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Qual o 
melhor ?

FALTAM 60 DIAS 
PARA A ESCOLHA 
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Políticos condenados por malversação de recursos e corrupção aguardam, tensos,
sessão da Corte desta quarta-feira

Cen tro-Oes te

Trans pa rên cia

STF

Julgamento  decidirá
sobre Lei de Improbidade

U
m dos jul ga men tos mais 
aguar da dos pa ra o se gun do 
se mes tre do ano — as três 
ações que ques ti o nam, no 

Su pre mo Tri bu nal Fe de ral (STF), mu- 
dan ças na Lei de Im pro bi da de Ad mi- 
nis tra ti va — po de de vol ver a ele gi bi li- 
da de pa ra po lí ti cos que já so fre ram 
con de na ções pe la Jus ti ça e es tão proi- 
bi dos de dis pu tar elei ções. 

A dis cus são so bre o te ma, cu ja re la- 
to ria é do mi nis tro Ale xan dre de Mo- 
ra es, es tá pre vis ta pa ra es ta quar ta-
fei ra e man tém pre sa a res pi ra ção de 
mui tos per so na gens que pre ten dem 
re tor nar à vi da pú bli ca a par tir de ou- 
tu bro.

As ações ques ti o nam se as al te ra- 
ções in se ri das pe la Lei 14.230/2021 
po dem ser apli ca das re tro a ti va men te. 
O que for de ci di do pe los ma gis tra dos 
te rá re per cus são ge ral, ou se ja, va le rá 
pa ra to dos os pro ces sos em tra mi ta- 
ção re la ci o na dos ao te ma no país.

O tex to san ci o na do es ta be le ceu 
que, pa ra a con de na ção de agen tes 
pú bli cos, se rá exi gi da a com pro va ção 
de do lo — a in ten ção de co me ter o 
cri me. O en ten di men to dos mi nis tros 
po de be ne fi ci ar po lí ti cos às vés pe ras 
das elei ções, co mo o ex-go ver na dor 
do Dis tri to Fe de ral Jo sé Ro ber to Ar ru- 
da, que pre ten de dis pu tar uma ca dei- 
ra de de pu ta do fe de ral. Ou tro que es- 
ta ria li be ra do pa ra ter o no me in cluí- 
do nas ur nas ele trô ni cas é o do ex-go- 
ver na dor do Rio de Ja nei ro e ex-de pu- 
ta do fe de ral Anthony Ga ro ti nho.

O jul ga men to é um dos pri mei ros 
itens da pau ta nes ta re to ma da do Ju- 
di ciá rio — em re ces so des de o iní cio 
de ju lho. A apre ci a ção aten de a um 
pe di do do pre si den te da Câ ma ra dos 
De pu ta dos, Arthur Li ra (PP-AL) que, 
em en con tro com o pre si den te do STF,

MINISTRO LUIZ FUX É O NOVO PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

Luiz Fux, em ju nho, pe diu que a Cor te 
man te nha as al te ra ções na lei fei tas 
pe lo Con gres so.

Em fe ve rei ro, Mo ra es der ru bou dis- 
po si ti vo que da va ex clu si vi da de ao 
Mi nis té rio Pú bli co pa ra aci o nar, na 
Jus ti ça, quem co me teu ato de im pro- 
bi da de ad mi nis tra ti va. An tes da mu- 
dan ça do Con gres so, até en tão ape nas 
a Ad vo ca cia-Ge ral da União (AGU) e 
as pro cu ra do ri as de es ta dos e mu ni cí- 
pi os ti nham prer ro ga ti va de apre sen- 
tar ações por mal ver sa ção de re cur sos 
pú bli cos.

No STF, além da apre ci a ção so bre a 
re for ma da im pro bi da de ad mi nis tra- 
ti va, Fux in cluiu na pau ta des te mês 
uma sé rie de jul ga men tos de te mas 
que vão da tri bu ta ção ao si gi lo de da- 
dos.

A dis cus são so bre a ação que ques- 
ti o na leis es ta du ais que es ta be le cem 
ta xas de con tro le, mo ni to ra men to e 
fis ca li za ção pa ra a mi ne ra ção, é o pri- 
mei ro item da pau ta do Su pre mo. Em 
10 de agos to, se rá fei ta a aná li se so bre 
a le ga li da de da pri são es pe ci al pa ra 
quem tem di plo ma de en si no su pe ri-
or.

Ou tros jul ga men tos de des ta que 
tam bém es tão pre vis tos pa ra es te mês 
co mo, por exem plo, a va li da de do uso 
de ce lu lar lo ca li za do em ce na do cri- 
me co mo pro va; a ação pe de que o 
STF di fe ren cie, den tro do Có di go Flo- 
res tal, qual é a si tu a ção de ater ros sa- 
ni tá ri os e li xões; e exi gên cia de o po-
der pú bli co ter que ofe re cer va gas em 
cre ches a to das as cri an ças de até três 
anos.

PODER DO VOTO

Legisla Brasil lança avaliação de parlamentares
O elei tor bra si lei ro, his to ri ca men te,

pre o cu pa-se mui to mais com o vo to
que des ti na rá ao re pre sen tan te do
Exe cu ti vo — es pe ci al men te no ca so
da pre si dên cia da Re pú bli ca — do que
com os re pre sen tan tes no Le gis la ti vo.
Tal com por ta men to faz com que, por
ve zes, pou co se ava lie e fis ca li ze o de- 
sem pe nho dos par la men ta res, em es- 
pe ci al se na do res e de pu ta dos.

Pa ra ten tar mu dar es te ce ná rio,
o Le gis la Bra sil — so ci e da de sem fins
lu cra ti vos e su pra par ti dá ria que atua
na se le ção de pro fis si o nais pa ra atu a- 
rem no le gis la ti vo — de sen vol veu
uma no va pro pos ta pa ra a ava li a ção
dos par la men ta res bra si lei ros.

O de sen vol vi men to me to do ló gi co
e aná li se dos da dos do Ín di ce foi re a li- 
za do por uma equi pe mul ti dis ci pli- 
nar. A me to do lo gia foi sa ba ti na da por
ci en tis tas po lí ti cos, as ses so res par la- 
men ta res e por or ga ni za ções da so ci e- 
da de ci vil, to ta li zan do 25 es pe ci a lis tas
con sul ta dos. O mo de lo foi ela bo ra do
com os da dos dis po ni bi li za dos pe lo
por tal Da dos Aber tos da Câ ma ra dos
De pu ta dos e tam bém pe lo Go ver no
Fe de ral.

A pro pos ta tra zi da pe lo Le gis la é de
que os le gis la do res se jam ava li a dos
em qua tro ei xos, den tro dos quais 17
in di ca do res são es tu da dos. O ei xo 1
ana li sa a pro du ção le gis la ti va, ou se ja,
a apre sen ta ção de pro je tos in di vi du- 
al men te ou o pro ta go nis mo de au to- 
ria, bem co mo a re le vân cia das au to ri- 
as, além de ava li ar a apre sen ta ção de
emen das e subs ti tu ti vos.

O se gun do ei xo de aná li se tan ge a
fis ca li za ção, pi lar fun da men tal da
atu a ção do Le gis la ti vo: quan tas so li ci- 
ta ções de in for ma ção fo ram pro to co- 
la das, bem co mo emen das or ça men- 
tá ri as e emen das em pe nha das. O ter- 
cei ro ei xo pro pos to pe lo Le gis la ob- 
ser va a mo bi li za ção des ses par la men- 

ta res. Ou se ja, a ava li a ção com por ta o
nú me ro de car gos ocu pa dos na le gis- 
la tu ra e o nú me ro de re que ri men tos
de Au di ên cia Pú bli ca.

Por úl ti mo, o quar to ín di ce ava lia o
ali nha men to par ti dá rio do le gis la dor,
ob ser van do se hou ve des vi os da po si- 
ção ma jo ri tá ria do par ti do. Os da dos
le vam em con ta to dos os de pu ta dos
fe de rais e su plen tes que as su mi ram a
ca dei ra des de 2019 — um to tal de 574
par la men ta res.

Con for me a fun da do ra do Le gis la
Bra sil, Lu ci a na El mais, o ín di ce tem o
pro pó si to de ser glo bal, con se guin do
as sim re a li zar ava li a ções mais téc ni- 
cas. <Ele con se gue ava li ar tec ni ca- 
men te di fe ren tes par tes do tra ba lho
par la men tar que ou tros não con se- 
gui ram cap tu rar. Ele é to do fei to com
ba se em da dos quan ti ta ti vos, en tão, a
gen te não tem ne nhum juí zo de va lor
em ci ma do tra ba lho de les=, ex pli ca.

Pa ra ela, o gran de des ta que do ín di- 
ce é a pos si bi li da de de se ava li ar to das
as áre as que o man da to par la men tar
de ve ria tra ba lhar de acor do com a
Cons ti tui ção. 

<Ho je a gen te vo ta nas pes so as e
não tem ne nhu ma for ma de en ten der
se ele es tá tra ba lhan do bem ou mal. A
gen te fi ca con su min do o que os par la- 
men ta res pro du zem pra en ten der o
que que eles tão fa zen do, sem mui tas
ve zes nem sa ber o que eles de ve ri am
fa zer. É uma for ma do vo to ser mais
cons ci en te e do ga bi ne te con se guir
me lho rar os pro ces sos de tra ba lho de- 
le ao mes mo tem po=, diz.

O ín di ce mos trou que o Dis tri to Fe- 
de ral foi a uni da de da fe de ra ção que
te ve, pro por ci o nal men te, o me lhor
de sem pe nho de seus par la men ta res.
Dos oi to de pu ta dos do DF, me ta de fi- 
cou com cin co es tre las, dois com qua- 

tro es tre las, um com três es tre las e um
com du as. No gru po de cin co es tre las
do DF es tão Eri ca Kokay (PT), Luís Mi-
ran da (Re pu bli ca nos), Pau la Bel mon- 
te (Ci da da nia) e Ju lio Ce sar Ri bei ro
(Re pu bli ca nos). Já a ní vel na ci o nal, 41
de pu ta dos fo ram ava li a dos com 5 es- 
tre las, se gui dos por 91 com 4 es tre las,
202 com 3 es tre las, 205 com 2 es tre las
e 34 com 1 es tre la.

O mes tre em ci ên cia po lí ti ca e pro- 
fes sor da pós-gra du a ção do Ib mec-
DF Da ni lo Mo rais en fa ti za que o es ta- 
be le ci men to de in di ca do res pa ra a
ava li a ção do tra ba lho par la men tar é
uma ta re fa re le van te pa ra di mi nuir as
as si me tri as in for ma ci o nais quan to
aos can di da tos e man da tá ri os, mas
que pre ci sam ser ex tre ma men te
trans pa ren tes. 

<A me to do lo gia pre ci sa ser evi den- 
ci a da em de ta lhes, pa ra que o pú bli co
pos sa ava li ar sua se ri e da de. Em se tra- 
tan do de ava li a ção de po lí ti cos e gru- 
pos par ti dá ri os, é pre ci so que a me to- 
do lo gia se ja plu ra lis ta, pa ra evi tar, a
pre tex to de uma en ga no sa ob je ti vi da- 
de, a con fir ma ção de cer tos in te res ses
e vi e ses ide o ló gi cos=, sa li en ta.

Pa ra o ci en tis ta po lí ti co do Ins per
Le an dro Con sen ti no é um bom si nal o
fa to des ses da dos re ce be rem a de vi da
aten ção.

<So bre tu do pa ra que as pes so as
con si gam acom pa nhar. Ele ger, vo tar
pro Le gis la ti vo e de pois acom pa nhar
o tra ba lho des ses par la men ta res. O
ín di ce vem em mui to boa ho ra. Ou tra
coi sa boa que a gen te tem que sau dar
é o fa to de le ser mul ti fa ce ta do e mul ti- 
di men si o nal. Por que nor mal men te
quan do se fa la de ava li ar par la men ta- 
res, de ava li a ção do le gis la ti vo, mui ta
gen te cai no sim plis mo de pen sar só
na pro du ti vi da de le gis la ti va=, ex pli ca.

JUDICIÁRIO

Bolsonaro indica  Azulay
e Domingues ao STJ

NOMES AINDA PRECISAM PASSAR POR SABATINA NO SENADO

Os no mes de sem bar ga do res Mes sod Azulay Ne to,
pre si den te do Tri bu nal Re gi o nal Fe de ral da 2ª Re gião
(TRF-2), e de Pau lo Sér gio Do min gues, do Tri bu nal Re gi- 
o nal Fe de ral da 3ª Re gião (TRF-3), fo ram de fi ni dos pa ra
as va gas de mi nis tros no Su pe ri or Tri bu nal de Jus ti ça
(STJ).  A es co lha foi pu bli ca da pe lo pre si den te Jair Bol so- 
na ro (PL), na ma nhã des ta se gun da-fei ra (1º/8), no Diá- 
rio Ofi ci al da União.

De acor do com o ri to, os no mes se rão sub me ti dos a
uma sa ba ti na no Se na do, e as in di ca ções co lo ca das em
vo ta ção. As va gas fo ram aber tas com as apo sen ta do ri as
dos mi nis tros Na po leão Nu nes Maia Fi lho e Ne fi Cor dei- 
ro.

Res pon sá vel por uni for mi zar o en ten di men to so bre a
le gis la ção fe de ral bra si lei ra, o Su pe ri or Tri bu nal de Jus- 
ti ça é com pos to por 33 mi nis tros. É tam bém a ins tân cia
que ana li sa re cur sos de pro ces sos de tri bu nais de Jus ti ça
e tri bu nais re gi o nais fe de rais.

A es co lha de Bol so na ro de mo rou

dois me ses e meio. Mes sod Azulay

Ne to era um dos fa vo ri tos ao car go. 

Atu al pre si den te do TRF-2, ele es tá no tri bu nal des de
2005. Pau lo Sér gio Do min gues che gou ao TRF-3 em
2014. O no me de Ney Bel lo, do TRF-1, tam bém foi co gi- 
ta do e era um dos fa vo ri tos de Jair Bol so na ro. Ele con ta- 
va com o apoio do mi nis tro do Su pre mo Tri bu nal Fe de- 
ral (STF) Gil mar Men des e de ou tros ali a dos do pre si- 
den te. O de sem bar ga dor foi res pon sá vel pe la sol tu ra do
ex-mi nis tro da Edu ca ção Mil ton Ri bei ro e dos pas to res
Gil mar San tos e Aril ton Mou ra, en vol vi dos no <Es cân da- 
lo do MEC=.

EM PRISÃO DOMICILIAR

Roberto Jefferson lança
candidatura à Presidência

EM PRISÃO DOMICILIAR, NOME FOI OFICIALIZADO PELO PTB

Em con ven ção re a li za da nes ta se gun da-fei ra (1º/8), o
PTB for ma li zou a can di da tu ra à Pre si dên cia da Re pú bli- 
ca do ex-de pu ta do fe de ral Ro ber to Jef fer son, que es tá
em pri são do mi ci li ar por ter pu bli ca do ví de os em que
ame a ça va a de mo cra cia bra si lei ra. Du ran te o even to, o
no vo pre si den ciá vel apro vei tou a opor tu ni da de pa ra
elo gi ar o pre si den te e tam bém can di da to, Jair Bol so na ro
(PL). <Ofe re ço meu no me pa ra dis pu tar a elei ção. Pre so
fui, pre so es tou. Sou fã das idei as de Bol so na ro. Ele de- 
fen de os mes mos va lo res e ban dei ras do nos so PTB=,
dis se Jef fer son em uma gra va ção da con ven ção do par ti- 
do.

O ex-de pu ta do fe de ral ain da afir mou que não se rá
ad ver sá rio de Bol so na ro nes te plei to e sim que sua can- 
di da tu ra, na ver da de, é um re for ço à di rei ta po lí ti ca nas
elei ções pre si den ci ais, já que há mui tas op ções da es- 
quer da, que se apre sen tam co mo um <pol vo de mui tos
ten tá cu los=, dis se.

Ou tras per so na li da des po lí ti cas que fi ze ram pre sen- 
ça na con ven ção do PTB, apoi an do a can di da tu ra de Ro- 
ber to Jef fer son, fo ram o de pu ta do fe de ral Da ni el Sil vei- 
ra, que foi lan ça do pe lo par ti do co mo can di da to ao Se- 
na do pe lo Rio de Ja nei ro. En tre tan to, Sil vei ra, que re ce- 
beu gra ça cons ti tu ci o nal do pre si den te Jair Bol so na ro,
es tá ine le gí vel. Ele foi con de na do por pra ti car e es ti mu- 
lar atos con si de ra dos an ti de mo crá ti cos e por ata ques a
mi nis tros do Su pre mo e a ins ti tui ções.

O ex-se na dor Del cí dio do Ama ral, que foi pre so acu- 
sa do de atra pa lhar as in ves ti ga ções da ope ra ção La va-
Ja to e que aca bou fa zen do acor do de de la ção pre mi a da,
tam bém es te ve pre sen te na con ven ção do PTB, dis cur- 
sou mos tran do apoio à Jef fer son e ain da res sal tou que o
ex-de pu ta do sem pre es te ve ao la do do pre si den te Bol- 
so na ro: <Ro ber to Jef fer son de fen deu mais o pre si den te
Bol so na ro do que os pró pri os mi nis tros do pre si den te
Bol so na ro=, afir mou.

