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JUDICIÁRIO

STF

Julgamento decidirá
sobreLeideImprobidade

Bolsonaro indica Azulay
e Domingues ao STJ

Políticos condenados por malversação de recursos e corrupção aguardam, tensos,
sessão da Corte desta quarta-feira

U

m dos julgamentos mais
aguardados para o segundo
semestre do ano — as três
ações que questionam, no
Supremo Tribunal Federal (STF), mudanças na Lei de Improbidade Administrativa — pode devolver a elegibilidade para políticos que já sofreram
condenações pela Justiça e estão proibidos de disputar eleições.
A discussão sobre o tema, cuja relatoria é do ministro Alexandre de Moraes, está prevista para esta quartafeira e mantém presa a respiração de
muitos personagens que pretendem
retornar à vida pública a partir de outubro.
As ações questionam se as alterações inseridas pela Lei 14.230/2021
podem ser aplicadas retroativamente.
O que for decidido pelos magistrados
terá repercussão geral, ou seja, valerá
para todos os processos em tramitação relacionados ao tema no país.
O texto sancionado estabeleceu
que, para a condenação de agentes
públicos, será exigida a comprovação
de dolo — a intenção de cometer o
crime. O entendimento dos ministros
pode beneﬁciar políticos às vésperas
das eleições, como o ex-governador
do Distrito Federal José Roberto Arruda, que pretende disputar uma cadeira de deputado federal. Outro que estaria liberado para ter o nome incluído nas urnas eletrônicas é o do ex-governador do Rio de Janeiro e ex-deputado federal Anthony Garotinho.
O julgamento é um dos primeiros
itens da pauta nesta retomada do Judiciário — em recesso desde o início
de julho. A apreciação atende a um
pedido do presidente da Câmara dos
Deputados, Arthur Lira (PP-AL) que,
em encontro com o presidente do STF,

NOMES AINDA PRECISAM PASSAR POR SABATINA NO SENADO
Os nomes desembargadores Messod Azulay Neto,
presidente do Tribunal Regional Federal da 2ª Região
(TRF-2), e de Paulo Sérgio Domingues, do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF-3), foram deﬁnidos para
as vagas de ministros no Superior Tribunal de Justiça
(STJ). A escolha foi publicada pelo presidente Jair Bolsonaro (PL), na manhã desta segunda-feira (1º/8), no Diário Oﬁcial da União.
De acordo com o rito, os nomes serão submetidos a
uma sabatina no Senado, e as indicações colocadas em
votação. As vagas foram abertas com as aposentadorias
dos ministros Napoleão Nunes Maia Filho e Neﬁ Cordeiro.
Responsável por uniformizar o entendimento sobre a
legislação federal brasileira, o Superior Tribunal de Justiça é composto por 33 ministros. É também a instância
que analisa recursos de processos de tribunais de Justiça
e tribunais regionais federais.

MINISTRO LUIZ FUX É O NOVO PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
Luiz Fux, em junho, pediu que a Corte
mantenha as alterações na lei feitas
pelo Congresso.
Em fevereiro, Moraes derrubou dispositivo que dava exclusividade ao
Ministério Público para acionar, na
Justiça, quem cometeu ato de improbidade administrativa. Antes da mudança do Congresso, até então apenas
a Advocacia-Geral da União (AGU) e
as procuradorias de estados e municípios tinham prerrogativa de apresentar ações por malversação de recursos
públicos.
No STF, além da apreciação sobre a
reforma da improbidade administrativa, Fux incluiu na pauta deste mês
uma série de julgamentos de temas
que vão da tributação ao sigilo de dados.

A discussão sobre a ação que questiona leis estaduais que estabelecem
taxas de controle, monitoramento e
ﬁscalização para a mineração, é o primeiro item da pauta do Supremo. Em
10 de agosto, será feita a análise sobre
a legalidade da prisão especial para
quem tem diploma de ensino superior.
Outros julgamentos de destaque
também estão previstos para este mês
como, por exemplo, a validade do uso
de celular localizado em cena do crime como prova; a ação pede que o
STF diferencie, dentro do Código Florestal, qual é a situação de aterros sanitários e lixões; e exigência de o poder público ter que oferecer vagas em
creches a todas as crianças de até três
anos.

PODER DO VOTO

Legisla Brasil lança avaliação de parlamentares
O eleitor brasileiro, historicamente,
preocupa-se muito mais com o voto
que destinará ao representante do
Executivo — especialmente no caso
da presidência da República — do que
com os representantes no Legislativo.
Tal comportamento faz com que, por
vezes, pouco se avalie e ﬁscalize o desempenho dos parlamentares, em especial senadores e deputados.
Para tentar mudar este cenário,
o Legisla Brasil — sociedade sem ﬁns
lucrativos e suprapartidária que atua
na seleção de proﬁssionais para atuarem no legislativo — desenvolveu
uma nova proposta para a avaliação
dos parlamentares brasileiros.
O desenvolvimento metodológico
e análise dos dados do Índice foi realizado por uma equipe multidisciplinar. A metodologia foi sabatinada por
cientistas políticos, assessores parlamentares e por organizações da sociedade civil, totalizando 25 especialistas
consultados. O modelo foi elaborado
com os dados disponibilizados pelo
portal Dados Abertos da Câmara dos
Deputados e também pelo Governo
Federal.
A proposta trazida pelo Legisla é de
que os legisladores sejam avaliados
em quatro eixos, dentro dos quais 17
indicadores são estudados. O eixo 1
analisa a produção legislativa, ou seja,
a apresentação de projetos individualmente ou o protagonismo de autoria, bem como a relevância das autorias, além de avaliar a apresentação de
emendas e substitutivos.
O segundo eixo de análise tange a
ﬁscalização, pilar fundamental da
atuação do Legislativo: quantas solicitações de informação foram protocoladas, bem como emendas orçamentárias e emendas empenhadas. O terceiro eixo proposto pelo Legisla observa a mobilização desses parlamen-

tares. Ou seja, a avaliação comporta o
número de cargos ocupados na legislatura e o número de requerimentos
de Audiência Pública.
Por último, o quarto índice avalia o
alinhamento partidário do legislador,
observando se houve desvios da posição majoritária do partido. Os dados
levam em conta todos os deputados
federais e suplentes que assumiram a
cadeira desde 2019 — um total de 574
parlamentares.
Conforme a fundadora do Legisla
Brasil, Luciana Elmais, o índice tem o
propósito de ser global, conseguindo
assim realizar avaliações mais técnicas. <Ele consegue avaliar tecnicamente diferentes partes do trabalho
parlamentar que outros não conseguiram capturar. Ele é todo feito com
base em dados quantitativos, então, a
gente não tem nenhum juízo de valor
em cima do trabalho deles=, explica.
Para ela, o grande destaque do índice é a possibilidade de se avaliar todas
as áreas que o mandato parlamentar
deveria trabalhar de acordo com a
Constituição.
<Hoje a gente vota nas pessoas e
não tem nenhuma forma de entender
se ele está trabalhando bem ou mal. A
gente ﬁca consumindo o que os parlamentares produzem pra entender o
que que eles tão fazendo, sem muitas
vezes nem saber o que eles deveriam
fazer. É uma forma do voto ser mais
consciente e do gabinete conseguir
melhorar os processos de trabalho dele ao mesmo tempo=, diz.
Centro-Oeste
O índice mostrou que o Distrito Federal foi a unidade da federação que
teve, proporcionalmente, o melhor
desempenho de seus parlamentares.
Dos oito deputados do DF, metade ﬁcou com cinco estrelas, dois com qua-

A escolha de Bolsonaro demorou
dois meses e meio. Messod Azulay
Neto era um dos favoritos ao cargo.
Atual presidente do TRF-2, ele está no tribunal desde
2005. Paulo Sérgio Domingues chegou ao TRF-3 em
2014. O nome de Ney Bello, do TRF-1, também foi cogitado e era um dos favoritos de Jair Bolsonaro. Ele contava com o apoio do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes e de outros aliados do presidente. O desembargador foi responsável pela soltura do
ex-ministro da Educação Milton Ribeiro e dos pastores
Gilmar Santos e Arilton Moura, envolvidos no <Escândalo do MEC=.

EM PRISÃO DOMICILIAR

RobertoJeffersonlança
candidaturaàPresidência

tro estrelas, um com três estrelas e um
com duas. No grupo de cinco estrelas
do DF estão Erica Kokay (PT), Luís Miranda (Republicanos), Paula Belmonte (Cidadania) e Julio Cesar Ribeiro
(Republicanos). Já a nível nacional, 41
deputados foram avaliados com 5 estrelas, seguidos por 91 com 4 estrelas,
202 com 3 estrelas, 205 com 2 estrelas
e 34 com 1 estrela.

EM PRISÃO DOMICILIAR, NOME FOI OFICIALIZADO PELO PTB

Transparência
O mestre em ciência política e professor da pós-graduação do IbmecDF Danilo Morais enfatiza que o estabelecimento de indicadores para a
avaliação do trabalho parlamentar é
uma tarefa relevante para diminuir as
assimetrias informacionais quanto
aos candidatos e mandatários, mas
que precisam ser extremamente
transparentes.
<A metodologia precisa ser evidenciada em detalhes, para que o público
possa avaliar sua seriedade. Em se tratando de avaliação de políticos e grupos partidários, é preciso que a metodologia seja pluralista, para evitar, a
pretexto de uma enganosa objetividade, a conﬁrmação de certos interesses
e vieses ideológicos=, salienta.
Para o cientista político do Insper
Leandro Consentino é um bom sinal o
fato desses dados receberem a devida
atenção.
<Sobretudo para que as pessoas
consigam acompanhar. Eleger, votar
pro Legislativo e depois acompanhar
o trabalho desses parlamentares. O
índice vem em muito boa hora. Outra
coisa boa que a gente tem que saudar
é o fato dele ser multifacetado e multidimensional. Porque normalmente
quando se fala de avaliar parlamentares, de avaliação do legislativo, muita
gente cai no simplismo de pensar só
na produtividade legislativa=, explica.

Em convenção realizada nesta segunda-feira (1º/8), o
PTB formalizou a candidatura à Presidência da República do ex-deputado federal Roberto Jefferson, que está
em prisão domiciliar por ter publicado vídeos em que
ameaçava a democracia brasileira. Durante o evento, o
novo presidenciável aproveitou a oportunidade para
elogiar o presidente e também candidato, Jair Bolsonaro
(PL). <Ofereço meu nome para disputar a eleição. Preso
fui, preso estou. Sou fã das ideias de Bolsonaro. Ele defende os mesmos valores e bandeiras do nosso PTB=,
disse Jefferson em uma gravação da convenção do partido.
O ex-deputado federal ainda aﬁrmou que não será
adversário de Bolsonaro neste pleito e sim que sua candidatura, na verdade, é um reforço à direita política nas
eleições presidenciais, já que há muitas opções da esquerda, que se apresentam como um <polvo de muitos
tentáculos=, disse.
Outras personalidades políticas que ﬁzeram presença na convenção do PTB, apoiando a candidatura de Roberto Jefferson, foram o deputado federal Daniel Silveira, que foi lançado pelo partido como candidato ao Senado pelo Rio de Janeiro. Entretanto, Silveira, que recebeu graça constitucional do presidente Jair Bolsonaro,
está inelegível. Ele foi condenado por praticar e estimular atos considerados antidemocráticos e por ataques a
ministros do Supremo e a instituições.
O ex-senador Delcídio do Amaral, que foi preso acusado de atrapalhar as investigações da operação LavaJato e que acabou fazendo acordo de delação premiada,
também esteve presente na convenção do PTB, discursou mostrando apoio à Jefferson e ainda ressaltou que o
ex-deputado sempre esteve ao lado do presidente Bolsonaro: <Roberto Jefferson defendeu mais o presidente
Bolsonaro do que os próprios ministros do presidente
Bolsonaro=, aﬁrmou.
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CORRIDA PARA OS LEÕES

Convenções marcam
60 dias para a eleição
A exatos 60 dias das eleições de 2 de outubro, o Maranhão já conta com seis candidatos
a governador, faltando apenas o PSOL realizar sua convenção no dia 5
convenções foi o fato de candidatos
não citarem o presidente Jair Bolsonaro como força eleitoral, já que ele está
s partidos PDT do senador no exercício do mandato e é o segunWeverton Rocha e o PSB do do colocado nas pesquisas. Também,
governador Carlos Brandão, o ex-prefeito de São Luís, Edivaldo Jr,
que seguem liderando as candidato do PSD só apareceu no papesquisas de intenção de voto para o lanque da convenção depois que o sePalácio dos Leões e foram aliados nas nador Roberto Rocha (PTB) saiu,
eleições de 2014 e 2018, agora são ad- acompanhado do deputado federal
versários e movimentaram multidões Aluísio Mendes, presidente regional
em suas convenções realizadas na do PSD, que oﬁcializou o apoio a Edisexta-feira e sábado, cada qual procu- valdo. Ele teria chegado atrasado à
rando mostrar força eleitoral. PDT vai convenção para não se encontrar Ropara a corrida governamental com o berto Rocha, a quem nunca manifesPL, Pros e PTB, enquanto o PSB de tou determinação de apoiá-lo ao SeBrandão está aliado com onze parti- nado. Mas agora o apoio é oﬁcial.
Os acontecimentos convencionais
dos, incluindo a federação PT-PCdoBPV. A grande novidade das eleições de que se passaram no Maranhão ocoroutubro no Maranhão é a aliança do reram todos em São Luís, inclusive o
MDB, presidido por Roseana Sarney, do senador Weverton, ﬁlho de Impecom o PSB de Carlos Brandao e Flávio ratriz, e Lahesio Bonﬁm (PSC), exDino. Além disso, o PT está na federa- prefeito de São Pedro dos Crentes que
ção partidária com o PV do deputado preferiu indicar o vereador GutemAdriano Sarney, e o PCdoB, do federal, berg Araújo, de São Luís, para vice.
Márcio Jerry. Todos já ﬁzeram con- Com isso, a estratégia de todos eles é
venção no mesmo dia e logo estarão alavancar a campanha a partir da cajuntos no palanque. Por outro lado, o pital, que conta com o eleitorado de
deputado Josimar do Maranhãozi- 749 mil, do total de cinco milhões do
nho, agora está no PL, que ganhou a Maranhão.
posição de vice na chapa de Weverton
Rocha, com o deputado estadual Hélio soares. Outro que foi secretário de Bolsonaro ignorado
Flávio Dino nos dois mandatos e agoAs convenções tiveram como ponra é candidato com discurso de oposição é Simplício Araújo (Solidarieda- to alto as aglomerações de militantes
e partidários ao redor dos candidatos
de). Sua convenção foi sexta-feira.
majoritários e proporcionais. No entanto, ao contrário do ex-presidente
Luiz Inácio Lula da Silva, que gravou
Destaque inusitados
vídeo apoiando Carlos Brandão e o
O fato que chamou atenção nas ex-governador Flávio Dino, não se viu
RAIMUNDO BORGES
Diretor de Redação

O

nenhuma mensagem explícita do presidente Jair Bolsonaro, principal concorrente de Lula, apoiando qualquer
candidato do Maranhão. Também,
seu nome não entrou em nenhum
discurso dos que são bolsonaristas,
como Lahesio Bonﬁm, ou mesmo de
Weverton Rocha que, embora não
sendo carimbado de bolsonarista,
mas cedeu a vaga de vice a um ﬁliado
ao PL de Bolsonaro, adversário do exgovernador Flávio Dino, o político
brasileiro que mais se contrapõe ao
presidente da República.
Depois das convenções, falta o
PSOL fazer a sua no dia 5. Agora, os
candidatos vão aguardar o registro
pela Justiça Eleitoral. Somente no dia
16 é que a campanha começa cada
qual usando os espaços públicos e os
canais de rádio, TV e redes sociais.
Coincide com o mesmo dia em que
o ministro Alexandre de Moraes tomará posse na presidente do Tribunal
Superior Eleitoral (PTS).
A campanha eleitoral até as convenções foram marcada por confrontos simulados, jogos de palavras e nenhum acusação de Weverton Rocha
contra o governo Flávio Dino-Carlos
Brandão, nem destes dois falando diretamente no nome do pedetista. É
um tiroteio de palavras que atingem
os alvos de cada lado, mas ainda sem
chegar às baixarias de todas as campanhas, com a nominação de quem
eles pretendem atingir. Essa mesma
postura foi observada nas convenções. Pode até ser que as munições estão estocadas em paióis próprios para
os 42 dias da principal parte da refrega
eleitoral.

