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Pesquisa mostra 
que  São João do 
Maranhão teve 

mais de 90% 
de  aprovação

A nova pesquisa presidencial 
da Genial/Quaest, divulgada nesta 

quarta-feira (03/08), o ex-presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se man-
tém à frente, com 44% das intenções 
de voto, seguido pelo presidente Jair 

Bolsonaro (PL), com 32%.

Bolsonaro
 ganha fôlego 

PÁGINA 10

FIEMA/IEL : Passaporte 
Industrial  facilita contratações

Os empreendimentos madeireiros alvos dessa operação 
estão próximos da Terra Indígena Cana Brava, o que 

demonstra a viabilidade econômica e ilegalidade  PAGINA 9

Emprego Emprego Emprego Emprego Emprego Emprego Emprego Emprego Emprego Emprego

Preso em São Luís
especialista em 

“abrir” carros de luxo

Polícia apreende 25 
tabletes de maconha

em Imperatriz

PÁGINA 9

PÁGINA 9

Mais um episódio na capital maranhense mostra a fragilidade e a falta de 
estrutura no transporte público de São Luís. Na manhã de ontem, quinta-feira 

(4), mais um ônibus pegou fogo nas ruas da capital. PÁGINA 10

Em dois meses  14 ônibus 
pegaram fogo em São Luís

Auxílio Gás será de
R$ 110 começa a ser paço 

na próxima terça-feira
O pagamento ocorrerá de 9 a 22 de agosto, ou seja, 

inicia na próxima terça-feira, com base no dígito final 
do Número de Inscrição Social (NIS). As datas são as 
mesmas datas das parcelas do Auxílio Brasil, que teve 

o calendário de pagamento deste mês antecipado.
PÁGINA 10

Moto Club pede e CBF 
antecipa segundo jogo

A mudança atendeu a um pedido feito pelo clube 
maranhense, que alegou não ser o Dia dos Pais, prova-
velmente,  uma data propícia, dada às comemorações 

prolongadas. PÁGINA 10

F U T E B OL 

Sampaio libera Nilson e 
chama Paulo Sérgio

Bolsonaro sanciona piso 
salarial de R$ 4,7 mil 

para enfermeiros

AGORA É LEI...

PÁGINA  3

PÁGINA 2

Márcio Honaiser 

Em visita ao Jornal O Imparcial   o deputado Márcio Ho-

naiser (PDT), conversou sobre sua candidatura para depu-

tado federal, do trabalho realizado quando esteve a frente da  

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Sedes), que 

coincidiu com o período da pandemia.  PÁGINA 3

Entrevista com 

"Preocupação com a 
educação e o trabalhador"
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A lei fixa em R$ 4.750 o piso nacional de enfermeiros. Técnicos de enfermagem passam
a receber o piso de R$ 3.325 e auxiliares e parteiras o de R$ 2.375

• pro vas es cri tas, ob je ti vas ou dis ser -
ta ti vas, e pro vas orais que cu bram
con teú dos ge rais ou es pe cí fi cos;
• ela bo ra ção de do cu men tos e si mu -
la ção de ta re fas pró pri as do car go,
bem co mo tes tes fí si cos com pa tí veis
com as ati vi da des ha bi tu ais;
• ava li a ção psi co ló gi ca, exa me de hi -
gi dez men tal ou tes te psi co téc ni co,
des de que con du zi dos por pro fis si o -
nal ha bi li ta do nos ter mos da re gu la -
men ta ção es pe cí fi ca; e
pro vas de tí tu los clas si fi ca tó ri as.

Re tro ces so

R$ 4,7 MIL

Bolsonaro sanciona piso
salarial de enfermeiros

O
pre si den te Jair Bol so na ro 
(PL) san ci o nou, nes ta quin- 
ta-fei ra (4/8), a lei que fi xa 
pi sos sa la ri ais pa ra en fer- 

mei ros, téc ni cos de en fer ma gem, au- 
xi li a res de en fer ma gem e par tei ras no 
Bra sil. A san ção se rá pu bli ca da 
no Diá rio Ofi ci al da União (DOU).

O tex to do pro je to, apro va do pe la 
Câ ma ra e pe lo Se na do, fi xou em R$ 
4.750 o pi so na ci o nal de en fer mei ros, 
va lor que ser ve de re fe rên cia pa ra o 
cál cu lo do mí ni mo sa la ri al de téc ni- 
cos de en fer ma gem (70%), au xi li a res 
de en fer ma gem (50%) e par tei ras 
(50%). Além do pi so de en fer mei ros, 
téc ni cos de en fer ma gem pas sam a re- 
ce ber o pi so de R$ 3.325 e au xi li a res e 
par tei ras o de R$ 2.375.

O mi nis tro da Saú de, 

Mar ce lo Quei ro ga, 

afir mou que hou ve 

ape nas um ve to no 

ar ti go que de ter mi na va 

a atu a li za ção do pi so 

com ba se no Ín di ce 

Na ci o nal de Pre ços ao 

Con su mi dor (INPC).

O TEXTO DO PROJETO, JPA HAVIA SIDO APROVADO PELA CÂMARA E PELO SENADO

<In fe liz men te, o pre si den te te ve 
que ve tar o ar ti go 15-D por que há pro- 
ble mas de cons ti tu ci o na li da de. A cer- 
ne do pro je to foi pre ser va da, a en fer- 
ma gem do Bra sil es tá mui to fe liz. O 
úni co ve to, do re a jus te=, afir mou após 
ce rimô nia mi li tar no Pa lá cio do Pla- 
nal to.

Quei ro ga apon tou a im por tân cia 
do in ves ti men to na ca te go ria. <O im- 
pac to [fi nan cei ro] va ria de acor do 
com o ní vel fe de ra ti vo. Na União, não 
é ele va do por que a mai o ria dos en fer- 
mei ros do ser vi ço pú bli co fe de ral já 
re ce bi am va lo res su pe ri o res. Em re la- 
ção a Es ta dos e mu ni cí pi os há im pac- 
to […]. E o se tor pri va do é um se tor 
que tem cres ci do bas tan te e que vai 
re co nhe cer o va lor da en fer ma gem=, 
com ple tou.

<Ago ra, por oca sião da pan de mia, 
se diz 8des co bri mos o pa pel da en fer- 
ma gem9. Is so não é ver da de, bas ta que 
al gu ma pes soa so fra um agra vo de 
saú de pa ra sa ber a im por tân cia da en- 
fer ma gem=.

<En fer ma gem é mui to cus to efe ti- 
va, quan to mais qua li fi ca da a en fer- 
ma gem é, me lho res são os re sul ta dos 
em saú de. Não há dú vi da que é um in- 
ves ti men to no Sis te ma de Saú de do 
Bra sil=, con cluiu.

Es ti ma ti vas do Mi nis té rio da Saú de 
apon tam im pac to or ça men tá rio de 
cer ca de R$ 22,5 bi lhões pa ra União, 
es ta dos e mu ni cí pi os, além do se tor 
pri va do, ca so pas sem a vi go rar as no- 
vas re gras sa la ri ais tam bém pa ra téc- 
ni co e au xi li ar de en fer ma gem, bem 
co mo pa ra par tei ras.

MUDANÇAS

Câmara aprova novas regras para concursos públicos

DENTRE AS MEDIDAS PREVISTAS ESTÁ A POSSIBILIDADE DE AS SELEÇÕES SEREM REALIZADAS PARCIAL OU TOTALMENTE A DISTÂNCIA

.

A Câ ma ra dos De pu ta dos apro vou
em ple ná rio, nes ta quin ta-fei ra (4/8),
uma pro pos ta que es ta be le ce re gras
pa ra os con cur sos pú bli cos pa ra con- 
tra ta ção de ser vi do res fe de rais. O tex- 
to se gue ago ra pa ra apre ci a ção do Se- 
na do. A pro pos ta, que ha via si do apre- 
sen ta da em 2000, tra mi ta va na Ca sa
des de 2003.

Den tre as me di das pre vis tas no tex- 
to es tá a pos si bi li da de de as se le ções
se rem re a li za das par ci al ou to tal men- 
te a dis tân cia, de ma nei ra on-li ne ou
por pla ta for ma ele trô ni ca es pe cí fi ca,
ob ser van do <pa drões le gais de se gu- 
ran ça da in for ma ção=, diz o tex to.

Além dis so, a nor ma pre vê a proi bi- 
ção, em qual quer fa se do con cur so, de
dis cri mi na ção ile gí ti ma de can di da- 
tos com ba se em as pec tos co mo ida- 
de, se xo, es ta do ci vil, con di ção fí si ca,
de fi ci ên cia, et nia, na tu ra li da de, pro- 
ve ni ên cia ou lo cal de ori gem. A opo si- 
ção ten tou, ain da, in cluir no tex to que
fos se ve da da a dis cri mi na ção por ori- 
en ta ção se xu al, mas a al te ra ção foi
bar ra da.

O subs ti tu ti vo apro va do es ta be le ce
que os con cur sos pú bli cos de ve rão re- 
a li zar ava li a ção por pro vas, ou pro vas
e aná li se de tí tu los. Tam bém se rá pos- 
sí vel a eta pa de cur so de for ma ção. O

ob je ti vo das se le ções pú bli cas de pes- 
so al se rá ava li ar co nhe ci men tos, ha- 
bi li da des e com pe tên ci as pa ra o car go
em ques tão. As re gras es pe cí fi cas se- 
rão de fi ni das por re gu la men to da ad- 
mi nis tra ção pú bli ca ou do ór gão con- 
tra tan te, ob ser va dos os pa drões le gais
de se gu ran ça da in for ma ção.

Pe lo tex to apro va do, são con si de- 
ra das for mas vá li das de ava li a ção:

Pa ra a Ser vir Bra sil, Fren te Par la- 
men tar Mis ta do Ser vi ço Pú bli co, a
apro va ção da nor ma <traz re tro ces sos
à ca te go ria e pre ju di ca con cur sei ros=.
A Fren te afir ma que, <ao en ten der a
gra vi da de da ma té ria, ar ti cu lou por
emen das que vi sam ame ni zar os ris- 

cos do tex to e be ne fi ci ar os can di da- 
tos, ao in vés de pre ju di cá-los=, mas
que, no en tan to, <a ba se do go ver no
fe de ral no Con gres so, que tem se
mos tra do con trá rio ao ser vi ço pú bli- 
co no Bra sil, der ru bou os des ta ques
apre sen ta dos pe la opo si ção, que vi sa-
vam cor ri gir as in cons ti tu ci o na li da- 
des do PL=.

Uma das emen das pro to co la das
pe lo pre si den te da Ser vir Bra sil, de pu-
ta do fe de ral Pro fes sor Is ra el Ba tis ta
(PSB-DF), de man da va que o edi tal do
con cur so de ve ria ser pu bli ca do in te- 
gral men te no Diá rio Ofi ci al, com an-
te ce dên cia mí ni ma de 90 di as da re a- 
li za ção da pri mei ra pro va. A emen da
não foi acei ta.

Se gun do a Fren te, <o pro je to não
ga ran te a se gu ran ça ju rí di ca pa ra
quem irá pres tar a pro va e não pre vê
nor mas e re gras pa drão, sem trans pa- 
rên cia no pro ces so. Ain da, o tex to fa- 
vo re ce o fa vo ri tis mo, di mi nui o pe río-
do de pe di do de re cur so do can di da to
pa ra dois di as, não dei xa cla ro que ti-
po de com pe tên cia se rá co bra da, e
per mi te a pu bli ca ção de um no vo edi- 
tal an tes mes mo dos can di da tos apro-
va dos no cer ta me an te ri or se rem em-
pos sa dos, en tre ou tros pon tos pre ju- 
di ci ais=.

TABELA

PL sugere reajuste no
Imposto de Renda 2023

A ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA TABELA DO IR FOI EM 2015

O de pu ta do fe de ral Da ni lo For te (União-CE) apre sen- 
tou, nes ta quin ta-fei ra (4/8), um pro je to de lei que bus ca
o re a jus te da ta be la do Im pos to de Ren da, pre ven do a
isen ção da con tri bui ção pa ra quem ga nha até qua tro sa- 
lá ri os mí ni mos (PL 2.140/22) 4 o equi va len te a R$
5.200,00. 

A úl ti ma atu a li za ção da ta be la foi em 2015, quan do o
sa lá rio mí ni mo era de R$ 788. Ho je cor res pon de a R$
1.212,00. <Den tro des sa agen da de re du ção de im pos tos,
o ques ti o na men to que pre ci sa mos fa zer é so bre a ques- 
tão da atu a li za ção da ta be la do Im pos to de Ren da, o que
não ocor re des de 2015=, des ta ca For te.

Se gun do o tex to pro to co la do, a pro po si ção bus ca
cor ri gir a dis tor ção que a atu al ta be la do im pos to de ren- 
da im põe. <Com a de fa sa gem da ta be la e das de du ções
ob ser va-se que inú me ros con tri buin tes sem ca pa ci da de
con tri bu ti va pas sa ram a pa gar im pos to so bre su as ren- 
das, com pro me ten do sua dis po ni bi li da de fi nan cei ra
pa ra cus te ar as des pe sas ne ces sá ri as do dia a dia.=

Con for me a pro po si ção, o tra ba lha dor que re ce ber
sa lá rio de até R$ 5.200,00 não pa ga rá Im pos to de Ren da.
A par tir de R$ 5.200,01 até R$ 6.084,00 in ci di rá a alí quo ta
de 7,5%. O con tri buin te que re ce be de R$ 6.084,01 até R$
7.608,90 te rá des con ta do 15% de im pos to. Já pa ra sa lá ri- 
os de R$ 7.608,01 até R$ 9.116,12 a por cen ta gem cor res- 
pon den te é de 22,05%. E, por fim, o tra ba lha dor que re- 
ce be aci ma de R$ 9.116,13 ar ca rá com a alí quo ta de
27,5% de Im pos to de Ren da.

A atu a li za ção das alí quo tas do IR era uma pro mes sa
de cam pa nha do pre si den te Jair Bol so na ro (PL), as sun to
so bre o qual vol tou a co men tar es sa se ma na.

<Já es tá con ver sa do com o Pau lo Gue des. Vai ter atu a- 
li za ção da ta be la do Im pos to de Ren da pa ra o pró xi mo
ano. Es tá ga ran ti do já. Não sei o per cen tu al ain da, mas
va mos co me çar a re cu pe rar is so daí. Por que tá vi ran do,
na ver da de, um re du tor de ren da. E não uma ta be la=,
afir mou Bol so na ro.

ELEIÇÕES 2022

Aécio Neves abre mão
de disputar o Senado

TUCANO VAI APOIAR BRUNO MIRANDA, CANDIDATO DO PDT

O de pu ta do fe de ral Aé cio Ne ves (PSDB) anun ci ou,
nes ta quin ta-fei ra (4/8), que vai con cor rer à re e lei ção.
Em bo ra es ti ves se co ta do pa ra dis pu tar o Se na do Fe de- 
ral, o tu ca no re sol veu apoi ar Bru no Mi ran da, can di da to
do PDT ao pos to. O mo vi men to foi fei to a fim de for ta le- 
cer a par ti ci pa ção do tam bém tu ca no Mar cus Pes ta na
na dis pu ta pe lo go ver no mi nei ro.

PSDB e PDT ali nha ram uma ali an ça em tor no de Pes- 
ta na. Pa ra ter um pa lan que a Ci ro Go mes em Mi nas, os
pe de tis tas re sol ve ram apos tar em uma can di da tu ra ao
Se na do. <Ava li a mos que o mais im por tan te, nes te mo- 
men to, é for ta le cer a can di da tu ra de Mar cus Pes ta na ao
go ver no. Is so pas sa, tam bém, pe lo for ta le ci men to da
nos sa ali an ça. Vou dei xar a dis pu ta ao Se na do, em nos sa
cha pa, pa ra Bru no Mi ran da, gran de qua dro do PDT=,
dis se Aé cio. <Con ti nu a rei can di da to a de pu ta do fe de ral,
re to man do o tra ba lho que ve nho fa zen do na Câ ma ra=.

O par la men tar, con tu do, afir mou que a de ci são de
ten tar no vo man da to na Câ ma ra é uma <eta pa= de <um
pro je to que vai mui to mais lon ge=. <Que ro, den tro de al- 
gum tem po, ver Mi nas Ge rais vol tar ao tem po em que as
coi sas fun ci o na vam e em que os mi nei ros se or gu lha- 
vam de seu go ver no. E não vai de mo rar=, ga ran tiu.

Nes ta sex ta-fei ra (5), o PSDB de ve ofi ci a li zar a can di- 
da tu ra de Pes ta na e o apoio a Bru no Mi ran da. O par ti do
com põe uma fe de ra ção par ti dá ria com o Ci da da nia, ou- 
tro ra cha ma do de PPS. Nes se mo de lo, agre mi a ções que
se unem pre ci sam agir co mo se fos sem uma le gen da
úni ca.

O Ci da da nia, po rém, anun ci ou que vai ade rir à cam- 
pa nha pe la re e lei ção do go ver na dor Ro meu Ze ma (No- 
vo). O Ci da da nia foi cor te ja do por Ze ma pa ra in di car o
jor na lis ta Edu ar do Cos ta co mo vi ce-go ver na dor na cha- 
pa que ten ta rá a re e lei ção. A fe de ra ção com o PSDB e a
can di da tu ra de Pes ta na, no en tan to, frus trou a ideia.

As sim, o No vo dis pu ta rá o plei to com cha pa pu ro-
san gue 3 Ma teus Si mões se rá o vi ce.

São Luís, sexta-feira, 5 de agosto de 2022

https://banca.oimparcial.com.br/
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O Im par ci al- Em fe ve rei ro o se nhor re -
tor nou pa ra a As sem bleia. O que o de -
pu ta do tem a fa lar so bre es te re tor no
e quais são as su as pri o ri da des?

O Im par ci al- O se nhor fa la mui to so -

bre cui dar das pes so as. So bre so li da ri -
e da de e mos tra ser uma pes soa mui to
fa mí lia. Co mo o se nhor con ci lia es sa
vi da po lí ti ca atri bu la da com a vi da em
fa mí lia?

Im par ci al- O se nhor vis lum bra no vos
ho ri zon tes e te ve con fir ma da a sua
can di da tu ra a de pu ta do fe de ral. O que
o Ma ra nhão po de es pe rar de Már cio
Ho nai ser, se elei to a de pu ta do fe de -
ral?

ENTREVISTA - MÁRCIO HONAISER

Preocupação com a
educação e o trabalhador
GRACIELE MORORO

E
m vi si ta ao Jor nal O Im par ci al, 
o de pu ta do Már cio Ho nai ser 
(PDT) con ver sou so bre sua 
can di da tu ra pa ra de pu ta do 

fe de ral,  e so bre o tra ba lho na  Se cre ta- 
ria de Es ta do de De sen vol vi men to So- 
ci al (Se des), que coin ci diu com o pe- 
río do da pan de mia. Ele, que é Ges tor 
re co nhe ci do por sua pas sa gem na Sa- 
gri ma, e o quin to mais vo ta do pa ra 
de pu ta do es ta du al em 2018, co man- 
dou e am pli ou al guns dos pro gra mas 
car ros che fes do go ver no Flá vio Di no, 
tor nan do o MA des ta que na ci o nal nas 
po lí ti cas so ci ais. Foi pau ta do ao de- 
pu ta do es ta du al so bre os de sa û os em 
seu car go atu al, sua atu a ção em du as 
Se cre ta ri as, o im pac to da pan de mia e 
co mo con ci li ar pro je tos po lí ti cos, atu- 
a ção so ci al e vi da pes so al.

