravanas para participarem. A expectativa é reunir cerca de
10.000 (dez mil) ﬁéis.
Após a saída do Nhozinho Santos,
os ﬁéis caminharão em procissão, até
a Igreja de São João, onde haverá a primeira benção. Na sequência, dirigemse para a Igreja do Carmo, praça João
Lisboa, para a segunda benção, seguindo para a Igreja da Sé, onde ocorrerá a terceira e última benção com o
Santíssimo Sacramento e envio dos
ﬁéis para as suas comunidades.

As emissoras da rede católica de comunicação farão a transmissão da
Missa no Nhozinho Santos. O percurso da procissão poderá ser acompanhado pelas redes sociais da Arquidiocese.

Tradição mantida no Santuário de Nazaré

Tradicionalmente os ﬁéis produzem tapetes temáticos com representações de trechos bíblicos, símbolos
de movimentos eclesiais, pastorais e
imagens do próprio Corpo de Cristo,
em forma de hóstia ou no ostensório.
O Corpo de Cristo
Na comunidade da Paróquia Nossa
Corpus Christi é uma expressão latina que signiﬁca Corpo de Cristo. A Senhora de Nazaré (no Cohatrac), a
celebração religiosa, que data da Ida- confecção do tapete reúne centenas
de Média, homenageia a Eucaristia, de pessoas, entre agentes de pastoral,
sendo esse o único dia em que o San- movimentos, grupos de oração, padres, seminaristas e comunidade em
tíssimo Sacramento sai pelas ruas.
A festa do “Corpo e Sangue de Cris- geral, com ilustrações e mensagens
to” é um evento católico tradicional positivas de fé. Há quase trinta anos o
na capital maranhense que mobiliza ritual é dos mais tradicionais do dia de
todas as paróquias, comunidades e Corpus Christi na Ilha. A novidade é
organismos da Igreja Católica de São que o tapete vai ﬁcar na Praça Nossa
Luís. Há envolvimento de bispos, pa- Senhora de Nazaré – em frente ao Sandres, diáconos, seminaristas, religio- tuário, serve como vitrine para as
sos e religiosas, leigos e leigas. Embo- mensagens de fé deixadas pela comura seja uma data móvel, é celebrado nidade, e é confeccionado com sal,
em todo o mundo e obrigatório para areia, tinta, TNT, dentre outros mateos católicos, sendo comemorado 60 riais. “Depois de dois anos sem a gendias após a celebração da Páscoa – te poder fazer essa homenagem, é de
que é realizada, por sua vez, sempre muita importância para o fortaleci40 dias após a Quarta-feira de Cinzas, mento da nossa fé. Algo construído
pelas nossas mãos, para que o Corpo
que marca o ﬁm do carnaval.
A Solenidade foi instituída pelo Pa- de Cristo passe por cima…, prestar espa Urbano IV, no ano de 1264, em sa homenagem à Eucaristia, é muito
honra ao milagre eucarístico de Bolse- signiﬁcativo. O corpo o e sangue de
na, na Itália. Em 1317, a festividade foi Cristo e a palavra de Deus são que nos
estendida para toda a Igreja, pelo Pa- alimentam e nos fortalecem para a capa João XXII. A celebração da festa minhada”, disse Célia Lindoso, do
consta de Missa, procissão e Adoração Santuário Nossa Senhora de Nazaré.
A tradição vem de muitas cidades
ao Santíssimo Sacramento. Durante a
Missa são consagradas duas hóstias: portuguesas e brasileiras, onde é cosuma é consumida e a outra é apresen- tume ornamentar as ruas por onde
tada aos ﬁéis para adoração. A hóstia passa a procissão com tapetes de coconsagrada, será adorada no ostensó- lorido vivo e desenhos de inspiração
religiosa.
rio ao longo da procissão.

Tradição mantida no Santuário de Nazaré
Tradicionalmente os ﬁéis produzem tapetes temáticos com representações de trechos bíblicos, símbolos
de movimentos eclesiais, pastorais e
imagens do próprio Corpo de Cristo,
em forma de hóstia ou no ostensório.

Na comunidade da Paróquia Nossa
Senhora de Nazaré (no Cohatrac), a
confecção do tapete reúne centenas
de pessoas, entre agentes de pastoral,
movimentos, grupos de oração, padres, seminaristas e comunidade em
geral, com ilustrações e mensagens
positivas de fé. Há quase trinta anos o
ritual é dos mais tradicionais do dia de
Corpus Christi na Ilha. A novidade é
que o tapete vai ﬁcar na Praça Nossa
Senhora de Nazaré – em frente ao Santuário, serve como vitrine para as
mensagens de fé deixadas pela comunidade, e é confeccionado com sal,
areia, tinta, TNT, dentre outros materiais. A tradição vem de muitas cidades portuguesas e brasileiras, onde é
costume ornamentar as ruas por onde
passa a procissão com tapetes de colorido vivo e desenhos de inspiração
religiosa.
Corpus Christi não é feriado
A data religiosa Corpus Christi não
é considerada feriado nacional, mas

