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TRIPLO HOMICÍDIO

Presos suspeitos 
de matar três meninas 

no sul do Maranhão 

Na contagem regressiva das eleições 
gerais mais tensas sob a democracia 

pós-Constituição de 1988, os brasileiros 
estão sentindo medo de debater políti-
ca em mesa de bar ou até mesmo entre 

amigos e familiares. 

Campanha intoxicada 
 

Policiais militares prendeu os suspeitos de matar três jovens na cidade de Davinópolis . Os corpos das vítimas foram encon-
trados no riacho Cacau. Os presos foram encontrados em uma residência, em Davinópolis, com drogas, celulares e outros ob-

jetos. Um dos celulares era de Jennifer, umas das jovens mortas, e tinha uma foto dela na tela. PÁGINA 9

Vereadores aprovam orçamento de 4,1 bilhões para São Luís
Previsão orçamentária para o ano que vem é R$ 4,1 bilhões. Após a aprovação, Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) seguiu para a apreciação do Executivo Municipal

PÁGINA 3

Governo pode zerar IPVA 
de motos, diz deputado 

Neto Evangelista

Durante pronunciamento nesta terça-feira (02), na tribuna da 
Assembleia Legislativa, o deputado estadual Neto Evangelista 
(União Brasil) fez um apelo e um alerta para que o governo do 
Estado envie à Casa Legislativa projeto de Lei que zera o Im-
posto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) so-
bre motos de até 170 cilindradas.
PÁGINA 3

Ladrões mandam Jovem entrar em rio e ele some
PÁGINA  9

Roupas lideram 
preferência 

de presentes para 
o dia dos pais

PÁGINA 9

PF deflagra ação 
contra fraudes 

 bancárias 
no  Maranhão  

PÁGINA 10

Grupo Canopus lança 
hoje o Village Garden

 A construtora inovou e trouxe para o mercado um segmento único de condomínios, 
apostando no conforto e praticidade, para quem sempre sonhou em ter o seu próprio 
apartamento. O Village Garden será o seu primeiro condomínio clube com Giardino, 

construído na região que mais cresce na cidade. PÁGINA 10

Judoca maranhense é 
convocado para Mundial

PÁGINA 11
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Durante agosto e setembro, presença dos senadores em Brasília não será obrigatória,
disse Rodrigo Pacheco. Após as eleições, será iniciado regime de esforço concentrado

ATÉ AS ELEIÇÕES

Senado terá somente
sessões semipresenciais

O pre si den te do Se na do, Ro dri go
Pa che co (PSD-MG), co mu ni cou, nes- 
ta ter ça-fei ra (2/8), que o cha ma do
<es for ço con cen tra do= pa ra a vo ta ção
de ma té ri as no Con gres so, que con ta- 
rá com a pre sen ça obri ga tó ria dos
par la men ta res no ple ná rio, ocor re rá
após as elei ções des te ano.

 O pri mei ro tur no das elei ções es tá
mar ca do pa ra 2 de ou tu bro.

<O Se na do re a li za rá ses sões se mi- 
pre sen ci ais, nos me ses de agos to e se- 
tem bro, pa ra apre ci a ção de me di das
pro vi só ri as e pro je tos de lei su ge ri dos
pe las ban ca das. Já as ses sões pre sen- 
ci ais, em re gi me de es for ço con cen- 
tra do pa ra apre ci a ção de au to ri da des,
con for me de ci são da mai o ria dos lí- 
de res, fi ca rão pa ra o pe río do ime di a- 

ta men te após as elei ções de 2 de ou tu- 
bro, pa ra se ga ran tir quó rum qua li fi- 
ca do=, es cre veu o pre si den te no Twit- 
ter.

Na ma nhã des ta ter ça-

fei ra (2/8), foi re a li za da

a pri mei ra reu nião de

lí de res par ti dá ri os após

o re ces so pa ra de fi nir a

pau ta de vo ta ções do

se gun do se mes tre. No

fo co dos tra ba lhos,

es tão 13 ve tos

do pre si den te Jair

Bol so na ro que pre ci sam

ser ana li sa dos. 

Além dis so, há uma sé rie de me di- 
das pro vi só ri as (MPs) que, ca so não
se jam apre ci a das em bre ve, cor rem o
ris co de per de rem a va li da de. Na Câ-
ma ra, por exem plo, são se te.

MUDANÇAS

Lei de Arbitragem será debatida em audiência pública
A Co mis são de Cons ti tui ção e Jus ti- 

ça (CCJ) da Câ ma ra dos De pu ta dos
apro vou, nes ta ter ça-fei ra (2/8), o re- 
que ri men to de ur gên cia pa ra re a li zar
uma au di ên cia pú bli ca no in tui to de
dis cu tir o pro je to que al te ra as re gras
de ar bi tra gem no Bra sil.

O Pro je to de Lei (PL)

3.293/2021, que al te ra a

Lei da Ar bi tra gem, é de

au to ria da de pu ta da

fe de ral Mar ga re te

Co e lho (PP-PI) e foi

apre sen ta do em

no vem bro do ano

pas sa do.

 Se gun do o tex to, as al te ra ções pro- 
pos tas na Lei nº 9.307/1996 vi sam
<pro ver li mi tes ob je ti vos à atu a ção do
ár bi tro e oti mi zar o de ver de re ve la ção
às par tes=.

Ou tro pon to im por tan te do pro je to
é a obri ga to ri e da de de se pu bli car in- 
for ma ções re fe ren tes às dis pu tas ar bi- 
tra das, co mo os va lo res en vol vi dos.

Mar ga re te de fen de que a Lei da Ar bi-
tra gem não obri ga que as ar bi tra gens
se jam con fi den ci ais, e que a di vul ga- 
ção dos da dos po de dis su a dir os pe di-
dos in de vi dos de anu la ção das de ci- 
sões fei tas pe los tri bu nais par ti cu la res
e <aju da rá a cri ar uma ver da dei ra ju- 
ris pru dên cia, tão ca ra ao sis te ma ju rí- 
di co, mas ine xis ten te na ar bi tra gem=,
se gun do o pro je to.

A pau ta de vo ta ções do ple ná rio da
Câ ma ra nes ta ter ça in clui um re que ri- 
men to de ur gên cia que, se apro va do,
agi li za a vo ta ção do tex to e dis pen sa o
trâ mi te nas co mis sões. 

A con vo ca ção de uma au di ên cia
pú bli ca não sus pen de es sa aná li se,
mas é vis ta co mo um <ar gu men to po-
lí ti co= pa ra atra sar a vo ta ção.

ELEI ÇÕES 2022

Ma ra Ga bril li é anunciada
co mo vi ce de Te bet

O ANÚNCIO FOI FEITO DURANTE EVENTO NA SEDE DO PSDB

O PSDB ofi ci a li zou, nes ta ter ça-fei ra (2/8), a se na do ra
Ma ra Ga bril li (PSDB-SP) co mo vi ce da tam bém se na do- 
ra Si mo ne Te bet (MDB-MS) na cha pa à Pre si dên cia da
Re pú bli ca. 

O anún cio foi fei to du ran te even to na se de do PSDB
em São Pau lo. <Es tou li son je a da de ter uma mu lher co- 
mo a Si mo ne me con vi dan do pa ra ser vi ce de la=, dis cur- 
sou Ga bril li. <Vo cês po dem ima gi nar o ta ma nho da mi- 
nha emo ção em po der con tri buir pa ra es se país, por que
fo ram as pes so as com de fi ci ên cia que me fi ze ram que- 
rer lu tar pa ra que as pes so as te nham opor tu ni da de=,
com ple tou.

Em seu dis cur so, a se na do ra re lem brou a tra je tó ria na
po lí ti ca, pas san do por car gos de ve re a do ra, de pu ta da,
pe lo co mi tê da Or ga ni za ção das Na ções Uni das
(ONU) so bre os Di rei tos das Pes so as com De fi ci ên cia,
até ocu par o car go atu al de se na do ra. Ga bril li cri ti cou
ain da o go ver no de Jair Bol so na ro (PL) e tam bém os go- 
ver nos do PT.

<Eu fi co mui to, mui to ar ra sa da, tris te, de ver um go- 
ver no des de nhan do a po pu la ção ne gra, as mu lhe res, as
me ni nas, des de nhan do os in dí ge nas=, afir mou a se na- 
do ra. <É im pos sí vel de con vi ver com uma si tu a ção des- 
sa. Des de nhar do nos so pró prio país. Às ve zes, pa re ce
que o nos so pre si den te só en gran de ce quan do ele vê as
pes so as so fren do, quan do ele vê as pes so as di mi nuin- 
do=, com ple tou. A se na do ra dis se ain da que viu <den tro
da mi nha ca sa o meu pai ser ex tor qui do pe lo PT, com
uma ar ma na ca be ça=.

A se na do ra  afir mou que a es co lha de uma cha pa
100% fe mi ni na foi fei ta após pes qui sas qua li ta ti vas. 

ELEIÇÕES 2022

MPF recorre para Eduardo
Cunha não se candidatar

DECISÃO DO TRF PERMITE QUE CUNHA SE CANDIDATE EM 2022

ARQUIVO

O Mi nis té rio Pú bli co Fe de ral (MPF) en trou, nes ta ter- 
ça-fei ra (2/8), com um re cur so con tra de ci são do Tri bu- 
nal Re gi o nal Fe de ral da 1ª Re gião (TRF-1) que per mi te
que o ex-de pu ta do fe de ral Edu ar do Cu nha (PTB) con- 
cor ra nas elei ções de 2022.

O MPF de fen de que as nu li da des apon ta das pe lo re la- 
tor do ca so, o de sem bar ga dor Car los Au gus to Pi res
Bran dão, na cas sa ção do de pu ta do não ocor re ram e não
con fi gu ram vi o la ção do de vi do pro ces so le gal, ao con- 
tra di tó rio e à am pla de fe sa. Cu nha foi cas sa do pe la Câ- 
ma ra dos De pu ta dos em 2016 e es ta va ine le gí vel até a
de ci são do TRF-1.

Ele pre ten de con cor rer no va men te à Câ ma ra nes te
ano. Além do re cur so, o MPF im pe trou um man da do de
se gu ran ça pa ra sus pen der ime di a ta men te os efei tos da
de ci são do TRF-1, tor nan do Cu nha no va men te ine le gí- 
vel.

Se gun do a pro cu ra do ra re gi o nal da Re pú bli ca Mi che- 
le Ran gel de B. Volls tedt Bas tos, o ris co de ofen sa aos di- 
rei tos po lí ti cos de Edu ar do Cu nha, que fun da men tou a
de ci são do Tri bu nal, é um ris co ar ti fi ci al. <O ora agra va- 
do aguar dou ar di lo sa men te a pro xi mi da de do plei to
elei to ral de 2022 pa ra só en tão ajui zar ação ori gi ná ria
com o fi to de afas tar as pe na li da des que lhes fo ram im- 
pos tas=, dis se a pro cu ra do ra. Ela tam bém ava lia que a
de ci são do TRF-1 <põe em xe que= a se gu ran ça ju rí di ca, a
con fi a bi li da de nas ins ti tui ções, a paz so ci al e a de mo- 
cra cia.

O man da do de se gu ran ça se rá jul ga do pe la Cor te Es- 
pe ci al do TRF-1 e o re cur so se rá jul ga do pe la 5ª tur ma do
Tri bu nal.

São Luís, quarta-feira, 3 de agosto de 2022

https://banca.oimparcial.com.br/
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Previsão orçamentária para o ano que vem é R$ 4,1 bilhões. Após a aprovação, Lei de
Diretrizes Orçamentárias (LDO) seguiu para a apreciação do Executivo Municipal

CÂMARA DE SÃO LUÍS

Vereadores aprovam
LDO com sete emendas

A
Câ ma ra Mu ni ci pal de São 
Luís apro vou, na ses são des ta 
ter ça-fei ra (5), o Pro je to de 
Lei nº. 81/2022, apre sen ta do 

pe lo Exe cu ti vo Mu ni ci pal, re fe ren te 
às di re tri zes or ça men tá ri as pa ra o ano 
de 2023 (LDO 2023). A ma té ria re ce- 
beu dois vo tos con trá ri os – dos ve re a- 
do res Mar lon Gar cia (PSC) e Char les 
dos Car ri nhos (PRTB) – e se gui rá pa ra 
san ção ou ve to do pre fei to Edu ar do 
Brai de (sem par ti do).

No iní cio da reu nião, o ve re a dor 
Char les dos Car ri nhos, que é lí der do 
PRTB na Ca sa, pe diu a in ver são da 
pau ta e, de pois, so li ci tou que a pro- 
pos ta fos se apre ci a da an tes das de- 
mais ma té ri as que es ta vam na Or dem 
do Dia. Em se gui da, o pre si den te Os- 
mar Fi lho (PDT), que es ta va pre si din- 
do a ses são, co lo cou a su ges tão em 
apre ci a ção pa ra que o pro je to pu des- 
se ser vo ta do.

Se te emen das, en tre mo di fi ca ti vas, 
su pres si vas e adi ti vas, fo ram apre sen- 
ta das pe los par la men ta res. As al te ra- 
ções fo ram vo ta das e apro va das na se- 
ma na pas sa da pe la Co mis são de Or- 
ça men to, Fi nan ças, Pla ne ja men to e 
Pa trimô nio Mu ni ci pal (COFPPM) e 
en vi a da à Me sa Di re to ra do Le gis la ti- 
vo na úl ti ma se gun da-fei ra (1º).

A LDO traz pa ra o pró xi mo ano re- 
cei ta es ti ma da em R$ 4,1 bi lhões, com 
me tas e di re tri zes or ça men tá ri as pa ra 
in ves ti men tos na ad mi nis tra ção pú- 
bli ca mu ni ci pal, ações do Pla no Plu ri- 
a nu al (PPA), Po der Le gis la ti vo, den tre 
ou tros.

As in for ma ções ser vi rão de ba se 
pa ra res pal dar as ações na LOA (Lei

Elo gi os à re la to ra

LDO

A LDO TRAZ PARA O PRÓXIMO ANO RECEITA ESTIMADA EM R$ 4,1 BILHÕES

Or ça men tá ria Anu al) 2023, cu jo pro- 
je to de lei de ve co me çar a tra mi tar na 
Câ ma ra de São Luís em se tem bro des- 
te ano e cu ja vo ta ção es tá pre vis ta pa- 
ra de zem bro.

Du ran te a vo ta ção da ma té ria, di- 
ver sos ve re a do res enal te ce ram o tra- 
ba lho da re la to ra ve re a do ra Rejanny 
Bra ga (DC), in clu si ve, des ta can do que 
a LDO é uma das ma té ri as mais im- 
por tan tes que tra mi tam na Ca sa.

<Es se tra ba lho vai nor te ar as ações 
do Exe cu ti vo no ano que vem. Pa ra- 
béns à re la to ra ve re a do ra Rejanny 
Bra ga que pro du ziu um ex ce len te re- 
la tó rio téc ni co=, agra de ceu o ve re a dor 
Rai mun do Pe nha (PDT), lí der do go- 
ver no.

Ao tex to ori gi nal, en vi a do pe lo Po- 
der Exe cu ti vo, fo ram pro to co la das 16 
emen das, mas so men te se te fo ram 

aca ta das in te gral men te e no ve fo ram 
re jei ta das pe lo co le gi a do, sen do cin co 
mo di fi ca ti vas, uma su pres si va e três 
adi ti vas.

<Cum pri mos to dos os pro to co los 
re gi men tais. Ini ci al men te, fo ram pro- 
to co la das 19 emen das, mas três fo ram 
de vol vi das e 16 su ges tões es ta vam ap-
tas. Des tas, se te aca ba ram in cor po ra- 
das no tex to do pro je to e fo ram en tre-
gues ao pre si den te da Ca sa, que es ta rá 
nos pró xi mos di as de fi nin do uma da- 
ta opor tu na pa ra vo ta ção=, in for mou 
Rejanny Bra ga.

A Lei de Di re tri zes Or ça men tá ri as 
(LDO) es ta be le ce me tas e pri o ri da des 
pa ra o ano se guin te. Pa ra is so, fi xa o 
mon tan te de re cur sos que a ad mi nis-
tra ção mu ni ci pal pre ten de eco no mi-
zar, es ta be le ce nor mas pa ra as des pe- 
sas dos po de res, en tre ou tras fun ções.

AÇÃO PARLAMENTAR

Governo pode zerar IPVA de motos, diz Evangelista

PROJETO DE LEI ZERA O IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (IPVA) SOBRE MOTOS DE ATÉ 170 CILINDRADAS.

Du ran te pro nun ci a men to nes ta
ter ça-fei ra (02), na tri bu na da As sem- 
bleia Le gis la ti va, o de pu ta do es ta du al
Ne to Evan ge lis ta (União Bra sil) fez
um ape lo e um aler ta pa ra que o go- 
ver no do Es ta do en vie à Ca sa Le gis la- 
ti va pro je to de Lei que ze ra o Im pos to
so bre Pro pri e da de de Veí cu los Au to- 
mo to res (IP VA) so bre mo tos de até
170 ci lin dra das.

<Vá ri os tra ba lha do res uti li zam es- 
sas mo tos pa ra se des lo car ao tra ba- 
lho. E com a isen ção, es te tra ba lha dor,
ao in vés de pa gar o IP VA no iní cio do
ano, po de com prar o ma te ri al es co lar
do seu fi lho, ou até mes mo fa zer um
su per mer ca do me lhor. Ago ra, is so de- 
pen de, ex clu si va men te, do Go ver no

do Es ta do en vi ar, ain da es te ano, pa ra
As sem bleia Le gis la ti va es se pro je to de
lei pa ra que pos sa ser pre vis to na Lei
Or ça men tá ria Anu al e pos sa va ler em
2023=, des ta cou Ne to.

O par la men tar en fa ti zou que o go- 
ver no do Ma ra nhão já es tá au to ri za do
a ze rar o im pos to, uma vez que, o Se- 
na do Fe de ral já apro vou em ju lho des- 
te ano re so lu ção que per mi te que os
es ta dos bra si lei ros ze rem o IP VA des- 
sas mo tos.

<Em tem pos de cri se

fi nan cei ra, quem tem

di nhei ro co mo po der

pú bli co é quem tem que

abrir mão do seu

im pos to pa ra po der

be ne fi ci ar os

tra ba lha do res, aque las

pes so as que mais

pre ci sam=, fi na li zou

Ne to Evan ge lis ta.

1

2

3

<Olha os per fis dos po lí ti cos. Só no Bra sil
gen te do par ti do co mu nis ta de fen de de -
mo cra cia=

Es tra nhos si nais (1)

Es tra nhos si nais (2)

Me ta am bi ci o sa

Cam pa nha in to xi ca da
Na con ta gem re gres si va das elei ções ge rais mais ten sas

sob a de mo cra cia pós-Cons ti tui ção de 1988, os bra si lei ros
es tão sen tin do me do de de ba ter po lí ti ca em me sa de bar
ou até mes mo en tre ami gos e fa mi li a res. O am bi en te de vi- 
o lên cia que in to xi ca a po lí ti ca ul tra pas sa os li mi tes da ci vi- 
li da de, do res pei to ao con tra di tó rio e se trans for ma em
ame a ça ou as sas si na to, co mo ocor reu com o pe tis ta Mar- 
ce lo Ar ru da, em Foz do Igua çu. O bol so na ris ta as sas si no
mos trou o quan to a pai xão po lí ti ca por fi gu ra de <mi to= ex- 
tra po lam os li mi tes da con vi vên cia en tre os hu ma nos.
Mar ce lo foi bar ba ri za do na fes ta de 50 anos, só por que vin- 
cu lou o even to à ima gem do ex-pre si den te Lu la.

As re des so ci ais fo ram trans for ma das em cam po de ba- 
ta lha, no qual qua se tu do que tran si ta no am bi en te ci ber- 
né ti co po de aca bar em bri ga, ame a ças ou con fron tos en tre
elei to res de Lu la e de Bol so na ro. Nem é tan ta a ques tão ide- 
o ló gi ca, que per pas sa à dis tân cia do en ten di men to de boa
par te des ses seg men tos so ci ais. A Car ta pe la De mo cra cia,
que já se apro xi ma de 700 mil sig na tá ri os, ge rou até re a ção,
com a <Car ta da Di rei ta=. En quan to a cam pa nha ain da nem
co me çou, ma ni pu lam-se os in gre di en tes do la bo ra tó rio do
gol pis mo fas cis ta que po de apa re cer de cor po in tei ro no
dia 7 de se tem bro, por oca sião das co me mo ra ções dos 200
anos da In de pen dên cia do Bra sil. Os ci en tis tas po lí ti cos
ten tam en ten der o que se pas sa no Bra sil sob o co man do
do pre si den te de ex tre ma-di rei ta, Jair Bol so na ro. A ur na do
dia 2 de ou tu bro se rá pos ta na en cru zi lha da en tre o es quer- 
dis ta Lu la da Sil va, que li de ra com am pla van ta gem às pes- 
qui sas, e Bol so na ro, que te me per der a re e lei ção, por tan to
usa to das as ar ma di lhas pa ra ten tar vi rar o jo go. In clu si ve
usan do as for ças ar ma das e até as po li ci as mi li ta res es ta du- 
ais. A Câ ma ra, co man da da pe lo Cen trão pôs na or dem-do-
dia um pro je to que ti rar a au to no mia dos go ver na do res so- 
bre as PMS, cu jos co man dan tes pas sa rão a ser es co lhi dos
em lis tra trí pli ce e com man da to de dois anos, além de de fi- 
nir seus or ça men tos. Ci en tis tas ame ri ca nos já con cluí ram
que o vo to po de ter mais a ver com me do do ad ver sá rio do
que com amor pe lo pró prio par ti do. Se rá que tal fenô me no
es te ja bro tan do nas elei ções de 2022 no Bra sil? Se rá que o
elei tor vai pa ra a ur na vo tar em Bol so na ro com me do do es- 
quer dis mo, ou o elei tor de Lu la vo ta rá por me do da di rei ta
bol so na ris ta? E por que se rá que o pre si den te da Re pú bli ca
diz ago ra ter me do de per der a elei ção e ser pre so, jun ta- 
men te com seus fi lhos. <Ati ro pa ra ma tar. Nin guém me le va
pre so. Pre fi ro mor rer=, afir mou Bol so na ro a um in ter lo cu- 
tor, se gun do o jor na lis ta Gui lher me Ama do (Me tró po les),
en quan to fa la va de uma su pos ta cons pi ra ção pa ra pren dê-
lo. Co mo di zia Ri o bal do, <Pi or do que ter me do é per der a
von ta de de ter co ra gem=. 