O Im par ci al – Du ran te o pe río do 
crí ti co da pan de mia, o se nhor es ta va 
no co man do da Se des, uma Se cre ta- 
ria que não pa rou em ne nhum mo- 
men to e foi fun da men tal pa ra fa zer 
che gar aos que mais pre ci sam ações 
de as sis tên cia. Co mo o se nhor des- 
cre ve es te mo men to?

Ho nai ser – Mui tas pes so as me per- 
gun ta ram por que, ao me ele ger de pu- 
ta do, as su mi a Se des. Acre di to que 
Deus sa be a ho ra cer ta de tu do e me 
co lo cou nes sa mis são. Além de ser cri- 
a do na Igre ja Ca tó li ca, nos sa fa mí lia e 
eu sem pre es ti ve mos en vol vi dos nas 
cau sas so ci ais, eu sem pre na mi li tân- 
cia po lí ti ca en tão cui dar de quem 
mais pre ci sa é ba si ca men te o mo ti vo 
pe lo qual me en vol vi na po lí ti ca.

Ao ser con vi da do pa ra a as su mir es- 
sa se cre ta ria tão im por tan te, vi a pos- 
si bi li da de de fa zer um tra ba lho mais 
am plo nes te cam po. Nun ca ia ima gi- 
nar que sur gi ria uma pan de mia avas-

MÁRCIO HONAISER (PDT) COM O SUPERINTENDENDE DE O IMPARCIAL CELIO SERGIO

sa la do ra não só pa ra a saú de, mas pa- 
ra a qua li da de de vi da das pes so as. 
Mui ta gen te per deu o em pre go, û cou 
sem ren da, o pre ço das coi sas au men- 
tou, en tão po der pro por ci o nar al gum 
au xí lio na que le mo men to di fí cil foi 
re al men te um tra ba lho im por tan te e 
gra ti û can te.

O Im par ci al – Ain da den tro do tra- 
ba lho de sen vol vi do na Se des, o que o 
se nhor des ta ca co mo ten do si do fun- 
da men tal nes te pe río do di fí cil da 
pan de mia e tam bém nos pós pan de- 
mia?

Ho nai ser – Nós am pli a mos a re de 
de res tau ran tes po pu la res, que se 
trans for mou na mai or re de de res tau- 
ran tes po pu la res do País, com mais de 

100 uni da des, e ain da co lo ca mos o va-
lor da re fei ção a R$ 1 re al. Lan ça mos o 
Va le Gás, que che gou a mais de 120 
mil fa mí li as ma ra nhen ses. Tra ba lha- 
mos na bus ca ati va de con su mi do res 
pa ra te rem aces so à ta ri fa so ci al de 
ener gia, im plan ta mos o pro gra ma 
Cui dar, em au xí lio aos ór fãos da Co-
vid. Pen san do na ge ra ção de em pre go 
e ren da no pós-pan de mia, am pli a mos 
o pro gra ma Mais Ren da no in te ri or do 
es ta do, che gan do a 60 mu ni cí pi os e 
mais de 3 mil pe que nos em pre en de-
do res ca pa ci ta dos e equi pa dos. Foi 
um gran de le que de ações pa ra que a 
nos sa po pu la ção fos se as sis ti da e ti- 
ves se no va pers pec ti vas de fu tu ro.

Candidatura a deputado federal

QUERO DAR ESSE NOVO SALTO RUMO À CÂMARA: PARA SEGUIR CUIDANDO E DANDO OPORTUNIDADES ÀS PESSOAS

Ho nai ser– Ape sar de es tar à fren te
da Se cre ta ria sem pre es ti ve aten to às
de man das da nos sa po pu la ção e ar ti- 
cu lan do be ne fí ci os pa ra os mu ni cí pi- 
os que me es co lhe ram co mo re pre- 
sen tan te. Foi de sa û a dor con ci li ar as
du as fun ções, mas va leu mui to a pe- 
na. Sem pre es ti ve pre sen te e bus quei
jun to a nos sa ban ca da vi a bi li zar as
de man das. Em Bra sí lia tam bém bus- 
quei re cur sos jun to ao se na dor We ver- 
ton, que nos aju dou a vi a bi li zar me- 
lho ri as e be ne fí ci os pa ra a po pu la ção,
se ja na saú de, na in fra es tru tu ra, na
edu ca ção e na as sis tên cia so ci al. E de
vol ta pa ra a As sem bleia, se gui mos
nes sa ta re fa, além de pro por pro je tos
de lei e dar voz às de man das do nos so
po vo. O fo co é o mes mo: cui dar da
nos sa po pu la ção nes se mo men to di fí- 
cil, em es pe ci al, os que mais ne ces si- 
tam.

Ho nai ser– Sou ca sa do com Gei se e
sou pai de três û lhos: Ma ria Ca ro li na,
João Gui lher me e Ma ria He le na. Sou
mi li tan te do PDT há 34 anos, en tão
quan do co nhe ci mi nha es po sa, já era
en vol vi do na mi li tân cia. Sou mui to fe- 
liz de con tar com a com pre en são de la
e das cri an ças, mes mo com to da a au- 
sên cia que a po lí ti ca aca ba cau san do
em ca sa. A mi nha ca çu la, Ma ria He le- 
na, nas ceu com Sín dro me de Down, e
con vi ver com ela é um apren di za do
cons tan te e nos abriu ain da mais os
olhos pa ra as ne ces si da des das pes so- 
as com de û ci ên cia de se rem mais
con tem pla das por leis e pro gra mas
que lhes dê mai or au to no mia e opor- 
tu ni da de. Mi nha mãe tra ba lha com a
APAE de Bal sas há mais de 20 anos e a
che ga da de Ma ria He le na só dei xou
es sa per cep ção mais for te nas nos sas
vi das. É de fa to al go que eu pre ten do
dar mui to da mi nha ener gia co mo de- 

pu ta do fe de ral.

Ho nai ser– A po pu la ção ma ra nhen-
se po de es pe rar um par la men tar
com pro me ti do com a po pu la ção e
com seu es ta do. Um par la men tar pe- 
de tis ta pre o cu pa do com a edu ca ção,
com o tra ba lha dor, com as mu lhe res e
jo vens, co mo apren di há tan tos anos
com Dr. Jack son. Que se rá in can sá vel
na lu ta pe los di rei tos das pes so as,
prin ci pal men te os que mais ne ces si- 
tam. Um par la men tar que es ta rá de- 
fen den do re cur sos pa ra o nos so es ta- 
do e vai bus car a am pli a ção do de ba te
em tor no das po lí ti cas de as sis tên cia
so ci al. Que vai re pre sen tar o se tor
pro du ti vo, de on de eu ve nho e que si- 
go tra ba lhan do pra for ta le cer. É pa ra
is so que que ro dar es se no vo sal to ru- 
mo à Câ ma ra: pa ra se guir cui dan do e
dan do opor tu ni da des às pes so as.

1

2

3

Di nhei ro en co fa do (1)

Di nhei ro en coi fa do (2)

So la van cos (1)

So la van cos (2)

<Bo ni tas, se pro du zi ram=

Ra cha em Pi nhei ro

Rou bo de ma dei ra

Bra sil em ma ni fes tos
Is to é in crí vel. As elei ções pre si den ci ais es tão bem ali, em 2 de

no vem bro, e a mai or dis cus são que se tra va no Bra sil não é so bre a
cri se econô mi ca, o de sem pre go, a cor rup ção e a fo me de 60 mi- 
lhões. É De mo cra cia que apa re ce co mo mai or pre o cu pa ção na ci- 
o nal. O re gi me de go ver no cu ja ori gem do po der vem do po vo pa- 
ra o po vo, ho je es tá em xe que. A sua sín te se, que re sul ta na li vre es- 
co lha de go ver nan tes pe los ci da dãos atra vés de elei ções di re tas
vi rou uma tor ren te de me do co le ti vo. De de de ban quei ros a ver- 
du rei ros, o me de é la ten te. Há dé ca da que o Bra sil não se sen tia
tão per to de uma rup tu ra da de mo cra cia saí da da Car ta Mag na de
1988. O Bra sil vi rou o pa raí so dos ma ni fes tos pe la de mo cra cia. Na
se ma na pas sa da, sem men ci o nar di re ta men te o pre si den te Jair
Bol so na ro, um gru po de ju ris tas da Uni ver si da de de São Pau lo,
em pre sá ri os, ar tis tas e in te lec tu ais lan ça ram a <Car ta pe la De mo- 
cra cia=. É uma res pos ta às ame a ças gol pis tas de Bol so na ro: <Ata- 
ques in fun da dos e de sa com pa nha dos de pro vas ques ti o nam a li- 
su ra do pro ces so elei to ral e o es ta do de mo crá ti co de di rei to. São
in to le rá veis as ame a ças aos de mais po de res e se to res da so ci e da- 
de ci vil, a in ci ta ção à vi o lên cia e à rup tu ra da or dem cons ti tu ci o- 
nal=, diz o tex to, já com qua se um mi lhão de sig na tá ri os. Na quar- 
ta-fei ra (27), Jair Bol so na ro foi irô ni co em re la ção ao do cu men to,
aûr man do não pre ci sar de <car ti nha= pa ra di zer que de fen de a de- 
mo cra cia. Pe lo Twit ter, vol tou à car ga. <Car ta de ma ni fes to em fa- 
vor da de mo cra cia. Por meio des ta, ma ni fes to que sou a fa vor da
de mo cra cia. As si na do: Jair Mes si as Bol so na ro, pre si den te da Re- 
pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil=. Es ta se ma na, um gru po iden ti û ca- 
do co mo <ad vo ga dos de di rei ta= lan çou ou tro ma ni fes to cu ja in- 
tro du ção diz: <Sem li ber da des não há de mo cra cia.= Em 24h o do- 
cu men to re ce beu 70 mil ru bri cas. Eles fa lam na <gra vís si ma ten ta- 
ti va de con so li dar no país a di ta du ra do pen sa men to úni co=. De- 
pois de to das as pe ri pé ci as bol so na ris tas so bre as elei ções e a re a- 
ção do Tri bu nal Su pe ri or Elei to ral na de fe sa da ur na ele trô ni ca, a
Fe de ra ção das In dús tri as do Es ta do de São Pau lo pre ten dia con vi- 
dar o pre si den te Jair Bol so na ro a as si nar, em al mo ço, o <ma ni fes to
em De fe sa da De mo cra cia e a Jus ti ça=, ar ti cu la do pe las su as li de- 
ran ças. Mas o pre si den te ain da ava lia se vai par ti ci par do even to,
no pró xi mo dia 11/08. O tex to, ob ti do pe la CNN, tem as si na tu ra
de mais de 100 en ti da des em pre sa ri ais e sin di cais, diz que os dois
tri bu nais con du zem <com ple na se gu ran ça, eû ci ên cia e in te gri da- 
de nos sas elei ções res pei ta das in ter na ci o nal men te=.

O de pu ta do fe de ral Jo si mar de Ma ra nhão zi nho (PL) a ca da
elei ção vai es can ca ran do ri que za em meio à po bre za re tum ban te
dos mu ni cí pi os on de faz po lí ti ca. Até ago ra, é o do no da mai or for- 
tu na in for ma da à Jus ti ça Elei to ral: R$25.406.802,39.

Só em di nhei ro vi vo, Ma ra nhão zi nho de cla rou R$ 1 mi lhão. A
per gun ta é: num país em que as ta xas de ju ros es tão nas al tu ras
pa ra in ves ti dor, co mo dei xar R$ 1 mi lhão pe gan do mo fo em ca sa?
Tam bém o se na dor We ver ton Ro cha de cla rou R$ 500 mil guar da- 
dos no co fri nho.

De ci são do STJ pro du ziu mais um ca pí tu lo na ba ta lha pe lo co- 
man do do PROS. A Car te de vol veu o co man do do par ti do a Mar- 
cus Ho lan da, elei to em 2020. No Ma ra nhão, Mar cos Cal das de ve
re as su mir o di re tó rio e le vá-lo pa ra a ali an ça com We ver ton Ro- 
cha.

O pre si den te Eu rí pe des Jr, que per deu a di re ção por or dem do
STJ se ma na pas sa da, pre ten dia le var o par ti do pa ra a ali an ça com
o PT de Lu la. No Ma ra nhão, o ve re a dor Chi co Car va lho pre ten dia
apoi ar a can di da tu ra de Car los Bran dão ao go ver no.

Se na dor Jo sé Ser ra, no lan ça men to da cha pa pre si den ci al de Si- 
mo ne Te bet (MDB) com a de pu ta da Ma ra Ga bril li (PSDB) na vi ce 

 
Dos 18 de pu ta dos fe de rais do Ma ra nhão, 13 vo ta ram a

fa vor da lei que aca ba com o ûm da saí da tem po rá ria
dos pre sos em fe ri a dos es pe ci ais, três não vo ta ram e

dois fo ram con tra: Ru bens Pe rei ra Jr e Zé Car los, am bos
do PT. O tex to foi pro va do pe la Câ ma ra, an te on tem.

 
Em um dis cur so na se de do Clu be Mi li tar do Rio de Ja- 

nei ro, di re ci o na do a co ro néis e ge ne rais da re ser va em
20 de agos to de 1993, o en tão de pu ta do fe de ral Jair

Bol so na ro (PPR), de fen dia a ur na ele trô ni ca co mo al- 
ter na ti va con tra frau des nas vo ta ções im pres sas da que le

pe río do.
 

Na épo ca Bol so na ro dis se: <Es se Con gres so es tá mais do
que po dre. Es ta mos vo tan do uma lei elei to ral que não
mu da na da. Não que rem in for ma ti zar as apu ra ções.

Sa be o que vai acon te cer? Os mi li ta res te rão 30 mil vo- 
tos, e só se rão com pu ta dos 3.000=.

 

Dois ve re a do res do PDT de Pi nhei ro, San dro Li ma e Edi nil do
Ro dri gues fo ram à As sem bleia Le gis la ti va com a vi ce-pre fei ta Ana
Pau la, dar apoio a Othe li no Ne to (PC doB) e à cha pa li de ra da por
Car los Bran dão. Si nal de aler ta no in te ri or, pa ra o can di da to pe de- 
tis ta We ver ton Ro cha.

A Po lí cia Fe de ral de üa grou on tem, em Bar ra do Cor da (MA),
ope ra ção de com ba te a ex tra ção, be ne û ci a men to e re cep ção ile- 
gal de ma dei ra na ter ra in dí ge na Ca na Bra va. Fo ram 22 man da dos
bus ca e apre en são e se te de sus pen são da ati vi da de econô mi ca de

São Luís, sexta-feira, 5 de agosto de 2022

https://banca.oimparcial.com.br/
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MÔ NI CA MOU RA
Es pe ci a lis ta em Saú de e Edu ca ção Se xu -
al

WESLEY CE SAR GO MES COS TA
- Ad vo ga do cons ti tu ci o na lis ta com atu a -
ção nas áre as cri mi nal, elei to ral e mu ni -
ci pal

O fantástico mundo dos meus Match’s

Eu sem pre vou de fen der os apps de
re la ci o na men to. Sem pre!

Sou tí mi da de mais pra me ex por
em am bi en tes des co nhe ci dos, ca sei ra
de mais pra me aven tu rar em ro lês ale- 
a tó ri os nos FDS’s e ca re ta de mais pa ra
en ca rar be bi das e mú si ca al ta em uma
ba la da. No mun do di gi tal eu me sin to
con for tá vel pa ra ava li ar (com jul ga- 
men to) vo ca bu lá rio, con cor dân cia
ver bal, co e rên cia e co e são nos tex tos
do per ûl (sim, sou des sas!). Ain da nes- 
sa li nha, eu con si go fa zer um apa nha- 

do ge ral dos am bi en tes que a pes soa
fre quen ta, pro gra mas que gos ta de fa- 
zer, re la ção com ami gos, fa mí lia, tra- 
ba lho e os por me no res que me in te- 
res sam e me im pul si o nam na con ver- 
sa.

Dis pen so per ûs e pes so as va zi as.
Meu ob je ti vo aqui é re al men te tro car
ex pe ri ên ci as e só vou con ti nu ar dan- 
do aten ção a quem tem al go a me ofe- 
re cer: his tó ri as de vi da, pai xões, pro- 
pó si to, û lo so û as, con teú do que abra- 
ce as ar tes, mú si ca, vi a gens, ci ne ma,
li vros, ex pe ri ên ci as tra gicô mi cas
(ado ro es sa par te) e gar ga lha das. Tem
que ter mui ta gar ga lha da!

Jo gui nhos de ima gem e os ten ta ção
nem se quer apa re cem no meu ra dar.
Não te nho pa ci ên cia pa ra cor pos
chei os de men tes va zi as.

As his tó ri as de vi da ge ral men te
pren dem a mi nha aten ção. Gos to dos
que têm gos to por vi ver. Aque les que
se lan çam pra vi da de ver da de, que
gos tam do tra ba lho que fa zem, que le- 
van tam da ca ma com te são to dos os
di as. Es sas pes so as têm mui to a me
en si nar e que ro evo luir com elas. Na
mi nha opi nião, ape sar dos atro pe los e
dos tom bos que le va mos, vi ver é bem
mais que <ape nas exis tir= nas re des
so ci ais, e é com es sas pes so as que me

co nec to.
Nin guém es tá imu ne a en con tros

com al guns psi co pa tas, nem nos apps
e nem na vi da re al 3 is so é um fa to! Pra
con tro lar os ris cos, eu apren di a ter
cui da do re do bra do com as pes so as
que apa ren te men te têm mui ta coi sa
em co mum. Sa be aque la pes soa que
não dis cor da de vo cê em na da?
Hum… û que aten to! Ou ela tem a au- 
to es ti ma mui to frá gil ou o pró xi mo
pas so é te apli car um Lo ve Bom bing (e
vo cê não vai que rer is so, acre di te!).
Nin guém é uma có pia û el de ou tra
pes soa! Ex ces so de coin ci dên cia é
mui to sus pei to, lem bre dis so! Veio a
sen sa ção de que en con trou a tam pa
per fei ta pa ra a sua pa ne la, fu ja! Per fei- 
ção não exis te nem em vo cê e nem em
nin guém. Des cu bra e abra ce as im- 
per fei ções, por que elas sim são re ais!
Evo luir jun to é um bom ca mi nho pa ra
a fe li ci da de e pros pe ri da de de uma
ami za de, na mo ro ou mes mo de um
se xo ca su al e des pre ten si o so.

Daí vo cê po de es tar se per gun tan- 
do: <Mas Mô ni ca… no Tin der só tem
gen te de sin te res san te! Não te nho
nem pa ci ên cia!= e com pro pri e da de te
di go: EX PE RI MEN TE EN TRE GAR O
QUE VO CÊ ES PE RA RE CE BER, POR- 
QUE O MUN DO É FEI TO DE TRO CAS.

Já posso plantar maconha?