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

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

RAI MUN DO BOR GES
Di re tor de Re da ção

Des ta que inu si ta dos

Bol so na ro ig no ra do

Hertz Di as 

Sim plí cio Araú jo

We ver ton Ro cha 

Edi val do Jú ni or

Car los Bran dão 

Lahé sio Bon fim

CORRIDA PARA OS LEÕES

Convenções marcam
60 dias para a eleição

O
s par ti dos PDT do se na dor
We ver ton Ro cha e o PSB do
go ver na dor Car los Bran dão,
que se guem li de ran do as

pes qui sas de in ten ção de vo to pa ra o
Pa lá cio dos Leões e fo ram ali a dos nas
elei ções de 2014 e 2018, ago ra são ad- 
ver sá ri os e mo vi men ta ram mul ti dões
em su as con ven ções re a li za das na
sex ta-fei ra e sá ba do, ca da qual pro cu- 
ran do mos trar for ça elei to ral. PDT vai
pa ra a cor ri da go ver na men tal com o
PL, Pros e PTB, en quan to o PSB de
Bran dão es tá ali a do com on ze par ti- 
dos, in cluin do a fe de ra ção PT-PC doB-
PV.  A gran de no vi da de das elei ções de
ou tu bro no Ma ra nhão é a ali an ça do
MDB, pre si di do por Ro se a na Sarney,
com o PSB de Car los Bran dao e Flá vio
Di no. Além dis so, o PT es tá na fe de ra- 
ção par ti dá ria com o PV do de pu ta do
Adri a no Sarney, e o PC doB, do fe de ral,
Már cio Jerry. To dos já fi ze ram con- 
ven ção no mes mo dia e lo go es ta rão
jun tos no pa lan que. Por ou tro la do, o
de pu ta do Jo si mar do Ma ra nhão zi- 
nho, ago ra es tá no PL, que ga nhou a
po si ção de vi ce na cha pa de We ver ton
Ro cha, com o de pu ta do es ta du al Hé- 
lio so a res. Ou tro que foi se cre tá rio de
Flá vio Di no nos dois man da tos e ago- 
ra é can di da to com dis cur so de opo si- 
ção é Sim plí cio Araú jo (So li da ri e da- 
de). Sua con ven ção foi sex ta-fei ra.

 

O fa to que cha mou aten ção nas

con ven ções foi o fa to de can di da tos
não ci ta rem o pre si den te Jair Bol so na- 
ro co mo for ça elei to ral, já que ele es tá
no exer cí cio do man da to e é o se gun- 
do co lo ca do nas pes qui sas. Tam bém,
o ex-pre fei to de São Luís, Edi val do Jr,
can di da to do PSD só apa re ceu no pa- 
lan que da con ven ção de pois que o se- 
na dor Ro ber to Ro cha (PTB) saiu,
acom pa nha do do de pu ta do fe de ral
Aluí sio Men des, pre si den te re gi o nal
do PSD, que ofi ci a li zou o apoio a Edi- 
val do. Ele te ria che ga do atra sa do à
con ven ção pa ra não se en con trar Ro- 
ber to Ro cha, a quem nun ca ma ni fes- 
tou de ter mi na ção de apoiá-lo ao Se- 
na do. Mas ago ra o apoio é ofi ci al.

Os acon te ci men tos con ven ci o nais
que se pas sa ram no Ma ra nhão ocor- 
re ram to dos em São Luís, in clu si ve o
do se na dor We ver ton, fi lho de Im pe- 
ra triz, e Lahe sio Bon fim (PSC), ex-
pre fei to de São Pe dro dos Cren tes que
pre fe riu in di car o ve re a dor Gu tem- 
berg Araú jo, de São Luís, pa ra vi ce.
Com is so, a es tra té gia de to dos eles é
ala van car a cam pa nha a par tir da ca- 
pi tal, que con ta com o elei to ra do de
749 mil, do to tal de cin co mi lhões do
Ma ra nhão.

 

As con ven ções ti ve ram co mo pon- 
to al to as aglo me ra ções de mi li tan tes
e par ti dá ri os ao re dor dos can di da tos
ma jo ri tá ri os e pro por ci o nais. No en- 
tan to, ao con trá rio do ex-pre si den te
Luiz Iná cio Lu la da Sil va, que gra vou
ví deo apoi an do Car los Bran dão e o
ex-go ver na dor Flá vio Di no, não se viu

ne nhu ma men sa gem ex plí ci ta do pre- 
si den te Jair Bol so na ro, prin ci pal con-
cor ren te de Lu la, apoi an do qual quer
can di da to do Ma ra nhão. Tam bém,
seu no me não en trou em ne nhum
dis cur so dos que são bol so na ris tas,
co mo Lahe sio Bon fim, ou mes mo de
We ver ton Ro cha que, em bo ra não
sen do ca rim ba do de bol so na ris ta,
mas ce deu a va ga de vi ce a um fi li a do
ao PL de Bol so na ro, ad ver sá rio do ex-
go ver na dor Flá vio Di no, o po lí ti co
bra si lei ro que mais se con tra põe ao
pre si den te da Re pú bli ca.

De pois das con ven ções, fal ta o
PSOL fa zer a sua no dia 5. Ago ra, os
can di da tos vão aguar dar o re gis tro
pe la Jus ti ça Elei to ral. So men te no dia
16 é que a cam pa nha co me ça ca da
qual usan do os es pa ços pú bli cos e os
ca nais de rá dio, TV e re des so ci ais.
Coin ci de com o mes mo dia em que

o mi nis tro Ale xan dre de Mo ra es to- 
ma rá pos se na pre si den te do Tri bu nal
Su pe ri or Elei to ral (PTS).

A cam pa nha elei to ral até as con- 
ven ções fo ram mar ca da por con fron- 
tos si mu la dos, jo gos de pa la vras e ne- 
nhum acu sa ção de We ver ton Ro cha
con tra o go ver no Flá vio Di no-Car los
Bran dão, nem des tes dois fa lan do di- 
re ta men te no no me do pe de tis ta. É
um ti ro teio de pa la vras que atin gem
os al vos de ca da la do, mas ain da sem
che gar às bai xa ri as de to das as cam-
pa nhas, com a no mi na ção de quem
eles pre ten dem atin gir. Es sa mes ma
pos tu ra foi ob ser va da nas con ven- 
ções. Po de até ser que as mu ni ções es- 
tão es to ca das em paióis pró pri os pa ra
os 42 di as da prin ci pal par te da re fre ga
elei to ral.

Os primeiros discursos rumo aos leões
<A si tu a ção de mi sé ria do Ma ra- 

nhão, de po bre za, de fo me, ela não
po de ser na tu ra li za da. Ela tem a ver
com o pro je to po lí ti co, a op ção dos
gru pos que go ver na ram o Ma ra nhão
nos úl ti mos anos, nas úl ti mas dé ca- 
das. O go ver no de Flá vio Di no, ao fa- 
zer a op ção de go ver nar pa ra os mes- 
mos gru pos econô mi cos que es ta vam
na ba se da oli gar quia Sarney, não
con se guiu mu dar es tru tu ral men te a
re a li da de do Es ta do. Com pro je tos si- 
mi la res, ago ra, Ro se a na e Flá vio Di no
es ta rão di vi din do o mes mo pa lan que.
Pa ra mu dar es sa re a li da de, é ne ces sá- 
rio que a clas se tra ba lha do ra es te ja
or ga ni za da, que a clas se tra ba lha do ra
to me em su as mãos as ta re fas pa ra re- 
sol ver o pro ble ma da fo me.=

 

<Va mos mos trar que quem man da
na elei ção é o po vo, que só vai vo tar no
dia 2 de ou tu bro. Eu que ro aqui as su- 
mir um com pro mis so com par ti do so- 
li da ri e da de e com o Ma ra nhão: de lu- 
tar pa ra ge rar mais em pre go, ren da e
de sen vol vi men to pa ra Ma ra nhão. É
ho ra de aca bar com es ses con cha vos e
tro ca de car gos. A ho ra é de mais ges- 
tão e me nos po lí ti ca=, Sim plí cio Araú- 
jo

<Que ro ser go ver na dor pra me lho- 
rar a vi da de mi lha res de jo vens que
es tão sem opor tu ni da de de tra ba lho.
É pos sí vel fa zer do nos so es ta do o me- 
lhor es ta do pra se vi ver.Agra de ço es- 
pe ci al men te a to dos os pre fei tos e
pre fei tas pe la co ra gem de di zer não ao
as sé dio do Pa lá cio dos Leões e se guir
jun to com a gen te na cons tru ção des- 
se pro je to. Ti ve to do ti po de ame a ça,
de pro pos ta pra eu de sis tir de ser can- 
di da to. Mas eu te nho a co ra gem e a
for ça do po vo pra man ter o que es tá
bom, mas tra ba lhar pra mu dar mui ta
coi sa que não es tá.=

 

< De pois de per cor rer o Ma ra nhão
por qua se dois anos, ou vin do as de- 
man das da po pu la ção, con fir ma mos
o nos so no me co mo can di da to a go- 
ver na dor. O meu com pro mis so com o
Ma ra nhão é de tra ba lho. A nos sa po- 
pu la ção es tá can sa da de po li ti ca gem
e de bri gas. As pes so as que rem ali- 
men to na me sa, em pre go e ren da,
que rem so lu ção pa ra os pro ble mas,
pa ra vi ver me lhor. Nós es ta mos en- 
fren tan do uma bri ga com gi gan tes, eu
sou o me nor de to dos. Mas te mos fé e
de ter mi na ção. Va mos se guir em fren- 
te, che gar até o fi nal, com a ben ção de
Deus, com a vi tó ria que ele nos da rá, e
po der as sim ter um Ma ra nhão me lhor
pa ra to dos!=

<O po vo me deu dois man da tos co- 
mo vi ce-go ver na dor ao la do de Flá vio
Di no. Quan do nós pas sa mos a re a li- 
zar so nhos da que les in vi sí veis, da-
que les que não eram vis tos, es se,
meus ami gos, é o Ma ra nhão que nós
que re mos, o Ma ra nhão dig no, o Ma- 
ra nhão jus to e o Ma ra nhão de mais
opor tu ni da de pa ra to dos. Con se gui- 
mos mon tar a mai or co li ga ção da his- 
tó ria do Ma ra nhão. São mais de 10
par ti dos, por que acre di tam em nos so
pro je to. Acer ta mos e trou xe mos vá ri- 
os be ne fí ci os à po pu la ção. E as sim se- 
gui re mos, por que o Ma ra nhão não
po de pa rar!=

 

<Na mi nha vi da in tei ra eu en fren tei
gi gan tes, e na mi nha vi da in tei ra eu os
ven ci. Nós co lo ca mos a ci da de de São
Pe dro dos Cren tes no ma pa do Ma ra- 
nhão. Nin guém sa bia on de São Pe dro
dos Cren tes fi ca va no ma pa do Ma ra- 
nhão, ho je em dia, to do mun do sa be
on de es tá São Pe dro dos Cren tes.
Ama nhã, nós va mos co lo car o Es ta do
do Ma ra nhão no ma pa do Bra sil, não
co mo exem plo de po bre za, mi sé ria,
mas co mo exem plo, sinô ni mo de
cres ci men to e de sen vol vi men to.=
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Kas sio le va a me lhor (1)

Kas sio le va a me lhor (2)

Jo go pe sa do

<Gue des des truiu a ima gem do li be ra lis mo
no Bra sil=

Apoio lu lis ta

Cor re ria pe lo vo to
O po der Ju di ciá rio es tá de vol ta ao tra ba lho, e no dia 16, te rá o

mi nis tro Ale xan dre de Mo ra res na pre si dên cia do Tri bu nal su pe ri- 
or Elei to ral (TSE), pron to pa ra co man dar as elei ções que acon te- 
ce rão den tro de 60 di as. Já o Con gres so Na ci o nal e as as sem blei as
le gis la ti vas tam bém re to ma ram o tra ba lho nes ta se gun da-fei ra
em rit mo de es for ços con cen tra dos. O Con gres so tem 22 MPs a se- 
rem ana li sa das até sá ba do pró xi mo ou per de rão a va li da de. Após
os 15 di as de re ces so, as Ca sas le gis la ti vas bra si lei ras fe de rais e es- 
ta du ais vão in ter ca lar a cor ri da do vo to na cam pa nha, a par tir do
dia 16 pró xi mo, com in ter va los de es for ços con cen tra dos. Co mo
pra ti ca men te to dos os par la men ta res são can di da tos, se rá um bi- 
mes tre de ple na cor re ria ge ral e ten são no am bi en te po lí ti co.

Na lis ta das MPs que pre ci sam ser vo ta das es ta se ma na, a que
re gu la men tam o te le tra ba lho – re mo to – me re ce aten ção es pe ci al
dos con gres sis tas. São no vas re gras tra ba lhis tas du ran te ca la mi- 
da de pú bli ca (MP 1109/2022) e a que am pli am li nhas de fi nan ci a- 
men to do Pro gra ma de Sim pli fi ca ção do Mi cro cré di to Di gi tal (MP
1110/2022). O ou tro pe río do de es for ço con cen tra do na Câ ma ra
dos De pu ta dos es tá pre vis to pa ra a úl ti ma se ma na de se tem bro,
com as ma té ri as que já são con sen so en tre os de pu ta dos. No res- 
tan te do tem po, os par la men ta res vão per cor rer su as ba ses elei to- 
rais, as quais dei xa ram de ter <do nos= em de ter mi na dos mu ni cí pi- 
os ou re giões do Ma ra nhão.

Es ses dois me ses tor nam o am bi en te po lí ti co bra si lei ro com- 
ple xo e do mi na do por con fron tos de to da na tu re za. Des de se gui- 
do res de can di da tos até a guer ra tra va da nas re des so ci ais, usa das
de for ma avas sa la do ra pa ra dis se mi nar pro pa gan da elei to ral e
tam bém en ve ne nar as cam pa nhas, de fa ke news – uma pra ga di fi- 
cí li ma de ser com ba ti da. As pes qui sas elei to rais são fer ra men tas
usa das pe las cam pa nhas com nú me ros que nem sem pre são me- 
re ce do res de cré di to. Co mo o elei tor não dis põe de fer ra men tas
pa ra afe rir a ve ra ci da de de to das as in di ca ções de in ten ção de vo- 
to, as pes qui sas vão con ti nu ar sen do o prin ci pal ba li za dor das
elei ções. Na dis pu ta pre si den ci al Lu la man tém uma dis tân cia sig- 
ni fi ca ti va do prin ci pal con cor ren te Jair Bol so na ro, o que le va as
<tor ci das= à lou cu ra.

A cam pa nha de 2022 se rá a mais aper ta da da his tó ria re cen te,
com ape nas 42 di as. Con tu do, a cor ri da ao Pa lá cio do Pla nal to não
mu da o con fron to en tre o PT e Jair Bol so na ro, que ven ceu Fer nan- 
do Had dad em 2018, quan do Lu la es ta va pre so em Cu ri ti ba. Em
2022, é o ex-pre si den te Lu la que vem li de ran do as pes qui sas, com
Bol so na ro em se gun da co lo ca ção. No Ma ra nhão há um ce ná rio
ain da mais in de fi ni do en tre Car los Bran dão (PSB), na li de ran ça
(Eco no mé tri ca) e We ver ton Ro cha, na Exa ta. São du as si tu a ções
que re co men dam cau te la pal pi te so bre 1º tur no. O qua dro que
sur gir na cam pa nha de fa to, a par tir de 16 se rá to tal men te di fe ren- 
te do de ho je, quan do os can di da tos es tão ape nas sain do das con- 
ven ções.

 

Por pres são do mi nis tro do STF, Kas sio Nu nes Mar ques, que
ame a çou rom per com Bol so na ro, ele dei xou de in di car pa ra o STJ,
o de sem bar ga dor fe de ral Ney Bel lo, pe lo qual ti nha pre fe rên cia
pa ra um das du as va gas aber tas. Há dois me ses o pre si den te vi nha
ma tu tan do so bre quem in di car.

 

On tem, o Dá rio Ofi ci al da União pu bli cou os no mes de mi nis- 
tros pa ra o STJ, os de sem bar ga do res Mes sod Azulay Ne to, do TRF-
2; e de Pau lo Sér gio Do min gues, do TRF-3. Kas sio Nu nes re sis tiu a
Ney Bel lo, apoi a do por Gil mar Men des, e ga nhou a pa ra da.

 

O se na dor Ro ber to Ro cha (PTB) tem a di fí cil mis são de ser
apoi a do por três can di da tos a go ver na dor (We ver ton Ro cha, Edi- 
val do Jr e Lahe sio Bon fim e o pre si den te Jair Bol so na ro). Se per der
pa ra Flá vio Di no, apoi a do por Car los Bran dão e Lu la, o so ci a lis ta
sai rá tri pla vi tó ria.

 

Da eco no mis ta Ele na Lan dau, res pon sá vel pe la co or de na ção do
pla no econô mi co da pre si den ciá vel do MDB Si mo ne Te bet, fa lan- 
do do mi nis tro da Eco no mia Pau lo Gue des.

 
Sem chan ce de mar car pon tos nas pes qui sas elei to rais

até ago ra, o pre si den te na ci o nal da União Bra sil, Lu ci a- 
no Bi var de sis tiu de con cor rer ao Pla nal to, mas tam- 

bém não in di ca apoio ao ex-pre si den re lu la, co mo ele
de se ja va. Tam bém não im pe di rá nin guém da fa zê-lo.

 
Bi var vai ten tar re no var o man da to de de pu ta do fe de ral

no par ti do que tem a mai or ban ca da na Câ ma ra, mai- 
or tem po de te le vi são (1,30s por blo co) no ho rá rio elei- 

to ral e mai or vo lu me de re cur sos do Fun do Elei to ral,
com R$ 782 mi lhões.

 
Um to tal de 10 can di da tos a pre si den te da Re pú bli ca es- 

tão de fi ni dos, fal tan do ain da dois, com as in di ca ções
dos na ni cos No vo, PCB, Pros e PS TU nes te fim de se- 

ma na. São no mes que pra ti ca men te já en tram no jo go
sa ben do que é pa ra per der. Até o tem po de TV é ir ri só rio.

O ex-go ver na dor Flá vio Di no deu pu los de pois de ou vir a de- 
cla ra ção de apoio de Lu la, no dia da con ven ção, a Car los Bran dão
(PSB) e à sua ao Se na do. <É uma pes soa ex cep ci o nal, com pa nhei- 
ro da mais al ta qua li da de. É im pres cin dí vel, mui to im por tan te
ele gê-lo com mui to=, pos tou Lu la. 