Do pre si den te Bol so na ro, de mons tran do que não en ten- 
de é na da de ide o lo gia. Es tá su pe res ti man do a pre sen ça de
co mu nis tas no Bra sil. Vi são ide o ló gi ca é to tal men te za ro- 
lha.

A re a ção nas re des so ci ais de se gui do res do se na dor We- 
ver ton Ro cha (PDT) con tra o can di da to do PSC, Lahé sio
Bon fim in di ca que o pri mei ro po de te mer uma apro xi ma- 
ção in de se ja da do se gun do, nas pes qui sas. Fo ra a is so, há a
ques tão do es pa ço elei to ral bol so na ris ta que a du pla dis- 
pu ta no Ma ra nhão.

Quan to a ques tão pa tri mo ni al de Lahe sio, co lo ca da no
cen tro do len ga len ga, o me lhor que os pe de tis tas fa zem é
fi car na de les. Até ago ra, a cam pa nha de We ver ton não tem
si do na da pa re ci da com o seu dis cur so de po bre za na in- 
fân cia. A sua me ga-con ven ção an te ci pou o que vem pe la
fren te.

Além de ter in di ca do o pro cu ra dor fe de ral li cen ci a do Fe- 
li pe Ca ma rão pa ra vi ce de Car los Bran dão, o PT do Ma ra- 
nhão quer avan çar além dos atu ais de pu ta dos Jo sé Iná cio
(es ta du al) e Zé Car los (fe de ral). <O ob je ti vo do PT é do brar
as ban ca da es ta du al e fe de ral=, dis se Fran ci mar Me lo, pre- 
si den te re gi o nal.

O de pu ta do Othe li no Ne to (PC doB) con se guiu
con ven cer o co le ga de Ale ma, Vi ní cius Lou ro, do

PL de Jair Bol so na ro a ade rir ao pa lan que de Flá- 
vio Di no, can di da to a se na dor. Di no tem si do o po lí ti co que
mais con fron ta Jair Bol so na ro, e Car los Bran dão é do mes- 
mo PSB de Di no.

 
Flá vio Di no co man da a sua cam pa nha e a de Car- 

los Bran dão, a quem nun ca pou pa elo gi os pe la
le al da de e co la bo ra ção co mo vi ce-go ver na dor e
ago ra na dis pu ta da re e lei ção. Vi ní cius Lou ro é

do no de for te re du to elei to ral na re gião do mé dio
Me a rim, com o prag ma tis mo cen tra do en tre Pe drei ras e
Tri zi de la do Va le.

 
Pa ra não dei xar pas sar em bran co, Flá vio Di no tui- 

tou on tem em sua re de, a fe li ci da de de ver o cen- 
so de mo grá fi co co me çan do no Bra sil. <Foi o Ma- 
ra nhão que en trou com ação ju di ci al em 2021, no

Su pre mo Tri bu nal, que obri gou o go ver no fe de ral a
fa zer o Cen so, co mo a lei man da=. 

São Luís, quarta-feira, 3 de agosto de 2022
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OPINIÃO4

FER NAN DO SHAYER
Co fun da dor e CEO da Cloe, pla ta for ma
de apren di za gem ati va

RA FA EL LA MA TI O LE E NAI RA DU AR TE
Di re to ra de He alth & Hu man Ca pi tal So -
lu ti ons da Aon Bra sil/Ge ren te em
Consultancy & So lu ti ons da Aon Bra sil

Quanto tempo as crianças devem passar em frente à tela?

Uma das per gun tas atu ais mais in- 
qui e tan tes é a re la ção en tre os û lhos e
o mun do di gi tal. Em par ti cu lar de pois
da pan de mia, vo cê já pa rou pa ra re- 
üe tir so bre quan to tem po seus û lhos
de ve ri am gas tar na fren te dos iPads,
iPho nes, ta blets e ou tros apa re lhos?

Quan do eu era cri an ça, nos anos
1970 e 1980, eu gos ta va mui to de jo gar
bo la. Des cia no tér reo do pré dio em
que mo ra va e pas sa va ho ras jo gan do
fu te bol, jun ta men te com meu ir mão e
nos sos vi zi nhos, na qua dra ima gi ná- 
ria que ia des de a gan gor ra ama re la
que û ca va per to do ele va dor de ser vi- 
ço até a lou sa pre ta que û ca va do ou- 
tro la do do pá tio. Sem pre aca ba va em
con fu são, mas is so nun ca nos im pe- 
dia de vol tar no dia se guin te pa ra jo- 
gar mais, to dos ami gos de no vo. Éra- 
mos raiz e não sa bía mos.

Mas não era só fu te bol. Tam bém
an dá va mos de bi ci cle ta, jo gá va mos
bo tão e jo gos de ta bu lei ro. E as sis tía- 
mos a mui ta te le vi são. De se nhos, ûl- 
mes, jo gos e no ve las. Sem pre que con- 
ver so com ami gos, nos lem bra mos
com nos tal gia des ses tem pos e no to,
as so ci a da a es sas me mó ri as, mui ta
pre o cu pa ção por par te dos pais so bre
quan to os û lhos es tão dei xan do de
apro vei tar des sas ex pe ri ên ci as ex ter- 
nas, ao gas ta rem tan to tem po no
mun do di gi tal. Qual o li mi te cer to
des sa pre o cu pa ção?

Em cer ta me di da, a pre o cu pa ção
me pa re ce mui to exa ge ra da. Por
exem plo, ar gu men ta-se que os û lhos
es tão dei xan do de ter uma vi da so ci al
ao û ca rem na te la. Is so é mui to ques ti- 
o ná vel. Por meio dos mui tos apli ca ti- 
vos que usam, in cluin do-se What- 
sApp, Ins ta gram e mui tos jo gos co la- 
bo ra ti vos, os jo vens es tão em con ta to
com mui to mais gen te do que es tá va- 
mos no pas sa do, e com uma frequên- 
cia mui to mai or. Mas é um con ta to di- 
gi tal, que não é igual ao pre sen ci al

que ti ve mos. Is so po de ser es tra nho
pa ra nós adul tos, mas se rá que é
ruim?

Tam bém se ar gu men ta que os û- 
lhos û cam mui to tem po nos jo gui- 
nhos. Se rá que exis te re al men te uma
van ta gem tão gran de do fa mo so pe- 
ga-pe ga em re la ção ao Ro blox? Ou do
es con de-es con de em re la ção ao Mi- 
ne craft? Es ses jo gos são fei tos por es- 
pe ci a lis tas, es ti mu lam a cri a ti vi da de e
a agi li da de de ra ci o cí nio, além da co- 
la bo ra ção com jo vens que es tão em
vá ri as par tes do mun do. Brin ca dei ras
in fan tis têm um cu nho pe da gó gi co
re le van te, ao pro por ci o nar uma ex pe- 
ri ên cia sig ni û ca ti va às cri an ças so bre
re gras so ci ais, cri a ti vi da de, com pe ti- 
ção e co la bo ra ção. Os jo gos di gi tais
não têm is so?

Ou tros pais ques ti o nam o nú me ro
de ho ras em que as cri an ças û cam à
fren te dos dis po si ti vos. São mui tas
ho ras, re al men te, mas, a bem da ver- 
da de, elas fa zem mui tas coi sas di fe- 
ren tes lá den tro. Às ve zes es tão as sis- 
tin do a uma sé rie de te le vi são, co mo
fa zía mos por ho ras a ûo, à fren te da
te le vi são. Nou tras, es tão len do li vros
no kin dle (em vez do li vro im pres so
que usá va mos). Qua se sem pre es tão
in te ra gin do so ci al men te com os ami- 
gos. E pro du zem ví de os mui to cri a ti- 
vos em mí di as in te ra ti vas, al go que
não es ta va dis po ní vel a nós. O tem po
gas to ali vai mui to além do Ins ta gram
e do jo gui nho.

Quan do pen sa mos no mun do em
que os nos sos û lhos vi ve rão, é mui to
pro vá vel que o tem po que eles es te- 
jam in ves tin do nas te las, ho je, lhes se- 
ja mui to útil. Ca da vez mais, a ex pe ri- 
ên cia hu ma na se rá ao mes mo tem po
fí si ca e di gi tal. O que vo cê sen te quan- 
do es que ce o smartpho ne em ca sa?
Co mo dis se uma pro fes so ra num en- 
con tro que û ze mos na se ma na pas sa- 
da, <pa re ce que me fal ta um bra ço=.
Co mo se rá is so em 20 anos, quan do os
jo vens se rão adul tos?

Co mo adul tos, não com pre en de- 
mos ain da mui to bem o mun do di gi- 

tal. Não sa be mos ain da cri ar re gras
ade qua das. Não sa be mos apoi ar um
uso sau dá vel. Is so nos as sus ta e nos
apro xi ma do ar gu men to de que o nos-
so mun do era me lhor, mais sau dá vel.
As re gras que nos sos pais nos im pu se- 
ram eram ade qua das ao mun do em
que vi ve mos ho je, mas se rá que es sas
mes mas re gras se rão ade qua das pa ra
quem nos sos û lhos se rão ama nhã?

Dis se que acho a pre o cu pa ção par-
ci al men te exa ge ra da por que ela faz
sen ti do. Há es tu dos que in di cam efei-
tos ne ga ti vos à saú de pe la ex po si ção
exa ge ra da aos dis po si ti vos, in clu si ve
vi su ais. Al guns jo gos es ti mu lam o seu
uso con ti nu a do por meio de do ses ex- 
ces si vas de do pa mi na, que po dem vi- 
ci ar. O con ví vio no mun do fí si co po de
û car pre ju di ca do se a cri an ça não for
ex pos ta e for ma da des de ce do pa ra fa-
zê-lo de ma nei ra sau dá vel, e is so in- 
clui con ver sar olhan do nos olhos,
pres tan do aten ção, sen do em pá ti co,
sem olhar pa ra uma te la en quan to
con ver sa.

Par te des se equi lí brio vem do ti po
de in te ra ção que os pais têm com o
mun do di gi tal. Mui tas ve zes, cri ti ca- 
mos o uso ex ces si vo pe los jo vens, mas
fa ze mos a mes ma coi sa. Se rá que não
po de mos fa zer jun to com eles? Te nho
óti mas lem bran ças dos ûl mes de te le-
vi são que as sis tia com meus pais. Era
uma te la, mas a as sis tía mos jun tos.

Res guar da das as li mi ta ções de
tem po, que são sem pre úteis pa ra se
evi tar o exa ge ro, em vez de pe dir aos
seus û lhos pa ra lar gar o mun do di gi tal
(en quan to vo cê û ca no Ins ta gram ou
man dan do e-mails de tra ba lho…),
por que vo cê não en tra no mun do di- 
gi tal de les? Tal vez pos sa ver uma sé rie,
jo gar um jo gui nho, ler uma his tó ria na
te li nha que eles usam. Es se mo vi men- 
to vai lhe dar es pa ço na re la ção pa ra,
na ho ra cer ta, lhes pe dir pa ra des li gar.
E lhes tra rá me mó ri as ines que cí veis,
as sim co mo as que eu te nho quan do
chu ta va bo la com meu pai na praia do
Gua ru já.

Resiliência da força de trabalho

O bem-es tar dos co la bo ra do res já
era uma gran de pre o cu pa ção pa ra
mui tas em pre sas, mes mo an tes do
iní cio da pan de mia de co vid-19. Ago- 
ra, é es sen ci al e vai além: as or ga ni za- 
ções mun do afo ra re co nhe cem o im- 
pac to que os úl ti mos dois anos ti ve- 
ram no bem-es tar fí si co, emo ci o nal,
û nan cei ro e so ci al de seus co la bo ra- 
do res e, por es se mo ti vo, es tão ca da
vez mais re co nhe cen do a im por tân cia
da re si li ên cia da for ça de tra ba lho.

Em sua es tru tu ra de Po lí ti cas de
Saú de de 2020, a Or ga ni za ção Mun di- 
al da Saú de aûr ma que a re si li ên cia <é
de ter mi na da pe la dis po ni bi li da de de
am bi en tes de apoio, que são es sen ci- 
ais pa ra que as pes so as au men tem o
con tro le so bre os de ter mi nan tes de
sua saú de=. Não é ape nas um olhar
pa ra uma pers pec ti va de cur to pra zo,
à me di da que na ve gam pe la pan de- 
mia e tra zem os tra ba lha do res de vol- 
ta ao lo cal de tra ba lho. Mas sim um
ele men to crí ti co do su ces so dos ne gó- 
ci os a lon go pra zo. Cer ti û car-se de
que os co la bo ra do res se sin tam apoi- 
a dos, se gu ros e cui da dos de ve ser um
ele men to cen tral da es tra té gia de pes- 
so as e da cul tu ra de uma or ga ni za ção.

Pa ra aque las que bus cam o bem-
es tar dos seus co la bo ra do res co mo
uma fer ra men ta além de atra ção e re- 
ten ção de ta len tos, o in ves ti men to
nes se es for ço po de aju dar as equi pes
a cons truir re si li ên cia, pro por ci o nan- 
do adap ta bi li da de à mu dan ça, um
sen ti men to de per ten ci men to e a ca- 
pa ci da de de atin gir o po ten ci al má xi- 
mo. As em pre sas que ofe re cem pro- 
gra mas de bem-es tar tam bém po dem
ser re com pen sa das não só com uma
re du ção nos cus tos em saú de, mas
tam bém com a me lho ria da pro du ti- 
vi da de e de sem pe nho û nan cei ro.

Di an te de uma cri se tão com ple xa,
mui tas em pre sas elen ca ram, en tre as
me tas, aju dar os co la bo ra do res — es- 
sen ci ais nos es for ços pa ra ope rar du- 
ran te a cri se — a de sen vol ver re si li ên- 

se rem mais re si li en tes e a en fren tar os
tem pos tur bu len tos que ain da es ta- 
mos vi ven do, es tá a ofer ta de be ne fí ci- 
os e ini ci a ti vas que fo quem não ape- 
nas na saú de fí si ca, mas tam bém na
saú de men tal, emo ci o nal, so ci al, pro- 
ûs si o nal e û nan cei ra.

Por exem plo, en tre as mais de 800
em pre sas bra si lei ras en tre vis ta das
pe la Pes qui sa de Be ne fí ci os Aon 2021,
68,1% apon ta ram que a pan de mia in- 
üu en ci ou as ações de qua li da de de vi- 
da dis po ni bi li za das ao seu qua dro
fun ci o nal. Em 70% de las, hou ve au- 
men to/in ten si û ca ção das ações e, em
21%, não ha via ne nhu ma ini ci a ti va e
fo ram im ple men ta das du ran te a pan- 
de mia. 

Ou tras 6,5% li be ra ram os res gas tes
de sal do de con ta de pre vi dên cia pri- 
va da pa ra os seus co la bo ra do res e
apo sen ta dos no pe río do. Além dis so,
as com pa nhi as lis ta ram as prin ci pais
me di das que fo ram to ma das em ra- 
zão da pan de mia e que se rão man ti- 
das na ro ti na fu tu ra: 70,3% in di ca ram
o tra ba lho re mo to, 47% apon ta ram os
pro gra mas ou ações de qua li da de de
vi da e bem-es tar e 46,2% con si de ra- 
ram a te le me di ci na.

Va le lem brar, no en tan to, que as or- 
ga ni za ções es tão em di fe ren tes es tá- 
gi os das jor na das de bem-es tar. Des sa
for ma, su as abor da gens são di fe ren- 
tes à me di da que pro gri dem no ca mi- 
nho de mai or re si li ên cia do seu qua- 
dro fun ci o nal. Há, no en tan to, di ver- 
sos fa to res que po dem ser apli ca dos
por em pre sas de vá ri os por tes e em
di fe ren tes eta pas des sa jor na da, con- 
tri buin do com su ces so pa ra a cons- 
tru ção da re si li ên cia dos seus co la bo- 
ra do res, con for me iden ti û ca dos pe lo
re la tó rio Ri sing Re si li ent da Aon, que
ob ser vou o te ma em di fe ren tes par tes
do mun do. 

Um dos prin ci pais fa to res iden ti û- 
ca dos foi as ini ci a ti vas po si ti vas pa ra a
saú de no lo cal de tra ba lho, que aju- 
dam os co la bo ra do res a le var uma vi- 
da mais sau dá vel fo ra do es cri tó rio.
Tra zen do es se te ma pa ra o ce ná rio
bra si lei ro, é pos sí vel no tar o es for ço
das em pre sas: atu al men te 59,7% de- 

saú de ou qua li da de de vi da e bem-es- 
tar aos seus co la bo ra do res. Es se per- 
cen tu al re pre sen ta um au men to de 31
p.p. em re la ção a 2019, se gun do a Pes-
qui sa de Be ne fí ci os, in di can do o in te- 
res se cor po ra ti vo em man ter e dis se- 
mi nar uma cul tu ra de saú de en tre
seus co la bo ra do res.

Com a pan de mia in tro du zin do no-
vas ten sões û nan cei ras pa ra mui tos
co la bo ra do res, o de sen vol vi men to de
se gu ran ça û nan cei ra ga nhou des ta-
que en tre os fa to res que con tri bu em
pa ra a re si li ên cia. Os em pre ga do res
po dem aju dar com pla ne ja men to û- 
nan cei ro e pro gra mas edu ca ci o nais
que au xi li am a sua for ça de tra ba lho a
fa zer um or ça men to me lhor e es tar
mais bem pre pa ra da pa ra ama nhã.
Nes se sen ti do, qua se me ta de das
com pa nhi as bra si lei ras (46,8%) ofe re- 
ce o be ne fí cio de pre vi dên cia pri va da
aos seus co la bo ra do res, com a mai o- 
ria de las op tan do ca da vez mais em
for ne cer pla nos que per mi tam aos be-
ne û ciá ri os ter di rei to às con tri bui ções
mais ce do e com mais au to no mia pa-
ra de ci di rem on de in ves tir os re cur- 
sos.

O apoio à saú de men tal foi ou tro fa- 
tor im por tan te apon ta do pe los co la-
bo ra do res mun do afo ra pa ra a cons- 
tru ção de mai or re si li ên cia no am bi- 
en te em pre sa ri al. Abor dar a saú de
men tal sig ni û ca bus car en ten der as
fon tes de es tres se na vi da pes so al dos
tra ba lha do res, co mo ques tões fa mi li- 
a res, û nan cei ras ou so ci ais, e ofe re cer
re cur sos üe xí veis e de apoio. No ca so
do Bra sil, 43,5% das em pre sas pas sa- 
ram a apli car, na pan de mia, pro gra-
mas es pe cí û cos pa ra a saú de men tal.

São ape nas al guns exem plos de co-
mo as or ga ni za ções es tão se es for çan- 
do pa ra re co nhe cer os im pac tos da
pan de mia so bre os fun ci o ná ri os e
aju dar a re sol vê-los, o que de ve fa zer
par te de qual quer es tra té gia ge ral pa- 
ra ori en tar uma em pre sa du ran te cri- 
se, bem co mo pa ra su pe rá-la. Is so de- 
mons tra co mo a re si li ên cia da for ça
de tra ba lho é um ele men to im por tan- 
te pa ra o su ces so dos ne gó ci os, es pe-
ci al men te nes tes tem pos de sa û a do- 
res em que ain da vi ve mos.

JEL SON OLI VEI RA
Fi ló so fo, pro fes sor e co or de na dor do Pro gra ma de Pós-Gra -
du a ção em Fi lo so fia da Pon ti fí cia Uni ver si da de Ca tó li ca do
Pa ra ná (PUC-PR)

O fim do so no: a úl ti ma
fron tei ra do ca pi tal

Em mi nha úl ti ma vi a gem à Ar gen ti na, û quei sa ben do
de uma de vo ção cu ri o sa do pa pa Fran cis co: dei ta do so- 
bre o al tar de sua pri mei ra pa ró quia, no dis tri to de São
Mi guel, des can sa va tran qui la men te uma pe que na es- 
cul tu ra de São Jo sé Dor min do. A ima gem é sim ples e
qua se des pu do ra da. Pou cas ve zes se viu um san to as- 
sim, em si tu a ção tão cor ri quei ra e des pre ten si o sa, sem a
pom pa dos gran des ges tos e su as en tra nhas de sal va ção.

O pai ado ti vo de Je sus, ali dei ta do, sin te ti za a pas sa- 
gem bí bli ca do pri mei ro ca pí tu lo do Evan ge lho de Ma- 
teus (21-24), na qual se lê que o men sa gei ro de Deus se
ma ni fes tou a Jo sé em so nho, dan do a no tí cia de que sua
es po sa es ta va grá vi da do Sal va dor. Uma vez acor da do,
Jo sé cum priu o que lhe or de na ra o an jo, re ce ben do Ma- 
ria co mo es po sa. A his tó ria não é ape nas cu ri o sa, mas
tra duz a fun ção sa gra da do so no: se gun do a tra di ção re- 
li gi o sa que re me te tam bém a ou tros per so na gens bí bli- 
cos, dor mir é aces sar o mis té rio e, por meio do so nho,
com pre en der me lhor o que se de ve fa zer acor da do. Po- 
der-se-ia di zer que, em bo ra por ou tras vi as, é es sa tam- 
bém a fun ção atri buí da à ati vi da de oní ri ca por Freud e,
an tes de le, por Scho pe nhau er e mes mo Ni etzs che: aces- 
sar as pec tos des co nhe ci dos da nos sa vi da. Pa ra alí vio de
to dos, ao que pa re ce, es sa in sa ni da de não saiu do pa pel.
Em ou tra pon ta, se até ago ra as pes qui sas far ma co ló gi- 
cas se em pe nha ram em cri ar dro gas pa ra o so no, ago ra
elas se di ri gem, ao in ver so, à in ven ção de dro gas que nos
cu re de le.

Fi car sem dor mir, to dos sa be mos, po de ser uma tor- 
tu ra su fo can te e mui tas prá ti cas mi li ta res in clu em es sa
se ví cia co mo pro gra ma de tra ta men to de pri si o nei ros.
Sem dor mir, vi ve mos em um es ta do cons tan te de de- 
sam pa ro e, con se quen te men te, de sub mis são, agra va do
pe la exaus tão e pe la pri va ção sen so ri al que ela pro duz.
Byung-Chul Han pro ble ma ti zou es sa ques tão ao se re fe- 
rir à nos sa co mo uma so ci e da de do de sem pe nho e, con- 
se quen te men te, do can sa ço. Ora, pa ra mais de sem pe- 
nho pre ci sa mos con tro lar o que tem se con si de ra do co- 
mo um es ta do or di ná rio da cons ci ên cia, ca paz de re a li- 
zar a hi gi e ne da men te e res tau rar as for ças vi tais.