Os primeiros discursos rumo aos leões
Hertz Dias

<A situação de miséria do Maranhão, de pobreza, de fome, ela não
pode ser naturalizada. Ela tem a ver
com o projeto político, a opção dos
grupos que governaram o Maranhão
nos últimos anos, nas últimas décadas. O governo de Flávio Dino, ao fazer a opção de governar para os mesmos grupos econômicos que estavam
na base da oligarquia Sarney, não
conseguiu mudar estruturalmente a
realidade do Estado. Com projetos similares, agora, Roseana e Flávio Dino
estarão dividindo o mesmo palanque.
Para mudar essa realidade, é necessário que a classe trabalhadora esteja
organizada, que a classe trabalhadora
tome em suas mãos as tarefas para resolver o problema da fome.=

Simplício Araújo

Weverton Rocha

Carlos Brandão

Correria pelo voto
O poder Judiciário está de volta ao trabalho, e no dia 16, terá o
ministro Alexandre de Morares na presidência do Tribunal superior Eleitoral (TSE), pronto para comandar as eleições que acontecerão dentro de 60 dias. Já o Congresso Nacional e as assembleias
legislativas também retomaram o trabalho nesta segunda-feira
em ritmo de esforços concentrados. O Congresso tem 22 MPs a serem analisadas até sábado próximo ou perderão a validade. Após
os 15 dias de recesso, as Casas legislativas brasileiras federais e estaduais vão intercalar a corrida do voto na campanha, a partir do
dia 16 próximo, com intervalos de esforços concentrados. Como
praticamente todos os parlamentares são candidatos, será um bimestre de plena correria geral e tensão no ambiente político.
Na lista das MPs que precisam ser votadas esta semana, a que
regulamentam o teletrabalho – remoto – merece atenção especial
dos congressistas. São novas regras trabalhistas durante calamidade pública (MP 1109/2022) e a que ampliam linhas de ﬁnanciamento do Programa de Simpliﬁcação do Microcrédito Digital (MP
1110/2022). O outro período de esforço concentrado na Câmara
dos Deputados está previsto para a última semana de setembro,
com as matérias que já são consenso entre os deputados. No restante do tempo, os parlamentares vão percorrer suas bases eleitorais, as quais deixaram de ter <donos= em determinados municípios ou regiões do Maranhão.
Esses dois meses tornam o ambiente político brasileiro complexo e dominado por confrontos de toda natureza. Desde seguidores de candidatos até a guerra travada nas redes sociais, usadas
de forma avassaladora para disseminar propaganda eleitoral e
também envenenar as campanhas, de fake news – uma praga diﬁcílima de ser combatida. As pesquisas eleitorais são ferramentas
usadas pelas campanhas com números que nem sempre são merecedores de crédito. Como o eleitor não dispõe de ferramentas
para aferir a veracidade de todas as indicações de intenção de voto, as pesquisas vão continuar sendo o principal balizador das
eleições. Na disputa presidencial Lula mantém uma distância signiﬁcativa do principal concorrente Jair Bolsonaro, o que leva as
<torcidas= à loucura.
A campanha de 2022 será a mais apertada da história recente,
com apenas 42 dias. Contudo, a corrida ao Palácio do Planalto não
muda o confronto entre o PT e Jair Bolsonaro, que venceu Fernando Haddad em 2018, quando Lula estava preso em Curitiba. Em
2022, é o ex-presidente Lula que vem liderando as pesquisas, com
Bolsonaro em segunda colocação. No Maranhão há um cenário
ainda mais indeﬁnido entre Carlos Brandão (PSB), na liderança
(Econométrica) e Weverton Rocha, na Exata. São duas situações
que recomendam cautela palpite sobre 1º turno. O quadro que
surgir na campanha de fato, a partir de 16 será totalmente diferente do de hoje, quando os candidatos estão apenas saindo das convenções.

Kassio leva a melhor (1)

Por pressão do ministro do STF, Kassio Nunes Marques, que
ameaçou romper com Bolsonaro, ele deixou de indicar para o STJ,
o desembargador federal Ney Bello, pelo qual tinha preferência
para um das duas vagas abertas. Há dois meses o presidente vinha
matutando sobre quem indicar.

Kassio leva a melhor (2)
<Quero ser governador pra melhorar a vida de milhares de jovens que
estão sem oportunidade de trabalho.
É possível fazer do nosso estado o melhor estado pra se viver.Agradeço especialmente a todos os prefeitos e
prefeitas pela coragem de dizer não ao
assédio do Palácio dos Leões e seguir
junto com a gente na construção desse projeto. Tive todo tipo de ameaça,
de proposta pra eu desistir de ser candidato. Mas eu tenho a coragem e a
força do povo pra manter o que está
bom, mas trabalhar pra mudar muita
coisa que não está.=

Edivaldo Júnior

< Depois de percorrer o Maranhão
por quase dois anos, ouvindo as demandas da população, conﬁrmamos
o nosso nome como candidato a governador. O meu compromisso com o
Maranhão é de trabalho. A nossa população está cansada de politicagem
<Vamos mostrar que quem manda e de brigas. As pessoas querem alina eleição é o povo, que só vai votar no mento na mesa, emprego e renda,
dia 2 de outubro. Eu quero aqui assu- querem solução para os problemas,
mir um compromisso com partido so- para viver melhor. Nós estamos enlidariedade e com o Maranhão: de lu- frentando uma briga com gigantes, eu
tar para gerar mais emprego, renda e sou o menor de todos. Mas temos fé e
desenvolvimento para Maranhão. É determinação. Vamos seguir em frenhora de acabar com esses conchavos e te, chegar até o ﬁnal, com a benção de
troca de cargos. A hora é de mais ges- Deus, com a vitória que ele nos dará, e
tão e menos política=, Simplício Araú- poder assim ter um Maranhão melhor
para todos!=
jo

Ontem, o Dário Oﬁcial da União publicou os nomes de ministros para o STJ, os desembargadores Messod Azulay Neto, do TRF2; e de Paulo Sérgio Domingues, do TRF-3. Kassio Nunes resistiu a
Ney Bello, apoiado por Gilmar Mendes, e ganhou a parada.

Jogo pesado

O senador Roberto Rocha (PTB) tem a difícil missão de ser
apoiado por três candidatos a governador (Weverton Rocha, Edivaldo Jr e Lahesio Bonﬁm e o presidente Jair Bolsonaro). Se perder
para Flávio Dino, apoiado por Carlos Brandão e Lula, o socialista
sairá tripla vitória.

<O povo me deu dois mandatos como vice-governador ao lado de Flávio
Dino. Quando nós passamos a realizar sonhos daqueles invisíveis, daqueles que não eram vistos, esse,
meus amigos, é o Maranhão que nós
queremos, o Maranhão digno, o Maranhão justo e o Maranhão de mais
oportunidade para todos. Conseguimos montar a maior coligação da história do Maranhão. São mais de 10
partidos, porque acreditam em nosso
projeto. Acertamos e trouxemos vários benefícios à população. E assim seguiremos, porque o Maranhão não
pode parar!=

<Guedes destruiu a imagem do liberalismo
no Brasil=

Da economista Elena Landau, responsável pela coordenação do
plano econômico da presidenciável do MDB Simone Tebet, falando do ministro da Economia Paulo Guedes.

Sem chance de marcar pontos nas pesquisas eleitorais
até agora, o presidente nacional da União Brasil, Luciano Bivar desistiu de concorrer ao Planalto, mas também não indica apoio ao ex-presidenre lula, como ele
desejava. Também não impedirá ninguém da fazê-lo.

1

2

Lahésio Bonﬁm

<Na minha vida inteira eu enfrentei
gigantes, e na minha vida inteira eu os
venci. Nós colocamos a cidade de São
Pedro dos Crentes no mapa do Maranhão. Ninguém sabia onde São Pedro
dos Crentes ﬁcava no mapa do Maranhão, hoje em dia, todo mundo sabe
onde está São Pedro dos Crentes.
Amanhã, nós vamos colocar o Estado
do Maranhão no mapa do Brasil, não
como exemplo de pobreza, miséria,
mas como exemplo, sinônimo de
crescimento e desenvolvimento.=
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Bivar vai tentar renovar o mandato de deputado federal
no partido que tem a maior bancada na Câmara, maior tempo de televisão (1,30s por bloco) no horário eleitoral e maior volume de recursos do Fundo Eleitoral,
com R$ 782 milhões.
Um total de 10 candidatos a presidente da República estão deﬁnidos, faltando ainda dois, com as indicações
dos nanicos Novo, PCB, Pros e PSTU neste ﬁm de semana. São nomes que praticamente já entram no jogo
sabendo que é para perder. Até o tempo de TV é irrisório.

Apoio lulista

O ex-governador Flávio Dino deu pulos depois de ouvir a declaração de apoio de Lula, no dia da convenção, a Carlos Brandão
(PSB) e à sua ao Senado. <É uma pessoa excepcional, companheiro da mais alta qualidade. É imprescindível, muito importante
elegê-lo com muito=, postou Lula.
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Celio Sergio
E-mail: celiosergio@hotmail.com

OPINIÃO

oimparcial.com.br

São Luís, terça-feira, 2 de agosto de 2022

EDITORIAL

<O escândalo da
escravidão=

DIVERSIDADE NAS EMPRESAS:

O papel do agente de transformação
rio, com muito mais empenho do que
defende a cor azul no layout dele. Saber onde buscar e contratar pessoas
diversas pra povoar as equipes da emQue legado queremos deixar de- presa onde ele trabalha, romper com
pois de toda essa conversa sobre di- vieses inconscientes na hora da seleversidade nas empresas? Já sabemos ção e promover processos de aceleraque não basta contratar, é preciso in- ção de carreira dos perûs diversos que
cluir e proporcionar um ambiente se- já estão nas equipes.
guro para pessoas de grupos que não
têm voz na nossa sociedade e, além
Ter ouvido atento e escuta ativa, ter
disso, promover ações aûrmativas conteúdo para construir argumentos
que possam gerar a mudança da cul- que embasem a diversidade nas peças
tura organizacional. Ponto.
e não simplesmente usar a diversidade porque é a conversa da hora. Quem
Para além desse esforço, empresas apresenta uma campanha tem que
de comunicação, especialmente saber os conceitos da inclusão, o que é
agências de propaganda, têm aqui a racismo estrutural, o processo de criaoportunidade de dar visibilidade a es- ção pra que aquela mensagem conses mesmos grupos sub-representa- verse também com uma pessoa com
dos, a partir da ferramenta que têm na deûciência ou com mais de 50 anos. E,
mão: anúncios, ûlmes, posts, mensa- para isso, o líder tem de sair da sua bogens de comunicação. Protagonistas lha.
pretos nas peças podem fazer com
que a sociedade rompa automatisSair da bolha é olhar pro lado, permos quando encontra um preto na guntar, acolher, reconhecer que não
rua, sem pensar que ele é alguma sabe e dar espaço para quem sabe e
ameaça.
vivencia outras narrativas. Perguntei
numa reunião de líderes: alguém aqui
Protagonistas com mais de 60 anos já foi a um baile charme? Tá cheio de
nas peças podem fazer com que a so- publicitário preto nos bailes, nas queciedade enxergue que a realidade dos bradas, nos lugares com os quais a
60 hoje é de plena atividade e, muitas gente que é preto se identiûca e envezes, alto poder aquisitivo. Só que, contra outros pretos como a gente. Se
para isso acontecer, as lideranças das você não vai lá e não pergunta, ûca diempresas precisam estar comprome- fícil adentrar outras bolhas.
tidas com a transformação e, ainda
por cima, enfrentar o monstro de leQuantas conversas sobre diversivar a diversidade para o cliente, pras dade você já teve com sua equipe? Samarcas e produtos.
be se quem é de grupo sub-representado está confortável, entendendo
Aí é que entra o líder agente da seu espaço e se sentindo num ambitransformação. Não tem pra nin- ente acolhedor e sem comportamenguém, é ele que vai fazer o papel de tos preconceituosos? A receita é exerpropagador da diversidade e defensor citar o olhar atento e a escuta ativa toda ideia, da campanha e do conceito dos os dias. Pra ouvir, entender e abrir
alinhados com a inclusão. É ele que espaço pra outras vozes.
precisa ter letramento para defender
Agora, imagina se a maioria dos lío protagonista preto, se for necessá- deres da sua empresa é composta de
DEBORA MOURA
Head de Diversidade e Inclusão do Grupo Dreamers

pessoas diversas? Encurta uns dois
parágrafos anteriores da jornada de
transformação e ainda faz bonito no
resultado de negócio.
Lideranças pretas, mais velhas,
trans, com deûciência podem ter
mais potencial pra conversar (ou pra
abrir novas conversas) com outras
pessoas diversas, compreender o universo da discriminação e ouvir como
ocorre pra equipe, falar de assuntos
delicados sem entrar em embate porque já não precisa mais e dá pra explicar o porquê das coisas. Dá pra abrir
diálogos novos com o cliente sem ser
militante ou combativo, porque a diversidade vai estar ali, presente, viva
na reunião ou na apresentação da
ideia.
Depois de toda essa conversa da diversidade, o que verdadeiramente todos precisam querer é uma sociedade
mais justa e igualitária, com oportunidades iguais e menos preconceito. E
sempre tendo em mente que um preto puxa outro, uma mulher puxa outra, uma pessoa com deûciência puxa
outra e por aí vai. A corrente da diversidade tende a aumentar exponencialmente se você tem uma equipe diversa e propagadora da imagem de
uma empresa que respeita a diversidade e proporciona a inclusão.
Nessa jornada, são muitos os aliados que a gente vem colhendo pra luta. Invista numa liderança diversa e o
resultado positivo certamente virá.
Mas, se a sua empresa não tem líderes
pretos, com deûciência, com mais de
50 anos, da comunidade LGBT e de
outras verticais da nossa sociedade, tá
na hora de olhar pro lado, fazer um
censo, colocar a diversidade na pauta.
E seus líderes atuais precisam urgentemente, no mínimo, virar agentes da
transformação.

<Despertar político pela educação=
a dois meses.
No pleito seguinte, esses jovens
não terão mais voto facultativo. Logo,
Os resultados das campanhas de provocar um interesse precoce por asincentivo à emissão do título de elei- suntos como política é essencial para
tor por jovens de 16 e 17 anos, para que as ações do presente se reüitam
quem o voto é facultativo, levaram a em progressos no futuro e para que os
um recorde no número de adolescen- mais novos consigam perceber, o
tes aptos a votar. Desde 2010, o Tribu- quanto antes, de que lado se enconnal Superior Eleitoral (TSE) via essa tram: dos beneûciados por uma sociquantidade cair, mas as ações deste edade desigual ou dos que são vítimas
ano, turbinadas pela adesão de famo- dela.
sos e inüuenciadores digitais, levaram
Para os governantes que não se
esse público a se tornar determinante
propõem a investir verdadeiramente
para o pleito de 2022.
na educação, é proveitoso manter
Agora que os apelos funcionaram, é a aversão dos eleitores pelo tema e
necessário deûnir formas de não dei- deixar prevalecer a ideia de que não
xar morrer a vontade de transformar. há saída para obstáculos estruturais.
Não é difícil que alguém afetado pelas Em um cenário assim, torna-se mais
crises socioeconômicas se indigne fácil que um cidadão aceite viver decom a realidade. Porém, quem não se samparado pelo Estado em vez de coenxerga como parte da camada mais brar que o poder público assegure o
prejudicada por elas tende a se con- básico à sobrevivência de todos.
A falta de estímulo à preocupação
vencer de que uma situação problemática é normal. Por isso, no caso dos com tais assuntos torna frágil a susadolescentes, o processo de chamá- tentação de uma democracia. Na últilos para agir nestas eleições não deve ma semana, por exemplo, uma pesse resumir a uma ação pontual, daqui quisa encomendada pela revista JustiJÉSSICA EUFRÁSIO
Jornalista

ça e Cidadania ao Instituto Quaest
expôs parte da conjuntura: a maioria
dos brasileiros (70%) não conhece o
signiûcado da sigla STF, de Supremo
Tribunal Federal, apesar de terem ouvido falar nele. Questionados sobre as
atribuições da Corte, 72% não souberam responder.
Não se pode assumir que só termos
técnicos ou a complexidade do funcionamento das instituições afastam
delas a maior parte da população. A
nítida disposição de atores políticos
em manter o sucateamento do ensino
está entre os fatores que contribuem
para esse desconhecimento, porque
favorece alguns e leva ao ceticismo
sobre soluções possíveis.
Portanto, que a atenção ao despertar da juventude não morra após outubro, pois, se há temor por uma nova
guinada rumo ao autoritarismo e
pautada pela ignorância, será preciso
atuar, desde cedo, em prol de uma população instruída, informada, ciente
dos direitos e deveres individuais e
coletivos. E, para isso, não há saída senão pela educação.