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

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


oimparcial.com.brOPINIÃOCelio Sergio
E-mail: celiosergio@hotmail.com4

DE BO RA MOU RA
He ad de Di ver si da de e In clu são do Gru -
po Dre a mers

JÉS SI CA EU FRÁ SIO
Jor na lis ta

DIVERSIDADE NAS EMPRESAS:

O papel do agente de transformação

Que le ga do que re mos dei xar de- 
pois de to da es sa con ver sa so bre di- 
ver si da de nas em pre sas? Já sa be mos
que não bas ta con tra tar, é pre ci so in- 
cluir e pro por ci o nar um am bi en te se- 
gu ro pa ra pes so as de gru pos que não
têm voz na nos sa so ci e da de e, além
dis so, pro mo ver ações aûr ma ti vas
que pos sam ge rar a mu dan ça da cul- 
tu ra or ga ni za ci o nal. Pon to.

Pa ra além des se es for ço, em pre sas
de co mu ni ca ção, es pe ci al men te
agên ci as de pro pa gan da, têm aqui a
opor tu ni da de de dar vi si bi li da de a es- 
ses mes mos gru pos sub-re pre sen ta- 
dos, a par tir da fer ra men ta que têm na
mão: anún ci os, ûl mes, posts, men sa- 
gens de co mu ni ca ção. Pro ta go nis tas
pre tos nas pe ças po dem fa zer com
que a so ci e da de rom pa au to ma tis- 
mos quan do en con tra um pre to na
rua, sem pen sar que ele é al gu ma
ame a ça.

Pro ta go nis tas com mais de 60 anos
nas pe ças po dem fa zer com que a so- 
ci e da de en xer gue que a re a li da de dos
60 ho je é de ple na ati vi da de e, mui tas
ve zes, al to po der aqui si ti vo. Só que,
pa ra is so acon te cer, as li de ran ças das
em pre sas pre ci sam es tar com pro me- 
ti das com a trans for ma ção e, ain da
por ci ma, en fren tar o mons tro de le- 
var a di ver si da de pa ra o cli en te, pras
mar cas e pro du tos.

Aí é que en tra o lí der agen te da
trans for ma ção. Não tem pra nin- 
guém, é ele que vai fa zer o pa pel de
pro pa ga dor da di ver si da de e de fen sor
da ideia, da cam pa nha e do con cei to
ali nha dos com a in clu são. É ele que
pre ci sa ter le tra men to pa ra de fen der
o pro ta go nis ta pre to, se for ne ces sá- 

rio, com mui to mais em pe nho do que
de fen de a cor azul no layout de le. Sa- 
ber on de bus car e con tra tar pes so as
di ver sas pra po vo ar as equi pes da em- 
pre sa on de ele tra ba lha, rom per com
vi e ses in cons ci en tes na ho ra da se le- 
ção e pro mo ver pro ces sos de ace le ra- 
ção de car rei ra dos per ûs di ver sos que
já es tão nas equi pes.

Ter ou vi do aten to e es cu ta ati va, ter
con teú do pa ra cons truir ar gu men tos
que em ba sem a di ver si da de nas pe ças
e não sim ples men te usar a di ver si da- 
de por que é a con ver sa da ho ra. Quem
apre sen ta uma cam pa nha tem que
sa ber os con cei tos da in clu são, o que é
ra cis mo es tru tu ral, o pro ces so de cri a- 
ção pra que aque la men sa gem con- 
ver se tam bém com uma pes soa com
de û ci ên cia ou com mais de 50 anos. E,
pa ra is so, o lí der tem de sair da sua bo- 
lha.

Sair da bo lha é olhar pro la do, per- 
gun tar, aco lher, re co nhe cer que não
sa be e dar es pa ço pa ra quem sa be e
vi ven cia ou tras nar ra ti vas. Per gun tei
nu ma reu nião de lí de res: al guém aqui
já foi a um bai le char me? Tá cheio de
pu bli ci tá rio pre to nos bai les, nas que- 
bra das, nos lu ga res com os quais a
gen te que é pre to se iden ti û ca e en- 
con tra ou tros pre tos co mo a gen te. Se
vo cê não vai lá e não per gun ta, û ca di- 
fí cil aden trar ou tras bo lhas.

Quan tas con ver sas so bre di ver si- 
da de vo cê já te ve com sua equi pe? Sa- 
be se quem é de gru po sub-re pre sen- 
ta do es tá con for tá vel, en ten den do
seu es pa ço e se sen tin do num am bi- 
en te aco lhe dor e sem com por ta men- 
tos pre con cei tu o sos? A re cei ta é exer- 
ci tar o olhar aten to e a es cu ta ati va to- 
dos os di as. Pra ou vir, en ten der e abrir
es pa ço pra ou tras vo zes.

Ago ra, ima gi na se a mai o ria dos lí- 
de res da sua em pre sa é com pos ta de

pes so as di ver sas? En cur ta uns dois
pa rá gra fos an te ri o res da jor na da de
trans for ma ção e ain da faz bo ni to no
re sul ta do de ne gó cio. 

Li de ran ças pre tas, mais ve lhas,
trans, com de û ci ên cia po dem ter
mais po ten ci al pra con ver sar (ou pra
abrir no vas con ver sas) com ou tras
pes so as di ver sas, com pre en der o uni-
ver so da dis cri mi na ção e ou vir co mo
ocor re pra equi pe, fa lar de as sun tos
de li ca dos sem en trar em em ba te por-
que já não pre ci sa mais e dá pra ex pli-
car o porquê das coi sas. Dá pra abrir
diá lo gos no vos com o cli en te sem ser
mi li tan te ou com ba ti vo, por que a di- 
ver si da de vai es tar ali, pre sen te, vi va
na reu nião ou na apre sen ta ção da
ideia.

De pois de to da es sa con ver sa da di- 
ver si da de, o que ver da dei ra men te to-
dos pre ci sam que rer é uma so ci e da de
mais jus ta e igua li tá ria, com opor tu ni-
da des iguais e me nos pre con cei to. E
sem pre ten do em men te que um pre- 
to pu xa ou tro, uma mu lher pu xa ou- 
tra, uma pes soa com de û ci ên cia pu xa
ou tra e por aí vai. A cor ren te da di ver- 
si da de ten de a au men tar ex po nen ci- 
al men te se vo cê tem uma equi pe di- 
ver sa e pro pa ga do ra da ima gem de
uma em pre sa que res pei ta a di ver si- 
da de e pro por ci o na a in clu são.

Nes sa jor na da, são mui tos os ali a- 
dos que a gen te vem co lhen do pra lu- 
ta. In vis ta nu ma li de ran ça di ver sa e o
re sul ta do po si ti vo cer ta men te vi rá.
Mas, se a sua em pre sa não tem lí de res
pre tos, com de û ci ên cia, com mais de
50 anos, da co mu ni da de LGBT e de
ou tras ver ti cais da nos sa so ci e da de, tá
na ho ra de olhar pro la do, fa zer um
cen so, co lo car a di ver si da de na pau ta.
E seus lí de res atu ais pre ci sam ur gen- 
te men te, no mí ni mo, vi rar agen tes da
trans for ma ção.

<Despertar político pela educação=

Os re sul ta dos das cam pa nhas de
in cen ti vo à emis são do tí tu lo de elei- 
tor por jo vens de 16 e 17 anos, pa ra
quem o vo to é fa cul ta ti vo, le va ram a
um re cor de no nú me ro de ado les cen- 
tes ap tos a vo tar. Des de 2010, o Tri bu- 
nal Su pe ri or Elei to ral (TSE) via es sa
quan ti da de cair, mas as ações des te
ano, tur bi na das pe la ade são de fa mo- 
sos e in üu en ci a do res di gi tais, le va ram
es se pú bli co a se tor nar de ter mi nan te
pa ra o plei to de 2022.

Ago ra que os ape los fun ci o na ram, é
ne ces sá rio de û nir for mas de não dei- 
xar mor rer a von ta de de trans for mar.
Não é di fí cil que al guém afe ta do pe las
cri ses so ci o e conô mi cas se in dig ne
com a re a li da de. Po rém, quem não se
en xer ga co mo par te da ca ma da mais
pre ju di ca da por elas ten de a se con- 
ven cer de que uma si tu a ção pro ble- 
má ti ca é nor mal. Por is so, no ca so dos
ado les cen tes, o pro ces so de cha má-
los pa ra agir nes tas elei ções não de ve
se re su mir a uma ação pon tu al, da qui

a dois me ses.
No plei to se guin te, es ses jo vens

não te rão mais vo to fa cul ta ti vo. Lo go,
pro vo car um in te res se pre co ce por as- 
sun tos co mo po lí ti ca é es sen ci al pa ra
que as ações do pre sen te se re üi tam
em pro gres sos no fu tu ro e pa ra que os
mais no vos con si gam per ce ber, o
quan to an tes, de que la do se en con- 
tram: dos be ne û ci a dos por uma so ci- 
e da de de si gual ou dos que são ví ti mas
de la.

 
Pa ra os go ver nan tes que não se

pro põem a in ves tir ver da dei ra men te
na edu ca ção, é pro vei to so man ter
a aver são dos elei to res pe lo te ma e
dei xar pre va le cer a ideia de que não
há saí da pa ra obs tá cu los es tru tu rais.
Em um ce ná rio as sim, tor na-se mais
fá cil que um ci da dão acei te vi ver de- 
sam pa ra do pe lo Es ta do em vez de co- 
brar que o po der pú bli co as se gu re o
bá si co à so bre vi vên cia de to dos.

A fal ta de es tí mu lo à pre o cu pa ção
com tais as sun tos tor na frá gil a sus- 
ten ta ção de uma de mo cra cia. Na úl ti- 
ma se ma na, por exem plo, uma pes- 
qui sa en co men da da pe la re vis ta Jus ti- 

ça e Ci da da nia ao Ins ti tu to Qua est
expôs par te da con jun tu ra: a mai o ria
dos bra si lei ros (70%) não co nhe ce o
sig ni û ca do da si gla STF, de Su pre mo
Tri bu nal Fe de ral, ape sar de te rem ou- 
vi do fa lar ne le. Ques ti o na dos so bre as
atri bui ções da Cor te, 72% não sou be- 
ram res pon der.

Não se po de as su mir que só ter mos
téc ni cos ou a com ple xi da de do fun ci- 
o na men to das ins ti tui ções afas tam
de las a mai or par te da po pu la ção. A
ní ti da dis po si ção de ato res po lí ti cos
em man ter o su ca te a men to do en si no
es tá en tre os fa to res que con tri bu em
pa ra es se des co nhe ci men to, por que
fa vo re ce al guns e le va ao ce ti cis mo
so bre so lu ções pos sí veis. 

Por tan to, que a aten ção ao des per-
tar da ju ven tu de não mor ra após ou-
tu bro, pois, se há te mor por uma no va
gui na da ru mo ao au to ri ta ris mo e
pau ta da pe la ig no rân cia, se rá pre ci so
atu ar, des de ce do, em prol de uma po- 
pu la ção ins truí da, in for ma da, ci en te
dos di rei tos e de ve res in di vi du ais e
co le ti vos. E, pa ra is so, não há saí da se- 
não pe la edu ca ção.

EDI TO RI AL

<O es cân da lo da
es cra vi dão=

Em ple no sé cu lo 21, no país cu jo agro ne gó cio ali men- 
ta boa par te do mun do, do ta do de pro pri e da des re che a- 
das de tec no lo gia, so bre vo a das por dro nes, fer ti li za das
por má qui nas de úl ti ma ge ra ção, be ne û ci a das pe los
avan ços da in te li gên cia ar ti û ci al e de olho na in ter net
das coi sas, uma cha ga do atra so man cha uma par ce la da
pro du ção e im pri me pa ra sem pre uma mar ca de dor e
hu mi lha ção nas vi das de mi lha res de se res hu ma nos.
Foi o que com pro vou a cha ma da Ope ra ção Res ga te,
que, em sua se gun da edi ção, em me nos de um mês de
in ves ti das em 22 es ta dos e no Dis tri to Fe de ral li ber tou
na da me nos que 337 tra ba lha do res em con di ções se me- 
lhan tes às da es cra vi dão. A ofen si va en vol veu 105 ações
ûs cais, com atu a ção con jun ta do Mi nis té rio Pú bli co Fe- 
de ral, Mi nis té rio do Tra ba lho, Mi nis té rio Pú bli co do Tra- 
ba lho, De fen so ria Pú bli ca da União, Po lí cia Fe de ral e
Po lí cia Ro do viá ria Fe de ral. Trin ta e se te de las cons ta ta- 
ram pes so as em tra ba lhos for ça dos, con di ções de gra- 
dan tes e re mu ne ra ção ine xis ten te, in su û ci en te ou con- 
ûs ca da a tí tu lo de pa ga men to de <dí vi das=.

Dos mais de 330 se res hu ma nos ar ran ca dos das gar- 
ras de fei to res <mo der nos=, a es ma ga do ra mai o ria era
ser vi çal da agro pe cuá ria: 304 atu a vam em ati vi da des de
co lhei ta em ge ral, no cul ti vo de ca fé ou na cri a ção de bo- 
vi nos. Gran de par te, 149 de les, foi ví ti ma de trá û co de
pes so as. E cin co eram sim ples men te cri an ças.

Não foi, in fe liz men te, uma ação ûs cal con cen tra da
pa ra com ba ter um fenô me no iso la do. Ape nas nos se te
pri mei ros me ses des te ano do bi cen te ná rio da in de pen- 
dên cia do Bra sil, quan do a abo li ção da es cra va tu ra se
apro xi ma, ao me nos oû ci al men te, de com ple tar 135
anos, fo ram iden ti û ca das no país 1.178 pes so as sub me- 
ti das à es cra vi dão con tem po râ nea.

Quan do se am plia o ho ri zon te de tem po des se hor ror
que trans por ta uma par te do país pa ra os tem pos co lo- 
ni ais, so be tam bém a pro por ção do es cân da lo: de 1995 a
2021, o Ob ser va tó rio da Er ra di ca ção do Tra ba lho Es cra- 
vo e do Trá û co de Pes so as con ta bi li za mais de 55 mil se- 
res hu ma nos res ga ta dos de ati vi da des que re pro du zem
a con di ção de es cra vi dão no país. É co mo se to da a po- 
pu la ção de uma ci da de do por te de Con go nhas, na Re- 
gião Cen tral de Mi nas Ge rais, vi ves se es cra vi za da.

Ob ser var es ses nú me ros sig ni û ca re üe tir tam bém so- 
bre o fa to de que es ses fo ram os tra ba lha do res ex plo ra- 
dos que, de cer ta for ma, ti ve ram a sor te de se rem em al- 
gum mo men to iden ti û ca dos, lo ca li za dos e li ber ta dos —
e ti ve ram a chan ce de re a ver, se não to dos os seus di rei- 
tos, ao me nos um mí ni mo de dig ni da de. O que pen sar
do con tin gen te des co nhe ci do de se res hu ma nos que
po dem vi ver es cra vi za dos nas ter ras des te Bra sil con ti- 
nen tal, sem que sua con di ção nun ca se ja de tec ta da pe- 
los bra ços do Es ta do?

<O tra ba lho es cra vo não é uma ûc ção, é uma re a li da- 
de que pre ci sa ser ba ni da da so ci e da de=, aûr mou o sub- 
pro cu ra dor-ge ral da Re pú bli ca Car los Fre de ri co San tos,
co or de na dor da Câ ma ra Cri mi nal do Mi nis té rio Pú bli co
Fe de ral, ao di vul gar os da dos da Ope ra ção Res ga te. O
de le ga do do Nú cleo de Re pres são ao Tra ba lho For ça do
da Po lí cia Fe de ral, Hen ri que San tos, des ta ca a ur gên cia
de eli mi nar a prá ti ca. <Nos sa mis são é er ra di car o tra ba- 
lho es cra vo no Bra sil, não re du zir ou di mi nuir, mas ba- 
nir es sa ati vi da de=, res sal tou.

Pa ra is so, é im pres cin dí vel a união de ór gãos co mo a
que deu ori gem à ope ra ção, da qual par ti ci pa ram mais
de 100 au di to res ûs cais do Tra ba lho, 150 po li ci ais fe de- 
rais, 80 po li ci ais ro do viá ri os fe de rais, 44 pro cu ra do res
do Tra ba lho, 12 de fen so res pú bli cos fe de rais e 10 pro cu- 
ra do res da Re pú bli ca. Mas, mui to mais que is so, é ne- 
ces sá rio equi par e ga ran tir a se gu ran ça e a efe ti vi da de
da que les que fa zem o tra ba lho de ro ti na pa ra coi bir es se
ti po de cri me. Se gu ran ça, su por te e am pa ro que não ti- 
ve ram, por exem plo, os três ûs cais do Tra ba lho as sas si- 
na dos, as sim co mo o mo to ris ta que os con du zia, em
em bos ca da na que la que û cou co nhe ci da co mo a Cha ci- 
na de Unaí, em 2004, na ci da de do No ro es te de Mi nas. A
sen sa ção de im pu ni da de que cer ca o múl ti plo as sas si- 
na to, pe lo qual até ho je ape nas o mo to ris ta que con du- 
ziu os pis to lei ros es tá efe ti va men te pre so, não con tri bui
pa ra o es for ço de que o país pre ci sa pa ra apa gar em de û- 
ni ti vo de sua his tó ria a man cha da ex plo ra ção do tra ba- 
lho e da es cra vi za ção de se res hu ma nos.

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

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


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

GERAL 5

EDITAL DE INTIMAÇÃO 

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 DOCUMEN-
TO EM www.cartoriosmaranhao.com.br COM O CÓDIGO 2041A170-0D10-11ED-888A-331CD2DEA1AD.

INTIMA: LUCIANA DE OLIVEIRA CORREIA 

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 Fe-
lipe Gustavo Varão Brito de Brito. Substituto. Ruth Maria de Oliveira Substituta | Timon (Ma), 21 de julho de 2022.

 
 

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  
 

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 

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

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 ser consultadas e obtidas através do e-mail: cpl@saoraimundodasmangabeiras.ma.gov.br. 

São Raimundo das Mangabeiras - MA, 02 de agosto de 2022. 
 

Camila Sousa Brito Rocha 
 Presidente CPL 

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. 