sim ponto facultativo, conforme determinação do Ministério do Planejamento. No estado, a data consta como
ponto facultativo, conforme decreto
nº 37.205, de 22 de novembro de 2021,
publicado no Diário Oﬁcial do Estado,
e obedecido pelos órgãos e entidades
da Administração Pública Estadual,
incluindo autarquias e fundações públicas. As atividades nos órgãos públicos estaduais (excetuando-se as essenciais) retornam na sexta-feira, 17.
Também o Município de São Luís
prosseguiu com o ponto facultativo
na cidade, conforme decreto municipal 57.355/2021.
Na capital, a data deixou de ser feriado desde o ano de 1996, quando foi
sancionada a
lei municipal nº
3.432/96, de autoria do vereador Pavão Filho (PDT), que extinguiu o feriado municipal de Corpus Christi. A data foi retirada do rol dos feriados para
que São Luís pudesse ganhar uma nova data de feriado municipal, contemplando o dia do aniversário da cidade,
que coincide com o feriado da Natividade de Nossa Senhora (nascimento
da mãe de Jesus Cristo), 8 de setembro. Por lei, cada município tem direito a quatro feriados oﬁciais, que só
podem ser dias Santos, além dos feriados nacionais.
Quando da criação do projeto o vereador justiﬁcou que havia um apelo
para que o aniversário da cidade de
São Luís, 8 de setembro, fosse feriado,
assim como acontece em outras capitais. Foi então que pelo projeto, visto
que coincidia a data da Natividade de
Nossa Senhora, com a fundação da cidade de São Luís, Corpus Christi deixou de ser feriado municipal e a nova
data que passou a ser contemplada foi
o dia 8 de setembro. Assim, os feriados
municipais passaram a ser sexta-feira
Santa, 29 de junho (Dia de São Pedro),
8 de dezembro (Dia de Nossa Senhora
da Conceição) e o dia da Natividade
de Nossa Senhora (8 de setembro).
Pela legislação estadual, a data não
é mais considerada feriado. O TJMA,

por unanimidade, deferiu a liminar
na Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pela Fecomércio-MA
para contestar a Lei nº. 11.539/2021,
que instituiu o então feriado de Corpus Christi no Estado do Maranhão.
Com a decisão, a data deixou de ser feriado, passando a ser considerada
apenas ponto facultativo para a administração pública.
O que abre e o fecha
De acordo com a Fecomércio-MA,
o comércio de São Luís funciona normalmente. “A Federação do Comércio
de Bens Serviços e Turismo do Estado
do Maranhão (Fecomércio-MA) informa que o comércio da Grande Ilha
(São Luís, São José de Ribamar, Paço
do Lumiar e Raposa) funcionará normalmente na quinta-feira (16), dia de
Corpus Christi.
Embora seja um dia de comemoração religiosa, a data não é mais considerada feriado na legislação estadual.
Portanto, o comércio lojista abrirá as
portas em horário normal, sem a incidência de pagamento de horas extras
ou gratiﬁcações aos empregados que
trabalharem nesta data.
• Os shoppings irão funcionar normalmente entre às 10h e 22h, incluindo Praça de Alimentação, lazer e lojas.
• As Instituições bancárias também
não funcionarão durante a quinta-feira (16).
• As agências do Instituto Nacional
do Seguro Social (INSS) estarão fechadas quinta e sexta-feira próximas (16 e
17), assim como demais órgãos do governo federal, que não funcionarão
nesses dias.
• A Justiça do Trabalho no Maranhão
suspenderá as atividades nas unidades judiciais e administrativas nesta
quinta-feira (16), em virtude do feriado de Corpus Christi. As atividades serão retomadas na sexta-feira (17).
• O Tribunal Regional Eleitoral do
Maranhão também terá ponto facultativo, regulamentado pela Portaria
Nº 822/2022. As atividades retornam
normalmente na sexta-feira, 17.

Confira 3 receitas de
arroz de cuxá para o
seu São João
O cuxá é uma hortaliça saborosa, levemente azedinha
e muito usada na culinária do Maranhão. Um dos pratos
mais populares da região é o arroz de cuxá. Muito saboroso, ele é perfeito para servir em um almoço com a família e os amigos e, com certeza, vai conquistar diferentes paladares. Conﬁra a lista abaixo e aprenda a preparar
essa delícia!

1. Arroz de cuxá simples

• Ingredientes
2 colheres de sopa de óleo de gergelim
1 xícara de chá de arroz cozido
1/2 xícara de chá de cuxá
Alho
Cebola
Camarão seco e fresco
Pimentão vermelho
Sal
Coentro
• Modo de preparo
Em uma panela com água, coloque as folhas de cuxá e
leve para cozinhar até que estejam murchas;
Em seguida, corte as folhas em pedaços pequenos e reserve;
Em uma frigideira, frite o alho e a cebola no óleo de gergelim;
Acrescente o camarão, o pimentão e o arroz cozido;
Misture tudo, adicione o cuxá e acerte o sal;
Deixe cozinhar por pelo menos cinco minutos;
Finalize com algumas folhas de coentro.