A ex tra ção de ca na bi di ol pa ra uso
pró prio é te ma po lê mi co. Nor mal- 
men te, es tá as so ci a do à dou tri na re li- 
gi o sa, além de ide o lo gia e po lí ti cas
con ser va do ras. A ci ên cia tam bém tem
as su as ale ga ções con tra e a fa vor. Mas
é pre ci so de ba tê-lo do pon to de vis ta
ju rí di co pa ra não ser con si de ra do cri- 
me e sim ques tão de saú de pú bli ca no
Bra sil. Há cer ca de um mês, foi no tí cia
na ci o nal que a 6ª Tur ma do Su pe ri or
Tri bu nal de Jus ti ça (STJ) con ce deu de- 
ci são iné di ta no país a fa vor de três
pa ci en tes de São Pau lo. Eles ga nha- 
ram o sal vo-con du to pa ra plan tar
Can na bis sa ti va (ma co nha), com a û- 
na li da de de ex trair óleo me di ci nal pa- 
ra ûns me di ci nais.

En tão, to do mun do ago ra já po de
plan tar ma co nha no seu quin tal e jus- 
ti û car que é pa ra ûns me di ci nais ou
te ra pêu ti cos? A res pos ta é não. Ape sar
da de ci são do STJ e de as ou tras ins- 
tân ci as da Jus ti ça ten de rem a se guir o
mes mo po si ci o na men to a par tir de
ago ra, a li be ra ção ocor re rá me di an te
ação ju di ci al. Ca so con trá rio, a pes soa
cor re o ris co de ser en qua dra da no ar- 
ti go 34 da Lei 11.343, de 23 de agos to
de 2006, que é cri me <fa bri car, ad qui- 
rir, uti li zar, trans por tar, ofe re cer, ven- 
der, dis tri buir, en tre gar a qual quer tí- 
tu lo, pos suir, guar dar ou for ne cer,
ain da que gra tui ta men te, ma qui ná- 
rio, apa re lho, ins tru men to ou qual- 
quer ob je to des ti na do à fa bri ca ção,
pre pa ra ção, pro du ção ou trans for ma- 
ção de dro gas, sem au to ri za ção ou em
de sa cor do com de ter mi na ção le gal
ou re gu la men tar=. A pe na pre vis ta é
de 3 a 10 anos de re clu são, e pa ga men- 
to de R$ 1,2 mil a R$ 2 mil di as-mul ta.

O que po de mu dar o ce ná rio é a

apro va ção do Pro je to de Lei nº 399/15
que tra mi ta na Câ ma ra dos De pu ta- 
dos. Com as no vas re gras, se ria pos sí- 
vel a co mer ci a li za ção de me di ca men- 
tos que con te nham ex tra tos, subs tra- 
tos ou par tes da plan ta Can na bis sa ti- 
va em sua for mu la ção pa ra ûns me di- 
ci nais, ve te ri ná ri os e cos mé ti cos.

Pa ra a área da saú de das pes so as, a
lei per mi ti ria o cul ti vo pró prio e a ex- 
tra ção de ca na bi di ol sob pres cri ção
mé di ca, co mo for ma de tra ta men to
de do en ças que, com pro va da men te,
não res pon dem mais aos pro du tos
far ma co ló gi cos dis po ní veis no mer- 
ca do. Mas o pro je to es tá pa ra do por
pres são de po lí ti cos e de en ti da des
con ser va do ras. A jus ti û ca ti va é sem- 
pre a mes ma: que rem li be rar o uso da
ma co nha no Bra sil. Usam fa ke news
nas re des so ci ais pa ra de tur par o pro- 
je to e ar re ba nhar mais se gui do res na
cam pa nha. Do la do da ci ên cia, o gru- 
po con trá rio à li be ra ção do plan tio
pró prio da Can na bis sa ti va es tá na
pos si bi li da de de ob ter uma subs tân- 
cia sem a con cen tra ção ne ces sá ria do
me di ca men to que be ne û cie o pa ci en- 
te. Nes se ca so, o ris co es tá em a pes soa
fa bri car en tor pe cen te e, re al men te, o
uso ser re cre a ti vo. Os pre juí zos são
mai o res à so ci e da de. A so lu ção se ria a
cri a ção de nú cle os ou em pre sas es pe- 
ci a li za das na pro du ção do ca na bi di ol.
En quan to o de ba te se gue na Jus ti ça e
na Câ ma ra dos De pu ta dos, a Agên cia
Na ci o nal de Vi gi lân cia Sa ni tá ria (An- 
vi sa) se an te ci pou e apro vou em 2019
o co mér cio do ca na bi di ol no mer ca do
bra si lei ro. Com es sa nor ma ti va, au- 
men tou a pos si bi li da de de o pa ci en te
con se guir o me di ca men to gra tui ta- 
men te pe lo Sis te ma Úni co de Saú de
(SUS). E, no va men te, to do o pro ce di- 
men to pas sa pe los tri bu nais. E sai ba
que há bu ro cra cia pa ra ob ter su ces so
no pro ces so.

No ano pas sa do, o Su pe ri or Tri bu- 

nal Fe de ral (STF) de ci diu que o go ver-
no de São Pau lo te ria de cus te ar o tra- 
ta men to à ba se de ca na bi di ol pa ra um
jo vem com epi lep sia e en ce fa lo pa tia
crô ni ca. De pois des se fa to, a Jus ti ça
foi pro vo ca da em ou tros es ta dos bra-
si lei ros so bre o te ma e, na mai o ria dos
ca sos, os pa ci en tes ti ve ram ga nho de
cau sa, ape sar de os pro tes tos e re cur-
sos ju di ci ais de en ti da des que te mem
a li be ra ção da ma co nha pa ra o uso re-
cre a ti vo. O ca na bi di ol é pes qui sa do e
usa do em mais de 40 paí ses.

A can na bis con tém subs tân ci as
quí mi cas ca pa zes de tra tar de uma
gran de va ri e da de de do en ças. Con tu- 
do, os me di ca men tos não são ca pa zes
de cu rar as do en ças pro pri a men te di- 
tas, mas, sim, mi ni mi zar ou até eli mi- 
nar cer tos sin to mas e, des sa for ma,
me lho rar a qua li da de de vi da do pa ci-
en te. En tre es sas subs tân ci as, ge ne ri- 
ca men te cha ma das de ca na bi noi des,
as mais uti li za das são o CBD e o THC.
Des de de zem bro de 2019, a Agên cia
Na ci o nal de Vi gi lân cia Sa ni tá ria (An- 
vi sa) apro vou o co mér cio do CBD no
mer ca do bra si lei ro. Com es sa nor ma-
ti va, au men tou a pos si bi li da de de o
pa ci en te con se guir o me di ca men to
gra tui ta men te pe lo Sis te ma Úni co de
Saú de (SUS). E, no va men te, to do o
pro ce di men to pas sa pe los tri bu nais.E
sai ba que há bu ro cra cia pa ra ob ter su-
ces so no pro ces so.

Pa ra con se guir na Jus ti ça que o Sis- 
te ma Úni co de Saú de (SUS) pa gue o
tra ta men to à ba se de ca na bi di ol, é
pre ci so um re la tó rio mé di co de ta lha- 
do so bre o ca so e qual a ur gên cia pa ra
o tra ta men to. Apre sen tar na ação ju- 
di ci al o bem-es tar que o pa ci en te ga-
nha rá com o me di ca men to. Ain da é
ne ces sá rio com pro var que a fa mí lia
não tem con di ções û nan cei ras pa ra
com prá-lo, mes mo que o do en te te- 
nha pla no de saú de par ti cu lar.

CH RIS TI NO ÁU REO
 - De pu ta do fe de ral pe lo Rio de Ja nei ro, foi o re la tor em
ple ná rio da PEC 15/22

 So bre fa tos e
ar gu men tos

Vi ve mos um mo men to mui to im por tan te pa ra o Bra- 
sil e pa ra os bra si lei ros. De pois de am pla dis cus são no
Con gres so, con se gui mos com por um con jun to de so lu- 
ções emer gen ci ais pa ra en fren tar a in üa ção de ali men- 
tos e com bus tí veis. Os re sul ta dos já co me ça ram a ser
sen ti dos no bol so da po pu la ção. Em me a dos de ju nho,
apro va mos a re du ção do ICMS so bre, en tre ou tros itens,
os de ri va dos de pe tró leo. O efei to veio rá pi do. Em vá ri os
es ta dos, em es pe ci al no Rio de Ja nei ro, a ga so li na 4 que
ame a ça va atin gir o pre ço de R$ 10 por li tro 4 re cu ou pa- 
ra um pa ta mar pró xi mo da me ta de. Ago ra, em pou co
tem po tes te mu nha re mos o efei to po si ti vo da apro va ção
da cha ma da PEC dos Au xí li os.

Des de o iní cio da dis cus são, a pro pos ta foi ques ti o na- 
da por mo ti vos an tagô ni cos. Em co mum, ape nas o ca- 
tas tro ûs mo tan to dos que acu sa vam um gas to ir res pon- 
sá vel do or ça men to quan to dos que po li ti za ram a ques- 
tão. Am bas as cor ren tes se dis tan ci a vam do prin ci pal nó
que se bus cou de sa tar: o es ta do de emer gên cia em que
vi vem mi lhões de bra si lei ros as so la dos pe la fo me, a mi- 
sé ria e o de sem pre go.

No Se na do, o tex to foi apro va do qua se por una ni mi- 
da de e na Câ ma ra não foi di fe ren te. En tre ou tros be ne fí- 
ci os, o tex to pre vê o au men to do Au xí lio Gás pa ra o va lor
in te gral do bo ti jão, be ne û ci an do 5,5 mi lhões de fa mí li- 
as. A me di da tam bém cria o Bem-Ca mi nho nei ro, que
vai dis po ni bi li zar R$ 5,4 bi lhões aos pro ûs si o nais, aju- 
dan do a re du zir o im pac to do pre ço do di e sel. Ou tra ca- 
te go ria con tem pla da é a dos ta xis tas, aos quais se rão
des ti na dos R$ 2 bi lhões a ûm de re du zir o im pac to dos
au men tos ex po nen ci ais re cen tes. So ma dos os gru pa- 
men tos, se rão mais de um mi lhão de be ne û ciá ri os.

To dos sa bem que a al ta de pre ços se re üe te no au- 
men to do fre te, e, por con sequên cia, en ca re ce os ali- 
men tos pa ra to dos nós que so mos con su mi do res. Por is- 
so, a ma té ria é tão ur gen te. De for ma res pon sá vel, o que
se propôs em ter mos le gal men te an co ra dos foi a uti li za- 
ção de re cei tas ex tra or di ná ri as su pe ri o res, no âm bi to fe- 
de ral, a R$ 68 bi lhões, ex traí das do bol so da po pu la ção,
in clu si ve dos mais po bres, ao lon go des te ano, por con ta
do au men to do cus to de vi da. E é exa ta men te des sa fon- 
te que se rá pos sí vel co brir os gas tos ori gi ná ri os da PEC
de cer ca de R$ 41,2 bi lhões.

Fi ca cla ro, por tan to, que hou ve a pre o cu pa ção em
equi li brar o ce ná rio atu al e pro je tar a dis cus são pa ra o
or ça men to de 2023, no û nal do ano, oca sião em que se rá
de ba ti da a con ve ni ên cia de ma nu ten ção dos be ne fí ci os
ou, even tu al men te, sua sus pen são, a de pen der de co mo
se com por ta rem as me tas ûs cais.

A me di da per mi tiu, ain da, ofe re cer a es ta dos e mu ni- 
cí pi os a pos si bi li da de da gra tui da de das pas sa gens pa ra
os ido sos, sem afe tar a ta ri fa dos de mais pas sa gei ros. O
au men to de R$ 400 pa ra R$ 600 do va lor do Au xí lio Bra- 
sil, com a pos si bi li da de de in clu são de 1,6 mi lhão de fa- 
mí li as no pro gra ma, é me di da con cre ta e efe ti va de
com ba te à ex tre ma po bre za que as so la o Bra sil.

Por sua di men são, com ple xi da de e al can ce na ci o nal,
os au xí li os com cer te za con tri bui rão pa ra mo ti var ca te- 
go ri as a con ti nu a rem gi ran do o ci clo da eco no mia na ci- 
o nal, num mo men to, va le re pe tir, que é de ex tre ma di û- 
cul da de. É tam bém um meio ter mo nu ma ho ra em que
o país pre ci sa de me nos ex tre mis mo e mais con jun ção
de for ças em prol de to dos. Um ape lo ao bom sen so.
Mais fa tos, me nos ar gu men tos

São Luís, sexta-feira, 5 de agosto de 2022

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


São Luís, sexta-feira, 5 de agosto de 2022

GERAL 5

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COROATÁ

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

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2022. A Prefeitura Municipal de 
Coroatá/MA, através de seu pregoeiro, designado pela Portaria nº 001/2022, torna público para conhecimento dos 
interessados, que fará realizar, sob a égide da Lei nº 10.520/2002, Decreto Municipal nº 040/2020, Lei 
Complementar 123/2006, Lei nº 10.024/2019, Decreto Federal 3.555/2002, e da Lei nº 8.666/93 e suas 
alterações posteriores, licitação na modalidade PREGÃO na forma ELETRÔNICA do tipo MENOR PREÇO 
por ITEM, cujo objeto é Contratação de empresa especializada para fornecimento de veiculo móvel para 
transporte de equipes das unidades de saúde do municipio de Coroatá-MA. A realização do certame 
está prevista para o dia 18 de Agosto de 2022, às 08h00min - horário de Brasília. Edital/Anexos estão à 
disposição dos interessados no horário das 08:00 às 14:00hs na Comissão Permanente de Licitação-CPL, para 
consulta gratuita, podendo ser obtidos através do sites: http://transparencia.coroata.ma.gov.br/acessoInfor-
macao/licitacao/tce; http://site.tce.ma.gov.br/index.php/mural-de-licitacoes-2 e www.portaldecompraspubli-
cas.com.br, ou mediante pagamento de R$ 50,00 (cinquenta reais), a ser recolhido através do Documento de 
Arrecadação Municipal-DAM emitido pela Secretaria Municipal de Finanças, E-mail.:cplcoroata@gmail.com, 
Tel.: 3641-1478, Coroatá/MA 03/08/2022, Valquíria de Sousa Costa Carneiro, Secretária Municipal De Saúde.

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

CNPJ: 05.282.801/0001

AVISO DE LICITAÇÃO.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2022.PROCESSO 
ADMINISTRATIVO Nº 086.22.06/2022- 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 ELETRÔNI-
CA, com critério de julgamento de MENOR PREÇO POR ITEM, para Registro de Preços para futura 
contratação de empresa para o fornecimento de material de consumo (material de expediente, didático e 
pedagógico) para atender as necessidades da rede municipal de ensino da Secretaria Municipal de Educação, 
Esporte e Lazer de Riachão/MA, bem como Secretarias partícipes. Com sessão de abertura para 
ser realizada no dia 19 de agosto de 2022, às 09h00min (nove horas) no sítio eletrônico do 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 do Portal Bolsa Nacional de Compras (BNC) - www.bnc.org.
br e site oficial da Prefeitura de Riachão/MA 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), 04 de agosto de 2022. Walisson Cunha Duarte. Pregoeiro Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA – MA

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 020/2022. A 

Prefeitura Municipal de Presidente Dutra/MA, torna público que realizará 

Licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 020/2022. Objeto: Registro de Preços 

para eventual e futura contratação de empresa especializada para fornecimento de 

materiais de construção em geral para atender as necessidades da Secretaria de I

nfraestrutura do Município de Presidente Dutra - MA. REALIZAÇÃO: 

18/08/2022 às 09:00 horas DIPLOMA LEGAL: Lei nº 10.520/2002 com aplicação 

subsidiária da Lei nº 8.666/93 e suas alterações. OBSERVAÇÕES: O Edital estará 

disponível na íntegra, no endereço eletrônico: www.compraspresidentedutra.com.

br e no Site do Município http://presidentedutra.ma.gov.br. Presidente Dutra, 02 de 

agosto de 2022. Otávio Renan Meneses Delmondes Santana – Pregoeiro Municipal. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA – MA
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 021/2022. 
A Prefeitura Municipal de Presidente Dutra/MA, torna público que 
realizará Licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 021/2022. 
Objeto: Registro de Preços para eventual e futura Contratação de 
empresa para aquisição de Kits Natalidades para a Secretaria 
Municipal de Assistência Social do Município de Presidente Dutra – MA. 
REALIZAÇÃO: 19/08/2022 às 09:00 horas DIPLOMA LEGAL: Lei 
nº 10.520/2002 com aplicação subsidiária da Lei nº 8.666/93 e suas 
alterações. OBSERVAÇÕES: O Edital estará disponível na íntegra, no 
endereço eletrônico: www.compraspresidentedutra.com.br e no Site do 
Município http://presidentedutra.ma.gov.br. Presidente Dutra, 03 de agosto 
de 2022. Otávio Renan Meneses Delmondes Santana – Pregoeiro Municipal.

Edital de Leilão Público nº 3075/0222- 
1° Leilão e nº 3076/0222 - 2° Leilão

A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAIXA, por meio da CN Manutenção de Bens, torna 
público aos interessados que venderá, pela maior oferta, respeitado o preço mínimo de venda, 
constante do anexo II, deste Edital, no estado físico e de ocupação em que se encontra(m), 
imóvel (is) recebido (s) em garantia, nos contratos inadimplentes de Alienação Fiduciária, 
de propriedade da CAIXA. O Edital de Leilão Público - Condições Básicas, do qual é parte 
integrante o presente aviso de Venda, estará à disposição dos interessados de 19/08/2022 até 
28/08/2022, no primeiro leilão, e de 02/09/2022 até 12/09/2022, no segundo leilão, em horário 
bancário, nas Agências da CAIXA nos estados AC, AL, BA, CE, DF, GO, MA, MG, MS, MT, 
PA, PB, PE, PR, RJ, RN, RS, SC e SP e no escritório do leiloeiro, Sr. WERNO KLÖCKNER 
JUNIOR, no endereço Av. Avenida Carlos Gomes, 226, térreo, Zona 05, Maringá/PR,, CEP 
87015-200, telefones (44) 3026-8008 e (44) 99973-8008. Atendimento no horário de segunda 
a sexta das 08:00 às 11:30hs e das 13:30 às 18:00hs (Site: www.kleiloes.com.br). O Edital 
estará disponível também no site: www.caixa.gov.br/imoveiscaixa). O 1° Leilão realizar-se-á 
no dia 29/08/2022, às 13h (horário de Brasília), e os lotes remanescentes, serão ofertados no 
2° Leilão no dia 13/09/2022, às 13h (horário de Brasília), ambos exclusivamente no site do 
leiloeiro, no endereço:  www.kleiloes.com.br).

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CN MANUTENÇÃO DE BENS

AVISO DE VENDA

MINISTÉRIO DA 
ECONOMIA

GOVERNO 
FEDERAL

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

GINECOLOGIA (CONSULTAS E PROCEDIMENTOS), COM EQUIPAMENTO EM COMODATO para 

atender a demanda da POLICLINICA DE BARRA DO CORDA.

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR LOTE.

DATA DA SESSÃO: ADIADO ATÉ ULTERIOR DELIBERAÇÃO.

MOTIVO: Conforme solicitação do setor demandante.

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@gmail.com e fernando.cslemserh@gmail.com, ou pelo telefone (98) 

3235-7333.