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

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 

 
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
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO MATO

CNPJ: 01.613.315/0001-77

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, Mara-
nhão, torna público aos interessados que a data de abertura da Chamada Pública nº 001/2022, que tem como obje-
to 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 aten-
der 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, edi-
ção 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

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 

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, cafe-
teiras, 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. In-
formações: 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

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

REQUERIMENTO DE LICENÇA AMBIENTAL ÚNICA - SEMA

MINISTÉRIO DA 
DEFESA

3º BATALHÃO DE ENGENHARIA 
DE CONSTRUÇÃO

GOVERNO 
FEDERAL

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@hot-
mail.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 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.

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 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.

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 municí-
pio 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
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A imunização se concentrará em profissionais de saúde e pessoas que tiveram contato
direto com pacientes infectados

Co mo se rão os ques ti o ná ri os

No vi da des

MONKEYPOX

Saúde anuncia compra
de vacinas contra varíola

O Mi nis té rio da Saú de anun ci ou,
nes ta sex ta-fei ra (29/7), a ne go ci a ção
da com pra de 50 mil do ses de uma va- 
ci na con tra a va ri o la dos ma ca cos. 

O imu ni zan te Im va nex é pro du zi do
pe la em pre sa di na mar que sa Ba va ri an
Nor dic e foi apro va da pe la agên cia eu- 
ro peia de me di ca men tos (EMA) na se- 
ma na pas sa da.

Se gun do o Ar nal do Me dei ros, se- 
cre tá rio de vi gi lân cia em saú de, a
com pra ocor re rá por um con sór cio da
Or ga ni za ção Pan-Ame ri ca na da Saú- 
de (OPAS) e o Bra sil de ve re ce ber as
pri mei ras do ses no mês de se tem bro e
o res tan te em ou tu bro. 

Em um pri mei ro mo men to, a imu- 
ni za ção se rá res tri tra aos pro fis si o nais
de saú de e pes so as que ti ve ram con ta- 
to di re to com pa ci en tes in fec ta dos.

Da ni el Pe rei ra, se cre tá rio exe cu ti vo
do Mi nis té rio da Saú de, res sal tou que
a do en ça é de bai xa le ta li da de, se gun- 
do ele, de acor do com a Or ga ni za ção
Mun di al da Saú de (OMS), dos cer ca
de 20 mil ca sos re gis tra dos no mun do,
ape nas seis re sul ta ram em óbi tos.

Pe rei ra res sal tou tam bém que é
fun da men tal a pro cu ra de uma uni- 
da de bá si ca de saú de nas pri mei ras
sus pei tas do con tá gio da do en ça, res- 
sal ta que, di fe ren te de ou tras do en- 
ças, a va río la dos ma ca cos tem tra ta- 
men to mui to efi caz, que a va ci na não
é o úni co tra ta men to pos sí vel.

O anún cio foi fei to du ran te co le ti va
na se de da pas ta, em Bra sí lia. Além do
imu ni zan te, o Mi nis té rio in for mou a
cri a ção do Cen tro de Ope ra ção de
Emer gên ci as (COE) pa ra tra tar do sur- 

to de in fec ções por va río la dos ma ca- 
cos.

O Bra sil re gis trou a pri mei ra mor te
por va río la dos ma ca cos (Monkeypox)
na quin ta-fei ra (28/7). 

De acor do com o Mi nis té rio da
Saú de, a ví ti ma é um ho mem de 41
anos, na tu ral de Uber lân dia, Mi nas
Ge rais. Ele es ta va in ter na do no Hos pi-
tal Edu ar do de Me ne zes, em Be lo Ho- 
ri zon te.

Ain da se gun do a pas ta, o ho mem
ti nha imu ni da de bai xa e co mor bi da-
des, in cluin do um lin fo ma, cân cer
que afe ta as cé lu las do cor po. A cau sa
da mor te foi cho que sép ti co, agra va da
pe lo Monkeypox. Até en tão, ape nas
cin co mor tes ha vi am si do re gis tra das
no mun do pe la do en ça no sur to atu-
al — to das na Áfri ca.

IBGE

Após 2 anos de atraso, Censo inicia coleta de dados
Com 183 mil fun ci o ná ri os, a 13ª

edi ção do Cen so co me ça nes ta se gun- 
da-fei ra (1º/8), com en tre vis tas em to- 
dos os 5.568 mu ni cí pi os bra si lei ros,
no Dis tri to Fe de ral e no Dis tri to Es ta- 
du al de Fer nan do de No ro nha. A pes- 
qui sa é re a li za da a ca da dez anos pe lo
Ins ti tu to Bra si lei ro de Ge o gra fia e Es- 
ta tís ti ca (IB GE).

O úl ti mo Cen so foi fei to

em 2010, e a me ta era

que ou tro fos se fei to em

2020. Por fal ta de

in ves ti men tos e por

con ta da pan de mia, a

pes qui sa vem com um

atra so de dois anos. 

Ao to do, são cer ca de 89 mi lhões de
en de re ços pa ra co le ta de da dos.

O Cen so 2022 tem va lor con fir ma- 
do de R$ 2,3 bi lhões, dos quais 80%
des ti nam-se à con tra ta ção tem po rá- 
ria de pro fis si o nais: 211 mil pes so as,
sen do 183.021 re cen se a do res, 18.420
su per vi so res e 10 mil agen tes cen si tá- 
ri os.

Re sul ta dos da pes qui sa são im por- 

tan tes pa ra apon tar ca mi nhos de po lí- 
ti cas pú bli cas, ba se a dos na ren da, es- 
co la ri da de, fai xa etá ria, ra ça e cor,
nas ci men tos, mor tes e es pe lhar a re a- 
li da de dos mu ni cí pi os bra si lei ros. O
cen so é a úni ca fon te de re fe rên cia na- 
ci o nal des sas con di ções.

Em 2022, dois ques ti o ná ri os se rão
apli ca dos: um am pli a do e ou tro sim- 
pli fi ca do. O am pli a do con ta com 77
per gun tas e se rá apli ca do a 11% dos
en tre vis ta dos, le van do 16 mi nu tos
pa ra ser res pon di do, em mé dia. Já o
sim pli fi ca do de ve ser apli ca do aos
89% res tan tes, com tem po mé dio de 5
mi nu tos pa ra en tre vis ta.

O ques ti o ná rio bá si co per gun ta so- 
bre iden ti fi ca ção do do mi cí lio, in for- 
ma ções so bre mo ra do res, ca rac te rís- 
ti cas do do mi cí lio, iden ti fi ca ção ét ni- 
co-ra ci al, re gis tro ci vil, edu ca ção, ren- 
di men to do res pon sá vel pe lo do mi cí- 
lio, mor ta li da de e da dos da pes soa
que foi en tre vis ta da.

Já o am pli a do pe de tam bém in for- 
ma ções so bre tra ba lho, ren di men to,
ca sa men to, nú cleo fa mi li ar, fe cun di- 
da de, re li gião ou cul to, pes so as com
de fi ci ên cia, mi gra ção in ter na e in ter- 
na ci o nal, des lo ca men to pa ra es tu do,
des lo ca men to pa ra tra ba lho e au tis- 
mo.

As sim co mo em 2010, to dos os da- 
dos se rão co lhi dos di gi tal men te, por
meio do Dis po si ti vo Mó vel de Co le ta
(DMC). As in for ma ções são si gi lo sas e
crip to gra fa das.

O ques ti o ná rio po de ser res pon di- 
do tam bém pe la in ter net e pe lo te le- 
fo ne. Nes ses ca sos, o re cen se a dor vai
até a ca sa do en tre vis ta do en tre gar
um có di go ne ces sá rio pa ra pre en cher
o ques ti o ná rio. Por meio da in ter net,
o pra zo de res pos ta é de 7 di as.

Pa ra evi tar pos sí veis gol pes, é pos- 
sí vel con fe rir a iden ti da de do re cen se- 
a dor por meio do QR Co de do cra chá
ou di gi tan do o nú me ro de ma trí cu la

no si te do IB GE.

O Cen so de 2022 con tem pla rá, pe la
pri mei ra vez, per gun tas so bre au tis- 
mo e po pu la ção qui lom bo la.

Ques ti o ná ri os so bre au tis mo são
uma exi gên cia da le gis la ção bra si lei ra
des de a Lei 13.861/19, e per mi te pro-
du zir in for ma ções atu a li za das do nú- 
me ro de in di ví du os com es sas ca rac- 
te rís ti cas. A par tir dos nú me ros, é pos- 
sí vel tam bém com pa rar a si tu a ção do
Bra sil com a de ou tros paí ses re la ti vo
a es se te ma.

Po vos in dí ge nas já são in cluí dos
nas pes qui sas do IB GE des de 1991.
Em 2010, o le van ta men to pas sou a ci- 
tar tam bém so bre per ten ci men to ét- 
ni co e lín guas in dí ge nas fa la das.

Em 2022, é a pri mei ra

vez que o país te rá

da dos atu a li za dos so bre

a po pu la ção

qui lom bo la, bem co mo

os no mes das

co mu ni da des.

 An tes de ini ci ar a co le ta de da dos,
os re cen se a do res apre sen tam o le van- 
ta men to à li de ran ça co mu ni tá ria e es- 
cla re cem pos sí veis dú vi das.

Nes te mo men to, tam bém de ve ser
apre sen ta do à li de ran ça o ques ti o ná- 
rio de abor da gem em agru pa men to
in dí ge na, ou tra no vi da de de 2022. Por
meio de le, se tem a iden ti fi ca ção de
da dos de in fra es tru tu ra, re cur sos na- 
tu rais, edu ca ção, saú de e há bi tos re la- 
ti vos àque la al deia ou co mu ni da de.

Não há por tu gue ses pu ros

PRO NUN CI A MEN TO

Pre si den te de Por tu gal
re co nhe ce ra cis mo e
xe no fo bia no país

Di an te da co mo ção pro vo ca da pe los ata ques ra cis- 
tas aos fi lhos dos ato res Gi o a van na Ew bank e Bru no Ga- 
gli as so, o pre si den te de Por tu gal, Mar ce lo Re be lo de
Sou za, sol tou uma no ta ofi ci al na qual re pu dia o cri me
co me ti do por uma ci da dã por tu gue sa no sá ba do (30/7).
O che fe de go ver no ad mi tiu que há se to res ra cis tas e xe- 
nó fo bos en tre seus con ter râ ne os, mas dis se ser in to le rá- 
vel que ca sos co mo es se se re pi tam. Ele co brou pu ni ção
exem plar aos cri mi no sos.

<Su bli nho, de no vo, que qual quer com por ta men to
ra cis ta ou xe nó fo bo é con de ná vel e in to le rá vel, e de ve
ser de vi da men te pu ni do, se ja qual for a ví ti ma=, afir- 
mou, em no ta. Se gun do Re be lo de Sou za, <não va le a pe- 
na ne gar que há, in fe liz men te, se to res ra cis tas e xe nó fo- 
bos en tre nós=. Ele en ten de, no en tan to, que <não se po- 
de, nem se de ve ge ne ra li zar, pois o com por ta men to da
so ci e da de por tu gue sa é, em re gra, res pei ta dor dos di rei- 
tos fun da men tais e da dig ni da de da pes soa hu ma na=.

O ca sal de ato res e os fi lhos, que vi a jam de fé ri as, es ta- 
vam al mo çan do em um res tau ran te, o Clás si co Be a ch
Club, na Cos ta da Ca pa ri ca, quan do uma mu lher gri tou:
<Ti ra aque les pre tos imun dos da li=, re fe rin do-se às cri- 
an ças, que brin ca vam em fren te ao es ta be le ci men to. A
mu lher pas sa va pe lo res tau ran te quan do co me çou a
des fe rir im pro pé ri os di re ci o na dos, tam bém, a uma fa- 
mí lia de an go la nos. <Pre tos imun dos, vol tem pa ra a Áfri- 
ca.=

Gi o van na, en tão, par tiu pa ra ci ma da acu sa da de cri- 
me de ra cis mo e a con fron tou. Ga gli as so cha mou a po lí- 
cia e a mu lher foi le va da pa ra uma de le ga cia, mas lo go
de pois ela aca bou li be ra da. Se gun do jor nais por tu gue- 
ses, o re gis tro não foi por ra cis mo, mas por ter des res- 
pei ta do os guar das. Ela es ta va al co o li za da. O ca sal te rá
seis me ses pa ra en trar com um pro ces so for mal con tra a
acu sa da.

Pa ra o pre si den te de Por tu gal, é pre ci so res sal tar que
<a so ci e da de por tu gue sa é cons ti tuí da por pes so as das
mais va ri a das ori gens=, que che ga ram ao país há pou cos
ou há mui tos anos, al guns há sé cu los, on de tra ba lham e
cons ti tuí ram su as fa mí li as.

<Não há por tu gue ses pu ros, so mos to dos des cen den- 
tes de cul tu ras, ci vi li za ções e ori gens mui to di ver sas=,
fri sou, na no ta. Ele des ta cou ain da que <so mos to dos
trans mi gran tes, to dos te mos fa mi li a res e ami gos que vi- 
vem ou vi ve ram fo ra do qua dro ge o grá fi co fí si co de um
país; tal co mo tan tos que aqui en con tram uma me lhor
vi da. E to dos so mos Por tu gal=.

As sim que as agres sões aos fi lhos de Gi o van na e Ga- 
gli as so se tor na ram pú bli cas, as re a ções em fa vor de les
foi enor me.

Hou ve uma pres são gran de, in clu si ve po lí ti ca, pa ra
que o pre si den te por tu guês se ma ni fes tas se. Ele é vis to
co mo uma pes soa pon de ra da e ex tre ma men te afá vel.
Além dis so, têm tra ba lha do pa ra que Por tu gal der ru be
as amar ras pa ra a en tra da de tra ba lha do res es tran gei ros
no país, que ca re ce de mão de obra em vá ri as áre as e so- 
fre com o bai xo cres ci men to econô mi co. Os bra si lei ros
são o mai or gru po de imi gran tes em Por tu gal, re pre sen- 
tan do um ter ço do to tal.

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

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

O re pre sen tan te do go ver na dor no
even to pon tu ou a im por tân cia da
com pe ti ção pa ra os jo vens ma ra- 
nhen ses. <Se gui mos uma de ter mi na- 
ção do go ver na dor Car los Bran dão,
pa ra re tor nar mos às ati vi da des es por- 

ti vas que já acon te cem há 50 anos e
que fo ram in ter rom pi dos por con ta
da pan de mia. Ho je, vol ta mos com um
ex ce len te tra ba lho re a li za do pe lo se- 
cre tá rio Nal dir Lo pes. Es sa é uma
opor tu ni da de pa ra os nos sos jo vens
com pe ti rem, su pe ra rem e se pre pa ra- 
rem pa ra a vi da=, ava li ou Se bas tião
Ma dei ra.

INCENTIVO AO ESPORTE

Festa celebra 
50 anos dos JEM’s

C
om atra ções ar tís ti cas e cul- 
tu rais, os Jo gos Es co la res
Ma ra nhen ses (JEMs 2022)
ce le bra ram os 50 anos da

mai or fes ta es por ti va do Ma ra nhão. A
aber tu ra foi re a li za da no Ipem, na
noi te do úl ti mo do min go (31), com a
par ti ci pa ção das de le ga ções de 89
mu ni cí pi os ma ra nhen ses, do se cre tá- 
rio da Ca sa Ci vil, Se bas tião Ma dei ra,
que re pre sen tou o go ver na dor do Ma- 
ra nhão, Car los Bran dão e do se cre tá- 
rio de Es ta do do Es por te e La zer, Nal- 
dir Lo pes. Os jo gos se guem até o dia
18 de agos to.

À fren te da Se cre ta ria de Es ta do do
Es por te e La zer, Nal dir Lo pes, de cla- 
rou so bre a im por tân cia de efe ti var a
ação es por ti va pa ra os atle tas. <Após
dois anos pa ra li sa dos, re tor na mos
com to do em pe nho pa ra ofe re cer es sa
gran di o sa fes ta do es por te. Es ta mos
tra ba lhan do pa ra fo men tar os jo gos
de 2022 de uma for ma ple na. Es pe ro
que os mi lha res de jo vens pos sam
apro vei tar es te mo men to ím par=,
pon tu ou Nal dir Lo pes.

Até o dia 18 de agos to, a es tru tu ra
do Ipem se rá <Vi la JEMs=, área que
aten de rá to das as ne ces si da des das
de le ga ções, co mo hos pe da gem, vi- 
vên cia, es pa ço de jo gos e en tre te ni- 
men to, pra ça de ali men ta ção, en tre
ou tras ati vi da des que se rão ofe re ci das
aos atle tas de to do o Ma ra nhão.

Nes ta eta pa û nal se rão apro xi ma- 
da men te 150 equi pes que avan ça ram
na fa se clas si û ca tó ria, ocor ri das nas
eta pas mu ni ci pais e re gi o nais. No to- 
tal, são mais de 3mil atle tas em mo da- 
li da des que vão plei te ar me da lhas nas
ca te go ri as in fan til e in fan to, tan to
mas cu li no quan to fe mi ni no.

As dis pu tas co me ça ram no dia 31
de ju lho, pe la ma nhã, na ca te go ria de
15 a 17 anos (in fan to), fe mi ni no e
mas cu li no, com bas que te, fut sal, vo- 
lei bol e han de bol. Nes tas qua tro mo- 

da li da des os jo gos vão até o dia 4 de
agos to, en cer ran do o pri mei ro blo co.
Do dia 6 a 8 de agos to, no in fan til (12 a
14 anos) e in fan to a dis pu ta se rá no
atle tis mo, atle tis mo adap ta do, bad- 
min ton, ci clis mo, ka ra tê, ta ekwon do e
wers tling, en cer ran do o se gun do blo- 
co.

No ter cei ro blo co, que co me ça no
dia 10 e vai até o dia 12, no in fan to e
in fan til, es ta rão pre sen tes as mo da li- 
da des de na ta ção, gi nás ti ca ar tís ti ca,
gi nás ti ca rít mi ca, vô lei de praia, judô,
tê nis de me sa e xa drez. No úl ti mo blo- 
co, de 14 a 18 de agos to, no in fan til,
acon te ce rá o bas que te, fut sal, han de- 
bol e vo lei bol.