2. Arroz de cuxá com azeite de coco de babaçu
• Ingredientes
500 g de arroz cozido
300 g de cuxá
150 g de camarão seco
1 tomate
1 cebola
1 pimentão vermelho
Pimentinha de cheiro
Gergelim
Azeite de coco de babaçu
• Modo de preparo

Coloque as folhas de cuxá para cozinhar em uma panela
com água até murcharem;
Retire do fogo, escoe e pique bem;
Refogue o tomate, a cebola e o pimentão no azeite de
babaçu;
Acrescente o camarão, o gergelim e as folhas de cuxá picado e mexa até incorporar ao refogado;
Adicione o arroz cozido aos poucos, sem parar de mexer;

3. Arroz de cuxá com leite de coco

• Ingredientes
200 g de cuxá cozido
150 g de camarão seco descascado
25 ml de azeite de dendê
25 ml de azeite de oliva
25 ml de leite de coco
4 pimentas de cheiro
1 xícara de arroz cozido
1 tomate
1 cebola
1 pimentão verde
Coentro
Cebolinha
• Modo de preparo
Em uma panela, coloque o azeite de oliva e o azeite de
dendê e leve para refogar o tomate, a cebola e o pimentão;
Acrescente o camarão, as pimentas, o coentro e a cebolinha. Misture bem;
Em seguida, coloque o arroz e o leite de coco e mexa
mais um pouco;
Adicione as folhas de cuxá já cozidas e picadas e deixe
cozinhar por aproximadamente vinte minutos.
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CAPACITAÇÃO

Abertas5.400vagasem
cursosdequalificação
As vagas estão distribuídas em 9 cursos ofertados totalmente gratuitos. As inscrições
seguirão até às 23h do 1º de julho e acontecem de forma online

O

Governo do Maranhão, por
meio da Secretaria de Estado da Educação (Seduc),
abriu as inscrições para
mais de 5.400 vagas em cursos de qualiﬁcação proﬁssional ofertados por
meio da Plataforma Maranhão Proﬁssionalizado.
As inscrições seguirão até às 23h do
1º de julho. Acontecem, de forma online
e
gratuita,
no
link:
[url=http://maranhaoproﬁssionalizado.iema.ma.gov.br/qualiﬁcacao_proﬁssional]http://maranhaoproﬁssionalizado.iema.ma.gov.br/qualiﬁcacao_proﬁssional[/url].
Para preencher o formulário eletrônico de inscrição, o estudante deve
acessar o link e efetuar seu cadastro
para o acesso ao sistema, utilizando
seu e-mail e CPF, e criar uma senha
que será utilizada no acesso ao sistema. Após preencher o formulário, escolher o curso de interesse entre os
que estão disponíveis, respeitando o
limite de vagas ofertadas.
Poderão se inscrever candidatos
oriundos de escolas públicas e comunitárias (Art. 19, Lei nº 9.394/1996).
Do total de vagas por curso, 10% serão
destinadas a pessoas com deﬁciência.
As vagas estão distribuídas em 9
cursos ofertados totalmente gratuitos: Assistente Administrativo, Assistente de Recursos Humanos, Auxiliar
de Serviços Jurídicos, Secretariado,
Recepcionista, Elaboração de Documentos Oﬁciais, Informática Básica
(Pacote Ofﬁce), Excel Básico e Libras
Básico. Os cursos serão oferecidos a
jovens e adultos que buscam qualiﬁcação proﬁssional para geração de

Parque é interditado
após denúncias de
irregularidades e
problemas na roda
gigante
No último ﬁm de semana, no bairro do Anjo da Guarda, momentos de pânico foram registrados após um
princípio de incêndio em uma roda gigante, em um parque de diversões, que ﬁca localizado na Praça da Ressurreição. Vários vídeos circularam pelas redes sociais e
mostraram o desespero de pessoas que estavam no
brinquedo e de quem estava do lado de fora tentando
ajudar. Após denúncias, o Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e Consumidor do Maranhão (Procon/MA) realizou uma ação de ﬁscalização no parque
de diversões Bola de Ouro, em São Luís. A vistoria foi realizada em parceria com o Corpo de Bombeiros do Maranhão (CBMMA) e objetivou apurar denúncias dirigidas ao órgão após um incidente com uma roda gigante.

OS CURSOS SERÃO OFERECIDOS A JOVENS E ADULTOS QUE BUSCAM QUALIFICAÇÃO
renda.
A secretária de Estado da Educação, Leuzinete Pereira da Silva, ressaltou que os cursos ofertados pela Plataforma Maranhão Proﬁssionalizado
são uma grande oportunidade para as
pessoas que precisam de uma qualiﬁcação proﬁssional para conquistar
uma vaga no mercado de trabalho. “É
compromisso do governo Carlos
Brandão trabalhar para garantir, cada
vez mais, aos maranhenses, oportunidade de emprego e renda. Nós que fazemos o Governo do Maranhão acreditamos que a educação para o trabalho é um dos mais importantes vetores de transformação social. Então,
aproveitem, se inscrevam, façam os
cursos e foquem na qualiﬁcação proﬁssional”, aﬁrmou a secretária.

