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Entrevista com

Preso em São Luís
especialista em
“abrir” carros de luxo

Márcio Honaiser
"Preocupação com a
educação e o trabalhador"

PÁGINA 9

Polícia apreende 25
tabletes de maconha
em Imperatriz

Em visita ao Jornal O Imparcial o deputado Márcio Honaiser (PDT), conversou sobre sua candidatura para deputado 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

PÁGINA 9

AGORA É LEI...

Bolsonaro sanciona piso
salarial de R$ 4,7 mil
para enfermeiros
PÁGINA 2

Emprego Emprego Emprego Emprego Emprego Emprego Emprego Emprego Emprego Emprego

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

Pesquisa mostra
que São João do
Maranhão teve
mais de 90%
de aprovação

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

PÁGINA 3

F U T E B OL
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, provavelmente, uma data propícia, dada às comemorações
prolongadas. PÁGINA 10

Sampaio libera Nilson e
chama Paulo Sérgio
PÁGINA 10

Em dois meses 14 ônibus
pegaram fogo em São Luís
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

Bolsonaro
ganha fôlego
A nova pesquisa presidencial
da Genial/Quaest, divulgada nesta
quarta-feira (03/08), o ex-presidente
Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se mantém à frente, com 44% das intenções
de voto, seguido pelo presidente Jair
Bolsonaro (PL), com 32%.
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TABELA

R$ 4,7 MIL

Bolsonarosancionapiso
salarialdeenfermeiros

PL sugere reajuste no
Imposto de Renda 2023

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

O

presidente Jair Bolsonaro
(PL) sancionou, nesta quinta-feira (4/8), a lei que ﬁxa
pisos salariais para enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem e parteiras no
Brasil. A sanção será publicada
no Diário Oﬁcial da União (DOU).
O texto do projeto, aprovado pela
Câmara e pelo Senado, ﬁxou em R$
4.750 o piso nacional de enfermeiros,
valor que serve de referência para o
cálculo do mínimo salarial de técnicos de enfermagem (70%), auxiliares
de enfermagem (50%) e parteiras
(50%). Além do piso de enfermeiros,
técnicos de enfermagem passam a receber o piso de R$ 3.325 e auxiliares e
parteiras o de R$ 2.375.

O ministro da Saúde,
Marcelo Queiroga,
aﬁrmou que houve
apenas um veto no
artigo que determinava
a atualização do piso
com base no Índice
Nacional de Preços ao
Consumidor (INPC).

A ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA TABELA DO IR FOI EM 2015

O TEXTO DO PROJETO, JPA HAVIA SIDO APROVADO PELA CÂMARA E PELO SENADO
<Infelizmente, o presidente teve
que vetar o artigo 15-D porque há problemas de constitucionalidade. A cerne do projeto foi preservada, a enfermagem do Brasil está muito feliz. O
único veto, do reajuste=, aﬁrmou após
cerimônia militar no Palácio do Planalto.
Queiroga apontou a importância
do investimento na categoria. <O impacto [ﬁnanceiro] varia de acordo
com o nível federativo. Na União, não
é elevado porque a maioria dos enfermeiros do serviço público federal já
recebiam valores superiores. Em relação a Estados e municípios há impacto […]. E o setor privado é um setor
que tem crescido bastante e que vai
reconhecer o valor da enfermagem=,
completou.

<Agora, por ocasião da pandemia,
se diz 8descobrimos o papel da enfermagem9. Isso não é verdade, basta que
alguma pessoa sofra um agravo de
saúde para saber a importância da enfermagem=.
<Enfermagem é muito custo efetiva, quanto mais qualiﬁcada a enfermagem é, melhores são os resultados
em saúde. Não há dúvida que é um investimento no Sistema de Saúde do
Brasil=, concluiu.
Estimativas do Ministério da Saúde
apontam impacto orçamentário de
cerca de R$ 22,5 bilhões para União,
estados e municípios, além do setor
privado, caso passem a vigorar as novas regras salariais também para técnico e auxiliar de enfermagem, bem
como para parteiras.

MUDANÇAS

O deputado federal Danilo Forte (União-CE) apresentou, nesta quinta-feira (4/8), um projeto de lei que busca
o reajuste da tabela do Imposto de Renda, prevendo a
isenção da contribuição para quem ganha até quatro salários mínimos (PL 2.140/22) 4 o equivalente a R$
5.200,00.
A última atualização da tabela foi em 2015, quando o
salário mínimo era de R$ 788. Hoje corresponde a R$
1.212,00. <Dentro dessa agenda de redução de impostos,
o questionamento que precisamos fazer é sobre a questão da atualização da tabela do Imposto de Renda, o que
não ocorre desde 2015=, destaca Forte.
Segundo o texto protocolado, a proposição busca
corrigir a distorção que a atual tabela do imposto de renda impõe. <Com a defasagem da tabela e das deduções
observa-se que inúmeros contribuintes sem capacidade
contributiva passaram a pagar imposto sobre suas rendas, comprometendo sua disponibilidade ﬁnanceira
para custear as despesas necessárias do dia a dia.=
Conforme a proposição, o trabalhador que receber
salário de até R$ 5.200,00 não pagará Imposto de Renda.
A partir de R$ 5.200,01 até R$ 6.084,00 incidirá a alíquota
de 7,5%. O contribuinte que recebe de R$ 6.084,01 até R$
7.608,90 terá descontado 15% de imposto. Já para salários de R$ 7.608,01 até R$ 9.116,12 a porcentagem correspondente é de 22,05%. E, por ﬁm, o trabalhador que recebe acima de R$ 9.116,13 arcará com a alíquota de
27,5% de Imposto de Renda.
A atualização das alíquotas do IR era uma promessa
de campanha do presidente Jair Bolsonaro (PL), assunto
sobre o qual voltou a comentar essa semana.
<Já está conversado com o Paulo Guedes. Vai ter atualização da tabela do Imposto de Renda para o próximo
ano. Está garantido já. Não sei o percentual ainda, mas
vamos começar a recuperar isso daí. Porque tá virando,
na verdade, um redutor de renda. E não uma tabela=,
aﬁrmou Bolsonaro.

ELEIÇÕES 2022

Câmaraaprovanovasregrasparaconcursospúblicos Aécio Neves abre mão
de disputar o Senado
.

TUCANO VAI APOIAR BRUNO MIRANDA, CANDIDATO DO PDT

DENTRE AS MEDIDAS PREVISTAS ESTÁ A POSSIBILIDADE DE AS SELEÇÕES SEREM REALIZADAS PARCIAL OU TOTALMENTE A DISTÂNCIA
A Câmara dos Deputados aprovou
em plenário, nesta quinta-feira (4/8),
uma proposta que estabelece regras
para os concursos públicos para contratação de servidores federais. O texto segue agora para apreciação do Senado. A proposta, que havia sido apresentada em 2000, tramitava na Casa
desde 2003.
Dentre as medidas previstas no texto está a possibilidade de as seleções
serem realizadas parcial ou totalmente a distância, de maneira on-line ou
por plataforma eletrônica especíﬁca,
observando <padrões legais de segurança da informação=, diz o texto.
Além disso, a norma prevê a proibição, em qualquer fase do concurso, de
discriminação ilegítima de candidatos com base em aspectos como idade, sexo, estado civil, condição física,
deﬁciência, etnia, naturalidade, proveniência ou local de origem. A oposição tentou, ainda, incluir no texto que
fosse vedada a discriminação por orientação sexual, mas a alteração foi
barrada.
O substitutivo aprovado estabelece
que os concursos públicos deverão realizar avaliação por provas, ou provas
e análise de títulos. Também será possível a etapa de curso de formação. O

objetivo das seleções públicas de pessoal será avaliar conhecimentos, habilidades e competências para o cargo
em questão. As regras especíﬁcas serão deﬁnidas por regulamento da administração pública ou do órgão contratante, observados os padrões legais
de segurança da informação.
Pelo texto aprovado, são consideradas formas válidas de avaliação:
• provas escritas, objetivas ou dissertativas, e provas orais que cubram
conteúdos gerais ou especíﬁcos;
• elaboração de documentos e simulação de tarefas próprias do cargo,
bem como testes físicos compatíveis
com as atividades habituais;
• avaliação psicológica, exame de higidez mental ou teste psicotécnico,
desde que conduzidos por proﬁssional habilitado nos termos da regulamentação especíﬁca; e
provas de títulos classiﬁcatórias.

cos do texto e beneﬁciar os candidatos, ao invés de prejudicá-los=, mas
que, no entanto, <a base do governo
federal no Congresso, que tem se
mostrado contrário ao serviço público no Brasil, derrubou os destaques
apresentados pela oposição, que visavam corrigir as inconstitucionalidades do PL=.
Uma das emendas protocoladas
pelo presidente da Servir Brasil, deputado federal Professor Israel Batista
(PSB-DF), demandava que o edital do
concurso deveria ser publicado integralmente no Diário Oﬁcial, com antecedência mínima de 90 dias da realização da primeira prova. A emenda
não foi aceita.
Segundo a Frente, <o projeto não
garante a segurança jurídica para
quem irá prestar a prova e não prevê
normas e regras padrão, sem transparência no processo. Ainda, o texto favorece o favoritismo, diminui o períoRetrocesso
do de pedido de recurso do candidato
Para a Servir Brasil, Frente Parla- para dois dias, não deixa claro que timentar Mista do Serviço Público, a po de competência será cobrada, e
aprovação da norma <traz retrocessos permite a publicação de um novo edià categoria e prejudica concurseiros=. tal antes mesmo dos candidatos aproA Frente aﬁrma que, <ao entender a vados no certame anterior serem emgravidade da matéria, articulou por possados, entre outros pontos prejuemendas que visam amenizar os ris- diciais=.

O deputado federal Aécio Neves (PSDB) anunciou,
nesta quinta-feira (4/8), que vai concorrer à reeleição.
Embora estivesse cotado para disputar o Senado Federal, o tucano resolveu apoiar Bruno Miranda, candidato
do PDT ao posto. O movimento foi feito a ﬁm de fortalecer a participação do também tucano Marcus Pestana
na disputa pelo governo mineiro.
PSDB e PDT alinharam uma aliança em torno de Pestana. Para ter um palanque a Ciro Gomes em Minas, os
pedetistas resolveram apostar em uma candidatura ao
Senado. <Avaliamos que o mais importante, neste momento, é fortalecer a candidatura de Marcus Pestana ao
governo. Isso passa, também, pelo fortalecimento da
nossa aliança. Vou deixar a disputa ao Senado, em nossa
chapa, para Bruno Miranda, grande quadro do PDT=,
disse Aécio. <Continuarei candidato a deputado federal,
retomando o trabalho que venho fazendo na Câmara=.
O parlamentar, contudo, aﬁrmou que a decisão de
tentar novo mandato na Câmara é uma <etapa= de <um
projeto que vai muito mais longe=. <Quero, dentro de algum tempo, ver Minas Gerais voltar ao tempo em que as
coisas funcionavam e em que os mineiros se orgulhavam de seu governo. E não vai demorar=, garantiu.
Nesta sexta-feira (5), o PSDB deve oﬁcializar a candidatura de Pestana e o apoio a Bruno Miranda. O partido
compõe uma federação partidária com o Cidadania, outrora chamado de PPS. Nesse modelo, agremiações que
se unem precisam agir como se fossem uma legenda
única.
O Cidadania, porém, anunciou que vai aderir à campanha pela reeleição do governador Romeu Zema (Novo). O Cidadania foi cortejado por Zema para indicar o
jornalista Eduardo Costa como vice-governador na chapa que tentará a reeleição. A federação com o PSDB e a
candidatura de Pestana, no entanto, frustrou a ideia.
Assim, o Novo disputará o pleito com chapa purosangue 3 Mateus Simões será o vice.
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ENTREVISTA - MÁRCIO HONAISER