Os me lho res dos JEMs, na ca te go ria
de 15 a 17 anos, re pre sen ta rão o Ma ra- 
nhão na eta pa na ci o nal dos Jo gos Es- 
co la res da Ju ven tu de, que acon te ce-
rão de 1º a 18 de se tem bro, em Ara ca- 
jú, no es ta do de Ser gi pe. Já os me lho-
res atle tas de 12 a 14 anos re pre sen ta- 
rão o Ma ra nhão nos Jo gos Es co la res
Bra si lei ro, no Rio de Ja nei ro, em no-
vem bro, com a da ta a ser di vul ga da.

RELIGIOSIDADE

Igreja Adventista celebra 100 anos no Maranhão

O GOVERNADOR DO MARANHÃO, CARLOS BRANDÃO, DESTACOU A IMPORTÂNCIA DESTAS INICIATIVAS PARA O FORTALECIMENTO DA FÉ

A Igre ja Ad ven tis ta do Sé ti mo Dia
re a li zou uma pro gra ma ção es pe ci al,
no do min go (31), na Pra ça Ma ria Ara- 
gão, lo ca li za da na Av. Bei ra-Mar, Cen- 
tro de São Luís, em co me mo ra ção aos
100 anos do ad ven tis mo no Ma ra- 
nhão.

O pro je to evan ge lís ti co Mis são Ca- 
le be en cer rou o even to, que te ve a
par ti ci pa ção de mais de 15 mil pes so- 
as.

A ce le bra ção foi mar ca da por mo- 
men tos de con fra ter ni za ção, lou vor,
ado ra ção e pa la vras de re üe xão.

Na opor tu ni da de, o pas tor pre si- 
den te da Igre ja Ad ven tis ta na Re gião
Nor des te, Ale xan dre Me ne ses, fa lou
so bre o que o even to re pre sen ta pa ra a
co mu ni da de evan gé li ca no Ma ra- 
nhão. <A Igre ja Ad ven tis ta, ho je, ce le- 
bra seu cen te ná rio. Foi um mês de ce- 
le bra ção, um mês de pro je tos so ci ais,
um mês em que a ju ven tu de en tre gou
su as fé ri as pa ra Je sus Cris to. Ho je, es- 
ta mos ce le bran do 100 anos de his tó- 
ria e is so é mui to im por tan te pa ra to- 
dos que es tão co nos co=, pon tu ou o
pas tor.

A ce le bra ção te ve a pre sen ça do go- 
ver na dor do Ma ra nhão, Car los Bran- 
dão, que des ta cou a im por tân cia des- 
tas ini ci a ti vas pa ra o for ta le ci men to
da fé. <Es tes mo men tos são im por tan- 
tes pa ra que, pe la fé, pos sa mos fa zer
re üe xões so bre a vi da. A pa la vra de
Deus nor teia as nos sas de ci sões pa ra
que pos sa mos ser mais as ser ti vos em
mo men tos de di û cul da des=, aûr mou.

O Go ver no do Es ta do tem for ta le ci- 
do, com a en tre ga de kits de ins tru- 

men tos mu si cais, os mo men tos de
lou vor e ado ra ção re a li za dos nas igre- 
jas. A ação in te gra o pro gra ma Ma ra-
nhão Mu si cal.

O Pro je to Mis são Ca le be é um pro-
gra ma vo lun tá rio de cu nho so ci al, co- 
mu ni tá rio e evan ge lís ti co. Os ide a li za-
do res do pro je to aûr mam que a ação é
uma es tra té gia de Deus pa ra in te grar
a ju ven tu de nas ati vi da des de di vul ga-
ção do evan ge lis mo. A ação de sa ûa os
jo vens ad ven tis tas a de di ca rem par te
de su as fé ri as pa ra fa ze rem evan ge lis-
mo em lu ga res on de não há pre sen ça
ad ven tis ta.

In ves ti men to em edu ca ção

VOL TA ÀS AU LAS

Es co las da re de
es ta du al re tor nam
pa ra o 2º se mes tre

Cer ca de 309.754 es tu dan tes re tor na ram às sa las de
au las pa ra o se gun do se mes tre le ti vo, nes ta se gun da-fei- 
ra (1º), nas 1.076 es co las da Re de Pú bli ca de En si no do
Ma ra nhão. Os da dos pre li mi na res são do Cen so Es co lar
2022. O en cer ra men to das au las acon te ce rá dia 5 de ja- 
nei ro de 2023.

A se cre tá ria de Es ta do da Edu ca ção, Leu zi ne te Pe rei ra
da Sil va, que vi si tou o Cen tro de En si no Li ceu Ma ra- 
nhen se, no Cen tro, e o Cen tro de En si no Lú cia Cha ves,
na Vi la Es pe ran ça, na Zo na Ru ral de São Luís, deu bo as-
vin das aos pro fes so res e es tu dan tes, de se jan do ex ce len- 
te apren di za gem a to dos, e enal te ceu o tra ba lho das
equi pes en vol vi das no for ta le ci men to da edu ca ção pú- 
bli ca no Ma ra nhão.

<Pri mei ro que ro de se jar bo as-vin das e que se ja um
se mes tre ex tre ma men te fe liz, pro vei to so, com ri ca
apren di za gem re a li za da em es pa ços de aco lhi men to,
to le rân cia e res pei to mú tuo. A es co la pú bli ca tem uma
equi pe ex tre ma men te qua li û ca da, uma ges tão de di ca- 
da, um gru po de es pe ci a lis tas va lo ro so e um cor po do- 
cen te de gran de va lia. Es ta re mos jun tos e apoi an do to- 
dos vo cês=, des ta cou.

Nes ta pri mei ra se ma na, os es tu dan tes pas sa rão por
um pe río do de aco lhi men to, com ações fo ca das nas
com pe tên ci as so ci o e mo ci o nais. A es tru tu ra ção de vol ta
às au las foi fei ta du ran te pla ne ja men to da Se cre ta ria de
Es ta do da Edu ca ção (Se duc) que, na úl ti ma se ma na, re- 
a li zou Reu nião Téc ni ca de pla ne ja men to e dis cus sões
das ações pe da gó gi cas pa ra o 2° se mes tre le ti vo.

No Li ceu Ma ra nhen se, se rão 2.300 alu nos re tor nan do
pa ra as au las no se gun do se mes tre de 2022. As es co las
que ain da não re to ma ram o 2º se mes tre le ti vo nes ta se- 
gun da-fei ra, es tão se pre pa ran do pa ra o re tor no nos
pró xi mos di as. É o ca so do Cen tro de En si no Lú cia Cha- 
ves, on de tu do es tá sen do pre pa ra do pa ra re ce ber os 302
alu nos, nes ta ter ça-fei ra (2).

<Es ta mos re tor nan do com for ça to tal pa ra se guir mos
com as nos sas au las. Ho je û ze mos o aco lhi men to dos
nos sos pro fes so res, com a pre sen ça da nos sa se cre tá ria
Leu zi ne te, que veio nos vi si tar, abra çar e aco lher. Fi ze- 
mos o nos so pla ne ja men to com fo co no No vo En si no
Mé dio, nas Ele ti vas de Ba se. Tam bém es ta mos com os
nos sos co la bo res ter cei ri za dos tra ba lhan do na hi gi e ni- 
za ção to tal da es co la pa ra que nes ta ter ça-fei ra pos sa- 
mos re ce ber os nos sos es tu dan tes e aco lhê-los co mo
eles me re cem=, des ta cou a pro fes so ra Tar ci a na Ga ma
Pe rei ra Fer nan des, ges to ra ge ral da es co la.

Na úl ti ma sex ta-fei ra (29), o Go ver no do Ma ra nhão,
por meio da Se duc, en tre gou 23 ôni bus a 22 mu ni cí pi os
pa ra trans por te de alu nos das re des es ta du al e mu ni ci- 
pal. Pa ra re for çar a aqui si ção de co nhe ci men to, a Se cre- 
ta ria dis po ni bi li za a TV Edu ca ção, ca nal 10.2, uma fer ra- 
men ta pa ra re for ço à apren di za gem com au las e con teú- 
dos edu ca ti vos que irão va lo ri zar a co mu ni da de es tu- 
dan til ma ra nhen se.

En tre as ações pre vis tas pa ra o 2º se mes tre le ti vo, nos
Cen tros de En si no de tem po par ci al, es tão: re a li za ção do
Fei rão das Ele ti vas de Ba se; con ti nui da de dos ci clos de
acom pa nha men to for ma ti vo de im ple men ta ção da re- 
for mu la ção do en si no mé dio; ci clo de pa les tras, se mi- 
ná ri os, pa ra as equi pes ges to ras e os do cen tes, aná li se
dos in di ca do res edu ca ci o nais da re de, en tre ou tras. Nas
es co las em tem po in te gral: os es tu dan tes re a li za rão pla- 
ne ja men to dos clu bes de pro ta go nis mo; pro fes so res e
ges to res pe da gó gi cos irão fa zer pla ne ja men to das ele ti- 
vas e de mais com po nen tes; re a li za ção do fei rão das ele- 
ti vas do se gun do se mes tre e ha ve rá a pri mei ra Mos tra
dos Clu bes de 2022, etc.

Os es tu dan tes da re de es ta du al tam bém con ta rão
com as ati vi da des via Pla ta for ma Gon çal ves Di as, que
te rá co mo fo co a re com po si ção do apren di za do dos es- 
tu dan tes. Além dis so, se rá vi a bi li za da a re vi são Enem
2022, com fo co nas com pe tên ci as e ha bi li da des ne ces- 
sá ri as ao êxi to dos es tu dan tes e, ain da, co mo for ma de
mo ni to rar os in di ca do res edu ca ci o nais do Es ta do e per- 
ce ber os avan ços e di û cul da des apre sen ta das pe los es- 
tu dan tes. Ha ve rá tam bém a 2ª eta pa da ava li a ção do Sis- 
te ma Es ta du al de Ava li a ção do Ma ra nhão (Se a ma).

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

https://banca.oimparcial.com.br/
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Estamparias em Estêncil

O Cen tro Cul tu ral Va le Ma ra nhão pro mo-
ve nes ta se ma na, de 2 a 6 de agos to, às 14h, o
Ate liê Li vre de Es tam pa ri as em Es tên cil, com
a du pla de ar tis tas Mô ni ca Na dor e Bru no O.
A ofi ci na pro põe o de sen vol vi men to de de- 
se nhos e gra vu ras a par tir da téc ni ca do mol-
de va za do, com a apli ca ção em di fe ren tes
su por tes, co mo pa pel e te ci do. Os in te res sa- 
dos em re a li zar a ofi ci na de vem com pa re cer
no CCVM, no Cen tro Hi só ri co.

Dia dos Pais e compras

A Pes qui sa de In ten ção de Com pras pa ra
o Dia dos Pais em São Luís, di vul ga da on tem
pe la Fe co mér cio Ma ra nhão,  mos tra que em
2022 a da ta de ve ser co me mo ra da com di rei- 
to a pre sen tes tra di ci o nal men te co nhe ci dos
por agra dar aos di ver sos gos tos. Na lis ta de
pre fe rên ci as dos con su mi do res, os itens de
ves tuá rio e aces só ri os apa re cem co mo a
prin ci pal es co lha pa ra pre sen te ar, apon ta da
por 46,1% do pú bli co en tre vis ta do.

Quem es tá em Pa ris pa ra me re ci -
das fé ri as, é a es tu dan te de me di ci na
Camyla Mes qui ta Por te la. Mo ra do ra
da ci da de de São Luís, foi a <Ci da de
Luz=, des fru tar das be le zas des sa
lin da ter ra fran ce sa. No re gis tro,
Camyla po sa em fren te a Tor re Eiû el,
no Champ de Mars, em Pa ris, Fran ça.
Tem o no me do en ge nhei ro Gus ta ve
Eiû el, cu ja em pre sa pro je tou e cons -
truiu a tor re. Lo cal men te ape li da da
de <Da ma de Fer ro= (em fran cês: La
da me de fer), foi cons truí da de 1887 a
1889 co mo a pe ça cen tral da Ex po si -
ção Uni ver sal de 1889 e foi ini ci al -
men te cri ti ca da por al guns dos prin -
ci pais ar tis tas e in te lec tu ais fran ce -
ses por seu de sign, mas tor nou-se
um íco ne cul tu ral glo bal da Fran ça.

Quem es te ve re pre sen -
tan do o Ma ra nhão em
ati vi da de cul tu ral foi o
jo vem pi a nis ta e es cri -
tor Wil la me Bel fort.
Re cen te men te, apre -
sen tou um re ci tal de
pi a no a qua tro mãos,
pro mo vi do pe la Or -
ques tra Sinfô ni ca da
ca pi tal do Es ta do de
Goiás, com a goi a na
Da li la Kais mer. No re -
gis tro aci ma, mo men to
pós-re ci tal, com Wil la -
me ao la do da se cre tá -
ria da Aca de mia Goi a -
ni en se de Le tras,
Patricy Vei ga.

O pre si den te da ACM,
Cris ti a no Bar ro so Fer -
nan des, pro me te a ca -
da se ma na uma ati vi -
da de di fe ren te nes te
mês de agos to pa ra ce -
le brar os 168 anos da
en ti da de. En tre as no -
vi da des des te ano es tá
a che ga da de par cei ros
que apos ta ram no pro -
je to ACM 168 anos –
União, Su pe ra ção e
No vos De sa ü os, co mo
é o ca so da Pre fei tu ra
de São Luís, por meio
da sua Se cre ta ria de
Tu ris mo (Se tur).

Inscrições ProUni

Es tão aber tas as ins cri ções pa ra a se gun da
edi ção de 2022 do Pro gra ma Uni ver si da de pa ra
To dos (ProU ni). Os es tu dan tes in te res sa dos em
bol sas de es tu dos em ins ti tui ções pri va das de
en si no su pe ri or têm até es ta quin ta(4) pa ra
aces sar o si te do ProU ni e se ins cre ver. Po dem
par ti ci par es tu dan tes in te res sa dos em bol sas de
es tu do par ci ais (50%) ou in te grais (100%), em
di ver sas uni ver si da des pri va das, des de que te-
nham fei to o Exa me Na ci o nal do En si no Mé dio
(Enem) e atin gi do, no mí ni mo, a mé dia de 450
pon tos em ca da ma té ria do exa me.

Desemprego

A ta xa de de sem pre go no Bra sil re cu ou pa ra
9,3% no tri mes tre en cer ra do em ju nho, o me nor
pa ta mar pa ra o pe río do des de 2015, quan do foi
de 8,4%. Por ou tro la do, se gun do da dos da Pes- 
qui sa Na ci o nal por Amos tra de Do mi cí li os Con- 
tí nua (Pnad), di vul ga dos pe lo Ins ti tu to Bra si lei- 
ro de Ge o gra fia e Es ta tís ti ca (IB GE), o nú me ro
de tra ba lha do res in for mais foi o mai or da sé rie
his tó ri ca ini ci a da em 2015, es ti ma do em 39,3
mi lhões. O ren di men to mé dio re al ha bi tu al dos
tra ba lha do res fi cou es tá vel na com pa ra ção com
o pri mei ro tri mes tre, em R$ 2.652. 

Turismo em Natal (RN)

Ape li da da de <Ci da de do Sol=, Na tal, a ca pi tal
do Rio Gran de do Nor te, en can ta com seu cli ma
tro pi cal, su as prai as, re ser vas na tu rais, águas
ter mais, sa li nas e du nas. En tão, que tal cur tir a
ci da de apro vei tan do o pa co te de tu ris mo so ci al
do Sesc-MA? A ex cur são es tá mar ca da pa ra o pe- 
río do de 24 a 31 de ou tu bro e o pa co te já es tá à
ven da no https://cli en te.sesc ma.com.br/lo gin.
Es tá in clu so no pa co te hos pe da gem em Na tal
com ca fé da ma nhã no Ho tel Se nac Bar rei ra Ro- 
xa, pas seio a Praia de Pi pa, a Ge ni pa bu com en- 
tra da in clu sa em aquá rio, en tre ou tros.

Pra curtir

O Pro je to 200 Anos
da Im pren sa no Ma -
ra nhão, vi san do res -
ga tar e enal te cer o
bi cen te ná rio da in -
tro du ção da im pren -
sa no Es ta do, só vem
re ce ben do elo gi os.

O li vro foi or ga ni za do
pe los pro fes so res da
UF MA Mar cos Fá bio
Be lo Ma tos, Ro ni Cé -
sar An dra de de Araú -
jo e Ro se a ne Ar can jo
Pi nhei ro, e a edi to ra -
ção ela bo ra da pe la
Edi to ra e Grá fi ca da
UF MA (Eduf ma).

A ini ci a ti va co la bo ra -
ti va de cons tru ção do
li vro foi fei ta por meio
de edi tal, no qual fo -
ram sub me ti dos 29
ar ti gos em que, de vi -
do a es se quan ti ta ti -
vo, hou ve a di vi são
em dois vo lu mes.

A Me sa Di re to ra da
Câ ma ra de São Luís
en ca mi nhou ho je o
Pro je to de Lei nº
133/22 que vi sa ins ti -
tuir, nas uni da des bá -
si cas de saú de, acom -
pa nha men to psi co ló -
gi co às mu lhe res ví ti -
mas de vi o lên cia do -
més ti ca.

O en ca mi nha men to
da pro po si ção acon -
te ceu no 1º dia do
mês em que é exe cu -
ta da a cam pa nha
<Agos to Li lás= com o
ob je ti vo de coi bir to -
das as for mas de vi o -
lên cia con tra a mu -
lher.

A pro po si ção é de au -
to ria do ve re a dor Da -
ni el Oli vei ra (PL) e foi
en ca mi nha da às co -
mis sões de Jus ti ça,
As sis tên cia So ci al,
Saú de e Or ça men to
da Ca sa Le gis la ti va.