Co mo ati vi da de re la xan te, nos so so no foi, até ago ra,
con tro la do pe la na tu re za e é pre ci sa men te nes se pon to
que as tec no lo gi as con tem po râ ne as pre ten dem in ter vir,
na pers pec ti va da ob ten ção de con tro le so bre o que é
na tu ral, con si de ra do, no ge ral co mo len to, ine û caz e ob- 
so le to.  Aû nal, seu su ces so de pen de ape nas de le mes mo.

O pro ble ma é que, acor da do, Jo sé não so nha e ja mais
te ria en ten di do a men sa gem de Deus. Sem dor mir, es tá
pri va do da ex pe ri ên cia re la xan te que tor na o mun do su- 
por tá vel e com pre en sí vel. Em es ta do de dis po ni bi li da de
ab so lu ta, ele per de o que lhe é mais pró prio e pas sa a vi- 
ver o tem po da ne ces si da de inin ter rup ta, nun ca sa tis- 
fei ta e, por tan to, sem pre fra cas sa da. 

A frus tra ção é a û lha mais ve lha do can sa ço que le va à
in di fe ren ça e fa ci li ta pro ces sos de do mi na ção. Se dor- 
min do nos li vra mos do <ato lei ro de ca rên ci as si mu la- 
das= a que o ca pi ta lis mo nos em pur ra, acor da dos es ta- 
mos dis po ní veis pa ra a ló gi ca das prá ti cas pa nóp ti cas
que or ga ni zam nos sa vi da na trans pa rên cia e na vi si bi li- 
da de to tal.

Ten do en con tra do uma cu ra pa ra o so no, o ca pi ta lis- 
mo te rá do mi na do a vi da hu ma na por com ple to, na me- 
di da em que con tro la in te gral men te o seu tem po — até
o ex tre mo de nos ter cu ra do de le. Res ta sa ber: pa ra quê?
Que re mos vi ver mais pa ra apro vei tar mais a vi da, no
sen ti do de re cheá-la com mai or quan ti da de de ex pe ri- 
ên ci as fu ga zes e sem qua li da de. Va le ria a pe na û car
acor da do pa ra vi ver em fren te aos nos sos dis po si ti vos
tec no ló gi cos, que são, na ver da de, má qui nas de es go ta- 
men to da vi da e, pi or, má qui nas de in üuên cia, pa ra re- 
to mar um con cei to de Crary?

Se o so no, aû nal, nos aju da a es que cer o pe so da vi da e
o mal ra di cal que nos ro deia, tal vez per ma ne cen do
acor da dos al can ça re mos o es tá gio do ni i lis mo û nal, no
qual a vi da não te rá sen ti do al gum, pos to que seu sen ti- 
men to má xi mo se rá a frus tra ção e o va zio do ho ri zon te
so bre o qual ela cam ba leia, so nâm bu la. O pa pa, aû nal,
tem ra zão: São Jo sé Dor min do, aju de-nos a dor mir mais
e mais tran qui los so bre o al tar da exis tên cia e faz-nos
so nhar com di vin da des. Amém, boa noi te!

São Luís, quarta-feira, 3 de agosto de 2022
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EDITAL DE 2º PÚBLICO LEILÃO N° 002/2020 

A SPE- Construtora Sá Cavalcante LIV LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 
14.877.076/0001-04, como Credor Fiduciário, promoverá a venda dos imóveis adiante descritos, no local supramen-
cionado, nos termos da Lei 9.514/97 de 20 de novembro de 1997, art. 27, por intermédio do Leiloeiro Público Gustavo 
Martins Rocha, matrícula n° 017/06, mediante 2º Público Leilão a ser realizado em 11 de agosto de 2022 às 10 horas, 
somente on-line pelo site www.grleiloes.com. Informações com o leiloeiro pelo telefone/WhatsApp: (98) 4141-2441, no 
horário comercial ou pelo endereço de e-mail: grleiloes@grleiloes.com. 

IMÓVEIS: 
Lote 01 – Sala comercial n° 1.301, Torre 01, 13° andar, Centro Empresarial Shopping da Ilha, localizado na Av. Daniel 
de La Touche, Cohama, São Luís/MA, com 01 banheiro, 40,45 m² de área privativa, área de uso comum 21,46 m², área 
real total de 61,91 m², perfeitamente descrito e caracterizado na matrícula 112.077, Lv. 2 – VN, Fls. 112 do Cartório de 
Registro Geral de Imóveis do 1° Ofício - 1ª Circunscrição de São Luís/MA.  
Lance mínimo: R$ 310.337,99. 
Lote 02 – Sala comercial n° 1.302, Torre 01, 13° andar, Centro Empresarial Shopping da Ilha, localizado na Av. Daniel 
de La Touche, Cohama, São Luís/MA, com 01 banheiro, 32,88 m² de área privativa, área de uso comum 17,35 m², área 
real total de 50,23 m², perfeitamente descrito e caracterizado na matrícula 112.078, Lv. 2 – VN, Fls. 113 do Cartório de 
Registro Geral de Imóveis do 1° Ofício - 1ª Circunscrição de São Luís/MA.  
Lance mínimo: R$ 473.891,41.  
Lote 03 – Sala comercial n° 1.303, Torre 01, 13° andar, Centro Empresarial Shopping da Ilha, localizado na Av. Daniel 
de La Touche, Cohama, São Luís/MA, com 01 banheiro, 38,65 m² de área privativa, área de uso comum 20,38 m², área 
real total de 59,03 m², perfeitamente descrito e caracterizado na matrícula 112.079, Lv. 2 – VN, Fls. 114 do Cartório de 
Registro Geral de Imóveis do 1° Ofício - 1ª Circunscrição de São Luís/MA.  
Lance mínimo: R$ 297.831,79.  
Lote 04 – Sala comercial n° 1.304, Torre 01, 13° andar, Centro Empresarial Shopping da Ilha, localizado na Av. Daniel 
de La Touche, Cohama, São Luís/MA, com 01 banheiro, 39,26 m² de área privativa, área de uso comum 20,81 m², área 
real total de 60,07 m², perfeitamente descrito e caracterizado na matrícula 112.080, Lv. 2 – VN, Fls. 115 do Cartório de 
Registro Geral de Imóveis do 1° Ofício - 1ª Circunscrição de São Luís/MA.  
Lance mínimo: R$ 310.759,25.  
Lote 05 – Sala comercial n° 1.305, Torre 01, 13° andar, Centro Empresarial Shopping da Ilha, localizado na Av. Daniel 
de La Touche, Cohama, São Luís/MA, com 01 banheiro, 33,48 m² de área privativa, área de uso comum 17,78 m², área 
real total de 51,26 m², perfeitamente descrito e caracterizado na matrícula 112.081, Lv. 2 – VN, Fls. 116 do Cartório de 
Registro Geral de Imóveis do 1° Ofício - 1ª Circunscrição de São Luís/MA.  
Lance mínimo: R$ 247.044,07.  
Lote 06 – Sala comercial n° 1.306, Torre 01, 13° andar, Centro Empresarial Shopping da Ilha, localizado na Av. Daniel 
de La Touche, Cohama, São Luís/MA, com 01 banheiro, 33,48 m² de área privativa, área de uso comum 17,78 m², área 
real total de 51,26 m², perfeitamente descrito e caracterizado na matrícula 112.082, Lv. 2 – VN, Fls. 117 do Cartório de 
Registro Geral de Imóveis do 1° Ofício - 1ª Circunscrição de São Luís/MA.  
Lance mínimo: R$ 247.044,07. 
Lote 07 – Sala comercial n° 1.307, Torre 01, 13° andar, Centro Empresarial Shopping da Ilha, localizado na Av. Daniel 
de La Touche, Cohama, São Luís/MA, com 01 banheiro, 33,48 m² de área privativa, área de uso comum 17,78 m², área 
real total de 51,26 m², perfeitamente descrito e caracterizado na matrícula 112.083, Lv. 2 – VN, Fls. 118 do Cartório de 
Registro Geral de Imóveis do 1° Ofício - 1ª Circunscrição de São Luís/MA.  
Lance mínimo: R$ 261.258,47. 
Lote 08 – Sala comercial n° 1.308, Torre 01, 13° andar, Centro Empresarial Shopping da Ilha, localizado na Av. Daniel 
de La Touche, Cohama, São Luís/MA, com 01 banheiro, 33,48 m² de área privativa, área de uso comum 17,78 m², área 
real total de 51,26 m², perfeitamente descrito e caracterizado na matrícula 112.084, Lv. 2 – VN, Fls. 119 do Cartório de 
Registro Geral de Imóveis do 1° Ofício - 1ª Circunscrição de São Luís/MA.  
Lance mínimo: R$ 269.337,72. 
Lote 09 – Sala comercial n° 1.309, Torre 01, 13° andar, Centro Empresarial Shopping da Ilha, localizado na Av. Daniel 
de La Touche, Cohama, São Luís/MA, com 01 banheiro, 33,48 m² de área privativa, área de uso comum 17,78 m², área 
real total de 51,26 m², perfeitamente descrito e caracterizado na matrícula 112.085, Lv. 2 – VN, Fls. 120 do Cartório de 
Registro Geral de Imóveis do 1° Ofício - 1ª Circunscrição de São Luís/MA.  
Lance mínimo: R$ 269.337,72. 
Lote 10 – Sala comercial n° 1.310, Torre 01, 13° andar, Centro Empresarial Shopping da Ilha, localizado na Av. Daniel 
de La Touche, Cohama, São Luís/MA, com 01 banheiro, 34,40 m² de área privativa, área de uso comum 18,21 m², área 
real total de 52,61 m², perfeitamente descrito e caracterizado na matrícula 112.086, Lv. 2 – VN, Fls. 121 do Cartório de 
Registro Geral de Imóveis do 1° Ofício - 1ª Circunscrição de São Luís/MA.  
Lance mínimo: R$ 275.929,39. 
Lote 11 – Sala comercial n° 1.311, Torre 01, 13° andar, Centro Empresarial Shopping da Ilha, localizado na Av. Daniel 
de La Touche, Cohama, São Luís/MA, com 01 banheiro, 34,40 m² de área privativa, área de uso comum 18,21 m², área 
real total de 52,61 m², perfeitamente descrito e caracterizado na matrícula 112.087, Lv. 2 – VN, Fls. 122 do Cartório de 
Registro Geral de Imóveis do 1° Ofício - 1ª Circunscrição de São Luís/MA.  
Lance mínimo: R$ 275.931,27.  
Lote 12 – Sala comercial n° 1.312, Torre 01, 13° andar, Centro Empresarial Shopping da Ilha, localizado na Av. Daniel 
de La Touche, Cohama, São Luís/MA, com 01 banheiro, 34,40 m² de área privativa, área de uso comum 18,21 m², área 
real total de 52,61 m², perfeitamente descrito e caracterizado na matrícula 112.088, Lv. 2 – VN, Fls. 123 do Cartório de 
Registro Geral de Imóveis do 1° Ofício - 1ª Circunscrição de São Luís/MA.  
Lance mínimo: R$ 275.935,63.  
Lote 13 – Sala comercial n° 1.313, Torre 01, 13° andar, Centro Empresarial Shopping da Ilha, localizado na Av. Daniel 
de La Touche, Cohama, São Luís/MA, com 01 banheiro, 34,20 m² de área privativa, área de uso comum 18,21 m², área 
real total de 52,41 m², perfeitamente descrito e caracterizado na matrícula 112.089, Lv. 2 – VN, Fls. 124 do Cartório de 
Registro Geral de Imóveis do 1° Ofício - 1ª Circunscrição de São Luís/MA.  
Lance mínimo: R$ 274.415,63.  
Lote 14 – Sala comercial n° 1.314, Torre 01, 13° andar, Centro Empresarial Shopping da Ilha, localizado na Av. Daniel 
de La Touche, Cohama, São Luís/MA, com 01 banheiro, 34,20 m² de área privativa, área de uso comum 18,21 m², área 
real total de 52,41 m², perfeitamente descrito e caracterizado na matrícula 112.090, Lv. 2 – VN, Fls. 125 do Cartório de 
Registro Geral de Imóveis do 1° Ofício - 1ª Circunscrição de São Luís/MA.  
Lance mínimo: R$ 274.415,63. 
Lote 15 – Sala comercial n° 1.315, Torre 01, 13° andar, Centro Empresarial Shopping da Ilha, localizado na Av. Daniel 
de La Touche, bairro Cohama, São Luís/MA, com 01 banheiro, 33,69 m² de área privativa, área de uso comum 17,78 
m², área real total de 51,47 m², perfeitamente descrito e caracterizado na matrícula 112.091, Lv. 2 – VN, Fls. 126 do 
Cartório de Registro Geral de Imóveis do 1° Ofício - 1ª Circunscrição de São Luís/MA.  
Lance mínimo: R$ 226.069,36.  

Os imóveis serão vendidos no estado em que se encontram, com todas as suas instalações, benfeitorias, pertences e 
acessórios, no atual estado de ocupação e conservação no qual se apresentam. Eventuais débitos que recaiam sobre o 
imóvel, especialmente dívidas condominiais e tributos (IPTU e quaisquer taxas incidentes sobre o imóvel) até a data 
do leilão, serão quitados exclusivamente pela Sá Cavalcante. Valor do lance mínimo para fins de 2º Leilão é o valor da 
dívida do imóvel, sendo somente aceito pagamento à vista, pela melhor oferta, mais a comissão do leiloeiro de 5% (cinco 
por cento) sobre o valor da arrematação, reservando-se a Credora Fiduciária o direito de recusar as propostas sempre que 
forem por preço vil e/ou inferiores ao valor da dívida e das despesas que a ela devem ser somadas nos termos do artigo 

27 da Lei n.º 9.514/97. O prazo para o pagamento do imóvel é de cinco dias úteis. 

Gustavo Martins Rocha
Leiloeiro Público Oficial 

JUCEMA nº 017-06 

ERRATA DO AVISO

ESTADO DO MARANHÃO. PREFEITURA MUNICIPAL DE JENIPAPO DOS 

VIEIRAS (MA). PREGÃO ELETRÔNICO 010/2022, Objeto: Contratação de 

empresa para futura e eventual aquisição de pneus, câmara e protetor de interesse das 

secretarias do município de Jenipapo dos Vieiras/MA, Onde se lê: Anteriormente 

marcada para 09h do dia 03 de agosto de 2022. Leia – se para o dia 16/08/2022 às 09:00HRS. 

Jenipapo dos Vieiras (MA), 02 de agosto de 2022. Antônio Iranilton de Carvalho. Pregoeiro.

AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO 
CREDENCIAMENTO Nº 001/2022. 

O MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS-MA, através da Secretaria Municipal de Saúde de Lima Campos, torna público aos 
interessados que, com base na Lei Federal 8.666/93, bem como os princípios que regem a Administração Pública e demais disposições legais 
pertinentes, promoverá Chamamento Público para credenciamento de Pessoas Jurídicas e/ou Físicas para prestação de serviços 
técnicos profissionais da área da saúde que tenham habilitação para o exercício das funções previstas no Projeto Básico, conforme 
condições, quantidades e exigências estabelecidas no instrumento convocatório, de interesse da Secretaria Municipal de Saúde de Lima 
Campos/MA. Os envelopes contendo os documentos dos interessados, exigidos neste procedimento deverão ser entregues na Sala da 
Comissão Permanente de Licitação – CPL, na Av. JK, s/nº - Bairro Centro - Cep 65.728-000, Lima Campos/Maranhão/MA. O 
credenciamento acontecerá dos dias 04 de agosto de 2022 a 05 de setembro de 2022. A sessão pública para o julgamento dos documentos dos 
interessados em participar DESTE CREDENCIAMENTO será realizada no dia 06 de setembro de 2022, às 09:00hs (nove horas) na sala 
da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Lima Campos, localizada na Av. JK, s/nº - Bairro Centro - Cep 65.728-
000, Lima Campos/Maranhão. 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) e no sitio oficial deste poder executivo municipal (www.limacampos.ma.gov.br), onde 
poderão ser consultados ou obtidos gratuitamente. Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço e/ou pelo telefone (0**99) 3646-1112. 

Lima Campos (MA), 01 de agosto de 2022. 
LIDIANE DE SÁ CURVINA 
Secretária Municipal de Saúde 

Estado do Maranhão 
Prefeitura Municipal de Lima Campos 
CNPJ 06.933.519/0001-09 
Secretaria Municipal de Administração e Finanças

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2022.

REGISTRO DE PREÇOS

O MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS-MA, através da Prefeitura Municipal de Lima Campos, torna público aos 
interessados que, com base na Lei nº 10.520/02, Decreto Municipal nº 20 02 001/2017, Decreto Municipal n° 021/2020, Lei 
Complementar n° 123/2006 alterada pela Lei Complementar n° 147/2014, aplicando-se subsidiariamente as 
disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores e demais legislações pertinentes, fará realizar no dia 17 de 
agosto de 2022, às 09:00hs (nove horas), horário de Brasília, no site: www.portaldecompraspublicas.com.br, licitação na modalidade 
Pregão Eletrônico nº 038/2022, para registro de preços, do tipo menor preço, objetivando a eventual contratação de pessoa(s) 
jurídica(s) para aquisição de aparelhos de ar condicionado, de interesse desta Administração Pública, de 
acordo com o Edital e Anexos. O edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no endereço Av. JK, s/nº, Centro, 
Cep 65.728-000, Lima Campos–MA, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08:00hs (oito horas) às 12:00hs (doze horas), no endereço 
eletrônico deste poder executivo (www.limacampos.ma.gov.br), e no site www.portaldecompraspublicas.com.br onde poderão ser 
consultados ou obtidos gratuitamente. Esclarecimentos adicionais no endereço supra e/ou pelo telefone (0**99) 3646-1112.

Lima Campos (MA), 01 de agosto de 2022.

Lisia Wadna Moreira Melo Vieira
Secretária Municipal de Administração e Finanças

Decreto n° 011, de 01 de janeiro de 2021

Estado do Maranhão 
Prefeitura Municipal de Lima Campos 
CNPJ 06.933.519/0001-09 
Secretaria Municipal de Administração e Finanças

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2022. 

O MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS-MA, através da Prefeitura Municipal de Lima Campos, torna público aos 
interessados que, com base na Lei nº 10.520/02, Decreto Municipal n° 021/2020, Lei Complementar n° 123/2006 alterada pela Lei 
Complementar n° 147/2014, Lei Complementar n° 155/2016, aplicando-se subsidiariamente as disposições da Lei nº 8.666/93 e 
suas alterações posteriores e demais legislações pertinentes, fará realizar no dia 18 de agosto de 2022, às 09:00hs (nove horas), 
horário de Brasília, no site: www.portaldecompraspublicas.com.br, licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 039/2022, do tipo 
menor preço, objetivando a contratação de pessoa(s) jurídica(s) para o fornecimento de Kits de brinquedos, conforme Termo de 
Compromisso de Emendas n° 202102721-8 FNDE/MEC, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Lima 
Campos/MA, de acordo com o Edital e Anexos. O edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no endereço Av. JK, s/
nº, Centro, Cep 65.728-000, Lima Campos–MA, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08:00hs (oito horas) às 12:00hs (doze horas), no 
endereço eletrônico deste poder executivo (www.limacampos.ma.gov.br), e no site www.portaldecompraspublicas.com.br onde 
poderão ser consultados ou obtidos gratuitamente. Esclarecimentos adicionais no endereço supra e/ou pelo telefone (0**99) 3646-1112. 

Lima Campos (MA), 01 de agosto de 2022. 
Francisca Kyara de Abreu Santos Alves 

Secretária Municipal de Educação 
Decreto nº 002, de 01 de janeiro de 2021 

Estado do Maranhão 
Prefeitura Municipal de Lima Campos 
CNPJ 06.933.519/0001-09 
Secretaria Municipal de Administração e Finanças

COMUNICAÇÃO 
 

Empresa CERAMICA MARAN LTDA ME 
torna público que REQUEREU junto à 
Secretaria do Estado do Meio Ambiente e Recursos 
Naturais – SEMA a Licença de Operação 
(renovação) para as atividades de extração de 
argila e fabricação de artefatos cerâmicos conforme 
Proc. N° 131090/2022 a ser localizado no LOT. 21 
Barreiras, S/N, Boa 
Vista ,  no município de Rosário / MA. 

COMUNICAÇÃO/REQUERIMENTO 
 

CERAMICA MARAN LTDA ME torna público, que REQUEREU 

da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais, em 

22/06/2022, a renovação da licença de operação para extração de 

argila e fabricação de artefatos cerâmicos situado LOT. 21 BAR-

REIRAS, S/N, BOA VISTA ,  no município de Rosário, Estado do 

Maranhão, para fins de extração de argila e fabricação de artefatos ce-

râmicos conforme dados constantes no processo n° 131090/2022. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA - MA 

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 019/2022. A 

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

modalidade Pregão Eletrônico nº 019/2022. Objeto: Registro de Preços para eventual 

e futura contratação de empresa para os serviços de locação de veículos para atender 

as necessidades da Prefeitura Municipal de Presidente Dutra/MA. REALIZAÇÃO: 

16/08/2022 às 09:00 horas DIPLOMA LEGAL: Lei nº 10.520/2002 com aplicação 

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

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

e no Portal do Município http://presidentedutra.ma.gov.br/. Presidente Dutra, 29 de 

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

AVISO DE CONTINUIDADE 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2022 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0477/2022 

O Município de Mirador, no Estado do Maranhão, comunica aos interessados que a licitação na modalidade Pre-
gão Eletrônico, anteriormente marcada para às 09:00 horas do dia para o dia 01 de agosto de 2022 às 09:00hs por 
meio do sistema https://www.comprasmirador.com.br/, objetivando o registro de Preços para futura e eventual 
contratação de empresa especializada no fornecimento de Medicamentos de Farmácia Básica, Medicamentos 
Hospitalares, Material de Consumo Hospitalar, Material de Consumo PSF e Material de Consumo Bucal, em 
atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do município de Mirador/MA fica remarcada para 
o dia 16 de agosto de 2022 às 09:00hs, horário local, por meio do sistema https://www.comprasmirador.com.br/.  