Preocupaçãocoma
educaçãoeotrabalhador Brasil em manifestos
GRACIELE MORORO

E

m visita ao Jornal O Imparcial,
o deputado Márcio Honaiser
(PDT) conversou sobre sua
candidatura para deputado
federal, e sobre o trabalho na Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Sedes), que coincidiu com o período da pandemia. Ele, que é Gestor
reconhecido por sua passagem na Sagrima, e o quinto mais votado para
deputado estadual em 2018, comandou e ampliou alguns dos programas
carros chefes do governo Flávio Dino,
tornando o MA destaque nacional nas
políticas sociais. Foi pautado ao deputado estadual sobre os desaûos em
seu cargo atual, sua atuação em duas
Secretarias, o impacto da pandemia e
como conciliar projetos políticos, atuação social e vida pessoal.
O Imparcial – Durante o período
crítico da pandemia, o senhor estava
no comando da Sedes, uma Secretaria que não parou em nenhum momento e foi fundamental para fazer
chegar aos que mais precisam ações
de assistência. Como o senhor descreve este momento?
Honaiser – Muitas pessoas me perguntaram porque, ao me eleger deputado, assumi a Sedes. Acredito que
Deus sabe a hora certa de tudo e me
colocou nessa missão. Além de ser criado na Igreja Católica, nossa família e
eu sempre estivemos envolvidos nas
causas sociais, eu sempre na militância política então cuidar de quem
mais precisa é basicamente o motivo
pelo qual me envolvi na política.
Ao ser convidado para a assumir essa secretaria tão importante, vi a possibilidade de fazer um trabalho mais
amplo neste campo. Nunca ia imaginar que surgiria uma pandemia avas-

MÁRCIO HONAISER (PDT) COM O SUPERINTENDENDE DE O IMPARCIAL CELIO SERGIO
saladora não só para a saúde, mas para a qualidade de vida das pessoas.
Muita gente perdeu o emprego, ûcou
sem renda, o preço das coisas aumentou, então poder proporcionar algum
auxílio naquele momento difícil foi
realmente um trabalho importante e
gratiûcante.
O Imparcial – Ainda dentro do trabalho desenvolvido na Sedes, o que o
senhor destaca como tendo sido fundamental neste período difícil da
pandemia e também nos pós pandemia?
Honaiser – Nós ampliamos a rede
de restaurantes populares, que se
transformou na maior rede de restaurantes populares do País, com mais de

100 unidades, e ainda colocamos o valor da refeição a R$ 1 real. Lançamos o
Vale Gás, que chegou a mais de 120
mil famílias maranhenses. Trabalhamos na busca ativa de consumidores
para terem acesso à tarifa social de
energia, implantamos o programa
Cuidar, em auxílio aos órfãos da Covid. Pensando na geração de emprego
e renda no pós-pandemia, ampliamos
o programa Mais Renda no interior do
estado, chegando a 60 municípios e
mais de 3 mil pequenos empreendedores capacitados e equipados. Foi
um grande leque de ações para que a
nossa população fosse assistida e tivesse nova perspectivas de futuro.

Isto é incrível. As eleições presidenciais estão bem ali, em 2 de
novembro, e a maior discussão que se trava no Brasil não é sobre a
crise econômica, o desemprego, a corrupção e a fome de 60 milhões. É Democracia que aparece como maior preocupação nacional. O regime de governo cuja origem do poder vem do povo para o povo, hoje está em xeque. A sua síntese, que resulta na livre escolha de governantes pelos cidadãos através de eleições diretas
virou uma torrente de medo coletivo. Dede de banqueiros a verdureiros, o mede é latente. Há década que o Brasil não se sentia
tão perto de uma ruptura da democracia saída da Carta Magna de
1988. O Brasil virou o paraíso dos manifestos pela democracia. Na
semana passada, sem mencionar diretamente o presidente Jair
Bolsonaro, um grupo de juristas da Universidade de São Paulo,
empresários, artistas e intelectuais lançaram a <Carta pela Democracia=. É uma resposta às ameaças golpistas de Bolsonaro: <Ataques infundados e desacompanhados de provas questionam a lisura do processo eleitoral e o estado democrático de direito. São
intoleráveis as ameaças aos demais poderes e setores da sociedade civil, a incitação à violência e à ruptura da ordem constitucional=, diz o texto, já com quase um milhão de signatários. Na quarta-feira (27), Jair Bolsonaro foi irônico em relação ao documento,
aûrmando não precisar de <cartinha= para dizer que defende a democracia. Pelo Twitter, voltou à carga. <Carta de manifesto em favor da democracia. Por meio desta, manifesto que sou a favor da
democracia. Assinado: Jair Messias Bolsonaro, presidente da República Federativa do Brasil=. Esta semana, um grupo identiûcado como <advogados de direita= lançou outro manifesto cuja introdução diz: <Sem liberdades não há democracia.= Em 24h o documento recebeu 70 mil rubricas. Eles falam na <gravíssima tentativa de consolidar no país a ditadura do pensamento único=. Depois de todas as peripécias bolsonaristas sobre as eleições e a reação do Tribunal Superior Eleitoral na defesa da urna eletrônica, a
Federação das Indústrias do Estado de São Paulo pretendia convidar o presidente Jair Bolsonaro a assinar, em almoço, o <manifesto
em Defesa da Democracia e a Justiça=, articulado pelas suas lideranças. Mas o presidente ainda avalia se vai participar do evento,
no próximo dia 11/08. O texto, obtido pela CNN, tem assinatura
de mais de 100 entidades empresariais e sindicais, diz que os dois
tribunais conduzem <com plena segurança, eûciência e integridade nossas eleições respeitadas internacionalmente=.

Dinheiro encofado (1)

O deputado federal Josimar de Maranhãozinho (PL) a cada
eleição vai escancarando riqueza em meio à pobreza retumbante
dos municípios onde faz política. Até agora, é o dono da maior fortuna informada à Justiça Eleitoral: R$25.406.802,39.

Dinheiro encoifado (2)

Candidatura a deputado federal

Só em dinheiro vivo, Maranhãozinho declarou R$ 1 milhão. A
pergunta é: num país em que as taxas de juros estão nas alturas
para investidor, como deixar R$ 1 milhão pegando mofo em casa?
Também o senador Weverton Rocha declarou R$ 500 mil guardados no cofrinho.

Solavancos (1)

Decisão do STJ produziu mais um capítulo na batalha pelo comando do PROS. A Carte devolveu o comando do partido a Marcus Holanda, eleito em 2020. No Maranhão, Marcos Caldas deve
reassumir o diretório e levá-lo para a aliança com Weverton Rocha.

Solavancos (2)

O presidente Eurípedes Jr, que perdeu a direção por ordem do
STJ semana passada, pretendia levar o partido para a aliança com
o PT de Lula. No Maranhão, o vereador Chico Carvalho pretendia
apoiar a candidatura de Carlos Brandão ao governo.

<Bonitas, se produziram=

Senador José Serra, no lançamento da chapa presidencial de Simone Tebet (MDB) com a deputada Mara Gabrilli (PSDB) na vice

QUERO DAR ESSE NOVO SALTO RUMO À CÂMARA: PARA SEGUIR CUIDANDO E DANDO OPORTUNIDADES ÀS PESSOAS
O Imparcial- Em fevereiro o senhor re- bre cuidar das pessoas. Sobre solidaritornou para a Assembleia. O que o de- edade e mostra ser uma pessoa muito
família. Como o senhor concilia essa
putado tem a falar sobre este retorno
vida política atribulada com a vida em
e quais são as suas prioridades?
Honaiser– Apesar de estar à frente família?
Honaiser– Sou casado com Geise e
da Secretaria sempre estive atento às
demandas da nossa população e arti- sou pai de três ûlhos: Maria Carolina,
culando benefícios para os municípi- João Guilherme e Maria Helena. Sou
os que me escolheram como repre- militante do PDT há 34 anos, então
sentante. Foi desaûador conciliar as quando conheci minha esposa, já era
duas funções, mas valeu muito a pe- envolvido na militância. Sou muito fena. Sempre estive presente e busquei liz de contar com a compreensão dela
junto a nossa bancada viabilizar as e das crianças, mesmo com toda a audemandas. Em Brasília também bus- sência que a política acaba causando
quei recursos junto ao senador Wever- em casa. A minha caçula, Maria Heleton, que nos ajudou a viabilizar me- na, nasceu com Síndrome de Down, e
lhorias e benefícios para a população, conviver com ela é um aprendizado
seja na saúde, na infraestrutura, na constante e nos abriu ainda mais os
educação e na assistência social. E de olhos para as necessidades das pessovolta para a Assembleia, seguimos as com deûciência de serem mais
nessa tarefa, além de propor projetos contempladas por leis e programas
de lei e dar voz às demandas do nosso que lhes dê maior autonomia e oporpovo. O foco é o mesmo: cuidar da tunidade. Minha mãe trabalha com a
nossa população nesse momento difí- APAE de Balsas há mais de 20 anos e a
cil, em especial, os que mais necessi- chegada de Maria Helena só deixou
essa percepção mais forte nas nossas
tam.
vidas. É de fato algo que eu pretendo
dar muito da minha energia como deO Imparcial- O senhor fala muito so-

putado federal.
Imparcial- O senhor vislumbra novos
horizontes e teve conﬁrmada a sua
candidatura a deputado federal. O que
o Maranhão pode esperar de Márcio
Honaiser, se eleito a deputado federal?
Honaiser– A população maranhense pode esperar um parlamentar
comprometido com a população e
com seu estado. Um parlamentar pedetista preocupado com a educação,
com o trabalhador, com as mulheres e
jovens, como aprendi há tantos anos
com Dr. Jackson. Que será incansável
na luta pelos direitos das pessoas,
principalmente os que mais necessitam. Um parlamentar que estará defendendo recursos para o nosso estado e vai buscar a ampliação do debate
em torno das políticas de assistência
social. Que vai representar o setor
produtivo, de onde eu venho e que sigo trabalhando pra fortalecer. É para
isso que quero dar esse novo salto rumo à Câmara: para seguir cuidando e
dando oportunidades às pessoas.

Dos 18 deputados federais do Maranhão, 13 votaram a
favor da lei que acaba com o ûm da saída temporária
dos presos em feriados especiais, três não votaram e
dois foram contra: Rubens Pereira Jr e Zé Carlos, ambos
do PT. O texto foi provado pela Câmara, anteontem.

1

Em um discurso na sede do Clube Militar do Rio de Janeiro, direcionado a coronéis e generais da reserva em
20 de agosto de 1993, o então deputado federal Jair
Bolsonaro (PPR), defendia a urna eletrônica como alternativa contra fraudes nas votações impressas daquele
período.

2
3

Na época Bolsonaro disse: <Esse Congresso está mais do
que podre. Estamos votando uma lei eleitoral que não
muda nada. Não querem informatizar as apurações.
Sabe o que vai acontecer? Os militares terão 30 mil votos, e só serão computados 3.000=.

Racha em Pinheiro

Dois vereadores do PDT de Pinheiro, Sandro Lima e Edinildo
Rodrigues foram à Assembleia Legislativa com a vice-prefeita Ana
Paula, dar apoio a Othelino Neto (PCdoB) e à chapa liderada por
Carlos Brandão. Sinal de alerta no interior, para o candidato pedetista Weverton Rocha.