São Luís (MA), 2 de agosto 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 169/2022 - CSL/EMSERH
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 86.065/2022 – EMSERH

OBJETO: CONTRATAÇÃO de empresa especializada na prestação de Serviços Laboratoriais em 

Análises Clínicas para atender as necessidades da POLICLÍNICA DO COROADINHO.

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO.

DATA DA SESSÃO: ADIADO ATÉ ULTERIOR DELIBERAÇÃO.

MOTIVO: Esclarecimento não respondido em tempo hábil.

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@gmail.com e/ou fernando.cslemserh@gmail.com, ou pelo telefone (98) 

3235-7333.

São Luís (MA), 1 de agosto 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 180/2022 - CSL/EMSERH
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 55.427/2022 – EMSERH

A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO/UEMA, através do seu Pregoeiro, na forma da Lei 

Federal nº 8.666/93, Lei Federal 10.520/02 e do Decreto nº 10.024/19, informa que realizará licitação, 

na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, de interesse da 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO - UEMA, conforme a seguir discriminado:

As propostas serão recebidas no endereço eletrônico www.comprasnet.gov.br. Informa-se ainda que o 

edital e seus anexos estarão disponíveis aos interessados no site da Universidade Estadual do Maranhão, 

onde poderão ser consultados e adquiridos gratuitamente, através do site www.licitacoes.uema.br, e 

www.comprasnet.gov.br. Esclarecimentos adicionais pelo telefone (98) 2016-8114.

São Luís, 2 de agosto de 2022

Maria dos Remédios dos Santos Marques

Presidente da Comissão Setorial Permanente de Licitação da CSL/UEMA

ESTADO DO MARANHÃO
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO - UEMA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO

DATA HORA PROCESSO

24/08/2022 9h30 Nº 135358/2022 Pregão Eletrônico nº 038/2022

Objeto: Aquisição de equipamentos de informática para atender ao Núcleo de Tecnologias para 
Educação - UEMANET - Convênio nº 839965/2016 - FNDE/UEMA.

A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária - SEAP, através de sua Comissão Setorial de 

Licitação - CSLIC, torna público aos interessados que realizará a licitação em epígrafe NO DIA 05 DE 

SETEMBRO DE 2022, ÀS 10H, pelo site eletrônico www.comprasnet.gov.br, cujo objeto é a aquisição 

de materiais e equipamentos destinados à modernização e manutenção da rede lógica desta 

SEAP/MA. O edital e seus anexos estão à disposição dos interessados nos sites 

https://www.gov.br/compras/pt-br e http://seap.ma.gov.br/pregoes-online/, podendo, em caso de 

problemas nos sites acima, ser adquirido gratuitamente na CSLIC/SEAP, através dos e-mails: 

cslicseap@gmail.com ou cslic@seap.ma.gov.br, durante os dias úteis, das 8h às 12h e das 14h às 18h, e 

pelo telefone (98) 99228-7275.

PUBLIQUE-SE o presente aviso no Diário Oficial do Estado do Maranhão – DOE/MA, jornal de 

grande circulação e no site eletrônico desta SEAP.

São Luís/MA, 3 de agosto de 2022

ALEXANDRE BENIGNO PEREIRA

Pregoeiro Substituto da - CSLIC/SEAP

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO - CSLIC
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 87/2022 - CSLIC/SEAP
PROCESSO Nº 28936/2022 - SEAP

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COROATÁ

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

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2022. A Prefeitura Municipal de 
Coroatá/MA, através de seu pregoeiro, designado pela Portaria nº 001/2022, torna público para conhecimento dos 
interessados, que fará realizar, sob a égide da Lei nº 10.520/2002, Decreto Municipal nº 040/2020, Lei 
Complementar 123/2006, Lei nº 10.024/2019, Decreto Federal 3.555/2002, e da Lei nº 8.666/93 e suas 
alterações posteriores, licitação na modalidade PREGÃO na forma ELETRÔNICA do tipo MENOR PREÇO 
por ITEM, cujo objeto é Contratação de empresa especializada para aquisição de 01 (um) veículo tipo 
Van para atender do TFD (Tratameno Fora Domicilio) do municipio de Coroatá-MA. A realização do 
certame está prevista para o dia 19 de Agosto de 2022, às 08h00min - horário de Brasília. Edital/Anexos 
estão à disposição dos interessados no horário das 08:00 às 14:00hs na Comissão Permanente de Licitação-CPL, 
para consulta gratuita, podendo ser obtidos através do sites: http://transparencia.coroata.ma.gov.br/acessoInfor-
macao/licitacao/tce; http://site.tce.ma.gov.br/index.php/mural-de-licitacoes-2 e www.portaldecompraspublicas.
com.br, ou mediante pagamento de R$ 50,00 (cinquenta reais), a ser recolhido através do Documento de Ar-
recadação Municipal-DAM emitido pela Secretaria Municipal de Finanças, E-mail.:cplcoroata@gmail.com, 
Tel.: 3641-1478, Coroatá/MA 03/08/2022, Valquíria de Sousa Costa Carneiro, Secretária Municipal De Saúde.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA

AVISO DE ADIAMENTO. Pregão Eletrônico nº 002/2022. A Prefeitura Municipal de Carolina, 
mediante seu Pregoeiro, designado pela Portaria nº 012, de 01 de janeiro de 2021, torna público 
que o Pregão Eletrônico nº 002/2022-CPL/PMC, do tipo Menor Preço por Item, tem como objeto 
o Registro de Preços para aquisição de Medicamentos de uso comum e material de consumo para 
uso hospitalar (médico hospitalar, odontológico, laboratório COVID e outros), marcada para 
05.08.2022, às 09h00min, fica adiada para 17.08.2022, às 09h00min, no site www.licitanet.com.
br. Carolina/MA, 04 de agosto de 2022. AMILTON FERREIRA GUIMARÃES – Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2022, REGISTRO DE PREÇO 
Nº 031-2022. O Município de Lago da Pedra (MA), por meio da Comissão Permanente de Licitação - CPL avisa aos 
interessados que fará realizar Licitação na seguinte modalidade e condições. Modalidade: Pregão Eletrônico. 
Modo de disputa: Aberto. Tipo de licitação: Menor preço por item, que será regida pela Lei nº 10.520/2002 
e Decreto nº 10.024/2019, subsidiariamente as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações. Objeto: 
REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 
FORNECIMENTO DE DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 
SECREATARIA DE SAÚDE E SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO TRABALHO E 
DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO DO MUNICIPIO DE LAGO DA PEDRA-MA. Data e 
horário do início da disputa: 22 de agosto de 2022, às 14h30min (duas horas e trinta minutos). Site 
para realização do Pregão: www.licitanet.com.br. Poderão participar deste Pregão os interessados que 
militem no ramo pertinente ao objeto desta licitação e as empresas definidas como Microempresas (ME), 
Empresas de Pequeno Porte (EPP) e equiparadas, especializadas no ramo, que comprovem possuir os requisitos 
mínimos de qualificação exigidos no edital, para a execução de seus objetivos. Meios de disponibilização 
do edital: no site do LICITANET (www.licitanet.com.br), PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (https://lago-
dapedra.ma.gov.br/acessoainformacao.php), SACOP (https://www6.tce.ma.gov.br/sacop/muralsite/mural.
zul) e E-MAIL DA CPL (cpllagodapedra@gmail.com). Maiores informações poderão ser obtidas nos dias 
de expediente das 08:00 às 12:00 horas, no Setor de Licitação do Município de Lago da Pedra- MA, onde 
poderão ser consultados gratuitamente, desde que em mídia, podendo ainda ser solicitado via e-mail: cplla-
godapedra@gmail.com. Lago da Pedra- MA, 04 de agosto de 2022. Felipe Pereira Bacelar – Pregoeiro.

PONTA D’AREIA HOLDING PARTICIPAÇÕES S/A.
CNPJ/MF N° 09.489.914/0001-32 - NIRE 21300009566

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA. 
A PONTA D’AREIA HOLDING PARTICIPAÇÕES S/A, com sede à Rua das Palmeiras Quadra. 
78, nº 07 - Bairro Renascença, em São Luís/MA, CEP: 65075-300, devidamente representada 
por seu Diretor-Presidente Sr. MARCUS PINTO RÔLA, CONVOCA através do presente edital, 
todos os acionistas, para Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, que será realizada no 
endereço de sua sede, no dia 17 de agosto de 2022, em primeira convocação às 09:00 horas, 
com a presença de acionistas representando no mínimo 1/4 (um quarto) do capital social e, 
em segunda convocação, com qualquer número, às 09:30 horas do mesmo dia, não exigindo 
a lei quórum especial (Art.09, do Estatuto), para fins de deliberar sobre a seguinte ordem do 
dia: Em AGO: a) Aprovação de Contas da Companhia, referentes aos exercícios encerrados 
em 31 de dezembro de 2021; b) dar destinação aos resultados. Em AGE: a) Eleição de 
diretoria para o triênio 2022/2025; b) Alteração da composição da Diretoria da Companhia; 
c) Consolidação do Estatuto Social; d) Outros assuntos de interesse da companhia. Ficam os 
Srs. Acionistas avisados de que os documentos pertinentes aos assuntos incluídos na ordem 
do dia encontram-se à disposição na sede da companhia. São Luís/MA, 05 de Agosto de 2022. 
MARCUS PINTO RÔLA - Diretor.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 095/2022
O Município de Barra do Corda - MA, através da 
Comissão Especial de Licitação, torna-se público, para 
conhecimento dos interessados, que realizará licitação, na modalidade 
PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, com critério de 
julgamento, menor preço por item, nos termos da Lei nº. 10.520/2002, 
subsidiariamente, a Lei nº. 8.666/93. Objeto: Registro de preço 
para futura e eventual contratação de pessoa(s) jurídica(s) para 
fornecimento de aparelhos de ar-condicionado tipo central split, 
incluindo os serviços e acessórios de instalação para atender as 
necessidades da SEMED e das escolas da zona urbana e zona rural do 
município de Barra do Corda-MA. A abertura em 
19/08/2022 as 09:00h, horário de Brasília/DF. Local: 
Portal de compras Licitanet - www.licitanet.com.br. 
Edital disponível no Portal de Compras Licitanet, Portal do 
Município: www.barradocorda.ma.gov.br ou na sede a Comissão 
Especial de Licitação onde serão também fornecidos elementos, 
informações e outros esclarecimentos sobre a Licitação, pelo 
e-mail: celbarradocorda@gmail.com. Barra do Corda/MA, 04 de 
agosto de 2022. Publique-se. Sara Ferreira Costa Fleury. Pregoeira

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 16ª REGIÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2022 (PA-1142/2022)

Objeto: contratação de empresa especializada em prestação de serviços de manutenção preventiva 

e corretiva dos Grupos Motores Geradores de Energia Elétrica, com fornecimento e substituição de 

peças, equipamentos movidos a óleo diesel, instalados no Prédio-Sede do TRT 16ª Região e no 

Fórum Astolfo Serra, conforme condições constantes no Termo de Referência), parte integrante do 

Edital. Tipo de licitação: Menor Preço. Data de abertura: 18 de agosto de 2022, às 09:00 horas 

(horário de Brasília/DF). Local: www.gov.br/compras/pt-br. O edital é gratuito e está à disposição 
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Operação Resgate II, realizada em Araxá (MG), flagrou os trabalhadores em condições
análogas à escravidão, sem pagamentos e expostos a riscos de acidentes

Ma no bras <sem pre ce den tes=

ESCRAVIDÃO CONTEMPORÂNEA

43 trabalhadores são
resgatados em MG

Q
ua ren ta e três tra ba lha do res 
em con di ções aná lo gas à es- 
cra vi dão fo ram res ga ta dos 
em Ara xá, du ran te a Ope ra- 

ção <Res ga te II=, que co me çou em 4 
de ju lho em to do o país. A in for ma ção 
foi di vul ga da pe la as ses so ria de co- 
mu ni ca ção do Mi nis té rio do Tra ba lho 
e Pre vi dên cia de Mi nas Ge rais (MPT).

Se gun do o ór gão, fi cou cons ta ta do 
que, além de não se rem obe de ci dos 
os pa ga men tos con tra tu ais, o gru po 
es ta va ex pos to a ris cos fí si cos e de aci- 
den tes de tra ba lho, sem ações pa ra 
pre ve nir pro ble mas de saú de.

No to tal, fo ram 29 pes so as res ga ta- 
das de tra ba lhos re la ci o na dos à co- 
lhei ta de ca fé e cri a ção de bo vi nos pa- 
ra cor te; e 14 pes so as res ga ta das de 
uma clí ni ca de re a bi li ta ção de de pen- 
den tes quí mi cos e tra ba lho do més ti- 
co, no pe río do de 10 a 20 de ju lho.

Mais de ta lhes so bre a si tu a ção dos 
tra ba lha do res, as cir cuns tân ci as en- 
con tra das nos lo cais de res ga tes e as 
me di das ca bí veis, ain da se rão di vul- 
ga dos pe lo MPT.

O ór gão in for mou que além de Ara- 
xá, ações ocor re ram em Di vi nó po lis, 
con tu do não re sul ta ram em res ga tes.

Mi nas Ge rais foi o se gun do es ta do 
com mais pes so as res ga ta das na ope- 
ra ção. Ao to do, fo ram 82 tra ba lha do- 
res. 

Se te ci da des mi nei ras re ce be ram 
equi pes de fis ca li za ção que es ti ve ram 
fo ca das prin ci pal men te em pro pri e- 
da des ru rais: No va Era, Po ços de Cal- 
das, Ara xá, Boa Es pe ran ça, Con se lhei- 
ro La fai e te, Di vi nó po lis e Uber lân dia.

Fal sas pro mes sas

ALÉM DE ARAXÁ, AÇÕES OCORRERAM EM DIVINÓPOLIS, MAS NÃO HOUVE RESGATES

O co or de na dor re gi o nal de Com ba- 
te ao Tra ba lho Es cra vo e En fren ta- 
men to ao Trá fi co de Pes so as (Co na e- 
te), Ro ber to Go mes de Sou za, de ta- 
lhou so bre as con di ções que es ta vam 
os tra ba lha do res.

<En con tra mos tra ba lha do res la bo- 
ran do em con di ções mui to pre cá ri as, 
in clu si ve, mui tos ar re gi men ta dos de 
ou tros es ta dos, sem re gis tro na car tei- 
ra de tra ba lho, sem ali men ta ção e 
água po tá vel, sub me ti dos a jor na das 
exaus ti vas, sem for ne ci men to de 
equi pa men to de pro te ção in di vi du al, 
ex pos tos a to do o ti po de in tem pé ri es 
e, em al guns ca sos, até mes mo a ani- 

mais pe ço nhen tos=, afir mou.
De acor do com Ro ber to, em mui tos 

ca sos, os tra ba lha do res eram ilu di dos 
com fal sas pro mes sas de pa ga men to 
por pro du ti vi da de, mas não ti nham 
con tro le da pró pria pro du ção. <In fe- 
liz men te, os tra ba lha do res es ta vam 
tra ba lhan do em si tu a ções de ple na 
vul ne ra bi li da de so ci al=, com ple tou.

Os em pre ga do res fo ram no ti fi ca-
dos a in ter rom per as ati vi da des e for- 
ma li zar o vín cu lo em pre ga tí cio des sas 
pes so as, bem co mo a pa gar as ver bas 
sa la ri ais e res ci só ri as de vi das aos tra- 
ba lha do res, que so ma ram mais de R$ 
3,8 mi lhões.

VISITA DE PELOSI

Em represália, China lança mísseis perto de Taiwan

JAPÃO PEDIU O <FIM IMEDIATO= DAS MANOBRAS CHINESAS

A Chi na dis pa rou nes ta quin ta-fei- 
ra (4) mís seis que po dem ter <so bre vo- 
a do= Taiwan an tes de su pos ta men te
caí rem na zo na econô mi ca ex clu si va
do Ja pão, no pri mei ro dia de vas tos
exer cí ci os mi li ta res lan ça dos após a
vi si ta da pre si den te da Câ ma ra dos
De pu ta dos dos Es ta dos Uni dos,
Nancy Pe lo si, a Taiwan.

Ape sar das ad ver tên ci as de Pe- 
quim, que con si de ra Taiwan par te de
seu ter ri tó rio, Pe lo si, se gun da na li nha
de su ces são pre si den ci al, fez uma vi- 
si ta re lâm pa go a Tai pé, du ran te a qual
afir mou que os Es ta dos Uni dos <não
aban do na rão= a ilha. Nes ta quin ta-
fei ra, che gou ao Ja pão, úl ti ma eta pa
de sua vi a gem asiá ti ca.

A Chi na con si de rou a ini ci a ti va da
con gres sis ta de mo cra ta uma <pro vo- 
ca ção=. Em res pos ta, ma no bras mi li- 
ta res nas águas pró xi mas de Taiwan,
que in clu em al gu mas das ro tas ma rí- 
ti mas mais mo vi men ta das do mun do

As ma no bras, que co me ça ram ao
meio-dia lo cal (1h00 de Bra sí lia), in- 
cluí ram <dis pa ros de mís seis con ven- 
ci o nais= con tra as águas da cos ta les te
de Taiwan, afir mou Shi Yi, por ta-voz
mi li tar da Chi na.

O mi nis té rio taiwa nês da De fe sa

con fir mou que exér ci to chi nês dis pa- 
rou <11 mís seis= ba lís ti cos do ti po
Dong feng <nas águas do nor te, sul e
les te de Taiwan=.

Além dis so, de nun ci ou que 22
aviões mi li ta res cru za ram a <li nha
mé dia= do Es trei to de Taiwan, uma
co or de na da não ofi ci al, mas que ra ra- 
men te é ul tra pas sa da, no meio do ca- 
mi nho en tre a cos ta da Chi na e as da
ilha autô no ma.

O Ja pão pe diu o <fim ime di a to= das
ma no bras chi ne sas, após in di car que
cin co mís seis caí ram su pos ta men te
em sua zo na econô mi ca ex clu si va
(ZEE) e que qua tro de les po dem ter
<so bre vo a do a ilha de Taiwan=.

<As ações chi ne sas des ta vez têm
gran de im pac to na paz e se gu ran ça da
re gião=, de cla rou o chan ce ler ja po nês
Yoshimasa Hayashi, à mar gem de
uma reu nião mi nis te ri al de paí ses do
su des te asiá ti co no Cam bo ja.

O se cre tá rio de Es ta do ame ri ca no
Antony Blin ken dis se que es pe ra va
que a Chi na <não pro vo que uma cri se
nem bus que um pre tex to pa ra au- 
men tar su as ope ra ções mi li ta res
agres si vas=.

As ma no bras mi li ta res chi ne sas, as
mai o res das úl ti mas dé ca das, de vem
du rar até do min go.

Es pe ci a lis tas mi li ta res ci ta dos pe lo
Glo bal Ti mes, um veí cu lo ofi ci al do
go ver no co mu nis ta chi nês, afir ma- 
ram que es sas ma no bras se ri am de
uma mag ni tu de <sem pre ce den tes=,
por que os mís seis so bre vo a ri am
Taiwan pe la pri mei ra vez.

Pe quim de fen deu os exer cí ci os, as-
sim co mo ou tras ma no bras exe cu ta- 
das nos úl ti mos di as, co mo <jus tos e
ne ces sá ri os=, ao mes mo tem po que
cul pou Washing ton e seus ali a dos pe-
la es ca la da.

