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Selva sem lei 
 

 
 
 

A noite na floresta tem sua sonorida-
de indescritível para quem não é do 
mato. Foi nesse ambiente domina-

do pela escuridão e o cantar de sapos 
e aves e insetos, além do som toca-

do nas árvores pelo vento ou a chuva, 
que muitos ambientalistas perderam 

a vida ao longo dos anos.

Novos pontos de arraiais 
estreiam hoje em São Luís

Confira 3 receitas 
de arroz de cuxá

O cuxá é uma hortaliça sabo-
rosa, levemente azedinha e muito 
usada na culinária do Maranhão. 
Um dos pratos mais populares da 
região é o arroz de cuxá. Muito sa-
boroso, ele é perfeito para servir 

em um almoço com a família e os 
amigos e, com certeza, vai con-

quistar diferentes paladares. Con-
fira a lista e aprenda a preparar 

essa delícia! PÁGINA 9

RECEITAS 
JUNINAS

Hoje, começam as programações dos arraiais Parque da 
Juçara, Viva Cidade Operária, Viva Liberdade, Cohatrac, Vila 

Embratel e Viva Maiobão. PÁGINA 12

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 agen-
tes de pastoral, movimentos, grupos de oração, padres, seminaristas e comunidade em geral, com ilustrações e mensagens positivas de fé.PÁGINA 9

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

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

Projeto que limita ICMS 
dos combustíveis a 17% 
é aprovado na Câmara

AGORA É COM BOLSONARO

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 públi-

co e telecomunicações. Como o projeto possui origem na Casa, ele vai à sanção do presidente Jair Bolsonaro. PÁGINA 2

Entrega de relatório 
final da CPI do 

Tranporte na Câmara 
será na  2ª feira

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).
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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

COMBUSTÍVEIS

Câmara aprova projeto
que limita ICMS em 17%

A
Câ ma ra dos De pu ta dos apro- 
vou, por 307 vo tos fa vo rá veis 
a um con trá rio, no va men te, o 
Pro je to de Lei Com ple men tar 

que û xa um te to de 17% ao Im pos to 
So bre Cir cu la ção de Mer ca do ri as e 
Ser vi ços (ICMS) so bre com bus tí veis, 
gás na tu ral, ener gia elé tri ca, trans por- 
te pú bli co e te le co mu ni ca ções. Co mo 
o pro je to pos sui ori gem na Ca sa, ele 
vai à san ção do pre si den te Jair Bol so- 
na ro.

O pro je to já ha via si do apro va do na 
noi te de ter ça-fei ra (14/6), mas de vi do 
a pro ble mas téc ni cos no pai nel de vo- 
ta ção, o pre si den te da Câ ma ra de ci- 
diu re co me çar a apre ci a ção por se gu- 
ran ça. Na oca sião, o tex to ha via re ce- 
bi do apro va ção unâ ni me, com 348 
vo tos. O tex to é a es pe ran ça do go ver- 
no Jair Bol so na ro (PL) pa ra bai xar os 
com bus tí veis e re du zir sua re jei ção e 
en cos tar no lí der das pes qui sas de in- 
ten ção de vo to, o ex-pre si den te Lu la 
(PT).

A prin cí pio, os de pu ta dos usa ri am 
a ma nhã de on tem pa ra vo tar ape nas 
as al te ra ções que o re la tor El mar Nas- 
ci men to (União-BA) ha via fei to so bre 
o pro je to que vol tou do Se na do. Du- 
ran te a vo ta ção, o Ple ná rio apro vou 
par ci al ou to tal men te, 9 de 15 emen- 
das do tex to do Se na dor Fer nan do Be- 
zer ra Co e lho.

En tre as al te ra ções do tex to do re la- 
tor do Se na do, há al te ra ções co mo re- 
du ção a ze ro, até 31 de de zem bro de 
2022, dos im pos tos fe de rais PIS/Co- 
ûns e Ci de (Con tri bui ção de In ter ven- 
ção no Do mí nio Econô mi co) co bra- 
dos so bre as ope ra ções com ga so li na e 
eta nol, na ci o nais ou im por ta dos.

O ple ná rio ain da re jei tou o úni co 
des ta que que po de ria mu dar o tex to. 
A ban ca da do PT pro to co lou um pe di-

 COMO O PROJETO POSSUI ORIGEM NA CASA, ELE VAI À SANÇÃO DE BOLSONARO

do pa ra que as per das dos es ta dos e 
dos mu ni cí pi os fos sem cor ri gi das pe- 
la in üa ção (IP CA), co mo es ta va no 
tex to-ba se apro va do pe lo Se na do, o 
que fa ci li ta ria o aci o na men to do ga ti- 
lho de re com po si ção de per das por 
par te dos es ta dos.

Além de im por um te to ao ICMS, o 
PLP tam bém pre vê a com pen sa ção 
aos es ta dos e mu ni cí pi os pa ga pe la 
União pe la per da ar re ca da tó ria do 
ICMS, até 31 de de zem bro de 2022. 
Es se pos sí vel res sar ci men to aos en tes 
fe de ra dos se rá fei to por meio de des- 
con tos em par ce las de dí vi das re û- 
nan ci a das das Uni da des da Fe de ra- 
ção jun to à União.

No en tan to, os es ta dos se rão res- 
sar ci dos ape nas nas per das que ul tra- 
pas sa rem 5% em com pa ra ção ao ano 
de 2021. Por es sa ra zão, os es ta dos 
que ri am que o va lor fos se cor ri gi do 
pe la in üa ção des te ano, pois fa ci li ta ria 
o aci o na men to do ga ti lho de com- 
pen sa ção. Os es ta dos e o Dis tri to Fe- 

de ral tam bém po dem dei xar de pa gar 
par ce las de em prés ti mo co mo for ma 
de com pen sa ção, mas pre ci sam do 
aval da União pa ra es te ter mo.

Em es ta dos que es te jam em re cu- 
pe ra ção ju di ci al, co mo o ca so de Rio 
de Ja nei ro e Goiás, o go ver no fe de ral 
irá re com pen sar in te gral men te as 
per das de ar re ca da ção du ran te 2022.

Pa ra não dei xar pre ju di ca dos es ta- 
dos que não con te nham dí vi das com 
o Te sou ro Na ci o nal, a Câ ma ra man te- 
ve uma al te ra ção do Se na do pa ra 
com pen sar as per das de 2022 a par tir 
de 2023 por meio do uso de par te da 
União ob ti da com a Com pen sa ção Fi- 
nan cei ra pe la Ex plo ra ção de Re cur sos 
Mi ne rais (CFEM). 

Es se royalty so bre mi ne ra ção ar re- 
ca dou, em 2021, R$ 10,2 bi lhões, dos 
quais 12% û ca ram com a União. O 
me ca nis mo tam bém po de rá ser usa-
do pa ra re com por even tu ais per das 
que não te nham com pen sa das em 
2022.

ESCLARECIMENTOS

Lira anula votação para ouvir Anderson Torres

Im bró glio téc ni co re gi men tal

O pre si den te da Câ ma ra, Arthur Li- 
ra (PP-AL), de ci diu anu lar a con vo ca- 
ção do mi nis tro da jus ti ça e ci da da nia, 
An der son Tor res, à Co mis são de Di rei- 
tos Hu ma nos (CDH). 

O pe di do foi en vi a do há pou co me- 
nos de du as se ma nas, em for ma to de 
re cur so, pe los de pu ta dos Fe li pe Fran- 
cis chi ni (União-PR) e o Ca pi tão Al ber- 
to Ne to (PL-AM).

O in tui to dos re que ren tes da co- 
mis são — que são opo si ção ao go ver- 
no — era le var o mi nis tro pa ra ser ou- 
vi do a res pei to da abor da gem de po li- 
ci ais ro do viá ri os fe de rais, em Ser gi pe, 
que re sul tou na mor te de Ge ni val do 
de Je sus. No dia da vo ta ção pe la con- 
vo ca ção, hou ve dis cus são aca lo ra da 
en tre os par la men ta res con tra e a fa- 
vor da con vo ca ção.

Um dos ar gu men tos usa dos pe los 
go ver nis tas, e co lo ca do no re cur so, foi 
de que o pre si den te da CDH, Or lan do 
Sil va (PC doB-SP), obs truiu o tem po 
da li de ran ça de ex por a opi nião que 
po de ria le var ao con ven ci men to de 
par la men ta res. Dis se ram, ain da, que 
foi apre sen ta da ques tão de or dem no 
mo men to da vo ta ção no mi nal.

Li ra aûr mou que, ao ana li sar as no- 
tas ta qui grá û cas e os ví de os da reu- 
nião, <o pre si den te da co mis são que 
lhe se ria da do [pa ra o de pu ta do De le- 
ga do Éder Mau ro] lhe con ce de ria a 
pa la vra na sequên cia, co mo lí der do 
PL=. Na sequên cia, ele in for ma que foi 
da da a pa la vra, agre gan do o tem po de 
lí der ao Fe li pe Fran cis chi ni e ao Bi ra 
do Pin da ré (PSB), na vez do PL o pro- 
ce di men to não acon te ceu.

<Tal pro ce di men to, con tu do, não 
se ve ri û cou em re la ção à ban ca da do 
PL, vis to que a Pre si dên cia da Co mis- 
são co lheu ape nas a ori en ta ção da 
ban ca da, po rém não per mi tiu o uso

O INTUITO ERA  OUVIR MINISTRO RESPEITO DA DA MORTE DE GENIVALDO DE JESUS

da pa la vra ao de pu ta do De le ga do 
Éder Mau ro co mo lí der, en cer ran do a 
vo ta ção em des com pas so com o que 
ha via si do pre vis to=, es cla re ceu o pre- 
si den te da Ca sa.

No ca so da ques tão de or dem, Li ra 
ale gou que, os ví de os, não mos tra ram 
o dis po si ti vo sen do apre sen ta do pe lo 
par la men tar, por is so não aca ta ria o 
ar gu men to. Por tan to, de for ma par ci- 
al, o pre si den te da Ca sa anu lou a con- 
vo ca ção.

“Des ta ca-se que se ria ne ces sá rio 

que ape nas dois de pu ta dos 

mu das sem seus vo tos pa ra que o 

re sul ta do se in ver tes se, já que o

re que ri men to foi apro va do por 10

vo tos fa vo rá veis a se te con trá ri os.

Di to is so, de ve-se ad mi tir, por

prin cí pio, que a uti li za ção da

pa la vra pe los de pu ta dos te nha o

po ten ci al de in fluir nas

de li be ra ções, do con trá rio se ri am

inó cu os os de ba tes

par la men ta res”, jus ti fi cou.

Co bran ça ex tra

<Ex ce len te pes soa=

VOOS DOMÉSTICOS

Bolsonaro veta transporte
gratuito de bagagem

PRESIDENTE DIZ QUE MP <CONTRARIA O INTERESSE PÚBLICO= 

O pre si den te Jair Bol so na ro (PL) ve tou o dis po si ti vo
da Me di da Pro vi só ria 1089/21 que per mi tia o des pa cho
de ba ga gem de até 23kg em vo os na ci o nais e de até 30kg
em in ter na ci o nais. As com pa nhi as aé re as co bra vam a
ba ga gem ex tra des de 2017. Ba ti za da de MP do voo sim- 
ples, a pro pos ta üe xi bi li za re gras pa ra a avi a ção ci vil.

A me di da foi in se ri da pe lo Con gres so Na ci o nal no
mês pas sa do. Se gun do a jus ti û ca ti va do pre si den te, o
dis po si ti vo <con tra ria o in te res se pú bli co= pois <au men- 
ta ria os cus tos dos ser vi ços aé re os e o ris co re gu la tó rio=
e po de ria au men tar os pre ços das pas sa gens.

Bol so na ro tam bém ar gu men ta que po de ria ha ver
ques ti o na men tos e pre juí zos a tra ta dos in ter na ci o nais
dos quais o Bra sil é sig na tá rio, que tem co mo pi lar ques- 
tões ta ri fá ri as.

 <So ma-se a is so o fa to de que a ve da ção à co bran ça de
fran quia de ba ga gem pe na li za ria a avi a ção re gi o nal, que
ope ra com ae ro na ves de me nor por te, as quais não
com por tam o trans por te de ba ga gens de até 23 kg pa ra
to dos os pas sa gei ros=, diz o co mu ni ca do da Se cre ta ria
da Pre si dên cia.

De acor do com o tex to, <a san ção pre si den ci al é re le- 
van te pa ra a re cu pe ra ção de um dos se to res mais im- 
pac ta dos eco no mi ca men te pe la si tu a ção de emer gên- 
cia de cor ren te da pan de mia de co vid-19=.

A Agên cia Na ci o nal de Avi a ção Ci vil (Anac) edi tou
uma re so lu ção em 2016 a qual per mi tiu que as em pre sas
aé re as co bras sem ta ri fas ex tras pa ra o des pa cho de ba- 
ga gens. Ape nas as ma las de mão, de até 10 qui los, po de- 
ri am ser em bar ca das gra tui ta men te jun to aos pas sa gei- 
ros den tro das ae ro na ves. Res sal van do ape nas as es pe- 
ci û ca ções e di men sões pa ra ca ber den tro das ca bi nes.

VICE DE BOLSONARO

Tereza Cristina e Braga
Netto são <cotadissímos=

BOLSONARO DISSE QUE  NÃO CHANCELOU NOME PARA VICE

Ain da sem de cla rar pu bli ca men te quem se rá seu
com pa nhei ro de cha pa pa ra a re e lei ção, o pre si den- 
te Jair Bol so na ro (PL) dis se que tan to a ex-mi nis tra da
Agri cul tu ra Te re za Cris ti na quan to o ex-mi nis tro da De- 
fe sa ge ne ral Bra ga Net to es tão <co ta dís si mos= pa ra
acom pa nhá-lo nas elei ções de ou tu bro.

Em en tre vis ta à jor na lis ta Le da Na gle, ao co men tar
pos sí vel tro ca de can di da to a vi ce, o pre si den te fri sou
que ain da não chan ce lou o no me do ge ne ral, ape sar de
já ter da do in dí ci os em ou tras oca siões.

<Eu nem fa lei que o Bra ga Net to é meu vi ce, co mo é
que vou tro car? Vou tro car de es po sa se nem ca sei ain da?
O Bra ga Net to te ve uma pas sa gem mar can te pe lo Rio de
Ja nei ro, na in ter ven ção. Fez um tra ba lho ex cep ci o nal
co mi go aqui, um mi nis té rio di fí cil. É co ta dís si mo (pa ra
vi ce)=, aûr mou Bol so na ro.

So bre Te re za Cris ti na, o pre si den te aûr ma ser um <ex- 
ce len te no me= e com <po der de ar ti cu la ção=. <Co ta dís si- 
ma, ex ce len te pes soa tam bém, ex ce len te pes soa. Que- 
rem fa zer uma bri ga aí, ho mem e mu lher. Vão que rer fa- 
lar que eu pre û ro não uma mu lher, mas um ho mem. Ou
en tão tu mul tu ar=, co men tou.

Os dois dei xa ram seus car gos co mo mi nis tros pa ra
con cor rer a car gos ele ti vos no plei to de 2022: Te re za, um
no me in di ca do ao se na do pe lo Ma to Gros so, e Bra ga
Net to, que ago ra ocu pa o car go de as ses sor es pe ci al da
Pre si dên cia da Re pú bli ca. Am bos es tão ap tos a in gres- 
sa rem em uma cha pa com o pre si den te.

<Te re za Cris ti na é um no me ex cep ci o nal pa ra o Se na- 
do, co mo é ex cep ci o nal pa ra ser vi ce tam bém, pe lo seu
po der de ar ti cu la ção. Mas não es tá ba ti do o mar te lo so- 
bre o no me de la nem so bre o Bra ga Net to=, re for çou.

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

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

CPI DO TRANSPORTE

Entrega de relatório
final será na  2ª feira

A
Co mis são Par la men tar de 
Inqué ri to (CPI) que in ves ti ga 
pos sí veis ir re gu la ri da des na 
ges tão do trans por te pú bli co 

da ca pi tal ma ra nhen se adi ou a apre- 
sen ta ção do re la tó rio fi nal, que tem 
co mo pre si den te o ve re a dor Ál va ro Pi- 
res (PMN), de quin ta-fei ra (16) pa ra a 
pró xi ma se gun da-fei ra (20).

 A de ci são, se gun do o par la men tar, 
foi to ma da de vi do ao fe ri a do de Cor- 
pus Ch ris ti, ce le bra do na da ta em que 
es ta va mar ca da pe lo cro no gra ma de 
tra ba lho.“De fa to nós tí nha mos com- 
bi na do que o pra zo de en tre ga do re- 
la tó rio fi nal se ria a es ta quin ta-fei ra 
(16), mas não le va mos em con si de ra- 
ção o fe ri a do de Cor pus Ch ris ti, ce le- 
bra do na da ta em que es ta va mar ca da 
pe lo cro no gra ma de tra ba lho. Ago ra, 
pre ten do en tre gar o do cu men to pa ra 
apre ci a ção dos co le gas, so men te na 
se gun da-fei ra (20)”, de cla rou Ál va ro 
Pi res.

Após se te me ses con sul tan do do- 
cu men tos e re co lhen do de poi men tos, 
ve re a do res da CPI che ga ram à con clu- 
são de que vi a jar de ôni bus vi rou um 
dra ma sem fim pa ra os usuá ri os lu do- 
vi cen ses.

As prin ci pais re cla ma ções tam bém 
de vem cons tar no re la tó rio das in ves- 
ti ga ções. En tre elas es tão ôni bus ve- 
lhos, fal ta de co bra do res, de mo ra, 
mo no pó lio de em pre sas e in cons tân- 
cia nos ho rá ri os. Na au di ên cia pú bli- 
ca, con du zi da pe lo pre si den te do co- 
le gi a do, ve re a dor Chi co Car va lho 
(Avan te), di ver sos usuá ri os re la ta ram 
os trans tor nos que pas sam di a ri a- 
men te por de pen der dos co le ti vos.