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

 

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

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

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

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

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

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

brk.ambiental   brkambiental
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SISTEMA DE ABASTECIMENTO De 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
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Ra po sa – 18 va gas

UE MA – 117 va gas

Ba ca bal – 1 va ga

Es trei to – 387 va gas

• Fun da men tal: Au xi li ar de Cui da dor So ci al (1); Au xi li -
ar de En fer ma gem (3); Au xi li ar de Ser vi ços Ge rais – Zo na
Ur ba na (48); Au xi li ar de Ser vi ços Ge rais – Zo na Ru ral
(35); Co vei ro (2); Co zi nhei ro Hos pi ta lar (7); La va dor/
Lu bri fi ca dor; Ma quei ro (1); Me câ ni co (1); Me ren dei ra
(1); Mo to ris ta – Zo na Ur ba na (6); Mo to ris ta – Zo na Ru ral
(1); Mo to ris ta de Am bu lân cia (1); Mo to ris ta de Trans -
por te Es co lar – Zo na Ur ba na (5); Mo to ris ta de Trans por -
te Es co lar – Zo na Ru ral (10); Ope ra dor de Má qui nas – Es -
ca va dei ra (1); Ope ra dor de Má qui nas – Mo to ni ve la do ra
(1); Ope ra dor de Má qui nas – Tra tor de Es tei ra (1); Ope -
ra dor de Má qui nas – Tra tor de Pneu (3); Pe drei ro (1); Vi -
gia – Zo na Ur ba na (18); Vi gia – Zo na Ru ral (10);
• Mé dio/Téc ni co: Agen te Co mu ni tá rio de Saú de (10);
Agen te de En de mi as (8); Agen te de Fis ca li za ção Am bi -
en tal (1); Agen te de Trân si to – Agen te Téc ni co de Con -
tro le Pa tri mo ni al (1); As sis ten te Ad mi nis tra ti vo – Zo na
Ur ba na (17); As sis ten te Ad mi nis tra ti vo – Zo na Ru ral
(11); As sis ten te Es pe ci al em Ser vi ço de Fis ca li za ção,
Trans por te e Lo gís ti ca (2); Au xi li ar de Al mo xa ri fa do (1);
Au xi li ar de Con sul tó rio Den tá rio – Zo na Ur ba na (3); Au -
xi li ar de Con sul tó rio Den tá rio – Zo na Ru ral (3); Au xi li ar
de Con tro le In ter no (1); Au xi li ar de Re cur sos Hu ma nos
(1); Cui da dor So ci al (1); Di gi ta dor na Área da As sis tên cia
So ci al (2); Di gi ta dor na Área da Saú de – Zo na Ur ba na (8);
Di gi ta dor na Área da Saú de – Zo na Ru ral (1); Edu ca dor
So ci al – Zo na Ur ba na (2); Edu ca dor So ci al – Zo na Ru ral
(1); Ele tri cis ta de Ilu mi na ção Pú bli ca (1); Ele tri cis ta Pre -
di al (1); En car re ga do de Obras (1); En tre vis ta dor As sis -
tên cia So ci al (2); Fis cal de Lim pe za Pú bli ca (1); Fis cal de
Tri bu tos (1); Fis cal de Vi gi lân cia Sa ni tá ria (1); Ges tor de
Con tra tos – CPL (1); Guar da Mu ni ci pal; Mo ni tor de Cre -
che; Re cep ci o nis ta (4); Re cep ci o nis ta HME/Am bu la tó -
rio (2); Téc ni co em Edi fi ca ções (1); Téc ni co em En fer -
ma gem – Zo na Ur ba na (8); Téc ni co em En fer ma gem –
Zo na Ru ral (2); Téc ni co em Far má cia (2); Téc ni co em In -
for má ti ca (3); Téc ni co em La bo ra tó rio (2); Téc ni co em
Ma nu ten ção Hos pi ta lar (1); Téc ni co em Meio Am bi en te
(1); Téc ni co em Ra di o lo gia (3); Téc ni co em Se gu ran ça
do Tra ba lho (1); Téc ni co In dus tri al pa ra o Ser vi ço de Ins -
pe ção Mu ni ci pal (1);
• Su pe ri or: Ad vo ga do (3); Ana lis ta de Re cur sos Hu ma -
nos (1); As sis ten te So ci al – Zo na Ru ral (1); As sis ten te So -
ci al – Zo na Ur ba na (5); Au di tor de Con tro le In ter no (1);
Bi oquí mi co (1); Con ta dor (1); En fer mei ro de Ur gên cia e
Emer gên cia (5); En fer mei ro ESF – Zo na Ur ba na (2); En -
fer mei ro ESF – Zo na Ru ral (1); En ge nhei ro Agrô no mo
(1); En ge nhei ro Am bi en tal (1); En ge nhei ro Ci vil (1); Far -
ma cêu ti co (1); Fis cal da Dí vi da Ati va (1); Fis cal do Ser vi -
ço de Ins pe ção Mu ni ci pal (1); Fi si o te ra peu ta (1); Fo no -
au dió lo go (1); Mé di co Anes te sis ta (1); Mé di co Ci rur -
gião/Obs te tra (1); Mé di co Clí ni co Ge ral – ESF – Zo na Ur -
ba na (3); Mé di co Clí ni co Ge ral – ESF – Zo na Ru ral (2);
Mé di co Clí ni co Ge ral – Ur gên cia Emer gên cia (3); Mé di -
co Gi ne co lo gis ta (1); Mé di co Pe di a tra (1); Mé di co Psi -
qui a tra (1); Mé di co Ve te ri ná rio (1); Nu tri ci o nis ta (2);
Odon tó lo go – Zo na Ur ba na (2); Odon tó lo go – Zo na Ru -
ral (3); Ou vi dor Ge ral Mu ni ci pal (1); Pro cu ra dor Mu ni ci -

pal (1); Pro fes sor Mag I Ní vel III Re fe rên cia (A) Ed. In fan -
til e Anos Ini ci ais do En si no Fun da men tal – Z. Ur ba na
(10); Pro fes sor Mag I Ní vel III Re fe rên cia (A) Ed. In fan til
e Anos Ini ci ais do En si no Fun da men tal – Zo na Ru ral
(19); Pro fes sor Mag III Ní vel III Re fe rên cia – Lín gua Por -
tu gue sa – Zo na Ur ba na (2); Pro fes sor Mag III Ní vel III
Re fe rên cia – Ma te má ti ca – Zo na Ur ba na (2); Pro fes sor
Mag III Ní vel III Re fe rên cia – Ci ên ci as – Zo na Ur ba na (2);
Pro fes sor Mag III Ní vel III Re fe rên cia – Ge o gra fia – Zo na
Ur ba na (2); Pro fes sor Mag III Ní vel III Re fe rên cia – His -
tó ria – Zo na Ur ba na (2); Pro fes sor Mag III Ní vel III Re fe -
rên cia – Edu ca ção Fí si ca – Zo na Ur ba na (2); Pro fes sor
Mag III Ní vel III Re fe rên cia – Lín gua Por tu gue sa – Zo na
Ru ral (3); Pro fes sor Mag III Ní vel III Re fe rên cia – Ma te -
má ti ca – Zo na Ru ral (2); Pro fes sor Mag III Ní vel III Re fe -
rên cia – Ci ên ci as – Zo na Ru ral (1); Pro fes sor Mag III Ní -
vel III Re fe rên cia – Ge o gra fia – Zo na Ru ral (1); Pro fes sor
Mag III Ní vel III Re fe rên cia – His tó ria – Zo na Ru ral (1);
Pro fes sor Mag III Ní vel III Re fe rên cia – Edu ca ção Fí si ca –
Zo na Ru ral (1); Psi có lo go – Zo na Ur ba na (2); Psi có lo go –
Zo na Ru ral (1); Téc ni co de Tri bu tos (1);
• Ad mi nis tra ção Pú bli ca In di re ta (SA AE): Au xi li ar de
Ser vi ços Ge rais (1); As sis ten te Ad mi nis tra ti vo (2); Re -
cep ci o nis ta (4); Ad vo ga do (1); Con ta dor (1); e Exe cu ti vo
Pú bli co (1).

São Luís – 111 va gas

Maranhão

634 vagas em 5
concursos público
V

o cê que es tá pro cu ran do es ta bi li da de fi nan cei- 
ra, o Ma ra nhão tem mais de 600 va gas aber tas
em cin co con cur sos e se le ti vos, on de as ins cri- 
ções ter mi nam nes te mês de agos to. São três ci- 

da des com opor tu ni da des aber tas fo ra a Uni ver si da de
Es ta du al do Ma ra nhão (UE MA) e o Co ren de Ba ca bal.
Ve ja as va gas e es co lha qual cer ta me vo cê vai ten tar a
sor te.

A Câ ma ra de Ra po sa anun cia a re a li za ção de um no vo
Con cur so Pú bli co, ten do co mo ob je ti vo o pre en chi men- 
to de 18 va gas pa ra pro fis si o nais de ní veis fun da men tal,
mé dio e su pe ri or.

As opor tu ni da des são pa ra os car gos de Vi gia (6); Au- 
xi li ar Ope ra ci o nal de Ser vi ços Di ver sos (4); Agen te Ad- 
mi nis tra ti vo (4); Agen te Ad mi nis tra ti vo – Ar qui vis ta (1);
As ses sor Ju rí di co (1); As ses sor Con tá bil (1) e Agen te de
Con tra ta ção (1).

Pa ra con cor rer a uma das chan ces é ne ces sá rio que o
can di da to com pro ve o ní vel de es co la ri da de exi gi do pa- 
ra a fun ção em que de se ja atu ar, te nha ida de mí ni ma de
18 anos, den tre ou tros re qui si tos es ta be le ci dos no edi- 
tal.

Ao ser ad mi ti do, o pro fis si o nal de ve rá cum prir jor na- 
das de 40 ho ras se ma nais e con ta rá com re mu ne ra ção
men sal de R$ 1.212 a R$ 4.200.

Ins cri ção e se le ção
Os in te res sa dos po de rão se ins cre ver até 29 de agos to

de 2022, pe lo si te LJ As ses so ria, com ta xas de R$ 70,00 a
R$ 115,00. Va le pon tu ar que a so li ci ta ção de isen ção do
va lor po de rá ser fei ta até o dia 5 de agos to de 2022.

A clas si fi ca ção dos can di da tos se rá fei ta por meio de
pro va ob je ti va, pre vis ta pa ra ser apli ca da no dia 18 de
se tem bro de 2022.

A Uni ver si da de Es ta du al do Ma ra nhão (UE MA) di vul- 
gou no vo Pro ces so Se le ti vo Sim pli fi ca do des ti na do à
con tra ta ção e for ma ção de ca das tro re ser va de Tu to res
na mo da li da de a dis tân cia, da UE MA.

Há 117 opor tu ni da des con for me os cur sos de Ad mi- 
nis tra ção Pú bli ca (19); Fí si ca (4); Ge o gra fia (16); Le tras –
Lín gua Por tu gue sa (15); Mú si ca (8); Pe da go gia (26); Su- 
pe ri or de Tec no lo gia em Gas tro no mia (7); Su pe ri or de
Tec no lo gia em Ges tão Co mer ci al (14); Su pe ri or de Tec- 
no lo gia em Se gu ran ça no Tra ba lho (8).

As fun ções atu a rão em jor na das de 20 ho ras se ma- 
nais, com re mu ne ra ções men sais no va lor de R$ 765.

Pa ra par ti ci par, o can di da to de ve: pos suir di plo ma de
cur so su pe ri or em ní vel de gra du a ção, ex pe di dos por
ins ti tui ção de en si no re co nhe ci da pe lo MEC; re si dir em
mu ni cí pio que con tem ple o cur so pa ra o qual de se ja
con cor rer ou em mu ni cí pio li mí tro fe (até 50 km de dis- 
tân cia); den tre ou tros re qui si tos.

Pro ce di men tos pa ra a par ti ci pa ção
As ins cri ções po de rão ser efe tu a das até às 23h59 do

dia 9 de agos to de 2022, por meio do si te da UE MA.
Co mo for ma de clas si fi ca ção, os can di da tos se rão

ava li a dos me di an te du as eta pas, sen do elas, aná li se de
tí tu los e do cu men tos e pro va di dá ti ca.

O Con se lho Re gi o nal de En fer ma gem do Ma ra nhão –
Co ren/MA tor na pú bli co a aber tu ra de Pro ces so Se le ti- 
vo, o qual vi sa ad mi tir um pro fis si o nal de ní vel mé dio
pa ra atu ar no car go de Au xi li ar Ad mi nis tra ti vo na sub se- 
ção de Ba ca bal.

Ca so se ja ad mi ti do, o pro fis si o nal irá atu ar em jor na- 
das de 40 ho ras se ma nais, re fe ren te a re mu ne ra ção
men sal no va lor de R$ 3.809,69, acres ci do de au xí lio ali- 
men ta ção na quan tia de R$ 880,00.

Pa ra con cor rer à opor tu ni da de é pre ci so ser bra si lei ro
na to ou na tu ra li za do, ou por tu guês equi pa ra do; ter a
ida de mí ni ma de 18 anos e pos suir en si no mé dio com- 
ple to.

Co mo par ti ci par
Os in te res sa dos de vem se ins cre ver via in ter net até o

dia 3 de agos to, por meio do en de re ço ele trô ni co se le ti- 
vos@co ren ma.gov.br.

Co mo for ma de clas si fi ca ção, os can di da tos se rão
ava li a dos me di an te ava li a ção cur ri cu lar e de tí tu los e
en tre vis ta. Em ca so de em pa te, se rão con si de ra dos os
cri té ri os de mai or nú me ro de pon tos na en tre vis ta e
mai or ida de, a fim de de si gua lar os con cor ren tes.

a Pre fei tu ra de Es trei to, por meio do Ins ti tu to Be zer ra
Nel son Lt da (Ivin) anun cia o pre en chi men to de 387 va- 
gas des ti na das à con tra ta ção de pro fis si o nais.

Des ta for ma, to dos os pro fis si o nais ad mi ti dos por
meio des te Cer ta me, se rão res sar ci dos men sal men te no
va lor que al ter na en tre R$ 1.212,00 a R$ 12.144,00. Além
da re mu ne ra ção, o do cu men to tam bém atri bui a al te ra- 
ção do con teú do pro gra má ti co, con for me é es pe ci fi ca- 
do na er ra ta do Cer ta me.

O Cer ta me
Há opor tu ni da des dis po ní veis en tre os se guin tes car- 

gos, con for me os res pe ti vos ní veis de es co la ri da de:

Os in te res sa dos em par ti ci par do Con cur so, po dem se
ins cre ver até o dia 21 de agos to des te mes mo ano, por
meio do si te do Ivin. O pa ga men to da ta xa no va lor en tre
R$ 60 a R$ 110, de ve ser efe tu a do até 22 de agos to de
2022. Co mo for ma de clas si fi ca ção, os can di da tos se rão
ava li a dos me di an te apli ca ção de pro va es cri ta ob je ti va,
nas da tas pre vis ta de 18 e 25 de se tem bro de 2022, em
pe río dos ma tu ti no e ves per ti no.

A Pre fei tu ra de São Luís, ca pi tal do es ta do do Ma ra- 
nhão, por meio do Ins ti tu to Na ci o nal de Se le ções e Con- 
cur sos (Ins ti tu to Se le con) anun cia a re a li za ção de um
no vo Con cur so Pú bli co, que tem por ob je ti vo o pre en- 
chi men to de 111 va gas, bem co mo a for ma ção de ca das- 
tro re ser va des ti na do à con tra ta ção de pro fis si o nais, em
ca rá ter tem po rá rio. Há opor tu ni da des dis po ní veis en tre
os se guin tes car gos: Guar da Mu ni ci pal de 2ª Clas se (91);
Guar da Mu ni ci pal Sal va Vi das 2ª Clas se (10); Guar da
Mu ni ci pal Mú si co de 2 Clas se (10). Va le res sal tar que
den tre as fun ções ofer ta das, há va gas re ser va das aos
pro fis si o nais que se en qua dram nos cri té ri os es ta be le- 
ci dos no edi tal. Pa ra con cor rer a uma das chan ces ofer- 
ta das, é ne ces sá rio que o can di da to pos sua es co la ri da de
em ní vel mé dio com ple to. Ao ser con tra ta do, o pro fis si- 
o nal de ve exer cer fun ções em jor na das de 40 ho ras se- 
ma nais, re fe ren te a re mu ne ra ção men sal no va lor de R$
938,30, no qual acres ci do de gra ti fi ca ções po de al can çar
o va lor de até R$ 3.272,40.

Pro ce di men tos pa ra par ti ci pa ção
Os in te res sa dos em par ti ci par do Con cur so, po dem se

ins cre ver de for ma ele trô ni ca até o dia 19 de agos to des- 
te mes mo ano, por meio do si te do Ins ti tu to Se le con. O
pa ga men to da ta xa no va lor de R$ 100, de ve ser efe tu a do
até o dia 20 de agos to de 2022.

Co mo for ma de clas si fi ca ção, os can di da tos se rão
ava li a dos me di an te apli ca ção da pro va ob je ti va, na da ta
pre vis ta de 18 de se tem bro de 2022, às 9h, con for me o
ho rá rio ofi ci al de Bra sí lia – DF. A pro va te rá du ra ção má- 
xi ma de qua tro ho ras e con sis ti rá em 80 ques tões que
en vol vem as dis ci pli nas de lín gua por tu gue sa, ra ci o cí- 
nio ló gi co e ma te má ti co, no ções de le gis la ção bá si ca,
co nhe ci men tos es pe cí fi cos e co nhe ci men tos só cio, cul- 
tu rais e ge o grá fi cos do mu ni cí pio lo cal.

Além da eta pa an te ri or, os can di da tos ins cri tos no
car go de Guar da Mu ni ci pal Mú si co de 2ª Clas se, se rão
sub me ti dos à fa se de pro va prá ti ca, na da ta pre vis ta de
18 de ou tu bro de 2022. Lo go, tam bém se rá re a li za da a
clas si fi ca ção por meio de exa me mé di co e to xi co ló gi co,
tes te de ap ti dão fí si ca, ava li a ção psi co ló gi ca, in ves ti ga- 
ção so ci al, com ba se nos cri té ri os es pe ci fi ca dos no do- 
cu men to de se le ção. Após a clas si fi ca ção fi nal, os can di- 
da tos irão re a li zar o cur so de for ma ção de guar das mu- 
ni ci pais, no Cen tro de For ma ção e Ins tru ção da Guar da
Mu ni ci pal.