Roubo de madeira

A Polícia Federal deüagrou ontem, em Barra do Corda (MA),
operação de combate a extração, beneûciamento e recepção ilegal de madeira na terra indígena Cana Brava. Foram 22 mandados
busca e apreensão e sete de suspensão da atividade econômica de
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OPINIÃO

Celio Sergio
E-mail: celiosergio@hotmail.com

oimparcial.com.br

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

Sobre fatos e
argumentos
CHRISTINO ÁUREO
- Deputado federal pelo Rio de Janeiro, foi o relator em
plenário da PEC 15/22

O fantástico mundo dos meus Match’s
do geral dos ambientes que a pessoa
frequenta, programas que gosta de fazer, relação com amigos, família, trabalho e os pormenores que me interessam e me impulsionam na conversa.
Dispenso perûs e pessoas vazias.
Meu objetivo aqui é realmente trocar
experiências e só vou continuar dando atenção a quem tem algo a me oferecer: histórias de vida, paixões, propósito, ûlosoûas, conteúdo que abrace as artes, música, viagens, cinema,
livros, experiências tragicômicas
(adoro essa parte) e gargalhadas. Tem
que ter muita gargalhada!
Joguinhos de imagem e ostentação
nem sequer aparecem no meu radar.
Não tenho paciência para corpos
Eu sempre vou defender os apps de cheios de mentes vazias.
As histórias de vida geralmente
relacionamento. Sempre!
Sou tímida demais pra me expor prendem a minha atenção. Gosto dos
em ambientes desconhecidos, caseira que têm gosto por viver. Aqueles que
demais pra me aventurar em rolês ale- se lançam pra vida de verdade, que
atórios nos FDS’s e careta demais para gostam do trabalho que fazem, que leencarar bebidas e música alta em uma vantam da cama com tesão todos os
balada. No mundo digital eu me sinto dias. Essas pessoas têm muito a me
confortável para avaliar (com julga- ensinar e quero evoluir com elas. Na
mento) vocabulário, concordância minha opinião, apesar dos atropelos e
verbal, coerência e coesão nos textos dos tombos que levamos, viver é bem
do perûl (sim, sou dessas!). Ainda nes- mais que <apenas existir= nas redes
sa linha, eu consigo fazer um apanha- sociais, e é com essas pessoas que me
MÔNICA MOURA
Especialista em Saúde e Educação Sexual

conecto.
Ninguém está imune a encontros
com alguns psicopatas, nem nos apps
e nem na vida real 3 isso é um fato! Pra
controlar os riscos, eu aprendi a ter
cuidado redobrado com as pessoas
que aparentemente têm muita coisa
em comum. Sabe aquela pessoa que
não discorda de você em nada?
Hum… ûque atento! Ou ela tem a autoestima muito frágil ou o próximo
passo é te aplicar um Love Bombing (e
você não vai querer isso, acredite!).
Ninguém é uma cópia ûel de outra
pessoa! Excesso de coincidência é
muito suspeito, lembre disso! Veio a
sensação de que encontrou a tampa
perfeita para a sua panela, fuja! Perfeição não existe nem em você e nem em
ninguém. Descubra e abrace as imperfeições, porque elas sim são reais!
Evoluir junto é um bom caminho para
a felicidade e prosperidade de uma
amizade, namoro ou mesmo de um
sexo casual e despretensioso.
Daí você pode estar se perguntando: <Mas Mônica… no Tinder só tem
gente desinteressante! Não tenho
nem paciência!= e com propriedade te
digo: EXPERIMENTE ENTREGAR O
QUE VOCÊ ESPERA RECEBER, PORQUE O MUNDO É FEITO DE TROCAS.

Já posso plantar maconha?
aprovação do Projeto de Lei nº 399/15
que tramita na Câmara dos Deputados. Com as novas regras, seria possível a comercialização de medicamentos que contenham extratos, substraA extração de canabidiol para uso tos ou partes da planta Cannabis satipróprio é tema polêmico. Normal- va em sua formulação para ûns medimente, está associado à doutrina reli- cinais, veterinários e cosméticos.
Para a área da saúde das pessoas, a
giosa, além de ideologia e políticas
conservadoras. A ciência também tem lei permitiria o cultivo próprio e a exas suas alegações contra e a favor. Mas tração de canabidiol sob prescrição
é preciso debatê-lo do ponto de vista médica, como forma de tratamento
jurídico para não ser considerado cri- de doenças que, comprovadamente,
me e sim questão de saúde pública no não respondem mais aos produtos
Brasil. Há cerca de um mês, foi notícia farmacológicos disponíveis no mernacional que a 6ª Turma do Superior cado. Mas o projeto está parado por
Tribunal de Justiça (STJ) concedeu de- pressão de políticos e de entidades
cisão inédita no país a favor de três conservadoras. A justiûcativa é sempacientes de São Paulo. Eles ganha- pre a mesma: querem liberar o uso da
ram o salvo-conduto para plantar maconha no Brasil. Usam fake news
Cannabis sativa (maconha), com a û- nas redes sociais para deturpar o pronalidade de extrair óleo medicinal pa- jeto e arrebanhar mais seguidores na
campanha. Do lado da ciência, o grura ûns medicinais.
Então, todo mundo agora já pode po contrário à liberação do plantio
plantar maconha no seu quintal e jus- próprio da Cannabis sativa está na
tiûcar que é para ûns medicinais ou possibilidade de obter uma substânterapêuticos? A resposta é não. Apesar cia sem a concentração necessária do
da decisão do STJ e de as outras ins- medicamento que beneûcie o pacientâncias da Justiça tenderem a seguir o te. Nesse caso, o risco está em a pessoa
mesmo posicionamento a partir de fabricar entorpecente e, realmente, o
agora, a liberação ocorrerá mediante uso ser recreativo. Os prejuízos são
ação judicial. Caso contrário, a pessoa maiores à sociedade. A solução seria a
corre o risco de ser enquadrada no ar- criação de núcleos ou empresas espetigo 34 da Lei 11.343, de 23 de agosto cializadas na produção do canabidiol.
de 2006, que é crime <fabricar, adqui- Enquanto o debate segue na Justiça e
rir, utilizar, transportar, oferecer, ven- na Câmara dos Deputados, a Agência
der, distribuir, entregar a qualquer tí- Nacional de Vigilância Sanitária (Antulo, possuir, guardar ou fornecer, visa) se antecipou e aprovou em 2019
ainda que gratuitamente, maquiná- o comércio docanabidiol no mercado
rio, aparelho, instrumento ou qual- brasileiro. Com essa normativa, auquer objeto destinado à fabricação, mentou a possibilidade de o paciente
preparação, produção ou transforma- conseguir o medicamento gratuitação de drogas, sem autorização ou em mente pelo Sistema Único de Saúde
desacordo com determinação legal (SUS). E, novamente, todo o procediou regulamentar=. A pena prevista é mento passa pelos tribunais. E saiba
de 3 a 10 anos de reclusão, e pagamen- que há burocracia para obter sucesso
no processo.
to de R$ 1,2 mil a R$ 2 mil dias-multa.
No ano passado, o Superior TribuO que pode mudar o cenário é a

WESLEY CESAR GOMES COSTA
- Advogado constitucionalista com atuação nas áreas criminal, eleitoral e municipal

nal Federal (STF) decidiu que o governo de São Paulo teria de custear o tratamento à base de canabidiol para um
jovem com epilepsia e encefalopatia
crônica. Depois desse fato, a Justiça
foi provocada em outros estados brasileiros sobre o tema e, na maioria dos
casos, os pacientes tiveram ganho de
causa, apesar de os protestos e recursos judiciais de entidades que temem
a liberação da maconha para o uso recreativo. O canabidiol é pesquisado e
usado em mais de 40 países.
A cannabis contém substâncias
químicas capazes de tratar de uma
grande variedade de doenças. Contudo, os medicamentos não são capazes
de curar as doenças propriamente ditas, mas, sim, minimizar ou até eliminar certos sintomas e, dessa forma,
melhorar a qualidade de vida do paciente. Entre essas substâncias, genericamente chamadas de canabinoides,
as mais utilizadas são o CBD e o THC.
Desde dezembro de 2019, a Agência
Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou o comércio do CBD no
mercado brasileiro. Com essa normativa, aumentou a possibilidade de o
paciente conseguir o medicamento
gratuitamente pelo Sistema Único de
Saúde (SUS). E, novamente, todo o
procedimento passa pelos tribunais.E
saiba que há burocracia para obter sucesso no processo.
Para conseguir na Justiça que o Sistema Único de Saúde (SUS) pague o
tratamento à base de canabidiol, é
preciso um relatório médico detalhado sobre o caso e qual a urgência para
o tratamento. Apresentar na ação judicial o bem-estar que o paciente ganhará com o medicamento. Ainda é
necessário comprovar que a família
não tem condições ûnanceiras para
comprá-lo, mesmo que o doente tenha plano de saúde particular.

Vivemos um momento muito importante para o Brasil e para os brasileiros. Depois de ampla discussão no
Congresso, conseguimos compor um conjunto de soluções emergenciais para enfrentar a inüação de alimentos e combustíveis. Os resultados já começaram a ser
sentidos no bolso da população. Em meados de junho,
aprovamos a redução do ICMS sobre, entre outros itens,
os derivados de petróleo. O efeito veio rápido. Em vários
estados, em especial no Rio de Janeiro, a gasolina 4 que
ameaçava atingir o preço de R$ 10 por litro 4 recuou para um patamar próximo da metade. Agora, em pouco
tempo testemunharemos o efeito positivo da aprovação
da chamada PEC dos Auxílios.
Desde o início da discussão, a proposta foi questionada por motivos antagônicos. Em comum, apenas o catastroûsmo tanto dos que acusavam um gasto irresponsável do orçamento quanto dos que politizaram a questão. Ambas as correntes se distanciavam do principal nó
que se buscou desatar: o estado de emergência em que
vivem milhões de brasileiros assolados pela fome, a miséria e o desemprego.
No Senado, o texto foi aprovado quase por unanimidade e na Câmara não foi diferente. Entre outros benefícios, o texto prevê o aumento do Auxílio Gás para o valor
integral do botijão, beneûciando 5,5 milhões de famílias. A medida também cria o Bem-Caminhoneiro, que
vai disponibilizar R$ 5,4 bilhões aos proûssionais, ajudando a reduzir o impacto do preço do diesel. Outra categoria contemplada é a dos taxistas, aos quais serão
destinados R$ 2 bilhões a ûm de reduzir o impacto dos
aumentos exponenciais recentes. Somados os grupamentos, serão mais de um milhão de beneûciários.
Todos sabem que a alta de preços se reüete no aumento do frete, e, por consequência, encarece os alimentos para todos nós que somos consumidores. Por isso, a matéria é tão urgente. De forma responsável, o que
se propôs em termos legalmente ancorados foi a utilização de receitas extraordinárias superiores, no âmbito federal, a R$ 68 bilhões, extraídas do bolso da população,
inclusive dos mais pobres, ao longo deste ano, por conta
do aumento do custo de vida. E é exatamente dessa fonte que será possível cobrir os gastos originários da PEC
de cerca de R$ 41,2 bilhões.
Fica claro, portanto, que houve a preocupação em
equilibrar o cenário atual e projetar a discussão para o
orçamento de 2023, no ûnal do ano, ocasião em que será
debatida a conveniência de manutenção dos benefícios
ou, eventualmente, sua suspensão, a depender de como
se comportarem as metas ûscais.
A medida permitiu, ainda, oferecer a estados e municípios a possibilidade da gratuidade das passagens para
os idosos, sem afetar a tarifa dos demais passageiros. O
aumento de R$ 400 para R$ 600 do valor do Auxílio Brasil, com a possibilidade de inclusão de 1,6 milhão de famílias no programa, é medida concreta e efetiva de
combate à extrema pobreza que assola o Brasil.
Por sua dimensão, complexidade e alcance nacional,
os auxílios com certeza contribuirão para motivar categorias a continuarem girando o ciclo da economia nacional, num momento, vale repetir, que é de extrema diûculdade. É também um meio termo numa hora em que
o país precisa de menos extremismo e mais conjunção
de forças em prol de todos. Um apelo ao bom senso.
Mais fatos, menos argumentos

GERAL
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PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO
Praça Nossa Senhora de Nazaré, nº 742, Centro, Riachão - MA
CNPJ: 05.282.801/0001

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/acessoInformacao/licitacao/tce; http://site.tce.ma.gov.br/index.php/mural-de-licitacoes-2 e www.portaldecompraspublicas.com.br, ou mediante pagamento de R$ 50,00 (cinquenta reais), a ser recolhido através do Documento de
Arrecadação Municipal-DAM emitido pela Secretaria Municipal de Finanças, E-mail.:cplcoroata@gmail.com,
Tel.: 3641-1478, Coroatá/MA 03/08/2022, Valquíria de Sousa Costa Carneiro, Secretária Municipal De Saúde.