O presente Edital continuará à disposição dos 
interessados no endereço eletrônico https://www.comprasmirador.com.br/. 

 
Mirador/MA, 02 de agosto de 2022.  

 
DEUSEVAN PEREIRA DE BRITTO 

Pregoeiro 
Portaria Nº 009B/2021 

 

AVISO DE ADIAMENTO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 032/2022 

(REPETIÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 027/2022) 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 500/2022 – CPL/MIRADOR 

A Prefeitura Municipal de Mirador - MA, localizada na Rua Jornalista Mauritônio Meire, 22 – Centro, comu-
nica aos interessados que a sessão de  licitação na modalidade Pregão Eletrônico que seria realizada no dia 
05/08/2022, às 09:00hrs, horário local, objetivando registro de preços para futura e eventual contratação de 
serviços de manutenção de equipamentos odontológicos para o município de Mirador/MA por meio do sis-
tema https://www.comprasmirador.com.br/ fica adiada para o dia 12/08/2022 às 09:00hs, horário local. 
O presente Edital continuará à disposição dos interessa-
dos no endereço eletrônico https://www.comprasmirador.com.br/. 

 

MIRADOR (MA), 02/08/2022 
 _________________________ 

Deusevan Pereira de Brito 

Pregoeiro 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 033/2022 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 494/2022 – CPL/MIRADOR 

A Prefeitura Municipal de Mirador - MA, localizada na Rua Jornalista Mauritônio Meire, 22 – 
Centro, comunica aos interessados que realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico, em 
12/08/2022, às 15:00hrs, horário local, objetivando o registro de preços para aquisição de gêneros 
alimentícios para confecção de cestas básicas a fim de realizar ações por parte da Secretaria de 
Assistência Social do Município de Mirador/MA por meio do sistema https://www.comprasmirador.com.br/.  
O presente Edital estará à disposição dos 
interessados no endereço eletrônico https://www.comprasmirador.com.br/. 

 

MIRADOR (MA), 02/08/2022 
____________________________ 

Deusevan Pereira de Brito 

Pregoeiro 

AVISO DE CHAMADA PÚBLICA. CHAMADA PÚBLICA Nº 2/2022. 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2306.01/2022. A Prefeitura Munici-
pal de Nova Olinda/MA, através da Secretaria Municipal de Administração e 
Planejamento, CNPJ: 01.612.625/0001-77,torna público para conhecimen-
to dos interessados que realizará Chamamento Público para Credenciamento de 
Instituições Financeiras autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil na forma de 
Banco múltiplo, Comercial ou Cooperativo e Cooperativa de Crédito, em padrão 
FEBRABAN, para prestação de serviços de recolhimento de DAM - Documento de 
Arrecadação Municipal para o Município de Nova Olinda do Maranhão. Período de 
acolhimento das propostas e documentos de habilitação: 03/08/2022 a 18/08/2022, 
das 08hs00min às 12hs00min. O Edital e seus anexos estão à disposição dos 
interessados no portal da transparência e também poderão ser consultados e 
obtidos gratuitamente na sala da comissão permanente de licitação da Prefeitura 
Municipal de Nova Olinda do Maranhão, localizada na Rua do SESP s/n Centro, Nova 
Olinda do Maranhão – MA. Nova Olinda do Maranhão – MA, 26 de julho de 2022. 
ELY SILVA LINHARES. Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 034/2022 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 490/2022 – CPL/MIRADOR 

A Prefeitura Municipal de Mirador - MA, localizada na Rua Jornalista Mauritônio Meire, 22 – Centro, 
comunica aos interessados que realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico, em 15/08/2022, às 
09:00hrs, horário local, objetivando o registro de preços para aquisição de combustíveis (gasolina comum, 
gasolina aditivada, Diesel S10 e Diesel S500) por meio do sistema https://www.comprasmirador.com.br/.  

O presente Edital estará à disposição dos interessados no endereço eletrônico https://www.comprasmirador.com.br/. 

 
 MIRADOR (MA), 02/08/2022 

____________________________ 

Deusevan Pereira de Brito 
Pregoeiro 

O IMPARCIAL  

ERRATA – PROCESSO ADMINISTRATIVO 066/2022 – PREGÃO 

ELETRÔNICO N° 010/2022 - SRP. Publicado neste Jornal, terça-feira, dia 26 

de julho de 2022, Geral, na publicação onde se lê: “05 DE AGOSTO DE 2022”. 

Leia-se: “15 DE AGOSTO DE 2022”. Permanecem inalteradas os demais 

informações. Sambaíba - MA, 02 de 

agosto de 2022. Edson da Silva Santos - Pregoeiro. 

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

CNPJ: 05.282.801/0001

AVISO DE ADIAMENTO. TOMADA DE PREÇOS N.º 004/2022. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 
080.30.05/2022- CPL/PMR. A Prefeitura Municipal de Riachão, estado do Maranhão, com sede na Praça Nossa 
Senhora de Nazaré, n.º 742, Centro, CEP 65.990-000, na forma da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, 
através do Presidente da Comissão Permanente de Licitação - CPL, torna público, que fará realizar Licitação 
na modalidade TOMADA DE PREÇOS, com critério de julgamento de MENOR PREÇO GLOBAL, cujo 
objeto é a contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para a construção de quadra 
escolar poliesportiva coberta e vestiário (modelo 2) na Unidade Escolar Boanerges Coelho localizada no Povoado 
Bacuri, no município de Riachão/MA. Com data prevista para ser realizada no dia 16 de agosto de 2022, às 
09h00min (nove horas), fica adiada para às 09h00min (nove horas) do dia 22 de agosto de 2022. Os interessados 
poderão consultar e obter o Edital e seus Anexos gratuitamente através dos endereços eletrônicos do site oficial da 
Prefeitura de Riachão/MA http://www.riachao.ma.gov.br. Outras informações pelo e-mail cplriachao.ma@gmail.
com ou pelo telefone (99) 9 8448-5262 das 09h00min às 12h00min. Base Legal Lei nº 8.666/93 e seus Articulados. 
Riachão/MA, 02 de agosto de 2022. Walisson Cunha Duarte. Presidente da Comissão Permanente de Licitação. 

PDG CONSTRUTORA LTDA. - CNP/MFJ nº 08.792.169/0001-33
Ref.: Comparecimento Urgente: Samuel de Jesus Melonio - CPF: 601.890.473-05

Prezado Colaborador, não identificamos o  envio da documentação solicitada para os meios de comunicação 
anteriormente informados, tampouco resposta aos telegramas enviados. Reforçamos que o contato e envio da 
documentação sobre seu benefício previdenciário pode ser realizada através dos e-mails larissa.brito@pdg.com.br ou 
rogerio.rasquinho@pdg.com.br. Alertamos uma vez mais que as ausência de resposta no prazo de 7 (sete) dias, contados 
a partir desta publicação, configurará abandono de emprego, nos termos do art. 482 da CLT. Cordialmente, PDG 
Construtora Ltda. Contato (11) 2110.4752/(11) 99384-7660 - WhatsApp. 

Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico nº 25/2022 – UFMA.

Objeto: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa 

para eventual contratação de serviço de licenciamento de software de editoração 

eletrônica e produção audiovisual Adobe Creative Cloud para atendimento às 

necessidades acadêmicas e administrativas da UFMA, conforme condições, 

quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.

Dia: 08/08/2022  Horário: 10:00h - horário de Brasília

Local: https://www.gov.br/compras/pt-br/

Valor Global: R$ 116.763,68
O Edital completo encontra-se à disposição dos interessados no Portal 

de Compras do Governo Federal – COMPRASNET, no endereço 

https://www.gov.br/compras/pt-br/. Podendo, alternativamente, ser consultado 

no endereço eletrônico https://portais.ufma.br/PortalProReitoria/ppgt/.

JOSÉ CARLOS MARQUES AGUIAR JUNIOR
Pregoeiro Federal

AVISO DE ALTERAÇÃO

MINISTÉRIO DA 
EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO 
MARANHÃO

GOVERNO 
FEDERAL

ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO MATO

 CNPJ: 01.613.315/0001-77
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO MATO 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 029/2022/CPL/PMLM  
 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022 - SRP 
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO  

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL, da Prefeitura Municipal de Lagoa do Mato, Maranhão, torna 
público aos interessados que a data de abertura do Pregão Eletrônico nº 006/2022 - SRP, que tem como objeto o Registro de 
preços para, futura e eventual, contratação de empresa para Aquisição de Aparelhos de Ar Condicionado e 
Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva de Aparelhos de Ar Condicionado, visando atender as 
Necessidades da Prefeitura Municipal de Lagoa do Mato, publicado no Diário Oficial da União - DOU, Seção 03, página 
nº 268, edição do dia 12 de julho de 2022, no Diário Oficial do Estado do Maranhão – DOE/MA, na seção publicação de 
Terceiros, página nº 15, edição do dia 15 de julho de 2022, no Diário Oficial do Município de Lagoa do Mato – DOM/LM, página 
157, edição de 12 de julho de 2022, e Jornal O Imparcial, edição do dia 12 de julho de 2022, marcada para o dia 29 de julho de 
2022, as 09:00 horas, foi adiada para o dia 12 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 obtidos mediante o recolhimento da 
importância de R$ 20,00 (Vinte Reais), feito, exclusivamente, através de depósito na conta da Prefeitura no Banco do 
Brasil, Agência nº 2412-0 - Conta Corrente nº 7132-3, ou poderá ser retirado gratuitamente no site: https://www.la-
goadomato.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, 21 de julho de 2022. 

Maycon Leite Guimarães 

Presidente da CPL

ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO MATO

 CNPJ: 01.613.315/0001-77
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO MATO 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 030/2022/CPL/PMLM  
 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2022 - SRP 
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO  

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL, da Prefeitura Municipal de Lagoa do Mato, Maranhão, torna 
público aos interessados que a data de abertura do Pregão Eletrônico nº 007/2022 - SRP, que tem como objeto o Registro de 
preços para, futura e eventual, Contratação de Empresa para Realização de Manutenção Preventiva e Corretiva em Veículos 
Automotores da Prefeitura Municipal de Lagoa do Mato, publicado no Diário Oficial da União - DOU, Seção 03, página 
nº 268, edição do dia 12 de julho de 2022, no Diário Oficial do Estado do Maranhão – DOE/MA, na seção publicação de 
Terceiros, página nº 15, edição do dia 15 de julho de 2022, no Diário Oficial do Município de Lagoa do Mato – DOM/
LM, página 157, edição de 12 de julho de 2022, e Jornal O Imparcial, edição do dia 12 de julho de 2022, marcada para 
o dia 01 de agosto de 2022, as 09:00 horas, foi adiada para o dia 12 de agosto de 2022 às 14:00 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 obtidos mediante o 
recolhimento da importância de R$ 20,00 (Vinte Reais), feito, exclusivamente, através de depósito na conta da Prefeitura 
no Banco do Brasil, Agência nº 2412-0 - Conta Corrente nº 7132-3, 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, 21 de julho de 2022. 

Maycon Leite Guimarães 
Presidente da CPL

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 



São Luís, quarta-feira, 3 de agosto de 2022

GERAL 5

Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico nº 28/2022 – UFMA.

Objeto: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa 

para eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviços 

de levantamento topográfico, planialtimétrico, cadastral e georreferenciamento 
para os Campi da Universidade Federal do Maranhão (UFMA), conforme 
condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.
Dia: 09/08/2022  Horário: 10:00h - horário de Brasília

Local: https://www.gov.br/compras/pt-br/

Valor Global: R$ 1.295.550,42

O Edital completo encontra-se à disposição dos interessados no Portal 

de Compras do Governo Federal – COMPRASNET, no endereço 
https://www.gov.br/compras/pt-br/. Podendo, alternativamente, ser consultado 
no endereço eletrônico https://portais.ufma.br/PortalProReitoria/ppgt/.

VITOR DAVI BARROS DE SOUZA
Pregoeiro Federal

PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E TRANSPARÊNCIA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE ABERTURA

MINISTÉRIO DA 
EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO 
MARANHÃO

GOVERNO 
FEDERAL

O Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças da PMMA, através da Comissão Setorial 

Permanente de Licitação do CFAP/PMMA, comunica que no dia 17 de agosto de 2022, às 9h, no 

auditório do CFAP, realizará o Pregão Presencial nº 01/2022 - CSL/PMMA - CFAP, tipo menor preço, por 

lote, (Proc. Adm. nº 0086996/2022 - CFAP/PMMA). Objeto: aquisição de material de limpeza e expediente 

para o Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças da Polícia Militar do Maranhão, visando dar 

suporte necessário à execução dos cursos de formação e aperfeiçoamento a serem realizados no âmbito 

da Polícia Militar do Maranhão do ano de 2022, por período a contar do dia da publicação do contrato no 

Diário Oficial do Estado e findar-se-á no ato do pagamento ou até 31 de dezembro de 2022. O pregão 

ocorrerá no Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças na Avenida Engenheiro Emiliano Macieira, 

nº 1.000, BR 135, KM 2, bairro Tirirical, CEP: 65095-600, São Luís MA. O edital e seus anexos estão à 

disposição dos interessados, para consulta e cópia, na Comissão Setorial Permanente de Licitação do 

CFAP, no endereço supra, na sala do setor de licitação, de 2ª a 6ª feira, em dias úteis, no horário das 8h 

(oito horas) às 13h30 (treze horas e trinta minutos), onde poderão ser consultados ou obtidos 

gratuitamente. Podendo também ser visualizado e baixado na página www.compras.ma.gov.br ou 

https://pm.ssp.ma.gov.br/ Esclarecimentos adicionais no endereço supra ou pelo e-mail: 

licitacaocfap@gmail.com.

São Luís, 1 de agosto de 2022

Cap QOPM – Maylson Barbosa Feitosa

Pregoeiro Oficial do CFAP

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA

POLÍCIA MILITAR DO MARANHÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2022 - CSL/PMMA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0086996/2022 - PMMA

A SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO, PATRIMÔNIO E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES - 

SEGEP, através de seu Pregoeiro e Equipe Apoio, instituídos pela Portaria Nº 107, de 12 de maio de 2022, 

publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) em 19 de maio de 2022, torna público que a Licitação 

marcada para o dia 4 de agosto de 2022, às 14h, está sendo REMARCADA para o dia 15 de agosto 

de 2022, às 14h (horário de Brasília), na forma da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do 

Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, da Lei Complementar nº 123/2006, Lei Complementar 

147/2014, da Lei Estadual nº 9.529, de 23 de dezembro de 2011 e da Lei Estadual nº 10.403, de 29 de 

dezembro de 2015, aplicando subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e demais 

normas regulamentares pertinentes à espécie licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo Menor 

Preço por Item, objetivando A aquisição de material de expediente tipo PAPEL A4, para atender as 

necessidades da Secretaria de Estado da Gestão, Patrimônio e Assistência dos Servidores - 

SEGEP, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital, de interesse desta 

Secretaria. Sendo presidido por Pregoeiro da Comissão Setorial de Licitação - CSL da Secretaria de 

Estado da Gestão, Patrimônio e Assistência dos Servidores - SEGEP, situada na Av. Jerônimo de 

Albuquerque, Edifício Clodomir Milet, s/n°, 4º andar, Calhau - São Luís/MA. CEP: 65074-220.

O Edital e seus Anexos estarão à disposição dos interessados no site da SEGEP 

(www.segep.ma.gov.br) e www. comprasnet.gov.br.

São Luís (MA), 1 de agosto de 2022

Alexsandro Sousa Bastos

Pregoeiro/CSL/SEGEP

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO, PATRIMONIO

E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES - SEGEP
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO - CSL

AVISO DE REMARCAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/2022 - CSL/SEGEP

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 123304/2022

Objeto: “ Aquisição de medicamento para atender DEMANDAS JUDICIAIS ajuizadas contra o Estado do 

Maranhão, de acordo com os quantitativos e discriminações transcritas no Termo de Referência. 

Abertura: 16/08/2022, às 9h (horário de Brasília); Local: Site do Portal de Compras do Governo Federal 

(https://www.gov.br/compras/pt-br/). Informações: Comissão Setorial Permanente de Licitação – CSL, 

localizado na Av. Professor Carlos Cunha, s/n, Jaracaty, CEP: 65.076-820, São Luís/MA; E-mail: 

csl.sesmaranhao@gmail.com; Fones: (98) 31985558/59/60/61.

São Luís - MA, 26 de julho de 2022

CHRISANE OLIVEIRA BARROS

Pregoeira da SES/MA

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

COMISSÃO SETORIAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/2022
PROCESSO Nº 128194/2022/SES

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS CUNHAS MA
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 017/2022 PMODC O 
município de Olho d’Água das Cunhas/MA, através da Prefeitura Municipal de Olho d’Água das 
Cunhas /MA, CNPJ: 06.014.005/0001-50, por meio do Pregoeiro da Comissão Permanente de 
Licitação, designado pelo portaria nº 064/2022 de 21 janeiro de 2022, torna público para 
conhecimento dos interessados que com base na Lei nº 10.520/02, decreto nº 10.024/2019, lei nº 
123/06 e suas alterações dadas pela lei nº 147/2014 e aplicado subsidiariamente no que couberem 
a Lei nº 8.666/93 e demais normas pertinentes à espécie, que fará licitação na modalidade Pregão, 
na forma eletrônica, do tipo menor preço por item, Pregão Eletrônico SRP nº 017/2022, tendo 
como objeto a contratação de empresa especializada no fornecimento de Pneus para atender as 
necessidades da Prefeitura Municipal de Olho d’Água das Cunhãs - MA, conforme condições, 
quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. A realização do certame está 
prevista para o dia 16/08/2022 às 10:00hs (horário local). O recebimento das propostas, abertura 
e disputa de preços será exclusivamente por meio eletrônico, no endereço: www.comprasodc.
com.br – Prefeitura de Olho d’Água das Cunhas -MA. O edital completo está a disposição dos 
interessados nos sites: www.olhodaguadascunhas.ma.gov.br e SACOP – Sistema de Acompa-
nhamento de Contratações Públicas, Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do 
e-mail: cplodc@gmail.com. Pregoeiro Oficial:  EVANDRO SOUSA BARBOSA.  Olho d’Água 
das Cunhas /MA, 01 de agosto de 2022. EVANDRO SOUSA BARBOSA Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS CUNHAS MA

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS N.º 002/2022-CPL. A Prefeitura 

Municipal de Olho d’ Água das Cunhas/MA, CNPJ: 06.014.005/0001-50, através do seu 

Presidente da CPL, torna público para conhecimento dos interessados que realizará no dia 

18 de agosto de 2022, às 10:00hs (dez horas). Licitação na modalidade Tomada de Preços nº 

002/2022, objetivando a contratação de empresa especializada para empresa especializada na 

prestação de serviços de Pavimentação em Bloquetes, para atender necessidades da Prefeitura 

Municipal de Olho d’Água das Cunhãs - 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 Mural de licitações do SACOP TCE ou Portal da Transparência 

do Município ou poderá ser solicitado através do e-mail cplodc@gmail.com ou ainda na sede da 

Prefeitura, na sala da Comissão Permanente de Licitação-CPL onde poderão ser obtidos e 

consultados gratuitamente, de 2ª a 6ª feira, das 8h às 12h, no endereço Rua João Pessoa nº 56, 

Centro.  Olho d’Água das Cunhãs - MA, 01 de agosto de 2022. Joel Meireles Silva Presidente da CPL.

MUNICÍPIO DE ARARI-ESTADO DO MARANHÃO
PODER EXECUTIVO

CNPJ nº 06.242.846/0001-14
Av. Dr. João da Silva Lima, s/n°, Centro, Cep 65.480-000, Telefone: (98) 3453-1140

AVISO DE PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2022. A Comissão 
Central de Licitações e Contratos da Prefeitura Municipal de ARARI-MA, com autorização do 
ordenador de despesa, avisa aos interessados que fará realizar Licitação na seguinte modalidade e condições. 
Modalidade: Pregão Eletrônico. Tipo de licitação: Menor Preço por item, que será regida pela Lei nº 8.666/93, suas 
alterações. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS 
ESPORTIVOS PARA O MUNICÍPIO DE ARARI - MA. ABERTURA: 17 de agosto de 2022, as 09:30 (nove horas 
e trinta minutos). 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 da Prefeitura 
(https://arari.ma.go.br), http://barrosoptr.dcfiorilli.com.br:2024/SCPIWEB_PMARARI/ (Portal da 
Transparência) e também nos dias de expediente das 08:00 às 13:00 horas, no Setor de Licitação do Município de 
ARARI-MA, onde poderão ser consultados gratuitamente, desde que em mídia, podendo ainda ser solicitado via 
e-mail: cclc@arari.ma.gov.br. ARARI-MA, 27 de julho de 2022. Ailton Barros – Secretário Municipal de Cultura.

AVISO DE LICITAÇÃO PÚBLICA

AVISO DE LICITAÇÃO. MODALIDADE: Chamada Publica 003/2022. ORGÃO 

REALIZADOR: Secretaria Municipal de Educação. BASE LEGAL: Lei n° 11.947 de 

16 de junho de 2009 e Resolução/CD/FNDE n° 26 de 17/06/2013 e Resolução nº 4, de 

02/04/2015. OBJETO: Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e do 

Empreendedor Familiar Rural, para o Atendimento ao Programa Nacional de 

Alimentação Escolar/PNAE no município de Amapá do Maranhão/MA. O EDITAL ESTARÁ 

DISPONIVEL: na sala da comissão Permanente de Licitaçao, na sede da Prefeitura Municipal 

de Amapá do Maranhão – MA, Av. Tancredo neves, centro, Amapá do Maranhão/MA DATA: 23 

de agosto de 2022. HORÁRIO: 10:00 (dez horas). EDITAL: O Edital e seus anexos estão à 

disposição dos interessados no Endereço eletrônico: www.amapadomaranhao.ma.gov.br. Secretário 

Municipal de Educação: Welison Santos Vilela. Amapá do Maranhão - MA, 01 de agosto de 2022.

oimparcial.com.brBRASIL E MUNDOThayane Maramaldo
E-mail: maramaldothay@gmail.com6

O Ministério da Economia emitiu nota técnica favorável à proposta. Mas a Agência
Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) é contra

Pre juí zos <enor mes=

<Adap ta ção hu ma na ne ces -
sá ria=

SAÚDE

Venda de remédios em
supermercados

Pau ta de saú de
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ção do PL no 1.774/2019, pois en ten- 
de que o mes mo au men ta rá a con cor- 
rên cia no seg men to de me di ca men- 
tos isen tos de pres cri ção, com pos si- 
bi li da de re al de re du ção dos seus pre- 
ços ao con su mi dor û nal, mai or aces so 
à po pu la ção bra si lei ra a tais pro du tos, 
es pe ci al men te os re si den tes em ci da- 
des de me nor por te, além de ga nhos 
econô mi cos tan to pa ra a Ad mi nis tra- 
ção Pú bli ca em to dos os ní veis quan to 
pa ra a ini ci a ti va pri va da=.