São Luís, terça-feira, 2 de agosto de 2022
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No men cla tu ra

ESCRAVOS

Trabalhadores são
resgatados de carvoarias
O

pe ra ção con jun ta re a li za da
pe lo Mi nis té rio Pú bli co do
Tra ba lho no Ma ra nhão
(MPT-MA), Po lí cia Fe de ral e

Su pe rin ten dên cia Re gi o nal do Tra ba- 
lho res ga tou dois tra ba lha do res em
si tu a ção aná lo ga à es cra vi dão em du- 
as car vo a ri as nos mu ni cí pi os de Gra- 
jaú e Sí tio No vo. Os dois res ga ta dos
atu a vam co mo car bo ni za do res, que
são res pon sá veis pe lo con tro le da
quei ma da ma dei ra nas car vo a ri as. Os
pro ûs si o nais acom pa nha vam de for- 
ma inin ter rup ta o pro ces so de quei- 
ma nos for nos, pa ra ga ran tir que a
ma dei ra iria trans for mar-se em car- 
vão. A jor na da exaus ti va exi gia pre- 
sen ça diu tur na na fren te de tra ba lho,
sem des can so ou ho ra pa ra dor mir
du ran te to da a noi te. <Eles es ta vam
sub me ti dos à jor na da exaus ti va, pois,
além de acom pa nhar a quei ma da
ma dei ra du ran te o dia, pas sa vam a
noi te to da con tro lan do os for nos, o
que im pe dia o des can so, o so no e até
mes mo o in ter va lo du ran te es sa jor- 
na da=, ex pli ca o pro cu ra dor-che fe do
MPT-MA, Lu ci a no Ara gão.

Ar po luí do na car vo a ria
Além da jor na da exaus ti va, as du as

ví ti mas ina la vam ar con ta mi na do por
par tí cu las li be ra das du ran te a pro du- 

ção do car vão, co nhe ci das co mo
PM2.5, con si de ra da uma das mais no- 
ci vas à saú de, pois cau sam do en ças
res pi ra tó ri as e car di o vas cu la res, en- 
glo ban do de cân cer no pul mão à ata- 
ques car día cos e der ra mes ce re brais.

Uso de equi pa men to pa ra me dir
po lui ção

Du ran te o res ga te, o MPT-MA uti li- 
zou um sen sor pa ra afe rir a pre sen ça
das par tí cu las PM2.5 no ar. O equi pa- 
men to re gis trou um ín di ce de 999.9
par tí cu las por me tro cú bi co, sen do
que o li mi te re co men da do pe la OMS
(Or ga ni za ção Mun di al de Saú de) é 15
par tí cu las por me tro cú bi co, ou se ja: o
ní vel de par tí cu las na car vo a ria es ta va
66 ve zes aci ma do to le rá vel pe las au- 
to ri da des sa ni tá ri as, ates tan do a con- 
di ção in sa lu bre de tra ba lho de vi do à
po lui ção do ar.

Pós-Res ga te
De pois de res ga ta dos, os dois tra- 

ba lha do res re ce be ram as ver bas tra- 
ba lhis tas de vi das. Eles te rão aces so ao
se gu ro-de sem pre go e re ce be rão três
par ce las do be ne fí cio de um sa lá rio
mí ni mo ca da, por te rem si do ví ti mas
de tra ba lho es cra vo.  O do no de uma
das car vo a ri as ûr mou um ter mo de
ajus te de con du ta (TAC) com o MPT-
MA, com pro me ten do-se a ga ran tir o
res pei to aos di rei tos dos tra ba lha do- 
res e a ma nu ten ção de am bi en te de
tra ba lho em con di ções dig nas de saú- 
de e se gu ran ça aos em pre ga dos. O
pro pri e tá rio da ou tra car vo a ria ain da
te rá au di ên cia com o MPT-MA nes te
mês de agos to.

De poi men tos dos tra ba lha do res
Em de poi men to aos au di to res ûs- 

cais do tra ba lho, o tra ba lha dor da car- 
vo a ria de Gra jaú aûr mou que o pa ga- 
men to era fei to por pro du ção. Ele re- 
ce bia R$ 3,00 por me tro cú bi co de car- 
vão pro du zi do. Por es ta ra zão, a ví ti- 
ma tra ba lha va 24 ho ras por dia, û can- 

do ape nas du as ho ras do dia sem che- 
car os for nos. Por mês, o tra ba lha dor
ti nha ape nas 5 di as de fol ga, além de
não pos suir ne nhum EPI (equi pa- 
men to de pro te ção in di vi du al) de
qua li da de.

O ou tro tra ba lha dor res ga ta do em
Sí tio No vo tam bém re ce bia pa ga men- 
to de R$ 3,00 por me tro cú bi co de car- 
vão pro du zi do. Sua ro ti na co me ça va à
meia-noi te, in do che car os for nos a
ca da du as ho ras, e que so men te des- 
can sa va quan do não ha via pro du ção
de car vão. Nes sas <che ca gens=, ele le-
va va em tor no de 30 mi nu tos a uma
ho ra pa ra con cluir o ser vi ço. A ví ti ma
aûr ma que não ti nha EPI e que a más-
ca ra for ne ci da não era a ade qua da pa- 
ra o tra ba lho.

Ope ra ção Res ga te II
O res ga te nas du as car vo a ri as no

Ma ra nhão in te gra a Ope ra ção Res ga te
II, a mai or ação con jun ta no país com
a û na li da de de com ba ter o tra ba lho
aná lo go ao de es cra vo e o trá û co de
pes so as, in te gra da pe la Sub se cre ta ria
de Ins pe ção do Tra ba lho (SIT) do Mi- 
nis té rio do Tra ba lho e Pre vi dên cia,
Mi nis té rio Pú bli co do Tra ba lho
(MPT), Mi nis té rio Pú bli co Fe de ral
(MPF), De fen so ria Pú bli ca da União
(DPU), Po lí cia Fe de ral (PF) e Po lí cia
Ro do viá ria Fe de ral (PRF).

OPERAÇÃO

PF investiga fraude em compra de armas em Caxias

A Po lí cia Fe de ral (PF) de üa grou a
se gun da fa se da Ope ra ção Res ti tu e re,
vi san do dar cum pri men to a um man- 
da do de pri são pre ven ti va, 11 man da- 
dos de bus ca e apre en são e qua tro
man da dos de afas ta men to das fun- 
ções, to dos ex pe di dos pe la 1ª Va ra Fe- 
de ral Cri mi nal da Se ção Ju di ciá ria do
Pi auí. As or dens ju di ci ais es tão sen do
cum pri das em Te re si na-PI e na ci da de
de Ca xi as, no Ma ra nhão.

Tra ta-se de in ves ti ga ção ini ci a da
em 2020 pa ra apu rar pos sí veis frau des
per pe tra das em pro ces sos ad mi nis- 
tra ti vos pa ra aqui si ção de ar mas de
fo go, no âm bi to da Su pe rin ten dên cia
de Po lí cia Fe de ral no Pi auí. A pri mei ra
fa se da in ves ti ga ção foi de üa gra da em
17 de se tem bro de 2021, na qual fo- 
ram cum pri dos dois man da dos de
bus ca e apre en são em Te re si na-PI.

Na da ta de ho je, po li ci ais fe de rais
fo ram aos en de re ços dos in ves ti ga dos
com o ob je ti vo de pren der pre ven ti- 

va men te a des pa chan te res pon sá vel
pe las frau des ad mi nis tra ti vas cons ta- 
ta das, bem co mo bus car e apre en der
as ar mas de fo go ad qui ri das ile gal- 
men te com ba se em do cu men tos fal- 
si û ca dos. Os afas ta men tos das fun- 
ções di zem res pei to a um con ta dor,
dois ins tru to res de ti ro e uma fun ci o- 
ná ria ter cei ri za da. Os sus pei tos po de- 
rão res pon der pe los cri mes de fal si û- 
ca ção e uso de do cu men tos fal sos,
cor rup ção ati va e pas si va, além de
pos se ou por te ile gal de ar ma de fo go
des cri to no Es ta tu to do De sar ma- 
men to e as so ci a ção cri mi no sa.

O no me da ope ra ção, <Res ti tu e re=,
que sig ni û ca <res ti tuir por in tei ro= e
<de vol ver a coi sa no seu es ta do pri mi- 
ti vo=, re fe re-se ao ob je ti vo prin ci pal
das in ves ti ga ções que foi re cu pe rar as
ar mas ad qui ri das por meio frau du- 
len to.

SIS TE MA PRI SI O NAL

Di rei tos Hu ma nos da
OAB-MA faz vi si ta aos
fa mi li a res de de ten tos

Res pon den do ao con vi te dos fa mi li a res de in ter nos
do Sis te ma Pe ni ten ciá rio de Pe dri nhas, a Co mis são de
Di rei tos Hu ma nos da Or dem dos Ad vo ga dos do Bra sil
Sec ci o nal Ma ra nhão (OAB-MA), jun ta men te com as Co- 
mis sões de Jo vens Ad vo ga dos (CJA) e de Po lí ti ca Pe ni- 
ten ciá ria, fez vi si ta téc ni ca pa ra mo men to de es cu ta ati- 
va de pos sí veis vi o la ções de di rei tos hu ma nos dos ape- 
na dos. <Es ta mos aqui em uma ação con jun ta da CDH,
CJA e Po lí ti ca Pe ni ten ciá ria pa ra que pos sa mos ou vir os
re la tos e, jun tos aos ór gãos com pe ten tes, to mar as me- 
di das ne ces sá ri as pa ra que os di rei tos hu ma nos dos in- 
ter nos do Sis te ma Pe ni ten ciá rio de Pe dri nhas se jam res- 
guar da dos=, es cla re ce Dr. Erik Mo ra es, pre si den te da
CDH-MA.

Du ran te a es cu ta, hou ve re la tos de que o fun ci o na- 
men to do atu al re gi me de vi si tas no Sis te ma Pe ni ten ciá- 
rio não pos si bi li ta que to dos os vi si tan tes con si gam en- 
trar no Com ple xo. <Des de que jun ta ram to das as vi si tas
pa ra os do min gos, não con se gui mos vi si tar mais os nos- 
sos pa ren tes. Pri mei ro por que são cer ca de 700 vi si tan- 
tes e não há agen tes em quan ti da de pa ra fa ze rem a re- 
vis ta. Mais de 200 pes so as û cam to dos os do min gos sem
vi si tar seus fa mi li a res=, re la ta Fran ci dal va Pe rei ra Mar- 
tins.

Se gun do a es po sa de um dos ape na dos, que tam bém
tem um ir mão em uma das uni da des do sis te ma pri si o- 
nal em São Luís e pre fe re não se iden ti û car, mui tas mu- 
lhe res pas sam por cons tran gi men to du ran te a re vis ta.
<Eles [agen tes pe ni ten ciá ri os] û cam con ver san do, û cam
rin do da gen te e da co mi da que a gen te traz pa ra os nos- 
sos ma ri dos e ir mãos. Acham que so mos li xo, mas nós
não so mos e não te mos cul pa pe los er ros dos nos sos pa- 
ren tes=, la men ta.

Al guns fa mi li a res se des lo cam de ou tros es ta dos, de
for ma quin ze nal, com a in ten ção de vi si tar in ter nos das
uni da des que com põem o sis te ma pri si o nal na ca pi tal
ma ra nhen se. No en tan to, es po sas e ir mãs de ape na dos
ale gam que nem sem pre con se guem en trar no com ple- 
xo após pe lo body scan, um equi pa men to de ins pe ção
cor po ral que fun ci o na co mo um raio-x. <Eu saio de Te re- 
si na-PI pa ra vi si tar o meu ma ri do. Nós não te mos con di- 
ções, por is so quan do ve nho até a pe ni ten ciá ria eu dur- 
mo em um pa pe lão, em bai xo de um trai ler aqui pró xi- 
mo. Eu não te nho on de û car. To mo água de tor nei ra, já
que a água mi ne ral é ca ra, e tam bém fa ço só uma re fei- 
ção por dia. Às ve zes eu não con si go en trar, por que tem
uma má qui na, a body scan. Eles fa lam que apa re cem
man chas no nos so cor po. Meu ma ri do vi ve opri mi do e
meu de se jo é le var o meu es po so ao me nos pa ra o pre sí- 
dio em Ti mon=, aûr ma es po sa de ape na do.

Às ve zes eu não con si go en trar, por

que tem uma má qui na, a body scan.

Eles fa lam que apa re cem man chas

no nos so cor po. Meu ma ri do vi ve

opri mi do e meu de se jo é le var o meu

es po so ao me nos pa ra o pre sí dio em

Ti mon

Se gun do cons ta nas re des da Se cre ta ria de Es ta do de
Ad mi nis tra ção Pe ni ten ciá ria (SE AP), o sis te ma de agen- 
da men to on li ne de vi si tas en con tra-se em fa se de tes tes
e es ta rá dis po ní vel a par tir do dia 22 de agos to. Pe lo sis- 
te ma, se rão aten di das as Uni da des Pri si o nais São Luís 1,
2, 3, 4, 5 e 7.

De acor do com as fa mí li as, o au xí lio da Co mis são de
Di rei tos Hu ma nos da OAB-MA, e das de mais Co mis sões
que fa zem aten di men tos du ran te ações pon tu ais na en- 
tra da dos pre sí di os, é a úni ca so lu ção pa ra rei vin di car
me lho ri as jun to às au to ri da des. É que, pa ra elas, a vi o la- 
ção de di rei tos hu ma nos é re cor ren te.

Ao ûm da es cu ta, as de nun ci an tes agra de ce ram o
aten di men to pres ta do pe la OAB-MA e por te rem si do
aco lhi das em seus re la tos. <Após apu rar mos em um do- 
cu men to úni co to dos os re la tos que re ce be mos, em uma
se ma na ire mos pe dir que o Sis te ma res pon da aos ques- 
ti o na men tos des sas fa mí li as. A OAB-MA, por meio das
su as Co mis sões, faz es se tra ba lho vo lun tá rio de pres ta- 
ção so ci al. Sem pre que ti ve rem pos sí veis vi o la ções de
di rei tos, es ta mos pron tos pa ra agir em de fe sa da que les
que es ti ve rem sen do vul ne ra bi li za dos=, û na li za o ad vo- 
ga do Erik Mo ra es.

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

Vem vo an do

Bo ra pra ci ma!

Vai uma do se du pla?

Tu ris mo de Ex pe ri ên cia

SÉRIE D

Papão quer revanche
contra o América-RN
NERES PINTO

C
las si fi ca do pa ra a ter cei ra fa- 
se da Sé rie D do Cam pe o na to 
Bra si lei ro, após o em pa te no 
tem po nor mal (1 a 1) e vi tó ria 

nos pê nal tis (8 a 7), o Mo to Club te rá 
pe la fren te,  mais uma vez, o Amé ri ca-
RN. Por ter me lhor cam pa nha que o 
ad ver sá rio, o Ru bro-Ne gro ma ra- 
nhen se vai de ci dir a va ga em  ca sa. As- 
sim, o pri mei ro jo go do pró xi mo ma- 
ta-ma ta se rá em Na tal, do min go (7) e 
o se gun do em São Luís, dia 14.

É o se gun do ano con se cu ti vo que 
as du as equi pes se en fren tam nes ta 
mes ma com pe ti ção. Em 2021, Mo to e 
Amé ri ca-RN tam bém se en fren ta ram 
na ter cei ra fa se e o ti me do Rio Gran de 
do Nor te saiu ven ce dor tan to na Are- 
na das Du nas (1 a 0) co mo no Nho zi- 
nho San tos por 4 a 2. Ago ra é a vez da 
re van che e o Pa pão vai lu tar pa ra mu- 
dar a es cri ta. Se pas sar nes ta fa se, o 
Mo to vai de pen der ape nas de mais 
um ma ta-ma ta pa ra su bir à Sé rie C.

Nes te pri mei ro jo go na ca pi tal po ti- 
guar, o Mo to Club vai en fren tar o 
Amé ri ca-RN e sua gran di o sa tor ci da. 
No úl ti mo do min go, con tra a Ja cuí- 
pen se-BA ( 0 a 0), 24 mil tor ce do res 
com pa re ce ram à Are na das Du nas  
pa ra apoi ar o ti me da ca sa, nú me ro 
que po de rá au men tar no con fron to 
di an te dos mo ten ses.

Em São Luís, di an te do São Rai- 
mun do, nu ma tar de chu vo sa que dei- 
xou o gra ma do do Cas te lão bas tan te 
ala ga do no pri mei ro tem po, ape nas 
2.751 tor ce do res com pa re ce ram. A 
ten dên cia, po rém, é de um pú bli co

Clas si fi ca ção ge ral

Ar ti lhei ros

O MOTO CLUB PASSOU PELO SÃO RAIMUNDO-RR APÓS DECISÃO NOS PÊNALTIS

FOTO: ASCOM/MOTO

bem mai or no jo go da vol ta, na pró xi- 
ma se ma na.

Os oi to clu bes de me lho res cam pa- 
nhas na Sé rie D do Bra si lei ro são: Re- 
trô-PE e Bra si li en se (33); Ama zo nas 
(31); Mo to (28), Rio Bran co-AC, Ca xi- 
as-RS, Ai mo ré-RS e São Ber nar do-SP 
(27). O Amé ri ca-RN es tá na 15ª po si- 
ção com ape nas 24 pon tos. Ama zo nas 
é o ti me de me lhor ata que com 37 
gols, se gui do pe lo Re trô (27). O Mo to é 
o ter cei ro com 24 e o Amé ri ca-RN fez 
ape nas 20 gols. La gar to-SE e No va Ve- 
né cia-ES, fo ram os clu bes que mais 
em pa ta ram: 7 ve zes. Re trô e Bra si li en- 
se fo ram os ti mes que mais ven ce ram: 
10 ve zes; Mo to e Ama zo nas 9. O Amé- 

ri ca-RN ven ceu ape nas 6 ve zes e em- 
pa tou ou tras seis. O Mo to só em pa tou 
uma par ti da. A de fe sa me nos va za da é 
a do São Ber nar do com ape nas 3 gols 
so fri dos. Lo go em se gui da vem Re trô-
PE 6. O Mo to já so freu 14 gols e o Amé- 
ri ca-RN ape nas 7. A de fe sa mais va za- 
da é a do Náu ti co-RR com 57 bo las 
nas su as re des.