Em re la ção à <vi si ta de Pe lo si a
Taiwan, os Es ta dos Uni dos são o pro- 
vo ca dor, a Chi na é a ví ti ma=, de cla rou
a por ta-voz do mi nis té rio chi nês das
Re la ções Ex te ri o res, Hua Chunying.

Uma fon te mi li tar chi ne sa dis se à
AFP que os exer cí ci os acon te cem <em
pre pa ra ção pa ra um com ba te re al=.

<Se as for ças taiwa ne sas en tra rem
em con ta to com o EPL (Exér ci to Po-
pu lar de Li ber ta ção) e aci den tal men-
te dis pa ra rem uma ar ma, o EPL ado- 
ta rá me di das se ve ras e to das as con- 
sequên ci as acon te ce rão do la do
taiwa nês=, acres cen tou a fon te.

Mas sa cre

MASSACRE

Condenações em caso do
Carandiru são mantidas

BARROSO MANTEVE A CONDENAÇÃO DOS PMS ENVOLVIDOS

O mi nis tro do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral (STF) Luís
Ro ber to Bar ro so ne gou um re cur so da de fe sa e man te ve
a con de na ção de po li ci ais mi li ta res pe lo Mas sa cre do
Ca ran di ru, nes ta quar ta-fei ra (3/8). O epi só dio acon te- 
ceu há 30 anos e dei xou 111 mor tos, no que era o mai or
pre sí dio da Amé ri ca La ti na.

A de ci são ocor re um dia de pois que a Co mis são de Se- 
gu ran ça Pú bli ca da Câ ma ra dos De pu ta dos apro vou um
pro je to que anis tia aos po li ci ais pro ces sa dos pe lo mas- 
sa cre. O pro je to ain da pre ci sa ser apro va do em ou tras
co mis sões.

Ao to do, 74 po li ci ais fo ram con de na dos pe lo Tri bu nal
do Jú ri a pe nas que va ri am en tre 48 anos e 624 anos de
re clu são, mas até ho je, nin guém foi pu ni do.

Um no vo jul ga men to che gou a ser de ter mi na do pe lo
Tri bu nal de Jus ti ça de São Pau lo (TJSP), que en ten deu
que a de ci são do jú ri foi con trá ria à pro va dos au tos. No
en tan to, a pe na foi res ta be le ci da pe lo Su pe ri or Tri bu nal
de Jus ti ça (STJ), em 2021.

O epi só dio que fi cou co nhe ci do co mo mas sa cre do
Ca ran di ru acon te ceu em 2 de ou tu bro de 1992. Os po li- 
ci ais in va di ram a Ca sa de De ten ção, que fi ca va na zo na
nor te de São Pau lo pa ra con ter uma re be lião.

 Ao to do, 111 de ten tos ter mi na ram mor tos e os so bre- 
vi ven tes ain da ti ve ram que car re gar os cor pos pa ra fo ra
do pre sí dio. A pe ni ten ciá ria, que che gou a ter oi to mil
pre sos, foi de sa ti va da em 2002.

RESGATE

Equipes tentam resgatar
mineiros no México

NOVE TRABALHADORES ESTAVAM PRESOS NA MINA

Equi pes de res ga te tra ba lham pa ra ten tar li be rar 10
tra ba lha do res que per ma ne cem blo que a dos após um
de sa ba men to den tro de uma mi na de car vão no nor des- 
te do Mé xi co, en quan to ou tros três já fo ram res ga ta dos,
in for mou o go ver no.

<Até o mo men to, três mi nei ros fo ram res ga ta dos e le- 
va dos pa ra o hos pi tal, no mu ni cí pio de Sa bi nas, es ta do
de Co ahui la. Dez per ma ne cem na mi na=, in for mou a Se- 
cre ta ria de Se gu ran ça do Mé xi co em um co mu ni ca do.

Ini ci al men te, o pre si den te me xi ca no An drés Ma nu el
Ló pez Obra dor in for mou que no ve tra ba lha do res es ta- 
vam blo que a dos na mi na.

O aci den te acon te ceu  de vi do à

inun da ção de três po ços

co nec ta dos.

Ló pez Obra dor in for mou que fun ci o ná ri os de di ver- 
sas áre as do go ver no, as sim co mo da Pro te ção Ci vil e do
exér ci to me xi ca no, tra ba lham no lo cal do aci den te, que
fi ca 1.130 km ao nor te da Ci da de do Mé xi co.

São Luís, sexta-feira, 5 de agosto de 2022

https://banca.oimparcial.com.br/
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Em Presidente Médici, o governador visitou a Escola Integrada Santa Teresa. Em Santa
Luzia do Paruá, o governador vistoriou a unidade do Iema

PINDARÉ

Brandão vistoria obras
e  escolas em Pindaré

E
s co las es ta du ais nos mu ni cí- 
pi os de San ta Lu zia do Pa ruá e 
Pre si den te Mé di ci, na mi cror- 
re gião do Pin da ré, pas sa ram 

por vis to ria nes ta quin ta-fei ra (4).

O go ver na dor Car los Bran dão vi si- 
tou as uni da des e ou viu pro fes so res e 
alu nos.

DURANTE A AGENDA, CARLOS BRANDÃO TAMBÉM VISTORIOU O HOSPITAL DA CRIANÇA

Em Pre si den te Mé di ci, o go ver na- 
dor vi si tou a Es co la In te gra da San ta 
Te re sa, a uni da de re ce be rá o pro gra- 
ma 8En si nar9, re for çan do as ati vi da des 
de en si no e apren di za gem. Du ran te a 
agen da, Car los Bran dão tam bém vis- 
to ri ou o Hos pi tal da Cri an ça.

Ele des ta cou a re cep ção du ran te as 
ações de vis to ria na ci da de. <To do es- 
se ca ri nho só nos mo ti va ain da mais a 
tra ba lhar pe lo nos so es ta do, pois não 
há na da tão gra ti fi can te co mo ver a 
ale gria da nos sa gen te e os avan ços 
por to do o Ma ra nhão=, dis se.

Em San ta Lu zia do Pa ruá, o go ver- 

na dor vis to ri ou a 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), que 
aten de mais de 400 es tu dan tes. Fo ram 
ve ri fi ca das as con di ções ofe re ci das 
pa ra os alu nos de sen vol ve rem su as 
po ten ci a li da des e vo ca ções.

<O Ie ma é uma ini ci a ti va do go ver- 
no que ga ran te edu ca ção de qua li da- 
de a tan tos jo vens. Obra de im por tân- 
cia pa ra a ci da de e re gião. E es sa é a 
nos sa for ma de cui dar das pes so as: 
as se gu ran do opor tu ni da des e mais 
di rei tos a to dos e to das!=, co men tou 
Bran dão du ran te a vis to ria.

TRADIÇÃO

Mais de 90% dos turistas aprovaram São João do MA

METADE DOS TURISTAS PASSARAM DE 1 A 5 DIAS, 75% VIERAM À CIDADE POR LAZER E 43% SE HOSPEDARAM EM HOTÉIS

Uma pes qui sa re a li za da pe lo Ob- 
ser va tó rio do Tu ris mo do Ma ra nhão,
ór gão li ga do à Se cre ta ria Es ta du al de
Tu ris mo, em par ce ria com o Ob ser va- 
tó rio do Tu ris mo em São Luís, apu rou
que 86,25% dos 261 tu ris tas en tre vis- 
ta dos ava li a ram co mo <ex ce len te= ou
<bom= os ar rai ais re a li za dos na ca pi- 
tal. 

No to tal, 50,01% clas si fi cou co mo
<ex ce len te=; 36,24% <bom=; 9,36% <re- 
gu lar=; 1,20% achou <ruim= e 0,56%
clas si fi cou de <pés si mo=. 

A pes qui sa foi re a li za da

du ran te o mês de ju nho

nos ar rai ais do Ipem,

Ce pra ma, Nau ro

Ma cha do e Ma ria

Ara gão.

 Além de ava li ar o grau de sa tis fa ção
do tu ris ta, tam bém foi ana li sa do o
per fil dos vi si tan tes da ca pi tal du ran te
o pe río do ju ni no.

<O Go ver no do Es ta do pre pa rou
uma gran de fes ta pa ra re ce ber nos sos
tu ris tas. A ta xa de ocu pa ção de ho téis
che gou a qua se 100% nos me ses de ju- 
nho/ju lho e es ta pes qui sa é o re co- 
nhe ci men to que fi ze mos um gran de
tra ba lho em equi pe, pa ra re ce ber to- 
dos es ses vi si tan tes. Nos sa mar ca é o
aco lhi men to, a re cep ção e a in for ma- 
ção=, des ta cou o se cre tá rio de Tu ris- 
mo, Pau lo Ma tos.

A gran de mai o ria dos tu ris tas na
ca pi tal du ran te o São João foi de nor- 
des ti nos (41,77%) de ou tros es ta dos,

se gui dos por bra si lei ros da re gião su- 
des te (32,93%) e su lis tas (19,84%). 

As mu lhe res re pre sen ta ram 52%
dos vi si tan tes, a fai xa etá ria pre do mi-
nan te foi en tre 19 e 30 anos. 

Me ta de dos tu ris tas pas sa ram de 1
a 5 di as, 75% vi e ram à ci da de por la zer
e 43% se hos pe da ram em ho téis. Um
quar to dos en tre vis ta dos gas tou de R$
100 a R$ 200 por dia e 14% aci ma de R$
500.

Ou tra cu ri o si da de é que 22,22%
dos tu ris tas nes te pe río do re ce bem
en tre 3 a 5 sa lá ri os mí ni mos e 21,2%
en tre 1 e 3 sa lá ri os mí ni mos, pro va do
ca rá ter po pu lar do fes te jo. 

<O São João é uma fes ta de to dos,
sem dis tin ção de clas se. O Ma ra nhão
é um es ta do de um po vo sim ples, mas
tra ba lha dor e prin ci pal men te aco lhe- 
dor. Sa be mos mui to bem re ce ber nos-
sos vi si tan tes e por is so a gran de mai-
o ria sem pre vol ta no ano se guin te=, fi- 
na li zou o se cre tá rio.

IMPERATRIZ

Vítimas de enchentes
recebem eletrodomésticos

O ESTADO ENTREGOU 101 KITS, COM GELADEIRA E FOGÃO

O Go ver no do Ma ra nhão, por meio da Se cre ta ria de
Es ta do de In dús tria e Co mér cio (Seinc), re a li zou uma
no va eta pa da en tre ga sim bó li ca de 101 kits de ele tro do- 
més ti cos (ge la dei ra e fo gão), ao Sis te ma de De fe sa Ci vil,
di re ci o na dos às fa mí li as im pac ta das pe las en chen tes e
ala ga men tos do rio To can tins, que atin gi ram o mu ni cí- 
pio de Im pe ra triz no iní cio de 2022.

As en tre gas, que fo ram con cluí das com su ces so – es ta
úl ti ma eta pa ocor reu nos úl ti mos di as 27, 28 e 29 de ju- 
lho -, fo ram re a li za das via in cen ti vos fis cais da em pre sa
No vo Mun do, com tri a gem fei ta pe lo Sis te ma de De fe sa
Ci vil e Cor po de Bom bei ros Mi li tar do Ma ra nhão (CBM-
MA).

So bre a ação, o se cre tá rio da Seinc, Cas si a no Pe rei ra
Jú ni or, pa ra be ni zou to dos os en vol vi dos na ação so li dá- 
ria, que vi sa dar as sis tên cia ao po vo ma ra nhen se.

<Es ta é a for ma de atu a ção do Go ver no do Ma ra nhão:
pen sar em ações es tra té gi cas pa ra que pos sa mos, di a ri- 
a men te, ga ran tir di rei tos, saú de e as sis tên cia so ci al a
quem pre ci sa. Se gui re mos atu an do as sim por to do o es- 
ta do=, pon tu ou Cas si a no.

A ma ni cu re Fran cil da Amo rim, que te ve sua re si dên- 
cia atin gi da pe las en chen tes no co me ço do ano, pa ra be- 
ni zou o apoio do Go ver no do Ma ra nhão.

<Es tou fe liz pe lo Go ver no do Es ta do, jun ta men te com
a De fe sa Ci vil, fa zer a en tre ga des se kit. Sou mui to gra ta
a Deus por te rem co lo ca do eles pa ra me be ne fi ci ar com
es sas do a ções=, agra de ceu Fran cil da.

A ação é uma con tra par ti da so ci al da em pre sa No vo
Mun do de vi do ao be ne fí cio con ce di do pe lo Go ver no do
Es ta do, por meio da Seinc e da Se cre ta ria de Es ta do da
Fa zen da (Se faz), den tro do pro gra ma Mais Lo gís ti ca (In- 
cen ti vo Fis cal), pe la Lei de nº 10.401, de 2015.

NESTE SÁBADO

Estreito recebe mutirão de
cirurgias oftalmológicas

MORADORES DE PEDREIRAS TAMBÉM SERÃO CONTEMPLADOS

A Se cre ta ria de Es ta do da Saú de (SES) re a li za ci rur gi- 
as of tal mo ló gi cas de de ca ta ra ta e pte rí gio em Es trei to
nes te sá ba do (6), no Hos pi tal Mu ni ci pal da ci da de. 

<A de man da por ci rur gi as of tal mo ló gi cas é mui to
gran de e es sas que es ta mos fa zen do em to das as re giões
do es ta do têm aju da do a re du zir o tem po de es pe ra. Es- 
ta mos le van do mais saú de e dig ni da de às pes so as=, fri- 
sou 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.

Com a ação, a pre vi são é be ne fi ci ar

cer ca de 200 pes so as da re gião com

as ci rur gi as. Pa ra par ti ci par da

tri a gem, bas ta le var do cu men to

ofi ci al com fo to e car tão do SUS.

Em Pe drei ras, os mo ra do res da re gião do Mé dio Me a- 
rim tam bém se rão con tem pla dos com pro ce di men tos
na área of tal mo ló gi ca. 

As ci rur gi as dos pa ci en tes que pas sa ram por tri a gem
no úl ti mo mês acon te ce rão na quin ta (4) e sex ta-fei ra
(5), das 8h às 16h, no Hos pi tal Re gi o nal Dr. Kle ber Car- 
va lho Bran co. Se rão re a li za dos mais de 200 pro ce di- 
men tos.

São Luís, sexta-feira, 5 de agosto de 2022

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


 
 O Hospital do Servidor (HSE / HSLZ), com 
gestão do Grupo Mercúrio, foi um dos 
pioneiros no Maranhão na implantação desse 
serviço, que teve como referência o modelo 
norte americano PM (Primary Nursing). 
  
Trata-se de uma equipe diferenciada da 
enfermagem assistencial plantonista, que 
se reveza nos cuidados gerais dos pacientes 
internados no hospital, enquanto a enfermagem 
de referência presta uma assistência mais 
humanizada e individualizada, voltada para 
atender às necessidades específicas de cada 
paciente, e tendo um profissional dedicado 
ao acompanhamento desse paciente desde a 
sua internação até a alta, atuando como o elo 
do paciente e seus familiares junto às demais 
equipes multidisciplinares. Cada enfermeiro(a) 
de referência do HSE / HSLZ cuida de até 10 

                HUMANIZAÇÃO E CUIDADO DIFERENCIADO 

  SUCESSO DO MODELO DE ENFERMAGEM 
DE REFERÊNCIA ADOTADO PELO HSE/HSLZ

pacientes de forma integral e holística. 
Segundo a Diretora de Enfermagem 
do HSE / HSLZ Beatriz Rosa as 
vantagens desse modelo são diversas: 
“Esse modelo gera uma relação de parceria 
e de muita cumplicidade e confiança entre 
paciente - profissional. O paciente passa a 
ter no seu enfermeiro de referência alguém 
que ele confia, e eles valorizam muito isso. 
Os pacientes tiram dúvidas, conversam e 
até se tranquilizam com essa relação. Um 
dos maiores medos das pessoas quando se 
internam é o que vai acontecer durante o 
tratamento, isso é algo aterrorizante para 
todos os pacientes. E o enfermeiro de 
referência passa a dar todo o suporte com 
informações, tirando dúvidas e atendendo 
demandas pessoais. Isso melhora muito 
a qualidade da assistência prestada e 
gera muito valor final na experiência 
vivenciada pelo paciente no hospital, que 
se tornou muito mais positiva com esse 
modelo, pela relação que se estabelece 
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 Beatriz Rosa, Dir. de Enfermagem om a equipe de enfermeiros (as) de referência do HSE / HSLZ.

No Dia Nacional da Saúde, 
celebrado nessa sexta – feira 
(05.08), merece destaque um 
modelo adotado pelo Hospital 
do Servidor (HSE / HSLZ) desde 
2017, que tem obtido grandes 
resultados de qualidade: A 
enfermagem de referência. 
 

FUNBEN / Fundo de Benefícios dos 
Servidores do Estado do Maranhão. 
Toda a equipe coordenada pela Diretora 
Beatriz Rosa está de parabéns por 
esse modelo exitoso e do qual fomos 
pioneiros no Maranhão. Nesse Dia 
Nacional da Saúde também parabenizo 
todos os demais colaboradores 
multidisciplinares que, com a sua 
dedicação diária, permitem que essa 
grande engrenagem que é o HSE / HSLZ 
possa ser eficiente e diferenciada”, disse 
o Diretor.
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Canais inüuentes

Os ca nais vol ta dos pa ra o pú bli co in fan til
são os mais in üu en tes no YouTube Bra sil. É o
que mos tra um le van ta men to re a li za do pe la
B2Gether, em pre sa es pe ci a li za da em ope ra-
ções de câm bio pa ra mo ne ti za ção de in üu-
en cers que atu am em pla ta for mas di gi tais.
En tre os ca nais top 10 no ran king, se te têm
co mo pú bli co-al vo cri an ças e pré-ado les-
cen tes. Ou se ja, as pá gi nas in fan tis são mai o-
ria en tre as mais in üu en tes.

O eterno Jorge Amado

Em ho me na gem aos 110 anos de nas ci- 
men to de Jor ge Ama do (1912/2001), o Cen- 
tro de Pes qui sa e For ma ção do Sesc SP re a li-
za um ci clo so bre o es cri tor bai a no, de 10 a
31 de agos to. Em qua tro en con tros pre sen ci-
ais, a jor na lis ta e es cri to ra Jo se lia Agui ar, Pa-
lo ma Ama do, û lha do es cri tor, o mú si co Je an
Gar fun kel, a can to ra Ju li a na Riz zo e o üau tis- 
ta Pra ti nha da Sil va abor dam sua re la ção
com a po lí ti ca, re li gião, cu li ná ria e mú si ca.

O ad vo ga do An to nio Gas par (ao
cen tro) com de mais in te gran tes da
me sa re don da pro mo vi da pe la Idea
Es co la de Di rei to. O re gis tro foi na
quar ta-fei ra (3), quan do Gas par, um
dos só ci os do es cri tó rio Gas par e Ro -
dri gues Ad vo ca cia Cor po ra ti va, par -
ti ci pou do even to que tem reu ni do ao
lon go da se ma na pro ûs si o nais do Di -
rei to pa ra fa la rem so bre sua área de
atu a ção. An to nio Gas par fa lou so bre
sua tra je tó ria co mo ad vo ga do tri bu -
ta ris ta. Lem bran do que ele é Mes tre
em Di rei to Tri bu tá rio (PUC/SP), dou -
to ran do em Di rei to (Uni mar), pro fes -
sor Uni ver si tá rio e di re tor-ge ral da
ESA/MA.