MINISTÉRIO DA
ECONOMIA

GOVERNO
FEDERAL

AVISO DE VENDA
Edital de Leilão Público nº 3075/02221° 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).

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 ELETRÔNICA, 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.

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

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

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.

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, 3 de agosto de 2022
ALEXANDRE BENIGNO PEREIRA
Pregoeiro Substituto da - CSLIC/SEAP

São Luís (MA), 2 de agosto de 2022
Fernando Wlysses Filgueira da Conceição
Agente de Licitação da CSL/EMSERH

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CN MANUTENÇÃO DE BENS

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
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
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

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.

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/acessoInformacao/licitacao/tce; http://site.tce.ma.gov.br/index.php/mural-de-licitacoes-2 e www.portaldecompraspublicas.
com.br, ou mediante pagamento de R$ 50,00 (cinquenta reais), a ser recolhido através do Documento de Arrecadação Municipal-DAM emitido pela Secretaria Municipal de Finanças, E-mail.:cplcoroata@gmail.com,
Tel.: 3641-1478, Coroatá/MA 03/08/2022, Valquíria de Sousa Costa Carneiro, Secretária Municipal De Saúde.

PONTA D’AREIA HOLDING PARTICIPAÇÕES S/A.
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://lagodapedra.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: cpllagodapedra@gmail.com. Lago da Pedra- MA, 04 de agosto de 2022. Felipe Pereira Bacelar – Pregoeiro.

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
dos interessados para consulta e retirada nos endereços www.gov.br/compras/pt-br e
www.trt16.jus.br. Maiores informações no endereço Av. Senador Vitorino Freire, 2001- 3º andar Areinha – São Luís/MA - Seção de Aquisições Públicas ou pelos telefones (0xx98)
2109-9378/9379/98424-6218 das 08 às 17 horas.

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.

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

todo dia

ESTADO DO MARANHÃO
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO - UEMA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO
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:

DATA

HORA

24/08/2022

9h30

PROCESSO
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.
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
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MASSACRE

ESCRAVIDÃO CONTEMPORÂNEA

43 trabalhadores são
resgatados em MG

Condenaçõesemcasodo
Carandirusãomantidas

Operação Resgate II, realizada em Araxá (MG), flagrou os trabalhadores em condições
análogas à escravidão, sem pagamentos e expostos a riscos de acidentes

Q

uarenta e três trabalhadores
em condições análogas à escravidão foram resgatados
em Araxá, durante a Operação <Resgate II=, que começou em 4
de julho em todo o país. A informação
foi divulgada pela assessoria de comunicação do Ministério do Trabalho
e Previdência de Minas Gerais (MPT).
Segundo o órgão, ﬁcou constatado
que, além de não serem obedecidos
os pagamentos contratuais, o grupo
estava exposto a riscos físicos e de acidentes de trabalho, sem ações para
prevenir problemas de saúde.
No total, foram 29 pessoas resgatadas de trabalhos relacionados à colheita de café e criação de bovinos para corte; e 14 pessoas resgatadas de
uma clínica de reabilitação de dependentes químicos e trabalho doméstico, no período de 10 a 20 de julho.
Mais detalhes sobre a situação dos
trabalhadores, as circunstâncias encontradas nos locais de resgates e as
medidas cabíveis, ainda serão divulgados pelo MPT.
O órgão informou que além de Araxá, ações ocorreram em Divinópolis,
contudo não resultaram em resgates.
Minas Gerais foi o segundo estado
com mais pessoas resgatadas na operação. Ao todo, foram 82 trabalhadores.
Sete cidades mineiras receberam
equipes de ﬁscalização que estiveram
focadas principalmente em propriedades rurais: Nova Era, Poços de Caldas, Araxá, Boa Esperança, Conselheiro Lafaiete, Divinópolis e Uberlândia.

BARROSO MANTEVE A CONDENAÇÃO DOS PMS ENVOLVIDOS

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

Falsas promessas

O coordenador regional de Combate ao Trabalho Escravo e Enfrentamento ao Tráﬁco de Pessoas (Conaete), Roberto Gomes de Souza, detalhou sobre as condições que estavam
os trabalhadores.
<Encontramos trabalhadores laborando em condições muito precárias,
inclusive, muitos arregimentados de
outros estados, sem registro na carteira de trabalho, sem alimentação e
água potável, submetidos a jornadas
exaustivas, sem fornecimento de
equipamento de proteção individual,
expostos a todo o tipo de intempéries
e, em alguns casos, até mesmo a ani-

mais peçonhentos=, aﬁrmou.
De acordo com Roberto, em muitos
casos, os trabalhadores eram iludidos
com falsas promessas de pagamento
por produtividade, mas não tinham
controle da própria produção. <Infelizmente, os trabalhadores estavam
trabalhando em situações de plena
vulnerabilidade social=, completou.
Os empregadores foram notiﬁcados a interromper as atividades e formalizar o vínculo empregatício dessas
pessoas, bem como a pagar as verbas
salariais e rescisórias devidas aos trabalhadores, que somaram mais de R$
3,8 milhões.

VISITA DE PELOSI

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luís
Roberto Barroso negou um recurso da defesa e manteve
a condenação de policiais militares pelo Massacre do
Carandiru, nesta quarta-feira (3/8). O episódio aconteceu há 30 anos e deixou 111 mortos, no que era o maior
presídio da América Latina.
A decisão ocorre um dia depois que a Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados aprovou um
projeto que anistia aos policiais processados pelo massacre. O projeto ainda precisa ser aprovado em outras
comissões.
Ao todo, 74 policiais foram condenados pelo Tribunal
do Júri a penas que variam entre 48 anos e 624 anos de
reclusão, mas até hoje, ninguém foi punido.
Um novo julgamento chegou a ser determinado pelo
Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP), que entendeu
que a decisão do júri foi contrária à prova dos autos. No
entanto, a pena foi restabelecida pelo Superior Tribunal
de Justiça (STJ), em 2021.

Massacre

O episódio que ﬁcou conhecido como massacre do
Carandiru aconteceu em 2 de outubro de 1992. Os policiais invadiram a Casa de Detenção, que ﬁcava na zona
norte de São Paulo para conter uma rebelião.
Ao todo, 111 detentos terminaram mortos e os sobreviventes ainda tiveram que carregar os corpos para fora
do presídio. A penitenciária, que chegou a ter oito mil
presos, foi desativada em 2002.

RESGATE

Em represália, China lança mísseis perto de Taiwan Equipestentamresgatar
mineirosnoMéxico

JAPÃO PEDIU O <FIM IMEDIATO= DAS MANOBRAS CHINESAS
A China disparou nesta quinta-feira (4) mísseis que podem ter <sobrevoado= Taiwan antes de supostamente
caírem na zona econômica exclusiva
do Japão, no primeiro dia de vastos
exercícios militares lançados após a
visita da presidente da Câmara dos
Deputados dos Estados Unidos,
Nancy Pelosi, a Taiwan.
Apesar das advertências de Pequim, que considera Taiwan parte de
seu território, Pelosi, segunda na linha
de sucessão presidencial, fez uma visita relâmpago a Taipé, durante a qual
aﬁrmou que os Estados Unidos <não
abandonarão= a ilha. Nesta quintafeira, chegou ao Japão, última etapa
de sua viagem asiática.
A China considerou a iniciativa da
congressista democrata uma <provocação=. Em resposta, manobras militares nas águas próximas de Taiwan,
que incluem algumas das rotas marítimas mais movimentadas do mundo
As manobras, que começaram ao
meio-dia local (1h00 de Brasília), incluíram <disparos de mísseis convencionais= contra as águas da costa leste
de Taiwan, aﬁrmou Shi Yi, porta-voz
militar da China.
O ministério taiwanês da Defesa

conﬁrmou que exército chinês disparou <11 mísseis= balísticos do tipo
Dongfeng <nas águas do norte, sul e
leste de Taiwan=.
Além disso, denunciou que 22
aviões militares cruzaram a <linha
média= do Estreito de Taiwan, uma
coordenada não oﬁcial, mas que raramente é ultrapassada, no meio do caminho entre a costa da China e as da
ilha autônoma.
O Japão pediu o <ﬁm imediato= das
manobras chinesas, após indicar que
cinco mísseis caíram supostamente
em sua zona econômica exclusiva
(ZEE) e que quatro deles podem ter
<sobrevoado a ilha de Taiwan=.
<As ações chinesas desta vez têm
grande impacto na paz e segurança da
região=, declarou o chanceler japonês
Yoshimasa Hayashi, à margem de
uma reunião ministerial de países do
sudeste asiático no Camboja.
O secretário de Estado americano
Antony Blinken disse que esperava
que a China <não provoque uma crise
nem busque um pretexto para aumentar suas operações militares
agressivas=.
Manobras <sem precedentes=

As manobras militares chinesas, as
maiores das últimas décadas, devem
durar até domingo.
Especialistas militares citados pelo
Global Times, um veículo oﬁcial do
governo comunista chinês, aﬁrmaram que essas manobras seriam de
uma magnitude <sem precedentes=,
porque os mísseis sobrevoariam
Taiwan pela primeira vez.
Pequim defendeu os exercícios, assim como outras manobras executadas nos últimos dias, como <justos e
necessários=, ao mesmo tempo que
culpou Washington e seus aliados pela escalada.
Em relação à <visita de Pelosi a
Taiwan, os Estados Unidos são o provocador, a China é a vítima=, declarou
a porta-voz do ministério chinês das
Relações Exteriores, Hua Chunying.
Uma fonte militar chinesa disse à
AFP que os exercícios acontecem <em
preparação para um combate real=.
<Se as forças taiwanesas entrarem
em contato com o EPL (Exército Popular de Libertação) e acidentalmente dispararem uma arma, o EPL adotará medidas severas e todas as consequências acontecerão do lado
taiwanês=, acrescentou a fonte.

NOVE TRABALHADORES ESTAVAM PRESOS NA MINA
Equipes de resgate trabalham para tentar liberar 10
trabalhadores que permanecem bloqueados após um
desabamento dentro de uma mina de carvão no nordeste do México, enquanto outros três já foram resgatados,
informou o governo.
<Até o momento, três mineiros foram resgatados e levados para o hospital, no município de Sabinas, estado
de Coahuila. Dez permanecem na mina=, informou a Secretaria de Segurança do México em um comunicado.
Inicialmente, o presidente mexicano Andrés Manuel
López Obrador informou que nove trabalhadores estavam bloqueados na mina.

O acidente aconteceu devido à
inundação de três poços
conectados.
López Obrador informou que funcionários de diversas áreas do governo, assim como da Proteção Civil e do
exército mexicano, trabalham no local do acidente, que
ﬁca 1.130 km ao norte da Cidade do México.

GERAL
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IMPERATRIZ

PINDARÉ

Brandão vistoria obras
e escolas em Pindaré

Vítimasdeenchentes
recebemeletrodomésticos

Em Presidente Médici, o governador visitou a Escola Integrada Santa Teresa. Em Santa
Luzia do Paruá, o governador vistoriou a unidade do Iema

E

scolas estaduais nos municípios de Santa Luzia do Paruá e
Presidente Médici, na microrregião do Pindaré, passaram
por vistoria nesta quinta-feira (4).

O ESTADO ENTREGOU 101 KITS, COM GELADEIRA E FOGÃO

O governador Carlos Brandão visitou as unidades e ouviu professores e
alunos.

DURANTE A AGENDA, CARLOS BRANDÃO TAMBÉM VISTORIOU O HOSPITAL DA CRIANÇA
Em Presidente Médici, o governador visitou a Escola Integrada Santa
Teresa, a unidade receberá o programa 8Ensinar9, reforçando as atividades
de ensino e aprendizagem. Durante a
agenda, Carlos Brandão também vistoriou o Hospital da Criança.
Ele destacou a recepção durante as
ações de vistoria na cidade. <Todo esse carinho só nos motiva ainda mais a
trabalhar pelo nosso estado, pois não
há nada tão gratiﬁcante como ver a
alegria da nossa gente e os avanços
por todo o Maranhão=, disse.
Em Santa Luzia do Paruá, o gover-

nador vistoriou a unidade do Instituto
Estadual de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão (Iema), que
atende mais de 400 estudantes. Foram
veriﬁcadas as condições oferecidas
para os alunos desenvolverem suas
potencialidades e vocações.
<O Iema é uma iniciativa do governo que garante educação de qualidade a tantos jovens. Obra de importância para a cidade e região. E essa é a
nossa forma de cuidar das pessoas:
assegurando oportunidades e mais
direitos a todos e todas!=, comentou
Brandão durante a vistoria.