Em pleno século 21, no país cujo agronegócio alimenta boa parte do mundo, dotado de propriedades recheadas de tecnologia, sobrevoadas por drones, fertilizadas
por máquinas de última geração, beneûciadas pelos
avanços da inteligência artiûcial e de olho na internet
das coisas, uma chaga do atraso mancha uma parcela da
produção e imprime para sempre uma marca de dor e
humilhação nas vidas de milhares de seres humanos.
Foi o que comprovou a chamada Operação Resgate,
que, em sua segunda edição, em menos de um mês de
investidas em 22 estados e no Distrito Federal libertou
nada menos que 337 trabalhadores em condições semelhantes às da escravidão. A ofensiva envolveu 105 ações
ûscais, com atuação conjunta do Ministério Público Federal, Ministério do Trabalho, Ministério Público do Trabalho, Defensoria Pública da União, Polícia Federal e
Polícia Rodoviária Federal. Trinta e sete delas constataram pessoas em trabalhos forçados, condições degradantes e remuneração inexistente, insuûciente ou conûscada a título de pagamento de <dívidas=.
Dos mais de 330 seres humanos arrancados das garras de feitores <modernos=, a esmagadora maioria era
serviçal da agropecuária: 304 atuavam em atividades de
colheita em geral, no cultivo de café ou na criação de bovinos. Grande parte, 149 deles, foi vítima de tráûco de
pessoas. E cinco eram simplesmente crianças.
Não foi, infelizmente, uma ação ûscal concentrada
para combater um fenômeno isolado. Apenas nos sete
primeiros meses deste ano do bicentenário da independência do Brasil, quando a abolição da escravatura se
aproxima, ao menos oûcialmente, de completar 135
anos, foram identiûcadas no país 1.178 pessoas submetidas à escravidão contemporânea.
Quando se amplia o horizonte de tempo desse horror
que transporta uma parte do país para os tempos coloniais, sobe também a proporção do escândalo: de 1995 a
2021, o Observatório da Erradicação do Trabalho Escravo e do Tráûco de Pessoas contabiliza mais de 55 mil seres humanos resgatados de atividades que reproduzem
a condição de escravidão no país. É como se toda a população de uma cidade do porte de Congonhas, na Região Central de Minas Gerais, vivesse escravizada.
Observar esses números signiûca reüetir também sobre o fato de que esses foram os trabalhadores explorados que, de certa forma, tiveram a sorte de serem em algum momento identiûcados, localizados e libertados —
e tiveram a chance de reaver, se não todos os seus direitos, ao menos um mínimo de dignidade. O que pensar
do contingente desconhecido de seres humanos que
podem viver escravizados nas terras deste Brasil continental, sem que sua condição nunca seja detectada pelos braços do Estado?
<O trabalho escravo não é uma ûcção, é uma realidade que precisa ser banida da sociedade=, aûrmou o subprocurador-geral da República Carlos Frederico Santos,
coordenador da Câmara Criminal do Ministério Público
Federal, ao divulgar os dados da Operação Resgate. O
delegado do Núcleo de Repressão ao Trabalho Forçado
da Polícia Federal, Henrique Santos, destaca a urgência
de eliminar a prática. <Nossa missão é erradicar o trabalho escravo no Brasil, não reduzir ou diminuir, mas banir essa atividade=, ressaltou.
Para isso, é imprescindível a união de órgãos como a
que deu origem à operação, da qual participaram mais
de 100 auditores ûscais do Trabalho, 150 policiais federais, 80 policiais rodoviários federais, 44 procuradores
do Trabalho, 12 defensores públicos federais e 10 procuradores da República. Mas, muito mais que isso, é necessário equipar e garantir a segurança e a efetividade
daqueles que fazem o trabalho de rotina para coibir esse
tipo de crime. Segurança, suporte e amparo que não tiveram, por exemplo, os três ûscais do Trabalho assassinados, assim como o motorista que os conduzia, em
emboscada naquela que ûcou conhecida como a Chacina de Unaí, em 2004, na cidade do Noroeste de Minas. A
sensação de impunidade que cerca o múltiplo assassinato, pelo qual até hoje apenas o motorista que conduziu os pistoleiros está efetivamente preso, não contribui
para o esforço de que o país precisa para apagar em deûnitivo de sua história a mancha da exploração do trabalho e da escravização de seres humanos.

GERAL
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São Luís, terça-feira, 2 de agosto de 2022

3º BATALHÃO DE ENGENHARIA
DE CONSTRUÇÃO

MINISTÉRIO DA
DEFESA

GOVERNO
FEDERAL

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS
RUA 12 DE OUTUBRO, 635 – CENTRO.
CNPJ Nº: 06.101.117/0001-48
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS - MA
AVISO DE LICITAÇÃO

REQUERIMENTO DE LICENÇA AMBIENTAL ÚNICA - SEMA
O 3º Batalhão de Engenharia de Construção (3º BEC) torna público que
REQUEREU da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais SEMA, em 29 de julho de 2022, Licença Ambiental Única (LAU) para o Canteiro
de Obras situado no município de Itapecuru-Mirim, coordenadas geográficas 3°
15’ 22,38’’ S e 44° 23’ 19,89’’ W, Estado do Maranhão, para fins de realização
de atividades de construção da obra do Contrato de Restauração e Manutenção
(CREMA) BR 135, conforme dados constantes no e-processo nº 159103/2022.
Picos - PI, 1º de agosto de 2022
BERTONY MATIAS SOARES - Coronel
Comandante do 3º BEC

TOMADA DE PREÇOS Nº 09/2022 – CPL
Processo Administrativo Nº 196/2022
AVISO DE LICITAÇÃO
INTERESSADO: Município de São Raimundo das Mangabeiras - MA.
OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para reforma da praça da entrada da cidade no município de
São Raimundo das Mangabeiras/MA.
DATA DA SESSÃO: 18/08/2022.
HORÁRIO: 09h00min (nove) horas.
FONTE DE RECURSOS: TESOURO.
OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital poderá ser obtido ou consultado na Comissão Permanente de Licitação, em
dias úteis, de segunda a sexta, das 08h00min às 12h00min, também podendo ser obtido gratuitamente por meio
digital nesta COMISSÃO, bem como no site da Prefeitura Municipal de São Raimundo das Mangabeiras/
MA: https://saoraimundodasmangabeiras.ma.gov.br, onde poderão ser consultados gratuitamente. Mais
Informações poderão serconsultadas e obtidas através do e-mail: cpl@saoraimundodasmangabeiras.ma.gov.br.
São Raimundo das Mangabeiras - MA, 02 de agosto de 2022.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2022
O MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS - MA, POR SUA SECRETARIA
DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, LOCALIZADA NA RUA 12 DE
OUTUBRO, 635 – CENTRO, GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS – MA, TORNA PÚBLICO,
PARA CONHECIMENTO DOS INTERESSADOS QUE NO DIA 17 DE AGOSTO DE 2022, ÀS
09H00MIN, REALIZARÁ LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO, DO
TIPO MENOR PREÇO, TENDO POR OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI, POR MEIO DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA
ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS –
MA, NOS TERMOS DA LEI Nº 10.520/02 E SUBSIDIARIAMENTE A LEI Nº 8.666/93 E SUAS
ALTERAÇÕES. EDITAL E SEUS ANEXOS ESTÃO À DISPOSIÇÃO DOS INTERESSADOS
NO ENDEREÇO SUPRA DE 2ª A 6ª FEIRA NO HORÁRIO DE 08:00 ÀS 13:30 HORAS, SITE
WWW.BLL.ORG.BR, E ATRAVÉS DO E-MAIL: LICITACAOGEB@GMAIL.COM.
Governador Eugênio Barros - MA, 01 de Agosto de 2022.
Márcio Irla de Sousa Cortez
Pregoeiro Municipal

Edital de convocação para assembléia geral. O Sindicato dos Enfermeiros
do Estado do Maranhão (SEEMA) convoca os enfermeiros que trabalham em
regime celetista para se fazerem presente na Assembleia Geral, a realizar-se no dia
08 de Agosto de 2022 às 16:00 horas em primeira chamada e às 16:30 horas em
segunda chamada com qualquer número de presentes os enfermeiros de São
Luís(SINDHOSP)e ás 19:00 em primeira chamada e ás 19:30 em segunda chamada
com qual qualquer número de presentes, os enfermeiros dos demais municípios do
estado do Maranhão (SINDESEM) para deliberarem sobre a seguinte ordem do
dia: 1) Análise e aprovação de proposta de CCT 2022 a 2023. A assembléia será
realizada na sede do SEEMA, localizado na avenida Daniel de La Touche-centro
empresarial Shopping da Ilha, torre 1, sala 913, bairro Cohama, São Luis- MA
e na plataforma Google Meet que será disponibilizado nos locais de trabalho,
Raimundo Nonato Lemos Cadilhe- Presidente do SEEMA.São Luís, 01 de agosto de 2022.

PREGÃO ELETRÔNICO N° 22/2022 - SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 183/2022
AVISO DE LICITAÇÃO
INTERESSADO: Município de São Raimundo das Mangabeiras – MA.
Objeto: Registro de preço para futura contratação de empresa de empresa para o fornecimento parcelado de absorventes higiênicos (PFAH)
destinado a alunas da rede pública municipal de ensino da Secretaria Municipal de Educação de São Raimundo das Mangabeiras - MA, de
acordo com a Lei nº 233, de 06 de Abril de 2022, conforme quantidades, condições e especificações constantes neste Termo de Referência.
ENVIO DA PROPOSTA/DOCUMENTAÇÃO: Do dia 03/08/2022, às 08h00min. ao dia 16/08/2022 às 08h59min. Horário de
Brasília/DF.
ABERTURA DAS PROPOSTAS/SESSÃO PÚBLICA: Dia 16/08/2022 às 09h00min. Horário de Brasília/DF.
FONTE DE RECURSOS: RECURSOS ORDINÁRIOS.
VALOR ESTIMADO: Registro de Preços.
ORÇAMENTO SIGILOSO ( ) SIM ( X ) NÃO
OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital poderá ser obtido ou consultado nos seguintes endereços eletrônicos: www.comprasnet.
gov.br, no site da Prefeitura municipal de São Raimundo das Mangabeiras/MA: https://saoraimundodasmangabeiras.ma.gov.
br. Mais informações poderão ser consultadas e obtidas através do e-mail da CPL: cpl@saoraimundodasmangabeiras.ma.gov.br.
São Raimundo das Mangabeiras - MA, 01 de agosto de 2022.
GLORIA MARIA AGUIAR COSTA
Pregoeira Municipal

Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Graça Aranha- MA
Aviso de Licitações
PREGÃO
ELETRÔNICO
Nº
004/2022.
Processo
Administrativo
n°
01.2507.0001/2022.
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de um veículo novo SEDAN, 0km, ano
modelo 2022/2022 ou superior, para atender as necessidade do município de Graça Aranha.
MODALIDADE:
Pregão.
FORMA:
Eletrônica.
TIPO:
Menor
Preço
global.
BASE
LEGAL:
Lei
nº
10.520/2002,
Decreto
Federal
nº
10.024/19
Municipal
nº
002/2013
e
Lei
nº
8.666/93
e
suas
alterações.
DATA
DE
ABERTURA: 15 de agosto de 2022 às 14:00 horas. A sessão publica de julgamento será realizada
eletronicamente no site https://www.bbmnetlicitacoes.com.br no dia e horário marcados.
Os editais e seus anexos estão à disposição dos interessados na Sala de reunião da CPL, no
prédio da Secretaria Municipal de Administração, na São Francisco, s/nº, Centro, Graça
Aranha - MA, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08:00 às 17:00 horas e no portal do Município no Endereço
eletrônico
http://transparencia.gracaaranha.ma.gov.br/,
no
site
https://www.bbmnetlicitacoes.com.
br e no site do TCE/MA no sistema SACOP. Esclarecimento adicional no endereço supra, pelo
endereço
eletrônico
pmgracaaranha@yahoo.com
ou
pelo
telefone
(99)
3575-1117.
Graça Aranha/MA, 29 de julho de 2022.
Thiago Campos Pedrosa
Pregoeiro

Camila Sousa Brito Rocha
Presidente CPL

Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Graça Aranha MA
Aviso de Licitação
PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2022 - SISTEMA DE REGISTRODE PREÇOS.
Processo
Administrativo
n°
01.2507.0001/2022.OBJETO:
Contratação
de
empresa para o futuro e eventualfornecimento de gêneros alimentícios diversos para atender
asnecessidades da Secretaria Municipal de Administração e setoresdiversos do Município.
MODALIDADE: Pregão. FORMA:Presencial. TIPO: Menor Preço Por item. BASE LEGAL: Lei nº
10.520/2002,
Decreto
Municipal
nº
002/2013
e
Lei
nº
8.666/93
esuas alterações. DATA DE ABERTURA: 15 de agosto de 2022 às09:00
horas.Os editais e seus anexos estão à disposição dos interessados na Sala
de
reunião
da
CPL,
no
prédio
da
Secretaria
Municipal
de
Administração, na São Francisco, s/nº, Centro, Graça Aranha - MA,de 2ª a 6ª feira, no
horário das 08:00 às 12:00 horas no portal do Município no Endereço eletrônico
http://transparencia.gracaaranha.ma.gov.br/
e
no
site
do
TCE/MA
no
sistema
SACOP,
esclarecimento
adicional
no
endereço
supra,pelo
endereço eletrônico pmgracaaranha@yahoo.com ou pelo telefone (99) 3575-1117.
Graça Aranha - MA, 29 de julho de 2022.
THIAGO CAMPOS PEDROSA
Pregoeiro

NOTA DE FALECIMENTO
O Conselho Regional de Medicina do
Maranhão comunica aos médicos e a sociedade em geral o
falecimento do médico Paulo Roberto Santos
Sales CRMMA nº 2172, ocorrido em 01/08/2022, nesta cidade.
Neste momento de tristeza, prestamos nossa
solidariedade e condolências aos familiares e aos amigos.
São Luís, 02 de agosto de 2022.
Dr. Jose Carlos Figueiredo Fernandes
Presidente Interino do CRM-MA

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO MATO
CNPJ: 01.613.315/0001-77