Carga horária

Todos os cursos possuem carga horária de 100h divididas em 6 módulos
de duas videoaulas cada, além de contar com apostila e material complementar próprios. Para efeito de conclusão de curso e certiﬁcação, o estudante deverá cumprir o mínimo de
75% (setenta e cinco por cento) de
frequência e alcançar média ﬁnal
igual ou superior a 7,0 (sete) no Momento Avaliativo.
O Maranhão Proﬁssionalizante já
certiﬁcou mais de 50 mil jovens e estudantes em cerca de 30 (trinta) cursos.
A plataforma oferece em seu ambiente virtual todas as ferramentas adequadas ao bom aprendizado com vista a potencializar habilidades e competências relevantes para a administração das atividades em desenvolvimento.

MARANHÃO

PolíciaCivilePRFapreendemR$700milemdrogas

De acordo com os relatos, o brinquedo teria passado
por uma pane elétrica e princípio de incêndio no último
ﬁm de semana, o que teria colocado em risco a vida de
consumidores que se encontravam no local.
Além de registrar a versão da proprietária do estabelecimento, os ﬁscais do órgão veriﬁcaram documentação necessária para funcionamento, como alvarás, Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), o documento
de vistoria do Corpo de Bombeiros, entre outros. “Nessa
ação conjunta, o Procon/MA cuida da proteção e defesa
da saúde, segurança e vida do consumidor por meio da
via administrativa. Coletamos material necessário para
embasar a apuração das denúncias recebidas e, com base nos laudos técnicos do Corpo de Bombeiros Militar e
das informações coletadas, serão veriﬁcadas as responsabilidades por eventuais falhas, caso essas tenham de
fato ocorrido”, explicou a presidente do órgão, Karen
Barros.

Coletamos material necessário para
embasar a apuração das denúncias
recebidas e, com base nos laudos
técnicos do Corpo de Bombeiros
Militar e das informações coletadas,
serão verificadas as
responsabilidades por eventuais
falhas, caso essas tenham de fato
ocorrido

Após um trabalho conjunto entre a
Polícia Civil do Maranhão e a Polícia
Rodoviária Federal (PRF) do Maranhão, dois homens foram presos em
ﬂagrante transportando aproximadamente 22 quilos de crack e cocaína, na
entrada de São Luís, mais especiﬁcamente na BR-135. Os entorpecentes
estão avaliados em quase R$ 700 mil.

A Superintendência Estadual de
Repressão ao Narcotráﬁco (Senarc),
após informações de inteligência sobre o transporte de drogas do estado
de Rondônia com destino à capital
maranhense estabeleceu trocas de informações com a Polícia Civil rondoniense que resultou na identiﬁcação
do veículo que servia de batedor e do
homem que trazia as drogas. Os entorpecentes estavam dentro de malas
em um ônibus interestadual que chegaria a São Luís na tarde da última terça-feira (14).
Os policiais civis e rodoviários federais conseguiram interceptar o
transporte e prender os dois homens
por tráﬁco de drogas e associação ao
tráﬁco.
A dupla foi encaminhada à Central
de Inquéritos e Custódia da Comarca
da Ilha, onde permanecerão à disposição do Poder Judiciário.

Após a vistoria, o estabelecimento, que já havia sido
interditado pelo Corpo de Bombeiros, terá o prazo de 20
dias para responder ao Procon/MA, indicando as informações solicitadas. Caso ﬁquem comprovadas irregularidades, o parque estará sujeito a sanções previstas no
Código de Defesa do Consumidor, como multa, suspensão deﬁnitiva das atividades, entre outros.
O Corpo de Bombeiros emitiu nota sobre a vistoria.
Confira na íntegra!
O Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão (CBMMA) informa que recebeu imagens sobre uma ocorrência
de princípio de incêndio em um brinquedo no interior do
parque de diversões instalado no bairro Anjo da Guarda,
localizado em São Luís-MA. O acidente aconteceu na
noite deste domingo (12), porém, nenhum chamado foi
registrado pelo Centro Integrado de Operações de Segurança (CIOPS). O CBMMA comunica que, após recebimento da denúncia, uma equipe de vistoriadores foi enviada para realizar as averiguações. O responsável pelo
parque não apresentou licença para funcionamento,
Anotações de Responsabilidade Técnica (ART) dos sistemas de aterramentos correspondentes aos equipamentos
elétricos, nem documentos da brigada de incêndio que
atua no local. O parque foi interditado até que sejam
cumpridas as exigências estabelecidas em legislação.
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SÃO LUÍS