Du as en ti da des em pre sa ri ais de 
pe so se uni ram na de fe sa do pro je to 
de lei: A Abras (re pre sen tan te na ci o- 
nal dos su per mer ca dos) e a ABAD (as- 
so ci a ção do se tor ata ca dis ta). Do ou- 
tro la do, em opo si ção, es tá a As so ci a- 
ção Bra si lei ra das Re des de Far má ci as 
e Dro ga ri as (Abra far ma), que con si- 
de ra um <ab sur do= o PL.

<Es sa é uma pau ta de saú de pú bli ca 
e es tá sen do tra ta da co mo uma pau ta 
econô mi ca. Se apro va da, só vai agra- 
var o es ta do de saú de de mui ta gen te,

De fe sa do con su mi dor
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por que es ses me di ca men tos sem ne- 
ces si da de de pres cri ção mas ca ram 
sin to mas de do en ças gra ves. O pro je- 
to não tra mi tou em co mis são al gu ma 
e vai ago ra, num mo men to de au sên- 
cia de par la men ta res, ser vo ta do em 
ur gên cia. Não faz sen ti do=, ar gu men- 
ta o CEO da en ti da de, Sér gio Me na 
Bar re to.

Se gun do a Abra far ma, 30% das 
ven das das far má ci as cor res pon dem 
a es se ti po de me di ca men to e a con- 
cor rên cia com os su per mer ca dos se rá 
des le al, pre ju di can do prin ci pal men te 
os pe que nos lo jis tas. Das 90 mil far- 
má ci as no Bra sil, 65% tem ade são ao 
Sim ples Na ci o nal. <Nos so se tor ge ra 2 
mi lhões de em pre gos=, re for ça Me na 
Bar re to.

Os su per mer ca dos aûr mam que 
vão ga ran tir a ven da se gu ra des ses 
pro du tos com a con tra ta ção de far- 
ma cêu ti cos, que atu a rão co mo res- 
pon sá veis téc ni cos.

<A Abra far ma, no en tan to, ata ca o 
se tor su per mer ca dis ta de for ma des- 
le al por que tem in te res se em man ter a 
re ser va de mer ca do. Te nho cer te za de 
que os de pu ta dos que de fen dem o 
con su mi dor não û ca ram con tra es se 
pro je to, que fa ci li ta o aces so aos me- 
di ca men tos sem pres cri ção e ge ra até 
35% de eco no mia pa ra a po pu la ção=, 
aûr ma João Ga las si, pre si den te da 
ABRAS – As so ci a ção Bra si lei ra de Su- 
per mer ca dos.

<O que im por ta é o be ne fí cio que o 
pro je to de lei po de pro por ci o nar à po-
pu la ção bra si lei ra.  Per mi ti rá uma re- 
du ção no pre ço des ses pro du tos, em 
um mo men to de in üa ção al ta e de fal- 
ta de in su mo, que aca bam por pe sar 
ain da mais no bol so do con su mi dor=, 
re for ça Le o nar do Mi guel Se ve ri ni, 
pre si den te da ABAD – As so ci a ção Bra- 
si lei ra de Ata ca dis tas e Dis tri bui do res.

EUROPA

Seca se instala na França durante onda de calor
O aler ta de se ca foi es ten di do nes ta

ter ça-fei ra (2/8) a to do o ter ri tó rio
fran cês na Eu ro pa, quan do a ter cei ra
on da de ca lor em dois me ses tor na
mais vi sí veis as con sequên ci as do
aque ci men to glo bal.

A pre fei tu ra da re gião pa ri si en se
de cre tou vi gi lân cia por <se ca= na ca pi- 
tal e nos três de par ta men tos cir cun vi- 
zi nhos, que as sim se unem ao res tan te
dos ter ri tó ri os me tro po li ta nos com
ad ver tên ci as se me lhan tes.

No dia an te ri or, o ins ti tu to de me te- 
o ro lo gia Mé téo-Fran ce anun ci ou que
ju lho se tor nou o se gun do mês mais
se co des de que os re gis tros co me ça- 
ram em 1958, com 9,7 mi lí me tros de
chu va. O re cor de an te ri or da ta de
mar ço de 1961 (7,8).

Pa ra Fré dé ric Long, me te o ro lo gis ta
da Mé téo-Fran ce, a si tu a ção é <pre o- 
cu pan te= de vi do ao gran de nú me ro
de de par ta men tos em aler ta de se ca, a
que se so ma <uma on da de ca lor que
não aju da nes te as pec to=.

Em ju lho, quan do os re cor des lo- 
cais de ca lor fo ram re gis tra dos na
Fran ça, a pre ci pi ta ção foi 84% me nor
do que o nor mal no pe río do 1991-
2020, se gun do o es cri tó rio de me te o- 
ro lo gia.

No cam po, am bos os fenô me nos,
ali a dos às res tri ções hí dri cas, pre o cu- 
pam o se tor agro pe cuá rio, prin ci pal- 
men te no ca so do mi lho, cu ja pro du- 
ção já es tá sen do bas tan te afe ta da pe- 
lo cli ma.

Se cas, in cên di os, re cor des de tem- 
pe ra tu ra, mor tes por in so la ção… A
tem po ra da de fé ri as de ve rão na Eu ro- 
pa Oci den tal es tá car re ga da de aler tas
so bre as mu dan ças cli má ti cas.

<Po de mos di zer que nos úl ti mos 35
anos (…) ti ve mos três ve zes mais on- 
das de ca lor do que nos 35 anos an te- 
ri o res=, se gun do Long, que pre vê um
au men to da sua in ten si da de e
frequên cia <nos pró xi mos anos=.

A on da de ca lor es ta va con cen tra da
nes ta ter ça no sul, cen tro e les te da
Fran ça, com cin co áre as em aler ta <la- 
ran ja= – o se gun do mais al to – mas o
pi co é es pe ra do na quar ta-fei ra com
tem pe ra tu ras de até 40ºC.

E tu do is so quan do o go ver no pe- 
diu aos fran ce ses que û zes sem <pe- 
que nos ges tos=, co mo mo de rar a tem- 
pe ra tu ra do ar con di ci o na do pa ra
eco no mi zar ener gia no ca so de um
cor te do for ne ci men to do gás rus so.

Os aler tas de se ca são acom pa nha- 
dos de re co men da ções pa ra a re du ção
do con su mo de água nos ter ri tó ri os
com có di go <cin za=, até sua li mi ta ção
pa ra usos es sen ci ais, no ca so de có di- 
go <ver me lho=.

Bap tis te Cri beil let, um agri cul tor
de 32 anos de Saint-Gé nis-des Fon tai- 
nes (sul), te me os efei tos em sua fa- 
zen da de 60 hec ta res de nec ta ri nas ao
sul de Per pig nan se a ir ri ga ção for
proi bi da.

Atu al men te, o uso de água es tá li- 
mi ta do a 50%. <Se pas sar mos pa ra a
pró xi ma fa se, não po de re mos ir ri gar
de for ma al gu ma e os re juí zos às ár vo- 
res e às pró xi mas co lhei tas se ri am
enor mes=, aler ta.

O mi nis tro fran cês da Tran si ção
Eco ló gi ca, Ch ris tophe Bé chu, de fen- 
deu na se gun da-fei ra <re du zir o con- 
su mo de água, pou par, com ba ter o
des per dí cio=, <uma adap ta ção hu ma- 
na=, na sua opi nião, <ne ces sá ria=.

E anun ci ou que apre sen ta rão um
<no vo ro tei ro pa ra o pla ne ja men to
eco ló gi co= em se tem bro.

Cri ti ca do por sua <ina ção cli má ti- 
ca= em seu pri mei ro man da to, o pre si-
den te cen tris ta Em ma nu el Ma cron
pro me teu que ace le ra ria nes te atu al
pa ra cor tar os ga ses de efei to es tu fa.

A Fran ça, co mo to da a

União Eu ro peia, es pe ra

al can çar a neu tra li da de

de car bo no até 2050,

mas sua es tra té gia não

pas sa pe la <re du ção=,

mas sim pe la pro mo ção

da ener gia nu cle ar e das

re no vá veis.

A ques tão cli má ti ca, com se ca e on- 
das de ca lor co mo os fa to res mais vi sí- 
veis, era te ma de mui tas das ca pas de
jor nais re gi o nais da Fran ça nes ta ter-
ça-fei ra.

O jor nal Le Pa ri si en, cu ja ca pa ti- 
nha co mo tí tu lo <Con su mir me nos
água é pos sí vel=, ex pli cou al ter na ti vas
pa ra re du zir o con su mo, co mo reu ti li-
zar a água do chu vei ro no va so sa ni tá-
rio ou no jar dim.

ORI EN TE MÉ DIO

Ata que dos EUA no
Afe ga nis tão ma ta
lí der da Al Qa e da

O lí der da Al Qa e da, Ayman al-Zawahi ri, foi mor to em
um ata que dos Es ta dos Uni dos no Afe ga nis tão no ûm de
se ma na, dis se o pre si den te nor te-ame ri ca no, Joe Bi den,
nes ta se gun da-fei ra (1º), no mai or gol pe pa ra o gru po
mi li tan te des de que seu fun da dor, Osa ma bin La den, foi
mor to em 2011.

Zawahi ri, um ci rur gião egíp cio que ti nha uma re com- 
pen sa de US$ 25 mi lhões por sua ca be ça, aju dou a co or- 
de nar os ata ques de 11 de se tem bro de 2001 que ma ta- 
ram qua se 3 mil pes so as nos EUA.

Au to ri da des nor te-ame ri ca nas, fa lan do sob con di ção
de ano ni ma to, aûr ma ram que os EUA re a li za ram um
ata que de dro ne em Ca bul, a ca pi tal afe gã, às 6h18 no
ho rá rio lo cal.

<Ago ra a jus ti ça foi fei ta e es se lí der ter ro ris ta não exis- 
te mais=, dis se Bi den em de cla ra ção na Ca sa Bran ca.
<Nós nun ca re cu a mos.=

A in te li gên cia dos EUA de ter mi nou com <al ta con û- 
an ça= que o ho mem mor to era Zawahi ri, dis se um al to
fun ci o ná rio do go ver no a re pór te res. Ne nhu ma ou tra ví- 
ti ma ocor reu.

<Zawahi ri con ti nu a va a re pre sen tar uma ame a ça ati- 
va às pes so as, aos in te res ses e à se gu ran ça na ci o nal dos
EUA=, dis se o fun ci o ná rio em uma te le con fe rên cia. <Sua
mor te é um gol pe sig ni û ca ti vo pa ra a Al Qa e da e de gra- 
da rá a ca pa ci da de de ope ra ção do gru po.=

Hou ve ru mo res da mor te de Zawahi ri vá ri as ve zes nos
úl ti mos anos, e há mui to tem po se diz que ele es ta va
com pro ble mas de saú de.

Sua mor te le van ta ques tões so bre se Zawahi ri re ce- 
beu re fú gio do Ta li ban após a to ma da de Ca bul em agos- 
to de 2021.

O ata que de dro ne é o pri mei ro ata que co nhe ci do dos
EUA no Afe ga nis tão des de que tro pas e di plo ma tas dos
EUA dei xa ram o país em agos to de 2021.

A ope ra ção po de re for çar a cre di bi li da de das aûr ma- 
ções de Washing ton de que os Es ta dos Uni dos ain da po- 
dem en fren tar ame a ças den tro do Afe ga nis tão sem uma
pre sen ça mi li tar no país.

Em um co mu ni ca do, o por ta-voz do Ta li ban Za bihul- 
lah Mu jahid con ûr mou que um ata que ocor reu e o con- 
de nou ve e men te men te, cha man do-o de vi o la ção de
<prin cí pi os in ter na ci o nais=.

O pa ra dei ro de Zawahi ri –com ru mo res apon tan do
pa ra a área tri bal do Pa quis tão ou den tro do Afe ga nis- 
tão– era des co nhe ci do até o ata que.

Um ví deo di vul ga do em abril no

qual ele elo gi a va uma mu çul ma na

in di a na por de sa û ar a proi bi ção de

usar um véu is lâ mi co dis si pou os

ru mo res de que ele ha via mor ri do.

Uma for te ex plo são eco ou por Ca bul na ma nhã de
do min go.

<Uma ca sa foi atin gi da por um fo gue te em Sher po or.
Não hou ve ví ti mas por que a ca sa es ta va va zia=,   dis se Ab- 
dul Na û Ta kor, por ta-voz do Mi nis té rio do In te ri or, mais
ce do.

Uma fon te do Ta li ban, pe din do ano ni ma to, aûr mou
que hou ve re la tos de pe lo me nos um dro ne so bre vo an- 
do Ca bul na que la ma nhã.

Acre di ta-se que Zawahi ri, com ou tros mem bros de al- 
to es ca lão da Al Qa e da, te nha pla ne ja do o ata que de 12
de ou tu bro de 2000 ao na vio USS Co le no Iê men, que
ma tou 17 ma ri nhei ros nor te-ame ri ca nos e fe riu mais de
30 ou tros, dis se o si te Rewards for Jus ti ce.

Ele foi in di ci a do nos EUA por par ti ci pa ção nos aten- 
ta dos de 7 de agos to de 1998 con tra as em bai xa das dos
EUA no Quê nia e na Tan zâ nia que ma ta ram 224 pes so as
e fe ri ram mais de 5.000.

São Luís, quarta-feira, 3 de agosto de 2022
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O Ministério da Economia emitiu nota técnica favorável à proposta. Mas a Agência
Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) é contra

Pre juí zos <enor mes=

<Adap ta ção hu ma na ne ces -
sá ria=

SAÚDE

Venda de remédios em
supermercados

Pau ta de saú de

A
vo ta ção em ca rá ter de ur gên- 
cia do PL 1774/19, que pre vê 
a li be ra ção da co mer ci a li za- 
ção de me di ca men tos isen tos 

de pres cri ção nos su per mer ca dos, se- 
rá um dos des ta ques do ple ná rio dos 
de pu ta dos fe de rais nos pró xi mos di- 
as. O Mi nis té rio da Eco no mia emi tiu 
no ta téc ni ca fa vo rá vel à pro pos ta. 
Mas a Agên cia Na ci o nal de Vi gi lân cia 
Sa ni tá ria (An vi sa) é con tra.

A Se cre ta ria de Acom pa nha men to 
Econô mi co, Ad vo ca cia de Con cor rên- 
cia e Com pe ti ti vi da de (SE AE) ma ni- 
fes tou-se <fa vo ra vel men te à apro va- 
ção do PL no 1.774/2019, pois en ten- 
de que o mes mo au men ta rá a con cor- 
rên cia no seg men to de me di ca men- 
tos isen tos de pres cri ção, com pos si- 
bi li da de re al de re du ção dos seus pre- 
ços ao con su mi dor û nal, mai or aces so 
à po pu la ção bra si lei ra a tais pro du tos, 
es pe ci al men te os re si den tes em ci da- 
des de me nor por te, além de ga nhos 
econô mi cos tan to pa ra a Ad mi nis tra- 
ção Pú bli ca em to dos os ní veis quan to 
pa ra a ini ci a ti va pri va da=.

Du as en ti da des em pre sa ri ais de 
pe so se uni ram na de fe sa do pro je to 
de lei: A Abras (re pre sen tan te na ci o- 
nal dos su per mer ca dos) e a ABAD (as- 
so ci a ção do se tor ata ca dis ta). Do ou- 
tro la do, em opo si ção, es tá a As so ci a- 
ção Bra si lei ra das Re des de Far má ci as 
e Dro ga ri as (Abra far ma), que con si- 
de ra um <ab sur do= o PL.

<Es sa é uma pau ta de saú de pú bli ca 
e es tá sen do tra ta da co mo uma pau ta 
econô mi ca. Se apro va da, só vai agra- 
var o es ta do de saú de de mui ta gen te,

De fe sa do con su mi dor
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por que es ses me di ca men tos sem ne- 
ces si da de de pres cri ção mas ca ram 
sin to mas de do en ças gra ves. O pro je- 
to não tra mi tou em co mis são al gu ma 
e vai ago ra, num mo men to de au sên- 
cia de par la men ta res, ser vo ta do em 
ur gên cia. Não faz sen ti do=, ar gu men- 
ta o CEO da en ti da de, Sér gio Me na 
Bar re to.

Se gun do a Abra far ma, 30% das 
ven das das far má ci as cor res pon dem 
a es se ti po de me di ca men to e a con- 
cor rên cia com os su per mer ca dos se rá 
des le al, pre ju di can do prin ci pal men te 
os pe que nos lo jis tas. Das 90 mil far- 
má ci as no Bra sil, 65% tem ade são ao 
Sim ples Na ci o nal. <Nos so se tor ge ra 2 
mi lhões de em pre gos=, re for ça Me na 
Bar re to.

Os su per mer ca dos aûr mam que 
vão ga ran tir a ven da se gu ra des ses 
pro du tos com a con tra ta ção de far- 
ma cêu ti cos, que atu a rão co mo res- 
pon sá veis téc ni cos.

<A Abra far ma, no en tan to, ata ca o 
se tor su per mer ca dis ta de for ma des- 
le al por que tem in te res se em man ter a 
re ser va de mer ca do. Te nho cer te za de 
que os de pu ta dos que de fen dem o 
con su mi dor não û ca ram con tra es se 
pro je to, que fa ci li ta o aces so aos me- 
di ca men tos sem pres cri ção e ge ra até 
35% de eco no mia pa ra a po pu la ção=, 
aûr ma João Ga las si, pre si den te da 
ABRAS – As so ci a ção Bra si lei ra de Su- 
per mer ca dos.

<O que im por ta é o be ne fí cio que o 
pro je to de lei po de pro por ci o nar à po-
pu la ção bra si lei ra.  Per mi ti rá uma re- 
du ção no pre ço des ses pro du tos, em 
um mo men to de in üa ção al ta e de fal- 
ta de in su mo, que aca bam por pe sar 
ain da mais no bol so do con su mi dor=, 
re for ça Le o nar do Mi guel Se ve ri ni, 
pre si den te da ABAD – As so ci a ção Bra- 
si lei ra de Ata ca dis tas e Dis tri bui do res.

EUROPA

Seca se instala na França durante onda de calor
O aler ta de se ca foi es ten di do nes ta

ter ça-fei ra (2/8) a to do o ter ri tó rio
fran cês na Eu ro pa, quan do a ter cei ra
on da de ca lor em dois me ses tor na
mais vi sí veis as con sequên ci as do
aque ci men to glo bal.

A pre fei tu ra da re gião pa ri si en se
de cre tou vi gi lân cia por <se ca= na ca pi- 
tal e nos três de par ta men tos cir cun vi- 
zi nhos, que as sim se unem ao res tan te
dos ter ri tó ri os me tro po li ta nos com
ad ver tên ci as se me lhan tes.

No dia an te ri or, o ins ti tu to de me te- 
o ro lo gia Mé téo-Fran ce anun ci ou que
ju lho se tor nou o se gun do mês mais
se co des de que os re gis tros co me ça- 
ram em 1958, com 9,7 mi lí me tros de
chu va. O re cor de an te ri or da ta de
mar ço de 1961 (7,8).

Pa ra Fré dé ric Long, me te o ro lo gis ta
da Mé téo-Fran ce, a si tu a ção é <pre o- 
cu pan te= de vi do ao gran de nú me ro
de de par ta men tos em aler ta de se ca, a
que se so ma <uma on da de ca lor que
não aju da nes te as pec to=.

Em ju lho, quan do os re cor des lo- 
cais de ca lor fo ram re gis tra dos na
Fran ça, a pre ci pi ta ção foi 84% me nor
do que o nor mal no pe río do 1991-
2020, se gun do o es cri tó rio de me te o- 
ro lo gia.

No cam po, am bos os fenô me nos,
ali a dos às res tri ções hí dri cas, pre o cu- 
pam o se tor agro pe cuá rio, prin ci pal- 
men te no ca so do mi lho, cu ja pro du- 
ção já es tá sen do bas tan te afe ta da pe- 
lo cli ma.

Se cas, in cên di os, re cor des de tem- 
pe ra tu ra, mor tes por in so la ção… A
tem po ra da de fé ri as de ve rão na Eu ro- 
pa Oci den tal es tá car re ga da de aler tas
so bre as mu dan ças cli má ti cas.

<Po de mos di zer que nos úl ti mos 35
anos (…) ti ve mos três ve zes mais on- 
das de ca lor do que nos 35 anos an te- 
ri o res=, se gun do Long, que pre vê um
au men to da sua in ten si da de e
frequên cia <nos pró xi mos anos=.

A on da de ca lor es ta va con cen tra da
nes ta ter ça no sul, cen tro e les te da
Fran ça, com cin co áre as em aler ta <la- 
ran ja= – o se gun do mais al to – mas o
pi co é es pe ra do na quar ta-fei ra com
tem pe ra tu ras de até 40ºC.

E tu do is so quan do o go ver no pe- 
diu aos fran ce ses que û zes sem <pe- 
que nos ges tos=, co mo mo de rar a tem- 
pe ra tu ra do ar con di ci o na do pa ra
eco no mi zar ener gia no ca so de um
cor te do for ne ci men to do gás rus so.

Os aler tas de se ca são acom pa nha- 
dos de re co men da ções pa ra a re du ção
do con su mo de água nos ter ri tó ri os
com có di go <cin za=, até sua li mi ta ção
pa ra usos es sen ci ais, no ca so de có di- 
go <ver me lho=.

Bap tis te Cri beil let, um agri cul tor
de 32 anos de Saint-Gé nis-des Fon tai- 
nes (sul), te me os efei tos em sua fa- 
zen da de 60 hec ta res de nec ta ri nas ao
sul de Per pig nan se a ir ri ga ção for
proi bi da.

Atu al men te, o uso de água es tá li- 
mi ta do a 50%. <Se pas sar mos pa ra a
pró xi ma fa se, não po de re mos ir ri gar
de for ma al gu ma e os re juí zos às ár vo- 
res e às pró xi mas co lhei tas se ri am
enor mes=, aler ta.