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDARÉ - MIRIM/MA

AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS N.º 06/2022-CPL. PROCESSO ADM. Nº 54/2022. A
Prefeitura Municipal de Pindaré Mirim-MA, CNPJ: 06.189.344.0001-77, através do seu
Presidente da CPL, torna público para conhecimento dos interessados que realizará no dia 22 de
agosto de 2022, às 14:30hs (Quatorze horas e trinta minutos). Licitação na modalidade Tomada de
Preços nº 06/2022, objetivando a Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de
levantamento de informações patrimoniais, almoxarifado e frota de veículos para atender as necessidades das
secretarias municipais de Pindaré Mirim – MA. Com fundamentação na Lei Federal nº Lei nº 8.666/1993
e de outras normas aplicáveis ao objeto deste Certame. O Edital e seus anexos estão à disposição dos
interessados no Portal da Transparência do Município ou poderá ser solicitado através do e-mail cpl.
pindaremirim@hotmail.com ou ainda na sede da Prefeitura, na sala da Comissão Permanente de
Licitação-CPL onde poderão ser obtidos e consultados gratuitamente mediante apresentação de mídia
gravável (pen-drive), de 2ª a 6ª feira, das 8h às 12h, no endereço Avenida Elias Haikel nº 11, Centro, CEP
65.370-000. Pindaré Mirim/MA, 01 de agosto de 2022.Alexandre Colares Bezerra Junior. Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO MATO - MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 031/2022/CPL/PMLM
CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2022
AVISO DE ADIAMENTO DE CHAMADA PÚBLICA
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL, da Prefeitura Municipal de Lagoa do Mato, Maranhão, torna público aos interessados que a data de abertura da Chamada Pública nº 001/2022, que tem como objeto a Aquisição de Gêneros Alimentícios, através de Grupos Formais da Agricultura Familiar e de Empreendedores
Familiares Rurais constituídos em Cooperativas e Associações ou Grupos Informais de Agricultores Familiares para atender a demanda do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, nos moldes da Lei nº 11.947/2009, Resolução nº
26/2013 de 17/06/2013 (FNDE), Resolução nº 04/2015 de 02/04/2015 (FNDE) e Resolução nº 21 de 16/11/2021 (FNDE),
Lei Nº 10.520/02 e Lei Nº 8.666/93, publicado no Diário Oficial da União - DOU, Seção 03, página nº 268, edição do dia 12
de julho de 2022, no Diário Oficial do Estado do Maranhão – DOE/MA, na seção publicação de Terceiros, página nº 15, edição do dia 15 de julho de 2022, no Diário Oficial do Município de Lagoa do Mato – DOM/LM, páginas nº 156 e 157, edição
de 12 de julho de 2022, e Jornal O Imparcial, página nº 05 edição do dia 12 de julho de 2022, marcada para o dia 05 de agosto
de 2022, as 10:00 horas, foi adiada para o dia 18 de agosto de 2022 às 09:00 horas no mesmo local. O Edital e seus anexos
estão à disposição das 08h00 às 12h00, no endereço da Praça 10 de novembro, s/n – centro – Lagoa do Mato – Maranhão,
de segunda a sexta-feira, onde poderão ser consultados gratuitamente ou poderá ser retirado gratuitamente no site: https://
www.lagoadomato.ma.gov.br ou www.portaldecompraspublicas.com.br. Esclarecimentos adicionais, no mesmo endereço
ou através do E-mail: licitacaopmlmt@gmail.com. Fone (99) 98463-6831. Lagoa do Mato, MA, 01 de agosto de 2022.
Maycon Leite Guimarães
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

ESTADO DO MARANHÃO - MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 22/2022
Processo n° 9189/2022
Objeto: Registro de preços para aquisição eventual de purificadores de água, bebedouros, cafeteiras, quadros, fragmentadoras, claviculários e suportes de teto para TV, conforme condições,
quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos. Abertura: 15/08/2022, às 10h (horário
de Brasília-DF); Local: Site do Portal de Compras do Governo Federal: www.compras.gov.br. Informações: Procuradoria-Geral de Justiça, situada à Avenida Prof. Carlos Cunha, nº 3261, Calhau, São
Luís-MA. CEP: 65076-820; E-mail: licitacoes@mpma.mp.br; Fones: (98) 3219-1645 e 3219-1766.
São Luís-MA, 02 de agosto de 2022.
SÉRGIO HENRIQUE DE CARVALHO
Pregoeiro Oficial
CPL/PGJ-MA

ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de São João Batista
AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2022. O Município de SÃO JOÃO BATISTA
(MA), através da Secretaria de Educação, torna público aos interessados que, com base na Lei nº
8.666/93 e suas alterações posteriores, fará realizar às 09:00 hs (nove horas) do dia 23 de agosto de 2022, a
licitação na modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, tendo por objeto a contratação de pessoa(s)
jurídica(s) para Prestação de serviços de reforma e ampliação de Unidades Escolares no Município de São
João Batista - MA, de acordo com Edital e Anexos. A presente licitação será realizada na sala de reunião da
CPL de SÃO JOÃO BATISTA, situada na Praça da Matriz nº 29, Centro, SÃO JOÃO BATISTA (MA) e será
presidida pela presidente da CPL desta prefeitura municipal. O edital e seus anexos estão à disposição dos
interessados no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08:00hs (oito horas) às 12:00hs (doze horas), bem
como no portal da transparência do município. Maiores informações poderão ser obtidas na Sala da Comissão
Permanente de Licitação, no endereço acima, no horário das 8:00 (oito) às 12:00 (doze) horas, de segunda à
sexta-feira no Setor de Licitação do Município de SÃO JOÃO BATISTA - MA, onde poderão ser consultados ou
obtidos gratuitamente e email: cplsaojoaobatista@hotmail.com. SÃO JOÃO BATISTA - MA, de 29 de Julho de
2022. SAULO RAIMUNDO CORRÊA SERRA. Secretário Municipal de Educação de São João Batista - MA

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TURIAÇU/MA
CNPJ: 63.451.363/0001-63
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº. 07/2022
A Prefeitura Municipal de Turiaçu/MA, localizada Rua Dr. Paulo Ramos, Nº 143 - Bairro Centro, Turiaçu/MA,
comunica aos interessados que realizará licitação na modalidade Tomada de Preços nº. 07/2022, do tipo Menor
Preço, no dia 23/08/2022, às 09h00min, horário local, objetivando a Contratação de empresa de engenharia,
legalmente habilitada para a execução de serviços de construção de salas de ampliação nas escolas do município de Turiaçu – MA, conforme especificações contidas no Termo de Referência/Projeto Básico, anexo I do edital.
O presente Edital estará à disposição dos interessados no Departamento de Licitações da
Prefeitura Municipal de Turiaçu - MA, sito à Rua Dr. Paulo Ramos, Nº 143 - Bairro Centro, Turiaçu/MA, de
segunda a sexta (exceto feriados) no horário das 08:00 as 13:00 horas, onde poderão ser
consultados ou obtido GRATUITAMENTE por meio digital na Comissão de Licitação bem como
pela internet, através do nosso endereço eletrônico http://turiacu.ma.gov.br/transparencia/licitacoes –
cplturiacu.ma@gmail.com ou cópia impressa, mediante o recolhimento da importância de R$ 20 (vinte reais), não
reembolsáveis, através de DAM - Documento de Arrecadação Municipal, referentes aos custos da reprodução.
Turiaçu (MA), 01/08/2022.
_____________________________________________
DAILSON JOSÉ DE RIBAMAR CAVALCANTI
Relator

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDARÉ - MIRIM/MA
AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS N.º 05/2022-CPL. PROCESSO ADM. Nº

53/2022. A Prefeitura Municipal de Pindaré Mirim-MA, CNPJ: 06.189.344.0001-77, através do
seu Presidente da CPL, torna público para conhecimento dos interessados que realizará no dia
22 de agosto de 2022, às 09:00hs (Nove horas). Licitação na modalidade Tomada de Preços
nº 05/2022, objetivando a Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de
Construção de uma Unidade Básica de Saúde Aline Salgado no Município de Pindaré Mirim
– MA. Com fundamentação na Lei Federal nº Lei nº 8.666/1993 e de outras normas aplicáveis
ao objeto deste Certame. O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no Portal da
Transparência do Município ou poderá ser solicitado através do e-mail cpl.pindaremirim@hotmail.com ou ainda na sede da Prefeitura, na sala da Comissão Permanente de Licitação-CPL onde
poderão ser obtidos e consultados gratuitamente mediante apresentação de mídia gravável
(pen-drive), de 2ª a 6ª feira, das 8h às 12h, no endereçoAvenida Elias Haikel nº 11, Centro, CEP 65.370000. Pindaré Mirim/MA, 01 de agosto de 2022.Alexandre Colares Bezerra Junior. Prefeito Municipal.

ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de São João Batista
AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2022. O Município de SÃO JOÃO BATISTA
(MA), torna público aos interessados que, com base na Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, fará
realizar às 14:30 hs (quatorze horas e trinta minutos) do dia 23 de agosto de 2022, a licitação na
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, tendo por objeto a contratação de pessoa(s) jurídica(s) para
Prestação de serviços de recuperação de estradas vicinais no Município de São João Batista – MA,
de acordo com Edital e Anexos. A presente licitação será realizada na sala de reunião da CPL de SÃO JOÃO
BATISTA, situada na Praça da Matriz nº 29, Centro, SÃO JOÃO BATISTA (MA) e será presidida pela
presidente da CPL desta prefeitura municipal. O edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no
endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08:00hs (oito horas) às 12:00hs (doze horas), bem como no
portal da transparência do município. Maiores informações poderão ser obtidas na Sala da Comissão
Permanente de Licitação, no endereço acima, no horário das 8:00 (oito) às 12:00 (doze) horas, de segunda à
sexta-feira no Setor de Licitação do Município de SÃO JOÃO BATISTA - MA, onde poderão ser consultados ou
obtidos gratuitamente e email: cplsaojoaobatista@hotmail.com. SÃO JOÃO BATISTA - MA, de 29 de Julho de
2022. ARIONALDO MARTINS DOMINICI. Chefe de Gabinete da Prefeitura Municipal de São João Batista - MA

ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de São João Batista
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2022. O Município de São João Batista (MA),
avisa aos interessados que fará realizar Licitação na seguinte modalidade e condições. Modalidade: Pregão
Eletrônico. Modo de disputa: Aberto. Tipo de licitação: Menor Preço, que será regida pela Lei nº 10.520/2002,
subsidiariamente as disposições da Lei nº 8.666/93, suas alterações. Objeto: Prestação de serviços de
locação de veículos para atender as necessidades da secretarias municipais de São João Batista - MA. Data e
horário do início da disputa: 9h:30min do dia 17/08/2022. Site para realização do Pregão:
www.licitanet.com.br. Poderão participar da Licitação todas as empresas especializadas no ramo, que
comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital, para a execução de seus objetivos.
Maiores informações poderão ser obtidas no site do LICITANET e também nos dias de expediente das 08:00
às 12:00 horas, no Setor de Licitação do Município de São João Batista - MA, onde poderão ser consultados
gratuitamente, desde que em mídia. Dúvidas e esclarecimentos, e-mail: cplsaojoaobatista@hotmail.com. São João
Batista - MA, 29 de Julho de 2022. Arionaldo Martins Dominici - Chefe de Gabinete da Prefeitura Municipal.
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MILHÕES
DE ACESSOS

PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - SUB JUDICE
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E
TRANSPORTES-SMTT
O Secretário de Administração do Município de São Luis, no
uso de suas atribuições legais, em decorrência da medida liminar
concedida para cumprimento provisório de sentença proferida em processo
nº 0830290-40.2022.8.10.0001, em trâmite na Segunda Vara da Fazenda
Pública,
convoca
as
Senhoras
Nemora
Matos
Carvalho
Procópio
e
Vanuza
Maria
Magalhães,
aprovadas
no
Concurso Público para provimento de vagas e cadastro de
reserva da Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte para o cargo
de Agente Administrativo do Grupo Ocupacional Apoio Administrativo.
Esta
convocação
observa
os
dispostos
nos
Editais
do
Concurso
n°01/2007-Edital
de
Abertura
e
n°08/2007-Resultado
Final,
publicados
respectivamente,
no
Diário
Oficial
do
Município n° 45 de 06.03.2007 e n° 102 de 28.05.2007, bem como Edital de
Homologação publicado no D.O.M. nº. 134 de 13.07.2007. Observa,
ainda, a Lei nº. 4.616/2006 (Plano de Cargos Carreiras e Vencimentos)
e considera as nomeações publicadas no D.O.M. n° 130 de 14.07.2022.
Seguindo os trâmites administrativos, as convocadas deverão:
PRIMEIRO:
Comparecer
à
Perícia
Médica
do
Município
no
dia
26/07/2022,
às
10h
para
entrega
e
homologação dos exames admissionais, conforme Anexo I deste edital;
SEGUNDO:
Comparecer
à
Secretaria
Municipal
de
Administração
–
SEMAD
no
dia
26/07/2022,
logo
após
o
atendimento na Perícia Médica do Município, para apresentação de
todos os documentos e declarações, conforme Anexo II deste edital;
O NÃO COMPARECIMENTO DAS CONVOCADAS no prazo
determinado para apresentação da documentação exigida e dos exames
a d m i s s i o n a i s , i m p l i c a r á
automaticamente
no
impedimento
da
posse,CONFIGURANDO
DESISTÊNCIA
TÁCITA,
salvo
exceções
legais
aplicáveis.
Se
as
candidatas
convocadas
estiverem
vinculadas
a
atividade
incompatível
ou
não
acumulável
com
o
cargo no qual serão empossadas, deverão tomar as providências
legais cabíveis e comprovar condições necessárias para a posse.

São Luís/MA, 20 de julho de 2022.
Diego Rafael Rodrigues Pereira
Secretário Municipal de Administração

Estado do Maranhão - Cartório do 1° Ofício Extrajudicial da Comarca de Timon
Tel (Fax) (0xx99) 3212 - 4499 - e-mail: rluquinha56@hotmail.com Dr. Raimundo Lucas de Brito Filho Titular Felipe Gustavo Varão Brito de Brito. Substituto. Ruth Maria de Oliveira Substituta | Timon (Ma), 21 de julho de 2022.

EDITAL DE INTIMAÇÃO
INTIMA: LUCIANA DE OLIVEIRA CORREIA
Pelo presente Edital, e, por estarem em iugar incerto e não sabido, ficam os abaixo relacionados, intimados
para ciência, que nos termos do Art. 26 da Lei n° 9514/97; Poderá ser consolidada em nome do fiduciário, os
imóveis onerados fiduciariamente por estes, em razão dos contratos também relacionados abaixo. Pelo que
por este, também ficam cientes, que á partir da publicação deste, tem um prazo de 15 dias, para querendo,
purgarem o débito, e, evitarem a consolidação de suas propriedades, em nome do fiduciário. Cuja purgação,
nos seguintes locais, e, endereços indicados: Agencia ITAÚ: Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, n°
100, Torres Olavo Setúbal, São Paulo - SP, OU, CARTÓRIO 1° OFICIO EXTRAJUDICIAL: Avenida Paulo
Ramos, 430, Centro, 65.630-140, Timon-MA. 1 - Luciana de Oliveira Correia - Contrato n° 10150824606 endereço: Rua 20, n°211, Quadra 78, Lote 15, Bairro Cidade Nova, Timon-Ma, CEP: 65.633-650. Timon
(MA) data, 21 de julho de 2022. Dr. Raimundo Lucas de Brito Filho. Escrivão. VALIDE ESTE DOCUMENTO EM www.cartoriosmaranhao.com.br COM O CÓDIGO 2041A170-0D10-11ED-888A-331CD2DEA1AD.

GRANORTE S/A.

CNPJ 06.049.258/0001-69
NIRE 21300005927
Assembleia Geral Ordinária
Edital de Convocação
Ficam os senhores acionistas convocados para comparecerem à Assembleia
Geral Ordinária que se realizará às 17:00 hs do dia 05 de setembro de 2022, no
escritório social situado na Av. Colares Moreira, n.º 07, Ed. Centro
Empresarial Vinicius de Moraes, Sala 1107, Calhau, São Luís – MA CEP 65
071-322, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: (1) Tomar as contas dos
Administradores; examinar, discutir e votar demonstrações financeiras da sociedade,
relativas ao exercícios social findo em 31.12.2021; (2) Deliberar sobre a destinação do
resultado do exercício e a distribuição de dividendos; (3) Eleger os Membros do
Conselho Fiscal e (4) Deliberar sobre outros assuntos de interesse da Companhia.
Informações Gerais:
1. Documentos à Disposição dos Acionistas: Nos termos da legislação
aplicável, as cópias dos documentos referentes às matérias da ordem do dia
se encontram à disposição dos Acionistas na sede social da Companhia.
2. Participação nas Assembleias Gerais: Os Acionistas deverão
comparecer às Assembleias Gerais munidos dos seguintes documentos: (a)
documento de identidade, (b) instrumentos de mandato para representação do
Acionista por procurador e/ou documento que prove a legitimidade de representação.
São Luís – MA, 29 de julho de 2022.
José Carlos dos Santos Salgueiro
Diretor-Presidente
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Thayane Maramaldo
E-mail: maramaldothay@gmail.com
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São Luís, terça-feira, 2 de agosto de 2022

PRONUNCIAMENTO

MONKEYPOX

Saúdeanunciacompra
devacinascontravaríola
A imunização se concentrará em profissionais de saúde e pessoas que tiveram contato
direto com pacientes infectados

O Ministério da Saúde anunciou,
nesta sexta-feira (29/7), a negociação
da compra de 50 mil doses de uma vacina contra a variola dos macacos.
O imunizante Imvanex é produzido
pela empresa dinamarquesa Bavarian
Nordic e foi aprovada pela agência europeia de medicamentos (EMA) na semana passada.
Segundo o Arnaldo Medeiros, secretário de vigilância em saúde, a
compra ocorrerá por um consórcio da
Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) e o Brasil deve receber as
primeiras doses no mês de setembro e
o restante em outubro.
Em um primeiro momento, a imunização será restritra aos proﬁssionais
de saúde e pessoas que tiveram contato direto com pacientes infectados.