De acor do com os re la tos, o pro ble-

CPI-DO-TRANSPORTE-ADIA-APRESENTACAO-DO-RELATORIO-FINAL-PARA-O-DIA-20

ma atin ge qua se to dos os bair ros, mas 
a si tu a ção mais crí ti ca, con for me as 
re cla ma ções, afe ta es pe ci al men te a 
po pu la ção que mo ra em co mu ni da- 
des afas ta das da re gião cen tral.

Ál va ro Pi res tam bém ex pli cou que 
após a apre sen ta ção do re la tó rio fi nal, 
sua lei tu ra e vo ta ção fi ca rão a car go 
do pre si den te da Ca sa, ve re a dor Os- 
mar Fi lho (PDT), pa ra que pos sa co lo- 
car em ple ná rio pa ra apre ci a ção dos 
par la men ta res. “Nes tes seis me ses de 
atu a ção, re a li za mos di li gên ci as, oi ti- 

vas, vi si tas téc ni cas e aná li se de do cu- 
men tos com mui ta se ri e da de, éti ca e 
com pro me ti men to, a fim de en tre gar 
um tra ba lho de ex ce lên cia à po pu la- 
ção e aos ór gãos com pe ten tes. Va mos 
apre sen tar um re la tó rio téc ni co pa ra 
que o pre si den te da Ca sa, Os mar Fi- 
lho, pos sa dis po ni bi li zar pa ra lei tu ra e 
vo ta ção dos de mais co le gas em ple- 
ná rio. A da ta, en tre tan to, de pen de rá 
da pró pria Me sa Di re to ra”, ex pli cou o 
re la tor.

DESABASTECIMENTO DE MEDICAMENTOS

MPF e MP/MA acionam municipio de Caxias

MUNICÍPIO DE CAXIAS RECEBEU RECOMENDAÇÃO PARA QUE EVITASSE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS JÁ VENCIDOS 

O Mi nis té rio Pú bli co Fe de ral (MPF)
jun ta men te com o Mi nis té rio Pú bli co
Es ta du al (MP/MA) en tra ram com
ação ci vil pú bli ca con tra o Mu ni cí pio
de Ca xi as (MA), por fal ta de fis ca li za- 
ção no for ne ci men to de me di ca men- 
tos e in su mos hos pi ta la res es sen ci ais
na re de pú bli ca mu ni ci pal.

De acor do com a ação, o Mu ni cí pio
de Ca xi as re ce beu, em 6 de ju lho de
2021, re co men da ção pa ra que evi tas- 
se a aqui si ção de me di ca men tos e in- 
su mos mé di cos já ven ci dos ou em vi- 
as de ex pi rar a va li da de, sem tem po
há bil pa ra a dis tri bui ção e uti li za ção
pe los usuá ri os do Sis te ma Úni co de
Saú de (SUS).

Além dis so, a re co men da ção ori en- 
ta va que o mu ni cí pio as se gu ras se que
os me di ca men tos e in su mos mé di cos
em es to que fos sem con fe ri dos o
pron to en ca mi nha men to às uni da des
de saú de tão lo go es tas in di ca rem ex- 
pec ta ti va de de sa bas te ci men to, a fim
de que a po pu la ção fi cas se pri va da do
aces so a tais bens e que es tes não ve- 
nham a pe re cer in de vi da men te.

En tre tan to, a ges tão mu ni ci pal da
ci da de não apre sen tou ne nhu ma res- 
pos ta quan to ao cum pri men to. Sen do

as sim, após co le ta de do cu men tos e
in for ma ções, os MPs re a li za ram des- 
de 2020 di ver sas vi si tas, vi san do em- 
pre en der atos in ves ti ga tó ri os e a to- 
ma da de me di das ten den tes a ob ter
so lu ção dos pro ble mas hos pi ta la res
nos prin ci pais es ta be le ci men tos mu- 
ni ci pais, tais co mo o Com ple xo Hos- 
pi ta lar Mu ni ci pal Gen til Fi lho, Ma ter- 
ni da de Car mo si na Cou ti nho, Hos pi tal
In fan til Mu ni ci pal João Vi a na, Uni da- 
de de Pron to Aten di men to (UPA),
Cen tro de Aten ção Psi cos so ci al
(CAPS) III e a Po li clí ni ca de Aten di- 
men to Mé di co (PAM).

Em agos to de 2021, em uma das
uni da des hos pi ta la res foi ve ri fi ca da
ir re gu la ri da des co mo a au sên cia de
far ma cêu ti co 24 ho ras, fal ta de al va rá
sa ni tá rio, ar má rio de guar da das me- 
di ca ções con tro la das com fe cha du ra
que bra da, au sên cia de re gis tro de
con tro le de tem pe ra tu ra da ge la dei ra
de me di ca men tos e a au sên cia de me- 
di ca men tos bá si cos co mo gli co se, pa- 
ra ce ta mol, bus co pan, do pa mi na, en- 
tre ou tros.

Por tan to, a fal ta de me di ca men tos
es sen ci ais cau sam inú me ras con- 
sequên ci as ne ga ti vas pa ra a po pu la- 

ção, co mo o agra va men to de do en ças,
mo lés ti as, o atra so pa ra a re a li za ção
de ci rur gia, po den do até acar re tar a
mor te da que les que mais ne ces si tam
de as sis tên cia.

Em vis ta dis so, os mi nis té ri os pú- 
bli cos pe dem à Jus ti ça Fe de ral que de- 
ter mi ne ao Mu ni cí pio de Ca xi as, que
no pra zo de cin co di as es ta be le ça o
con tí nuo e inin ter rup to for ne ci men to
de me di ca men tos e in su mos hos pi ta- 
la res em to dos os es ta be le ci men tos
pú bli cos de saú de da ci da de, sob mul- 
ta diá ria de R$ 50 mil em ca so de des-
cum pri men to.

Jun to a is so, foi so li ci ta da a con de- 
na ção do mu ni cí pio em de cor rên cia
da obri ga ção em re gu la ri zar e man ter
o for ne ci men to e abas te ci men to de
to dos os me di ca men tos e in su mos
ne ces sá ri os à po pu la ção.

A pro cu ra do ra da Re pú bli ca em Ca- 
xi as, An ne Ca ro li ne Neitz ke des ta cou
que “inú me ras fo ram as ten ta ti vas ex- 
tra ju di ci ais de re sol ver o pro ble ma do
abas te ci men to de me di ca men tos es- 
sen ci ais em Ca xi as, con tu do co mo o
pro ble ma per sis te sem so lu ção não
res tou ou tra al ter na ti va a não ser o
ajui za men to des ta ação”

1

2

3

Bol so na ris mo (1)

Bol so na ris mo (2)

Mul tas sem me do

“É inad mis sí vel ha ver mor tes de in dí ge nas
por es ta rem pro te gen do as flo res tas”

Me di da ur gen te (1)

Me di da ur gen te (2)

De quem é o Cen trão?
O Bra sil tem uma his tó ria po lí ti ca ri ca em fa tos pa té ti cos, de

par ti dos de alu guel, dis cus sões inú teis e leis que não ser vem pa ra
na da. A cam pa nha elei to ral de 2022 tem co mo per so na gem cen- 
tral o pre si den te da Re pú bli ca, Jair Bol so na ro (PL), le van do até as
úl ti mas con sequên ci as a im pli cân cia con tra a ur na ele trô ni ca,
pe la qual te ve to da a sua car rei ra no le gis la ti vo e, em 2018, quan do
che gou ao Pa lá cio do Pla nal to. Ele foi elei to de fen den do uma su- 
pos ta no va po lí ti ca, mas aca bou cain do nos bra ços do Cen trão,
uma or ga ni za ção su pra par ti dá ria no Con gres so, que exer ce ili mi- 
ta dos po de res so bre o go ver no fe de ral.

As sim co mo co a ge o go ver no fe de ral em tro ca do apoio, ven di- 
do a pre ço de ou ro na Câ ma ra e Se na do, o Cen trão tem enor me
for ça ca paz de de ci dir o des ti no do po vo bra si lei ro, apoi an do ou
de sa poi an do a cam pa nha des te ou da que le can di da to. Além dis- 
so, o blo co cen tris ta é for ma do por uma lis ta ex ten sa de par la- 
men ta res, que jun tos são ca pa zes de ga ran tir a apro va ção de leis
po lê mi cas, de in te res se do Pla nal to e até ga ran tir apoio su fi ci en te
pa ra afas tar qual quer pos si bi li da de de pros pe rar um pro ces so de
im pe a ch ment. Só na Câ ma ra, o blo cão reu nia em 2021, cer ca de
242 de pu ta dos, 47% do to tal, de oi to par ti dos (PSC, PP, PROS,
PMDB, PTB, PL PR e So li da ri e da de).

Pa ra ter-se ideia da for ça do Cen trão, ao to do, 1.550 pes so as e
mais de 550 or ga ni za ções as si na ram pe di dos de im pe a ch ment
con tra o pre si den te Jair Bol so na ro. Um to tal de 143 pe di dos che- 
gou à me sa do pre si den te da Câ ma ra, Arthur Li ra (PP), lí der má xi- 
mo do blo cão cen tris ta. Des sa ava lan che de pe di dos de im pe a ch- 
ment, ape nas se te fo ram ar qui va dos ou des con si de ra dos, en- 
quan to 136 dor mem na ga ve ta de Li ra, aguar dan do aná li se. Por- 
tan to, não res ta dú vi da de que, quan do faz ame a ças de gol pe e
ata ques à ur na ele trô ni ca, es tri ba do em du vi do so apoio das for- 
ças Ar ma das, Jair Bol so na ro tem mui to mais do que se ga ran tir
den tro do pró prio par la men to – con for me o des fe cho da elei ção
de ou tu bro.

O pro ble ma é, ca so per ca a elei ção pa ra o pe tis ta Luiz Iná cio
Lu la da Sil va, que li de ra com fol ga to das as pes qui sas, o Cen trão se
re or ga ni za rá com os par la men ta res que fo rem elei tos e es ta rá
pron to pa ra apoi ar Lu la, co mo já fez nos go ver no do PT – Lu la e
Dil ma Rous seff. Ela foi des pe ja da em 2016 por que não jo gou nas
“qua tro li nhas”, o jo go do Cen trão. No Con gres so Na ci o nal, par la- 
men ta res não atu am ape nas in di vi du al men te. Pa ra ter mai or in- 
fluên cia, eles se unem em gru pos e blo cos pa ra “jo gar” o jo go da
“ve lha po lí ti ca”. Em 2022, por exem plo, o go ver no tem uma mon- 
ta nha de R$ 32 bi lhões em ver bas do or ça men to se cre to – emen- 
das de re la tor – pa ra tor rar em emen das na cam pa nha do Con- 
gres so.

De to dos os can di da tos ao go ver no do Ma ra nhão, o Lahe sio
Bon fim é o mais bol so na ris ta. Po rém, to dos que rem ti rar uma cas- 
qui nha ou uma cas co na no re du to elei to ral bol so na ris ta. Ne- 
nhum abre a bo ca pa ra di zer um pio que sig ni fi que fi car con tra
Jair Bol so na ro.

De to dos os can di da tos ma jo ri tá ri os, ape nas Flá vio Di no, con- 
cor ren te ao Se na do, pas sou to dos os se te anos de go ver no con- 
fron tan do e ata can do o pre si den te Jair Bol so na ro – e con ti nua fa- 
zen do em su as aná li ses e ob ser va ções nas re des so ci ais.

O Va le do Ja va ri te ve mul ta re cor de por pes ca ile gal de pi ra ru cu
no Ama zo nas, re gião do mi na da por di ver sos ti pos de or ga ni za- 
ções cri mi no sas. Em 2019, fo ram 47 au tos de in fra ções do Iba ma,
só de pes ca ile gal. O va lor pas sa de R$ 14 mi lhões, e na da foi pa go.

Da de pu ta da fe de ral Jo e nia Wa pi cha na, úni ca par la men tar in- 
dí ge na do Con gres so Na ci o nal do Bra sil.

 
Fon te pró xi ma ao go ver na dor em exer cí cio Pau lo Vel ten

in for mou que ele po de rá fi car no car go até a pró xi ma
se gun da-fei ra, quan do o ti tu lar, Car los Bran dão re tor- 

na rá de São Pau lo, já re cu pe ra do da ci rur gia a que se
sub me teu, no apa re lho re nal.

 
En quan to per ma ne cer no car go, o de sem bar ga dor Pau- 

lo Vel ten es tá to tal men te de di ca do a cum prir as obri- 
ga ções ofi ci ais. É uma in crí vel ex pe ri ên cia um juiz

pas sar três se ma nas à fren te do go ver no do Ma ra nhão,
vi a jan do, reu nin do, inau gu ran do e au to ri zan do ações.

 
A cam pa nha ain da não co me çou, mas a dis pu ta pe lo

go ver no do Ma ra nhão já vi rou adre na li na pu ra. Os
pré-can di da tos Edi val do Jr (PSD) e Lahe sio Bon fim

(PSB) dis pu tam ca da pal mo de chão, ten tan do li de rar a
3ª via, en tre Car los Bran dão e We ver ton.

Em meio à po lê mi ca so bre even tu ais frau des no con cur so da
As sem bleia Le gis la ti va do Ma ra nhão, cu jo re sul ta do saiu on tem, o
pre si den te da Ca sa Othe li no Ne to dis se no twit ter que pe diu in- 
ves ti ga ção do Mi nis té rio Pú bli co.

Othe li no pro me teu ain da ado tar ou tras me di das du ras. “Na hi- 
pó te se de se con fir ma rem as de nún ci as, não he si ta rei em to mar
as pro vi dên ci as le gais”, afir mou Othe li no. O con cur so foi re a li za- 
do pa ra os ní veis meio e su pe ri or, com mi lha res de con cor ren tes.

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

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

Solução agora, custo no futuro
O es for ço pa ra en con trar for mas de

re du zir os pre ços de pro du tos e ser vi- 
ços, que com pro me tem o or ça men to
das fa mí li as em um con tex to de em- 
po bre ci men to da po pu la ção, fo me e
in se gu ran ça ali men tar atin gin do um
con tin gen te cres cen te de bra si lei ros é
mais do que ne ces sá rio; se tor na uma
obri ga ção dos go ver nos, so bre tu do o
fe de ral. Nes se sen ti do, o pro je to fi xan- 
do li mi te de 17% pa ra a alí quo ta do
Im pos to so bre Cir cu la ção de Mer ca- 
do ri as e Ser vi ços (ICMS) so bre os
com bus tí veis, ener gia, te le co mu ni ca- 
ções e trans por tes é bem-vin do pa ra
os con su mi do res. A pro pos ta que tor- 
na es ses ser vi ços co mo es sen ci ais de- 
ve ser trans for ma da em lei e san ci o- 
na da pe lo pre si den te Jair Bol so na ro,
prin ci pal pa tro ci na dor da me di da tri- 
bu tá ria de olho na sua re e lei ção ao Pa- 
lá cio do Pla nal to. Mas é pre ci so dei xar
cla ro a que pre ço es sa ação es tá sen do
fei ta, ou me lhor, qual o cus to ela te rá
pa ra a so ci e da de.

Co mo a re du ção do im pos to te rá
com pen sa ção pa ra os es ta dos até o
fim do ano, o equi lí brio da me di da es- 
tá ga ran ti do ape nas até pou co de pois
das elei ções. Sem a com pen sa ção, os
es ta dos se ve rão sem uma ar re ca da- 
ção que ho je ban ca gas tos com se gu- 
ran ça e edu ca ção e, ca so não con si- 
gam re por es sa re cei ta, o cus to pa ra a
so ci e da de se rá a pi o ra des ses ser vi ços
pú bli cos es sen ci ais e sen sí veis à opi- 

nião pú bli ca. Não ape nas is so e tal vez
o mais sé rio é o fa to de o go ver no fe- 
de ral ar car com es sa com pen sa ção
aos en tes fe de ra dos, ao cus to de R$ 30
bi lhões.

São re cur sos pú bli cos que equi va- 
lem a qua se o va lor da pri va ti za ção da
Ele tro bras (R$ 33,7 bi lhões). Sem con- 
tar a per da de ar re ca da ção com a re- 
nún cia da Co fins, do PIS/Pa sep e da
Ci de. Es se di nhei ro se rá gas to sem
que o pro ble ma do cus to fis cal dos
pro du tos e ser vi ços te nha si do re sol- 
vi do de for ma es tru tu ral. O im pos to
me xe no pre ço fi nal, mas não eli mi na
a pres são das co ta ções do pe tró leo e
do câm bio so bre o va lor nas re fi na ri- 
as.

A in ter ven ção do go ver no fe de ral
na co bran ça do im pos to es ta du al e na
po lí ti ca de pre ços da Pe tro bras, que
há mais de 90 di as não re a jus ta o va lor
da ga so li na nas re fi na ri as, in ter rom- 
pen do, sem ex pli ca ção ao mer ca do fi- 
nan cei ro, a po lí ti ca de Pre ço de Pa ri- 
da de de Im por ta ção (PPI), as sim co- 
mo a ação da Agên cia Na ci o nal de
Ener gia Elé tri ca (Ane el) de pos ter gar
re a jus tes nas con tas de luz mos tram
que o mi nis tro da Eco no mia, Pau lo
Gue des, fa lou sé rio ao su ge rir que su- 
per mer ca dos não au men tem pre ços
por três me ses.

O pe di do do mi nis tro foi fei to tam- 
bém pe lo pre si den te Bol so na ro, que
su ge riu con ten ção dos lu cros do se tor

pri va do, in di can do que não há ne-
nhu ma po lí ti ca por par te do go ver no
pa ra re du zir de for ma efe ti va os pre-
ços dos ali men tos e que Gue des apos- 
ta na ex pec ta ti va de que a que da no
va lor do di e sel, que im pac ta o trans- 
por te des ses itens, se ja su fi ci en te pa ra
bai xar o va lor das com mo di ti es agrí- 
co las no mer ca do in ter no. Nos sa his- 
tó ria re cen te mos tra que o re pre sa-
men to de pre ços é de sas tro so pa ra a
eco no mia, im pon do cus tos al tos pa ra
a so ci e da de.