O lí der do Cam pe o na to
Ma ra nhen se de Kart e
vi ce-cam peão da Co pa
Nor des te, Ma ti as Do -
min guez, 8 anos, e seu
ir mão Mu ri lo Do min -
guez, 6 anos, já es tão
na ex pec ta ti va pa ra a
4ª eta pa do Cam pe o -
na to Ma ra nhen se de
Kart, que acon te ce
nes te sá ba do (6), no
Kar tó dro mo João Sa -
lém, no Cas te lão, em
São Luís. Eles aca bam
de re tor nar da 23ª Co -
pa Bra sil de Kart, que
acon te ceu em Ara ca ju.

O ar tis ta ma ra nhen se
Be to Li ma es tá em car -
taz até dia 23 de se -
tem bro com a ex po si -
ção <Trans po si ção de
Co res=, re tra tan do as
co res da na tu re za. <Eu
û co ob ser van do a na -
tu re za, o pôr do sol, os
pás sa ros e tu do re sul -
tou nes se tra ba lho que
me en can tou de mais=,
dis se Be to. A ex po si -
ção, que tem 26 obras
com di fe ren tes téc ni -
cas, po de ser vis ta na
Sa la Sesc de Ex po si -
ções da Fe co mér cio.

Defesa sanitária

Com o apoio do Fun de pec-MA, as mé di cas
ve te ri ná ri as da Agên cia Es ta du al de De fe sa
Agro pe cuá ria do Ma ra nhão (Aged-MA), Mar ga- 
ri da Pra ze res e Gláu cia Co e lho, es tão par ti ci- 
pan do de um trei na men to no mu ni cí pio de Jus- 
ci mei ra, es ta do do Ma to Gros so, que reú ne cer- 
ca de 200 pro ûs si o nais de to do o país. O exer cí- 
cio si mu la do de emer gên cia zo os sa ni tá ria vi sa
ca pa ci tar o sis te ma de de fe sa sa ni tá ria pa ra de- 
tec ção pre co ce e re a ção ime di a ta no ca so de um
fo co de af to sa. Ini ci a do no dia 30 de ju lho, o trei- 
na men to se rá û na li za do nes ta sex ta-fei ra (5).

Papais no Blue Tree

Pa ra co me mo rar o Dia dos Pais, o Ho tel Blue
Tree São Luís pre pa rou qua tro op ções de Gift
Card per so na li za do pa ra pre ten de ho me na ge ar
o pai. O pri mei ro é o Pa co te Well ness que pro- 
por ci o na um mo men to re la xan te no Spa Ojas. 

O se gun do é a Noi te Ro mân ti ca, um jan tar
pa ra ele cur tir a dois. Já o ter cei ro é o Blue Day,
um dia in tei ro de di ver são e des can so na área de
la zer no Blue Tree. 

Além dis so, as fa mí li as po de rão cur tir o al mo- 
ço de do min go do Dia dos Pais com um al mo ço
à la car te no Oi to Res tau ran te.

Escritora premiada

A es cri to ra ma ra nhen se Keil la Kal li, que pu- 
bli cou seu pri mei ro li vro in fan til <Jo a na ar tis ta,
João den tis ta= em 2021, foi pre mi a da com o se- 
gun do lu gar, no <20º Prê mio Li te rá rio Pau lo Se- 
tú bal – Con tos, Crô ni cas e Po e si as=, na ca te go ria
Crô ni ca, re a li za do pe la Pre fei tu ra de Ta tuí- SP,
por meio do Mu seu His tó ri co <Pau lo Se tú bal=. A
obra da lu do vi cen se, in ti tu la da <É me ni na!=, foi
adap ta da pe la ar tis ta Fer nan da Ké sia em for ma- 
to au di o vi su al e foi apre sen ta da du ran te a Ce- 
rimô nia da Pre mi a ção, que acon te ceu no dia 3
de agos to às 20h  na ci da de da Ta tuí – SP.

Pra curtir

O sin gle <Vi as de Fa -
to=, com po si ção de
Job Ve lo so e Edu ar do
Me ne zes, te rá lan ça -
men to do vi de o cli pe
nes ta sex ta-fei ra (5),
às 23h30, em seu ca -
nal ofi ci al no YouTube
(https://www.youtube.com/c/Pu -
ta bend).

Nes ta mes ma noi te,
mar can do o lan ça -
men to, a Pu ta Bend
fa rá show na Big Joe
Ta ba ca ria (La goa) e
reú ne to dos os ami -
gos e fãs pa ra apro -
vei ta rem jun tos a
trans mis são no lo cal.

Mais três Res tau ran -
tes Po pu la res são
inau gu ra dos pe lo Go -
ver no do Es ta do no
in te ri or do Ma ra nhão.
Com os equi pa men -
tos, o Ma ra nhão se
des ta ca no ce ná rio
na ci o nal sen do o es -
ta do com o mai or nú -
me ro de res tau ran tes
en tre gues à po pu la -
ção.

Nes te sá ba do (6), as
co mu ni da des do
Coha trac e ad ja cên ci -
as te rão uma tar de
es pe ci al com mui to
es por te e la zer.

As ati vi da des são
gra tui tas e in te gram
o pro je to Agi ta Bair -
ros: Es por te e La zer
nas Co mu ni da des,
ini ci a ti va 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.

A pro gra ma ção te rá
iní cio a par tir das 15h,
na Pra ça Nos sa Se -
nho ra de Na za ré, no
Coha trac II.

São Luís, sexta-feira, 5 de agosto de 2022
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O
Ins ti tu to Eu val do Lo di (IEL-
MA) lan çou o Pas sa por te In- 
dus tri al no Ma ra nhão, uma
so lu ção pa ra as em pre sas

ma ra nhen ses di mi nuí rem os cus tos e
agi li zar seus pro ces sos de con tra ta- 
ção.

O IEL, en ti da de do Sis te ma FI E MA,
re ce beu em pre sá ri os do com ple xo in- 
dus tri al de São Luís e con tou com a
pre sen ça do di re tor exe cu ti vo do IEL-
MA e 2º te sou rei ro da Fe de ra ção das
In dús tri as do Es ta do do Ma ra nhão
(FI E MA), João Ba tis ta Ro dri gues, que
re pre sen tou o pre si den te da en ti da de,
Edil son Bal dez das Ne ves, do es pe ci a- 
lis ta de ne gó ci os do IEL-ES, Jo sé Vi ei ra
Ne to, do ge ren te de ope ra ções da HT
Tec no lo gia, Cas si a no Hermely e do
co or de na dor e res pon sá vel pe lo pro- 
ces so de mo bi li za ção na Va le Bra sil,
Ma rio Sér gio Ben to.

Se gun do a co or de na do ra re gi o nal
do IEL-MA, Mi che le Fro ta, o Pas sa- 
por te In dus tri al, vem pa ra aten der as
di û cul da des das in dús tri as que en- 
fren tam a mo ro si da de na mo bi li za ção
de tra ba lha do res, a re pe ti ção de trei- 
na men tos e exa mes pa ra in gres so nos
con tra tos e o au men to do cus to com
mo bi li za ção de tra ba lha do res. <O pas- 
sa por te in dus tri al é um ser vi ço que o
IEL-MA bus cou em par ce ria com o
IEL do Es pí ri to San to pa ra agi li zar o
pro ces so de con tra ta ção das in dús tri- 
as ma ra nhen ses. O ob je ti vo do pas sa- 
por te in dus tri al é pro mo ver pa ra as
in dús tri as agi li da de no pro ces so de
con tra ta ção e se gu ran ça no acom pa- 
nha men to do seu tra ba lha dor. E nós
do IEL es ta mos de por tas aber tas pa ra
mos trar os be ne fí ci os des sa fer ra- 
men ta pa ra as em pre sas in te res sa- 
das=, aûr mou a co or de na do ra re gi o- 
nal do IEL-MA, Mi che le Fro ta.

O es pe ci a lis ta de ne gó ci os do IEL-
ES, Jo sé Vi ei ra Ne to, en fa ti zou que o
pas sa por te in dus tri al é uma fer ra- 
men ta, um pro gra ma que agi li za e
agre ga va lo res pa ra as gran des em pre- 
sas que pre ci sam mo bi li zar seus ser vi- 
ços com eco no mia de tem po, ava li a- 
ção dos exa mes e trei na men tos em
saú de e se gu ran ça. <As gran des em- 
pre sas ga nham com a agi li za ção dos
pro ces sos de mo bi li za ção, com uma
ré gua uni û ca da e um re po si tó rio úni- 
co de exa mes, on de gran des con tra- 
tan tes ve rão de for ma uni û ca da os
seus cri té ri os de ope ra ção e, tam bém,
as em pre sas pres ta do ras de ser vi ço
em saú de e se gu ran ça ga nha rão se
cre den ci an do e ten do mais vi si bi li da- 
de e con û a bi li da de dos seus exa mes
no mer ca do=, as se gu ra.

As gran des em pre sas

ga nham com a

agi li za ção dos pro ces sos

de mo bi li za ção, com

uma ré gua uni fi ca da e

um re po si tó rio úni co de

exa mes

A ex pe ri ên cia da Va le com o pas sa- 
por te in dus tri al há cin co anos no Es- 
pí ri to San to, tem si do mais do que
ape nas ga nho de pra zo, de acor do
com o co or de na dor e res pon sá vel pe- 
lo pro ces so de mo bi li za ção e su per vi- 
sor de Ges tão de Con tra tos na Va le,

Ma rio Sér gio Ben to. <Nós ti ve mos ga- 
nho de qua li da de quan to a co mu ni-
ca ção, à se gu ran ça, à saú de ocu pa ci o- 
nal e is so cor ro bo ra com o nos so prin- 
ci pal ob je ti vo que é ga ran tir que as
pes so as aces sem as nos sas ope ra ções
em se gu ran ça com to dos os exa mes
mé di cos e trei na men tos ne ces sá ri os
pa ra a exe cu ção das ati vi da des=.

O ob je ti vo do pas sa por te

in dus tri al é pro mo ver

pa ra as in dús tri as

agi li da de no pro ces so de

con tra ta ção e se gu ran ça

no acom pa nha men to do

seu tra ba lha dor

Como funciona o documento digital

O Pas sa por te In dus tri al é um é o
do cu men to di gi tal da in dús tria que
dá aces so a da dos con ûá veis de trei- 
na men tos e de saú de ocu pa ci o nal.
Além dis so, uni û ca os trei na men tos e
exa mes exi gi dos pe las em pre sas con- 
tra tan tes e ga ran te a mo bi li za ção ágil,
econô mi ca e se gu ra dos em pre ga dos
das em pre sas con tra ta das.

En tre os be ne fí ci os ofe re ci dos pe la
fer ra men ta, es tão a uni û ca ção dos
pro ce di men tos mé di cos, ocu pa ci o- 
nais e dos trei na men tos de saú de e se- 
gu ran ça mais co muns nas gran des in- 
dús tri as; au to ma ti za e sim pli û ca a
ges tão de ven ci men to de pro gra mas,
ASO, exa mes e trei na men tos, dis po ni- 
bi li zan do da dos de saú de e se gu ran ça
do tra ba lha dor.

Por meio da pla ta for ma di gi tal se- 
rão for ne ci das pa ra as em pre sas con- 
tra tan tes os da dos das em pre sas con- 
tra ta das ade ren tes, seus pro gra mas
le gais, as in for ma ções dos em pre ga- 
dos vin cu la dos aos con tra tos, seus re- 
gis tros de trei na men to, seus exa mes e

ates ta dos de saú de ocu pa ci o nal, bem
co mo in for ma ções de FGTS, INSS e
CND con jun ta da con tra ta da, bem co- 
mo ofer ta uni û ca da de em pre go aos
tra ba lha do res.

A co la bo ra do ra do IEL-MA, Bru na
Li cá, in for ma que po dem ade rir ao
pas sa por te in dus tri al, três ti pos de cli- 
en tes: as em pre sas con tra tan tes –
com ple xos in dus tri ais; as em pre sas

con tra ta das – ter cei ri za das dos gran- 
des com ple xos in dus tri ais, e em pre-
sas ho mo lo ga das – pres ta do ras de
ser vi ço de trei na men to e exa mes mé- 
di cos pa ra as em pre sas con tra ta das.

Bru na ex pli ca que as con tra ta das
são aque las em pre sas ter cei ri za das
dos gran des com ple xos in dus tri ais.
As sim que ade ri rem ao pas sa por te re- 
ce bem trei na men to no uso da fer ra-
men ta, lo gin e se nha pa ra ca das tra- 
rem os do cu men tos le gais da em pre sa
e dos seus tra ba lha do res.

A ou tra for ma é co mo em pre sa cre-
den ci a da, que são em pre sas que pres- 
tam ser vi ços de trei na men to e exa mes
mé di cos pa ra as em pre sas con tra ta-
das. É pre ci so que a em pre sa obe de ça
a uma sé rie de re qui si tos pa ra que
pos sa ser cre den ci a da no Pas sa por te.
Is to ga ran ti rá a qua li da de na pres ta- 
ção dos ser vi ços de trei na men to, na
ela bo ra ção dos do cu men tos le gais,
dos exa mes mé di cos e emis são dos
Ates ta dos de Saú de Ocu pa ci o nal
(ASO).

SÃO LUÍS

Preso especialista em
<abrir= carros de luxo

O SUSPEITO FURTOU OBJETOS DE CINCO CARROS DE LUXO 

A De le ga cia de Rou bos e Fur tos (DRF), em con ti nui- 
da de às in ves ti ga ções de um cri me de fur to, deu cum- 
pri men to a um man da do de pri são pre ven ti va con tra
um ho mem in ves ti ga do pe la prá ti ca de vá ri os fur tos
com uso de dis po si ti vo ele trô ni co em bair ros no bres de
São Luís.

Fo ram iden ti û ca dos ao me nos 5 cri mes pra ti ca dos
pe lo sus pei to em com pa nhia de um com par sa. Os cri- 
mi no sos agi am sem pre em es ta ci o na men tos de es ta be- 
le ci men tos co mer ci ais, co mo shop pings, far má ci as e
ban cos.

Eles vi sa vam ví ti mas com car ros de lu xo, pois ti nham
mais chan ces de en con trar ob je tos de va lor no in te ri or
dos au to mó veis. As ví ti mas es ta ci o na vam seus veí cu los
e aci o na vam o tra va men to pe lo con tro le re mo to, po- 
rém, com o uso do dis po si ti vo ele trô ni co, que é ape li da- 
do pe los cri mi no sos de <cha po lin=, os ban di dos evi ta- 
vam que o car ro fos se tra va do e em se gui da en tra vam no
veí cu lo e fur ta vam to dos os per ten cen tes que es ta vam
den tro.

Após o cum pri men to do man da do de pri são, o sus- 
pei to foi en ca mi nha do pa ra o Sis te ma Pe ni ten ciá rio,
on de û ca rá à dis po si ção do Po der Ju di ciá rio.

A Po lí cia Ci vil ain da dis po ni bi li za de nú me ro de
What sapp (98 98418-5661) pa ra que a po pu la ção pos sa
re a li zar de nún ci as, sen do ga ran ti do o to tal si gi lo do de- 
nun ci an te.

IMPERATRIZ

Polícia apreende 25
tabletes de maconha

A OPERAÇÃO FOI DEFLAGRADA NA CIDADE DE IMPERATRIZ

Uma ação da Po lí cia Ci vil do Ma ra nhão, ba ti za da de
<Ope ra ção Cal li dus=, foi de üa gra da na ci da de de Im pe- 
ra triz, no in tui to de com ba ter o cres cen te nú me ro de
cri mes de es te li o na to, na mo da li da de frau de ele trô ni ca
no es ta do.

A in ves ti ga ção e co or de na ção da ope ra ção fo ram da
De le ga cia de Po lí cia da ci da de de São Do min gos do Ma- 
ra nhão, que con tou com apoio ope ra ci o nal dos Gru pos
de Pron to Em pre go de Pre si den te Du tra e de Im pe ra triz.

Nes sa que é pri mei ra fa se da ope ra ção, os po li ci ais ci- 
vis cum pri ram man da dos de bus ca e apre en são no mu- 
ni cí pio de Im pe ra triz, on de na oca sião pren de ram em
üa gran te du as pes so as, um ho mem e uma mu lher, pe los
cri mes de trá û co de dro gas, as so ci a ção pa ra o trá û co e
re cep ta ção.

As equi pes po li ci ais con se gui ram apre en der 25 ta ble- 
tes de ma co nha, 18 gra mas de co caí na, um car re ga dor
de pis to la G2C, a quan tia de R$ 3.500 em es pé cie e di ver- 
sos apa re lhos ce lu la res. Os pre sos fo ram apre sen ta dos
na Cen tral de Fla gran tes de Im pe ra triz.

São Luís, sexta-feira, 5 de agosto de 2022
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Entre junho e início de agosto, 14 coletivos pegaram fogo na capital maranhense.
Somente em um episódio, 12 coletivos foram consumidos pelas chamas

Ou tros ôni bus in cen di a dos

SÃO LUÍS

Em dois meses 14
ônibus pegaram fogo

M
ais um epi só dio na ca pi tal
ma ra nhen se mos tra a fra- 
gi li da de e a fal ta de es tru- 
tu ra no trans por te pú bli- 

co de São Luís. Na ma nhã de on tem,
quin ta-fei ra (4), mais um ôni bus pe- 
gou fo go nas ru as da ca pi tal.

O fa to acon te ceu em um tre cho da
Ave ni da dos Fran ce ses, na al tu ra do
bair ro do Anil, e bem em fren te a uma
uni ver si da de par ti cu lar, um ôni bus
pe gou fo go e dei xou os pas sa gei ros
as sus ta dos com a si tu a ção. O veí cu lo,
par te da li nha Co ro a di nho-Bom Je- 
sus, foi con su mi do pe las cha mas em
pou cos mi nu tos. De acor do com in- 
for ma ções de tes te mu nhas, o fo go te- 
ve iní cio na par te da fren te do co le ti- 
vo.

Se gun do tes te mu nhas, o co le ti vo já
ha via pas sa do do re tor no em fren te a
en tra da do bair ro San to Antô nio e se- 
guia em di re ção ao vi a du to do Ca fé,
no Ou tei ro da Cruz, mo men to em que
as cha mas ini ci a ram.

Os pas sa gei ros e pes so as pró xi mas
û ca ram de ses pe ra das. As pes so as
den tro do ôni bus, cer ca de dez in- 
cluin do pas sa gei ros, mo to ris ta e co- 
bra dor, con se gui ram sair sem le sões
ou fe ri men tos. Mo men tos de pois do

in cên dio, o Cor po de Bom bei ros che- 
gou pa ra con tro lar o lo cal e apa gar o
fo go do veí cu lo. As cau sas do in cên dio
ain da de vem ser apu ra das. O trân si to
na Ave ni da dos Fran ce ses, sen tin do
Cen tro, û cou len to de vi do ao in ci den- 
te com o veí cu lo da em pre sa Ra trans,
que û cou com ple ta men te des truí do.