Daniel Pereira, secretário executivo
do Ministério da Saúde, ressaltou que
a doença é de baixa letalidade, segundo ele, de acordo com a Organização
Mundial da Saúde (OMS), dos cerca
de 20 mil casos registrados no mundo,
apenas seis resultaram em óbitos.
Pereira ressaltou também que é
fundamental a procura de uma unidade básica de saúde nas primeiras
suspeitas do contágio da doença, ressalta que, diferente de outras doenças, a varíola dos macacos tem tratamento muito eﬁcaz, que a vacina não
é o único tratamento possível.
O anúncio foi feito durante coletiva
na sede da pasta, em Brasília. Além do
imunizante, o Ministério informou a
criação doCentro de Operação de
Emergências (COE) para tratar do sur-

to de infecções por varíola dos macacos.
O Brasil registrou a primeira morte
por varíola dos macacos (Monkeypox)
na quinta-feira (28/7).
De acordo com o Ministério da
Saúde, a vítima é um homem de 41
anos, natural de Uberlândia, Minas
Gerais. Ele estava internado no Hospital Eduardo de Menezes, em Belo Horizonte.
Ainda segundo a pasta, o homem
tinha imunidade baixa e comorbidades, incluindo um linfoma, câncer
que afeta as células do corpo. A causa
da morte foi choque séptico, agravada
pelo Monkeypox. Até então, apenas
cinco mortes haviam sido registradas
no mundo pela doença no surto atual — todas na África.

Presidente de Portugal
reconhece racismo e
xenofobia no país
Diante da comoção provocada pelos ataques racistas aos ﬁlhos dos atores Gioavanna Ewbank e Bruno Gagliasso, o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de
Souza, soltou uma nota oﬁcial na qual repudia o crime
cometido por uma cidadã portuguesa no sábado (30/7).
O chefe de governo admitiu que há setores racistas e xenófobos entre seus conterrâneos, mas disse ser intolerável que casos como esse se repitam. Ele cobrou punição
exemplar aos criminosos.

<Sublinho, de novo, que qualquer comportamento
racista ou xenófobo é condenável e intolerável, e deve
ser devidamente punido, seja qual for a vítima=, aﬁrmou, em nota. Segundo Rebelo de Souza, <não vale a pena negar que há, infelizmente, setores racistas e xenófobos entre nós=. Ele entende, no entanto, que <não se pode, nem se deve generalizar, pois o comportamento da
sociedade portuguesa é, em regra, respeitador dos direitos fundamentais e da dignidade da pessoa humana=.
O casal de atores e os ﬁlhos, que viajam de férias, estavam almoçando em um restaurante, o Clássico Beach
Club, na Costa da Caparica, quando uma mulher gritou:
<Tira aqueles pretos imundos dali=, referindo-se às crianças, que brincavam em frente ao estabelecimento. A
mulher passava pelo restaurante quando começou a
desferir impropérios direcionados, também, a uma família de angolanos. <Pretos imundos, voltem para a África.=
Giovanna, então, partiu para cima da acusada de crime de racismo e a confrontou. Gagliasso chamou a polícia e a mulher foi levada para uma delegacia, mas logo
depois ela acabou liberada. Segundo jornais portugueses, o registro não foi por racismo, mas por ter desrespeitado os guardas. Ela estava alcoolizada. O casal terá
seis meses para entrar com um processo formal contra a
acusada.

IBGE

Após 2 anos de atraso, Censo inicia coleta de dados
Com 183 mil funcionários, a 13ª
edição do Censo começa nesta segunda-feira (1º/8), com entrevistas em todos os 5.568 municípios brasileiros,
no Distrito Federal e no Distrito Estadual de Fernando de Noronha. A pesquisa é realizada a cada dez anos pelo
Instituto Brasileiro de Geograﬁa e Estatística (IBGE).

O último Censo foi feito
em 2010, e a meta era
que outro fosse feito em
2020. Por falta de
investimentos e por
conta da pandemia, a
pesquisa vem com um
atraso de dois anos.
Ao todo, são cerca de 89 milhões de
endereços para coleta de dados.

O Censo 2022 tem valor conﬁrmado de R$ 2,3 bilhões, dos quais 80%
destinam-se à contratação temporária de proﬁssionais: 211 mil pessoas,
sendo 183.021 recenseadores, 18.420
supervisores e 10 mil agentes censitários.
Resultados da pesquisa são impor-

tantes para apontar caminhos de políticas públicas, baseados na renda, escolaridade, faixa etária, raça e cor,
nascimentos, mortes e espelhar a realidade dos municípios brasileiros. O
censo é a única fonte de referência nacional dessas condições.

no site do IBGE.

Novidades

O Censo de 2022 contemplará, pela
primeira vez, perguntas sobre autismo e população quilombola.
Questionários sobre autismo são
uma exigência da legislação brasileira
Como serão os questionários desde a Lei 13.861/19, e permite proEm 2022, dois questionários serão duzir informações atualizadas do núaplicados: um ampliado e outro sim- mero de indivíduos com essas caracpliﬁcado. O ampliado conta com 77 terísticas. A partir dos números, é posperguntas e será aplicado a 11% dos sível também comparar a situação do
entrevistados, levando 16 minutos Brasil com a de outros países relativo
para ser respondido, em média. Já o a esse tema.
Povos indígenas já são incluídos
simpliﬁcado deve ser aplicado aos
89% restantes, com tempo médio de 5 nas pesquisas do IBGE desde 1991.
Em 2010, o levantamento passou a ciminutos para entrevista.
O questionário básico pergunta so- tar também sobre pertencimento étbre identiﬁcação do domicílio, infor- nico e línguas indígenas faladas.
mações sobre moradores, características do domicílio, identiﬁcação étnico-racial, registro civil, educação, rendimento do responsável pelo domicí- Em 2022, é a primeira
lio, mortalidade e dados da pessoa
vez que o país terá
que foi entrevistada.
Já o ampliado pede também informações sobre trabalho, rendimento, dados atualizados sobre
casamento, núcleo familiar, fecundidade, religião ou culto, pessoas com a população
deﬁciência, migração interna e internacional, deslocamento para estudo, quilombola, bem como
deslocamento para trabalho e autisos nomes das
mo.
Assim como em 2010, todos os dados serão colhidos digitalmente, por comunidades.
meio do Dispositivo Móvel de Coleta
(DMC). As informações são sigilosas e
Antes de iniciar a coleta de dados,
criptografadas.
O questionário pode ser respondi- os recenseadores apresentam o levando também pela internet e pelo tele- tamento à liderança comunitária e esfone. Nesses casos, o recenseador vai clarecem possíveis dúvidas.
até a casa do entrevistado entregar
Neste momento, também deve ser
um código necessário para preencher apresentado à liderança o questionáo questionário. Por meio da internet, rio de abordagem em agrupamento
o prazo de resposta é de 7 dias.
indígena, outra novidade de 2022. Por
Para evitar possíveis golpes, é pos- meio dele, se tem a identiﬁcação de
sível conferir a identidade do recense- dados de infraestrutura, recursos naador por meio do QR Code do crachá turais, educação, saúde e hábitos relaou digitando o número de matrícula tivos àquela aldeia ou comunidade.

Não há portugueses puros
Para o presidente de Portugal, é preciso ressaltar que
<a sociedade portuguesa é constituída por pessoas das
mais variadas origens=, que chegaram ao país há poucos
ou há muitos anos, alguns há séculos, onde trabalham e
constituíram suas famílias.
<Não há portugueses puros, somos todos descendentes de culturas, civilizações e origens muito diversas=,
frisou, na nota. Ele destacou ainda que <somos todos
transmigrantes, todos temos familiares e amigos que vivem ou viveram fora do quadro geográﬁco físico de um
país; tal como tantos que aqui encontram uma melhor
vida. E todos somos Portugal=.
Assim que as agressões aos ﬁlhos de Giovanna e Gagliasso se tornaram públicas, as reações em favor deles
foi enorme.

Houve uma pressão grande, inclusive política, para
que o presidente português se manifestasse. Ele é visto
como uma pessoa ponderada e extremamente afável.
Além disso, têm trabalhado para que Portugal derrube
as amarras para a entrada de trabalhadores estrangeiros
no país, que carece de mão de obra em várias áreas e sofre com o baixo crescimento econômico. Os brasileiros
são o maior grupo de imigrantes em Portugal, representando um terço do total.

GERAL
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VOLTA ÀS AULAS

INCENTIVO AO ESPORTE

Festa celebra
50 anos dos JEM’s
Até o dia 18 de agosto o Ipem será a <Vila JEMs=, área que atenderá até 18 de agosto
todas as necessidades das delegações que estão no estado para os jogos esportivos

C

om atrações artísticas e culturais, os Jogos Escolares
Maranhenses (JEMs 2022)
celebraram os 50 anos da
maior festa esportiva do Maranhão. A
abertura foi realizada no Ipem, na
noite do último domingo (31), com a
participação das delegações de 89
municípios maranhenses, do secretário da Casa Civil, Sebastião Madeira,
que representou o governador do Maranhão, Carlos Brandão e do secretário de Estado do Esporte e Lazer, Naldir Lopes. Os jogos seguem até o dia
18 de agosto.

O representante do governador no
evento pontuou a importância da
competição para os jovens maranhenses. <Seguimos uma determinação do governador Carlos Brandão,
para retornarmos às atividades espor-

tivas que já acontecem há 50 anos e
que foram interrompidos por conta
da pandemia. Hoje, voltamos com um
excelente trabalho realizado pelo secretário Naldir Lopes. Essa é uma
oportunidade para os nossos jovens
competirem, superarem e se prepararem para a vida=, avaliou Sebastião
Madeira.
À frente da Secretaria de Estado do
Esporte e Lazer, Naldir Lopes, declarou sobre a importância de efetivar a
ação esportiva para os atletas. <Após
dois anos paralisados, retornamos
com todo empenho para oferecer essa
grandiosa festa do esporte. Estamos
trabalhando para fomentar os jogos
de 2022 de uma forma plena. Espero
que os milhares de jovens possam
aproveitar este momento ímpar=,
pontuou Naldir Lopes.
Até o dia 18 de agosto, a estrutura
do Ipem será <Vila JEMs=, área que
atenderá todas as necessidades das
delegações, como hospedagem, vivência, espaço de jogos e entretenimento, praça de alimentação, entre
outras atividades que serão oferecidas
aos atletas de todo o Maranhão.
Nesta etapa ûnal serão aproximadamente 150 equipes que avançaram
na fase classiûcatória, ocorridas nas
etapas municipais e regionais. No total, são mais de 3mil atletas em modalidades que vão pleitear medalhas nas
categorias infantil e infanto, tanto
masculino quanto feminino.
As disputas começaram no dia 31
de julho, pela manhã, na categoria de
15 a 17 anos (infanto), feminino e
masculino, com basquete, futsal, voleibol e handebol. Nestas quatro mo-

dalidades os jogos vão até o dia 4 de
agosto, encerrando o primeiro bloco.
Do dia 6 a 8 de agosto, no infantil (12 a
14 anos) e infanto a disputa será no
atletismo, atletismo adaptado, badminton, ciclismo, karatê, taekwondo e
werstling, encerrando o segundo bloco.

No terceiro bloco, que começa no
dia 10 e vai até o dia 12, no infanto e
infantil, estarão presentes as modalidades de natação, ginástica artística,
ginástica rítmica, vôlei de praia, judô,
tênis de mesa e xadrez. No último bloco, de 14 a 18 de agosto, no infantil,
acontecerá o basquete, futsal, handebol e voleibol.
Os melhores dos JEMs, na categoria
de 15 a 17 anos, representarão o Maranhão na etapa nacional dos Jogos Escolares da Juventude, que acontecerão de 1º a 18 de setembro, em Aracajú, no estado de Sergipe. Já os melhores atletas de 12 a 14 anos representarão o Maranhão nos Jogos Escolares
Brasileiro, no Rio de Janeiro, em novembro, com a data a ser divulgada.

Escolas da rede
estadual retornam
para o 2º semestre
Cerca de 309.754 estudantes retornaram às salas de
aulas para o segundo semestre letivo, nesta segunda-feira (1º), nas 1.076 escolas da Rede Pública de Ensino do
Maranhão. Os dados preliminares são do Censo Escolar
2022. O encerramento das aulas acontecerá dia 5 de janeiro de 2023.
A secretária de Estado da Educação, Leuzinete Pereira
da Silva, que visitou o Centro de Ensino Liceu Maranhense, no Centro, e o Centro de Ensino Lúcia Chaves,
na Vila Esperança, na Zona Rural de São Luís, deu boasvindas aos professores e estudantes, desejando excelente aprendizagem a todos, e enalteceu o trabalho das
equipes envolvidas no fortalecimento da educação pública no Maranhão.

<Primeiro quero desejar boas-vindas e que seja um
semestre extremamente feliz, proveitoso, com rica
aprendizagem realizada em espaços de acolhimento,
tolerância e respeito mútuo. A escola pública tem uma
equipe extremamente qualiûcada, uma gestão dedicada, um grupo de especialistas valoroso e um corpo docente de grande valia. Estaremos juntos e apoiando todos vocês=, destacou.
Nesta primeira semana, os estudantes passarão por
um período de acolhimento, com ações focadas nas
competências socioemocionais. A estruturação de volta
às aulas foi feita durante planejamento da Secretaria de
Estado da Educação (Seduc) que, na última semana, realizou Reunião Técnica de planejamento e discussões
das ações pedagógicas para o 2° semestre letivo.

RELIGIOSIDADE

Igreja Adventista celebra 100 anos no Maranhão
No Liceu Maranhense, serão 2.300 alunos retornando
para as aulas no segundo semestre de 2022. As escolas
que ainda não retomaram o 2º semestre letivo nesta segunda-feira, estão se preparando para o retorno nos
próximos dias. É o caso do Centro de Ensino Lúcia Chaves, onde tudo está sendo preparado para receber os 302
alunos, nesta terça-feira (2).
<Estamos retornando com força total para seguirmos
com as nossas aulas. Hoje ûzemos o acolhimento dos
nossos professores, com a presença da nossa secretária
Leuzinete, que veio nos visitar, abraçar e acolher. Fizemos o nosso planejamento com foco no Novo Ensino
Médio, nas Eletivas de Base. Também estamos com os
nossos colabores terceirizados trabalhando na higienização total da escola para que nesta terça-feira possamos receber os nossos estudantes e acolhê-los como
eles merecem=, destacou a professora Tarciana Gama
Pereira Fernandes, gestora geral da escola.

O GOVERNADOR DO MARANHÃO, CARLOS BRANDÃO, DESTACOU A IMPORTÂNCIA DESTAS INICIATIVAS PARA O FORTALECIMENTO DA FÉ
A Igreja Adventista do Sétimo Dia
realizou uma programação especial,
no domingo (31), na Praça Maria Aragão, localizada na Av. Beira-Mar, Centro de São Luís, em comemoração aos
100 anos do adventismo no Maranhão.
O projeto evangelístico Missão Calebe encerrou o evento, que teve a
participação de mais de 15 mil pessoas.