TRADIÇÃO

O Governo do Maranhão, por meio da Secretaria de
Estado de Indústria e Comércio (Seinc), realizou uma
nova etapa da entrega simbólica de 101 kits de eletrodomésticos (geladeira e fogão), ao Sistema de Defesa Civil,
direcionados às famílias impactadas pelas enchentes e
alagamentos do rio Tocantins, que atingiram o município de Imperatriz no início de 2022.
As entregas, que foram concluídas com sucesso – esta
última etapa ocorreu nos últimos dias 27, 28 e 29 de julho -, foram realizadas via incentivos ﬁscais da empresa
Novo Mundo, com triagem feita pelo Sistema de Defesa
Civil e Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão (CBMMA).
Sobre a ação, o secretário da Seinc, Cassiano Pereira
Júnior, parabenizou todos os envolvidos na ação solidária, que visa dar assistência ao povo maranhense.
<Esta é a forma de atuação do Governo do Maranhão:
pensar em ações estratégicas para que possamos, diariamente, garantir direitos, saúde e assistência social a
quem precisa. Seguiremos atuando assim por todo o estado=, pontuou Cassiano.
A manicure Francilda Amorim, que teve sua residência atingida pelas enchentes no começo do ano, parabenizou o apoio do Governo do Maranhão.
<Estou feliz pelo Governo do Estado, juntamente com
a Defesa Civil, fazer a entrega desse kit. Sou muito grata
a Deus por terem colocado eles para me beneﬁciar com
essas doações=, agradeceu Francilda.
A ação é uma contrapartida social da empresa Novo
Mundo devido ao benefício concedido pelo Governo do
Estado, por meio da Seinc e da Secretaria de Estado da
Fazenda (Sefaz), dentro do programa Mais Logística (Incentivo Fiscal), pela Lei de nº 10.401, de 2015.

NESTE SÁBADO

Maisde90%dosturistasaprovaramSãoJoãodoMA Estreitorecebemutirãode
cirurgiasoftalmológicas

MORADORES DE PEDREIRAS TAMBÉM SERÃO CONTEMPLADOS

METADE DOS TURISTAS PASSARAM DE 1 A 5 DIAS, 75% VIERAM À CIDADE POR LAZER E 43% SE HOSPEDARAM EM HOTÉIS
Uma pesquisa realizada pelo Observatório do Turismo do Maranhão,
órgão ligado à Secretaria Estadual de
Turismo, em parceria com o Observatório do Turismo em São Luís, apurou
que 86,25% dos 261 turistas entrevistados avaliaram como <excelente= ou
<bom= os arraiais realizados na capital.
No total, 50,01% classiﬁcou como
<excelente=; 36,24% <bom=; 9,36% <regular=; 1,20% achou <ruim= e 0,56%
classiﬁcou de <péssimo=.

A pesquisa foi realizada
durante o mês de junho
nos arraiais do Ipem,
Ceprama, Nauro

seguidos por brasileiros da região sudeste (32,93%) e sulistas (19,84%).
As mulheres representaram 52%
Aragão.
dos visitantes, a faixa etária predominante foi entre 19 e 30 anos.
Metade dos turistas passaram de 1
Além de avaliar o grau de satisfação a 5 dias, 75% vieram à cidade por lazer
do turista, também foi analisado o e 43% se hospedaram em hotéis. Um
perﬁl dos visitantes da capital durante quarto dos entrevistados gastou de R$
100 a R$ 200 por dia e 14% acima de R$
o período junino.
<O Governo do Estado preparou 500.
Outra curiosidade é que 22,22%
uma grande festa para receber nossos
turistas. A taxa de ocupação de hotéis dos turistas neste período recebem
chegou a quase 100% nos meses de ju- entre 3 a 5 salários mínimos e 21,2%
nho/julho e esta pesquisa é o reco- entre 1 e 3 salários mínimos, prova do
nhecimento que ﬁzemos um grande caráter popular do festejo.
<O São João é uma festa de todos,
trabalho em equipe, para receber todos esses visitantes. Nossa marca é o sem distinção de classe. O Maranhão
acolhimento, a recepção e a informa- é um estado de um povo simples, mas
ção=, destacou o secretário de Turis- trabalhador e principalmente acolhedor. Sabemos muito bem receber nosmo, Paulo Matos.
A grande maioria dos turistas na sos visitantes e por isso a grande maicapital durante o São João foi de nor- oria sempre volta no ano seguinte=, ﬁdestinos (41,77%) de outros estados, nalizou o secretário.

Machado e Maria

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) realiza cirurgias oftalmológicas de de catarata e pterígio em Estreito
neste sábado (6), no Hospital Municipal da cidade.
<A demanda por cirurgias oftalmológicas é muito
grande e essas que estamos fazendo em todas as regiões
do estado têm ajudado a reduzir o tempo de espera. Estamos levando mais saúde e dignidade às pessoas=, frisou o presidente da Empresa Maranhense de Serviços
Hospitalares (EMSERH), Marcello Duailibe.

Com a ação, a previsão é beneﬁciar
cerca de 200 pessoas da região com
as cirurgias. Para participar da
triagem, basta levar documento
oﬁcial com foto e cartão do SUS.
Em Pedreiras, os moradores da região do Médio Mearim também serão contemplados com procedimentos
na área oftalmológica.
As cirurgias dos pacientes que passaram por triagem
no último mês acontecerão na quinta (4) e sexta-feira
(5), das 8h às 16h, no Hospital Regional Dr. Kleber Carvalho Branco. Serão realizados mais de 200 procedimentos.

Nedilson Machado

Pra curtir

E-mail: nedilsonmachado@gmail.com

NEDILSON MACHADO
São Luís, sexta-feira, 5 de agosto de 2022
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O eterno Jorge Amado
Em homenagem aos 110 anos de nascimento de Jorge Amado (1912/2001), o Centro de Pesquisa e Formação do Sesc SP realiza um ciclo sobre o escritor baiano, de 10 a
31 de agosto. Em quatro encontros presenciais, a jornalista e escritora Joselia Aguiar, Paloma Amado, ûlha do escritor, o músico Jean
Garfunkel, a cantora Juliana Rizzo e o üautista Pratinha da Silva abordam sua relação
com a política, religião, culinária e música.

Pra curtir
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Defesa sanitária

O líder do Campeonato
Maranhense de Kart e
vice-campeão da Copa
Nordeste, Matias Dominguez, 8 anos, e seu
irmão Murilo Dominguez, 6 anos, já estão
na expectativa para a
4ª etapa do Campeonato Maranhense de
Kart, que acontece
neste sábado (6), no
Kartódromo João Salém, no Castelão, em
São Luís. Eles acabam
de retornar da 23ª Copa Brasil de Kart, que
aconteceu em Aracaju.

Papais no Blue Tree

Com o apoio do Fundepec-MA, as médicas
Para comemorar o Dia dos Pais, o Hotel Blue
veterinárias da Agência Estadual de Defesa Tree São Luís preparou quatro opções de Gift
Agropecuária do Maranhão (Aged-MA), Marga- Card personalizado para pretende homenagear
rida Prazeres e Gláucia Coelho, estão partici- o pai. O primeiro é o Pacote Wellness que propando de um treinamento no município de Jus- porciona um momento relaxante no Spa Ojas.
cimeira, estado do Mato Grosso, que reúne cerO segundo é a Noite Romântica, um jantar
ca de 200 proûssionais de todo o país. O exercí- para ele curtir a dois. Já o terceiro é o Blue Day,
cio simulado de emergência zoossanitária visa um dia inteiro de diversão e descanso na área de
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Nordeste, Matias Dominguez, 8 anos, e seu
irmão Murilo Dominguez, 6 anos, já estão
na expectativa para a
4ª etapa do Campeonato Maranhense de
Kart, que acontece
neste sábado (6), no
Kartódromo João Salém, no Castelão, em
São Luís. Eles acabam
de retornar da 23ª Copa Brasil de Kart, que
aconteceu em Aracaju.

O artista maranhense
Beto Lima está em cartaz até dia 23 de setembro com a exposição <Transposição de
Cores=, retratando as
cores da natureza. <Eu
ûco observando a natureza, o pôr do sol, os
pássaros e tudo resultou nesse trabalho que
me encantou demais=,
disse Beto. A exposição, que tem 26 obras
com diferentes técnicas, pode ser vista na
Sala Sesc de Exposições da Fecomércio.

Escritora premiada
A escritora maranhense Keilla Kalli, que publicou seu primeiro livro infantil <Joana artista,
João dentista= em 2021, foi premiada com o segundo lugar, no <20º Prêmio Literário Paulo Setúbal – Contos, Crônicas e Poesias=, na categoria
Crônica, realizado pela Prefeitura de Tatuí- SP,
por meio do Museu Histórico <Paulo Setúbal=. A
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Servidores do Estado do Maranhão.

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

Neste sábado (6), as
comunidades do
Cohatrac e adjacências terão uma tarde
especial com muito
esporte e lazer.

As atividades são
gratuitas e integram
o projeto Agita Bairros: Esporte e Lazer
nas Comunidades,
iniciativa patrocinada
pelo governo do Estado e pelo El Camiño
Supermercados por
meio da Lei Estadual
de Incentivo ao Esporte.
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à la carte no Oito Restaurante.
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.
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

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
com base na empatia. Esse modelo não
traz custos a mais para o hospital, e sim
muitas vantagens de alto valor agregado no
tratamento, os todos os pacientes aprovam
muito esse modelo. Até depois da alta é
comum que os pacientes liguem para o
enfermeiro de referência para tirar dúvidas.
Eu tenho muito orgulho desse trabalho,
que foi uma vitória para o nosso hospital,
e a qual agradecemos principalmente
ao Conselho Administrativo do Grupo

Mercúrio e à Diretoria Geral do HSE, que
nos permitiram implantar esse modelo
e acataram nossa sugestão. Desde 2017
só temos recebido elogios por parte dos
pacientes e de seus familiares” revela a
Diretora de Enfermagem Beatriz Rosa.
A enfermeira Suelen Caroline Ribeiro
tem doze anos de profissão e há dois
anos está no HSE, onde atua como
enfermeira de referência na clínica geral
do hospital. Ela também ressalta que
esse modelo permite uma relação bem
mais próxima com o paciente e seus
familiares, influenciando positivamente
no tratamento e até otimizando resultados.
Suelen trabalha junto ao paciente durante
todo o período de sua internação. Uma
profissional que atua em conjunto com
as demais equipes multidisciplinares, mas
é dela esse olhar clínico mais próximo
e diferenciado, resultando em uma
assistência mais pessoal e humanizada:
“Nós observamos mais o paciente, passamos
visitas diárias, fazemos exames físicos,
observamos as evoluções, conseguimos ouvir
e acompanhar o paciente de forma mais
customizada e dedicada, a cada caso. Nosso
objetivo é oferecer um atendimento ainda
mais completo e voltado para minimizar o
tempo de internação do paciente, sempre
que possível. Atuamos muito próximo das
famílias dos pacientes também. É um

VIDA

oimparcial.com.br

Saulo Duailibe
E-mail: sauloduailibe@yahoo.com.br
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Passaporte Industrial
facilita contratações

Preso especialista em
<abrir= carros de luxo

O Passaporte Industrial no Maranhão é um é o documento digital da indústria que dá
acesso a dados confiáveis de treinamentos e de saúde ocupacional

O

Instituto Euvaldo Lodi (IELMA) lançou o Passaporte Industrial no Maranhão, uma
solução para as empresas
maranhenses diminuírem os custos e
agilizar seus processos de contratação.
O IEL, entidade do Sistema FIEMA,
recebeu empresários do complexo industrial de São Luís e contou com a
presença do diretor executivo do IELMA e 2º tesoureiro da Federação das
Indústrias do Estado do Maranhão
(FIEMA), João Batista Rodrigues, que
representou o presidente da entidade,
Edilson Baldez das Neves, do especialista de negócios do IEL-ES, José Vieira
Neto, do gerente de operações da HT
Tecnologia, Cassiano Hermely e do
coordenador e responsável pelo processo de mobilização na Vale Brasil,
Mario Sérgio Bento.
Segundo a coordenadora regional
do IEL-MA, Michele Frota, o Passaporte Industrial, vem para atender as
diûculdades das indústrias que enfrentam a morosidade na mobilização
de trabalhadores, a repetição de treinamentos e exames para ingresso nos
contratos e o aumento do custo com
mobilização de trabalhadores. <O passaporte industrial é um serviço que o
IEL-MA buscou em parceria com o
IEL do Espírito Santo para agilizar o
processo de contratação das indústrias maranhenses. O objetivo do passaporte industrial é promover para as
indústrias agilidade no processo de
contratação e segurança no acompanhamento do seu trabalhador. E nós
do IEL estamos de portas abertas para
mostrar os benefícios dessa ferramenta para as empresas interessadas=, aûrmou a coordenadora regional do IEL-MA, Michele Frota.