TAÇA ILHA DE SÃO LUÍS

Quartas de final no
fim de semana

Sofia Duailibe se
destaca com títulos
e recordes nos JELs

Disputas das categorias Sub-13 e Sub-15 ocorrerão no Campo do Leão Dourado, na
Maioba. Torneio é patrocinado via Lei de Incentivo ao Esporte

A

s disputas da primeira edição
da Taça Ilha de São Luís de
Futebol de Base, competição
patrocinada pelo governo do
Estado e pelo El Camiño Supermercados por meio da Lei Estadual de Incentivo ao Esporte, prosseguem neste
ﬁm de semana. Ao todo, quatro partidas válidas pelas quartas de ﬁnal dos
torneios Sub-13 e Sub-15 estão programadas para ocorrerem no sábado
(18) e domingo (19). Os jogos serão realizados no Campo do Leão Dourado,
na Maioba.
No sábado, a rodada terá início às
8h. No primeiro jogo do dia, pela categoria Sub-13, Olímpica e Palmeirinha
fazem o duelo de ida das quartas de ﬁnal. Na sequência, às 9h, a bola rola
para Juventude x Cruzeiro.
No domingo, ocorrerão duas partidas pelo torneio Sub-15. A partir das
14h15, Furacão e Ponte Preta começam a decidir quem avançará às semiﬁnais. Logo em seguida, Palmeirão e
Comercial se enfrentam pelo jogo de
ida das quartas de ﬁnal.

Quartas de final

Os duelos de quartas de ﬁnal da Taça Ilha de São Luís de Futebol de Base
tiveram início no último ﬁm de semana. Pelo torneio Sub-13, o Atlântico
derrotou os Meninos de Ouro por 1 a 0
no jogo de ida e agora está a um empate de avançar para a próxima fase.
No outro jogo da categoria, Craques
da Veneza e Flamengo ﬁcaram no empate por 1 a 1.
Pelas quartas da disputa do Sub-15,
as equipes do Inovar e do Grêmio se
deram bem e estão próximas das se-

GILSON FERREIRA/AP ASSESSORIA

OS JOGOS SERÃO REALIZADOS NO CAMPO DO LEÃO DOURADO, NA MAIOBA
miﬁnais. O Inovar bateu a Afasca por 2
a 0, enquanto o Grêmio derrotou o 15
de Novembro por 1 a 0.
Todos os duelos das quartas de ﬁnal foram deﬁnidos por sorteio realizado durante o lançamento oﬁcial da
competição, no mês passado. No Sub13, haverá os seguintes confrontos:
Meninos de Ouro x Atlântico, Juventude x Cruzeiro, Craques da Veneza x
Flamengo e Olímpica x Palmeirinha.
Já os confrontos do Sub-15 são: Afasca
x Inovar, Palmeirão x Comercial, 15 de
Novembro x Grêmio e Furacão x Ponte Preta.
Vale destacar que todas as 16 equipes participantes da primeira edição
da Taça Ilha de São Luís de Futebol de
Base receberam kits com uniforme
completo (camisa, calção e meião) e

bolsas esportivas. Todo o material será utilizado ao longo de todo o torneio.
Tudo sobre a Taça Ilha de São Luís
de Futebol de Base está disponível no
Instagram oﬁcial da competição. O
endereço é o @tacailhaslz.base.

Premiação

Ao ﬁnal das disputas da Taça Ilha de
São Luís de Futebol de Base haverá a
premiação dos times campeões e vice-campeões que além de receberem
troféus e medalhas, serão agraciados
com kits de material esportivo contendo bolas oﬁciais e coletes de treinamento. Durante a solenidade, haverá a entrega dos prêmios individuais: Melhor Jogador, Artilheiro, Goleiro Menos Vazado e Melhor Treinador.

DE OLHO NA SÉRIE A

CavalodeAçocontratatrêsatletasparaaSegundinha
ARQUIVO PESSOAL DO ATLETA ADREZINHO

Uma das principais promessas do esporte maranhense, com apenas 12 anos, a nadadora Soﬁa Duailibe conseguiu grandes resultados nos Jogos Escolares Ludovicenses (JELs), que são organizados pela Prefeitura de
São Luís, por meio da Secretaria Municipal de Desportos e Lazer (Semdel) e da Federação Maranhense do
Desporto Escolar (Femade). Soﬁa, que representa o Colégio Literato, é atleta da Atlef/Nina e conta com os patrocínios do governo do Estado e do Centro Elétrico por
meio da Lei Estadual de Incentivo ao Esporte, e do Banco da Amazônia, faturou dois títulos e conquistou um
vice-campeonato na competição de natação infantil
nos JELs, que foi realizada no último sábado (11), na piscina do Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão (Iema), no Centro de São Luís.
Conﬁrmando o bom momento na temporada de
2022, Soﬁa Duailibe foi campeã dos JELs nas provas dos
100m costas e 100m borboleta, além de ﬁcar com o vicecampeonato na competição dos 400m livre. Vale destacar que a jovem atleta registrou suas melhores marcas
pessoais na conquista dos 100m borboleta e na segunda
colocação dos 400m livre.
Antes de se destacar nos JELs, Soﬁa Duailibe teve um
grande desempenho na disputa do Festival Norte-Nordeste Mirim e Petiz de Natação – Troféu Pedro Nicolas
Sena da Silva, realizado em maio, em São Luís, conquistando uma medalha de prata no revezamento 4×50
medley misto e cinco medalhas de bronze nas provas
dos 50m costas, 100m costas, 100m livre, 200m livre e
400m livre. Já em abril, Soﬁa foi medalha de ouro na prova dos 400m livre do Torneio Nordestinho e campeã geral feminina nos 1500m da primeira etapa do Circuito
Cearense de Águas Abertas, na cidade de Fortaleza.