No Pla no Cru za do, cri a do em fe ve-
rei ro de 1986, a ma nu ten ção do con- 
ge la men to pro vo cou de sa bas te ci- 
men to, mas o go ver no Jo sé Sarney in- 
sis tiu em man ter os pre ços inal te ra- 
dos vi san do as elei ções na que le ano.
O PMDB de Sarney ven ceu nas ur nas,
en cer rou o ta be la men to lo go após a
vo ta ção e no ano se guin te os pre ços
dis pa ra ram, com a in fla ção che gan do
a 415,83%. Mais re cen te men te, em
2013, a pre si den te Dil ma Rous seff
ado tou me di das pa ra re du zir a con ta
de luz em 18%. Um ano de pois foi re e- 
lei ta, mas as ta ri fas de ener gia au men- 
ta ram mais de 70% em 2015. A his tó ria
mos tra que os bra si lei ros po dem es- 
pe rar, pa ra de pois das elei ções, uma
ex plo são de pre ços que con ta mi na rá
a in fla ção do pró xi mo ano. Me di das
ime di a tis tas e po pu lis tas to ma das
ago ra po dem co brar um pre ço al to no
fu tu ro.

Engarrafamento

É im pos sí vel dei xar de pen sar que os ór- 
gãos pú bli cos e em pre sas pri va das en car re- 
ga das de re a li zar obras nas ru as de São Luís
não o fa zem com a in ten ção de pro vo car en- 
gar ra fa men tos de trân si to. Não fa lo das
obras gran des, mas des sas pe que nas, co mo
as cha ma das ope ra ções ta pa-bu ra cos, com
gran de po der de ir ri ta ção e de ge rar ódio
con tra os go ver nan tes. Se a ra zão não é es sa,
qual, en tão, a ex pli ca ção de re a li za rem os
ser vi ços jus ta men te na ho ra de mai or mo vi- 
men to, quan do to do mun do es tá com pres sa
de che gar em ca sa ou ao tra ba lho? Qual a
enig má ti ca ra zão pa ra a in di fe ren ça com
que in fer ni zam nos sa vi da, sem co lo car, pe lo
me nos, uma pla ca de avi so? “Es ta mos Tra ba- 
lhan do no seu Des con for to. Ago ra e Sem pre.
Ama nhã tem Mais. Mui to Mais”.

Che go a pen sar na exis tên cia de pla nos
mui to bem ela bo ra dos, com reu niões se ma- 
nais de acom pa nha men to dos re sul ta dos.
Os de ta lhes de ca da ação são ana li sa dos pe- 
los pla ne ja do res: o nú me ro de par ti ci pan tes,
o trans por te a ser usa do, o flu xo de car ros no
lu gar es co lhi do, as es ta tís ti cas do ano an te ri- 
or, a de cli vi da de da pis ta, a cur vas, a si na li za- 
ção. Tu do com o fim de ga ran tir o su ces so
dos en gar ra fa men tos e dos aci den tes. Já fan- 
ta si ei, até que che gam a con sul tar o ser vi ço
de me te o ro lo gia. Che ga ram, um dia, até a
can ce lar uma des sa ex cur sões por que a pre- 
vi são era de tem po bom. Quan do é de chu va,
óti mo. Fe liz men te aqui não ne va. Mas es se
pes so al é ca paz de pro du zir ne ve fa ke e ba- 
gun çar tu do. Aí, sim o ca os se ria com ple to.
Al guns so nham mes mo ini ci ar uma obra às
seis da tar de de uma quin ta-fei ra, vés pe ra de
um fe ri a dão, na ave ni da mais mo vi men ta da
da ci da de.

Ima gi no a se guin te si tu a ção nas reu niões
de ava li a ção fei tas às se gun das-fei ras. O che- 
fe che ga e per gun ta a quan tas an da o ca len- 
dá rio de exe cu ção do pla no. (A pa la vra aí sig- 
ni fi ca exe cu tar as obras e prin ci pal men te os
mo to ris tas). Al ga zar ra ime di a ta, gri tos de to- 
do la do. To dos que rem dar uma di ca a fim de
aper fei ço ar o tra ba lho. Al guém diz co nhe cer
um lu gar ide al, prin ci pal men te em di as de
chu va. O che fe lem bra um pon to im por tan- 
tís si mo: en gar ra fa men tos no ca mi nho pa ra
o es cri tó rio dos pla ne ja do res es tão proi bi- 
dos e a de mis são de quem des res pei tar a de- 
ter mi na ção é cer ta.

Co mo a ima gi na ção hu ma na não tem li- 
mi tes, nun ca fal ta uma boa su ges tão. Mais
ain da. Os en gar ra fa men tos são im plan ta- 
dos, obri ga to ri a men te, em ho rá ri os de gran- 
de mo vi men to do trân si to, de pre fe rên cia
nos ho rá ri os de vol ta ao lar ca sa, quan do as
ví ti mas já es tão mor ren do de fo me. Mas o
gos to so mes mo é par ti ci par da es co lha do
lo cal ide al e ima gi nar às gar ga lha das su as
con sequên ci as. As op ções são ado ta das
obri ga to ri a men te em vo ta ção se cre ta, em
ur na ele trô ni ca à pro va de frau de. Não nas
ur nas ima gi na das por bol so na ros e bol so na- 
ri nhos da vi da, ou me lhor, da mor te.

Em meus si nis tros so nhos, ve jo o en tu si- 
as mo das equi pes com o cum pri men to da
mis são! Não tem aque le ne gó cio de dei xar
pa ra o ou tro dia, va mos ver, po de ser, quem
sa be. Tem de ser lo go. Na da de pe di dos de
dis pen sa, sob a ale ga ção de do en ça, dor de
ca be ça ou de bar ri ga, ou fal tas ao ser vi ço no
gran de dia, sob a ale ga ção de mor te e um pa- 
ren te pró xi mo. Sur pre en der é fun da men tal.
Avi sa dos, os mo to ris tas po de ri am des co brir
vi as de es ca pe, le van do ao fra cas so a in ter- 
ven ção pro gra ma da. É por is so que há tan ta
va ri a ção do lo cal de ata que. É a sur pre sa co- 
mo ar ma.

Vi su a li zem ago ra o deus-nos-acu da. Sol
de der re ter a es tá tua do Du que de Ca xi as, no
João Pau lo, ou, ao con trá rio, di lú vio bí bli co
dos bons; bu zi na de au to mó vel, fu ma ça pre- 
ta de ôni bus, que da de bi ci cle ta, cho ro de
cri an ça, ido so sem ar fres co, re cla ma ção, so- 
lu ço, des maio, ran ger de den tes. Tem até
gen te que, em res pos ta aos ape los e exi gên-
ci as da na tu re za, dá uma cor ri di nha até o
ma to e vol ta ali vi a da, mas às ve ze tem de vol- 
tar ao lu gar es con di do por fo lhas e ga lhos
pre o cu pa do em ter mi nar a ta re fa.

Os pla ne ja do res de vem pen sar as sim.
Ape sar de cha te a das, as pes so as irão ver al-
guém, pe lo me nos, tra ba lhan do pe lo bem
mal da co mu ni da de. À noi te ou nos fins de
se ma na nin guém iria per ce ber na da. A al ma
do ne gó cio não é o se gre do, é a pro pa gan da
Tem de fa zer co mo a ga li nha, pôr o ovo e ca- 
ca re jar. Mas o ca ca re jo é de ta bo ca ra cha da,
tem re sul ta do de tes tá vel.

Não se ria ab sur do afir mar que a cer ve ja
cor re sol ta na vol ta à ba se de ope ra ções. A
co me mo ra ção vai até tar de. Eu fo ria com ple- 
ta, gri tos, pi a das sem gra ça, a vi da alheia co-
mo item im por tan te da pau ta. Al guém co- 
men ta so bre as re a ções das pes so as, achan- 
do-as exa ge ra das, fres cu ra, mi, mi, mi. Ou tro
se lem bra de ter vis to, re cen te men te, em um
en gar ra fa men to, aque le se nhor, que se aba-
na va a to da ho ra. A po bre ví ti ma não foi ca-
paz de pre ver o ata que e evi tá-lo. É uma pro-
va do su ces so do pla ne ja men to.

Al gu mas pes so as pen sam: quan do se es tá
ali, en gar ra fa do, pas sam pen sa men tos ter rí- 
veis pe la ca be ça. De pois, li ber tos, em ca sa,
com cal ma, mu da-se de idéia. Qual o mo ti vo
de fi car ven do fan tas mas à luz do dia? Foi,
tão so men te, um des cui do ino cen te do go- 
ver no. Não vai acon te cer no va men te. Con fi- 
em, se acre di ta rem em Pa pai No el. Vo cês vão
ver. Ver pa ra crer!

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

Na rua on de nas ci

Nes ta rua, nas ci pa ra o mun do. Ne la cres ci e apren di as pri mei- 
ras li ções de co mo se ria es se mun do. Ela es tá em mim. Não con si- 
go ex pul sá-la de mim. Co mo se fos se a mu lher ama da, pen so ne la
in ces san te men te. Ne la jo guei bo la, bo li nha de gu de (que se cha- 
ma va ape nas bo li nha), em pi nei pa pa gaio, cor ri pa ra ci ma e pa ra
bai xo. Su bi em man guei ras. Lá de ci ma, tre pa do num ga lho, ou via
os gri tos: Ma ne qui nho, Ma ne qui nho, a de mons tra rem o te mor
por aque la pe ri pé cia de cri an ça que en fren ta va os pri mei ros de sa- 
fi os da vi da, afron tan do a lei da gra vi da de, pa ra sa bo re ar a do ce
man ga ba cu ri. Des sa rua, vi a vi da dos que lu ta vam pa ra vi ver.
Quan do cho via, as águas se avo lu ma vam e to ma vam con ta de la,
de la do a la do, em en xur ra das gi gan tes cas, que en tra vam pe las ca- 
sas, atra ves san do-as até al can çar o recôn di to dos quin tais. Mas
co mo eram bo as as chu vas. Eram agres si vas, é ver da de. Não ti- 
nham con si de ra ção com os me nos afor tu na dos mo ra do res, que,
num si lên cio re con for tan te, ape nas com o som su pli can te do bal- 
de e da vas sou ra, en xa gua vam os ra ros pi sos de ci men to da ca sas,
em sua mai o ria de chão ba ti do. Por es sa rua, an dei pa ra o in fi ni to.
Con ti nuo a fa zer a tra ves sia, com in sis tên cia ar rai ga da, des sa cur- 
ta pon te que faz o ca mi nho en tre a vi da e a von ta de vi ver.

Nes ta rua, apre en di a vi da nos seus de ta lhes mais ca ti van tes.
As nos sas fru tas exó ti cas que de sa fi a vam o nos so não tão exi gen te
pa la dar. Ca na pum, co nhe ci do tam bém co mo bom bom-da-ro ça.
Co mo era gos to so abri a sua frá gil ca pi nha e es po cá-lo en tre os
den tes e sa bo re ar o seu fres cor. Ven di do pe los ver du rei ros, que,
car re gan do às cos tas os co fos, iam, de por ta em por ta, pa ra aten- 
der aos pe di dos das de vo ta das do nas de ca sa, sob os olha res de
sú pli ca das cri an ças. Na ba cia, um ma ço de vi na grei ra, ba na na-
com pri da, pa ra o co zi dão, o agrião pa ra sa la da do do min go, joão-
go mes, o ma xi xe, o qui a bo, o je ri mum, e ain da uma la ta do ca na- 
pum. No fim da rua, os pe sa dos co fos, já des fal ca dos des ses pro- 
du tos, pe sa vam me nos nas cos tas dos in can sá veis ver du rei ros.

Nes ta rua, con vi vi com a so li da ri e da de, o hu ma nis mo da vi zi- 
nhan ça. Ha via ca rên cia, mas não fo me. Po bre za, sem mi sé ria. O
qui tan dei ro ven dia fi a do, sem a ad ver tên cia incô mo da do “fi a do
só ama nhã”. O car tão de cré di to es ta va na con fi an ça de ter o com- 
pra dor o no me ano ta do no ca der no, pa ra pa gar sem ju ros ou cor- 
re ção mo ne tá ria. Ha via atra so, mas não ha via mo ra, e to dos ti- 
nham um lu gar zi nho ao la do do Deus Pai To do Po de ro so.

Nes ta rua, mui tos vi ve ram e mui tos mor re ram. Vi da e mor te fa- 
zi am par te de la. Be bia-se o mi jo da cri an ça e fa zia-se ve ló rio. Afi- 
nal, não há co mo fu gir des sa di a lé ti ca no tra je to da exis tên cia. Vi
D. De ja e D. Eu ni ce, ce do, mui to ce do, ain da no es cu ro do no vo
dia, saí rem às pres sas pa ra, che ga rem à fá bri ca on de tra ba lha vam.
Vi D. Ma ria do seu Vi la ri nho, que ga nha va a vi da co mo la va dei ra,
ajo e lha da no quin tal, se pa ra do por cer ca de va ra, amas san do as
rou pas su jas, com ges tos fir mes e mãos ca le ja das, pa ra ex trair de- 
las a su jei ra, ou, en sa bo an do-as, co lo cá-las no quo ra dou ro pa ra,
com o ca lor inr ten so do sol, po der lim pá-las. D. Ma ria, mãe de
Cha gas e Ben ja min, com pa nhei ros de al gu mas tra ves su ras, en- 
fren ta va em ca da dia a ba ta lha de vi ver a vi da. Mas eram tan tas as
Ma ri as. Em ca da ca sa, ha via uma. Ou Zu lei de, ou Ivo ne te, ou Car- 
ri nho. Na po leão, o al fai a te, seu Vi tó ria, o sa pa tei ro, D. Pe dri nha e
D. Ne ném, além de D. Ma ria Bei ju, a qui tu tei ra da rua. Na épo ca
do mi lho, ven dia pa mo nha. Na épo ca da ju ça ra, amas sa va nos al- 
gui dás e ven dia em ca ne cas. Co mo sem pre hou ve tem po pra tu do,
D. Ma ria Bei ju, com a par ti ci pa ção das fi lhas e fi lhos, nu ma so ci e- 
da de fa mi li ar, cons truí da pe la ne ces si da de e o amor, ia fa zen do a
tra ves sia e ven cen do as in tem pé ri es.

Nes ta rua, tam bém fa zia um abra sa dor sol. Um sol ca ti van te
pa ra um jo go de bo la ou pa ra em pi nar pa pa gaio. Mas a mú si ca fa- 
zia a tri lha so no ra dos sá ba dos ou do min gos, ou mes mo no meio
da se ma na. De al gu mas ca sas saíam o en ter ne ce dor som do bo le- 
ro e do sam ba-can ção. Aní sio Sil va, Al ci des Ge rar di, Or lan do Di as,
Nel son Gon çal ves, Car los No bre, Or lan do Sil va, Ro ber to Sil va, Ân- 
ge la Ma ria, Dal va de Oli vei ra, Emi li nha Bor ba, Mar le ne, Noi te
Ilus tra da, Ja me lão, Cauby Pei xo to, Síl vio Cal das, Ro ber to Lu na,
Eli zeth Car do so, a Di vi na, Wal dick So ri a no, o tam bém eter no Nat

King Co le, Bi en ve ni do Gan dra, e mui tos ou tros. Nes ta rua, a
mú si ca fa zia a tris te za en ver go nhar-se de ser tris te. Era só ale gria.

 
D. Antô nia do Ca bo Oto era a fes ta. Ha via sem pre um bai le na

sua ca sa, lo ca li za da já qua se no fi nal da rua. Fes ta de ra di o la. Mas
não es sas ra di o las em pre sa ri ais. Ra di o la do més ti ca. Uma ou du as
cai xas de som na sa la, ou tra na va ran da. E, pa ra ale gar os dan çan- 
tes, uma boa dis co te ca, com os bo le ros, ou sam bas-can ções, mais
to ca dos nas rá di os, e al gum me ren gue. Pron to. Era a re cei ta. To- 
dos dan ça vam co la di nhos, bra ços acon che gan tes nos om- 
bros,pa ra fa zer o en con tro não vi rar um pe sa ro so de sen con tro. E
mais: sa ber dan çar. Ia-se pe la ma dru ga da, até o úl ti mo acor de.
Nes ta rua, a vi da era vi vi da de ca sa em ca sa. E os con fli tos eram
me di a dos pe lo amor. Nes ta rua, vi via-se a vi da. Apren di tu do com
ela. E ela es tá em mim.

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

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


São Luís, quinta-feira, 16 de junho de 2022
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GRÁFICA ESCOLAR S/A 

CNPJ 06.273.072/0001-99 

NIRE 21300005170 

Assembleia Geral Extraordinária 

Edital de Convocação 

 

Ficam convocados os Srs. Acionistas para reunirem-se em 
Assembleia Geral Extraordinária a realizar-se às 10h do dia 04 de 
julho de 2022, na sede social, local izada à Av.  Ana Jansen, nº 
200, bairro São Francisco, na cidade de São Luís/MA, CEP 
65.076-902, a f im de deliberar sobre a seguinte ORDEM DO DIA: 

1. Ratif icar o grupamento de ações aprovado na AGE de 18 de 
fevereiro de 2022. 

2. Declarar concluso o processo de grupamento de ações e 
fixar prazo para os acionistas que não recompuseram suas 
posições recebam seus haveres. 

3. Reduzir o capital em razão do grupamento de ações em R$ 
180.465,47 (cento e oitenta mil,  quatrocentos e sessenta e 
cinco reais e quarenta e sete centavos). 

4. Aumentar o capital em R$ 180.465,47 (cento e oitenta mil,  
quatrocentos e sessenta e cinco reais e quarenta e sete 
centavos), com incorporação de Reservas de Capital (saldo 
da conta de “Correção Monetária IPC 90” mais parte do saldo 
da conta de “Correção Monetária do Capital”) no valor de R$ 
180.465,47 (cento e oitenta mil,  quatrocentos e sessenta e 
cinco reais e quarenta e sete centavos).  
 