O especialista de negócios do IELES, José Vieira Neto, enfatizou que o
passaporte industrial é uma ferramenta, um programa que agiliza e
agrega valores para as grandes empresas que precisam mobilizar seus serviços com economia de tempo, avaliação dos exames e treinamentos em
saúde e segurança. <As grandes empresas ganham com a agilização dos
processos de mobilização, com uma
régua uniûcada e um repositório único de exames, onde grandes contratantes verão de forma uniûcada os
seus critérios de operação e, também,
as empresas prestadoras de serviço
em saúde e segurança ganharão se
credenciando e tendo mais visibilidade e conûabilidade dos seus exames
no mercado=, assegura.

Mario Sérgio Bento. <Nós tivemos ganho de qualidade quanto a comunicação, à segurança, à saúde ocupacional e isso corrobora com o nosso principal objetivo que é garantir que as
pessoas acessem as nossas operações
em segurança com todos os exames
médicos e treinamentos necessários
para a execução das atividades=.
O SUSPEITO FURTOU OBJETOS DE CINCO CARROS DE LUXO

As grandes empresas
ganham com a
agilização dos processos
de mobilização, com
uma régua unificada e

O objetivo do passaporte

um repositório único de

industrial é promover

exames

para as indústrias
agilidade no processo de

A experiência da Vale com o passaporte industrial há cinco anos no Espírito Santo, tem sido mais do que
apenas ganho de prazo, de acordo
com o coordenador e responsável pelo processo de mobilização e supervisor de Gestão de Contratos na Vale,

contratação e segurança
no acompanhamento do
seu trabalhador

Como funciona o documento digital

O Passaporte Industrial é um é o
documento digital da indústria que
dá acesso a dados conûáveis de treinamentos e de saúde ocupacional.
Além disso, uniûca os treinamentos e
exames exigidos pelas empresas contratantes e garante a mobilização ágil,
econômica e segura dos empregados
das empresas contratadas.
Entre os benefícios oferecidos pela
ferramenta, estão a uniûcação dos
procedimentos médicos, ocupacionais e dos treinamentos de saúde e segurança mais comuns nas grandes indústrias; automatiza e simpliûca a
gestão de vencimento de programas,
ASO, exames e treinamentos, disponibilizando dados de saúde e segurança
do trabalhador.
Por meio da plataforma digital serão fornecidas para as empresas contratantes os dados das empresas contratadas aderentes, seus programas
legais, as informações dos empregados vinculados aos contratos, seus registros de treinamento, seus exames e

atestados de saúde ocupacional, bem
como informações de FGTS, INSS e
CND conjunta da contratada, bem como oferta uniûcada de emprego aos
trabalhadores.

A colaboradora do IEL-MA, Bruna
Licá, informa que podem aderir ao
passaporte industrial, três tipos de clientes: as empresas contratantes –
complexos industriais; as empresas

contratadas – terceirizadas dos grandes complexos industriais, e empresas homologadas – prestadoras de
serviço de treinamento e exames médicos para as empresas contratadas.
Bruna explica que as contratadas
são aquelas empresas terceirizadas
dos grandes complexos industriais.
Assim que aderirem ao passaporte recebem treinamento no uso da ferramenta, login e senha para cadastrarem os documentos legais da empresa
e dos seus trabalhadores.
A outra forma é como empresa credenciada, que são empresas que prestam serviços de treinamento e exames
médicos para as empresas contratadas. É preciso que a empresa obedeça
a uma série de requisitos para que
possa ser credenciada no Passaporte.
Isto garantirá a qualidade na prestação dos serviços de treinamento, na
elaboração dos documentos legais,
dos exames médicos e emissão dos
Atestados de Saúde Ocupacional
(ASO).

A Delegacia de Roubos e Furtos (DRF), em continuidade às investigações de um crime de furto, deu cumprimento a um mandado de prisão preventiva contra
um homem investigado pela prática de vários furtos
com uso de dispositivo eletrônico em bairros nobres de
São Luís.
Foram identiûcados ao menos 5 crimes praticados
pelo suspeito em companhia de um comparsa. Os criminosos agiam sempre em estacionamentos de estabelecimentos comerciais, como shoppings, farmácias e
bancos.
Eles visavam vítimas com carros de luxo, pois tinham
mais chances de encontrar objetos de valor no interior
dos automóveis. As vítimas estacionavam seus veículos
e acionavam o travamento pelo controle remoto, porém, com o uso do dispositivo eletrônico, que é apelidado pelos criminosos de <chapolin=, os bandidos evitavam que o carro fosse travado e em seguida entravam no
veículo e furtavam todos os pertencentes que estavam
dentro.
Após o cumprimento do mandado de prisão, o suspeito foi encaminhado para o Sistema Penitenciário,
onde ûcará à disposição do Poder Judiciário.
A Polícia Civil ainda disponibiliza de número de
Whatsapp (98 98418-5661) para que a população possa
realizar denúncias, sendo garantido o total sigilo do denunciante.

IMPERATRIZ

Polícia apreende 25
tabletes de maconha

A OPERAÇÃO FOI DEFLAGRADA NA CIDADE DE IMPERATRIZ
Uma ação da Polícia Civil do Maranhão, batizada de
<Operação Callidus=, foi deüagrada na cidade de Imperatriz, no intuito de combater o crescente número de
crimes de estelionato, na modalidade fraude eletrônica
no estado.
A investigação e coordenação da operação foram da
Delegacia de Polícia da cidade de São Domingos do Maranhão, que contou com apoio operacional dos Grupos
de Pronto Emprego de Presidente Dutra e de Imperatriz.
Nessa que é primeira fase da operação, os policiais civis cumpriram mandados de busca e apreensão no município de Imperatriz, onde na ocasião prenderam em
üagrante duas pessoas, um homem e uma mulher, pelos
crimes de tráûco de drogas, associação para o tráûco e
receptação.
As equipes policiais conseguiram apreender 25 tabletes de maconha, 18 gramas de cocaína, um carregador
de pistola G2C, a quantia de R$ 3.500 em espécie e diversos aparelhos celulares. Os presos foram apresentados
na Central de Flagrantes de Imperatriz.
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BENEFÍCIO

SÃO LUÍS

Em dois meses 14
ônibus pegaram fogo
Entre junho e início de agosto, 14 coletivos pegaram fogo na capital maranhense.
Somente em um episódio, 12 coletivos foram consumidos pelas chamas

M

ais 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.

incêndio, o Corpo de Bombeiros chegou para controlar o local e apagar o
fogo do veículo. As causas do incêndio
ainda devem ser apuradas. O trânsito
na Avenida dos Franceses, sentindo
Centro, ûcou lento devido ao incidente com o veículo da empresa Ratrans,
que ûcou completamente destruído.

do ônibus.
12 ônibus queimados

Auxílio Gás será de
R$ 110 começa a ser
paço na próxima
terça-feira
Cerca de 5,6 milhões de famílias receberão R$ 110 de
Auxílio Gás em agosto, anunciou a Caixa Econômica Federal. Até dezembro, o benefício terá o valor dobrado
por causa da emenda constitucional que elevou benefícios sociais.
O pagamento ocorrerá de 9 a 22 de agosto, ou seja,
inicia na próxima terça-feira, com base no dígito ûnal 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.

Outros ônibus incendiados

Em menos de três meses, esse é o
terceiro incidente, pois na manhã do
dia 13 de junho, um ônibus pegou fogo em um ponto da Avenida Guajajaras, localizada no bairro São Cristóvão, perto do cruzamento com o bairro São Bernardo, em São Luís. A linha
Olímpica/São Francisco, que fazia a
O fato aconteceu em um trecho da primeira viagem do dia, teve os priAvenida dos Franceses, na altura do meiros sinais de combustão percebibairro do Anil, e bem em frente a uma dos pelo motorista do veículo. Em seuniversidade particular, um ônibus guida, o condutor tratou de alertar os
pegou fogo e deixou os passageiros passageiros e pedir que descessem raassustados com a situação. O veículo, pidamente do ônibus. Ninguém ûcou
parte da linha Coroadinho-Bom Je- ferido.
Alguns trabalhadores de uma loja
sus, foi consumido pelas chamas em
poucos minutos. De acordo com in- próxima ajudaram a combater o cresformações de testemunhas, o fogo te- cimento do fogo que cobria o veículo
ve início na parte da frente do coleti- de transporte coletivo, uma estratégia
provisória enquanto aguardavam o
vo.
Segundo testemunhas, o coletivo já Corpo de Bombeiros Militar do Marahavia passado do retorno em frente a nhão (CBMMA) chegar no local.
Segundo informações, o ônibus, faentrada do bairro Santo Antônio e seguia em direção ao viaduto do Café, bricado em 2015, ûcou totalmente enno Outeiro da Cruz, momento em que volvido pelas chamas e quando os
bombeiros conseguiram apagar o inas chamas iniciaram.
Os passageiros e pessoas próximas cêndio, o coletivo já estava estruído.
A área de incêndio foi isolada para a
ûcaram desesperadas. As pessoas
dentro do ônibus, cerca de dez in- segurança de quem precisa transitar
cluindo passageiros, motorista e co- por aquele caminho, o üuxo do trânsibrador, conseguiram sair sem lesões to segue na faixa lateral. Um guincho
ou ferimentos. Momentos depois do já está no local para fazer a remoção

Cerca de 20 dias depois desse incidente, aconteceu um mais grave. A
frota de São Luís já não é recheada de
ônibus em estado próporio para circular na ruas da capital e 12 coletivos
ainda pegaram fogo dentro de uma
garagem.
Na madrugada do dia 6 de julho,
um incêndio atingiu vários ônibus na
garagem da empresa Ratrans, na região do bairro Anil, em São Luís.
Segundo informações do Corpo de
Bombeiros, o incêndio aconteceu logo após um motorista ter estacionado
um ônibus que sem motivo aparente
começou a pegar fogo. As chamas se
alastraram e começaram a atingir os
outros 11 veículos que ûcaram destruídos. O Corpo de Bombeiros teve
que mobilizar sete viaturas de combate a incêndio para ser transportado
até o local para tentar conter as chamas.
Foi necessário retirar os outros ônibus do interior da garagem e deixá-los
na avenida. Ninguém ûcou ferido.

5ª MAIS ANTIGA DO BRASIL

ACM completa 168 anos no mês de agosto
O mês de agosto se inicia com muita expectativa na Associação Comercial do Maranhão (ACM) que, neste
ano de 2022, chega aos 168 anos. Para
comemorar o aniversário da entidade
mais antiga do estado – a 5ª mais antiga do Brasil, uma série de ações serão
realizadas até o ûnal do mês.