O ATACATE ADREZINHO É MARANHENSE E TEM BOAS PASSAGENS POR TIMES LOCAIS COMO MOTO CLUB DE SÃO LUÍS E TUNTUM
GAUDÊNCIO CARVALHO
Especial para O Imparcial
Visando fazer um campeonato forte e o acesso à Serie A do Campeonato
Maranhense de Futebol nesta temporada, o time do Imperatriz segue buscando reforços no mercado. Depois
de perder a negociação com lateraldireito Negueba para o Moto Club, o
Cavalo de Aço contratou mais três reforços para temporada 2022.
Para substituir a ausência de Negueba, que agora disputa a Série D do
Campeonato Brasileiro, a equipe Tocantina contratou Fabrício Conceição, atleta de 25 anos. O jovem atleta
tem passagens pelo TocantinópolisTO, onde foi campeão estadual em
2021 e 2022, e por último esteve no JuA diretoria colorado contratou
ventude Samas.
também o meia atacante Rodolfo Jr,

de 23 anos, com passagens pelo próprio Imperatriz em 2020 e 2021, e por
último Itupiranga-PA.
Por último o mais novo reforço do
Imperatriz é o atacante Adrezinho, de
25 anos de idade, maranhense com
boas passagens por times locais como
Moto Club de São Luís, Tuntum, sendo vice-campeão Maranhense da Série B em 2021, e em 2022 o terceiro da
artilharia da elite do Estadual, também pelo Tuntum.
O início da temporada cavalina está prevista para a próxima segundafeira (20). Serão um pouco mais de 45
dias que o Imperatriz vai ter de preparação. O time da região Tocantina já
conhece seu adversário na estreia da
Segundinha, será o Maranhão Atlético
Clube, em partida realizada no dia 6
de agosto.

Temporada repleta de conquistas

Soﬁa Duailibe vive grande fase na temporada de 2022.
Em março, a nadadora da Atlef/Nina faturou três medalhas de ouro nas provas dos 50m livre, 200m medley e
400m livre do Troféu João Victor Caldas do Norte, além
de registrar o melhor índice técnico da competição na
categoria Mirim/Petiz.
Pouco antes, em fevereiro, Soﬁa Duailibe conquistou
quatro medalhas de ouro nas provas dos 50m costas,
100m medley, 200m livre e revezamento 4x50m misto livre do Torneio Início / Seletiva Escolar, organizado pela
Federação Maranhense do Desporto Escolar (Femade).
A nadadora Soﬁa Duailibe é patrocinada pelo governo do Estado e pelo Centro Elétrico, por meio da Lei de
Incentivo ao Esporte, e pelo Banco da Amazônia. Ela
ainda conta com os apoios da Associação do Pessoal da
Caixa Econômica Federal do Maranhão (Apcef/MA) e do
Colégio Literato.
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INSCRIÇÕES ABERTAS

SÃO JOÃO DO MARANHÃO

Novospontosdearraias
estreiamnestaquinta

Funate oferece bolsas
de pesquisa sobre circo

Nesta quinta-feira começam as programações dos arraiais: Parque da Juçara, Viva
Cidade Operária, Viva Liberdade, Cohatrac, Vila Embratel e Viva Maiobão

E

scolha a sua programação, o
seu arraial e se divirta no maior São João do Brasil. A Secretaria de Estado da Cultura divulgou a programação completa dos
arraiais oûciais da capital. São 60 dias
de festa e mais de 500 atrações entre
grupos de bumba meu boi, grupos de
dança junina, shows musicais, espetáculos teatrais, espalhados em espaços juninos nos quatro cantos da cidade.
Estão com programação desde o
início do mês de junho, os arraiais da
praça Nauro Machado, Ipem e Vila
Palmeira. Nesta quinta-feira (16), começam as programações dos arraiais:
Parque da Juçara, Viva Cidade Operária, Viva Liberdade, Cohatrac, Vila
Embratel e Viva Maiobão.
No Parque da Juçara (na zona rural), a programação começa às 18h,
com: Tambor de Crioula Dominador
da Ilha, Dança Portuguesa Nilon do
Amanhecer, Ritmos Maranhenses no
São João do Piaçaba 2022, show de Roberto Ricci, Cacuriá do Jhon e Boi de
Maracanã (matraca).
Na Cidade Operária, a programação começa às 19h, com: Tambor de
Crioula do Laborarte Rosário de São
Benedito, Quadrilha Princesa do Sertão, Boi Tremor da Campina (matraca), show de Suh Santos e banda, Boi
da Lua (orquestra).
A programação da Liberdade começa às 19h, com: Forró não Gela,
Quadrilha Junina Mexe-Mexe, show
Boscotô Junino, Boi Brilho da Lua (orquestra), Boi Pirilampo (alternativo).
No Maiobão, a abertura é com o Cacuriá da Fé em Deus, às 19h. Em seguida, tem Boi Jaguarema (matraca),
show Marcia Ilha e banda, Boizinho
Estrelinha da Cohab (orquestra) e Boi