A celebração foi marcada por momentos de confraternização, louvor,
adoração e palavras de reüexão.

Na oportunidade, o pastor presidente da Igreja Adventista na Região
Nordeste, Alexandre Meneses, falou
sobre o que o evento representa para a
comunidade evangélica no Maranhão. <A Igreja Adventista, hoje, celebra seu centenário. Foi um mês de celebração, um mês de projetos sociais,
um mês em que a juventude entregou
suas férias para Jesus Cristo. Hoje, estamos celebrando 100 anos de história e isso é muito importante para todos que estão conosco=, pontuou o
pastor.
A celebração teve a presença do governador do Maranhão, Carlos Brandão, que destacou a importância destas iniciativas para o fortalecimento
da fé. <Estes momentos são importantes para que, pela fé, possamos fazer
reüexões sobre a vida. A palavra de
Deus norteia as nossas decisões para
que possamos ser mais assertivos em
momentos de diûculdades=, aûrmou.
O Governo do Estado tem fortalecido, com a entrega de kits de instru-

mentos musicais, os momentos de
louvor e adoração realizados nas igrejas. A ação integra o programa Maranhão Musical.

O Projeto Missão Calebe é um programa voluntário de cunho social, comunitário e evangelístico. Os idealizadores do projeto aûrmam que a ação é
uma estratégia de Deus para integrar
a juventude nas atividades de divulgação do evangelismo. A ação desaûa os
jovens adventistas a dedicarem parte
de suas férias para fazerem evangelismo em lugares onde não há presença
adventista.

Investimento em educação
Na última sexta-feira (29), o Governo do Maranhão,
por meio da Seduc, entregou 23 ônibus a 22 municípios
para transporte de alunos das redes estadual e municipal. Para reforçar a aquisição de conhecimento, a Secretaria disponibiliza a TV Educação, canal 10.2, uma ferramenta para reforço à aprendizagem com aulas e conteúdos educativos que irão valorizar a comunidade estudantil maranhense.
Entre as ações previstas para o 2º semestre letivo, nos
Centros de Ensino de tempo parcial, estão: realização do
Feirão das Eletivas de Base; continuidade dos ciclos de
acompanhamento formativo de implementação da reformulação do ensino médio; ciclo de palestras, seminários, para as equipes gestoras e os docentes, análise
dos indicadores educacionais da rede, entre outras. Nas
escolas em tempo integral: os estudantes realizarão planejamento dos clubes de protagonismo; professores e
gestores pedagógicos irão fazer planejamento das eletivas e demais componentes; realização do feirão das eletivas do segundo semestre e haverá a primeira Mostra
dos Clubes de 2022, etc.
Os estudantes da rede estadual também contarão
com as atividades via Plataforma Gonçalves Dias, que
terá como foco a recomposição do aprendizado dos estudantes. Além disso, será viabilizada a revisão Enem
2022, com foco nas competências e habilidades necessárias ao êxito dos estudantes e, ainda, como forma de
monitorar os indicadores educacionais do Estado e perceber os avanços e diûculdades apresentadas pelos estudantes. Haverá também a 2ª etapa da avaliação do Sistema Estadual de Avaliação do Maranhão (Seama).

São Luís, terça-feira, 2 de agosto de 2022

Estamparias em Estêncil

Dia dos Pais e compras

O Centro Cultural Vale Maranhão promove nesta semana, de 2 a 6 de agosto, às 14h, o
Ateliê Livre de Estamparias em Estêncil, com
a dupla de artistas Mônica Nador e Bruno O.
A oﬁcina propõe o desenvolvimento de desenhos e gravuras a partir da técnica do molde vazado, com a aplicação em diferentes
suportes, como papel e tecido. Os interessados em realizar a oﬁcina devem comparecer
no CCVM, no Centro Hisórico.

A Pesquisa de Intenção de Compras para
o Dia dos Pais em São Luís, divulgada ontem
pela Fecomércio Maranhão, mostra que em
2022 a data deve ser comemorada com direito a presentes tradicionalmente conhecidos
por agradar aos diversos gostos. Na lista de
preferências dos consumidores, os itens de
vestuário e acessórios aparecem como a
principal escolha para presentear, apontada
por 46,1% do público entrevistado.

Pra curtir
O Projeto 200 Anos
da Imprensa no Maranhão, visando resgatar e enaltecer o
bicentenário da introdução da imprensa no Estado, só vem
recebendo elogios.

Quem está em Paris para merecidas férias, é a estudante de medicina
Camyla Mesquita Portela. Moradora
da cidade de São Luís, foi a <Cidade
Luz=, desfrutar das belezas dessa
linda terra francesa. No registro,
Camyla posa em frente a Torre Eiûel,
no Champ de Mars, em Paris, França.
Tem o nome do engenheiro Gustave
Eiûel, cuja empresa projetou e construiu a torre. Localmente apelidada
de <Dama de Ferro= (em francês: La
dame de fer), foi construída de 1887 a
1889 como a peça central da Exposição Universal de 1889 e foi inicialmente criticada por alguns dos principais artistas e intelectuais franceses por seu design, mas tornou-se
um ícone cultural global da França.

O livro foi organizado
pelos professores da
UFMA Marcos Fábio
Belo Matos, Roni César Andrade de Araújo e Roseane Arcanjo
Pinheiro, e a editoração elaborada pela
Editora e Gráﬁca da
UFMA (Edufma).

Quem esteve representando o Maranhão em
atividade cultural foi o
jovem pianista e escritor Willame Belfort.
Recentemente, apresentou um recital de
piano a quatro mãos,
promovido pela Orquestra Sinfônica da
capital do Estado de
Goiás, com a goiana
Dalila Kaismer. No registro acima, momento
pós-recital, com Willame ao lado da secretária da Academia Goianiense de Letras,
Patricy Veiga.

Inscrições ProUni

O presidente da ACM,
Cristiano Barroso Fernandes, promete a cada semana uma atividade diferente neste
mês de agosto para celebrar os 168 anos da
entidade. Entre as novidades deste ano está
a chegada de parceiros
que apostaram no projeto ACM 168 anos –
União, Superação e
Novos Desaüos, como
é o caso da Prefeitura
de São Luís, por meio
da sua Secretaria de
Turismo (Setur).

Desemprego

Turismo em Natal (RN)

Estão abertas as inscrições para a segunda
A taxa de desemprego no Brasil recuou para
Em breve o fornecimento
de
edição de 2022 do Programa Universidade para 9,3% no trimestre encerrado em junho, o menor
água ficará ainda melhor.
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Técnico responsável: Carlos Adriano Raiol

SISTEMA DE ABASTECIMENTO

De 01/08 à 05/08/2022

BAIRRO

SA

SERVIÇO

DATA

HORA

PRAZO

ÁREA DE IMPACTO

PARQUE JAIR

05

Interligação de rede

02/08

9h às 17h

48h

Parque Jair, Parque das
Palmeiras

PARQUE JAIR

05

Interligação de rede

04/08

9h às 17h

48h

Parque Jair

JARDIM TURU

05

Sondagem de rede

02/08

9h às 17h

48h

Jardim Turú, Altos do
Turú I II e III.

ESPAÇO SIDERAL

05

Sondagem de rede

04/08

9h às 17h

48h

Jardim Turú, Altos do
Turú I II e III, Parque São
José, Espaço Sideral

MOJÓ

16

Desativação de rede

01/08

9h às 17h

48h

Mojó, Recanto São José,
Sarnambi

SÃO RAIMUNDO

16

Interligação de rede

02/08

9h às 17h

48h

São Raimundo,
Gambarrinha

SÃO RAIMUNDO

16

Interligação de rede

04/08

9h às 17h

48h

São Raimundo,
Gambarrinha

SÃO RAIMUNDO

16

Interligação de rede

04/08

9h às 17h

48h

São Raimundo,
Gambarrinha

JOTA CAMARA II

16

Sondagem para
setorização em rede

02/08

9h às 17h

48h

J. Camara II

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

Apelidada de <Cidade do Sol=, Natal, a capital
do Rio Grande do Norte, encanta com seu clima
tropical, suas praias, reservas naturais, águas
termais, salinas e dunas. Então, que tal curtir a
cidade aproveitando o pacote de turismo social
do Sesc-MA? A excursão está marcada para o período de 24 a 31 de outubro e o pacote já está à
venda no https://cliente.sescma.com.br/login.
Está incluso no pacote hospedagem em Natal
com café da manhã no Hotel Senac Barreira Roxa, passeio a Praia de Pipa, a Genipabu com entrada inclusa em aquário, entre outros.

A iniciativa colaborativa de construção do
livro foi feita por meio
de edital, no qual foram submetidos 29
artigos em que, devido a esse quantitativo, houve a divisão
em dois volumes.
A Mesa Diretora da
Câmara de São Luís
encaminhou hoje o
Projeto de Lei nº
133/22 que visa instituir, nas unidades básicas de saúde, acompanhamento psicológico às mulheres vítimas de violência doméstica.
O encaminhamento
da proposição aconteceu no 1º dia do
mês em que é executada a campanha
<Agosto Lilás= com o
objetivo de coibir todas as formas de violência contra a mulher.
A proposição é de autoria do vereador Daniel Oliveira (PL) e foi
encaminhada às comissões de Justiça,
Assistência Social,
Saúde e Orçamento
da Casa Legislativa.

oimparcial.com.br
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Maranhão

634 vagas em 5
concursos público
V

ocê que está procurando estabilidade ﬁnanceira, o Maranhão tem mais de 600 vagas abertas
em cinco concursos e seletivos, onde as inscrições terminam neste mês de agosto. São três cidades com oportunidades abertas fora a Universidade
Estadual do Maranhão (UEMA) e o Coren de Bacabal.
Veja as vagas e escolha qual certame você vai tentar a
sorte.

Raposa – 18 vagas

Bacabal – 1 vaga

O Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão –
Coren/MA torna público a abertura de Processo Seletivo, o qual visa admitir um proﬁssional de nível médio
para atuar no cargo de Auxiliar Administrativo na subseção de Bacabal.
Caso seja admitido, o proﬁssional irá atuar em jornadas de 40 horas semanais, referente a remuneração
mensal no valor de R$ 3.809,69, acrescido de auxílio alimentação na quantia de R$ 880,00.
Para concorrer à oportunidade é preciso ser brasileiro
nato ou naturalizado, ou português equiparado; ter a
idade mínima de 18 anos e possuir ensino médio completo.
Como participar
Os interessados devem se inscrever via internet até o
dia 3 de agosto, por meio do endereço eletrônico seletivos@corenma.gov.br.
Como forma de classiﬁcação, os candidatos serão
avaliados mediante avaliação curricular e de títulos e
entrevista. Em caso de empate, serão considerados os
critérios de maior número de pontos na entrevista e
maior idade, a ﬁm de desigualar os concorrentes.

Estreito – 387 vagas

a Prefeitura de Estreito, por meio do Instituto Bezerra
Nelson Ltda (Ivin) anuncia o preenchimento de 387 vagas destinadas à contratação de proﬁssionais.
Desta forma, todos os proﬁssionais admitidos por
meio deste Certame, serão ressarcidos mensalmente no
valor que alterna entre R$ 1.212,00 a R$ 12.144,00. Além
da remuneração, o documento também atribui a alteração do conteúdo programático, conforme é especiﬁcado na errata do Certame.
O Certame
Há oportunidades disponíveis entre os seguintes cargos, conforme os respetivos níveis de escolaridade:
• Fundamental: Auxiliar de Cuidador Social (1); Auxiliar de Enfermagem (3); Auxiliar de Serviços Gerais – Zona
Urbana (48); Auxiliar de Serviços Gerais – Zona Rural
(35); Coveiro (2); Cozinheiro Hospitalar (7); Lavador/
Lubriﬁcador; Maqueiro (1); Mecânico (1); Merendeira
(1); Motorista – Zona Urbana (6); Motorista – Zona Rural
(1); Motorista de Ambulância (1); Motorista de Transporte Escolar – Zona Urbana (5); Motorista de Transporte Escolar – Zona Rural (10); Operador de Máquinas – Escavadeira (1); Operador de Máquinas – Motoniveladora
(1); Operador de Máquinas – Trator de Esteira (1); Operador de Máquinas – Trator de Pneu (3); Pedreiro (1); Vigia – Zona Urbana (18); Vigia – Zona Rural (10);
• Médio/Técnico: Agente Comunitário de Saúde (10);
Agente de Endemias (8); Agente de Fiscalização Ambiental (1); Agente de Trânsito – Agente Técnico de ConUEMA – 117 vagas
trole Patrimonial (1); Assistente Administrativo – Zona
Urbana (17); Assistente Administrativo – Zona Rural
(11); Assistente Especial em Serviço de Fiscalização,
Transporte e Logística (2); Auxiliar de Almoxarifado (1);
Auxiliar de Consultório Dentário – Zona Urbana (3); Auxiliar de Consultório Dentário – Zona Rural (3); Auxiliar
de Controle Interno (1); Auxiliar de Recursos Humanos
(1); Cuidador Social (1); Digitador na Área da Assistência
Social (2); Digitador na Área da Saúde – Zona Urbana (8);
Digitador na Área da Saúde – Zona Rural (1); Educador
Social – Zona Urbana (2); Educador Social – Zona Rural
(1); Eletricista de Iluminação Pública (1); Eletricista Predial (1); Encarregado de Obras (1); Entrevistador Assistência Social (2); Fiscal de Limpeza Pública (1); Fiscal de
Tributos (1); Fiscal de Vigilância Sanitária (1); Gestor de
Contratos – CPL (1); Guarda Municipal; Monitor de Creche; Recepcionista (4); Recepcionista HME/Ambulatório (2); Técnico em Ediﬁcações (1); Técnico em EnferA Universidade Estadual do Maranhão (UEMA) divul- magem – Zona Urbana (8); Técnico em Enfermagem –
gou novo Processo Seletivo Simpliﬁcado destinado à Zona Rural (2); Técnico em Farmácia (2); Técnico em Incontratação e formação de cadastro reserva de Tutores formática (3); Técnico em Laboratório (2); Técnico em
Manutenção Hospitalar (1); Técnico em Meio Ambiente
na modalidade a distância, da UEMA.
Há 117 oportunidades conforme os cursos de Admi- (1); Técnico em Radiologia (3); Técnico em Segurança
nistração Pública (19); Física (4); Geograﬁa (16); Letras – do Trabalho (1); Técnico Industrial para o Serviço de InsLíngua Portuguesa (15); Música (8); Pedagogia (26); Su- peção Municipal (1);
perior de Tecnologia em Gastronomia (7); Superior de • Superior: Advogado (3); Analista de Recursos HumaTecnologia em Gestão Comercial (14); Superior de Tec- nos (1); Assistente Social – Zona Rural (1); Assistente Social – Zona Urbana (5); Auditor de Controle Interno (1);
nologia em Segurança no Trabalho (8).
As funções atuarão em jornadas de 20 horas sema- Bioquímico (1); Contador (1); Enfermeiro de Urgência e
Emergência (5); Enfermeiro ESF – Zona Urbana (2); Ennais, com remunerações mensais no valor de R$ 765.
Para participar, o candidato deve: possuir diploma de fermeiro ESF – Zona Rural (1); Engenheiro Agrônomo
curso superior em nível de graduação, expedidos por (1); Engenheiro Ambiental (1); Engenheiro Civil (1); Farinstituição de ensino reconhecida pelo MEC; residir em macêutico (1); Fiscal da Dívida Ativa (1); Fiscal do Servimunicípio que contemple o curso para o qual deseja ço de Inspeção Municipal (1); Fisioterapeuta (1); Fonoconcorrer ou em município limítrofe (até 50 km de dis- audiólogo (1); Médico Anestesista (1); Médico Cirurgião/Obstetra (1); Médico Clínico Geral – ESF – Zona Urtância); dentre outros requisitos.
bana (3); Médico Clínico Geral – ESF – Zona Rural (2);
Procedimentos para a participação
As inscrições poderão ser efetuadas até às 23h59 do Médico Clínico Geral – Urgência Emergência (3); Médico Ginecologista (1); Médico Pediatra (1); Médico Psidia 9 de agosto de 2022, por meio do site da UEMA.
Como forma de classiﬁcação, os candidatos serão quiatra (1); Médico Veterinário (1); Nutricionista (2);
avaliados mediante duas etapas, sendo elas, análise de Odontólogo – Zona Urbana (2); Odontólogo – Zona Rural (3); Ouvidor Geral Municipal (1); Procurador Municitítulos e documentos e prova didática.