O mi nis tro fran cês da Tran si ção
Eco ló gi ca, Ch ris tophe Bé chu, de fen- 
deu na se gun da-fei ra <re du zir o con- 
su mo de água, pou par, com ba ter o
des per dí cio=, <uma adap ta ção hu ma- 
na=, na sua opi nião, <ne ces sá ria=.

E anun ci ou que apre sen ta rão um
<no vo ro tei ro pa ra o pla ne ja men to
eco ló gi co= em se tem bro.

Cri ti ca do por sua <ina ção cli má ti- 
ca= em seu pri mei ro man da to, o pre si-
den te cen tris ta Em ma nu el Ma cron
pro me teu que ace le ra ria nes te atu al
pa ra cor tar os ga ses de efei to es tu fa.

A Fran ça, co mo to da a

União Eu ro peia, es pe ra

al can çar a neu tra li da de

de car bo no até 2050,

mas sua es tra té gia não

pas sa pe la <re du ção=,

mas sim pe la pro mo ção

da ener gia nu cle ar e das

re no vá veis.

A ques tão cli má ti ca, com se ca e on- 
das de ca lor co mo os fa to res mais vi sí- 
veis, era te ma de mui tas das ca pas de
jor nais re gi o nais da Fran ça nes ta ter-
ça-fei ra.

O jor nal Le Pa ri si en, cu ja ca pa ti- 
nha co mo tí tu lo <Con su mir me nos
água é pos sí vel=, ex pli cou al ter na ti vas
pa ra re du zir o con su mo, co mo reu ti li-
zar a água do chu vei ro no va so sa ni tá-
rio ou no jar dim.

ORI EN TE MÉ DIO

Ata que dos EUA no
Afe ga nis tão ma ta
lí der da Al Qa e da

O lí der da Al Qa e da, Ayman al-Zawahi ri, foi mor to em
um ata que dos Es ta dos Uni dos no Afe ga nis tão no ûm de
se ma na, dis se o pre si den te nor te-ame ri ca no, Joe Bi den,
nes ta se gun da-fei ra (1º), no mai or gol pe pa ra o gru po
mi li tan te des de que seu fun da dor, Osa ma bin La den, foi
mor to em 2011.

Zawahi ri, um ci rur gião egíp cio que ti nha uma re com- 
pen sa de US$ 25 mi lhões por sua ca be ça, aju dou a co or- 
de nar os ata ques de 11 de se tem bro de 2001 que ma ta- 
ram qua se 3 mil pes so as nos EUA.

Au to ri da des nor te-ame ri ca nas, fa lan do sob con di ção
de ano ni ma to, aûr ma ram que os EUA re a li za ram um
ata que de dro ne em Ca bul, a ca pi tal afe gã, às 6h18 no
ho rá rio lo cal.

<Ago ra a jus ti ça foi fei ta e es se lí der ter ro ris ta não exis- 
te mais=, dis se Bi den em de cla ra ção na Ca sa Bran ca.
<Nós nun ca re cu a mos.=

A in te li gên cia dos EUA de ter mi nou com <al ta con û- 
an ça= que o ho mem mor to era Zawahi ri, dis se um al to
fun ci o ná rio do go ver no a re pór te res. Ne nhu ma ou tra ví- 
ti ma ocor reu.

<Zawahi ri con ti nu a va a re pre sen tar uma ame a ça ati- 
va às pes so as, aos in te res ses e à se gu ran ça na ci o nal dos
EUA=, dis se o fun ci o ná rio em uma te le con fe rên cia. <Sua
mor te é um gol pe sig ni û ca ti vo pa ra a Al Qa e da e de gra- 
da rá a ca pa ci da de de ope ra ção do gru po.=

Hou ve ru mo res da mor te de Zawahi ri vá ri as ve zes nos
úl ti mos anos, e há mui to tem po se diz que ele es ta va
com pro ble mas de saú de.

Sua mor te le van ta ques tões so bre se Zawahi ri re ce- 
beu re fú gio do Ta li ban após a to ma da de Ca bul em agos- 
to de 2021.

O ata que de dro ne é o pri mei ro ata que co nhe ci do dos
EUA no Afe ga nis tão des de que tro pas e di plo ma tas dos
EUA dei xa ram o país em agos to de 2021.

A ope ra ção po de re for çar a cre di bi li da de das aûr ma- 
ções de Washing ton de que os Es ta dos Uni dos ain da po- 
dem en fren tar ame a ças den tro do Afe ga nis tão sem uma
pre sen ça mi li tar no país.

Em um co mu ni ca do, o por ta-voz do Ta li ban Za bihul- 
lah Mu jahid con ûr mou que um ata que ocor reu e o con- 
de nou ve e men te men te, cha man do-o de vi o la ção de
<prin cí pi os in ter na ci o nais=.

O pa ra dei ro de Zawahi ri –com ru mo res apon tan do
pa ra a área tri bal do Pa quis tão ou den tro do Afe ga nis- 
tão– era des co nhe ci do até o ata que.

Um ví deo di vul ga do em abril no

qual ele elo gi a va uma mu çul ma na

in di a na por de sa û ar a proi bi ção de

usar um véu is lâ mi co dis si pou os

ru mo res de que ele ha via mor ri do.

Uma for te ex plo são eco ou por Ca bul na ma nhã de
do min go.

<Uma ca sa foi atin gi da por um fo gue te em Sher po or.
Não hou ve ví ti mas por que a ca sa es ta va va zia=,   dis se Ab- 
dul Na û Ta kor, por ta-voz do Mi nis té rio do In te ri or, mais
ce do.

Uma fon te do Ta li ban, pe din do ano ni ma to, aûr mou
que hou ve re la tos de pe lo me nos um dro ne so bre vo an- 
do Ca bul na que la ma nhã.

Acre di ta-se que Zawahi ri, com ou tros mem bros de al- 
to es ca lão da Al Qa e da, te nha pla ne ja do o ata que de 12
de ou tu bro de 2000 ao na vio USS Co le no Iê men, que
ma tou 17 ma ri nhei ros nor te-ame ri ca nos e fe riu mais de
30 ou tros, dis se o si te Rewards for Jus ti ce.

Ele foi in di ci a do nos EUA por par ti ci pa ção nos aten- 
ta dos de 7 de agos to de 1998 con tra as em bai xa das dos
EUA no Quê nia e na Tan zâ nia que ma ta ram 224 pes so as
e fe ri ram mais de 5.000.

São Luís, quarta-feira, 3 de agosto de 2022
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O Ministério da Economia emitiu nota técnica favorável à proposta. Mas a Agência
Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) é contra

Pre juí zos <enor mes=

<Adap ta ção hu ma na ne ces -
sá ria=

SAÚDE

Venda de remédios em
supermercados

Pau ta de saú de

A
vo ta ção em ca rá ter de ur gên- 
cia do PL 1774/19, que pre vê 
a li be ra ção da co mer ci a li za- 
ção de me di ca men tos isen tos 

de pres cri ção nos su per mer ca dos, se- 
rá um dos des ta ques do ple ná rio dos 
de pu ta dos fe de rais nos pró xi mos di- 
as. O Mi nis té rio da Eco no mia emi tiu 
no ta téc ni ca fa vo rá vel à pro pos ta. 
Mas a Agên cia Na ci o nal de Vi gi lân cia 
Sa ni tá ria (An vi sa) é con tra.

A Se cre ta ria de Acom pa nha men to 
Econô mi co, Ad vo ca cia de Con cor rên- 
cia e Com pe ti ti vi da de (SE AE) ma ni- 
fes tou-se <fa vo ra vel men te à apro va- 
ção do PL no 1.774/2019, pois en ten- 
de que o mes mo au men ta rá a con cor- 
rên cia no seg men to de me di ca men- 
tos isen tos de pres cri ção, com pos si- 
bi li da de re al de re du ção dos seus pre- 
ços ao con su mi dor û nal, mai or aces so 
à po pu la ção bra si lei ra a tais pro du tos, 
es pe ci al men te os re si den tes em ci da- 
des de me nor por te, além de ga nhos 
econô mi cos tan to pa ra a Ad mi nis tra- 
ção Pú bli ca em to dos os ní veis quan to 
pa ra a ini ci a ti va pri va da=.

Du as en ti da des em pre sa ri ais de 
pe so se uni ram na de fe sa do pro je to 
de lei: A Abras (re pre sen tan te na ci o- 
nal dos su per mer ca dos) e a ABAD (as- 
so ci a ção do se tor ata ca dis ta). Do ou- 
tro la do, em opo si ção, es tá a As so ci a- 
ção Bra si lei ra das Re des de Far má ci as 
e Dro ga ri as (Abra far ma), que con si- 
de ra um <ab sur do= o PL.

<Es sa é uma pau ta de saú de pú bli ca 
e es tá sen do tra ta da co mo uma pau ta 
econô mi ca. Se apro va da, só vai agra- 
var o es ta do de saú de de mui ta gen te,

De fe sa do con su mi dor

MEDICAMENTOS ISENTOS DE PRESCRIÇÃO PODEM COMEÇAR SER VENDIDOS NOS SUPERMERCADOS

por que es ses me di ca men tos sem ne- 
ces si da de de pres cri ção mas ca ram 
sin to mas de do en ças gra ves. O pro je- 
to não tra mi tou em co mis são al gu ma 
e vai ago ra, num mo men to de au sên- 
cia de par la men ta res, ser vo ta do em 
ur gên cia. Não faz sen ti do=, ar gu men- 
ta o CEO da en ti da de, Sér gio Me na 
Bar re to.

Se gun do a Abra far ma, 30% das 
ven das das far má ci as cor res pon dem 
a es se ti po de me di ca men to e a con- 
cor rên cia com os su per mer ca dos se rá 
des le al, pre ju di can do prin ci pal men te 
os pe que nos lo jis tas. Das 90 mil far- 
má ci as no Bra sil, 65% tem ade são ao 
Sim ples Na ci o nal. <Nos so se tor ge ra 2 
mi lhões de em pre gos=, re for ça Me na 
Bar re to.

Os su per mer ca dos aûr mam que 
vão ga ran tir a ven da se gu ra des ses 
pro du tos com a con tra ta ção de far- 
ma cêu ti cos, que atu a rão co mo res- 
pon sá veis téc ni cos.

<A Abra far ma, no en tan to, ata ca o 
se tor su per mer ca dis ta de for ma des- 
le al por que tem in te res se em man ter a 
re ser va de mer ca do. Te nho cer te za de 
que os de pu ta dos que de fen dem o 
con su mi dor não û ca ram con tra es se 
pro je to, que fa ci li ta o aces so aos me- 
di ca men tos sem pres cri ção e ge ra até 
35% de eco no mia pa ra a po pu la ção=, 
aûr ma João Ga las si, pre si den te da 
ABRAS – As so ci a ção Bra si lei ra de Su- 
per mer ca dos.

<O que im por ta é o be ne fí cio que o 
pro je to de lei po de pro por ci o nar à po-
pu la ção bra si lei ra.  Per mi ti rá uma re- 
du ção no pre ço des ses pro du tos, em 
um mo men to de in üa ção al ta e de fal- 
ta de in su mo, que aca bam por pe sar 
ain da mais no bol so do con su mi dor=, 
re for ça Le o nar do Mi guel Se ve ri ni, 
pre si den te da ABAD – As so ci a ção Bra- 
si lei ra de Ata ca dis tas e Dis tri bui do res.

EUROPA

Seca se instala na França durante onda de calor
O aler ta de se ca foi es ten di do nes ta

ter ça-fei ra (2/8) a to do o ter ri tó rio
fran cês na Eu ro pa, quan do a ter cei ra
on da de ca lor em dois me ses tor na
mais vi sí veis as con sequên ci as do
aque ci men to glo bal.

A pre fei tu ra da re gião pa ri si en se
de cre tou vi gi lân cia por <se ca= na ca pi- 
tal e nos três de par ta men tos cir cun vi- 
zi nhos, que as sim se unem ao res tan te
dos ter ri tó ri os me tro po li ta nos com
ad ver tên ci as se me lhan tes.

No dia an te ri or, o ins ti tu to de me te- 
o ro lo gia Mé téo-Fran ce anun ci ou que
ju lho se tor nou o se gun do mês mais
se co des de que os re gis tros co me ça- 
ram em 1958, com 9,7 mi lí me tros de
chu va. O re cor de an te ri or da ta de
mar ço de 1961 (7,8).

Pa ra Fré dé ric Long, me te o ro lo gis ta
da Mé téo-Fran ce, a si tu a ção é <pre o- 
cu pan te= de vi do ao gran de nú me ro
de de par ta men tos em aler ta de se ca, a
que se so ma <uma on da de ca lor que
não aju da nes te as pec to=.

Em ju lho, quan do os re cor des lo- 
cais de ca lor fo ram re gis tra dos na
Fran ça, a pre ci pi ta ção foi 84% me nor
do que o nor mal no pe río do 1991-
2020, se gun do o es cri tó rio de me te o- 
ro lo gia.

No cam po, am bos os fenô me nos,
ali a dos às res tri ções hí dri cas, pre o cu- 
pam o se tor agro pe cuá rio, prin ci pal- 
men te no ca so do mi lho, cu ja pro du- 
ção já es tá sen do bas tan te afe ta da pe- 
lo cli ma.

Se cas, in cên di os, re cor des de tem- 
pe ra tu ra, mor tes por in so la ção… A
tem po ra da de fé ri as de ve rão na Eu ro- 
pa Oci den tal es tá car re ga da de aler tas
so bre as mu dan ças cli má ti cas.

<Po de mos di zer que nos úl ti mos 35
anos (…) ti ve mos três ve zes mais on- 
das de ca lor do que nos 35 anos an te- 
ri o res=, se gun do Long, que pre vê um
au men to da sua in ten si da de e
frequên cia <nos pró xi mos anos=.

A on da de ca lor es ta va con cen tra da
nes ta ter ça no sul, cen tro e les te da
Fran ça, com cin co áre as em aler ta <la- 
ran ja= – o se gun do mais al to – mas o
pi co é es pe ra do na quar ta-fei ra com
tem pe ra tu ras de até 40ºC.

E tu do is so quan do o go ver no pe- 
diu aos fran ce ses que û zes sem <pe- 
que nos ges tos=, co mo mo de rar a tem- 
pe ra tu ra do ar con di ci o na do pa ra
eco no mi zar ener gia no ca so de um
cor te do for ne ci men to do gás rus so.

Os aler tas de se ca são acom pa nha- 
dos de re co men da ções pa ra a re du ção
do con su mo de água nos ter ri tó ri os
com có di go <cin za=, até sua li mi ta ção
pa ra usos es sen ci ais, no ca so de có di- 
go <ver me lho=.

Bap tis te Cri beil let, um agri cul tor
de 32 anos de Saint-Gé nis-des Fon tai- 
nes (sul), te me os efei tos em sua fa- 
zen da de 60 hec ta res de nec ta ri nas ao
sul de Per pig nan se a ir ri ga ção for
proi bi da.

Atu al men te, o uso de água es tá li- 
mi ta do a 50%. <Se pas sar mos pa ra a
pró xi ma fa se, não po de re mos ir ri gar
de for ma al gu ma e os re juí zos às ár vo- 
res e às pró xi mas co lhei tas se ri am
enor mes=, aler ta.

O mi nis tro fran cês da Tran si ção
Eco ló gi ca, Ch ris tophe Bé chu, de fen- 
deu na se gun da-fei ra <re du zir o con- 
su mo de água, pou par, com ba ter o
des per dí cio=, <uma adap ta ção hu ma- 
na=, na sua opi nião, <ne ces sá ria=.

E anun ci ou que apre sen ta rão um
<no vo ro tei ro pa ra o pla ne ja men to
eco ló gi co= em se tem bro.

Cri ti ca do por sua <ina ção cli má ti- 
ca= em seu pri mei ro man da to, o pre si-
den te cen tris ta Em ma nu el Ma cron
pro me teu que ace le ra ria nes te atu al
pa ra cor tar os ga ses de efei to es tu fa.

A Fran ça, co mo to da a

União Eu ro peia, es pe ra

al can çar a neu tra li da de

de car bo no até 2050,

mas sua es tra té gia não

pas sa pe la <re du ção=,

mas sim pe la pro mo ção

da ener gia nu cle ar e das

re no vá veis.

A ques tão cli má ti ca, com se ca e on- 
das de ca lor co mo os fa to res mais vi sí- 
veis, era te ma de mui tas das ca pas de
jor nais re gi o nais da Fran ça nes ta ter-
ça-fei ra.

O jor nal Le Pa ri si en, cu ja ca pa ti- 
nha co mo tí tu lo <Con su mir me nos
água é pos sí vel=, ex pli cou al ter na ti vas
pa ra re du zir o con su mo, co mo reu ti li-
zar a água do chu vei ro no va so sa ni tá-
rio ou no jar dim.

ORI EN TE MÉ DIO

Ata que dos EUA no
Afe ga nis tão ma ta
lí der da Al Qa e da

O lí der da Al Qa e da, Ayman al-Zawahi ri, foi mor to em
um ata que dos Es ta dos Uni dos no Afe ga nis tão no ûm de
se ma na, dis se o pre si den te nor te-ame ri ca no, Joe Bi den,
nes ta se gun da-fei ra (1º), no mai or gol pe pa ra o gru po
mi li tan te des de que seu fun da dor, Osa ma bin La den, foi
mor to em 2011.

Zawahi ri, um ci rur gião egíp cio que ti nha uma re com- 
pen sa de US$ 25 mi lhões por sua ca be ça, aju dou a co or- 
de nar os ata ques de 11 de se tem bro de 2001 que ma ta- 
ram qua se 3 mil pes so as nos EUA.

Au to ri da des nor te-ame ri ca nas, fa lan do sob con di ção
de ano ni ma to, aûr ma ram que os EUA re a li za ram um
ata que de dro ne em Ca bul, a ca pi tal afe gã, às 6h18 no
ho rá rio lo cal.

<Ago ra a jus ti ça foi fei ta e es se lí der ter ro ris ta não exis- 
te mais=, dis se Bi den em de cla ra ção na Ca sa Bran ca.
<Nós nun ca re cu a mos.=

A in te li gên cia dos EUA de ter mi nou com <al ta con û- 
an ça= que o ho mem mor to era Zawahi ri, dis se um al to
fun ci o ná rio do go ver no a re pór te res. Ne nhu ma ou tra ví- 
ti ma ocor reu.

<Zawahi ri con ti nu a va a re pre sen tar uma ame a ça ati- 
va às pes so as, aos in te res ses e à se gu ran ça na ci o nal dos
EUA=, dis se o fun ci o ná rio em uma te le con fe rên cia. <Sua
mor te é um gol pe sig ni û ca ti vo pa ra a Al Qa e da e de gra- 
da rá a ca pa ci da de de ope ra ção do gru po.=

Hou ve ru mo res da mor te de Zawahi ri vá ri as ve zes nos
úl ti mos anos, e há mui to tem po se diz que ele es ta va
com pro ble mas de saú de.

Sua mor te le van ta ques tões so bre se Zawahi ri re ce- 
beu re fú gio do Ta li ban após a to ma da de Ca bul em agos- 
to de 2021.

O ata que de dro ne é o pri mei ro ata que co nhe ci do dos
EUA no Afe ga nis tão des de que tro pas e di plo ma tas dos
EUA dei xa ram o país em agos to de 2021.

A ope ra ção po de re for çar a cre di bi li da de das aûr ma- 
ções de Washing ton de que os Es ta dos Uni dos ain da po- 
dem en fren tar ame a ças den tro do Afe ga nis tão sem uma
pre sen ça mi li tar no país.

Em um co mu ni ca do, o por ta-voz do Ta li ban Za bihul- 
lah Mu jahid con ûr mou que um ata que ocor reu e o con- 
de nou ve e men te men te, cha man do-o de vi o la ção de
<prin cí pi os in ter na ci o nais=.

O pa ra dei ro de Zawahi ri –com ru mo res apon tan do
pa ra a área tri bal do Pa quis tão ou den tro do Afe ga nis- 
tão– era des co nhe ci do até o ata que.

Um ví deo di vul ga do em abril no

qual ele elo gi a va uma mu çul ma na

in di a na por de sa û ar a proi bi ção de

usar um véu is lâ mi co dis si pou os

ru mo res de que ele ha via mor ri do.

Uma for te ex plo são eco ou por Ca bul na ma nhã de
do min go.

<Uma ca sa foi atin gi da por um fo gue te em Sher po or.
Não hou ve ví ti mas por que a ca sa es ta va va zia=,   dis se Ab- 
dul Na û Ta kor, por ta-voz do Mi nis té rio do In te ri or, mais
ce do.

Uma fon te do Ta li ban, pe din do ano ni ma to, aûr mou
que hou ve re la tos de pe lo me nos um dro ne so bre vo an- 
do Ca bul na que la ma nhã.

Acre di ta-se que Zawahi ri, com ou tros mem bros de al- 
to es ca lão da Al Qa e da, te nha pla ne ja do o ata que de 12
de ou tu bro de 2000 ao na vio USS Co le no Iê men, que
ma tou 17 ma ri nhei ros nor te-ame ri ca nos e fe riu mais de
30 ou tros, dis se o si te Rewards for Jus ti ce.

Ele foi in di ci a do nos EUA por par ti ci pa ção nos aten- 
ta dos de 7 de agos to de 1998 con tra as em bai xa das dos
EUA no Quê nia e na Tan zâ nia que ma ta ram 224 pes so as
e fe ri ram mais de 5.000.

São Luís, quarta-feira, 3 de agosto de 2022

Venda de remédios em supermercados 
tem parecer favorável do Ministério 
da Economia
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A Expoema é uma festa tradicional que traz muita visibilidade para o agronegócio do
estado, gerando empregos e movimentando a economia

EXPOEMA 2022

Feira de agronegócio
tem data confirmada
GRACIELE MORORO

LO CAL E PRO GRA MA ÇÃO

A
Ex po e ma é a fei ra anu al de 
agro ne gó cio do es ta do do 
ma ra nhão, com ex po si ção 
agro pe cuá ria que abran ge to- 

do os se to res do agro, tec no lo gia pa ra 
o cam po, má qui nas, tra to res e com- 
ple men tos agrí co las. Du ran te os di as 
quem acon te cem o even to, que se rão 
de 4 a 11 de se tem bro, en tre te ni men- 
tos mu si cais ale gram a noi te dos vi si- 
tan tes e ex po si to res. A Ex po e ma é 
uma fes ta tra di ci o nal que traz mui ta 
vi si bi li da de pa ra o agro ne gó cio do es- 
ta do, ge ran do em pre gos e mo vi men- 
tan do a eco no mia, tor nan do as sim 
um even to mui to im por tan te pa ra o 
ca len dá rio ma ra nhen se.