De acordo com o presidente da
ACM, Cristiano Barroso Fernandes, a
cada semana uma atividade diferente
será promovida como forma de celebrar o aniversário em grande estilo.
Entre as novidades deste ano está a
chegada de parceiros que apostaram
no projeto ACM 168 anos – União, Superação e Novos Desaûos e, assim
deixarão um marco na história da entidade, como é o caso da Prefeitura de
São Luís, por meio da Secretaria de
Turismo (Setur), Agência de Desenvolvimento de São Luís (Amdes) e
Fundação Municipal de Patrimônio
Histórico de São Luís (Fumph).
Além da gestão municipal, também
somam ao projeto entidades parceiras como o Sebrae Maranhão, o Sindicato das Indústrias da Construção Civil do Maranhão (Sinduscon-MA) e o
Sistema Fiema. <A proposta deste ano,
além é claro de comemorar o aniversário da Casa, de darmos o start para a
preservação do prédio do Palácio do
Comercio, começando pela fachada, é

de voltarmos as atenções para o momento que a classe empresarial maranhense está vivenciando e que carece
de um olhar mais sensível do Poder
Público, com políticas de fomento ao
empreendedorismo. Vamos, nesta
oportunidade de celebração, junto
com nossos parceiros, discutir estratégias para o fortalecimento da nossa
economia e para promovermos, na
prática, novos negócios faremos uma
Feira que vai gerar networking e oportunidades aos nossos associados=, observou o presidente Cristiano Barroso
Fernandes.
A programação de aniversário iniciou na quarta-feira, 3 de agosto com
um grande evento. Já no dia 20 de
agosto, a partir das 8h, uma oportunidade de celebrar novos negócios e
ainda apreciar o que há de melhor na
cultura local com a realização da Feira
ACM Negócios e Oportunidades. Até
as 13h haverá, na Praça Benedito Leite, exposição e comercialização de
produtos e serviços de empresas associadas da entidade e de negócios da
economia criativa e colaborativa do
Mobiliza SLZ. Para encerrar a ação
deste dia, no local, acontecerá o <Encontro de Cazumbás= uma ação cultural promovida pela Prefeitura de
São Luís e que será apreciada pelo público maranhense e por turistas.
Dia 24 de agosto, às 19h, em conjunto com as entidades empresariais,
a ACM promove o gratuitamente o
painel <Pacto pelo desenvolvimento:
a união das entidades pelo fortalecimento econômico do Maranhão=. Haverá a palestra <Caminhos para o desenvolvimento econômico por meio
da inovação= e ainda uma apresentação técnica com propostas das entidades empresariais para melhoria da
economia maranhense.
A programação de aniversário da
ACM encerrará no dia 31 de agosto
com a Solenidade Magna de 168 anos
de Fundação, o evento é fechado para

autoridades, associados, diretoria,
Conselho Superior da Casa e demais
convidados especiais. Durante a solenidade, a ACM fará homenagem de
honra ao Sebrae, pelos seus 50 anos
de atividades, e também à empresa
maranhense Farmácia Garrido, pelos
102 anos de atuação empresarial. <A
atuação da ACM não poderia ser traduzida e celebrada de forma diferente. Este é um momento muito especial
e um marco para a classe empresarial.
São 168 anos de história, conquistas,
desenvolvimento e inovação. Só temos a agradecer a todos que acreditam na força do associativismo. Que o
futuro nos reserve prosperidade e
mais conquistas=, avaliou o presidente Cristiano Barroso Fernandes.

A atuação da ACM não
poderia ser traduzida e
celebrada de forma
diferente. Este é um
momento muito especial
e um marco para a
classe empresarial. São
168 anos de história,
conquistas,
desenvolvimento e
inovação. Só temos a
agradecer a todos que
acreditam na força do
associativismo

Tradicionalmente, os dois benefícios são pagos nos
últimos dez dias úteis do mês, sendo que o Auxílio Gás é
bimestral, pago a cada dois meses. Originalmente, a
parcela de agosto seria paga entre os dias 18 e 31, mas foi
antecipada.
Com a emenda constitucional que elevou benefícios
sociais, o Auxílio Gás teve o valor dobrado, equivalendo
a 100% do valor médio do botijão de 13 quilos nas parcelas de agosto, outubro e dezembro. Em 2023, o benefício
voltará a valer metade do preço médio do botijão.

Cálculo

Para calcular o benefício, a Caixa Econômica Federal
baseia-se nas pesquisas da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), que até o décimo dia útil de cada mês divulga o preço médio dos seis
meses anteriores do botijão de 13 quilos de gás liquefeito de petróleo (GLP). Dessa forma, a cada dois meses, o
benefício muda de valor.
O Auxílio Gás totalizou R$ 52 em janeiro, R$ 51 em
abril e R$ 53 em junho, quando equivalia a 50% do preço
médio do botijão. Tradicionalmente, o benefício é pago
a cada dois meses, mas a parcela de fevereiro foi antecipada para janeiro.

Duração

Com duração prevista de cinco anos, o programa beneûciará 5,6 milhões de famílias, até o ûm de 2026, com
o pagamento de 50% do preço médio do botijão de 13
quilos a cada dois meses (100% de agosto a dezembro).
Para este ano, o Auxílio Gás tinha orçamento de R$ 1,9
bilhão, mas a verba subiu para R$ 2,95 bilhões com a
emenda constitucional.
Só pode fazer parte do programa quem está incluído
no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo
Federal (CadÚnico) e tenha pelo menos um membro da
família que receba o Benefício de Prestação Continuada
(BPC).
A lei que criou o programa deûniu que a mulher responsável pela família terá preferência, assim como mulheres vítimas de violência doméstica.

Caixa Tem

O Auxílio Gás é pago com os mesmos cartões e as
mesmas senhas do Auxílio Brasil, podendo ser sacado
em lotéricas, terminais de autoatendimento e correspondentes bancários Caixa Aqui. O benefício também
pode ser depositado nas contas poupança digitais, criadas para o pagamento do Auxílio Emergencial em 2020,
e movimentado por meio do aplicativo Caixa Tem.
O beneûciário precisa ûcar atento. Caso não saque o
Auxílio Gás em 120 dias após a data do pagamento, o dinheiro volta para a conta do governo. Quem tiver dúvidas sobre a situação do benefício pode fazer uma consulta nos aplicativos Caixa Tem e Auxílio Brasil ou ligar
para a central de atendimento da Caixa, no número 111.
Caso tenha dúvidas sobre o cadastro ou sobre o pagamento, o cidadão pode ligar para o Ministério da Cidadania, no telefone 121.
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REPATRIADO

SÉRIE D

Moto Club pede e CBF
antecipa segundo jogo

Sampaio libera Nilson
e chama Paulo Sérgio

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
O técnico Júlio César Nunes, que
costumeiramente vinha divulgando a
formação inicial com antecedência,
segunda partida entre Moto e desta vez fez mistério na deûnição de
América-RN, que estava pro- duas posições. Na zaga, no último
gramada para o domingo (14) treino apareceu Anderson Cearense
foi antecipada para sábado no lugar de Dedé e uma dúvida quan(13), no Estádio Castelão. O horário to a presença de Eliomar ou Emerson
também mudou e passa das 17 para as Nike no meio de campo e ataque. Diû19h no mesmo local. O confronto é cilmente Dagson começará jogando e
válido pelas oitavas de ûnal da Série D o mais provável é a entrada de Wálace
do Campeonato Brasileiro, em siste- Lima.
As dúvidas fazem parte de uma inma mata-mata.
A mudança atendeu a um pedido deûnição sobre o sistema de jogo a ser
feito pelo clube maranhense, que ale- adotado. Se a opção for o 4-3-3, Nike
gou não ser o Dia dos Pais, provavel- pode ser o preferido, retornando Romente, uma data propícia, dada às nald para o setor de armação, mas em
comemorações prolongadas. Enten- caso do 4-4-2, Eliomar começa jogande a diretoria motense que no início do e a dupla de ataque será composta
da noite de sábado, quando comér- por Zé Mário e Wállace, ou Nike.
Antes da viagem, o técnico Júlio Cécio e indústria já liberou seus funcionários, haverá maior aüuência de pú- sar falou sobre a diûculdade projetablico.A entidade nacional analisou o da para enfrentar o América em seus
pedido motense, e não vendo ne- domínios com a presença de mais de
nhum pretexto para negar a antecipa- 20 mil torcedores. <Temos observado
ção, resolveu atendê-lo. A comunica- a forma como vem jogando o Amérição foi oûcialmente nesta quinta-fei- ca, momentos defensivos e ofensivos,
características individuais, alguns
ra.
atletas que atuam lá e que já trabalharam comigo em outros clubes e a genViagem
A delegação deixa São Luís nesta te está muito conûante. O grupo está
sexta-feira com destino ao Rio Gran- preparado para esse jogo. Antes, por
de do Norte, inicialmente por via aé- ser um time maior, o Moto tinha mairea até Recife-PE, para depois seguir or responsabilidade de passar pelo
de ônibus num percurso de 289 km primeiro adversário. Agora, o Amériaté Natal, capital potiguar. A viagem ca já divide também este peso, pois jonormalmente é feita com duração de ga em casa com a torcida pressionanquatro ou cinco horas. Por isso, não do e à medida que os gols não acontehaverá tempo para mais nenhuma cerem haverá cobrança, então vamos
movimentação com bola até o início utilizar alguns detalhes na deûnição
do jogo, que está marcado para as da nossa estratégia para fazer um
grande jogo lá=.
16h, na Arena das Dunas.
NERES PINTO

A

PAULO SÉRGIO CHEGA PARA QUARTA PASSAGEM NO TRICOLOR

. O grupo está preparado
para esse jogo. Antes, por
ser um time maior, o
Moto tinha maior
responsabilidade de
passar pelo primeiro
adversário

VÔLEI

O setor defensivo do Sampaio teve uma baixa para os
próximos jogos do Campeonato Brasileiro. O clube liberou o zagueiro Nilson Júnior para atuar no futebol do
Irã, segundo comunicado oûcial. O valor da multa rescisória não foi divulgado pela diretoria tricolor, o que deverá ocorrer tão logo ocorra a transferência internacional.
Nilson Júnior vestiu a camisa do Tricolor durante 65
jogos e marcou apenas um gol. Era considerado o zagueiro mais seguro no setor defensivo boliviano. As negociações vinham sendo feitas em sigilo e só foram descobertas a partir do momento que o atleta não foi relacionado para a viagem com destino a Brusque-SC.
Para o lugar de Nilson Júnior, o Sampaio anunciou a
volta do maranhense Paulo Sérgio, de 33 anos, que estava disputando a Série D do Brasileiro pelo Manaus e terá
sua quarta passagem pelo clube. Para o setor defensivo
ainda disputam uma vaga Pedro Carrerete, Joécio, Allan
Godói e Gabriel Furtado.
Depois de dispensar o meia Soares, o Tricolor está negociando a vinda de um atleta para a posição e este poderá ser anunciado neste ûm de semana.O nome, no entanto, vem sendo mantido em sigilo pela diretoria.
O presidente Sérgio Frota ainda acompanha o assédio de outros clubes aos jogadores Catatau, Poveda e
Mateusinho, mas já adiantou que não vai liberar os proûssionais sem que haja uma indenização bastante compensatória neste momento. (N.P)

FALTA DE ESTÁDIOS

MaranhenseéconvocadaparaSeleção 1ª rodada da Segundinha é adiada
A Federação Maranhense de Futebol
(FMF) comunicou o adiamento dos primeiros jogos da Série B do Campeonato
Maranhense 2022. Segundo a federação,
os estádios Nhozinho Santos e Castelão
não estarão disponíveis para as disputas
da rodada inicial. <Em virtude da indisponibilidade de estádios na cidade de São
Luís, para os dias 6 e 8 deste mês, ûca adiada a primeira rodada do Campeonato Maranhense Série B 2022, para data a ser deûnida=, publicou a FMF.
A primeira rodada do Campeonato Maranhense da Série B contaria com um
grande duelo entre Maranhão Atlético e
Imperatriz, além de Chapadinha e Bacabal e o duelo entre Timon e Tupan, todos

NYEME NUNES ATUA COMO LÍBERO E NASCEU NA CIDADE MARANHENSE DE BARRA DO CORDA
GAUDÊNCIO CARVALHO
Especial para O Imparcial
O técnico José Roberto Guimarães, da
Seleção Brasileira Feminina de Voleibol, divulgou a lista de convocação das 16 jogadoras para o Campeonato Mundial, que será sediado na Holanda e na Polônia, a partir de 23 de setembro. Entre elas a líbero
Nyeme Nunes, maranhense de Barra do
Corda.
Ao todo foram 16 atletas convocadas,
mas somente 14 realmente vão disputar a
competição.
Número exigido pela competição. Veja
as convocadas: Centrais: Carol Gattaz, Carol, Julia Kudiess e Lorena; ponteiras: Ana
Cristina, Gabi, Rosamaria, Pri Daroit e Tainara; opostas: Kisy, Lorenne e Lorrayna; levantadoras: Macris e Roberta; líberos: Natinha e Nyeme.