A Câmara de Raposa anuncia a realização de um novo
Concurso Público, tendo como objetivo o preenchimento de 18 vagas para proﬁssionais de níveis fundamental,
médio e superior.
As oportunidades são para os cargos de Vigia (6); Auxiliar Operacional de Serviços Diversos (4); Agente Administrativo (4); Agente Administrativo – Arquivista (1);
Assessor Jurídico (1); Assessor Contábil (1) e Agente de
Contratação (1).
Para concorrer a uma das chances é necessário que o
candidato comprove o nível de escolaridade exigido para a função em que deseja atuar, tenha idade mínima de
18 anos, dentre outros requisitos estabelecidos no edital.
Ao ser admitido, o proﬁssional deverá cumprir jornadas de 40 horas semanais e contará com remuneração
mensal de R$ 1.212 a R$ 4.200.
Inscrição e seleção
Os interessados poderão se inscrever até 29 de agosto
de 2022, pelo site LJ Assessoria, com taxas de R$ 70,00 a
R$ 115,00. Vale pontuar que a solicitação de isenção do
valor poderá ser feita até o dia 5 de agosto de 2022.
A classiﬁcação dos candidatos será feita por meio de
prova objetiva, prevista para ser aplicada no dia 18 de
setembro de 2022.

pal (1); Professor Mag I Nível III Referência (A) Ed. Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental – Z. Urbana
(10); Professor Mag I Nível III Referência (A) Ed. Infantil
e Anos Iniciais do Ensino Fundamental – Zona Rural
(19); Professor Mag III Nível III Referência – Língua Portuguesa – Zona Urbana (2); Professor Mag III Nível III
Referência – Matemática – Zona Urbana (2); Professor
Mag III Nível III Referência – Ciências – Zona Urbana (2);
Professor Mag III Nível III Referência – Geograﬁa – Zona
Urbana (2); Professor Mag III Nível III Referência – História – Zona Urbana (2); Professor Mag III Nível III Referência – Educação Física – Zona Urbana (2); Professor
Mag III Nível III Referência – Língua Portuguesa – Zona
Rural (3); Professor Mag III Nível III Referência – Matemática – Zona Rural (2); Professor Mag III Nível III Referência – Ciências – Zona Rural (1); Professor Mag III Nível III Referência – Geograﬁa – Zona Rural (1); Professor
Mag III Nível III Referência – História – Zona Rural (1);
Professor Mag III Nível III Referência – Educação Física –
Zona Rural (1); Psicólogo – Zona Urbana (2); Psicólogo –
Zona Rural (1); Técnico de Tributos (1);
• Administração Pública Indireta (SAAE): Auxiliar de
Serviços Gerais (1); Assistente Administrativo (2); Recepcionista (4); Advogado (1); Contador (1); e Executivo
Público (1).
Os interessados em participar do Concurso, podem se
inscrever até o dia 21 de agosto deste mesmo ano, por
meio do site do Ivin. O pagamento da taxa no valor entre
R$ 60 a R$ 110, deve ser efetuado até 22 de agosto de
2022. Como forma de classiﬁcação, os candidatos serão
avaliados mediante aplicação de prova escrita objetiva,
nas datas prevista de 18 e 25 de setembro de 2022, em
períodos matutino e vespertino.

São Luís – 111 vagas

A Prefeitura de São Luís, capital do estado do Maranhão, por meio do Instituto Nacional de Seleções e Concursos (Instituto Selecon) anuncia a realização de um
novo Concurso Público, que tem por objetivo o preenchimento de 111 vagas, bem como a formação de cadastro reserva destinado à contratação de proﬁssionais, em
caráter temporário. Há oportunidades disponíveis entre
os seguintes cargos: Guarda Municipal de 2ª Classe (91);
Guarda Municipal Salva Vidas 2ª Classe (10); Guarda
Municipal Músico de 2 Classe (10). Vale ressaltar que
dentre as funções ofertadas, há vagas reservadas aos
proﬁssionais que se enquadram nos critérios estabelecidos no edital. Para concorrer a uma das chances ofertadas, é necessário que o candidato possua escolaridade
em nível médio completo. Ao ser contratado, o proﬁssional deve exercer funções em jornadas de 40 horas semanais, referente a remuneração mensal no valor de R$
938,30, no qual acrescido de gratiﬁcações pode alcançar
o valor de até R$ 3.272,40.
Procedimentos para participação
Os interessados em participar do Concurso, podem se
inscrever de forma eletrônica até o dia 19 de agosto deste mesmo ano, por meio do site do Instituto Selecon. O
pagamento da taxa no valor de R$ 100, deve ser efetuado
até o dia 20 de agosto de 2022.
Como forma de classiﬁcação, os candidatos serão
avaliados mediante aplicação da prova objetiva, na data
prevista de 18 de setembro de 2022, às 9h, conforme o
horário oﬁcial de Brasília – DF. A prova terá duração máxima de quatro horas e consistirá em 80 questões que
envolvem as disciplinas de língua portuguesa, raciocínio lógico e matemático, noções de legislação básica,
conhecimentos especíﬁcos e conhecimentos sócio, culturais e geográﬁcos do município local.
Além da etapa anterior, os candidatos inscritos no
cargo de Guarda Municipal Músico de 2ª Classe, serão
submetidos à fase de prova prática, na data prevista de
18 de outubro de 2022. Logo, também será realizada a
classiﬁcação por meio de exame médico e toxicológico,
teste de aptidão física, avaliação psicológica, investigação social, com base nos critérios especiﬁcados no documento de seleção. Após a classiﬁcação ﬁnal, os candidatos irão realizar o curso de formação de guardas municipais, no Centro de Formação e Instrução da Guarda
Municipal.
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ESCRAVOS

Trabalhadoressão
resgatadosdecarvoarias
O

peração conjunta realizada
pelo Ministério Público do
Trabalho no Maranhão
(MPT-MA), Polícia Federal e
Superintendência Regional do Trabalho resgatou dois trabalhadores em
situação análoga à escravidão em duas carvoarias nos municípios de Grajaú e Sítio Novo. Os dois resgatados
atuavam como carbonizadores, que
são responsáveis pelo controle da
queima da madeira nas carvoarias. Os
proûssionais acompanhavam de forma ininterrupta o processo de queima nos fornos, para garantir que a
madeira iria transformar-se em carvão. A jornada exaustiva exigia presença diuturna na frente de trabalho,
sem descanso ou hora para dormir
durante toda a noite. <Eles estavam
submetidos à jornada exaustiva, pois,
além de acompanhar a queima da
madeira durante o dia, passavam a
noite toda controlando os fornos, o
que impedia o descanso, o sono e até
mesmo o intervalo durante essa jornada=, explica o procurador-chefe do
MPT-MA, Luciano Aragão.

Ar poluído na carvoaria
Além da jornada exaustiva, as duas
vítimas inalavam ar contaminado por
partículas liberadas durante a produ-

ção do carvão, conhecidas como
PM2.5, considerada uma das mais nocivas à saúde, pois causam doenças
respiratórias e cardiovasculares, englobando de câncer no pulmão à ataques cardíacos e derrames cerebrais.
Uso de equipamento para medir
poluição
Durante o resgate, o MPT-MA utilizou um sensor para aferir a presença
das partículas PM2.5 no ar. O equipamento registrou um índice de 999.9
partículas por metro cúbico, sendo
que o limite recomendado pela OMS
(Organização Mundial de Saúde) é 15
partículas por metro cúbico, ou seja: o
nível de partículas na carvoaria estava
66 vezes acima do tolerável pelas autoridades sanitárias, atestando a condição insalubre de trabalho devido à
poluição do ar.
Pós-Resgate
Depois de resgatados, os dois trabalhadores receberam as verbas trabalhistas devidas. Eles terão acesso ao
seguro-desemprego e receberão três
parcelas do benefício de um salário
mínimo cada, por terem sido vítimas
de trabalho escravo. O dono de uma
das carvoarias ûrmou um termo de
ajuste de conduta (TAC) com o MPTMA, comprometendo-se a garantir o
respeito aos direitos dos trabalhadores e a manutenção de ambiente de
trabalho em condições dignas de saúde e segurança aos empregados. O
proprietário da outra carvoaria ainda
terá audiência com o MPT-MA neste
mês de agosto.
Depoimentos dos trabalhadores
Em depoimento aos auditores ûscais do trabalho, o trabalhador da carvoaria de Grajaú aûrmou que o pagamento era feito por produção. Ele recebia R$ 3,00 por metro cúbico de carvão produzido. Por esta razão, a vítima trabalhava 24 horas por dia, ûcan-

do apenas duas horas do dia sem checar os fornos. Por mês, o trabalhador
tinha apenas 5 dias de folga, além de
não possuir nenhum EPI (equipamento de proteção individual) de
qualidade.
O outro trabalhador resgatado em
Sítio Novo também recebia pagamento de R$ 3,00 por metro cúbico de carvão produzido. Sua rotina começava à
meia-noite, indo checar os fornos a
cada duas horas, e que somente descansava quando não havia produção
de carvão. Nessas <checagens=, ele levava em torno de 30 minutos a uma
hora para concluir o serviço. A vítima
aûrma que não tinha EPI e que a máscara fornecida não era a adequada para o trabalho.

Operação Resgate II
O resgate nas duas carvoarias no
Maranhão integra a Operação Resgate
II, a maior ação conjunta no país com
a ûnalidade de combater o trabalho
análogo ao de escravo e o tráûco de
pessoas, integrada pela Subsecretaria
de Inspeção do Trabalho (SIT) do Ministério do Trabalho e Previdência,
Ministério Público do Trabalho
(MPT), Ministério Público Federal
(MPF), Defensoria Pública da União
(DPU), Polícia Federal (PF) e Polícia
Rodoviária Federal (PRF).

OPERAÇÃO

PFinvestigafraudeemcompradearmasemCaxias

Direitos Humanos da
OAB-MA faz visita aos
familiares de detentos
Respondendo ao convite dos familiares de internos
do Sistema Penitenciário de Pedrinhas, a Comissão de
Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil
Seccional Maranhão (OAB-MA), juntamente com as Comissões de Jovens Advogados (CJA) e de Política Penitenciária, fez visita técnica para momento de escuta ativa de possíveis violações de direitos humanos dos apenados. <Estamos aqui em uma ação conjunta da CDH,
CJA e Política Penitenciária para que possamos ouvir os
relatos e, juntos aos órgãos competentes, tomar as medidas necessárias para que os direitos humanos dos internos do Sistema Penitenciário de Pedrinhas sejam resguardados=, esclarece Dr. Erik Moraes, presidente da
CDH-MA.

Durante a escuta, houve relatos de que o funcionamento do atual regime de visitas no Sistema Penitenciário não possibilita que todos os visitantes consigam entrar no Complexo. <Desde que juntaram todas as visitas
para os domingos, não conseguimos visitar mais os nossos parentes. Primeiro porque são cerca de 700 visitantes e não há agentes em quantidade para fazerem a revista. Mais de 200 pessoas ûcam todos os domingos sem
visitar seus familiares=, relata Francidalva Pereira Martins.
Segundo a esposa de um dos apenados, que também
tem um irmão em uma das unidades do sistema prisional em São Luís e prefere não se identiûcar, muitas mulheres passam por constrangimento durante a revista.
<Eles [agentes penitenciários] ûcam conversando, ûcam
rindo da gente e da comida que a gente traz para os nossos maridos e irmãos. Acham que somos lixo, mas nós
não somos e não temos culpa pelos erros dos nossos parentes=, lamenta.
Alguns familiares se deslocam de outros estados, de
forma quinzenal, com a intenção de visitar internos das
unidades que compõem o sistema prisional na capital
maranhense. No entanto, esposas e irmãs de apenados
alegam que nem sempre conseguem entrar no complexo após pelo body scan, um equipamento de inspeção
corporal que funciona como um raio-x. <Eu saio de Teresina-PI para visitar o meu marido. Nós não temos condições, por isso quando venho até a penitenciária eu durmo em um papelão, embaixo de um trailer aqui próximo. Eu não tenho onde ûcar. Tomo água de torneira, já
que a água mineral é cara, e também faço só uma refeição por dia. Às vezes eu não consigo entrar, por que tem
uma máquina, a body scan. Eles falam que aparecem
manchas no nosso corpo. Meu marido vive oprimido e
meu desejo é levar o meu esposo ao menos para o presídio em Timon=, aûrma esposa de apenado.

Às vezes eu não consigo entrar, por
que tem uma máquina, a body scan.
Eles falam que aparecem manchas
no nosso corpo. Meu marido vive
oprimido e meu desejo é levar o meu
esposo ao menos para o presídio em
Timon
A Polícia Federal (PF) deüagrou a
segunda fase da Operação Restituere,
visando dar cumprimento a um mandado de prisão preventiva, 11 mandados de busca e apreensão e quatro
mandados de afastamento das funções, todos expedidos pela 1ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do
Piauí. As ordens judiciais estão sendo
cumpridas em Teresina-PI e na cidade
de Caxias, no Maranhão.
Trata-se de investigação iniciada
em 2020 para apurar possíveis fraudes
perpetradas em processos administrativos para aquisição de armas de
fogo, no âmbito da Superintendência
de Polícia Federal no Piauí. A primeira
fase da investigação foi deüagrada em
17 de setembro de 2021, na qual foram cumpridos dois mandados de
busca e apreensão em Teresina-PI.
Na data de hoje, policiais federais
foram aos endereços dos investigados
com o objetivo de prender preventi-

vamente a despachante responsável
pelas fraudes administrativas constatadas, bem como buscar e apreender
as armas de fogo adquiridas ilegalmente com base em documentos falsiûcados. Os afastamentos das funções dizem respeito a um contador,
dois instrutores de tiro e uma funcionária terceirizada. Os suspeitos poderão responder pelos crimes de falsiûcação e uso de documentos falsos,
corrupção ativa e passiva, além de
posse ou porte ilegal de arma de fogo
descrito no Estatuto do Desarmamento e associação criminosa.

Nomenclatura

O nome da operação, <Restituere=,
que signiûca <restituir por inteiro= e
<devolver a coisa no seu estado primitivo=, refere-se ao objetivo principal
das investigações que foi recuperar as
armas adquiridas por meio fraudulento.

Segundo consta nas redes da Secretaria de Estado de
Administração Penitenciária (SEAP), o sistema de agendamento online de visitas encontra-se em fase de testes
e estará disponível a partir do dia 22 de agosto. Pelo sistema, serão atendidas as Unidades Prisionais São Luís 1,
2, 3, 4, 5 e 7.
De acordo com as famílias, o auxílio da Comissão de
Direitos Humanos da OAB-MA, e das demais Comissões
que fazem atendimentos durante ações pontuais na entrada dos presídios, é a única solução para reivindicar
melhorias junto às autoridades. É que, para elas, a violação de direitos humanos é recorrente.
Ao ûm da escuta, as denunciantes agradeceram o
atendimento prestado pela OAB-MA e por terem sido
acolhidas em seus relatos. <Após apurarmos em um documento único todos os relatos que recebemos, em uma
semana iremos pedir que o Sistema responda aos questionamentos dessas famílias. A OAB-MA, por meio das
suas Comissões, faz esse trabalho voluntário de prestação social. Sempre que tiverem possíveis violações de
direitos, estamos prontos para agir em defesa daqueles
que estiverem sendo vulnerabilizados=, ûnaliza o advogado Erik Moraes.
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LIBERTADORES

SÉRIE D

Papão quer revanche
contra o América-RN
Será o segundo ano consecutivo que as duas equipes se enfrentam na competição. Em
2021, Moto e América-RN também se enfrentaram e o Papão ficou pelo caminho
FOTO: ASCOM/MOTO

NERES PINTO

O Flamengo enviou para a Conmebol a lista de inscritos para as quartas de ﬁnal da Libertadores com as três
substituições possíveis. Everton Cebolinha, Vidal e Erick
Pulgar estão regularizados para entrar em campo nos
duelos com o Corinthians.