Após dois anos sus pen sa de vi do a 
pan de mia e o con se quen te dis tan ci a- 
men to so ci al, o pre si den te da As so ci a- 
ção de Cri a do res do Es ta do do Ma ra- 
nhão (AS CEM), Ri car do Ataí de, or ga- 
ni za dor do even to, afir ma es tar bas- 
tan te oti mis ta pa ra es te re tor no. <Ex- 
por os ani mais e fa zer o in ter câm bio 
de co nhe ci men tos no mo men to que 
es ta mos pas san do é de gran de en tu si- 
as ma do, a Ex po e ma faz com que a 
gen te con si ga bons ne gó ci os, me lho- 
rar a eco no mia do es ta do, ge ran do 
em pre go e ren da=, co men ta o or ga ni- 
za dor.

A aber tu ra da Ex po e ma se rá dia 04 
e irá até dia 11, no Par que In de pen- 
dên cia lo ca li za da no São Cris tó vão e o 
mo vi men to da fei ra se rá du ran te to do 
o dia. Pe la ma nhã e tar de ha ve rá ex- 
po si ções dos ani mais, lei lões de cri a- 
ção, tam bor e ba li za, dia do pet, com- 
pe ti ção de me lho res cri a do res, me-

MI NI CUR SOS

TRA TA MEN TO DOS ANI MAIS

APÓS 2 ANOS SUSPENSA DEVIDO A PANDEMIA, A FEIRA DE AGRONEGÓCIO ESTÁ DE VOLTA

lho res ani mais, ven da de má qui nas e 
equi pa men tos.

No pe río do da noi te ha ve rá shows 
mu si cais. O gru po mu si cal Cal ci nha 
Pre ta se rá a pri mei ra atra ção com 
apre sen ta ção con fir ma da pa ra pri- 
mei ro dia da Ex po e ma 2022. Ou tras 
atra ções mu si cais es tão em fa se de 
con fir ma ção pa ra es te gran de even to. 
<Es se ano te mos uma no vi da de, a fei- 
ra se rá de por tas aber tas, nos so de sa- 
fio se rá man ter a se gu ran ça e pro por- 
ci o nar uma lin da fes ta=, afir ma Ataí- 
de.

Na Ex po e ma 2022, os ex po si to res 
en con tra rão uma va ri e da de de cur sos 
di re ci o na dos pa ra o agro ne gó cio. A 
exem plo, <co mo ge rir su as pro pri e da- 
des=, <cur sos de dro ne=, <cur so de me- 
lho ra men to ge né ti co=.  Os cur sos se- 
rão ofer ta dos atra vés da As so ci a ção 
dos Cri a do res do Es ta do do Ma ra nhão 
(AS CEM), Fun da ção Nor te-Rio-Gran- 

den se de Pes qui sa e Cul tu ra (FUN- 
PEC), Fe de ra ção da Agri cul tu ra e Pe- 
cuá ria do Es ta do do Ma ra nhão (FA E- 
MA/SE NAR), SE BRAE, e ou tros par- 
cei ros.

Em con ver sa so bre a pre o cu pa ção 
com os ani mais que es ta rão ex pos tos 
no even to, Ri car do Ataí de afir ma que 
a Agên cia Es ta du al de De fe sa Agro pe- 
cuá ria (AGED/MA) san ci o nou cri té ri- 
os pa ra o trans por te e ex po si ção ani- 
mal na fei ra, uma guia de trân si to que 
acom pa nha rá o ani mal de sua pro pri-
e da de até fei ra de ex po si ção, to dos os 
exa mes do ani mal, em di as e ates ta- 
dos e com ple ta <tu do es tá sen do pre-
pa ra do co mo a es tru tu ra do lu gar que 
eles fi ca rão alo ja dos, lo cais lim pos e 
are ja dos, an tes do pra zo de ter mi na do 
es ta rá pron to, pois a equi pe es tá em- 
pe nha da e tra ba lhan do in ten sa men-
te, o que nos dei xa oti mis tas pa ra es te 
gran de even to=.

SÃO LUÍS

Sagrima e Agem discutem Entreposto Pesqueiro
O se cre tá rio da Sa gri ma, Jo sé Antô- 

nio Heluy, se reu niu com o pre si den te 
da Agên cia Exe cu ti va Me tro po li ta na 
do Ma ra nhão (Agem), Leô ni das Araú- 
jo, na se de da Agem, pa ra ali nha men- 
tos téc ni cos acer ca do pro je to de 
cons tru ção do no vo En tre pos to Pes- 
quei ro em São Luís.

A es tru tu ra vai subs ti tuir par te do 
Mer ca do do Pei xe, co nhe ci do po pu- 
lar men te co mo Fei ra do Por ti nho, e 
vi sa a me lho ria das ins ta la ções atu ais 
e da pres ta ção de ser vi ços pa ra co- 
mer ci an tes e de mais usuá ri os, bem 
co mo mi ni mi zar os im pac tos am bi- 
en tais da má des ti na ção dos re sí du os 
só li dos na área.

Na reu nião, foi apre sen ta do o pro- 
je to e dis cu ti das a ma nu ten ção e a ad- 
mi nis tra ção do lo cal, que se rão re a li- 
za das pe la Sa gri ma. Tam bém fo ram 
de ba ti das ques tões so bre re sí du os só- 
li dos ge ra dos pe lo em pre en di men to e 
as pec tos ju rí di co-ad mi nis tra ti vos, 
co mo a ces são de uso aos ba lan cei ros, 
co mo são po pu lar men te cha ma dos 
os ata ca dis tas de pes ca dos.

<É um gran de pro je to que irá po- 
ten ci a li zar, va lo ri zar e trans for mar 
sig ni fi ca ti va men te a ca deia do pes ca- 
do do Ma ra nhão, além de ofe re cer 
me lho res con di ções de tra ba lho e se- 
gu ran ça pa ra os co mer ci an tes e con- 
for to pa ra os con su mi do res. A re vi ta li- 
za ção se gue pri o ri da des so li ci ta das 
pe los fei ran tes e é mais uma im por- 
tan te obra do Go ver no do Es ta do=, 
afir mou Jo sé Antô nio Heluy.

O pre si den te da Agem, Leô ni das 
Araú jo, res sal tou a se gu ran ça que a 
no va es tru tu ra pro por ci o na rá aos co- 
mer ci an tes e con su mi do res. <A ne ces- 
si da de de um es pa ço com in fra es tru- 
tu ra ade qua da já é an ti ga, e, em bre ve, 
vai acon te cer=, re su miu.

Tam bém es ti ve ram pre sen tes, o se- 
cre tá rio-ad jun to da Sa gri ma, No na to

So bre o pro je to

A ESTRUTURA VAI SUBSTITUIR PARTE DO MERCADO DO PEIXE, A FEIRA DO PORTINHO

Cho co la te; o che fe do De par ta men to 
de Mer ca do Agrí co la, Au ré lio Oli vei ra; 
além dos en ge nhei ros de pes ca Fer- 
nan do Berg mann e Cel si a ne Cos ta. 
Da Agem, es ta vam pre sen tes a su pe- 
rin ten den te de Pla ne ja men to Me tro- 
po li ta no, Le na Bran dão; o di re tor de 
Pro gra mas e Pro je tos, Ger ma no Ar ru- 
da; a su per vi so ra de Sa ne a men to, Eli- 
za beth Oli vei ra; e a as sis ten te so ci al 
Ene di lei de Ra be lo.

No to tal, o En tre pos to Pes quei ro te- 
rá 12.314,70 m² e um in ves ti men to de 
R$ 17.029.279,00. O com ple xo pes- 
quei ro é atu al men te o mai or cen tro 
de abas te ci men to do es ta do, fun ci o- 
nan do tan to no ata ca do quan to no 
va re jo, sen do de in te res se do Es ta do 

seu bom fun ci o na men to se guin do to- 
dos os pa drões de hi gi e ne e se gu ran- 
ça.

O pro je to de re vi ta li za ção do mer-
ca do con tem pla ser vi ços de dre na-
gem; fun da ções e su pe res tru tu ra em 
con cre to ar ma do; pa vi men ta ção; ve- 
da ções, pi sos e re ves ti men tos; co ber- 
tu ra em es tru tu ra me tá li ca; ins ta la-
ções hi dráu li cas, sa ni tá ri as e elé tri cas; 
re ser va tó rio de água; sis te ma de com- 
ba te a in cên dio; pa ra-rai os; pin tu ra; 
pai sa gis mo e es ta ci o na men to, além 
de es pa ço pa ra ad mi nis tra ção e ba-
nhei ros.

A obra be ne fi ci a rá, di re ta men te, 
112 fei ran tes, sen do 80 dis tri bui do res; 
10 ven de do res de hor ta li ças; 12 be ne-
fi ci a do res e 14 no ra mo de lan cho ne-
tes.

COVID-19

Shopping da Criança
retoma vacinação infantil

SHOPPING FICA LOCALIZADO NA AVENIDA BEIRA MAR

Cri an ças de 4 a 11 anos de ida de po de rão ser va ci na- 
das con tra a Co vid-19 no Shop ping da Cri an ça, no Cen- 
tro.

A va ci na ção foi re to ma da nes ta

ter ça-fei ra (2) e se gue até es te

sá ba do (6), das 8h às 16h. 

Na fai xa etá ria de 4 anos, es tão sen do va ci na das as
cri an ças imu nos su pri mi das.

<As cri an ças que se va ci na rem aqui po de rão brin car
no par qui nho, lan char e usu fruir da es tru tu ra dis po ní- 
vel. Lem bran do que to das as cri an ças, in de pen den te de
se con sul ta rem aqui ou não, po dem se va ci nar=, afir mou
a co or de na do ra ad mi nis tra ti va do Shop ping da Cri an ça,
Thays Cam pos.

Os res pon sá veis de vem le var do cu men to e a car tei ra
de va ci na da cri an ça. O Shop ping da Cri an ça es tá lo ca li- 
za do na Ave ni da Bei ra Mar, em fren te ao Ter mi nal de In- 
te gra ção da Praia Gran de, e os ser vi ços de saú de no es- 
pa ço são ge ren ci a dos pe la Em pre sa Ma ra nhen se de Ser- 
vi ços Hos pi ta la res (Em serh).

O pre si den te da Em serh, Mar cel lo Du ai li be, fri sou a
im por tân cia da va ci na ção. <A va ci na se gue sen do a nos- 
sa prin ci pal ar ma pa ra lu tar con tra a Co vid-19. Ela é se- 
gu ra, por tan to, os pais po dem le var seus fi lhos sem me- 
do. É uma pro te ção pa ra a cri an ça e pa ra a fa mí lia=, res- 
sal tou.

FORMAÇÃO

Cursos de qualificação 
no Convento das Mercês

AS AULAS INICIAM NA PRÓXIMA SEGUNDA-FEIRA (15)

O Con ven to das Mer cês, atra vés da Fun da ção da Me- 
mó ria Re pu bli ca na Bra si lei ra (FMRB), ini cia os cur sos
de For ma ção Ini ci al e Con ti nu a da (FICs) ofer ta dos pa ra
a co mu ni da de da re gião cen tral de São Luís. Os cur sos
se rão vol ta dos pa ra mo ra do res da área cen tral de São
Luís.

A ação acon te ce em par ce ria com o Ins ti tu to For ma- 
ção e o Ins ti tu to Es ta du al de Edu ca ção, Ci ên cia e Tec no- 
lo gia do Ma ra nhão (IE MA). O ob je ti vo é opor tu ni zar
uma edu ca ção pro fis si o nal de qua li da de e ga ran tir que
jo vens e adul tos pos sam ge rar sua pró pria ren da ou se
in se rir no mer ca do de tra ba lho.

Cer ca de 200 es tu dan tes se rão qua li fi ca dos nos cur- 
sos de De se nho e Pin tu ra, Al fa be ti za ção e Le tra men to,
Se ri gra fia, Ma nu ten ção de Ce lu la res e Ofi ci nas de Zum- 
ba. As au las ini ci am na pró xi ma se gun da-fei ra (15) e
acon te cem du as ve zes na se ma na: se gun das e quar tas
ou ter ças e quin tas.

<É uma gran de ale gria acom pa nhar es se iní cio de ati- 
vi da des dos cur sos de for ma ção pro fis si o nal. Os IE MAs
vo ca ci o nais tra zem es ses cur sos de cur ta du ra ção que
pro por ci o nam qua li fi ca ção pa ra que os jo vens pos sam
ser in se ri dos no mer ca do de tra ba lho=, res sal tou a se cre- 
tá ria de Es ta do da Edu ca ção, Leu zi ne te Pe rei ra da Sil va.

A cos tu rei ra El vi ra Ne ves op tou pe lo cur so de Se ri gra- 
fia, um com ple men to pa ra agre gar no seu ofí cio. <Pro cu- 
rei o cur so pa ra so mar com a mi nha pro fis são, per ce bo
que é um pro fis si o nal es cas so no mer ca do. Es sa é uma
das pos si bi li da des pa ra a mi nha vi da pro fis si o nal, pois
am plia meu cam po de atu a ção=.

A di re to ra do Ins ti tu to For ma ção, Re gi na Ca bral in- 
for mou que a ação é um con jun to de pro je tos que vão
pos si bi li tar cur sos pa ra jo vens e adul tos do Cen tro His- 
tó ri co de São Luís. <São for ma ções vol ta das pa ra a prá ti- 
ca es por ti va, tec no lo gi as e ci da da nia. Fi ca mos mui to fe- 
li zes em fa zer par te des sa ação=.

São Luís, quarta-feira, 3 de agosto de 2022
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Projeto Vida Ativa

A se gun da edi ção do Pro je to Vi da Ati va:
in te gra ção e bem-es tar, ini ci a ti va pa tro ci na- 
da pe lo Gru po Po ti guar, por meio da Lei Es- 
ta du al de In cen ti vo ao Es por te, se gue a to do
va por pro por ci o nan do la zer à co mu ni da de
do bair ro Mon te Cas te lo. Lan ça do oû ci al- 
men te no ûm de ju lho, o pro je to es tá sen do
de sen vol vi do se ma nal men te na Pra ça Mes- 
tre Antô nio Vi ei ra, reu nin do de ze nas de pes-
so as em au lões de dan ça ani ma dos.

Prêmio Foco 2022

A edi ção 2022 do Prê mio FO CO, re a li za do
pe la Ar tRio e pe lo Ins ti tu to Cul tu ral Va le, ba- 
teu re cor de de ins cri ções des de sua cri a ção.
Fo ram re ce bi das 551 ins cri ções, vin das de
104 ci da des bra si lei ras. São Luís tem cin co
ar tis tas par ti ci pan do do Prê mio, que é des ti-
na do a ar tis tas vi su ais bra si lei ros com até 15
anos de car rei ra, fo can do em es ti mu lar e re- 
co nhe cer a pro du ção ar tís ti ca con tem po râ- 
nea do país.

Na fo to, o se cre tá rio ex tra or di ná -
rio Re gião To can ti na Pau lo Sér gio
Ma ce do, os pa les tran tes Plí nio Tuz -
zo lo (HSE/HSLZ) e se cre tá rio ad jun -
to Jo ab son Jr. (SE GEP), com o as ses -
sor Di e go Ric ci, a en fer mei ra Geór gia
Vi tó ria e Thalyta Fer nan des, co or de -
na do ra da Po li clí ni ca do Ser vi dor de
Im pe ra triz. O re gis tro foi no <En con -
tro dos Ser vi do res do Es ta do  – Açai -
lân dia=, que te ve co mo pa les tran tes
o di re tor ge ral do Hos pi tal dos Ser vi -
do res HSE / HSLZ e da Po li clí ni ca do
Ser vi dor de Im pe ra triz, Plí nio Tuz zo -
lo, e o se cre tá rio Ad jun to de Es ta do
da Ges tão, Pa trimô nio e As sis tên cia
dos Ser vi do res, Jo ab son Jr. (SE GEP).
Um dos as sun tos em pau ta, foi a im -
por tân cia da ade são do FUN BEN pe -
los ser vi do res es ta du ais.

O mé di co neu ro ci rur -
gião Maxweyd Frei re
(ao la do da es po sa
Gei ze So a res) aca ba de
inau gu rar o Me di cal
Ara ça gi, o mais no vo
lo cal de re fe rên cia em
saú de. A clí ni ca con ta
com pro üs si o nais de
pon ta e uma lo ca li za -
ção pri vi le gi a da pa ra
quem mo ra no Bair ro
do Ara ça gi, bem pró xi -
mo à UPA do Ara ça gi e
ao Res tau ran te Man -
da ca ru. São vá ri as as
es pe ci a li da des; den tre
elas Neu ro ci rur gia
adul to e pe diá tri co.

O co lu nis ta so ci al do
Jor nal O De ba te e
apre sen ta dor do Pro -
gra ma Top da TV Band
MA, Wil li am San tos,
foi uma das per so na li -
da des em des ta que no
24º Tro féu Im pren sa
Gen te Gen tís si ma pro -
mo vi do pe lo o co lu nis -
ta so ci al e apre sen ta -
dor Mar cos Raû ou de
Ara ca ju – SE. O ba da -
la do even to de pre mi a -
ção acon te ceu no dia
19 nos sa lões lu xu o sos
do es pa ço So bre as on -
das no bair ro Ata laia.

Voando pelo Brasil

Pa ra ma tar um pou qui nho da cu ri o si da de
dos in ter nau tas so bre a avi a ção co mer ci al no
Bra sil, a Agên cia de No tí ci as do Tu ris mo apu rou
in for ma ções so bre os vo os di re tos mais lon gos e
cur tos do país. Va mos lá. Atu al men te, na Gol Li- 
nhas Aé re as, um voo que li ga Por to Ale gre (RS) à
For ta le za (CE) é con si de ra do o mais lon go da
em pre sa. Ao to do, a vi a gem du ra 4 ho ras e 25 mi- 
nu tos e pos sui dis tân cia de 3.193 km. Com re la- 
ção ao mais cur to, a com pa nhia re a li za a li ga ção
en tre Bra sí lia (DF) e Goi â nia (GO) em 50 mi nu- 
tos, to ta li zan do uma dis tân cia de 163 km.

Empreendedorismo

O Ar ma zém do Em pre en de dor do Ma ra nhão,
es pa ço pro mo vi do pe lo Go ver no do Es ta do, por
meio da Se cre ta ria da In dús tria e Co mér cio
(Seinc), no 1° Fes ti val Ma ra nhen se da Ca cha ça,
con quis tou o pú bli co du ran te os três di as de
pro gra ma ção. O fes ti val, re a li za do no Mul ti cen- 
ter Ne gó ci os e Even tos, em São Luís, en tre os di-
as 28 e 30 de ju nho, al can çou mi lha res de pes so- 
as – e um dos des ta ques foi a Seinc, apoi a do ra
do even to e re pre sen tan te do Go ver no do Ma ra- 
nhão. As mais de 20 em pre sas par ti ci pan tes en- 
can ta ram mi lha res de pes so as ali pre sen tes.

Férias em casa

A cri se econô mi ca e a in üa ção em al ta de qua- 
se 12% ao ano pa re cem ter afe ta do a pro gra ma- 
ção das fé ri as es co la res de ju lho. Le van ta men to
da TIM fei to jun to a seus cli en tes de pla nos pré-
pa go na pla ta for ma TIM Ads re ve la que ape nas
19% vi a ja ri am du ran te nes te pe río do. O pro gra- 
ma prin ci pal se ria mes mo û car em ca sa, pa ra
18% dos 96,9 mil en tre vis ta dos, se gui do por vi si- 
tas a pa ren tes e ami gos (17%). Fe chan do as op- 
ções mais apon ta das, apa re cem idas a ci ne mas,
ba res e shows (11%) e pas sei os cul tu rais e gas- 
tronô mi cos (8%).

Pra curtir

O mês de agos to em
São Luís se rá mar ca -
do por uma vi a gem
ao tú nel do tem po
com uma pa ra da
dan çan te nos anos
90, que ago ra pas sa a
atrair as aten ções do
pú bli co jo vem de vi do
às sé ri es lan ça das
pe las pla ta for mas de
stre a ming.

É a fes ta Hot Mix Bra -
sil, dia 27, às 21h, no
es ta ci o na men to do
Shop ping da Ilha
(Ma ra nhão No vo),
ten do co mo atra ção
prin ci pal o gru po in -
ter na ci o nal de dan ce
mu sic Te ch no tro nic.

A fes ta se rá co man -
da da pe los DJs Clau -
di nho Polary, Hen ri -
que Car va lho e Mau -
ro De jo ta, três fe ras
das pick ups com
uma tra je tó ria mar -
can te den tro des sa
ver ten te mu si cal.

A OAB MA, por meio
da Co mis são de Trân -
si to, Trans por te e Mo -
bi li da de Ur ba na, reu -
niu-se na se gun da-
fei ra (1º) com a Se cre -
ta ria de Se gu ran ça
Pú bli ca do Es ta do do
Ma ra nhão (SSP) e
com a di re ção do De -
tran/MA.

Na opor tu ni da de,
hou ve dis cus sões so -
bre o de sen vol vi men -
to de ações edu ca ti -
vas en vol ven do os ór -
gãos do Sis te ma Na -
ci o nal de Trân si to
com par cei ra da
OAB/MA.

A Se ma na Na ci o nal
do Trân si to es tá pre -
vis ta pa ra acon te cer
no pe río do de 18 a 25
de se tem bro.

São Luís, quarta-feira, 3 de agosto de 2022
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Vestuário, calçados, itens de perfumaria e relógios devem ser os itens mais procurados
como opções de presentes para os pais

PA TRÍ CIA CU NHA

Mais de 70% de ve pre sen te -
ar os pais

DIA DOS PAIS

Roupas lideram
preferência de presentes

<E
u ain da es tou pes qui- 
san do, mas es tou pen- 
san do em com prar uma
cal ça e uma ber mu da.

Acho que são pre sen tes que ele vai
gos tar de ga nhar=, dis se a pu bli ci tá ria
Mar cia Gui ma rães, so bre o que dar de
pre sen te pa ra o seu pai, Antô nio. A
pre fe rên cia de Már cia se gue a ten- 
dên cia de op ção de pre sen tes pa ra o
dia dos pais ve ri û ca da pe la Pes qui sa
de In ten ção de Com pras pa ra o Dia
dos Pais em São Luís, re a li za da pe la
Fe de ra ção do Co mér cio de Bens, Ser- 
vi ços e Tu ris mo do Ma ra nhão (Fe co- 
mér cio-MA).