São Luís, 14 de junho de 2022. 

 

 

Fernando José Macieira Sarney 

Presidente do Conselho de Administração 
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AVISO DE CONTINUAÇÃO LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2022.  A Pre-
feitura 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 ur-
banas 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 Co-
missão 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.

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 65.720-
000, 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 Munici-
pal 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

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. 

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 ERMER-
SON DE OLIVEIRA SILVA, MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS, NA-
DILSON 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 pu-
blicação 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 parce-
las 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 acres-
cidas dos encargos moratórios acertados em contrato. Notifica-se, ainda, 
que em não havendo a purgação da mora, no supracitado prazo, o con-
trato em questão estará resilido, nos termos do artigo 474 do Código Ci-
vil, 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 no-
tificados (após realizadas as deduções e abatimentos rescisórios) estarão 
à disposição dos mesmos no escritório da notificante.

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

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA - EMAP

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2022 - EMAP

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.

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.

São Luís (MA), 13 de junho de 2022

Fernando Wlysses Filgueira da Conceição

Agente de Licitação da CSL/EMSERH

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO

LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 156/2022 - CSL/EMSERH
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 239.279/2021 – EMSERH

RECEBIMENTO DE 
LICENÇA AMBIENTAL

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

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.

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 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.

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 camaraurbano-
santos@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.

AVISO DE CONTINUAÇÃO LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2022.  A Pre-
feitura 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, objetivan-
do 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 ju-
nho de 2022. Denilson Odilon Fonsêca Presidente da CPL.

O DIGITAL TAMBÉM
É O NOSSO NORMAL!

88888
MILHÕES
DE ACESSOS
o imparcial.com.br
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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

Re la tó rio en vi a do ao Su pre mo

CASO DOM E BRUNO

Suspeito confessa
assassinato na Amazônia

O
mis té rio so bre o de sa pa re- 
ci men to do in di ge nis ta Bru- 
no Pe rei ra e do jor na lis ta in- 
glês Dom Phil lips po de es tar

che gan do ao ûm. A Po lí cia Fe de ral in- 
ves ti ga uma con ûs são fei ta por um
dos sus pei tos pre sos . Se gun do fon tes
da Po lí cia Fe de ral, as ví ti mas fo ram
mor tas, es quar te ja das e ti ve ram os
cor pos in ci ne ra dos. O sus pei to in for- 
mou aos po li ci ais que não foi o <res- 
pon sá vel pe la exe cu ção=, mas que
aju dou a es con der os res tos mor tais e
mos tra ria o lo cal aos in ves ti ga do res.

Na tar de des ta quar ta-fei ra
(15/6), o sus pei to foi le va do pe la PF
pa ra o pos sí vel lo cal do de sa pa re ci- 
men to. A ex pec ta ti va é que ele in di- 
que on de o cri me foi co me ti do. Se- 
gun do o jor nal Fo lha de S.Pau lo, a em- 
bar ca ção da PF su biu o rio Ita quaí em
di re ção a Ata laia do Nor te (AM). De
acor do com a re por ta gem, <o sus pei to
es ta va to tal men te co ber to, não sen do
pos sí vel sa ber se se tra ta va de Ama ril- 
do Oli vei ra, o Pe la do; seu ir mão,
Oseney de Oli vei ra, o Do San tos; ou
até mes mo ou tro sus pei to.=

Pe ri tos da Po lí cia Fe de ral tam bém
ana li sam res tos or gâ ni cos en con tra- 
dos na üo res ta. A ex pec ta ti va é que o

lau do so bre as vís ce ras, pro va vel men- 
te hu ma nas, lo ca li za das se ja di vul ga- 
do ain da nes ta quar ta-fei ra (15/6).

No do min go (12/6), a PF con ûr mou
que a mo chi la com per ten ces en con- 
tra da pe lo Cor po de Bom bei ros do
Ama zo nas é do jor na lis ta bri tâ ni co
Dom Phil lips. O co mi tê de cri se, co or- 
de na do pe la Po lí cia Fe de ral, di vul gou
uma no ta in for man do que den tro da
bol sa ti nha ob je tos de le e de Bru no
Pe rei ra. Se gun do a no ta, fo ram per- 
cor ri dos cer ca de 25 km, com pro cu- 
ras mi nu ci o sas pe la sel va, em tri lhas
exis ten tes na re gião, áre as de iga pós e
fu ros do Rio Ita quaí. <Na re gião on de
se con cen tra ram as bus cas fo ram en- 
con tra dos ob je tos pes so ais, sen do um
car tão de saú de em no me de Bru no
Pe rei ra.= Além dis so, ti nha uma cal ça
pre ta e um chi ne lo pre to que per te- 
cem a Bru no e mais dois pa res de bo- 
tas — um de ca da.

Dom e Bru no es tão de sa pa re ci dos

des de 5 de ju nho. Em re la tó rio en vi a- 
do ao Su pre mo Tri bu nal Fe de ral
(STF), a Po lí cia Fe de ral diz que o in di-
ge nis ta te mia pe la pró pria vi da. No
do cu men to, ao qual o Cor reio te ve
aces so, uma tes te mu nha que pres tou
de poi men to à cor po ra ção dis se que o
ati vis ta te ria uma reu nião com o lí der
da Co mu ni da de São Ra fa el, co nhe ci- 
do co mo <Chur ras co=, na ma nhã do
su mi ço, mas que o en con tro não
ocor reu.

Bru no Pe rei ra te ria, en tão, en vi a do
uma men sa gem de tex to, em 31 de
maio, aler tan do que cor ria ris cos e
que a reu nião po de ria <dar al gum pro-
ble ma=. <Ele dis se que BRU NO é co la- 
bo ra dor da Uni va ja e es ta va na re gião
acom pa nha do de DOM PHIL LIPS pa- 
ra au xi liá-lo em um do cu men tá rio
jor na lís ti co so bre a EVU, Equi pe de
Vi gi lân cia do UNI VA JA. BRU NO e
DOM es ta vam uti li zan do uma em bar- 
ca ção em pres ta da pe la UNI VA JA, car-
re ga vam uma ar ma de fo go e não pos- 
suíam apa re lho SPOT de ge o lo ca li za- 
ção, mas ape nas apa re lhos ce lu la res
uti li za dos pa ra re gis tros e fun ção
GPS.=

SALVAMENTO

Menino preso em poço é resgatado na Índia

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

As equi pes de emer gên cia con se- 
gui ram res ga tar um me ni no sur do-
mu do de 10 anos de um po ço em um
vi la re jo na re gião cen tral da Ín dia
após qua tro di as de tra ba lhos, em
uma ope ra ção que ter mi nou na ter ça-
fei ra à noi te.

O me ni no, cha ma do Rahul Sahu,
caiu em um po ço mui to es trei to de 24
me tros de pro fun di da de en quan to
brin ca va atrás de sua ca sa no es ta do
de Chhat tis garh, no cen tro da Ín dia,
na sex ta-fei ra (10/6).

“O me ni no foi res ga ta do são e

sal vo, gra ças às ora ções de to dos e

aos es for ços in can sá veis da equi pe

de emer gên cia”, afir mou no

Twit ter o mi nis tro-che fe de

Chhat tis garh, Bhu pesh Baghel.

A cri an ça, que es tá de bi li ta da, foi
le va da com ur gên cia pa ra um hos pi tal
no dis tri to vi zi nho, in for mou o go ver- 
na dor da lo ca li da de, Je e ten dra Shu- 
kla.

Pa ra sal var o me ni no, os so cor ris- 
tas, apoi a dos pe los mi li ta res, ca va ram
um tú nel pró xi mo ao po ço com es ca- 
va dei ras e guin das tes.

O tem po ruim, as sim co mo a pre- 
sen ça de co bras e es cor piões, atra sa- 
ram a ope ra ção, dis se ram as au to ri da- 
des.

Os po ços nas al dei as agrí co las in di- 
a nas são lo cais fre quen tes de aci den- 
tes fa tais en vol ven do cri an ças pe que- 
nas.

Em 2019, no es ta do de

Pun jab, no nor te, um

me ni no de dois anos

mor reu em um po ço

após qua tro di as de

ten ta ti vas frus tra das de

sal vá-lo.

No mes mo ano, um me ni no de um
ano e meio foi res ga ta do no es ta do vi- 
zi nho de Haryana, de pois de pas sar
dois di as em um po ço.

<So lu ção ino va do ra=

IMI GRA ÇÃO

Rei no Uni do
ex pul sa rá mi gran tes
pa ra Ru an da

O hos tel de Ki ga li, ca pi tal de Ru an da, que ser vi rá de
abri go pa ra imi gran tes ile gais que che ga ram ao Rei no
Uni do ile gal men te tem no me su ges ti vo: Ho pe (<Es pe- 
ran ça=, em in glês). Os quar tos do es ta be le ci men to es tão
pron tos pa ra re ce ber os es tran gei ros, no mar co de um
po lê mi co acor do ûr ma do en tre os go ver nos bri tâ ni co e
ru an dês. 

Lon dres or de nou a ex pul são de pe lo

me nos se te imi gran tes, sob a

ale ga ção de agir por uma <ques tão

de prin cí pio=. A Igre ja An gli ca na

clas si û cou a me di da co mo <imo ral=.

Na ter ça-fei ra (14/6), um Bo eing 767, es ta ci o na do na
ba se mi li tar de Amesbury, no sul da In gla ter ra, aguar da- 
va o em bar que dos pri mei ros clan des ti nos. A pre vi são
era de que a pri mei ra le va par tis se ain da à noi te. No en- 
tan to, o voo foi can ce la do de pois de re cur sos le gais de
úl ti ma ho ra. A Cor te Eu ro peia de Di rei tos Hu ma nos
che gou a anun ci ar o blo queio da ex pul são de um dos
mi gran tes, por meio de uma me di da cau te lar de ur gên- 
cia.

<Úl ti mo bi lhe te can ce la do. Nin guém vai pa ra Ru an- 
da=, co me mo rou a or ga ni za ção be ne û cen te de apoio
aos re fu gi a dos Care4Calais. A se cre tá ria do In te ri or, Pri ti
Pa tel, dis se que es ta va <de sa pon ta da=, mas que não se ria
dis su a di da. <A pre pa ra ção pa ra o pró xi mo voo co me ça
ago ra=, avi sou.

O en vio de mi gran tes clan des ti nos e so li ci tan tes de
asi lo pa ra Ru an da, país do les te da Áfri ca si tu a do a
6.500km de Lon dres, é uma es tra té gia do go ver no do
pre miê Bo ris John son de de sen co ra jar as che ga das ile- 
gais ao Rei no Uni do, via Ca nal da Man cha, que não pa- 
ram de cres cer.

O pro je to po lê mi co, mas po pu lar en tre o elei to ra do
con ser va dor, foi apro va do pe los tri bu nais bri tâ ni cos.
Após a re jei ção de vá ri os re cur sos exa mi na dos com ur- 
gên cia nos úl ti mos di as, o Su pre mo Tri bu nal bri tâ ni co
se re cu sou, on tem, a con si de rar no vos re cur sos. No en- 
tan to, co mo re sul ta do de di fe ren tes re cur sos in di vi du- 
ais, o voo fre ta do, que cus ta cen te nas de mi lha res de dó- 
la res e de ve ria de co lar de Amesbury, pro va vel men te es- 
ta ria qua se va zio.

Liz Truss, mi nis tra das Re la ções Ex te ri o res do Rei no
Uni do, mi ni mi zou a ba ta lha ju di ci al pa ra tra var as ex- 
pul sões. <Ha ve rá pes so as nes te voo e, se não es ti ve rem
ne le, es ta rão no pró xi mo=, aûr mou à Sky News. <O que
im por ta mes mo é es ta be le cer o prin cí pio= e <que brar o
mo de lo de ne gó cio des sas pes so as per ver sas, des ses tra- 
û can tes que co mer ci a li zam a an gús tia= dos mi gran- 
tes. <Não se re mos dis su a di dos ou pre ju di ca dos de jei to
ne nhum por al gu mas crí ti cas=, dis se o pri mei ro-mi nis- 
tro, Bo ris John son.

O go ver no de Ru an da aûr mou es tar dis pos to a aco- 
lher <mi lha res= de mi gran tes e vol tou a de fen der o acor- 
do, con si de ran do-o uma <so lu ção ino va do ra= pa ra um
<sis te ma glo bal de asi lo de fei tu o so=. Sob seu acor do
com as au to ri da des ru an de sas, Lon dres û nan ci a rá ini ci- 
al men te o pla no com 120 mi lhões de li bras (cer ca de R$
803,8 mi lhões).

<Es ta po lí ti ca imo ral en ver go nha o Rei no Uni do=, dis- 
se ram lí de res da Igre ja An gli ca na, in cluin do o ar ce bis po
de Canterbury Jus tin Welby, o ar ce bis po de York Stephen
Cot trell e 23 bis pos, em uma car ta pu bli ca da no jor nal
The Ti mes. <Nos sa he ran ça cris tã de ve nos en co ra jar a
tra tar os so li ci tan tes de asi lo com com pai xão, igual da de
e jus ti ça=, en fa ti za ram. Truss re jei tou es sas crí ti cas.
<Nos sa po lí ti ca é to tal men te le gal. É to tal men te mo ral=,
dis se a mi nis tra, as se gu ran do que Ru an da é <um país se- 
gu ro=. <Os imo rais, nes te ca so, são os tra û can tes=, acres- 
cen tou. Au men tan do a con tro vér sia, o prín ci pe Char les,
o her dei ro de 73 anos do tro no bri tâ ni co, cha mou o pla- 
no do go ver no de <ter rí vel=.

Os mi gran tes ex pul sos se rão alo ja dos no hos tel Ho pe,
que <não é uma pri são= e sim um ho tel cu jos mo ra do res
se rão <li vres= pa ra sair, se gun do seu di re tor, Is ma el Ba ki- 
na. O es ta be le ci men to tem ca pa ci da de pa ra 100 pes so- 
as, com um pre ço de US$ 65 (ou R$ 332) por pes soa por
dia.

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

https://banca.oimparcial.com.br/
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Os cursos são ofertados pelo Governo do Maranhão, por meio da Plataforma Maranhão
Profissionalizado. As inscrições vão até às 23h do 1º de julho

Seinc no FIB 2022

INSCRIÇÕES ABERTAS

Cursos gratuitos de
qualificação profissional

O
Go ver no do Ma ra nhão, por 
meio da Se cre ta ria de Es ta- 
do da Edu ca ção (Se duc), 
abriu nes ta quar ta-fei ra 

(15), as ins cri ções pa ra mais de 5.400 
va gas em cur sos de qua li û ca ção pro- 
ûs si o nal ofer ta dos por meio da Pla ta- 
for ma Ma ra nhão Pro ûs si o na li za do. 
As ins cri ções se gui rão até às 23h do 1º 
de ju lho (sex ta-fei ra). Acon te cem, de 
for ma on li ne e gra tui ta, no link: [ma- 
ra nha o pro ûs si o na li za do.ie- 
ma.ma.gov.br/qua li û ca ca o_ pro ûs si- 
o nal].

Pa ra pre en cher o for mu lá rio ele trô- 
ni co de ins cri ção, o es tu dan te de ve 
aces sar o link e efe tu ar seu ca das tro 
pa ra o aces so ao sis te ma, uti li zan do 
seu e-mail e CPF, e cri ar uma se nha 
que se rá uti li za da no aces so ao sis te- 
ma. Após pre en cher o for mu lá rio, es- 
co lher o cur so de in te res se en tre os 
que es tão dis po ní veis, res pei tan do o 
li mi te de va gas ofer ta das.

Po de rão se ins cre ver can di da tos 
oriun dos de es co las pú bli cas e co mu- 
ni tá ri as (Art. 19, Lei nº 9.394/1996). 
Do to tal de va gas por cur so, 10% se rão 
des ti na das a pes so as com de û ci ên cia.

As va gas es tão dis tri buí das em 9 
cur sos ofer ta dos to tal men te gra tui- 
tos: As sis ten te Ad mi nis tra ti vo, As sis- 
ten te de Re cur sos Hu ma nos, Au xi li ar 
de Ser vi ços Ju rí di cos, Se cre ta ri a do, 
Re cep ci o nis ta, Ela bo ra ção de Do cu- 
men tos Oû ci ais, In for má ti ca Bá si ca 
(Pa co te Of û ce), Ex cel Bá si co e Li bras 
Bá si co.  Os cur sos se rão ofe re ci dos a 
jo vens e adul tos que bus cam qua li û- 
ca ção pro ûs si o nal pa ra ge ra ção de Car ga ho rá ria

AS VAGAS ESTÃO DISTRIBUÍDAS EM 9 CURSOS OFERTADOS TOTALMENTE GRATUITOS

ren da.
A se cre tá ria de Es ta do da Edu ca- 

ção, Leu zi ne te Pe rei ra da Sil va, res sal- 
tou que os cur sos ofer ta dos pe la Pla- 
ta for ma Ma ra nhão Pro ûs si o na li za do 
são uma gran de opor tu ni da de pa ra as 
pes so as que pre ci sam de uma qua li û- 
ca ção pro ûs si o nal pa ra con quis tar 
uma va ga no mer ca do de tra ba lho.

<É com pro mis so do go ver no Car los 
Bran dão tra ba lhar pa ra ga ran tir, ca da 
vez mais, aos ma ra nhen ses, opor tu ni- 
da de de em pre go e ren da. Nós que fa- 
ze mos o Go ver no do Ma ra nhão acre- 
di ta mos que a edu ca ção pa ra o tra ba- 
lho é um dos mais im por tan tes ve to- 
res de trans for ma ção so ci al. En tão, 
apro vei tem, se ins cre vam, fa çam os 
cur sos e fo quem na qua li û ca ção pro- 
ûs si o nal=, aûr mou a se cre tá ria.

To dos os cur sos pos su em car ga ho- 
rá ria de 100h di vi di das em 6 mó du los 
de du as vi de o au las ca da, além de con-
tar com apos ti la e ma te ri al com ple- 
men tar pró pri os. 