O MOTO CLUB PASSOU PELO SÃO RAIMUNDO-RR APÓS DECISÃO NOS PÊNALTIS
rica-RN venceu apenas 6 vezes e empatou outras seis. O Moto só empatou
uma partida. A defesa menos vazada é
a do São Bernardo com apenas 3 gols
Classificação geral
Os oito clubes de melhores campa- sofridos. Logo em seguida vem Retrônhas na Série D do Brasileiro são: Re- PE 6. O Moto já sofreu 14 gols e o Amétrô-PE e Brasiliense (33); Amazonas rica-RN apenas 7. A defesa mais vaza(31); Moto (28), Rio Branco-AC, Caxi- da é a do Náutico-RR com 57 bolas
as-RS, Aimoré-RS e São Bernardo-SP nas suas redes.
(27). O América-RN está na 15ª posição com apenas 24 pontos. Amazonas Artilheiros
Os principais artilheiros da Série D
é o time de melhor ataque com 37
gols, seguido pelo Retrô (27). O Moto é são: Aleílson (Trem-AP) e Franklin
o terceiro com 24 e o América-RN fez (Retrô) 10 gols; Anderson Chaves
apenas 20 gols. Lagarto-SE e Nova Ve- (Afogados-PE), Patrick (Nova Venécianécia-ES, foram os clubes que mais ES) e Rafa (Amazonas) 9; Ítalo (Amaempataram: 7 vezes. Retrô e Brasilien- zonas) 7; Wállace Pernambucano
se foram os times que mais venceram: (América-RN) 5; Ronald e Dagson
10 vezes; Moto e Amazonas 9. O Amé- (Moto) 4.
bem maior no jogo da volta, na próxima semana.

BOOGIE DOS LENÇÓIS

1.500 paraquedistas chegam hoje a Barreirinhas

Um dos maiores eventos de paraquedismo do Brasil, o Boogie dos Lençóis começa hoje, terça-feira (2), e segue até 15 de agosto na Pousada Náutica, em Barreirinhas.

Vem voando

São esperados 1.500 participantes
para o Boogie dos Lençóis 2022, durante os seus 13 dias de duração. Vinte
atletas estrangeiros, além de 22 atletas
proﬁssionais no staff estarão na sétima edição do evento, que conta também com passeios turísticos logo que
o salto é concluído no Parque dos
Lençóis Maranhenses.

Bora pra cima!

O Boogie dos Lençóis nasceu a partir do sonho de um grupo de amigos
que já tinham o costume de saltar de
paraquedas nas praias de São Luís. A
partir daí, esses amigos começaram a
vislumbrar saltar nos Lençóis Maranhenses, um dos cenários paradisíacos mais bonitos do mundo. <Quando
postamos o resultado dos primeiros
saltos nas redes sociais, o evento já to-

Corinthians e Flamengo tem reforços para o duelo de
hoje, terça-feira (2), às 21h30, na Neo Química Arena,
em São Paulo. A partida é valida pelo jogo de ida das
quartas de ﬁnal da Libertadores.

Flamengo

C

lassiﬁcado para a terceira fase da Série D do Campeonato
Brasileiro, após o empate no
tempo normal (1 a 1) e vitória
nos pênaltis (8 a 7), o Moto Club terá
pela frente, mais uma vez, o AméricaRN. Por ter melhor campanha que o
adversário, o Rubro-Negro maranhense vai decidir a vaga em casa. Assim, o primeiro jogo do próximo mata-mata será em Natal, domingo (7) e
o segundo em São Luís, dia 14.
É o segundo ano consecutivo que
as duas equipes se enfrentam nesta
mesma competição. Em 2021, Moto e
América-RN também se enfrentaram
na terceira fase e o time do Rio Grande
do Norte saiu vencedor tanto na Arena das Dunas (1 a 0) como no Nhozinho Santos por 4 a 2. Agora é a vez da
revanche e o Papão vai lutar para mudar a escrita. Se passar nesta fase, o
Moto vai depender apenas de mais
um mata-mata para subir à Série C.
Neste primeiro jogo na capital potiguar, o Moto Club vai enfrentar o
América-RN e sua grandiosa torcida.
No último domingo, contra a Jacuípense-BA ( 0 a 0), 24 mil torcedores
compareceram à Arena das Dunas
para apoiar o time da casa, número
que poderá aumentar no confronto
diante dos motenses.
Em São Luís, diante do São Raimundo, numa tarde chuvosa que deixou o gramado do Castelão bastante
alagado no primeiro tempo, apenas
2.751 torcedores compareceram. A
tendência, porém, é de um público

Corinthians e
Flamengo chegam
reforçados para
jogo de hoje

mou proporções nacionais=, explica
Hasley Juliano, idealizador do Boogie
dos Lençóis.

Vai uma dose dupla?

Além dos saltos proﬁssionais, o
evento conta também com os saltos
duplos para os paraquedistas de primeira viagem. Quem opta pelo salto
duplo, vai acompanhado por instrutores experientes, que realizam um
treinamento, ainda em solo, vestem
todo o equipamento e acompanham
o atleta do início ao ﬁm do salto.

Turismo de Experiência

Os boogies são encontros de paraquedismo, onde atletas dos mais variados lugares do mundo se reúnem para saltar e confraternizar. Na pousada
que recebe os participantes da edição
de Barreirinhas, acontecem eventos
noturnos com shows de artistas maranhenses e a estrutura também oferece
o melhor da culinária de três restaurantes consagrados de São Luís, proporcionando a experiência completa
para quem está conhecendo ou vol-

tando para o trecho maranhense da
Rota das Emoções.

O clube retirou da relação três jogadores que se transferiram recentemente. Everton Cebolinha entrou na vaga de Andreas Pereira e ﬁcará com a camisa 18. Vidal
ocupa o espaço deixado por Arão e herdará a camisa 5,
enquanto Erick Pulgar, que já teve o nome publicado no
BID, usará a camisa 2 que era de Gustavo Henrique.
Pulgar não joga desde o dia 20 de maio, quando participou do empate em 1 a 1 do Galatasaray com o
Antayaspor. Caberá a Dorival Júnior e sua comissão decidirem se o chileno será relacionado já na partida desta
terça ou apenas na volta, no Maracanã, dia 9.
Anunciado pelo Flamengo após a vitória por 4 a 1 sobre o Atlético-GO, sábado, no Maracanã, o lateral-direito uruguaio Guillermo Varela só poderá ser inscrito caso
o time passe para a semiﬁnal.

Corinthians

O Corinthians também realizou três trocas na lista de
inscritos para as quartas de ﬁnal da Libertadores. O zagueiro Balbuena, o volante Fausto Vera e o atacante Yuri
Alberto agora estão à disposição de Vítor Pereira na
competição. As alterações foram oﬁcializadas na última
quinta-feira.

Os três jogadores entraram nos lugares de Gustavo
Mantuan, que foi emprestado ao Zenit; João Victor, vendido ao Benﬁca; e Luan, que foi retirado da lista para ceder a camisa 7 a Yuri Alberto.
Os goleiros Ivan, também cedido ao Zenit, e Guilherme, que foi para o futebol do Chipre, seguem na lista, já
que as trocas eram limitadas a três nesta fase. O mesmo
ocorre com João Pedro, que teve contrato de empréstimo encerrado e voltou ao Porto.
Nas oitavas de ﬁnal, antes dos jogos contra o Boca Juniores, o Corinthians havia feito quatro trocas na lista
original. Entraram Bruno Méndez, Rafael Ramos, Giovane e Wesley nas vagas do atacante Jô, do lateral-esquerdo Reginaldo, do goleiro Alan Gobetti e o meia Keven.
Veja a lista completa por posição e as numerações:
• Goleiros: Cássio (12), Carlos Miguel (22) e Matheus
Donelli (32), além de Ivan e Guilherme (indiponíveis);
• Zagueiros: Balbuena (31), Bruno Méndez (25), Robson
Bambu (3), Gil (4), Robert Renan (30), Raul Gustavo (34),
Murillo (35), Lucas Belezi (13) e Alemão (46);
• Laterais: Lucas Piton (6), Léo Mana (16), Fagner (23),
Rafael Ramos (17), Fábio Santos (26), Bruno Melo (27),
além de João Pedro (indisponível);
• Meio-campistas: Fausto Vera (33), Maycon (5), Renato
Augusto (8), Willian (10), Giuliano (11), Guilherme Biro
(14), Paulinho (15), Matheus Araújo (20), Cantillo (24),
Roni (29), Du Queiroz (37), Xavier (39), Breno Bidon (36),
Zé Vitor (43) e Pedrinho (45);
• Atacantes: Yuri Alberto (7), Róger Guedes (9), Giovane
(42), Wesley (44), Júnior Moraes (18), Gustavo Mosquito
(19), Adson (28), Pedro (38) e Felipe Augusto (41).
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ELAS VOLTARAM!

"DE REPENTE DRAG"

Longamaranhensetem
pré-estreianestaterça

BLACKPINKanuncianovo
álbumeturnêmundial

O longa "De Repente Drag" terá sua primeira exibição em São Luís, em uma sessão
especial, nesta terça-feira (2/8), no Cinema UCI Kinoplex (Shopping da Ilha)

O

longa-metragem De Repente Drag está chegando nas
telonas e terá sua primeira
exibição em São Luís, em
uma sessão especial, nesta terça-feira
(2/8), no Cinema UCI Kinoplex
(Shopping da Ilha).
A drag queen Tchaka, conhecida na
mídia como a Rainha das Festas, vai
marcar presença na pré-estreia do ûlme maranhense.

NO TRAILER <BORN PINK= O GRUPO DIVULGA AS NOVIDADES
Um dos maiores nomes do K-pop, o BLACKPINK está
deûnitivamente de volta. O quarteto feminino de k-pop
anunciou, neste domingo (31), que lançará um novo álbum e que também sairá em turnê mundial ainda este
ano.
O grupo divulgou um trailer, intitulado <BORN
PINK=, de aproximadamente 30 segundos, revelando
que o próximo disco, ainda sem nome divulgado, chegará às plataformas digitais em setembro e que a série de
shows pelo mundo começará em outubro.

No longa, Tchaka interpretou Clarice, a mais poderosa e invejada drag do
Brasil, que tem uma agência de drags
chamada Nordrags, sediada em São
Luís e com uma ûlial no Rio de Janeiro. Clarice comanda os concursos, as
inüuenciadoras, publicidades, shows
e tudo que o envolve o universo drag
no país.
Tchaka Drag Queen é uma personagem feita pelo ator Valder Bastos.
Ele estudou artes dramáticas na Escola Teatro Macunaíma em São Paulo, e
também tem formação acadêmica no
curso de Direito na Universidade Brás
Cubas, em Mogi das Cruzes.
Tchaka, que completa 22 anos de
carreira neste ano, já fez mais de 5.000
apresentações em eventos corporativos, beneûcentes, empresariais e sociais por todo Brasil. Ela também é
apresentadora Oûcial da Parada
LGBTQIA+ de São Paulo. Tchaka já

Na última sexta-feira (29), as
NO FILME, UM REPÓRTER MERGULHA NO UNIVERSO DRAG PARA INVESTIGAR UM CRIME
participou de vários reality shows em
emissoras de TV, inclusive sendo vencedora em muitos deles.
Além dela, também estão conûrmadas as presenças de Ruan do Vale,
Brena Maria, Frimes e Rafaela Gonçalves, diretora do longa. De Repente
Drag foi totalmente gravado em São
Luís e conta ainda com a ilustre participação de Silvero Pereira, Márcia
Pantera, Pepita, Silvetty Montilla e
Sangalo Schneider.
A trama mostra a saga de Julião
(Ruan do Vale), um repórter cansado
de ser a piada no jornal onde trabalha.
Até ser surpreendido com uma de-

núncia de tráûco de pessoas relatado
pela Lohanny (Frimes). Ele e sua amiga Yasmin (Brena Maria) estão dispostos a ajudá-la a desvendar o sumiço
das drags queens. Julião percebe ali
sua oportunidade de mudança de cargo. Agora, ele vai precisar se despir de
preconceitos e mergulhar no universo
Drag, como parte de sua investigação.
O enredo tem distribuição da Elo
Company e produção da Matraca Filmes. Além de São Luís, De Repente
Drag também entra em cartaz em salas de São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Maceió e Manaus a partir do dia 4
de agosto.

CURSO GRATUITO

Mês começa com aulas de estamparia no CCVM

meninas lançaram o seu novo
single, <Ready For Love=.
Este é o primeiro lançamento do quarteto desde o seu
disco mais recente, <The Album=, de 2020. Jennie, Jisoo,
Lisa e Rosé dividem os vocais da faixa, com sonoridade
pop. Os fãs do grupo já conheciam a <Ready For Love=,
que teve uma versão demo vazada, após o lançamento
do documentário <Light Up The Sky=, na Netüix, em
2020. Além disso, as meninas também anunciaram o
pré-lançamento de um novo single para este mês.

PRODUÇÃO DA APPLE TV +

Scorsese e DiCaprio
fazem novo filme juntos

LONGA É ESTRELADO POR DICAPRIO E DIRIGIDO POR SCORSESE

O Centro Cultural Vale Maranhão
promove nesta semana, de 2 a 6 de
agosto, às 14h, o Ateliê Livre de Estamparias em Estêncil, com a dupla de artistas Mônica Nador e Bruno O.

A oûcina propõe o
desenvolvimento de
desenhos e gravuras a
partir da técnica do
molde vazado, com a
aplicação em diferentes
suportes, como papel e

plinares Latino-Americanos (UNILA/PR), especialista em Artes Plásticas
e
Contemporaneidade (UEMG/MG) e graduado em CiênMônica Nador é artista plástica for- cia da Computação (FUMEC/MG). É
mada pela Fundação Armando Álva- pesquisador do MALOCA – Grupo
res Penteado – FAAP, em São Paulo, e de Estudos Multidisciplinares em Urmestra pela ECA/USP por seu traba- banismos e Arquiteturas do Sul da
UNILA, com investigações sobre exlho <Paredes Pinturas=.
Em 2003, fundou o @jardim.miri- pressões visuais latino-americaam.arte.clube (JAMAC), um espaço nas. Atualmente é educador e gestor
que tem como objetivo construir pro- no JAMAC e pesquisador do Acervo
cessos de formação que estimulem Bajubá, projeto comunitário de regisencontros entre arte e vida, estética e tro de memórias das comunidapolítica, por meio de atividades como des LGBTQIAP+ brasileiras.
Os interessados em realizar a oûcioûcinas, exibições, rodas de conversa
e aulas abertas, sempre com foco em na devem comparecer no CCVM no
diversidade, formação para a cidada- horário da aula e realizar a inscrição
presencialmente e gratuitamente.
nia e direito à cidade e memória.
O CCVM ûca localizado à Rua DiBruno O. é educador e artista visual. Doutorando em Artes Visuais pela reita, nº 149, Centro Histórico de São
UFMG, mestre em Estudos Interdisci- Luís.

tecido.

A revista Variety anunciou em uma nota que The Wager, ûlme produzido pela Apple TV +, baseado no livro
homônimo do jornalista David Grann, terá Martin Scorsese como diretor.
A produção é estrelada pelo ator Leonardo DiCaprio,
que não trabalhava com o cineasta desde O Lobo de Wall
Street, lançado em 2013.

The Wager: A Tale of Shipwreck,
Mutiny, and Murder conta a história
de uma expedição naval britânica
no século XVIII .
A embarcação encalha e faz a tripulação enfrentar sérios desaûos até ser resgatada e levada de volta à civilização, onde serão acusados de traição e homicídio. A narrativa é situada na América do Sul.
Ainda sem data prevista para o seu lançamento, a
obra conta com a participação de atores como Robert
De Niro, Jesse Plemons, Lily Gladstone, Tantoo Cardinal,
Cara Jade Myers, JaNae Collins e Jillian Dion