Em me nos de três me ses, es se é o
ter cei ro in ci den te, pois na ma nhã do
dia 13 de ju nho, um ôni bus pe gou fo- 
go em um pon to da Ave ni da Gua ja ja- 
ras, lo ca li za da no bair ro São Cris tó- 
vão, per to do cru za men to com o bair- 
ro São Ber nar do, em São Luís. A li nha
Olím pi ca/São Fran cis co, que fa zia a
pri mei ra vi a gem do dia, te ve os pri- 
mei ros si nais de com bus tão per ce bi- 
dos pe lo mo to ris ta do veí cu lo. Em se- 
gui da, o con du tor tra tou de aler tar os
pas sa gei ros e pe dir que des ces sem ra- 
pi da men te do ôni bus. Nin guém û cou
fe ri do.

Al guns tra ba lha do res de uma lo ja
pró xi ma aju da ram a com ba ter o cres- 
ci men to do fo go que co bria o veí cu lo
de trans por te co le ti vo, uma es tra té gia
pro vi só ria en quan to aguar da vam o
Cor po de Bom bei ros Mi li tar do Ma ra- 
nhão (CBM MA) che gar no lo cal.

Se gun do in for ma ções, o ôni bus, fa- 
bri ca do em 2015, û cou to tal men te en- 
vol vi do pe las cha mas e quan do os
bom bei ros con se gui ram apa gar o in- 
cên dio, o co le ti vo já es ta va es truí do.

A área de in cên dio foi iso la da pa ra a
se gu ran ça de quem pre ci sa tran si tar
por aque le ca mi nho, o üu xo do trân si- 
to se gue na fai xa la te ral. Um guin cho
já es tá no lo cal pa ra fa zer a re mo ção

do ôni bus.
12 ôni bus quei ma dos

Cer ca de 20 di as de pois des se in ci- 
den te, acon te ceu um mais gra ve. A
fro ta de São Luís já não é re che a da de
ôni bus em es ta do pró po rio pa ra cir- 
cu lar na ru as da ca pi tal e 12 co le ti vos
ain da pe ga ram fo go den tro de uma
ga ra gem.

Na ma dru ga da do dia 6 de ju lho,
um in cên dio atin giu vá ri os ôni bus na
ga ra gem da em pre sa Ra trans, na re- 
gião do bair ro Anil, em São Luís.

Se gun do in for ma ções do Cor po de
Bom bei ros, o in cên dio acon te ceu lo-
go após um mo to ris ta ter es ta ci o na do
um ôni bus que sem mo ti vo apa ren te
co me çou a pe gar fo go. As cha mas se
alas tra ram e co me ça ram a atin gir os
ou tros 11 veí cu los que û ca ram des- 
truí dos. O Cor po de Bom bei ros te ve
que mo bi li zar se te vi a tu ras de com ba- 
te a in cên dio pa ra ser trans por ta do
até o lo cal pa ra ten tar con ter as cha- 
mas.

Foi ne ces sá rio re ti rar os ou tros ôni-
bus do in te ri or da ga ra gem e dei xá-los
na ave ni da. Nin guém û cou fe ri do.

5ª MAIS ANTIGA DO BRASIL

ACM completa 168 anos no mês de agosto
O mês de agos to se ini cia com mui- 

ta ex pec ta ti va na As so ci a ção Co mer- 
ci al do Ma ra nhão (ACM) que, nes te
ano de 2022, che ga aos 168 anos. Pa ra
co me mo rar o ani ver sá rio da en ti da de
mais an ti ga do es ta do – a 5ª mais an ti- 
ga do Bra sil, uma sé rie de ações se rão
re a li za das até o û nal do mês.

De acor do com o pre si den te da
ACM, Cris ti a no Bar ro so Fer nan des, a
ca da se ma na uma ati vi da de di fe ren te
se rá pro mo vi da co mo for ma de ce le- 
brar o ani ver sá rio em gran de es ti lo.
En tre as no vi da des des te ano es tá a
che ga da de par cei ros que apos ta ram
no pro je to ACM 168 anos – União, Su- 
pe ra ção e No vos De sa û os e, as sim
dei xa rão um mar co na his tó ria da en- 
ti da de, co mo é o ca so da Pre fei tu ra de
São Luís, por meio da Se cre ta ria de
Tu ris mo (Se tur), Agên cia de De sen- 
vol vi men to de São Luís (Am des) e
Fun da ção Mu ni ci pal de Pa trimô nio
His tó ri co de São Luís (Fumph).

Além da ges tão mu ni ci pal, tam bém
so mam ao pro je to en ti da des par cei- 
ras co mo o Se brae Ma ra nhão, o Sin di- 
ca to das In dús tri as da Cons tru ção Ci- 
vil do Ma ra nhão (Sin dus con-MA) e o
Sis te ma Fi e ma. <A pro pos ta des te ano,
além é cla ro de co me mo rar o ani ver- 
sá rio da Ca sa, de dar mos o start pa ra a
pre ser va ção do pré dio do Pa lá cio do
Co mer cio, co me çan do pe la fa cha da, é

de vol tar mos as aten ções pa ra o mo- 
men to que a clas se em pre sa ri al ma ra- 
nhen se es tá vi ven ci an do e que ca re ce
de um olhar mais sen sí vel do Po der
Pú bli co, com po lí ti cas de fo men to ao
em pre en de do ris mo. Va mos, nes ta
opor tu ni da de de ce le bra ção, jun to
com nos sos par cei ros, dis cu tir es tra- 
té gi as pa ra o for ta le ci men to da nos sa
eco no mia e pa ra pro mo ver mos, na
prá ti ca, no vos ne gó ci os fa re mos uma
Fei ra que vai ge rar networ king e opor- 
tu ni da des aos nos sos as so ci a dos=, ob- 
ser vou o pre si den te Cris ti a no Bar ro so
Fer nan des.

A pro gra ma ção de ani ver sá rio ini- 
ci ou na quar ta-fei ra, 3 de agos to com
um gran de even to. Já no dia 20 de
agos to, a par tir das 8h, uma opor tu ni- 
da de de ce le brar no vos ne gó ci os e
ain da apre ci ar o que há de me lhor na
cul tu ra lo cal com a re a li za ção da Fei ra
ACM Ne gó ci os e Opor tu ni da des. Até
as 13h ha ve rá, na Pra ça Be ne di to Lei- 
te, ex po si ção e co mer ci a li za ção de
pro du tos e ser vi ços de em pre sas as so- 
ci a das da en ti da de e de ne gó ci os da
eco no mia cri a ti va e co la bo ra ti va do
Mo bi li za SLZ. Pa ra en cer rar a ação
des te dia, no lo cal, acon te ce rá o <En- 
con tro de Ca zum bás= uma ação cul- 
tu ral pro mo vi da pe la Pre fei tu ra de
São Luís e que se rá apre ci a da pe lo pú- 
bli co ma ra nhen se e por tu ris tas.

Dia 24 de agos to, às 19h, em con- 
jun to com as en ti da des em pre sa ri ais,
a ACM pro mo ve o gra tui ta men te o
pai nel <Pac to pe lo de sen vol vi men to:
a união das en ti da des pe lo for ta le ci- 
men to econô mi co do Ma ra nhão=. Ha- 
ve rá a pa les tra <Ca mi nhos pa ra o de- 
sen vol vi men to econô mi co por meio
da ino va ção= e ain da uma apre sen ta- 
ção téc ni ca com pro pos tas das en ti- 
da des em pre sa ri ais pa ra me lho ria da
eco no mia ma ra nhen se.

A pro gra ma ção de ani ver sá rio da
ACM en cer ra rá no dia 31 de agos to
com a So le ni da de Mag na de 168 anos
de Fun da ção, o even to é fe cha do pa ra

au to ri da des, as so ci a dos, di re to ria,
Con se lho Su pe ri or da Ca sa e de mais
con vi da dos es pe ci ais. Du ran te a so le- 
ni da de, a ACM fa rá ho me na gem de
hon ra ao Se brae, pe los seus 50 anos
de ati vi da des, e tam bém à em pre sa
ma ra nhen se Far má cia Gar ri do, pe los
102 anos de atu a ção em pre sa ri al. <A
atu a ção da ACM não po de ria ser tra- 
du zi da e ce le bra da de for ma di fe ren- 
te. Es te é um mo men to mui to es pe ci al
e um mar co pa ra a clas se em pre sa ri al.
São 168 anos de his tó ria, con quis tas,
de sen vol vi men to e ino va ção. Só te- 
mos a agra de cer a to dos que acre di- 
tam na for ça do as so ci a ti vis mo. Que o
fu tu ro nos re ser ve pros pe ri da de e
mais con quis tas=, ava li ou o pre si den- 
te Cris ti a no Bar ro so Fer nan des.

A atu a ção da ACM não

po de ria ser tra du zi da e

ce le bra da de for ma

di fe ren te. Es te é um

mo men to mui to es pe ci al

e um mar co pa ra a

clas se em pre sa ri al. São

168 anos de his tó ria,

con quis tas,

de sen vol vi men to e

ino va ção. Só te mos a

agra de cer a to dos que

acre di tam na for ça do

as so ci a ti vis mo

Cál cu lo

Du ra ção

Cai xa Tem

BE NE FÍ CIO

Au xí lio Gás se rá de
R$ 110 co me ça a ser
pa ço na pró xi ma
ter ça-fei ra

Cer ca de 5,6 mi lhões de fa mí li as re ce be rão R$ 110 de
Au xí lio Gás em agos to, anun ci ou a Cai xa Econô mi ca Fe- 
de ral. Até de zem bro, o be ne fí cio te rá o va lor do bra do
por cau sa da emen da cons ti tu ci o nal que ele vou be ne fí- 
ci os so ci ais.

O pa ga men to ocor re rá de 9 a 22 de agos to, ou se ja,
ini cia na pró xi ma ter ça-fei ra, com ba se no dí gi to û nal do
Nú me ro de Ins cri ção So ci al (NIS). As da tas são as mes- 
mas da tas das par ce las do Au xí lio Bra sil, que te ve o ca- 
len dá rio de pa ga men to des te mês an te ci pa do.

Tra di ci o nal men te, os dois be ne fí ci os são pa gos nos
úl ti mos dez di as úteis do mês, sen do que o Au xí lio Gás é
bi mes tral, pa go a ca da dois me ses. Ori gi nal men te, a
par ce la de agos to se ria pa ga en tre os di as 18 e 31, mas foi
an te ci pa da.

Com a emen da cons ti tu ci o nal que ele vou be ne fí ci os
so ci ais, o Au xí lio Gás te ve o va lor do bra do, equi va len do
a 100% do va lor mé dio do bo ti jão de 13 qui los nas par ce- 
las de agos to, ou tu bro e de zem bro. Em 2023, o be ne fí cio
vol ta rá a va ler me ta de do pre ço mé dio do bo ti jão.

Pa ra cal cu lar o be ne fí cio, a Cai xa Econô mi ca Fe de ral
ba seia-se nas pes qui sas da Agên cia Na ci o nal do Pe tró- 
leo, Gás Na tu ral e Bi o com bus tí veis (ANP), que até o dé- 
ci mo dia útil de ca da mês di vul ga o pre ço mé dio dos seis
me ses an te ri o res do bo ti jão de 13 qui los de gás li que fei- 
to de pe tró leo (GLP). Des sa for ma, a ca da dois me ses, o
be ne fí cio mu da de va lor.

O Au xí lio Gás to ta li zou R$ 52 em ja nei ro, R$ 51 em
abril e R$ 53 em ju nho, quan do equi va lia a 50% do pre ço
mé dio do bo ti jão. Tra di ci o nal men te, o be ne fí cio é pa go
a ca da dois me ses, mas a par ce la de fe ve rei ro foi an te ci- 
pa da pa ra ja nei ro.

Com du ra ção pre vis ta de cin co anos, o pro gra ma be- 
ne û ci a rá 5,6 mi lhões de fa mí li as, até o ûm de 2026, com
o pa ga men to de 50% do pre ço mé dio do bo ti jão de 13
qui los a ca da dois me ses (100% de agos to a de zem bro).
Pa ra es te ano, o Au xí lio Gás ti nha or ça men to de R$ 1,9
bi lhão, mas a ver ba su biu pa ra R$ 2,95 bi lhões com a
emen da cons ti tu ci o nal.

Só po de fa zer par te do pro gra ma quem es tá in cluí do
no Ca das tro Úni co pa ra Pro gra mas So ci ais do Go ver no
Fe de ral (Ca dÚ ni co) e te nha pe lo me nos um mem bro da
fa mí lia que re ce ba o Be ne fí cio de Pres ta ção Con ti nu a da
(BPC). 

A lei que cri ou o pro gra ma de û niu que a mu lher res- 
pon sá vel pe la fa mí lia te rá pre fe rên cia, as sim co mo mu- 
lhe res ví ti mas de vi o lên cia do més ti ca.

O Au xí lio Gás é pa go com os mes mos car tões e as
mes mas se nhas do Au xí lio Bra sil, po den do ser sa ca do
em lo té ri cas, ter mi nais de au to a ten di men to e cor res- 
pon den tes ban cá ri os Cai xa Aqui. O be ne fí cio tam bém
po de ser de po si ta do nas con tas pou pan ça di gi tais, cri a- 
das pa ra o pa ga men to do Au xí lio Emer gen ci al em 2020,
e mo vi men ta do por meio do apli ca ti vo Cai xa Tem.

O be ne û ciá rio pre ci sa û car aten to. Ca so não sa que o
Au xí lio Gás em 120 di as após a da ta do pa ga men to, o di- 
nhei ro vol ta pa ra a con ta do go ver no. Quem ti ver dú vi- 
das so bre a si tu a ção do be ne fí cio po de fa zer uma con- 
sul ta nos apli ca ti vos Cai xa Tem e Au xí lio Bra sil ou li gar
pa ra a cen tral de aten di men to da Cai xa, no nú me ro 111.
Ca so te nha dú vi das so bre o ca das tro ou so bre o pa ga- 
men to, o ci da dão po de li gar pa ra o Mi nis té rio da Ci da- 
da nia, no te le fo ne 121.

São Luís, sexta-feira, 5 de agosto de 2022
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A mudança atendeu a um pedido feito pelo clube maranhense, que alegou não ser o
Dia dos Pais, provavelmente,  uma data propícia, dada às comemorações prolongadas

NE RES PIN TO

Vi a gem  

SÉRIE D

Moto Club pede e CBF
antecipa segundo jogo

A
se gun da par ti da en tre Mo to e
Amé ri ca-RN, que es ta va pro- 
gra ma da pa ra o do min go (14)
foi an te ci pa da pa ra sá ba do

(13), no Es tá dio Cas te lão. O ho rá rio
tam bém mu dou e pas sa das 17 pa ra as
19h no mes mo lo cal. O con fron to é
vá li do pe las oi ta vas de û nal da Sé rie D
do Cam pe o na to Bra si lei ro, em sis te- 
ma ma ta-ma ta.

A mu dan ça aten deu a um pe di do
fei to pe lo clu be ma ra nhen se, que ale- 
gou não ser o Dia dos Pais, pro va vel- 
men te,  uma da ta pro pí cia, da da às
co me mo ra ções pro lon ga das.  En ten- 
de a  di re to ria mo ten se que no iní cio
da noi te  de sá ba do,  quan do co mér- 
cio e in dús tria já li be rou seus fun ci o- 
ná ri os, ha ve rá mai or aüuên cia de pú- 
bli co.A en ti da de na ci o nal ana li sou o
pe di do mo ten se, e não ven do ne- 
nhum pre tex to pa ra ne gar a an te ci pa- 
ção, re sol veu aten dê-lo. A co mu ni ca- 
ção foi oû ci al men te nes ta quin ta-fei- 
ra.

A de le ga ção dei xa São Luís nes ta
sex ta-fei ra  com des ti no ao Rio Gran- 
de do Nor te, ini ci al men te por via aé- 
rea até Re ci fe-PE, pa ra de pois se guir
de ôni bus num per cur so de 289 km
até Na tal, ca pi tal po ti guar. A vi a gem
nor mal men te é fei ta com du ra ção de
qua tro ou cin co ho ras. Por is so, não
ha ve rá tem po pa ra mais ne nhu ma
mo vi men ta ção com bo la até o iní cio
do jo go, que es tá mar ca do pa ra as
16h, na Are na das Du nas.

O téc ni co Jú lio Cé sar Nu nes, que
cos tu mei ra men te vi nha di vul gan do a
for ma ção ini ci al com an te ce dên cia,
des ta vez fez mis té rio na de û ni ção de
du as po si ções. Na za ga, no úl ti mo
trei no apa re ceu An der son Ce a ren se
no lu gar de De dé e uma dú vi da quan- 
to a pre sen ça de Eli o mar ou  Emer son
Ni ke no meio de cam po e ata que. Di û- 
cil men te Dag son co me ça rá  jo gan do e
o mais pro vá vel é a en tra da de  Wá la ce
Li ma.

As dú vi das fa zem par te de uma in- 
de û ni ção so bre o sis te ma de jo go a ser
ado ta do.  Se a op ção for o 4-3-3, Ni ke
po de ser o pre fe ri do, re tor nan do Ro- 
nald pa ra o se tor de ar ma ção, mas em
ca so do 4-4-2, Eli o mar co me ça jo gan- 
do e a du pla de ata que  se rá com pos ta
por Zé Má rio e Wál la ce, ou Ni ke.

An tes da vi a gem, o téc ni co Jú lio Cé- 
sar  fa lou so bre a di û cul da de pro je ta- 
da pa ra en fren tar o Amé ri ca em seus
do mí ni os com a pre sen ça de mais de
20 mil tor ce do res. <Te mos ob ser va do
a for ma co mo vem jo gan do o Amé ri- 
ca, mo men tos  de fen si vos e ofen si vos,
ca rac te rís ti cas in di vi du ais, al guns
atle tas que atu am  lá e que já tra ba lha- 
ram co mi go em ou tros clu bes e a gen- 
te es tá mui to con û an te. O gru po es tá
pre pa ra do pa ra es se jo go. An tes, por
ser um ti me mai or, o Mo to ti nha mai- 
or res pon sa bi li da de de pas sar pe lo
pri mei ro  ad ver sá rio. Ago ra, o Amé ri- 
ca já di vi de tam bém es te pe so, pois jo- 
ga em ca sa com a tor ci da pres si o nan- 
do e à me di da que os gols não acon te- 
ce rem ha ve rá co bran ça, en tão va mos
uti li zar al guns de ta lhes  na de û ni ção
da nos sa es tra té gia pa ra fa zer um
gran de jo go lá=.

. O gru po es tá pre pa ra do

pa ra es se jo go. An tes, por

ser um ti me mai or, o

Mo to ti nha mai or

res pon sa bi li da de de

pas sar pe lo pri mei ro

 ad ver sá rio

REPATRIADO

Sampaio libera Nilson
e chama Paulo Sérgio

PAULO SÉRGIO CHEGA PARA QUARTA PASSAGEM NO TRICOLOR

O se tor de fen si vo do Sam paio te ve uma bai xa pa ra os
pró xi mos jo gos do Cam pe o na to Bra si lei ro. O clu be li be- 
rou o za guei ro Nil son Jú ni or pa ra atu ar no fu te bol do
Irã, se gun do co mu ni ca do oû ci al. O va lor da mul ta res ci- 
só ria não foi di vul ga do pe la di re to ria tri co lor, o que de- 
ve rá ocor rer tão lo go ocor ra a trans fe rên cia in ter na ci o- 
nal.