Pa ra efei to de con clu são de cur so e 
cer ti û ca ção, o es tu dan te de ve rá cum- 
prir o mí ni mo de 75% (se ten ta e cin co 
por cen to) de frequên cia e al can çar 
mé dia û nal igual ou su pe ri or a 7,0 (se- 
te) no Mo men to Ava li a ti vo.

O Ma ra nhão Pro ûs si o na li zan te já 
cer ti û cou mais de 50 mil jo vens e es- 
tu dan tes em cer ca de 30 (trin ta) cur- 
sos. 

A pla ta for ma ofe re ce em seu am bi- 
en te vir tu al to das as fer ra men tas ade- 
qua das ao bom apren di za do com vis- 
ta a po ten ci a li zar ha bi li da des e com-
pe tên ci as re le van tes pa ra a ad mi nis- 
tra ção das ati vi da des em de sen vol vi- 
men to.

EDIÇÃO  2022

Maranhão participa do Fórum de Investimentos Brasil

O EVENTO, DO APEXBRASIL, REÚNE POTENCIAIS INVESTIDORES E ENTIDADES DE DIVERSOS SEGMENTOS DE FORMA HÍBRIDA

O Go ver no do Ma ra nhão, por meio
da Se cre ta ria de Es ta do da In dús tria e
Co mér cio (Seinc), par ti ci pa, até es ta
quar ta-fei ra (15), do Fó rum de In ves- 
ti men tos Bra sil 2022 (FIB 2022). 

O even to, que é pro mo vi do pe la
Agên cia Bra si lei ra de Pro mo ção de
Ex por ta ções e In ves ti men tos (Apex- 
Bra sil), reú ne po ten ci ais in ves ti do res
e en ti da des de di ver sos seg men tos de
for ma hí bri da, uma gran de opor tu ni- 
da de de abrir por tas pa ra no vos ne gó- 
ci os em so lo bra si lei ro.

O Ma ra nhão par ti ci pa

do fó rum com um

es tan de vir tu al, on de

re ce be vi si tan tes do

mun do in tei ro e mos tra

as po ten ci a li da des do

es ta do, a ûm de

pros pec tar no vos

in ves ti men tos.

Se gun do o se cre tá rio de Es ta do da
In dús tria e Co mér cio, Cas si a no Pe rei- 
ra Jú ni or, o es ta do tem se tor na do
uma po ten ci a li da de ao lon go dos
anos. <O Ma ra nhão já pos sui gran des
em pre sas, que con û a ram no po ten ci- 
al do es ta do e que são es pe lho pa ra
no vas em pre sas que quei ram in ves tir
aqui. Além dis so, nos so es ta do é, ge o- 
gra û ca men te, pri vi le gi a do em lo ca li- 
za ção, o que pos si bi li ta, por exem plo,
es co ar pro du ções com üui dez, fo ra as
be le zas na tu rais que te mos=, res sal ta.

O se cre tá rio ad jun to de In dús tria,
Co mér cio e Ser vi ços, Mar co Mou ra,
que re pre sen ta o Go ver no do Es ta do

de for ma pre sen ci al no even to, co- 
men ta so bre a opor tu ni da de de co-
nhe cer de per to as po ten ci a li da des
glo bais. 

<Par ti ci par do Fó rum de In ves ti- 
men tos per mi te ao Go ver no do Ma ra-
nhão ob ter in for ma ções quan to às
ten dên ci as glo bais, de mo do a dar não
só con ti nui da de, mas, tam bém, de
am pli ar a es tra té gia de atra ção de in- 
ves ti men tos e ge ra ção de de sen vol vi- 
men to=, fri sou Mou ra.

O es tan de vir tu al do Go ver no do
Es ta do no Fó rum de In ves ti men tos
Bra sil 2022 con ta com a pre sen ça on-
li ne da equi pe da Seinc, que nos dois
di as de even to da rá su por te a quem
de se ja co nhe cer mais so bre as po ten- 
ci a li da des do es ta do.

Es ta é a 5ª edi ção do even to, o mai- 
or da Amé ri ca La ti na no seg men to. O
fó rum tem, ain da, re a li za ção do Ban- 
co In te ra me ri ca no de De sen vol vi- 
men to (BID) e do Go ver no Fe de ral.

MAIS EDUCAÇÃO

Obras do IEMA em São
Mateus vão para reta final

EM BREVE A NOVA UNIDADE SERÁ ENTREGUE À POPULAÇÃO

Um mo ti vo de mui ta ale gria, pro por ci o na do pe lo Go- 
ver no do Es ta do pa ra os mo ra do res do mu ni cí pio de São
Ma teus. A cons tru ção de uma uni da de do Ins ti tu to Es ta- 
du al de Edu ca ção, Ci ên cia e Tec no lo gia do Ma ra nhão
(IE MA), exe cu ta da pe la Se cre ta ria de Es ta do da In fra es- 
tru tu ra (Sin fra), se gue pa ra a re ta û nal dos tra ba lhos e,
em bre ve, se rá en tre gue à po pu la ção.

Se rão be ne û ci a dos não ape nas os são-ma teu en ses,
mas, tam bém, mo ra do res de ou tros mu ni cí pi os da re- 
gião do Mé dio Me a rim, co mo Ma tões do Nor te, Al to Ale- 
gre do Ma ra nhão, Ba ca bal e Pi ra pe mas, ofe re cen do uma
edu ca ção dig na e de qua li da de pa ra os ha bi tan tes des- 
sas lo ca li da des.

Ca mi nhan do jun to com o de sen vol vi men to e a edu- 
ca ção, o Go ver no do Ma ra nhão, por meio das equi pes
da Sin fra, es tão em pe nha dos pa ra que a es co la, em tem- 
po in te gral, aper fei çoe e pre pa re os jo vens alu nos pa ra
um fu tu ro ca paz de trans for mar as su as his tó ri as. A de li- 
be ra ção dos in ves ti men tos pa ra a cons tru ção des sa uni- 
da de do IE MA é mais um si nal de que a edu ca ção avan ça
na ca pi tal ma ra nhen se e no in te ri or.

A no va uni da de ple na do IE MA, que ofe re ce en si no
mé dio téc ni co, se rá re fe rên cia na edu ca ção pú bli ca e
con ta rá com um gi ná sio po li es por ti vo, on de os alu nos
po de rão par ti ci par de ati vi da des fí si cas e me lho rar o
con di ci o na men to cor po ral.

Em re la ção aos cur sos téc ni cos ofer ta dos pe lo Ins ti tu- 
to aos mo ra do res, vai ser re a li za da uma au di ên cia pú bli- 
ca, a ûm de se rem de ci di dos, jun to à po pu la ção, quais
vão es tar no ca tá lo go do IE MA de São Ma teus.

Nes te mo men to, as equi pes da Sin fra es tão fo ca das
nos úl ti mos de ta lhes pa ra que o IE MA se ja en tre gue, no
tem po mais há bil pos sí vel, a to dos da re gião do Mé dio
Me a rim. São ser vi ços co mo pin tu ra ge ral, ins ta la ção de
lou ças de me tais, pa vi men ta ção da área do es ta ci o na- 
men to, ins ta la ção de mu re tas e gra des, pai sa gis mo e ou- 
tras û na li da des.

OFTALMOLOGIA

Lago da Pedra recebe
<Mais Cirurgias= até hoje

CERCA DE 500 PESSOAS JÁ PASSARAM PELO PROCEDIMENTO

Nes ta se ma na, a po pu la ção de La go da Pe dra e re gião
es tá sen do be ne û ci a da com pro ce di men tos of tal mo ló- 
gi cos do Pro gra ma Mais Ci rur gi as, uma ação do Go ver- 
no do Es ta do pa ra re du zir a es pe ra de ma ra nhen ses por
pro ce di men tos ele ti vos. Em La go da Pe dra, a ação, que
co me çou na se gun da-fei ra (13) e vai até es ta quin ta-fei- 
ra (16), acon te ce no Hos pi tal Re gi o nal Dr. Ru bens Jor ge.

<Há uma de man da re pri mi da de ci rur gi as ele ti vas por
cau sa da pan de mia. Co mo os ca sos de Co vid-19 di mi- 
nuí ram e am pli a mos a nos sa re de de As sis tên cia à Saú- 
de, au men ta mos, no va men te, as ações do Pro gra ma
Mais Ci rur gi as=, res sal tou o pre si den te da Em pre sa Ma- 
ra nhen se de Ser vi ços Hos pi ta la res (EM SERH), Mar cel lo
Du ai li be.

Cer ca de 500 pes so as já pas sa ram pe lo pro ce di men to
e, até es ta quin ta-fei ra (16), a ex pec ta ti va é be ne û ci ar
700 pes so as. <É um pro gra ma mui to im por tan te não só
pa ra o mu ni cí pio de La go da Pe dra co mo pa ra to da a re- 
gião. É uma ini ci a ti va mui to boa do Go ver no do Es ta do
pa ra me lho rar a vi da das pes so as=, des ta cou a di re to ra
do Hos pi tal Re gi o nal Dr. Ru bens Jor ge, So lan ge Vi ei ra.

An tes do pro ce di men to, o pa ci en te pas sa por uma tri- 
a gem pa ra os exa mes pré-ci rúr gi cos. Quem já re a li zou a
aguar da da ci rur gia de pte rí gio foi seu Jo sé Wal ter. <Que- 
ro agra de cer por ter fei to mi nha ci rur gia, a to do mun do
que me aten deu e ao Go ver no por ter nos da do es ta
opor tu ni da de=, dis se.

O mo ra dor de Tri zi de la do Va le, Ro mu al do Lo pes, re a- 
li zou ci rur gia de pte rí gio e ago ra vai en xer gar o mun do
com ou tros olhos. <Gos tei mui to do aten di men to, ex ce- 
len te e ago ra é só re pou sar pra me re cu pe rar=, aûr mou.

Hil dar le ne Sou sa, tam bém mo ra do ra de Tri zi de la do
Va le, era só ale gria após re a li zar o pro ce di men to ci rúr gi- 

São Luís, quinta-feira, 16 de junho de 2022
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Auditório OAB-MA

Após um lon go tem po de es pe ra, a OAB
Ma ra nhão vai rei nau gu rar o au di tó rio da Ca- 
sa e ce le bra rá o mo men to com um gran de
even to de qua li fi ca ção pa ra a ad vo ca cia ma- 
ra nhen se no dia 20 de ju nho, às 18h30. A Pa-
les tra Mag na pa ra re a ber tu ra do es pa ço con- 
ta rá com a ilus tre pre sen ça do gran de ad vo-
ga do cri mi na lis ta, Antô nio Car los de Al mei-
da Cas tro, o Kakay, que é bas tan te co nhe ci do
no ce ná rio na ci o nal.

E+ Reciclagem  na ativa

A Equa to ri al Ma ra nhão in for ma que su as
agên ci as de aten di men to pre sen ci al, os
agen tes cre den ci a dos e os pos tos E+ Re ci cla-
gem fun ci o na rão nor mal men te na mai o ria
dos mu ni cí pi os do Es ta do, no Dia de Cor pus
Ch ris ti (16). A Dis tri bui do ra res sal ta que so-
men te nas ci da des de: Im pe ra triz, Açai lân- 
dia, Bom Je sus Da Sel vas e Pin da ré Mi rim
não ha ve rá ex pe di en te por con ta do fe ri a do
que se man te ve no ca len dá rio mu ni ci pal.
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Pra curtir

Agen de aí. Nes te sá -
ba do (18), acon te ce o
Ar raiá da APAE de
São Luís, a par tir das
às 18h, na se de da
ins ti tui ção no Anil,
com co mi das tí pi cas,
ani ma ção e mui tas
atra ções.

O ob je ti vo é cap tar
re cur sos pa ra a con ti -
nui da de das ati vi da -
des da ins ti tui ção nas
áre as de edu ca ção,
saú de e as sis tên cia
so ci al de sen vol vi das
em prol da pes soa
com de fi ci ên cia.

Nes ta sex ta (17), no
Ar rai al da Ci da de, na
Pra ça Ma ria Ara gão,
pro mo vi do pe la Pre -
fei tu ra de São Luís,
vão se apre sen tar a
dan ça boi a dei ro La ço
de Ou ro, tam bor de
cri ou la do La bo rar te,
Boi Ori en te, show Al -
bert can ta No vi lho
Bra si lei ro, bois Pi ri -
lam po e da Lua, e,
en cer ran do a noi te, a
Com pa nhia Vem BB.
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A Co zi nha Po ti guar se -
gue com sua pro gra -
ma ção de cur sos e
workshops de cu li ná -
ria, sem pre aber tos ao
pú bli co e gra tui tos.
Nes te sá ba do (18), às
10h, a Co zi nha Po ti -
guar re ce be a em pre -
sá ria Ka rol Bar ros,
fun da do ra da re de Ka -
ro lí ci as, mar ca que é
sinô ni mo de de lí ci as e
dis pen sa apre sen ta -
ções de seus do ces, bo -
los e co xi nhas que são
me ga fa mo sos. Ela vai
en si nar a fa zer um de -
li ci o so bo lo ju ni no.

O mas so te ra peu ta, Nil -
son Cer quei ra, que
aten de no Cen tro Co -
mer ci al do Shop ping
da Ilha, de sen vol veu a
“Crio do Nil”, uma téc -
ni ca si mi lar a li po as pi -
ra ção sem cor tes que
po de eli mi nar a gor du -
ra na re gião lo ca li za da
em até 40%. “A tec no -
lo gia uti li za da é a Co -
ol Te ch. Ela des trói as
cé lu las de gor du ra
atra vés do con ge la -
men to, mas é ne ces sá -
ria uma ava li a ção an -
tes de ini ci ar o pro ce di -
men to”,  ex pli ca.

“Amigo da Biblioteca”

As ins ti tui ções e pes so as fí si cas, que con tri-
buí ram e con tri bu em pa ra o for ta le ci men to das
ações e da his tó ria da Bi bli o te ca Pú bli ca Be ne di- 
to Lei te, se rão ho me na ge a das em so le ni da de no
pró xi mo dia 28 de ju nho, na se gun da edi ção do
“Ami go da Bi bli o te ca”, às 17h, no Te a tro João do
Va le. Nes te ano, 26 pes so as e ins ti tui ções se rão
ho me na ge a das com o tí tu lo, den tre elas: o Go-
ver na dor do Es ta do, Car los Bran dão; o es cri tor e
pes qui sa dor: Ale xan dre Maia La go; o Co lé gio Li- 
ceu Ma ra nhen se; e o Jor nal O Im par ci al, só pa ra
ci tar al guns.

Vagas no Lacmar

O La bo ra tó rio Lac mar pos sui um dos mais
mo der nos par ques tec no ló gi cos do país, e es tá
em fran co pro ces so de ex pan são. E o me lhor,
com va gas aber tas pa ra con tra ta ções ime di a tas,
nas fun ções de Téc ni co(a) de Ban ca da e Su per- 
vi sor(a) de Ma nu ten ção. 

Pa ra a va ga de Téc ni co(a) de Ban ca da a for- 
ma ção de se ja da é de Téc ni co(a) em Aná li ses Clí- 
ni cas, com ex pe ri ên cia pro fis si o nal de no mí ni- 
mo de 6 (seis) me ses . Pa ra par ti ci par do se le ti vo,
os in te res sa dos de vem se ca das trar pe lo si te do
Lac mar: lac mar.com.br.

“Vote com orgulho”

Com o te ma “Vo te com Or gu lho – Por uma
Po lí ti ca que re pre sen ta”, a Pa ra da do Or gu lho
LGBT+ de São Pau lo vol ta a ocu par a Ave ni da
Pau lis ta nes te do min go (19), a par tir das 10h. 
Des ta vez, a ideia do even to é fa zer o pú bli co re- 
fle tir so bre sua res pon sa bi li da de nas elei- 
ções. Pa ra Clau dia Gar cia, pre si den ta da As so ci- 
a ção da Pa ra da do Or gu lho LGBT de São Pau lo
(APOLGBT-SP), é im por tan te que as pes so as
apoi em re pre sen tan tes efe ti va men te com pro- 
me ti dos com um Bra sil mais igua li tá rio e jus to.
Em São Luis, o even to ain da não foi anun ci a do.
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fi

fi

 

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

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

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

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

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

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

brk.ambiental   brkambiental
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SISTEMA DE ABASTECIMENTO De 13/06 à 17/06/2022

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

ALTO DA 
ESPERANÇA

15 Interligação de rede

15/06
9h às 15h 48h Alto da Esperança

16/06
9h às 15h 48h Alto da Esperança

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

MOROPÓIA 16 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

J. CÂMARA 16 Interligação de rede
16/06

10h às 12h 48h

Centro, São Raimundo, 
Moropóia, Campina, 

Outeiro, São Benedito, 
Cruzeiro, J Câmara I, 

Sarnambi, Mojó e
Recanto São José

EPITÁCIO 
CAFETEIRA 

6 Desativação de redes

14/06
9h às 15h 48h

Epitácio Cafeteira, 
Nova Olinda, Nova Vida 

e Parque Horizonte16/06
9h às 15h 48h
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Festividade retorna presencialmente depois de dois anos com restrições pela pandemia
e finaliza com procissão luminosa com destino à Igreja da Sé

PA TRÍ CIA CU NHA

O Cor po de Cris to

Tra di ção man ti da no San tuá -
rio de Na za ré

• Os shop pings irão fun ci o nar nor -
mal men te en tre às 10h e 22h, in cluin -
do Pra ça de Ali men ta ção, la zer e lo jas.
• As Ins ti tui ções ban cá ri as  tam bém
não fun ci o na rão du ran te a quin ta-fei -
ra (16).
• As agên ci as do Ins ti tu to Na ci o nal
do Se gu ro So ci al (INSS) es ta rão fe cha -
das quin ta e sex ta-fei ra pró xi mas (16 e
17), as sim co mo de mais ór gãos do go -
ver no fe de ral, que não fun ci o na rão
nes ses di as.
• A Jus ti ça do Tra ba lho no Ma ra nhão
sus pen de rá as ati vi da des nas uni da -
des ju di ci ais e ad mi nis tra ti vas nes ta
quin ta-fei ra (16), em vir tu de do fe ri a -
do de Cor pus Ch ris ti. As ati vi da des se -
rão re to ma das na sex ta-fei ra (17).
• O Tri bu nal Re gi o nal Elei to ral do
Ma ra nhão tam bém te rá pon to fa cul -
ta ti vo, re gu la men ta do pe la Por ta ria
Nº 822/2022. As ati vi da des re tor nam
nor mal men te na sex ta-fei ra, 17.