Os prin ci pais ar ti lhei ros da Sé rie D 
são: Aleíl son (Trem-AP) e Fran klin 
(Re trô) 10 gols; An der son Cha ves 
(Afo ga dos-PE), Pa trick (No va Ve né cia-
ES) e Ra fa (Ama zo nas) 9; Íta lo (Ama-
zo nas) 7; Wál la ce Per nam bu ca no 
(Amé ri ca-RN) 5; Ro nald e Dag son 
(Mo to) 4.

BOOGIE DOS LENÇÓIS

1.500 paraquedistas chegam hoje a Barreirinhas 

Um dos mai o res even tos de pa ra- 
que dis mo do Bra sil, o Bo o gie dos Len- 
çóis co me ça ho je, ter ça-fei ra (2), e se- 
gue até 15 de agos to na Pou sa da Náu- 
ti ca, em Bar rei ri nhas.

São es pe ra dos 1.500 par ti ci pan tes
pa ra o Bo o gie dos Len çóis 2022, du- 
ran te os seus 13 di as de du ra ção. Vin te
atle tas es tran gei ros, além de 22 atle tas
pro fis si o nais no staff es ta rão na sé ti- 
ma edi ção do even to, que con ta tam- 
bém com pas sei os tu rís ti cos lo go que
o sal to é con cluí do no Par que dos
Len çóis Ma ra nhen ses.

O Bo o gie dos Len çóis nas ceu a par- 
tir do so nho de um gru po de ami gos
que já ti nham o cos tu me de sal tar de
pa ra que das nas prai as de São Luís. A
par tir daí, es ses ami gos co me ça ram a
vis lum brar sal tar nos Len çóis Ma ra- 
nhen ses, um dos ce ná ri os pa ra di sía- 
cos mais bo ni tos do mun do. <Quan do
pos ta mos o re sul ta do dos pri mei ros
sal tos nas re des so ci ais, o even to já to- 

mou pro por ções na ci o nais=, ex pli ca
Hasley Ju li a no, ide a li za dor do Bo o gie
dos Len çóis.

Além dos sal tos pro fis si o nais, o
even to con ta tam bém com os sal tos
du plos pa ra os pa ra que dis tas de pri- 
mei ra vi a gem. Quem op ta pe lo sal to
du plo, vai acom pa nha do por ins tru- 
to res ex pe ri en tes, que re a li zam um
trei na men to, ain da em so lo, ves tem
to do o equi pa men to e acom pa nham
o atle ta do iní cio ao fim do sal to.

Os bo o gi es são en con tros de pa ra- 
que dis mo, on de atle tas dos mais va ri- 
a dos lu ga res do mun do se reú nem pa- 
ra sal tar e con fra ter ni zar. Na pou sa da
que re ce be os par ti ci pan tes da edi ção
de Bar rei ri nhas, acon te cem even tos
no tur nos com shows de ar tis tas ma ra- 
nhen ses e a es tru tu ra tam bém ofe re ce
o me lhor da cu li ná ria de três res tau- 
ran tes con sa gra dos de São Luís, pro- 
por ci o nan do a ex pe ri ên cia com ple ta
pa ra quem es tá co nhe cen do ou vol- 

tan do pa ra o tre cho ma ra nhen se da
Ro ta das Emo ções.

Fla men go

Co rinthi ans

• Go lei ros: Cás sio (12), Car los Mi guel (22) e Matheus
Do nel li (32), além de Ivan e Gui lher me (in di po ní veis);
• Za guei ros: Bal bu e na (31), Bru no Mén dez (25), Rob son
Bam bu (3), Gil (4), Ro bert Re nan (30), Raul Gus ta vo (34),
Mu ril lo (35), Lu cas Be le zi (13) e Ale mão (46);
• La te rais: Lu cas Pi ton (6), Léo Ma na (16), Fag ner (23),
Ra fa el Ra mos (17), Fá bio San tos (26), Bru no Me lo (27),
além de João Pe dro (in dis po ní vel);
• Meio-cam pis tas: Faus to Ve ra (33), Maycon (5), Re na to
Au gus to (8), Wil li an (10), Giu li a no (11), Gui lher me Bi ro
(14), Pau li nho (15), Matheus Araú jo (20), Can til lo (24),
Ro ni (29), Du Quei roz (37), Xa vi er (39), Bre no Bi don (36),
Zé Vi tor (43) e Pe dri nho (45);
• Ata can tes: Yuri Al ber to (7), Ró ger Gue des (9), Gi o va ne
(42), Wesley (44), Jú ni or Mo ra es (18), Gus ta vo Mos qui to
(19), Ad son (28), Pe dro (38) e Fe li pe Au gus to (41).

LI BER TA DO RES

Co rinthi ans e
Fla men go che gam
re for ça dos pa ra
jo go de ho je

Co rinthi ans e Fla men go tem re for ços pa ra o du e lo de
ho je, ter ça-fei ra (2), às 21h30, na Neo Quí mi ca Are na,
em São Pau lo. A par ti da é va li da pe lo jo go de ida das
quar tas de fi nal da Li ber ta do res.

O Fla men go en vi ou pa ra a Con me bol a lis ta de ins cri- 
tos pa ra as quar tas de fi nal da Li ber ta do res com as três
subs ti tui ções pos sí veis. Ever ton Ce bo li nha, Vi dal e Erick
Pul gar es tão re gu la ri za dos pa ra en trar em cam po nos
du e los com o Co rinthi ans.

O clu be re ti rou da re la ção três jo ga do res que se trans- 
fe ri ram re cen te men te. Ever ton Ce bo li nha en trou na va- 
ga de An dre as Pe rei ra e fi ca rá com a ca mi sa 18. Vi dal
ocu pa o es pa ço dei xa do por Arão e her da rá a ca mi sa 5,
en quan to Erick Pul gar, que já te ve o no me pu bli ca do no
BID, usa rá a ca mi sa 2 que era de Gus ta vo Hen ri que.

Pul gar não jo ga des de o dia 20 de maio, quan do par ti- 
ci pou do em pa te em 1 a 1 do Galatasaray com o
Antayaspor. Ca be rá a Do ri val Jú ni or e sua co mis são de- 
ci di rem se o chi le no se rá re la ci o na do já na par ti da des ta
ter ça ou ape nas na vol ta, no Ma ra ca nã, dia 9.

Anun ci a do pe lo Fla men go após a vi tó ria por 4 a 1 so- 
bre o Atlé ti co-GO, sá ba do, no Ma ra ca nã, o la te ral-di rei- 
to uru guaio Guil ler mo Va re la só po de rá ser ins cri to ca so
o ti me pas se pa ra a se mi fi nal.

O Co rinthi ans tam bém re a li zou três tro cas na lis ta de
ins cri tos pa ra as quar tas de fi nal da Li ber ta do res. O za- 
guei ro Bal bu e na, o vo lan te Faus to Ve ra e o ata can te Yuri
Al ber to ago ra es tão à dis po si ção de Ví tor Pe rei ra na
com pe ti ção. As al te ra ções fo ram ofi ci a li za das na úl ti ma
quin ta-fei ra.

Os três jo ga do res en tra ram nos lu ga res de Gus ta vo
Man tu an, que foi em pres ta do ao Ze nit; João Vic tor, ven- 
di do ao Ben fi ca; e Lu an, que foi re ti ra do da lis ta pa ra ce- 
der a ca mi sa 7 a Yuri Al ber to.

Os go lei ros Ivan, tam bém ce di do ao Ze nit, e Gui lher- 
me, que foi pa ra o fu te bol do Chi pre, se guem na lis ta, já
que as tro cas eram li mi ta das a três nes ta fa se. O mes mo
ocor re com João Pe dro, que te ve con tra to de em prés ti- 
mo en cer ra do e vol tou ao Por to.

Nas oi ta vas de fi nal, an tes dos jo gos con tra o Bo ca Ju- 
ni o res, o Co rinthi ans ha via fei to qua tro tro cas na lis ta
ori gi nal. En tra ram Bru no Mén dez, Ra fa el Ra mos, Gi o va- 
ne e Wesley nas va gas do ata can te Jô, do la te ral-es quer- 
do Re gi nal do, do go lei ro Alan Go bet ti e o meia Ke ven.

Ve ja a lis ta com ple ta por po si ção e as nu me ra ções:

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

"DE REPENTE DRAG"

Longa maranhense tem
pré-estreia nesta terça

O
lon ga-me tra gem De Re pen- 
te Drag es tá che gan do nas 
te lo nas e te rá sua pri mei ra 
exi bi ção em São Luís, em 

uma ses são es pe ci al, nes ta ter ça-fei ra 
(2/8), no Ci ne ma UCI Ki no plex 
(Shop ping da Ilha).

A drag que en Tcha ka, co nhe ci da na 
mí dia co mo a Rai nha das Fes tas, vai 
mar car pre sen ça na pré-es treia do ûl- 
me ma ra nhen se.

No lon ga, Tcha ka in ter pre tou Cla ri- 
ce, a mais po de ro sa e in ve ja da drag do 
Bra sil, que tem uma agên cia de drags 
cha ma da Nor drags, se di a da em São 
Luís e com uma û li al no Rio de Ja nei- 
ro. Cla ri ce co man da os con cur sos, as 
in üu en ci a do ras, pu bli ci da des, shows 
e tu do que o en vol ve o uni ver so drag 
no país.

Tcha ka Drag Que en é uma per so- 
na gem fei ta pe lo ator Val der Bas tos. 
Ele es tu dou ar tes dra má ti cas na Es co- 
la Te a tro Ma cu naí ma em São Pau lo, e 
tam bém tem for ma ção aca dê mi ca no 
cur so de Di rei to na Uni ver si da de Brás 
Cu bas, em Mo gi das Cru zes.

Tcha ka, que com ple ta 22 anos de 
car rei ra nes te ano, já fez mais de 5.000 
apre sen ta ções em even tos cor po ra ti- 
vos, be ne û cen tes, em pre sa ri ais e so- 
ci ais por to do Bra sil. Ela tam bém é 
apre sen ta do ra Oû ci al da Pa ra da 
LGBTQIA+ de São Pau lo. Tcha ka já

NO FILME, UM REPÓRTER MERGULHA NO UNIVERSO DRAG PARA INVESTIGAR UM CRIME

par ti ci pou de vá ri os reality shows em 
emis so ras de TV, in clu si ve sen do ven- 
ce do ra em mui tos de les.

Além de la, tam bém es tão con ûr- 
ma das as pre sen ças de Ru an do Va le, 
Bre na Ma ria, Fri mes e Ra fa e la Gon- 
çal ves, di re to ra do lon ga. De Re pen te 
Drag foi to tal men te gra va do em São 
Luís e con ta ain da com a ilus tre par ti- 
ci pa ção de Sil ve ro Pe rei ra, Már cia 
Pan te ra, Pe pi ta, Silvetty Mon til la e 
San ga lo Sch nei der.

A tra ma mos tra a sa ga de Ju lião 
(Ru an do Va le), um re pór ter can sa do 
de ser a pi a da no jor nal on de tra ba lha. 
Até ser sur pre en di do com uma de- 

nún cia de trá û co de pes so as re la ta do 
pe la Lohanny (Fri mes). Ele e sua ami- 
ga Yasmin (Bre na Ma ria) es tão dis pos-
tos a aju dá-la a des ven dar o su mi ço 
das drags que ens. Ju lião per ce be ali 
sua opor tu ni da de de mu dan ça de car-
go. Ago ra, ele vai pre ci sar se des pir de 
pre con cei tos e mer gu lhar no uni ver so 
Drag, co mo par te de sua in ves ti ga ção.

O en re do tem dis tri bui ção da Elo 
Company e pro du ção da Ma tra ca Fil- 
mes. Além de São Luís, De Re pen te 
Drag tam bém en tra em car taz em sa- 
las de São Pau lo, Rio de Ja nei ro, Sal va- 
dor, Ma ceió e Ma naus a par tir do dia 4 
de agos to.

CURSO GRATUITO

Mês começa com aulas de estamparia no CCVM

O Cen tro Cul tu ral Va le Ma ra nhão
pro mo ve nes ta se ma na, de 2 a 6 de
agos to, às 14h, o Ate liê Li vre de Es tam- 
pa ri as em Es tên cil, com a du pla de ar- 
tis tas Mô ni ca Na dor e Bru no O.

A oû ci na pro põe o

de sen vol vi men to de

de se nhos e gra vu ras a

par tir da téc ni ca do

mol de va za do, com a

apli ca ção em di fe ren tes

su por tes, co mo pa pel e

te ci do.

Mô ni ca Na dor é ar tis ta plás ti ca for- 
ma da pe la Fun da ção Ar man do Ál va- 
res Pen te a do – FA AP, em São Pau lo, e
mes tra pe la ECA/USP por seu tra ba- 
lho <Pa re des Pin tu ras=.

Em 2003, fun dou o @jar dim.mi ri- 
am.ar te.clu be (JA MAC), um es pa ço
que tem co mo ob je ti vo cons truir pro- 
ces sos de for ma ção que es ti mu lem
en con tros en tre ar te e vi da, es té ti ca e
po lí ti ca, por meio de ati vi da des co mo
oû ci nas, exi bi ções, ro das de con ver sa
e au las aber tas, sem pre com fo co em
di ver si da de, for ma ção pa ra a ci da da- 
nia e di rei to à ci da de e me mó ria.

Bru no O. é edu ca dor e ar tis ta vi su- 
al. Dou to ran do em Ar tes Vi su ais pe la
UFMG, mes tre em Es tu dos In ter dis ci- 

pli na res La ti no-Ame ri ca nos (UNI-
LA/PR), es pe ci a lis ta em Ar tes Plás ti- 
cas e Con tem po ra nei da- 
de (UEMG/MG) e gra du a do em Ci ên- 
cia da Com pu ta ção (FU MEC/MG). É
pes qui sa dor do MA LO CA – Gru po
de Es tu dos Mul ti dis ci pli na res em Ur-
ba nis mos e Ar qui te tu ras do Sul da
UNI LA, com in ves ti ga ções so bre ex- 
pres sões vi su ais la ti no-ame ri ca- 
nas. Atu al men te é edu ca dor e ges tor
no JA MAC e pes qui sa dor do Acer vo
Ba ju bá, pro je to co mu ni tá rio de re gis- 
tro de me mó ri as das co mu ni da- 
des LGBTQI AP+ bra si lei ras.

Os in te res sa dos em re a li zar a oû ci- 
na de vem com pa re cer no CCVM no
ho rá rio da au la e re a li zar a ins cri ção
pre sen ci al men te e gra tui ta men te.

 O CCVM û ca lo ca li za do à Rua Di- 
rei ta, nº 149, Cen tro His tó ri co de São
Luís.

ELAS VOLTARAM!

BLACKPINK anuncia novo
álbum e turnê mundial

NO TRAILER <BORN PINK= O GRUPO DIVULGA AS NOVIDADES

Um dos mai o res no mes do K-pop, o BLACK PINK es tá
de û ni ti va men te de vol ta. O quar te to fe mi ni no de k-pop
anun ci ou, nes te do min go (31), que lan ça rá um no vo ál- 
bum e que tam bém sai rá em tur nê mun di al ain da es te
ano.

O gru po di vul gou um trai ler, in ti tu la do <BORN
PINK=, de apro xi ma da men te 30 se gun dos, re ve lan do
que o pró xi mo dis co, ain da sem no me di vul ga do, che ga- 
rá às pla ta for mas di gi tais em se tem bro e que a sé rie de
shows pe lo mun do co me ça rá em ou tu bro.

Na úl ti ma sex ta-fei ra (29), as

me ni nas lan ça ram o seu no vo

sin gle, <Ready For Lo ve=. 

Es te é o pri mei ro lan ça men to do quar te to des de o seu
dis co mais re cen te, <The Al bum=, de 2020. Jen nie, Ji soo,
Li sa e Ro sé di vi dem os vo cais da fai xa, com so no ri da de
pop. Os fãs do gru po já co nhe ci am a <Ready For Lo ve=,
que te ve uma ver são de mo va za da, após o lan ça men to
do do cu men tá rio <Light Up The Sky=, na Net üix, em
2020. Além dis so, as me ni nas tam bém anun ci a ram o
pré-lan ça men to de um no vo sin gle pa ra es te mês.

PRODUÇÃO DA APPLE TV +

Scorsese e DiCaprio
fazem novo filme juntos

LONGA É ESTRELADO POR DICAPRIO E DIRIGIDO POR  SCORSESE

A re vis ta Variety anun ci ou em uma no ta que The Wa- 
ger, ûl me pro du zi do pe la Ap ple TV +, ba se a do no li vro
homô ni mo do jor na lis ta Da vid Grann, te rá Mar tin Scor- 
se se co mo di re tor.

A pro du ção é es tre la da pe lo ator Le o nar do Di Ca prio,
que não tra ba lha va com o ci ne as ta des de O Lo bo de Wall
Stre et, lan ça do em 2013.

The Wa ger: A Ta le of Ship wreck,

Mutiny, and Mur der con ta a his tó ria

de uma ex pe di ção na val bri tâ ni ca

no sé cu lo XVI II . 

A em bar ca ção en ca lha e faz a tri pu la ção en fren tar sé- 
ri os de sa û os até ser res ga ta da e le va da de vol ta à ci vi li za- 
ção, on de se rão acu sa dos de trai ção e ho mi cí dio. A nar- 
ra ti va é si tu a da na Amé ri ca do Sul.

Ain da sem da ta pre vis ta pa ra o seu lan ça men to, a
obra con ta com a par ti ci pa ção de ato res co mo Ro bert
De Ni ro, Jes se Ple mons, Lily Glads to ne, Tan too Car di nal,
Ca ra Ja de Myers, Ja Nae Col lins e Jil li an Di on

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