Na fase inicial do campeonato, as 24
equipes são divididas em quatro grupos,
jogando em partidas únicas. Se classiûcam
às quatro melhores colocadas de cada chave.

Grupos

• Grupo A: Holanda, Itália, Bélgica, Porto
Rico, Camarões e Quênia;
• Grupo B: Polônia, Turquia, República
Dominicana, Coreia do Sul, Tailândia e
Croácia;
• Grupo C: Estados Unidos, Sérvia, Alemanha, Bulgária, Canadá e Cazaquistão;
• Grupo D: Brasil, China, Japão, Colômbia,
Argentina e República Tcheca.
O Brasil nunca venceu o campeonato, ûcando na segunda colocação por duas
oportunidades: em 2006 e 2010. Na última
edição, em 2018, as brasileiras terminaram
em sétimo lugar.

projetados para serem realizados em São
Luís. A FMF informou que os locais e datas desta primeira rodada ainda serão deûnidas.
Com o adiamento jogo mesmo só no
dia 10 de agosto, o Imperatriz recebe o
Chapadinha, às 19h30, no Frei Epifânio, já
pela segunda rodada da competição.
A primeira fase da competição conta
com sete rodadas, os quatro primeiros
avançam para fazer semiûnal e ûnal em
jogos de ida e volta. O Campeão e vice garantem acesso à Série A do Maranhense.
A competição oferece ainda, para campeão e vice, vaga na Copa FMF, torneio seletivo maranhense para Copa do Brasil e
da Série D para a temporada 2023. (G.C)
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FESTIVAL

PRODUÇÃO MARANHENSE

Filme<DeRepenteDrag=
chegaaoscinemas

LollapaloozaBrasil2023
temdatasreveladas

Vem conferir mais sobre essa produção audiovisual gravada em São Luís com detalhes
e crítica sem spoilers
CAMILLA RODRIGUES

O

ﬁlme maranhense <De Repente Drag= chegou aos cinemas de São Luís nesta
quinta-feira (4). Dirigido
pela Rafaela Gonçalves, o longa recebeu elogios na abertura do Rio
LGBTQIA+ Festival de Cinema 2022.

Na pré-estreia do longa, em sessão
única, nessa terça-feira (2), algumas
pessoas aproveitaram a grande tela do
cinema para prestigiar a produção
maranhense. Para o estudante Jeferson Rast, o ﬁlme superou as expetativas colocadas, <amei de verdade a maneira como foi tratada as questões sociais, do mundo drag, que muita gente tem preconceito e não conhece=.

A narrativa tem como trama a his-

tória de Julião (Ruan do Vale), um repórter de TV que decide mudar os rumos de sua carreira e, em determinado dia, conhece a drag queen Lohanny (Frimes), que está envolvida em um caso de tráﬁco de pessoas.

O repórter precisa se tornar uma
drag e participar de um concurso para
descobrir o paradeiro das drags. Julião
ainda conta com a ajuda de sua amiga
Yasmin (Brena Maria) e de outras pessoas, como a famosa drag Pepita Ruiz
(Silvero Pereira), para ajudar nesta
jornada.
Ruan do Vale, ator que interpreta o
protagonista da trama revelou que
um dos desaﬁos enfrentados para viver o repórter Julião foi externar bem a
mensagem que o <De Repente Drag=
quer transmitir. <Nós estamos fazendo história, mas durante o processo a
gente não se dá conta. Só que agora,
assistindo esse produto e acreditando
que as pessoas vão se divertir muito e
aprender através disso, eu estou muito feliz=, relata o ator.
O enredo, ﬁlmado em São Luís,
com distribuição da Elo Company e
produção da Matraca Filmes, propõe
sair do senso comum e caricato que
personagens LGBTQIA+ costumam
assumir em obras com essa temática
no Brasil.

Crítica sem spoilers
Rafaela Gonçalves mostra que preconceito
com
a
diversidade
LGBTQIA+ e com o cinema maranhense devem ser erradicados, o ﬁlme traz uma pegada leve capaz de levar entre boas risadas uma mensagem
extremamente necessária.
Um ponto muito importante que
deixo ressaltado é que o dialeto <maranhês= é o que não falta em <De Repente Drag=, entre gírias e piadas que
apenas um bom maranhense entende, a trama vai se desenvolvendo e cativando o público.
Além disso, o excelente trabalho do
diretor de fotograﬁa, o francês Roman
Lechapelier, te faz lembrar em cenas
rápidas toda a beleza e encanto da
parte histórica e antiga de São Luís em
contraste com a modernidade da capital.
As atuações também entregam
muito com personagens que carregam histórias isoladas e conjuntas,
dando profundidade a cada um. A artista Frimes, o Ruan do Vale e Brena
Maria têm carisma suﬁciente para levar todo o elenco, mas nem precisam
porque todos os atores se garantem
como personagens marcantes.
As participações especiais de Silvero Pereira, Tchaka, Emme, Pepita e
muitos outros dão um toque especial
para o ﬁlme, elevando ainda mais o
nível de atuação.
Por ﬁm, vale deixar claro que <De
Repente Drag= não é só comédia e seu
suspense tem um plot twist de deixar
qualquer um chocado. Mostrando
que produções locais devem ganhar
mais destaque na indústria audiovisual, o longa-metragem se torna obrigatório na sua lista de ﬁlmes para assistir no mês de agosto.

ROCK N' ROLL

PutaBend lança novo clipe com show nesta sexta
O autêntico e original rock and roll
reverberando junto às raízes da cultura popular e aos outros sons do Mundo. Essa é a base sólida da PutaBend,
que desde 2017, vem pontuando
a história da Música Contemporânea
no Maranhão, com muita propriedade e ideias.
Entre as faixas que compõem o novo álbum da banda, Instinto Primitivo, está o single 8Vias de Fato9, composição de Job Veloso e Eduardo Menezes, que terá lançamento do videoclipe nesta sexta-feira, 05, às 23h30, em
seu canal oﬁcial no YouTube aqui.
Nesta mesma noite, marcando o
lançamento, PutaBend fará show
na Big Joe Tabacaria (Lagoa) e reúne
todos os amigos e fãs para aproveitarem juntos a transmissão no local.
A banda genuinamente maranhense, PutaBend, traz um trabalho autoral com muita personalidade, projetando-se no cenário nacional, dentro
do universo plural, mas com a marca
da singularidade em sua personalidade.
Já apontou sinais disso na releitura
gravada do clássico <Avohai= de Zé Ramalho, e em <Dente de Ouro=, do Mestre Josias Sobrinho.
Agora em Instinto Primitivo, as onze faixas autorais, disponíveis em todas as plataformas digitais, vem solidiﬁcar essa trajetória artística, somando-se aos sete singles lançados
anteriormente, a natureza selvagem
dos riffs marcantes das guitarras, a
melodia e os arranjos que transitam
pelos gêneros musicais sem qualquer
preocupação com rótulos.
Vai do rock ao blues, do rap ao metal, da mpb ao tango. As letras e a poesia viajam entre o real e o imaginário,
num cruzamento de histórias, de vidas, em tramas movidas pelo amor,
pela paixão, a emoção e o tempo.

O LOLLA DE 2022 TEVE PÚBLICO DE MAIS DE 300 MIL PESSOAS
A décima edição do Lollapalooza Brasil já tem data
para acontecer. Em comunicado divulgado nesta quinta-feira (4), foi conﬁrmado que o festival acontecerá
em 24, 25 e 26 de março de 2023, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.
<É muito gratiﬁcante poder celebrar a décima edição
do Lollapalooza Brasil após um período de tantos desaﬁos=, comenta Francesca Brown Alterio, diretora de
marketing e da área de festivais da Time For Fun, através
da assessoria de imprensa do evento.

<Sem dúvida, caminhamos para
mais uma edição histórica=.
O Lollapalooza Brasil 2022 teve um público de mais
de 300 mil pessoas, que conferiram shows de artistas como Miley Cyrus, The Strokes, Doja Cat, A$AP
Rocky e Martin Garrix, além de um tributo a Taylor Hawkins, baterista do Foo Fighters que faleceu às vésperas
do show da banda no Lolla. A homenagem contou
com Emicida, Mano Brown, Rael, Criolo, Planet
Hemp e Ego Kill Talent.

"JOKER: FOLIE A DEUX"

LadyGagaéconfirmada
emsequênciadeCoringa

A ESTREIA ESTÁ CONFIRMADA PARA 4 DE OUTUBRO DE 2024
Em um post no Twitter, Lady Gaga conﬁrmou a participação em Joker: Folie a deux, continuação de Coringa,
após muita especulação.
A atriz e cantora compartilhou um vídeo que mostra o
Coringa de Joaquin Phoenix dançando com uma personagem feminina — provavelmente a Arlequina. A legenda do Tweet é apenas a data conﬁrmada de lançamento,
que será em 4 de outubro de 2024.
A BANDA MARANHENSE TRAZ UM TRABALHO AUTORAL COM MUITA PERSONALIDADE
O medo é o 8Instinto Primitivo9 comum entre as vidas das várias estórias
contadas no álbum. O medo que impede de viver, é o mesmo que mantém
vivo.
Putabend é composta por Job Veloso (vocal), Robert Belfort (baixo), Eduardo Menezes (guitarra) e Erick Azevedo (bateria).
8Instinto Primitivo9 é um projeto
inovador e audacioso da banda, e um
dos seus desdobramentos, é um longa-metragem musical que está nos
planos de ser produzido, em breve.
No show de lançamento do clipe da
Putabend, quem também vai tocar,
exclusivamente, direto de Teresina
(PI), é a Banda Acácias, formada pelos
músicos: João Brandim (guitarrista),
Aivlis Amorim (vocalista), Joe Smith
(baterista) e Rodrigo Rodrigues (baixista), virá a São Luís (MA) e fará uma
super apresentação na pegada <Blues

de Nós=.

A banda já tem sete anos de trabalho e é fruto da soma das experiências
artísticas individual de seus integrantes o que facilitou seu entrosamento,
gerando ambiente fértil para apresentar versões de clássicos do rock e
da MPB, além de comporem suas próprias canções.
Hoje a banda é composta por Aívlis
(vocal), João Brandim (guitarra), Joe
Smith (bateria), Amadeu Alencar
(contrabaixo) e Cássio Carvalho (teclado).

O enredo do primeiro ﬁlme de Coringa é baseado em
uma versão alternativa do palhaço do crime de Gotham
City, inspirado em clássicos de Martin Scorsese, como Taxi driver e O rei da comédia, além de tratar assuntos como saúde mental e exclusão social.
O longa-metragem de Todd Phillips fez história como
ﬁlme baseado em HQs com maior número de indicações ao Oscar, totalizando 11, incluindo Melhor Filme e
Melhor Ator. O ﬁlme também arrecadou mais de U$1 bilhão na bilheteria mundial, ultrapassando Deadpool e
se tornando o longa para maiores mais lucrativo da história.