AS INSCRIÇÕES PARA CONCORRER ÀS VAGAS VÃO ATÉ O DIA 29

OS ARRAIAIS DA NAURO MACHADO, IPEM E VILA PALMEIRA SEGUEM DURANTE JUNHO
do Maiobão (matraca).
O Cohatrac começa a programação
com Boi da Maioba, às 19h. Em seguida, tem: Tambor de Crioula Um Degrau de Santa Luzia, Boi Brilho de
Santo Antônio, show de Andson Mendonça.
No arraial da Vila Embratel, a programação começa às 20h com o Forró
do Meu Jeito. Em seguida, tem: Dança
Portuguesa Talentos e Encantos de
Portugal, Pela Porco do Riacho Seco e
encerrando com o show Boscotô Junino.
Ipem, Nauro, Vila Palmeira e Anjo
da Guarda continuam programação
Na programação do Ipem, do dia
16, estão: Tambor de Crioula Mestre
Leonardo da Liberdade, Quadrilha
Império do Sertão, Cia Encantar, Erasmo Dibell, Boi União da Baixada.
A Praça Nauro Machado abre às
18h com Tambor de Crioula Pai Velho,
Boi D’Itapary, Boi da Lua (orquestra),
Boi Juventude de Miranda do Norte
(orquestra), Boi de Morros (orques-

tra), Cacuriá de Dona Teté.
Na Vila Palmeira, o Tambor de Crioula Arte Nossa se apresenta às 19h.
Em seguida: Boi Brilho da Terra (orquestra), Dança Country Festa de Rodeios, Boi Encanto do São Cristóvão
(orquestra), Boi do Bairro de Fátima
(matraca).
No Anjo da Guarda, a programação
começa às 19h com Tambor de Crioula Princesa de São Luís, em seguida se
apresentam: Dança Portuguesa Prestigio Lusitano, Cacuriá Vila Goreth,
Boi de São Simão (orquestra) e show
musical com PP Junior.
A programação completa desses e
outros arraiais pode ser conferida no
site cultura.ma.gov.br, nas redes sociais oûciais da Secma, e neste link:
https://bit.ly/3mNafbP
O São João do Maranhão 2022 é realizado pelo governo do Estado do
Maranhão, via Secretaria de Estado da
Cultura, com apoio cultural da Equatorial Energia, Supermercados Mateus, Guaraná Jesus e Coca-Cola.