Nil son Jú ni or ves tiu a ca mi sa do Tri co lor du ran te 65
jo gos e mar cou ape nas um gol. Era con si de ra do o za- 
guei ro mais se gu ro no se tor de fen si vo bo li vi a no. As ne- 
go ci a ções vi nham sen do fei tas em  si gi lo e só fo ram des- 
co ber tas a par tir do mo men to que o atle ta não foi re la ci- 
o na do pa ra a vi a gem com des ti no a Brus que-SC.

Pa ra o lu gar de Nil son Jú ni or, o Sam paio anun ci ou a
vol ta do ma ra nhen se Pau lo Sér gio, de 33 anos, que es ta- 
va dis pu tan do a Sé rie D do Bra si lei ro pe lo Ma naus e te rá
sua quar ta pas sa gem pe lo clu be. Pa ra  o se tor de fen si vo
 ain da dis pu tam uma va ga Pe dro Car re re te, Joé cio, Al lan 
Go dói e Ga bri el Fur ta do.

De pois de dis pen sar o meia So a res,  o Tri co lor es tá ne- 
go ci an do a vin da de um atle ta pa ra a po si ção e es te po- 
de rá ser anun ci a do nes te ûm de se ma na.O no me, no en- 
tan to, vem sen do man ti do em si gi lo pe la di re to ria.

O pre si den te Sér gio Fro ta ain da acom pa nha  o as sé- 
dio de ou tros clu bes aos jo ga do res Ca ta tau, Po ve da e
Ma teu si nho, mas já adi an tou que não vai li be rar os pro- 
ûs si o nais sem que ha ja uma in de ni za ção bas tan te com- 
pen sa tó ria nes te mo men to. (N.P)

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

Gru pos
• Gru po A: Ho lan da, Itá lia, Bél gi ca, Por to
Ri co, Ca ma rões e Quê nia;
• Gru po B: Polô nia, Tur quia, Re pú bli ca
Do mi ni ca na, Co reia do Sul, Tai lân dia e
Croá cia;
• Gru po C: Es ta dos Uni dos, Sér via, Ale ma -
nha, Bul gá ria, Ca na dá e Ca za quis tão;
• Gru po D: Bra sil, Chi na, Ja pão, Colôm bia,
Ar gen ti na e Re pú bli ca Tche ca.

VÔLEI

Maranhense é convocada para Seleção

NYEME NUNES ATUA COMO LÍBERO E NASCEU NA CIDADE MARANHENSE DE BARRA DO CORDA

O téc ni co Jo sé Ro ber to Gui ma rães, da
Se le ção Bra si lei ra Fe mi ni na de Vo lei bol, di- 
vul gou a lis ta de con vo ca ção das 16 jo ga- 
do ras pa ra o Cam pe o na to Mun di al, que se- 
rá se di a do na Ho lan da e na Polô nia, a par- 
tir de 23 de se tem bro. En tre elas a lí be ro
Nyeme Nu nes, ma ra nhen se de Bar ra do
Cor da.

Ao to do fo ram 16 atle tas con vo ca das,
mas so men te 14 re al men te vão dis pu tar a
com pe ti ção. 

Nú me ro exi gi do pe la com pe ti ção. Ve ja
as con vo ca das: Cen trais: Ca rol Gat taz, Ca- 
rol, Ju lia Ku di ess e Lo re na; pon tei ras: Ana
Cris ti na, Ga bi, Ro sa ma ria, Pri Da roit e Tai- 
na ra; opos tas: Kisy, Lo ren ne e Lorrayna; le- 
van ta do ras: Ma cris e Ro ber ta; lí be ros: Na ti- 
nha e Nyeme.

Na fa se ini ci al do cam pe o na to, as 24
equi pes são di vi di das em qua tro gru pos,
jo gan do em par ti das úni cas. Se clas si û cam
às qua tro me lho res co lo ca das de ca da cha- 
ve.

O Bra sil nun ca ven ceu o cam pe o na to, û- 
can do na se gun da co lo ca ção por du as
opor tu ni da des: em 2006 e 2010. Na úl ti ma
edi ção, em 2018, as bra si lei ras ter mi na ram
em sé ti mo lu gar.

FALTA DE ESTÁDIOS

1ª rodada da Segundinha é adiada
A Fe de ra ção Ma ra nhen se de Fu te bol

(FMF) co mu ni cou o adi a men to dos pri- 
mei ros jo gos da Sé rie B do Cam pe o na to
Ma ra nhen se 2022. Se gun do a fe de ra ção,
os es tá di os Nho zi nho San tos e Cas te lão
não es ta rão dis po ní veis pa ra as dis pu tas
da ro da da ini ci al. <Em vir tu de da in dis po- 
ni bi li da de de es tá di os na ci da de de São
Luís, pa ra os di as 6 e 8 des te mês, û ca adi a- 
da a pri mei ra ro da da do Cam pe o na to Ma- 
ra nhen se Sé rie B 2022, pa ra da ta a ser de- 
û ni da=, pu bli cou a FMF.

A pri mei ra ro da da do Cam pe o na to Ma- 
ra nhen se da Sé rie B con ta ria com um
gran de du e lo en tre Ma ra nhão Atlé ti co e
Im pe ra triz, além de Cha pa di nha e Ba ca- 
bal e o du e lo en tre Ti mon e Tu pan, to dos

pro je ta dos pa ra se rem re a li za dos em São
Luís. A FMF in for mou que os lo cais e da- 
tas des ta pri mei ra ro da da ain da se rão de- 
û ni das.

Com o adi a men to jo go mes mo só no
dia 10 de agos to, o Im pe ra triz re ce be o
Cha pa di nha, às 19h30, no Frei Epi fâ nio, já
pe la se gun da ro da da da com pe ti ção.

A pri mei ra fa se da com pe ti ção con ta
com se te ro da das, os qua tro pri mei ros
avan çam pa ra fa zer se mi û nal e û nal em
jo gos de ida e vol ta. O Cam peão e vi ce ga- 
ran tem aces so à Sé rie A do Ma ra nhen se.

A com pe ti ção ofe re ce ain da, pa ra cam- 
peão e vi ce, va ga na Co pa FMF, tor neio se- 
le ti vo ma ra nhen se pa ra Co pa do Bra sil e
da Sé rie D pa ra a tem po ra da 2023. (G.C)

São Luís, sexta-feira, 5 de agosto de 2022

https://banca.oimparcial.com.br/
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Vem conferir mais sobre essa produção audiovisual gravada em São Luís com detalhes
e crítica sem spoilers

CA MIL LA RO DRI GUES Crí ti ca sem spoi lers

PRODUÇÃO MARANHENSE

Filme <De Repente Drag=
chega aos cinemas

O
fil me ma ra nhen se <De Re- 
pen te Drag= che gou aos ci- 
ne mas de São Luís nes ta
quin ta-fei ra (4). Di ri gi do

pe la Ra fa e la Gon çal ves, o lon ga re ce- 
beu elo gi os na aber tu ra do Rio
LGBTQIA+ Fes ti val de Ci ne ma 2022.

Na pré-es treia do lon ga, em ses são
úni ca, nes sa ter ça-fei ra (2), al gu mas
pes so as apro vei ta ram a gran de te la do
ci ne ma pa ra pres ti gi ar a pro du ção
ma ra nhen se. Pa ra o es tu dan te Je fer- 
son Rast, o fil me su pe rou as ex pe ta ti- 
vas co lo ca das, <amei de ver da de a ma- 
nei ra co mo foi tra ta da as ques tões so- 
ci ais, do mun do drag, que mui ta gen- 
te tem pre con cei to e não co nhe ce=.

A nar ra ti va tem co mo tra ma a his- 

tó ria de Ju lião (Ru an do Va le), um re- 
pór ter de TV que de ci de mu dar os ru- 
mos de sua car rei ra e, em de ter mi na- 
do dia, co nhe ce a drag que- 
en Lohanny (Fri mes), que es tá en vol- 
vi da em um ca so de trá fi co de pes so- 
as.

O re pór ter pre ci sa se tor nar uma
drag e par ti ci par de um con cur so pa ra
des co brir o pa ra dei ro das drags. Ju lião
ain da con ta com a aju da de sua ami ga
Yasmin (Bre na Ma ria) e de ou tras pes- 
so as, co mo a fa mo sa drag Pe pi ta Ruiz
(Sil ve ro Pe rei ra), pa ra aju dar nes ta
jor na da.

Ru an do Va le, ator que in ter pre ta o
pro ta go nis ta da tra ma re ve lou que
um dos de sa fi os en fren ta dos pa ra vi- 
ver o re pór ter Ju lião foi ex ter nar bem a
men sa gem que o <De Re pen te Drag=
quer trans mi tir. <Nós es ta mos fa zen- 
do his tó ria, mas du ran te o pro ces so a
gen te não se dá con ta. Só que ago ra,
as sis tin do es se pro du to e acre di tan do
que as pes so as vão se di ver tir mui to e
apren der atra vés dis so, eu es tou mui- 
to fe liz=, re la ta o ator.

O en re do, fil ma do em São Luís,
com dis tri bui ção da Elo Company e
pro du ção da Ma tra ca Fil mes, pro põe
sair do sen so co mum e ca ri ca to que
per so na gens LGBTQIA+ cos tu mam
as su mir em obras com es sa te má ti ca
no Bra sil.

Ra fa e la Gon çal ves mos tra que pre- 
con cei to com a di ver si da de
LGBTQIA+ e com o ci ne ma ma ra- 
nhen se de vem ser er ra di ca dos, o fil-
me traz uma pe ga da le ve ca paz de le-
var en tre bo as ri sa das uma men sa gem
ex tre ma men te ne ces sá ria.

Um pon to mui to im por tan te que
dei xo res sal ta do é que o di a le to <ma-
ra nhês= é o que não fal ta em <De Re-
pen te Drag=, en tre gí ri as e pi a das que
ape nas um bom ma ra nhen se en ten- 
de, a tra ma vai se de sen vol ven do e ca-
ti van do o pú bli co.

Além dis so, o ex ce len te tra ba lho do
di re tor de fo to gra fia, o fran cês Ro man
Le cha pe li er, te faz lem brar em ce nas
rá pi das to da a be le za e en can to da
par te his tó ri ca e an ti ga de São Luís em
con tras te com a mo der ni da de da ca- 
pi tal.

As atu a ções tam bém en tre gam
mui to com per so na gens que car re- 
gam his tó ri as iso la das e con jun tas,
dan do pro fun di da de a ca da um. A ar-
tis ta Fri mes, o Ru an do Va le e Bre na
Ma ria têm ca ris ma su fi ci en te pa ra le- 
var to do o elen co, mas nem pre ci sam
por que to dos os ato res se ga ran tem
co mo per so na gens mar can tes.

As par ti ci pa ções es pe ci ais de Sil ve- 
ro Pe rei ra, Tcha ka, Em me, Pe pi ta e
mui tos ou tros dão um to que es pe ci al
pa ra o fil me, ele van do ain da mais o
ní vel de atu a ção.

Por fim, va le dei xar cla ro que <De
Re pen te Drag= não é só co mé dia e seu
sus pen se tem um plot twist de dei xar
qual quer um cho ca do. Mos tran do
que pro du ções lo cais de vem ga nhar
mais des ta que na in dús tria au di o vi- 
su al, o lon ga-me tra gem se tor na obri- 
ga tó rio na sua lis ta de fil mes pa ra as- 
sis tir no mês de agos to.

ROCK N' ROLL

PutaBend lança novo clipe com show nesta sexta
O au tên ti co e ori gi nal rock and roll 

re ver be ran do jun to às raí zes da cul tu- 
ra po pu lar e aos ou tros sons do Mun- 
do. Es sa é a ba se só li da da Pu ta Bend, 
que des de 2017, vem pon tu an do 
a his tó ria da Mú si ca Con tem po râ nea 
no Ma ra nhão, com mui ta pro pri e da- 
de e idei as.

En tre as fai xas que com põem o no- 
vo ál bum da ban da, Ins tin to Pri mi ti- 
vo, es tá o sin gle 8Vi as de Fa to9, com po- 
si ção de Job Ve lo so e Edu ar do Me ne- 
zes, que te rá lan ça men to do vi de o cli- 
pe nes ta sex ta-fei ra, 05, às 23h30, em 
seu ca nal ofi ci al no YouTube aqui.

Nes ta mes ma noi te, mar can do o 
lan ça men to, Pu ta Bend fa rá show 
na Big Joe Ta ba ca ria (La goa) e reú ne 
to dos os ami gos e fãs pa ra apro vei ta- 
rem jun tos a trans mis são no lo cal.

A ban da ge nui na men te ma ra nhen- 
se, Pu ta Bend, traz um tra ba lho au to- 
ral com mui ta per so na li da de, pro je- 
tan do-se no ce ná rio na ci o nal, den tro 
do uni ver so plu ral, mas com a mar ca 
da sin gu la ri da de em sua per so na li da- 
de.

Já apon tou si nais dis so na re lei tu ra 
gra va da do clás si co <Avohai= de Zé Ra- 
ma lho, e em <Den te de Ou ro=, do Mes- 
tre Jo si as So bri nho.

Ago ra em Ins tin to Pri mi ti vo, as on- 
ze fai xas au to rais, dis po ní veis em to- 
das as pla ta for mas di gi tais, vem so li- 
di fi car es sa tra je tó ria ar tís ti ca, so- 
man do-se aos se te sin gles lan ça dos 
an te ri or men te, a na tu re za sel va gem 
dos riffs mar can tes das gui tar ras, a 
me lo dia e os ar ran jos que tran si tam 
pe los gê ne ros mu si cais sem qual quer 
pre o cu pa ção com ró tu los.

Vai do rock ao blu es, do rap ao me- 
tal, da mpb ao tan go. As le tras e a po e- 
sia vi a jam en tre o re al e o ima gi ná rio, 
num cru za men to de his tó ri as, de vi- 
das, em tra mas mo vi das pe lo amor, 
pe la pai xão, a emo ção e o tem po.

A BANDA MARANHENSE TRAZ UM TRABALHO AUTORAL COM MUITA PERSONALIDADE

O me do é o 8Ins tin to Pri mi ti vo9 co- 
mum en tre as vi das das vá ri as es tó ri as 
con ta das no ál bum. O me do que im- 
pe de de vi ver, é o mes mo que man tém 
vi vo.

Pu ta bend é com pos ta por Job Ve lo- 
so (vo cal), Ro bert Bel fort (bai xo), Edu- 
ar do Me ne zes (gui tar ra) e Erick Aze- 
ve do (ba te ria).

8Ins tin to Pri mi ti vo9 é um pro je to 
ino va dor e au da ci o so da ban da, e um 
dos seus des do bra men tos, é um lon- 
ga-me tra gem mu si cal que es tá nos 
pla nos de ser pro du zi do, em bre ve.

No show de lan ça men to do cli pe da 
Pu ta bend, quem tam bém vai to car, 
ex clu si va men te, di re to de Te re si na 
(PI), é a Ban da Acá ci as, for ma da pe los 
mú si cos: João Bran dim (gui tar ris ta), 
Ai vlis Amo rim (vo ca lis ta), Joe Smith 
(ba te ris ta) e Ro dri go Ro dri gues (bai- 
xis ta), vi rá a São Luís (MA) e fa rá uma 
su per apre sen ta ção na pe ga da <Blu es 

de Nós=.

A ban da já tem se te anos de tra ba- 
lho e é fru to da so ma das ex pe ri ên ci as 
ar tís ti cas in di vi du al de seus in te gran- 
tes o que fa ci li tou seu en tro sa men to, 
ge ran do am bi en te fér til pa ra apre sen-
tar ver sões de clás si cos do rock e 
da MPB, além de com po rem su as pró- 
pri as can ções.

Ho je a ban da é com pos ta por Aí vlis 
(vo cal), João Bran dim (gui tar ra), Joe 
Smith (ba te ria), Ama deu Alen car 
(con tra bai xo) e Cás sio Car va lho (te- 
cla do).

FESTIVAL

Lollapalooza Brasil 2023
tem datas reveladas

O LOLLA DE 2022 TEVE PÚBLICO DE MAIS DE 300 MIL PESSOAS

A dé ci ma edi ção do Lol la pa lo o za Bra sil já tem da ta
pa ra acon te cer. Em co mu ni ca do di vul ga do nes ta quin- 
ta-fei ra (4), foi con fir ma do que o fes ti val acon te ce rá
em 24, 25 e 26 de mar ço de 2023, no Au tó dro mo de In ter- 
la gos, em São Pau lo.

<É mui to gra ti fi can te po der ce le brar a dé ci ma edi ção
do Lol la pa lo o za Bra sil após um pe río do de tan tos de sa- 
fi os=, co men ta Fran ces ca Brown Al te rio, di re to ra de
mar ke ting e da área de fes ti vais da Ti me For Fun, atra vés
da as ses so ria de im pren sa do even to. 

<Sem dú vi da, ca mi nha mos pa ra

mais uma edi ção his tó ri ca=.

O Lol la pa lo o za Bra sil 2022 te ve um pú bli co de mais
de 300 mil pes so as, que con fe ri ram shows de ar tis tas co- 
mo Miley Cyrus, The Stro kes, Do ja Cat, A$AP
Rocky e Mar tin Gar rix, além de um tri bu to a Taylor Haw- 
kins, ba te ris ta do Foo Figh ters que fa le ceu às vés pe ras
do show da ban da no Lol la. A ho me na gem con tou
com Emi ci da, Ma no Brown, Ra el, Cri o lo, Pla net
Hemp e Ego Kill Ta lent.

"JOKER: FOLIE A DEUX"

Lady Gaga é confirmada
em sequência de Coringa

A ESTREIA ESTÁ CONFIRMADA PARA 4 DE OUTUBRO DE 2024

Em um post no Twit ter, Lady Ga ga con fir mou a par ti- 
ci pa ção em Jo ker: Fo lie a deux, con ti nu a ção de Co rin ga,
após mui ta es pe cu la ção. 

A atriz e can to ra com par ti lhou um ví deo que mos tra o
Co rin ga de Jo a quin Pho e nix dan çan do com uma per so- 
na gem fe mi ni na — pro va vel men te a Ar le qui na. A le gen- 
da do Twe et é ape nas a da ta con fir ma da de lan ça men to,
que se rá em 4 de ou tu bro de 2024. 

O en re do do pri mei ro fil me de Co rin ga é ba se a do em
uma ver são al ter na ti va do pa lha ço do cri me de Gotham
City, ins pi ra do em clás si cos de Mar tin Scor se se, co- 
mo Ta xi dri ver e O rei da co mé dia, além de tra tar as sun- 
tos co mo saú de men tal e ex clu são so ci al.

O lon ga-me tra gem de Todd Phil lips fez his tó ria co mo
fil me ba se a do em HQs com mai or nú me ro de in di ca- 
ções ao Os car, to ta li zan do 11, in cluin do Me lhor Fil me e
Me lhor Ator. O fil me tam bém ar re ca dou mais de U$1 bi- 
lhão na bi lhe te ria mun di al, ul tra pas san do De ad po ol e
se tor nan do o lon ga pa ra mai o res mais lu cra ti vo da his- 
tó ria.

São Luís, sexta-feira, 5 de agosto de 2022
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