RELIGIÃO E FÉ

Sem feriado, fiéis
celebram Corpus Christi

A
So le ni da de de Cor pus Ch ris ti
na Ar qui di o ce se de São Luís
do Ma ra nhão acon te ce nes ta
quin ta-fei ra, 16, no es tá dio

mu ni ci pal Nho zi nho San tos, com te- 
ma: “Co mu nhão, par ti ci pa ção e mis- 
são”. Após os dois anos de res tri ção da
pro gra ma ção, em fun ção da pan de- 
mia, a so le ni da de vol ta a ser ce le bra- 
da de mo do pre sen ci al, com re tor no
da pro cis são lu mi no sa pe las ru as do
Cen tro His tó ri co de São Luís. Or ga ni- 
za ção pe de que as pes so as le vem su as
ve las.

A pro gra ma ção ini cia às 15h, no es- 
tá dio mu ni ci pal Nho zi nho San tos,
com mis sa pre si di da por dom Gil ber- 
to Pas ta na, con ce le bra da pe los pa- 
dres, diá co nos per ma nen tes e pro vi- 
só ri os da Ar qui di o ce se e par ti ci pa ção
de to dos os mo vi men tos, pas to rais e
No vas Co mu ni da des, de to das as 57
pa ró qui as da Ar qui di o ce se, in cluin do
as 10 pa ró qui as lo ca li za das nos mu ni- 
cí pi os da re gião con ti nen tal (fo ra da
Ilha do Ma ra nhão), que es tão se or ga- 
ni zan do em ca ra va nas pa ra par ti ci pa- 
rem. A ex pec ta ti va é reu nir cer ca de
10.000 (dez mil) fiéis.

Após a saí da do Nho zi nho San tos,
os fiéis ca mi nha rão em pro cis são, até
a Igre ja de São João, on de ha ve rá a pri- 
mei ra ben ção. Na sequên cia, di ri gem-
se pa ra a Igre ja do Car mo, pra ça João
Lis boa, pa ra a se gun da ben ção, se- 
guin do pa ra a Igre ja da Sé, on de ocor- 
re rá a ter cei ra e úl ti ma ben ção com o
San tís si mo Sa cra men to e en vio dos
fiéis pa ra as su as co mu ni da des.

As emis so ras da re de ca tó li ca de co- 
mu ni ca ção fa rão a trans mis são da
Mis sa no Nho zi nho San tos. O per cur- 
so da pro cis são po de rá ser acom pa- 
nha do pe las re des so ci ais da Ar qui di- 
o ce se.

Cor pus Ch ris ti é uma ex pres são la- 
ti na que sig ni fi ca Cor po de Cris to. A
ce le bra ção re li gi o sa, que da ta da Ida- 
de Mé dia, ho me na geia a Eu ca ris tia,
sen do es se o úni co dia em que o San- 
tís si mo Sa cra men to sai pe las ru as.

A fes ta do “Cor po e San gue de Cris- 
to” é um even to ca tó li co tra di ci o nal
na ca pi tal ma ra nhen se que mo bi li za
to das as pa ró qui as, co mu ni da des e
or ga nis mos da Igre ja Ca tó li ca de São
Luís. Há en vol vi men to de bis pos, pa- 
dres, diá co nos, se mi na ris tas, re li gi o- 
sos e re li gi o sas, lei gos e lei gas. Em bo- 
ra se ja uma da ta mó vel, é ce le bra do
em to do o mun do e obri ga tó rio pa ra
os ca tó li cos, sen do co me mo ra do 60
di as após a ce le bra ção da Pás coa –
que é re a li za da, por sua vez, sem pre
40 di as após a Quar ta-fei ra de Cin zas,
que mar ca o fim do car na val.

A So le ni da de foi ins ti tuí da pe lo Pa- 
pa Ur ba no IV, no ano de 1264, em
hon ra ao mi la gre eu ca rís ti co de Bol se- 
na, na Itá lia. Em 1317, a fes ti vi da de foi
es ten di da pa ra to da a Igre ja, pe lo Pa- 
pa João XXII. A ce le bra ção da fes ta
cons ta de Mis sa, pro cis são e Ado ra ção
ao San tís si mo Sa cra men to. Du ran te a
Mis sa são con sa gra das du as hós ti as:
uma é con su mi da e a ou tra é apre sen- 
ta da aos fiéis pa ra ado ra ção. A hós tia
con sa gra da, se rá ado ra da no os ten só- 
rio ao lon go da pro cis são.

Tra di ci o nal men te os fiéis pro du- 
zem ta pe tes te má ti cos com re pre sen- 
ta ções de tre chos bí bli cos, sím bo los
de mo vi men tos ecle si ais, pas to rais e
ima gens do pró prio Cor po de Cris to,
em for ma de hós tia ou no os ten só rio.

Na co mu ni da de da Pa ró quia Nos sa
Se nho ra de Na za ré (no Coha trac), a
con fec ção do ta pe te reú ne cen te nas
de pes so as, en tre agen tes de pas to ral,
mo vi men tos, gru pos de ora ção, pa- 
dres, se mi na ris tas e co mu ni da de em
ge ral, com ilus tra ções e men sa gens
po si ti vas de fé. Há qua se trin ta anos o
ri tu al é dos mais tra di ci o nais do dia de
Cor pus Ch ris ti na Ilha. A no vi da de é
que o ta pe te vai fi car na Pra ça Nos sa
Se nho ra de Na za ré – em fren te ao San-
tuá rio, ser ve co mo vi tri ne pa ra as
men sa gens de fé dei xa das pe la co mu- 
ni da de, e é con fec ci o na do com sal,
areia, tin ta, TNT, den tre ou tros ma te- 
ri ais. “De pois de dois anos sem a gen-
te po der fa zer es sa ho me na gem, é de
mui ta im por tân cia pa ra o for ta le ci- 
men to da nos sa fé. Al go cons truí do
pe las nos sas mãos, pa ra que o Cor po
de Cris to pas se por ci ma…, pres tar es- 
sa ho me na gem à Eu ca ris tia, é mui to
sig ni fi ca ti vo. O cor po o e san gue de
Cris to e a pa la vra de Deus são que nos
ali men tam e nos for ta le cem pa ra a ca- 
mi nha da”, dis se Cé lia Lin do so, do
San tuá rio Nos sa Se nho ra de Na za ré.

A tra di ção vem de mui tas ci da des
por tu gue sas e bra si lei ras, on de é cos-
tu me or na men tar as ru as por on de
pas sa a pro cis são com ta pe tes de co- 
lo ri do vi vo e de se nhos de ins pi ra ção
re li gi o sa.

Tradição mantida no Santuário de Nazaré
Tra di ci o nal men te os fiéis pro du- 

zem ta pe tes te má ti cos com re pre sen- 
ta ções de tre chos bí bli cos, sím bo los
de mo vi men tos ecle si ais, pas to rais e
ima gens do pró prio Cor po de Cris to,
em for ma de hós tia ou no os ten só rio.

Na co mu ni da de da Pa ró quia Nos sa
Se nho ra de Na za ré (no Coha trac), a
con fec ção do ta pe te reú ne cen te nas
de pes so as, en tre agen tes de pas to ral,
mo vi men tos, gru pos de ora ção, pa- 
dres, se mi na ris tas e co mu ni da de em
ge ral, com ilus tra ções e men sa gens
po si ti vas de fé. Há qua se trin ta anos o
ri tu al é dos mais tra di ci o nais do dia de
Cor pus Ch ris ti na Ilha. A no vi da de é
que o ta pe te vai fi car na Pra ça Nos sa
Se nho ra de Na za ré – em fren te ao San- 
tuá rio, ser ve co mo vi tri ne pa ra as
men sa gens de fé dei xa das pe la co mu- 
ni da de, e é con fec ci o na do com sal,
areia, tin ta, TNT, den tre ou tros ma te- 
ri ais. A tra di ção vem de mui tas ci da- 
des por tu gue sas e bra si lei ras, on de é
cos tu me or na men tar as ru as por on de
pas sa a pro cis são com ta pe tes de co- 
lo ri do vi vo e de se nhos de ins pi ra ção
re li gi o sa.

Cor pus Ch ris ti não é fe ri a do
A da ta re li gi o sa Cor pus Ch ris ti não

é con si de ra da fe ri a do na ci o nal, mas

sim pon to fa cul ta ti vo, con for me de- 
ter mi na ção do Mi nis té rio do Pla ne ja- 
men to. No es ta do, a da ta cons ta co mo
pon to fa cul ta ti vo, con for me de cre to
nº 37.205, de 22 de no vem bro de 2021,
pu bli ca do no Diá rio Ofi ci al do Es ta do,
e obe de ci do pe los ór gãos e en ti da des
da Ad mi nis tra ção Pú bli ca Es ta du al,
in cluin do au tar qui as e fun da ções pú- 
bli cas. As ati vi da des nos ór gãos pú bli- 
cos es ta du ais (ex ce tu an do-se as es- 
sen ci ais) re tor nam na sex ta-fei ra, 17.
Tam bém o Mu ni cí pio de São Luís
pros se guiu com o pon to fa cul ta ti vo
na ci da de, con for me de cre to mu ni ci- 
pal 57.355/2021.

Na ca pi tal, a da ta dei xou de ser fe ri- 
a do des de o ano de 1996, quan do foi
san ci o na da a  lei mu ni ci pal nº
3.432/96, de au to ria do ve re a dor Pa- 
vão Fi lho (PDT), que ex tin guiu o fe ri a- 
do mu ni ci pal de Cor pus Ch ris ti. A da- 
ta foi re ti ra da do rol dos fe ri a dos pa ra
que São Luís pu des se ga nhar uma no- 
va da ta de fe ri a do mu ni ci pal, con tem- 
plan do o dia do ani ver sá rio da ci da de,
que coin ci de com o fe ri a do da Na ti vi- 
da de de Nos sa Se nho ra (nas ci men to
da mãe de Je sus Cris to), 8 de se tem- 
bro. Por lei, ca da mu ni cí pio tem di rei- 
to a qua tro fe ri a dos ofi ci ais, que só
po dem ser di as San tos, além dos fe ri a- 
dos na ci o nais.

Quan do da cri a ção do pro je to o ve- 
re a dor jus ti fi cou que ha via um ape lo
pa ra que o ani ver sá rio da ci da de de
São Luís, 8 de se tem bro, fos se fe ri a do,
as sim co mo acon te ce em ou tras ca pi- 
tais. Foi en tão que pe lo pro je to, vis to
que coin ci dia a da ta da Na ti vi da de de
Nos sa Se nho ra, com a fun da ção da ci- 
da de de São Luís, Cor pus Ch ris ti dei- 
xou de ser fe ri a do mu ni ci pal e a no va
da ta que pas sou a ser con tem pla da foi
o dia 8 de se tem bro. As sim, os fe ri a dos
mu ni ci pais pas sa ram a ser sex ta-fei ra
San ta, 29 de ju nho (Dia de São Pe dro),
8 de de zem bro (Dia de Nos sa Se nho ra
da Con cei ção) e o dia da Na ti vi da de
de Nos sa Se nho ra (8 de se tem bro).

Pe la le gis la ção es ta du al,  a da ta não
é mais con si de ra da fe ri a do. O TJ MA,

por una ni mi da de, de fe riu a li mi nar
na Ação Di re ta de In cons ti tu ci o na li-
da de ajui za da pe la Fe co mér cio-MA
pa ra con tes tar a Lei nº. 11.539/2021,
que ins ti tuiu o en tão fe ri a do de Cor- 
pus Ch ris ti no Es ta do do Ma ra nhão.
Com a de ci são, a da ta dei xou de ser fe- 
ri a do, pas san do a ser con si de ra da
ape nas pon to fa cul ta ti vo pa ra a ad mi- 
nis tra ção pú bli ca.

O que abre e o fe cha
De acor do com a Fe co mér cio-MA,

o co mér cio de São Luís  fun ci o na nor- 
mal men te. “A Fe de ra ção do Co mér cio
de Bens Ser vi ços e Tu ris mo do Es ta do
do Ma ra nhão (Fe co mér cio-MA) in for- 
ma que o co mér cio da Gran de Ilha
(São Luís, São Jo sé de Ri ba mar, Pa ço
do Lu mi ar e Ra po sa) fun ci o na rá nor-
mal men te na quin ta-fei ra (16), dia de
Cor pus Ch ris ti.

Em bo ra se ja um dia de co me mo ra- 
ção re li gi o sa, a da ta não é mais con si-
de ra da fe ri a do na le gis la ção es ta du al.
Por tan to, o co mér cio lo jis ta abri rá as
por tas em ho rá rio nor mal, sem a in ci-
dên cia de pa ga men to de ho ras ex tras
ou gra ti fi ca ções aos em pre ga dos que
tra ba lha rem nes ta da ta.

1. Ar roz de cu xá sim ples
• In gre di en tes
2 co lhe res de so pa de óleo de ger ge lim
1 xí ca ra de chá de ar roz co zi do
1/2 xí ca ra de chá de cu xá
Alho
Ce bo la
Ca ma rão se co e fres co
Pi men tão ver me lho
Sal
Co en tro
• Mo do de pre pa ro

Em uma pa ne la com água, co lo que as fo lhas de cu xá e
le ve pa ra co zi nhar até que es te jam mur chas;
Em se gui da, cor te as fo lhas em pe da ços pe que nos e re -
ser ve;
Em uma fri gi dei ra, fri te o alho e a ce bo la no óleo de ger -
ge lim;
Acres cen te o ca ma rão, o pi men tão e o ar roz co zi do;
Mis tu re tu do, adi ci o ne o cu xá e acer te o sal;
Dei xe co zi nhar por pe lo me nos cin co mi nu tos;
Fi na li ze com al gu mas fo lhas de co en tro.

2. Ar roz de cu xá com azei te de co co de ba -
ba çu
• In gre di en tes
500 g de ar roz co zi do
300 g de cu xá
150 g de ca ma rão se co
1 to ma te
1 ce bo la
1 pi men tão ver me lho
Pi men ti nha de chei ro
Ger ge lim
Azei te de co co de ba ba çu
• Mo do de pre pa ro

Co lo que as fo lhas de cu xá pa ra co zi nhar em uma pa ne la
com água até mur cha rem;
Re ti re do fo go, es coe e pi que bem;
Re fo gue o to ma te, a ce bo la e o pi men tão no azei te de
ba ba çu;
Acres cen te o ca ma rão, o ger ge lim e as fo lhas de cu xá pi -
ca do e me xa até in cor po rar ao re fo ga do;
Adi ci o ne o ar roz co zi do aos pou cos, sem pa rar de me -
xer;

3. Ar roz de cu xá com lei te de co co

• In gre di en tes
200 g de cu xá co zi do
150 g de ca ma rão se co des cas ca do
25 ml de azei te de den dê
25 ml de azei te de oli va
25 ml de lei te de co co
4 pi men tas de chei ro
1 xí ca ra de ar roz co zi do
1 to ma te
1 ce bo la
1 pi men tão ver de
Co en tro
Ce bo li nha
• Mo do de pre pa ro
Em uma pa ne la, co lo que o azei te de oli va e o azei te de
den dê e le ve pa ra re fo gar o to ma te, a ce bo la e o pi men -
tão;
Acres cen te o ca ma rão, as pi men tas, o co en tro e a ce bo li -
nha. Mis tu re bem;
Em se gui da, co lo que o ar roz e o lei te de co co e me xa
mais um pou co;
Adi ci o ne as fo lhas de cu xá já co zi das e pi ca das e dei xe
co zi nhar por apro xi ma da men te vin te mi nu tos.

RE CEI TA IM PAR

Con fi ra 3 re cei tas de
ar roz de cu xá pa ra o
seu São João

O cu xá é uma hor ta li ça sa bo ro sa, le ve men te aze di nha
e mui to usa da na cu li ná ria do Ma ra nhão. Um dos pra tos
mais po pu la res da re gião é o ar roz de cu xá. Mui to sa bo- 
ro so, ele é per fei to pa ra ser vir em um al mo ço com a fa- 
mí lia e os ami gos e, com cer te za, vai con quis tar di fe ren- 
tes pa la da res. Con fi ra a lis ta abai xo e apren da a pre pa rar
es sa de lí cia!

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

CAPACITAÇÃO

Abertas 5.400 vagas em
cursos de qualificação

O
Go ver no do Ma ra nhão, por 
meio da Se cre ta ria de Es ta- 
do da Edu ca ção (Se duc), 
abriu as ins cri ções pa ra 

mais de 5.400 va gas em cur sos de qua- 
li fi ca ção pro fis si o nal ofer ta dos por 
meio da Pla ta for ma Ma ra nhão Pro fis- 
si o na li za do.

As ins cri ções se gui rão até às 23h do 
1º de ju lho. Acon te cem, de for ma on- 
li ne e gra tui ta, no link: 
[url=http://ma ra nha o pro fis si o na li- 
za do.ie ma.ma.gov.br/qua li fi ca ca o_- 
pro fis si o nal]http://ma ra nha o pro fis- 
si o na li za do.ie ma.ma.gov.br/qua li fi- 
ca ca o_ pro fis si o nal[/url].

Pa ra pre en cher o for mu lá rio ele trô- 
ni co de ins cri ção, o es tu dan te de ve 
aces sar o link e efe tu ar seu ca das tro 
pa ra o aces so ao sis te ma, uti li zan do 
seu e-mail e CPF, e cri ar uma se nha 
que se rá uti li za da no aces so ao sis te- 
ma. Após pre en cher o for mu lá rio, es- 
co lher o cur so de in te res se en tre os 
que es tão dis po ní veis, res pei tan do o 
li mi te de va gas ofer ta das.