LANÇAMENTOS

Séries para o fim de semana: veja agenda
Nesta semana, estreias realizadas
diretamente no streaming prometem
chamar a atenção dos espectadores.
Uma delas já estreou, mas você pode
aproveitar o ûm de semana para botar
em dia: Maldivas, produção brasileira
que chegou à Netüix na quarta-feira
(15). No elenco, é possível encontrar
Bruna Marquezine, Manu Gavassi,
Sheron Menezzes, Vanessa Gerbelli,
Carol Castro, Klebber Toledo e Guilherme Winter.
Além da estreia brasileira, também
já estão disponíveis novos episódios
de Miss Marvel (Episódio 2) e ObiWan Kenobi (Parte V); o 5º episódio
de The Boys estreia nesta sexta. É preciso destacar também as séries Legacies, RuPaul’s Drag Race All Stars, The
O 5º EPISÓDIO DE THE BOYS ESTARÁ DISPONÍVEL A PATIR DE AMANHÃ, NO PRIME VIDEO
First Lady, entre outras.
Logo abaixo, você pode conferir a
temporada na Netüix
programação completa das estreias na Netüix
Guerra de Vizinhos 4 estreia da 2ª
Amor e Outros Dramas 4 episódideste ûm de semana:
temporada na Netüix
os inéditos na Netüix (1×9 e 1×10)
Quinta-feira (16/06)
Home 4 estreia da 2ª temporada
Domingo (19/06)
The Old Man 4 estreia da 1ª tem- no Apple TV+
Chrissy’s Court 4 estreia da 2ª temAnimal Kingdom 4 estreia da 6ª
porada no FX
temporada na TNT
Amor e Anarquia 4 estreia da 2ª porada no Roku Channel
The Boys 4 episódio inédito
Flatbush Misdemeanors 4 estreia
temporada na Netüix
da 1ª temporada no Showtime
Guardiões da Mansão do Terror 4 no Amazon Prime Video (3×5)
Sem Limites 4 episódio inédito
Birdgirl 4 estreia da 2ª temporada
estreia da 1ª temporada na Netüix
no Adult Swim
Rutherford Falls 4 estreia da 2ª no Amazon Prime Video (1×3)
RuPaul’s Drag Race All Stars 4 epiEvil 4 episódio inédito no Paratemporada no Peacock
mount+ (3×2)
Players 4 estreia da 1ª temporada sódio inédito no Paramount+ (7×6)
The Offer 4 episódio inédito
Dark Winds 4 episódio inédito
no Paramount+
(1×2)
Star Trek: Strange New Worlds 4 no Paramount+ (1×10), series ûnale
A Casa da Raven 4 episódio inédito
Becoming Elizabeth 4 episódio
episódio inédito no Paramount+ (1×7)
inédito (1×2)
The Orville 4 episódio inédito (5×12)
Physical 4 episódio inédito no ApThe Man Who Fell to Earth 4 epi(3×3)
sódio inédito (1×8)
Legacies 4 episódio inédito (4×20), ple TV+ (2×3)
For All Mankind 4 episódio inédito
The Time Traveler’s Wife 4 episóseason ûnale
no Apple TV+ (3×2)
dio inédito (1×6), series ûnale
Sexta-feira (17/06)
Teerã 4 episódio inédito no Apple
The First Lady 4 episódio inédito
(1×10), season ûnale
O Verão que Mudou Minha Vida 4 TV+ (2×8), season ûnale
I Love That For You 4 episódio inéestreia da 1ª temporada no Amazon
Sábado (18/06)
dito (1×8), season ûnale
Prime Video
Três Dias Depois 4 estreia da 1ª
She 4 estreia da 2ª temporada

A Fundação Nacional de Artes 3 Funarte está com inscrições abertas e gratuitas para a Bolsa Funarte de Pesquisa para Reconhecimento do Circo como Patrimônio
Cultural Imaterial do Brasil, até o dia 29 de junho.
Com o concurso, a instituição tem como contribuir
para identiûcar, valorizar e dar visibilidade à produção
artístico-cultural do circo, além de ampliar a sua produção, difusão e sustentabilidade econômica e social.
Serão contemplados dez projetos em todo o território
nacional, dois para cada uma das cinco regiões. Cada
proposta vencedora receberá R$ 20 mil.
A instituição objetiva, por meio do processo seletivo,
selecionar projetos de pesquisa de campo, <baseada nas
famílias circenses, suas iniciativas, ações ou atividades
de natureza artística e cultural, troca de saberes entre
gerações, produção nas localidades, de caráter ûxo ou
itinerante, em âmbito nacional, que visem à produção
de conhecimento no campo das formas de expressão=.
<Busca-se ainda os modos de criar, fazer e viver, as
criações artísticas, o impacto nas localidades e regiões,
as obras, objetos, documentos, ediûcações e demais espaços destinados às manifestações circenses=.
As inscrições são gratuitas e realizadas exclusivamente pela internet, mediante o preenchimento e envio de
formulário on-line.

MÚSICA CLÁSSICA

Projeto <Concertos
Sacros= chega a Morros

EVENTO PROMOVE ACESSO GRATUITO À MÚSICA CLÁSSICA
A 2ª edição do projeto Concertos Sacros, promovido
pela Belfort Produções 8, tem possibilitado à população
maranhense o acesso gratuito à música clássica que é
produzida por artistas locais. Uma iniciativa que tem somado no fomento de tal ação cultural e na valorização
da prata da casa.
O empresário Fernando Braide, apoiador maior do
projeto, nos conta: <Apoiar projetos sociais que possam
tornar a cultura acessível a todos os tipos de públicos
deveria ser uma missão de todo empresário. A música,
os instrumentos musicais são capazes de recuperar vidas, de dar um futuro diferente aquele indivíduo que está à margem da sociedade, sem oportunidades e melhores perspectivas de vida. Para mim, ajudar e acompanhar de perto um projeto dessa natureza é muito gratiûcante e engrandecedor, pois, sinto que estou colaborando para o futuro de uma geração=, concluiu.
Após o sucesso dos concertos ocorridos no município
de Itapecuru Mirim, em especíûco na Comunidade São
Francisco e Igreja Matriz, agora o projeto terá como palco a Igreja São Sebastião (povoado Pacas do Marçal) e a
Praça da Santa Cruz, no município de Morros, neste sábado, 18.

No elenco dos artistas, a cantora
lírica Arleide Louzeiro, o pianista
Willame Belfort, o clarinetista
Marcus Ferrer e os jovens cantores
Adriano Lobato e Aíssa Lobato.
Mais informações sobre o projeto e programação pelo perûl no Instagram @belfortproducoes8.