Po de rão se ins cre ver can di da tos 
oriun dos de es co las pú bli cas e co mu- 
ni tá ri as (Art. 19, Lei nº 9.394/1996). 
Do to tal de va gas por cur so, 10% se rão 
des ti na das a pes so as com de fi ci ên cia.

As va gas es tão dis tri buí das em 9 
cur sos ofer ta dos to tal men te gra tui- 
tos: As sis ten te Ad mi nis tra ti vo, As sis- 
ten te de Re cur sos Hu ma nos, Au xi li ar 
de Ser vi ços Ju rí di cos, Se cre ta ri a do, 
Re cep ci o nis ta, Ela bo ra ção de Do cu- 
men tos Ofi ci ais, In for má ti ca Bá si ca 
(Pa co te Of fi ce), Ex cel Bá si co e Li bras 
Bá si co.  Os cur sos se rão ofe re ci dos a 
jo vens e adul tos que bus cam qua li fi- 
ca ção pro fis si o nal pa ra ge ra ção de Car ga ho rá ria

OS CURSOS SERÃO OFERECIDOS A JOVENS E ADULTOS QUE BUSCAM QUALIFICAÇÃO

ren da.
A se cre tá ria de Es ta do da Edu ca- 

ção, Leu zi ne te Pe rei ra da Sil va, res sal- 
tou que os cur sos ofer ta dos pe la Pla- 
ta for ma Ma ra nhão Pro fis si o na li za do 
são uma gran de opor tu ni da de pa ra as 
pes so as que pre ci sam de uma qua li fi- 
ca ção pro fis si o nal pa ra con quis tar 
uma va ga no mer ca do de tra ba lho.  “É 
com pro mis so do go ver no Car los 
Bran dão tra ba lhar pa ra ga ran tir, ca da 
vez mais, aos ma ra nhen ses, opor tu ni- 
da de de em pre go e ren da. Nós que fa- 
ze mos o Go ver no do Ma ra nhão acre- 
di ta mos que a edu ca ção pa ra o tra ba- 
lho é um dos mais im por tan tes ve to- 
res de trans for ma ção so ci al. En tão, 
apro vei tem, se ins cre vam, fa çam os 
cur sos e fo quem na qua li fi ca ção pro- 
fis si o nal”, afir mou a se cre tá ria.

To dos os cur sos pos su em car ga ho- 
rá ria de 100h di vi di das em 6 mó du los 
de du as vi de o au las ca da, além de con-
tar com apos ti la e ma te ri al com ple- 
men tar pró pri os. Pa ra efei to de con- 
clu são de cur so e cer ti fi ca ção, o es tu-
dan te de ve rá cum prir o mí ni mo de 
75% (se ten ta e cin co por cen to) de 
frequên cia e al can çar mé dia fi nal 
igual ou su pe ri or a 7,0 (se te) no Mo- 
men to Ava li a ti vo.

O Ma ra nhão Pro fis si o na li zan te já 
cer ti fi cou mais de 50 mil jo vens e es- 
tu dan tes em cer ca de 30 (trin ta) cur- 
sos.

A pla ta for ma ofe re ce em seu am bi- 
en te vir tu al to das as fer ra men tas ade- 
qua das ao bom apren di za do com vis- 
ta a po ten ci a li zar ha bi li da des e com-
pe tên ci as re le van tes pa ra a ad mi nis- 
tra ção das ati vi da des em de sen vol vi- 
men to.

MARANHÃO

Polícia Civil e PRF apreendem R$ 700 mil em drogas

Após um tra ba lho con jun to en tre a
Po lí cia Ci vil do Ma ra nhão e a Po lí cia
Ro do viá ria Fe de ral (PRF) do Ma ra- 
nhão, dois ho mens fo ram pre sos em
fla gran te trans por tan do apro xi ma da- 
men te 22 qui los de crack e co caí na, na
en tra da de São Luís, mais es pe ci fi ca- 
men te na BR-135. Os en tor pe cen tes
es tão ava li a dos em qua se R$ 700 mil.

A Su pe rin ten dên cia Es ta du al de
Re pres são ao Nar co trá fi co (Se narc),
após in for ma ções de in te li gên cia so- 
bre o trans por te de dro gas do es ta do
de Rondô nia com des ti no à ca pi tal
ma ra nhen se es ta be le ceu tro cas de in- 
for ma ções com a Po lí cia Ci vil ron do- 
ni en se que re sul tou na iden ti fi ca ção
do veí cu lo que ser via de ba te dor e do
ho mem que tra zia as dro gas. Os en- 
tor pe cen tes es ta vam den tro de ma las
em um ôni bus in te res ta du al que che- 
ga ria a São Luís na tar de da úl ti ma ter- 
ça-fei ra (14).

Os po li ci ais ci vis e ro do viá ri os fe- 
de rais con se gui ram in ter cep tar o
trans por te e pren der os dois ho mens
por trá fi co de dro gas e as so ci a ção ao
trá fi co.

A du pla foi en ca mi nha da à Cen tral
de Inqué ri tos e Cus tó dia da Co mar ca
da Ilha, on de per ma ne ce rão à dis po- 
si ção do Po der Ju di ciá rio.

VIS TO RIA

Par que é in ter di ta do
após de nún ci as de
ir re gu la ri da des e
pro ble mas na ro da
gi gan te

No úl ti mo fim de se ma na, no bair ro do An jo da Guar- 
da, mo men tos de pâ ni co fo ram re gis tra dos após um
prin cí pio de in cên dio em uma ro da gi gan te, em um par- 
que de di ver sões, que fi ca lo ca li za do na Pra ça da Res sur- 
rei ção. Vá ri os ví de os cir cu la ram pe las re des so ci ais e
mos tra ram o de ses pe ro de pes so as que es ta vam no
brin que do e de quem es ta va do la do de fo ra ten tan do
aju dar. Após de nún ci as, o Ins ti tu to de Pro mo ção e De fe- 
sa do Ci da dão e Con su mi dor do Ma ra nhão (Pro- 
con/MA) re a li zou uma ação de fis ca li za ção no par que
de di ver sões Bo la de Ou ro, em São Luís. A vis to ria foi re- 
a li za da em par ce ria com o Cor po de Bom bei ros do Ma- 
ra nhão (CBM MA) e ob je ti vou apu rar de nún ci as di ri gi- 
das ao ór gão após um in ci den te com uma ro da gi gan te.

De acor do com os re la tos, o brin que do te ria pas sa do
por uma pa ne elé tri ca e prin cí pio de in cên dio no úl ti mo
fim de se ma na, o que te ria co lo ca do em ris co a vi da de
con su mi do res que se en con tra vam no lo cal.

Além de re gis trar a ver são da pro pri e tá ria do es ta be- 
le ci men to, os fis cais do ór gão ve ri fi ca ram do cu men ta- 
ção ne ces sá ria pa ra fun ci o na men to, co mo al va rás, Ano- 
ta ção de Res pon sa bi li da de Téc ni ca (ART), o do cu men to
de vis to ria do Cor po de Bom bei ros, en tre ou tros. “Nes sa
ação con jun ta, o Pro con/MA cui da da pro te ção e de fe sa
da saú de, se gu ran ça e vi da do con su mi dor por meio da
via ad mi nis tra ti va. Co le ta mos ma te ri al ne ces sá rio pa ra
em ba sar a apu ra ção das de nún ci as re ce bi das e, com ba- 
se nos lau dos téc ni cos do Cor po de Bom bei ros Mi li tar e
das in for ma ções co le ta das, se rão ve ri fi ca das as res pon- 
sa bi li da des por even tu ais fa lhas, ca so es sas te nham de
fa to ocor ri do”, ex pli cou a pre si den te do ór gão, Ka ren
Bar ros.

Co le ta mos ma te ri al ne ces sá rio pa ra

em ba sar a apu ra ção das de nún ci as

re ce bi das e, com ba se nos lau dos

téc ni cos do Cor po de Bom bei ros

Mi li tar e das in for ma ções co le ta das,

se rão ve ri fi ca das as

res pon sa bi li da des por even tu ais

fa lhas, ca so es sas te nham de fa to

ocor ri do

Após a vis to ria, o es ta be le ci men to, que já ha via si do
in ter di ta do pe lo Cor po de Bom bei ros, te rá o pra zo de 20
di as pa ra res pon der ao Pro con/MA, in di can do as in for- 
ma ções so li ci ta das. Ca so fi quem com pro va das ir re gu la- 
ri da des, o par que es ta rá su jei to a san ções pre vis tas no
Có di go de De fe sa do Con su mi dor, co mo mul ta, sus pen- 
são de fi ni ti va das ati vi da des, en tre ou tros.

O Cor po de Bom bei ros emi tiu no ta so bre a vis to ria.
Con fi ra na ín te gra!

O Cor po de Bom bei ros Mi li tar do Ma ra nhão (CBM- 
MA) in for ma que re ce beu ima gens so bre uma ocor rên cia
de prin cí pio de in cên dio em um brin que do no in te ri or do
par que de di ver sões ins ta la do no bair ro An jo da Guar da,
lo ca li za do em São Luís-MA. O aci den te acon te ceu na
noi te des te do min go (12), po rém, ne nhum cha ma do foi
re gis tra do pe lo Cen tro In te gra do de Ope ra ções de Se gu- 
ran ça (CI OPS). O CBM MA co mu ni ca que, após re ce bi- 
men to da de nún cia, uma equi pe de vis to ri a do res foi en- 
vi a da pa ra re a li zar as ave ri gua ções. O res pon sá vel pe lo
par que não apre sen tou li cen ça pa ra fun ci o na men to,
Ano ta ções de Res pon sa bi li da de Téc ni ca (ART) dos sis te- 
mas de ater ra men tos cor res pon den tes aos equi pa men tos
elé tri cos, nem do cu men tos da bri ga da de in cên dio que
atua no lo cal. O par que foi in ter di ta do até que se jam
cum pri das as exi gên ci as es ta be le ci das em le gis la ção.

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

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

TAÇA ILHA DE SÃO LUÍS

Quartas de final no
fim de semana

Quar tas de fi nal

A
s dis pu tas da pri mei ra edi ção 
da Ta ça Ilha de São Luís de 
Fu te bol de Ba se, com pe ti ção 
pa tro ci na da pe lo go ver no do 

Es ta do e pe lo El Ca miño Su per mer ca- 
dos por meio da Lei Es ta du al de In- 
cen ti vo ao Es por te, pros se guem nes te 
fim de se ma na. Ao to do, qua tro par ti- 
das vá li das pe las quar tas de fi nal dos 
tor nei os Sub-13 e Sub-15 es tão pro- 
gra ma das pa ra ocor re rem no sá ba do 
(18) e do min go (19). Os jo gos se rão re- 
a li za dos no Cam po do Leão Dou ra do, 
na Mai o ba.

No sá ba do, a ro da da te rá iní cio às 
8h. No pri mei ro jo go do dia, pe la ca te- 
go ria Sub-13, Olím pi ca e Pal mei ri nha 
fa zem o du e lo de ida das quar tas de fi- 
nal. Na sequên cia, às 9h, a bo la ro la 
pa ra Ju ven tu de x Cru zei ro.

No do min go, ocor re rão du as par ti- 
das pe lo tor neio Sub-15. A par tir das 
14h15, Fu ra cão e Pon te Pre ta co me- 
çam a de ci dir quem avan ça rá às se mi- 
fi nais. Lo go em se gui da, Pal mei rão e 
Co mer ci al se en fren tam pe lo jo go de 
ida das quar tas de fi nal.

Os du e los de quar tas de fi nal da Ta- 
ça Ilha de São Luís de Fu te bol de Ba se 
ti ve ram iní cio no úl ti mo fim de se ma- 
na. Pe lo tor neio Sub-13, o Atlân ti co 
der ro tou os Me ni nos de Ou ro por 1 a 0 
no jo go de ida e ago ra es tá a um em- 
pa te de avan çar pa ra a pró xi ma fa se. 
No ou tro jo go da ca te go ria, Cra ques 
da Ve ne za e Fla men go fi ca ram no em- 
pa te por 1 a 1.

Pe las quar tas da dis pu ta do Sub-15, 
as equi pes do Ino var e do Grê mio se 
de ram bem e es tão pró xi mas das se-

Pre mi a ção

OS JOGOS SERÃO REALIZADOS NO CAMPO DO LEÃO DOURADO, NA MAIOBA

GILSON FERREIRA/AP ASSESSORIA

mi fi nais. O Ino var ba teu a Afas ca por 2 
a 0, en quan to o Grê mio der ro tou o 15 
de No vem bro por 1 a 0.

To dos os du e los das quar tas de fi- 
nal fo ram de fi ni dos por sor teio re a li- 
za do du ran te o lan ça men to ofi ci al da 
com pe ti ção, no mês pas sa do. No Sub-
13, ha ve rá os se guin tes con fron tos: 
Me ni nos  de  Ou ro  x  Atlân ti co, Ju ven tu- 
de  x  Cru zei ro , Cra ques  da  Ve ne za  x  
Fla men go e Olím pi ca  x  Pal mei ri nha. 
Já os con fron tos do Sub-15 são: Afas ca  
x  Ino var, Pal mei rão  x  Co mer ci al, 15  de  
No vem bro  x  Grê mio  e Fu ra cão  x  Pon- 
te  Pre ta.

Va le des ta car que to das as 16 equi- 
pes par ti ci pan tes da pri mei ra edi ção 
da Ta ça Ilha de São Luís de Fu te bol de 
Ba se re ce be ram kits com uni for me 
com ple to (ca mi sa, cal ção e meião) e 

bol sas es por ti vas. To do o ma te ri al se- 
rá uti li za do ao lon go de to do o tor- 
neio.

Tu do so bre a Ta ça Ilha de São Luís 
de Fu te bol de Ba se es tá dis po ní vel no 
Ins ta gram ofi ci al da com pe ti ção. O 
en de re ço é o @ta cai lhaslz.ba se.

Ao fi nal das dis pu tas da Ta ça Ilha de 
São Luís de Fu te bol de Ba se ha ve rá a 
pre mi a ção dos ti mes cam peões e vi- 
ce-cam peões que além de re ce be rem 
tro féus e me da lhas, se rão agra ci a dos 
com kits de ma te ri al es por ti vo con- 
ten do bo las ofi ci ais e co le tes de trei- 
na men to. Du ran te a so le ni da de, ha- 
ve rá a en tre ga dos prê mi os in di vi du- 
ais: Me lhor Jo ga dor, Ar ti lhei ro, Go lei- 
ro Me nos Va za do e Me lhor Trei na dor.

DE OLHO NA SÉRIE A

Cavalo de Aço contrata três atletas para a Segundinha

O ATACATE ADREZINHO É MARANHENSE E TEM BOAS PASSAGENS POR TIMES LOCAIS COMO MOTO CLUB DE SÃO LUÍS E TUNTUM

ARQUIVO PESSOAL DO ATLETA ADREZINHO

Vi san do fa zer um cam pe o na to for- 
te e o aces so à Se rie A do Cam pe o na to
Ma ra nhen se de Fu te bol nes ta tem po- 
ra da, o ti me do Im pe ra triz se gue bus- 
can do re for ços no mer ca do. De pois
de per der a ne go ci a ção com la te ral-
di rei to Ne gue ba pa ra o Mo to Club, o
Ca va lo de Aço con tra tou mais três re- 
for ços pa ra tem po ra da 2022.

Pa ra subs ti tuir a au sên cia de Ne- 
gue ba, que ago ra dis pu ta a Sé rie D do
Cam pe o na to Bra si lei ro, a equi pe To- 
can ti na con tra tou Fa brí cio Con cei- 
ção, atle ta de 25 anos. O jo vem atle ta
tem pas sa gens pe lo To can ti nó po lis-
TO, on de foi cam peão es ta du al em
2021 e 2022, e por úl ti mo es te ve no Ju- 
ven tu de Sa mas.

A di re to ria co lo ra do con tra tou
tam bém o meia ata can te Ro dol fo Jr,

de 23 anos, com pas sa gens pe lo pró- 
prio Im pe ra triz em 2020 e 2021, e por
úl ti mo Itu pi ran ga-PA.

Por úl ti mo o mais no vo re for ço do
Im pe ra triz é o ata can te Adre zi nho, de
25 anos de ida de, ma ra nhen se com
bo as pas sa gens por ti mes lo cais co mo
Mo to Club de São Luís, Tun tum, sen- 
do vi ce-cam peão Ma ra nhen se da Sé- 
rie B em 2021, e em 2022 o ter cei ro da
ar ti lha ria da eli te do Es ta du al, tam-
bém pe lo Tun tum.

O iní cio da tem po ra da ca va li na es- 
tá pre vis ta pa ra a pró xi ma se gun da-
fei ra (20). Se rão um pou co mais de 45
di as que o Im pe ra triz vai ter de pre pa- 
ra ção. O ti me da re gião To can ti na já
co nhe ce seu ad ver sá rio na es treia da
Se gun di nha, se rá o Ma ra nhão Atlé ti co
Clu be, em par ti da re a li za da no dia 6
de agos to.

Tem po ra da re ple ta de con quis tas

SÃO LUÍS

So fia Du ai li be se
des ta ca com tí tu los
e re cor des nos JELs

Uma das prin ci pais pro mes sas do es por te ma ra nhen- 
se, com ape nas 12 anos, a na da do ra So fia Du ai li be con- 
se guiu gran des re sul ta dos nos Jo gos Es co la res Lu do vi- 
cen ses (JELs), que são or ga ni za dos pe la Pre fei tu ra de
São Luís, por meio da Se cre ta ria Mu ni ci pal de Des por- 
tos e La zer (Sem del) e da Fe de ra ção Ma ra nhen se do
Des por to Es co lar (Fe ma de). So fia, que re pre sen ta o Co- 
lé gio Li te ra to, é atle ta da Atlef/Ni na e con ta com os pa- 
tro cí ni os do go ver no do Es ta do e do Cen tro Elé tri co por
meio da Lei Es ta du al de In cen ti vo ao Es por te, e do Ban- 
co da Amazô nia, fa tu rou dois tí tu los e con quis tou um
vi ce-cam pe o na to na com pe ti ção de na ta ção in fan til
nos JELs, que foi re a li za da no úl ti mo sá ba do (11), na pis- 
ci na do Ins ti tu to Es ta du al de Edu ca ção, Ci ên cia e Tec- 
no lo gia do Ma ra nhão (Ie ma), no Cen tro de São Luís.

Con fir man do o bom mo men to na tem po ra da de
2022, So fia Du ai li be foi cam peã dos JELs nas pro vas dos
100m cos tas e 100m bor bo le ta, além de fi car com o vi ce-
cam pe o na to na com pe ti ção dos 400m li vre. Va le des ta- 
car que a jo vem atle ta re gis trou su as me lho res mar cas
pes so ais na con quis ta dos 100m bor bo le ta e na se gun da
co lo ca ção dos 400m li vre.

An tes de se des ta car nos JELs, So fia Du ai li be te ve um
gran de de sem pe nho na dis pu ta do Fes ti val Nor te-Nor- 
des te Mi rim e Pe tiz de Na ta ção – Tro féu Pe dro Ni co las
Se na da Sil va, re a li za do em maio, em São Luís, con quis- 
tan do uma me da lha de pra ta no re ve za men to 4×50
medley mis to e cin co me da lhas de bron ze nas pro vas
dos 50m cos tas, 100m cos tas, 100m li vre, 200m li vre e
400m li vre. Já em abril, So fia foi me da lha de ou ro na pro- 
va dos 400m li vre do Tor neio Nor des ti nho e cam peã ge- 
ral fe mi ni na nos 1500m da pri mei ra eta pa do Cir cui to
Ce a ren se de Águas Aber tas, na ci da de de For ta le za.

So fia Du ai li be vi ve gran de fa se na tem po ra da de 2022.
Em mar ço, a na da do ra da Atlef/Ni na fa tu rou três me da- 
lhas de ou ro nas pro vas dos 50m li vre, 200m medley e
400m li vre do Tro féu João Vic tor Cal das do Nor te, além
de re gis trar o me lhor ín di ce téc ni co da com pe ti ção na
ca te go ria Mi rim/Pe tiz.

Pou co an tes, em fe ve rei ro, So fia Du ai li be con quis tou
qua tro me da lhas de ou ro nas pro vas dos 50m cos tas,
100m medley, 200m li vre e re ve za men to 4x50m mis to li- 
vre do Tor neio Iní cio / Se le ti va Es co lar, or ga ni za do pe la
Fe de ra ção Ma ra nhen se do Des por to Es co lar (Fe ma de).

A na da do ra So fia Du ai li be é pa tro ci na da pe lo go ver- 
no do Es ta do e pe lo Cen tro Elé tri co, por meio da Lei de
In cen ti vo ao Es por te, e pe lo Ban co da Amazô nia. Ela
ain da con ta com os apoi os da As so ci a ção do Pes so al da
Cai xa Econô mi ca Fe de ral do Ma ra nhão (Ap cef/MA) e do
Co lé gio Li te ra to.

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

https://banca.oimparcial.com.br/
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Nesta quinta-feira começam as programações dos arraiais: Parque da Juçara, Viva
Cidade Operária, Viva Liberdade, Cohatrac, Vila Embratel e Viva Maiobão

SÃO JOÃO DO MARANHÃO

Novos pontos de arraias
estreiam nesta quinta

E
s co lha a sua pro gra ma ção, o 
seu ar rai al e se di vir ta no mai- 
or São João do Bra sil. A Se cre- 
ta ria de Es ta do da Cul tu ra di- 

vul gou a pro gra ma ção com ple ta dos 
ar rai ais oû ci ais da ca pi tal. São 60 di as 
de fes ta e mais de 500 atra ções en tre 
gru pos de bum ba meu boi, gru pos de 
dan ça ju ni na, shows mu si cais, es pe- 
tá cu los te a trais, es pa lha dos em es pa- 
ços ju ni nos nos qua tro can tos da ci- 
da de.

Es tão com pro gra ma ção des de o 
iní cio do mês de ju nho, os ar rai ais da 
pra ça Nau ro Ma cha do, Ipem e Vi la 
Pal mei ra. Nes ta quin ta-fei ra (16), co- 
me çam as pro gra ma ções dos ar rai ais: 
Par que da Ju ça ra, Vi va Ci da de Ope rá- 
ria, Vi va Li ber da de, Coha trac, Vi la 
Em bra tel e Vi va Mai o bão.

No Par que da Ju ça ra (na zo na ru- 
ral), a pro gra ma ção co me ça às 18h, 
com: Tam bor de Cri ou la Do mi na dor 
da Ilha, Dan ça Por tu gue sa Ni lon do 
Ama nhe cer, Rit mos Ma ra nhen ses no 
São João do Pi a ça ba 2022, show de Ro- 
ber to Ric ci, Ca cu riá do Jhon e Boi de 
Ma ra ca nã (ma tra ca).

Na Ci da de Ope rá ria, a pro gra ma- 
ção co me ça às 19h, com: Tam bor de 
Cri ou la do La bo rar te Ro sá rio de São 
Be ne di to, Qua dri lha Prin ce sa do Ser- 
tão, Boi Tre mor da Cam pi na (ma tra- 
ca), show de Suh San tos e ban da, Boi 
da Lua (or ques tra).

A pro gra ma ção da Li ber da de co- 
me ça às 19h, com: For ró não Ge la, 
Qua dri lha Ju ni na Me xe-Me xe, show 
Bos cotô Ju ni no, Boi Bri lho da Lua (or- 
ques tra), Boi Pi ri lam po (al ter na ti vo).

No Mai o bão, a aber tu ra é com o Ca- 
cu riá da Fé em Deus, às 19h. Em se- 
gui da, tem Boi Ja gua re ma (ma tra ca), 
show Mar cia Ilha e ban da, Boi zi nho 
Es tre li nha da Cohab (or ques tra) e Boi

OS ARRAIAIS DA NAURO MACHADO, IPEM E VILA PALMEIRA SEGUEM  DURANTE JUNHO

do Mai o bão (ma tra ca).
O Coha trac co me ça a pro gra ma ção 

com Boi da Mai o ba, às 19h. Em se gui- 
da, tem: Tam bor de Cri ou la Um De- 
grau de San ta Lu zia, Boi Bri lho de 
San to Antô nio, show de And son Men- 
don ça.

No ar rai al da Vi la Em bra tel, a pro- 
gra ma ção co me ça às 20h com o For ró 
do Meu Jei to. Em se gui da, tem: Dan ça 
Por tu gue sa Ta len tos e En can tos de 
Por tu gal, Pe la Por co do Ri a cho Se co e 
en cer ran do com o show Bos cotô Ju ni- 
no.

Ipem, Nau ro, Vi la Pal mei ra e An jo 
da Guar da con ti nu am pro gra ma ção

Na pro gra ma ção do Ipem, do dia 
16, es tão: Tam bor de Cri ou la Mes tre 
Le o nar do da Li ber da de, Qua dri lha 
Im pé rio do Ser tão, Cia En can tar, Eras- 
mo Di bell, Boi União da Bai xa da.

A Pra ça Nau ro Ma cha do abre às 
18h com Tam bor de Cri ou la Pai Ve lho, 
Boi D’Itapary, Boi da Lua (or ques tra), 
Boi Ju ven tu de de Mi ran da do Nor te 
(or ques tra), Boi de Mor ros (or ques- 

tra), Ca cu riá de Do na Te té.
Na Vi la Pal mei ra, o Tam bor de Cri- 

ou la Ar te Nos sa se apre sen ta às 19h. 
Em se gui da: Boi Bri lho da Ter ra (or-
ques tra), Dan ça Country Fes ta de Ro- 
dei os, Boi En can to do São Cris tó vão 
(or ques tra), Boi do Bair ro de Fá ti ma 
(ma tra ca).

No An jo da Guar da, a pro gra ma ção 
co me ça às 19h com Tam bor de Cri ou- 
la Prin ce sa de São Luís, em se gui da se 
apre sen tam: Dan ça Por tu gue sa Pres- 
ti gio Lu si ta no, Ca cu riá Vi la Go reth, 
Boi de São Si mão (or ques tra) e show 
mu si cal com PP Ju ni or.

A pro gra ma ção com ple ta des ses e 
ou tros ar rai ais po de ser con fe ri da no 
si te cul tu ra.ma.gov.br, nas re des so ci-
ais oû ci ais da Sec ma, e nes te link: 
https://bit.ly/3mNafbP

O São João do Ma ra nhão 2022 é re-
a li za do pe lo go ver no do Es ta do do 
Ma ra nhão, via Se cre ta ria de Es ta do da 
Cul tu ra, com apoio cul tu ral da Equa- 
to ri al Ener gia, Su per mer ca dos Ma- 
teus, Gua ra ná Je sus e Co ca-Co la.

LANÇAMENTOS

Séries para o fim de semana: veja agenda 

Quin ta-fei ra (16/06)

Sex ta-fei ra (17/06)

Nes ta se ma na, es trei as re a li za das 
di re ta men te no stre a ming pro me tem 
cha mar a aten ção dos es pec ta do res. 
Uma de las já es tre ou, mas vo cê po de 
apro vei tar o ûm de se ma na pa ra bo tar 
em dia: Mal di vas, pro du ção bra si lei ra 
que che gou à Net üix na quar ta-fei ra 
(15). No elen co, é pos sí vel en con trar 
Bru na Mar que zi ne, Ma nu Ga vas si, 
She ron Me nez zes, Va nes sa Ger bel li, 
Ca rol Cas tro, Kleb ber To le do e Gui- 
lher me Win ter.

Além da es treia bra si lei ra, tam bém 
já es tão dis po ní veis no vos epi só di os 
de Miss Mar vel (Epi só dio 2) e Obi-
Wan Ke no bi (Par te V); o 5º epi só dio 
de  The Boys es treia nes ta sex ta. É pre- 
ci so des ta car tam bém as sé ri es Le ga- 
ci es, Ru Paul’s Drag Ra ce All Stars, The 
First Lady, en tre ou tras.

Lo go abai xo, vo cê po de con fe rir a 
pro gra ma ção com ple ta das es trei as 
des te ûm de se ma na:

The Old Man 4 es treia da 1ª tem- 
po ra da no FX

Amor e Anar quia 4 es treia da 2ª 
tem po ra da na Net üix

Guar diões da Man são do Ter ror 4 
es treia da 1ª tem po ra da na Net üix

Ruther ford Falls 4 es treia da 2ª 
tem po ra da no Pe a cock

Players 4 es treia da 1ª tem po ra da 
no Pa ra mount+

Star Trek: Stran ge New Worlds 4 
epi só dio iné di to no Pa ra mount+ (1×7)

The Or vil le 4 epi só dio iné di to 
(3×3)

Le ga ci es 4 epi só dio iné di to (4×20), 
se a son û na le

O Ve rão que Mu dou Mi nha Vi da 4 
es treia da 1ª tem po ra da no Ama zon 
Pri me Vi deo

She 4 es treia da 2ª tem po ra da
Sá ba do (18/06)

Do min go (19/06)

O 5º EPISÓDIO DE THE BOYS ESTARÁ DISPONÍVEL A PATIR DE AMANHÃ, NO PRIME VIDEO

na Net üix
Guer ra de Vi zi nhos 4 es treia da 2ª 

tem po ra da na Net üix
Ho me 4 es treia da 2ª tem po ra da 

no Ap ple TV+
Chrissy’s Court 4 es treia da 2ª tem- 

po ra da no Ro ku Chan nel
The Boys 4 epi só dio iné di to 

no Ama zon Pri me Vi deo (3×5)
Sem Li mi tes 4 epi só dio iné di to 

no Ama zon Pri me Vi deo (1×3)
Ru Paul’s Drag Ra ce All Stars 4 epi- 

só dio iné di to no Pa ra mount+ (7×6)
The Of fer 4 epi só dio iné di to 

no Pa ra mount+ (1×10), se ri es û na le
A Ca sa da Ra ven 4 epi só dio iné di to 

(5×12)
Physical 4 epi só dio iné di to no Ap- 

ple TV+ (2×3)
For All Man kind 4 epi só dio iné di to 

no Ap ple TV+ (3×2)
Te e rã 4 epi só dio iné di to no Ap ple 

TV+ (2×8), se a son û na le

Três Di as De pois 4 es treia da 1ª 

tem po ra da na Net üix
Amor e Ou tros Dra mas 4 epi só di- 

os iné di tos na Net üix (1×9 e 1×10)

Ani mal King dom 4 es treia da 6ª 
tem po ra da na TNT

Flat bush Mis de me a nors 4 es treia 
da 1ª tem po ra da no Show ti me

Bird girl 4 es treia da 2ª tem po ra da 
no Adult Swim

Evil 4 epi só dio iné di to no Pa ra- 
mount+ (3×2)

Dark Winds 4 epi só dio iné di to 
(1×2)

Be co ming Eli za beth 4 epi só dio 
iné di to (1×2)

The Man Who Fell to Earth 4 epi- 
só dio iné di to (1×8)

The Ti me Tra ve ler’s Wi fe 4 epi só- 
dio iné di to (1×6), se ri es û na le

The First Lady 4 epi só dio iné di to 
(1×10), se a son û na le

I Lo ve That For You 4 epi só dio iné-
di to (1×8), se a son û na le

INSCRIÇÕES ABERTAS

Funate oferece bolsas
de pesquisa sobre circo

AS INSCRIÇÕES PARA CONCORRER ÀS VAGAS VÃO ATÉ O DIA 29

A Fun da ção Na ci o nal de Ar tes 3 Fu nar te es tá com ins- 
cri ções aber tas e gra tui tas pa ra a Bol sa Fu nar te de Pes- 
qui sa pa ra Re co nhe ci men to do Cir co co mo Pa trimô nio
Cul tu ral Ima te ri al do Bra sil, até o dia 29 de ju nho.

Com o con cur so, a ins ti tui ção tem co mo con tri buir
pa ra iden ti û car, va lo ri zar e dar vi si bi li da de à pro du ção
ar tís ti co-cul tu ral do cir co, além de am pli ar a sua pro du- 
ção, di fu são e sus ten ta bi li da de econô mi ca e so ci al.

Se rão con tem pla dos dez pro je tos em to do o ter ri tó rio
na ci o nal, dois pa ra ca da uma das cin co re giões. Ca da
pro pos ta ven ce do ra re ce be rá R$ 20 mil.

A ins ti tui ção ob je ti va, por meio do pro ces so se le ti vo,
se le ci o nar pro je tos de pes qui sa de cam po, <ba se a da nas
fa mí li as cir cen ses, su as ini ci a ti vas, ações ou ati vi da des
de na tu re za ar tís ti ca e cul tu ral, tro ca de sa be res en tre
ge ra ções, pro du ção nas lo ca li da des, de ca rá ter û xo ou
iti ne ran te, em âm bi to na ci o nal, que vi sem à pro du ção
de co nhe ci men to no cam po das for mas de ex pres são=.

<Bus ca-se ain da os mo dos de cri ar, fa zer e vi ver, as
cri a ções ar tís ti cas, o im pac to nas lo ca li da des e re giões,
as obras, ob je tos, do cu men tos, edi û ca ções e de mais es- 
pa ços des ti na dos às ma ni fes ta ções cir cen ses=.

As ins cri ções são gra tui tas e re a li za das ex clu si va men- 
te pe la in ter net, me di an te o pre en chi men to e en vio de
for mu lá rio on-li ne.

MÚSICA CLÁSSICA

Projeto <Concertos
Sacros= chega a Morros

 EVENTO PROMOVE ACESSO GRATUITO À MÚSICA CLÁSSICA 

A 2ª edi ção do pro je to Con cer tos Sa cros, pro mo vi do
pe la Bel fort Pro du ções 8, tem pos si bi li ta do à po pu la ção
ma ra nhen se o aces so gra tui to à mú si ca clás si ca que é
pro du zi da por ar tis tas lo cais. Uma ini ci a ti va que tem so- 
ma do no fo men to de tal ação cul tu ral e na va lo ri za ção
da pra ta da ca sa.

O em pre sá rio Fer nan do Brai de, apoi a dor mai or do
pro je to, nos con ta: <Apoi ar pro je tos so ci ais que pos sam
tor nar a cul tu ra aces sí vel a to dos os ti pos de pú bli cos
de ve ria ser uma mis são de to do em pre sá rio. A mú si ca,
os ins tru men tos mu si cais são ca pa zes de re cu pe rar vi- 
das, de dar um fu tu ro di fe ren te aque le in di ví duo que es- 
tá à mar gem da so ci e da de, sem opor tu ni da des e me lho- 
res pers pec ti vas de vi da. Pa ra mim, aju dar e acom pa- 
nhar de per to um pro je to des sa na tu re za é mui to gra ti û- 
can te e en gran de ce dor, pois, sin to que es tou co la bo ran- 
do pa ra o fu tu ro de uma ge ra ção=, con cluiu.

Após o su ces so dos con cer tos ocor ri dos no mu ni cí pio
de Ita pe cu ru Mi rim, em es pe cí û co na Co mu ni da de São
Fran cis co e Igre ja Ma triz, ago ra o pro je to te rá co mo pal- 
co a Igre ja São Se bas tião (po vo a do Pa cas do Mar çal) e a
Pra ça da San ta Cruz, no mu ni cí pio de Mor ros, nes te sá- 
ba do, 18. 

No elen co dos ar tis tas, a can to ra

lí ri ca Ar lei de Lou zei ro, o pi a nis ta

Wil la me Bel fort, o cla ri ne tis ta

Mar cus Fer rer e os jo vens can to res

Adri a no Lo ba to e Aís sa Lo ba to.

Mais in for ma ções so bre o pro je to e pro gra ma ção pe- 
lo per ûl no Ins ta gram @belfortproducoes8.

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