 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.

De acor do com a Fe co mér cio, des- 
de 2011, pre sen te ar com rou pas tem
si do a pre fe rên cia nú me ro 1. 

Em com pa ra ção ao úl ti mo le van ta- 
men to apu ra do em 2018, as rou pas e
aces só ri os li de ram as in ten ções de
com pras com uma al ta de +60,6%,
uma vez que na que le ano, es ta era a
pri mei ra op ção pa ra 28,7% dos con- 
su mi do res.

Os cal ça dos apa re cem na se gun da
co lo ca ção com 14,5% das in ten ções
de com pra, o que re pre sen ta uma re- 
du ção de -41,1% em re la ção a 2018. Os
itens de per fu ma ria e cos mé ti cos fe- 
cham a lis ta dos três prin ci pais pro du- 
tos, com a fa tia de 11,1% da pre fe rên- 
cia. 

Es te per cen tu al mos tra uma que da
de -52,9% no com pa ra ti vo com a pes- 
qui sa an te ri or, in cen ti va da pe la mai or
con cen tra ção de con su mi do res que,
nes te mo men to, de vem com prar pe- 
ças de ves tuá rio mais for te men te. 

<A de ci são pe la com pra con cen tra-
da nos ar ti gos de ves tuá rio re üe te a
ava li a ção dos con su mi do res so bre a
sua ca pa ci da de de ren da atu al, des lo- 
can do a pri o ri da de da es co lha pa ra
itens es sen ci ais no dia a dia, co mo as
rou pas e cal ça dos= ava lia o pre si den te
da Fe co mér cio-MA, Mau rí cio Fei jó.

Os re ló gi os tam bém de vem es tar
em al ta es te ano. Se gun do a pes qui sa,
em quar to lu gar en tre os con su mi do- 
res, de 2018 pa ra cá, a al ta na pre fe- 
rên cia pa ra o seg men to foi de
+159,5%. 

A aten ção do pú bli co pa ra es tes
pro du tos tem ocor ri do com mai or
frequên cia nas úl ti mas pes qui sas em
da tas co me mo ra ti vas re a li za das pe la
Fe co mér cio, a exem plo do Dia das
Mães e Dia dos Na mo ra dos. 

Es te des ta que é de cor ren te das me- 
lho ri as tec no ló gi cas sig ni û ca ti vas pe- 
las quais os re ló gi os têm pas sa do nos
úl ti mos anos.

Smartwatches estão no gosto dos pais neste ano

Os smartwat ches (re ló gi os in te li- 
gen tes), cha mam ca da vez mais a
aten ção dos con su mi do res pe los be- 
ne fí ci os ofer ta dos, já que es tes pro du- 
tos agre gam va lor pe la in te ra ti vi da de,
per so na li za ção e uso de apli ca ti vos
con for me as ne ces si da des dos usuá ri- 
os. <A ten dên cia é que es te pro du to
ga nhe ca da vez mais es pa ço no gos to
do con su mi dor e es te ja mais dis po ní- 
vel em lo jas fí si cas e on li ne, da da a
atu al pro cu ra. En tre tan to, é ne ces sá- 
rio ob ser var que es te é um pro du to
im por ta do e po de so frer os im pac tos
da al ta do câm bio, en ca re cen do a sua
com pra em um ce ná rio co mo es te=,
res sal ta Fei jó.

Se gun do a Fe co mér cio, es te é o
mai or pa ta mar já al can ça do pa ra a
da ta co me mo ra ti va em to das as pes- 
qui sas re a li za das pe la Fe de ra ção do
Co mér cio de Bens, Ser vi ços e Tu ris mo
do Ma ra nhão (Fe co mér cio-MA), a
par tir de 2012. Além dis so, o da do re- 

pre sen ta uma al ta de +42% na in ten- 
ção de pre sen te ar, em re la ção ao úl ti- 
mo le van ta men to apu ra do em 2018,
quan do a pre ten são dos lu do vi cen ses
em com prar pe lo me nos um item era
de 55,8%.

Com is so, o co mér cio se mos tra oti- 
mis ta, re üe tin do o efei to do re pre sa- 
men to das co me mo ra ções ao lon go
dos úl ti mos dois anos de pan de mia. A
par tir do ape lo emo ci o nal da re a pro- 
xi ma ção fí si ca após a üe xi bi li za ção
das re gras de dis tan ci a men to so ci al,
os da dos da pes qui sa apon tam pa ra a
re du ção do per cen tu al de pes so as que
não pre ten dem pre sen te ar nes te Dia
dos Pais, que atin giu o me nor ní vel
his tó ri co des de o iní cio do le van ta- 
men to. Em 2022, ape nas 8,3% dos en- 
tre vis ta dos de cla ra ram não ter a in- 
ten ção de com prar pre sen tes na da ta,
uma que da de -78,5% em re la ção a
2018. Em 2014, na má xi ma his tó ri ca, o
per cen tu al apon ta do por aque les que
não pre ten di am com prar pre sen te na
da ta era de 40,5%. 

<O re sul ta do, além de ani ma dor pa- 

ra o atu al mo men to de re cu pe ra ção
econô mi ca pós-pan de mia, dá um fô- 
le go pa ra que o co mér cio de bens e
ser vi ços da ca pi tal ma ra nhen se pos sa
re no var seus es to ques e am pli ar seu
le que de ofer tas ao con su mi dor= des- 
ta ca o pre si den te da Fe co mér cio-MA,
Mau rí cio Fei jó.

O re sul ta do, além de

ani ma dor pa ra o atu al

mo men to de

re cu pe ra ção econô mi ca

pós-pan de mia, dá um

fô le go pa ra que o

co mér cio de bens e

ser vi ços

TRIPLO HOMICÍDIO

Presos suspeitos de
matar três jovens   

AS TRÊS GAROTAS FORAM ENCONTRADAS NO RIACHO CACAU

Po li ci ais mi li ta res do 14º Ba ta lhão pren de ram, na tar- 
de des ta ter ça-fei ra (02), dois sus pei tos de ma tar três jo- 
vens na ci da de de Da vi nó po lis .

Os pre sos fo ram en con tra dos em uma re si dên cia, em
Da vi nó po lis, com dro gas, ce lu la res e ou tros ob je tos. Um
dos ce lu la res era de Jen ni fer, umas das jo vens mor tas, e
ti nha uma fo to de la na te la.

Aos po li ci ais que efe tu a ram a pri são, um dos pre sos,
de 18 anos, con fes sou que te ve par ti ci pa ção no tri plo as- 
sas si na to. Os sus pei tos são en vol vi dos com trá û co de
dro gas e, pro va vel men te, in te gran tes de fac ções cri mi- 
no sas.

As in ves ti ga ções con ti nu am por que, se gun do a PM,
ou tros ban di dos es tão en vol vi dos na mor te das jo vens
que es ta vam de sa pa re ci das des de do dia 28 de ju lho, úl- 
ti ma quin ta-fei ra, e fo ram en con tra das mor tas no ri a- 
cho Ca cau, no bair ro São Do min gos, em Da vi nó po lis,
ci da de dis tan te cer ca de 650 km da ca pi tal ma ra nhen se.
Du as, iden ti û ca das ape nas co mo <Aman da= e <Dé bo ra=
fo ram en con tra das ûm da tar de da úl ti ma se gun da-fei ra
(1º), com per fu ra ções de ar ma bran ca. A ter cei ra, iden ti- 
û ca da co mo <Jen ni fer= foi en con tra da na ter ça-fei ra (2).

A po lí cia re ce beu in for ma ções anô ni mas so bre dois
cor pos fe mi ni nos que ti nham si do acha dos no ri a cho
Ca cau. Uma equi pe foi ao lo cal e cons ta tou a ve ra ci da de
do fa to. Os ca dá ve res fo ram re mo vi dos pa ra o Ins ti tu to
Mé di co Le gal (IML) de Im pe ra triz, e pas sa ram por pe rí- 
cia, on de foi com pro va da a mor te por fa ca das, que atin- 
gi ram abdô men, pes co ço e bra ço das du as ví ti mas. Pa- 
ren tes de Aman da e Dé bo ra re co nhe ce ram os cor pos.

O cor po de Jen ni fer foi en con tra do tam bém no ri a cho
Ca cau, nas pro xi mi da des do lo cal on de fo ram lo ca li za- 
dos os cor pos das du as ami gas. Ain da não se sa be o que
mo ti vou o as sas si na to das três jo vens.

IMPERATRIZ

Ladrões mandam jovem
entrar em rio e ele some

A VÍTIMA FOI OBRIGADA A ENTRAR NO RIO TOCANTINS

A po lí cia in ves ti ga um cri me na ci da de de Im pe ra triz,
on de um jo vem de ape nas 27 anos de sa pa re ceu após ser
obri ga do a en trar no Rio To can tins, du ran te um as sal to.

De acor do com in for ma ções po li ci ais, o cri me te ria
acon te ci do na noi te do úl ti mo do min go, dia 31 de ju lho,
quan do Fa brí cio Sil va Oli vei ra es ta ria re tor nan do pra
ca sa, na ci da de de São Mi guel do To can tins-TO, que û ca
pró xi mo de Im pe ra triz. Ele es ta va na com pa nhia de um
ami go, mo men to que foi abor da do por as sal tan tes, que
rou ba ram a mo to de le e ou tros ob je tos.

As ví ti mas do as sal to fo ram obri ga das pe los ban di dos
a en tra rem no Rio To can tins, nas pro xi mi da des da Pon te
Dom Af fon so Fe li pe Gregory.

O ami go de Fa brí cio con tou à po lí cia que con se guiu
na dar de vol ta até à mar gem do Rio To can tins, mas não
en con trou a ví ti ma.

O Cor po de Bom bei ros foi aci o na do pa ra fa zer bus cas
e a po lí cia ain da não con se guiu pren der ne nhum dos
cri mi no sos.

São Luís, quarta-feira, 3 de agosto de 2022
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Todas as informações apuradas durante as inspeções são reunidas em um relatório
detalhado, que tem como objetivo padronizar o protocolo de visitas 

• Es cla re cer dú vi das;
• Con du zir en tre vis ta com téc ni cas
pa ra ava li ar e di ag nos ti car a si tu a ção
ges ta ci o nal;
• Re a li zar exa me fí si co, sem pre com a
ava li a ção de si nais e sin to mas de aler -
ta que po dem apa re cer;
• Ve ri û ca ção da pres são ar te ri al e
aus cul ta dos ba ti men tos do co ra ção
do be bê;
• So li ci tar ou tros exa mes e/ou ava li ar
seus re sul ta dos;
• In for mar so bre a si tu a ção atu al da
ges tan te e do be bê, ori en tan do os
pró xi mos pas sos.

Re co nhe ci men to

• Me lhor Imo bi liá ria 1º, 2º e 3º lu gar

• Imo bi liá ria Des ta que
• Imo bi liá ria Re ve la ção
• Cor re tor do Mer ca do, 1º, 2º e 3º lu -
gar
• Cor re tor do Mer ca do Des ta que
• Cor re tor do Mer ca do Re ve la ção
• Cor re tor Hou se 1º, 2º  3º lu gar
• Cor re tor Hou se Des ta que
• Cor re tor Hou se Re ve la ção
• Cor res pon den tes Ban cá ri os

O Gru po Ca no pus

MATERNIDADES

Lei do Acompanhante
é fiscalizada na capital

F
o ram três di as con se cu ti vos
de ins pe ções em hos pi tais pú- 
bli cos e pri va dos de São Luís
que re a li zam aten di men to de

obs te trí cia a ges tan tes em tra ba lho de
par to. Em ca da uni da de hos pi ta lar, o
pro ce di men to se re pe tia da mes ma
ma nei ra: pri mei ro, os de fen so res pú- 
bli cos ave ri gua vam, na re cep ção e em
ou tros se to res, a exis tên cia de avi sos
vi sí veis so bre o di rei to das pa ci en tes a
acom pa nhan tes du ran te o pe río do de
in ter na ção. 

De pois, con ver sa vam com a di re to- 
ria das ma ter ni da des e, por ûm, di a lo- 
ga vam com os pró pri os usuá ri os dos
ser vi ços, com as ges tan tes e com os
fa mi li a res de las.

Ao to do, o Nú cleo de De fe sa do
Con su mi dor e o Nú cleo de De fe sa da
Saú de re a li za ram seis ins pe ções; du as
em hos pi tais pú bli cos (Marly Sarney e
Be ne di to Lei te) e cin co em ma ter ni- 
da des par ti cu la res (Clí ni ca Lui za Co e- 
lho, Gua rás, Na tus Lu mi ne, Ibi ra pu e- 
ra e São Mar cos). Na se ma na an te ri or
às vi si tas, to das as uni da des re ce be- 
ram ofí ci os da De fen so ria Pú bli ca do
Es ta do, com a so li ci ta ção de in for ma- 
ções e a re co men da ção de cum pri- 
men to à lei fe de ral que pre vê o di rei to
da ges tan te de con tar com um acom- 
pa nhan te da pró pria con û an ça du- 
ran te o aten di men to. 

<De um mo do ge ral, to das as ma- 
ter ni da des vi si ta das in for ma ram que
já ga ran ti am es se di rei to às ges tan tes,
po rém, a mai o ria aûr mou que os avi- 
sos vi sí veis so bre tal di rei to só fo ram
co lo ca dos após a pro vo ca ção da De- 
fen so ria Pú bli ca.=, en fa ti za o de fen sor
pú bli co Di e go Oli vei ra, que atua no

Nú cleo de De fe sa do Con su mi dor
(Nu de con) da DPE/MA.

O Nú cleo de De fe sa da Saú de tam- 
bém atu ou na ação de ca rá ter co le ti- 
vo. <Os de fen so res pú bli cos do Nu de- 
con se de di ca ram às vi si tas nas uni da- 
des par ti cu la res e nós, da De fe sa da
Saú de, vi si ta mos as pú bli cas. To das as
ma ter ni da des nos re ce be ram mui to
bem. Acre di ta mos que, com a so ma
de es for ços, va mos con se guir as se gu- 
rar es se di rei to fun da men tal às mães=,
res sal ta o de fen sor pú bli co Vi ní cius
Gou lart.

Ago ra, to das as in for ma ções apu ra- 
das du ran te as ins pe ções são reu ni das
em um re la tó rio de ta lha do, que tem
co mo ob je ti vo pa dro ni zar o pro to co lo
de vi si tas des sa na tu re za e, tam bém,
re gis trar de mo do oû ci al as mu dan ças
já de tec ta das pe los de fen so res pú bli- 
cos na atu a ção es pe cí û ca. A pro pos ta
da DPE é re a li zar as ins pe ções em ou- 
tras ci da des do Ma ra nhão, a par tir
des ta pri mei ra eta pa na ca pi tal.

Lei do Acom pa nhan te
A Lei Fe de ral nº 11.108, que pas sou

a va ler a par tir da pu bli ca ção, em
2005, foi cri a da pa ra as se gu rar o im- 
por tan te apoio às ges tan tes du ran te a
in ter na ção pa ra o par to. O ar ti go 19
traz: <os ser vi ços de saú de do Sis te ma
Úni co de Saú de – SUS, da re de pró pria
ou con ve ni a da, û cam obri ga dos a
per mi tir a pre sen ça, jun to à par tu ri- 
en te, de um acom pa nhan te du ran te
to do o pe río do de tra ba lho de par to, o
par to e pós-par to ime di a to=.

O Mi nis té rio da Saú de re gu la men- 
tou a lei, de û nin do o pós-par to ime di- 
a to co mo o pe río do que abran ge 10
di as após o par to, sal vo in ter cor rên ci- 

as, a cri té rio mé di co. 
A mu lher tem di rei to a um am bi en- 

te sos se ga do, pri va ti vo, are ja do e sem
ruí dos du ran te to das as eta pas do
nas ci men to do be bê. A lei tam bém
pre vê que os hos pi tais de em vi si bi li-
da de so bre es se di rei to com a mai or
cla re za pos sí vel, por meio de co mu ni-
ca ções im pres sas e avi sos in ter nos.

Ao che gar na ma ter ni da de ou hos- 
pi tal, a mu lher e o acom pa nhan te de- 
vem ser aco lhi dos. A ges tan te de ve ser
exa mi na da por pro ûs si o nais de saú-
de, que irão:

Não há de ter mi na ção de grau de
pa ren tes co pa ra o acom pa nhan te,
sen do as sim, de li vre es co lha da ges- 
tan te. Além dis so, po de ha ver mu dan-
ça de acom pa nhan te ao lon go do pro- 
ces so de tra ba lho de par to, par to e
pós-par to, de acor do com a ne ces si- 
da de e as pos si bi li da des lo cais.

O Es ta tu to da Cri an ça e do Ado les- 
cen te re for ça os di rei tos da ges tan te
em ter um acom pa nhan te du ran te to-
do o pe río do de pré-na tal, tra ba lho de
par to e pós-par to ime di a to.

CONFORTO E PRATICIDADE

Grupo Canopus lança hoje o Village Garden

2022 es tá sen do um ano de cres ci- 
men to e ex pan são pa ra o Gru po Ca- 
no pus. A cons tru to ra lan ça mais um
em pre en di men to, mos tran do um
mer ca do imo bi liá rio aque ci do, de vi- 
do aos in cen ti vos do Go ver no e bai xas
ta xas de ju ros. Ca no pus lan ça ho je,
quar ta-fei ra (3), o seu pri mei ro em- 
pre en di men to com Gi ar di no. A cons- 
tru to ra ino vou e trou xe pa ra o mer ca- 
do um seg men to úni co de con do mí- 
ni os, apos tan do no con for to e pra ti ci- 
da de, pa ra quem sem pre so nhou em
ter o seu pró prio apar ta men to.

O Vil la ge Gar den se rá o seu pri mei- 
ro con do mí nio clu be com Gi ar di no,
cons truí do na re gião que mais cres ce
na ci da de. To ta li zan do um VGV de
mais R$ 70 mi lhões. Lo ca li za do en tre
o Tu ru e o Araçagy, es tá pró xi mo de
cen tros co mer ci ais, su per mer ca dos,
uni da des de saú de, es co las, res tau- 
ran tes e pos to de ga so li na, pro por ci o- 
nan do sem som bra de dú vi da o con- 
for to que to dos pro cu ram ao com prar
um apar ta men to.

Um con do mí nio clu be que lhe ofe- 
re ce playground, pis ci na adul to e in- 
fan til, cowor king, cam po de fu te bol

gra ma do, qua dra de be a ch ten nis,
aca de mia, brin que do te ca, área ver de
com re dá rio, sa lão de fes tas com
chur ras quei ra, pra ça com ca ra man- 
chão, bi ci cle tá rio, hor ta co le ti va e
petplay, tu do que sua fa mí lia pre ci sa
em um só lu gar.

Com uma área to tal de 21.814,86
m², 22 blo cos, to ta li zan do 352 uni da- 
des. O Vil la ge Gar den I te rá apar ta- 
men tos pa drão de 2 quar tos, apar ta- 
men tos PCD, e apar ta men tos com
tér reo com Gi ar di no pri va ti vo, to dos
com (49,66 m²).

Tu do is so tor na o mais no vo con do- 
mí nio da Ca no pus, úni co.

A Ca no pus sa be o quan to é im por- 
tan te o re co nhe ci men to de seus par- 
cei ros e co la bo ra do res, apro vei ta o
mo men to pa ra lan çar o even to Hall da
Fa ma, que irá co lo car em des ta que os
me lho res do pri mei ro se mes tre.

No 1º Hall da Fa ma Ca no pus, irão
ser ho me na ge a dos os me lho res en tre
os me lho res do pri mei ro se mes tre de
2022.

O Gru po Ca no pus atua no mer ca do
há mais de 44 anos, fo men tan do a
eco no mia, ur ba ni za ção e ge ran do mi- 
lha res de em pre gos. Na Re gião Nor-
des te, são mais de 23 can tei ros de
obra no Ma ra nhão, Ce a rá e Pi auí, sen- 
do 8 mil uni da des cons truí das si mul-
ta ne a men te e com mais de 3 mil fun- 
ci o ná ri os.

A par ce ria com a Cai xa Econô mi ca
con ti nua pa ra que o cli en te te nha as
me lho res ta xas e ju ros do mer ca- 
do. <Mui to pla ne ja men to, de ter mi na- 
ção e tra ba lho du ro, fo ram fun da- 
men tais pa ra que o gru po con ti nu as- 
se a cres cer mes mo em meio a uma
pan de mia=, Par mê nio Ju ni or, Di re tor.

• Ma ra nhão
• Bahia
• Dis tri to Fe de ral
• Goiás
• Mi nas Ge rais
• Ma to Gros so
• Pa rá
• Pa raí ba
• Pi auí
• Rio de Ja nei ro
• Rio Gran de do Nor te
• Rio Gran de do Sul
• San ta Ca ta ri na
• São Pau lo
• Dis tri to Fe de ral

Ten tá cu los

"NÃO SE JA UM LA RAN JA"

PF de fla gra a ção con tra
frau des ban cá ri as no
Ma ra nhão e ou tros 12
es ta dos

A Po lí cia Fe de ral de üa grou, nes ta ter ça-fei ra (2), a
Ope ra ção Não Se ja um La ran ja, pa ra de sar ti cu lar es que- 
mas cri mi no sos vol ta dos à prá ti ca de frau des em con tas
 ele trô ni cas man ti das em di ver sas ins ti tui ções ban cá ri as
do país. O mon tan te de frau des ban cá ri as ele trô ni cas
in ves ti ga das to ta li za R$ 18,2 mi lhões.

Es tão sen do cum pri dos 43 man da dos de bus ca e
apre en são em 13 es ta dos:

A ope ra ção con ta com apoio e par ti ci pa ção das Po lí- 
ci as Ci vis do Dis tri to Fe de ral, Pa rá e São Pau lo. No Ma ra- 
nhão, a Po lí cia Fe de ral cum priu man da dos de bus ca e
apre en são na ci da de de Im pe ra triz.

Nos úl ti mos anos, a Po lí cia Fe de ral de tec tou um au- 
men to con si de rá vel da par ti ci pa ção cons ci en te de pes- 
so as fí si cas em es que mas cri mi no sos, pa ra os quais
<em pres tam= su as con tas ban cá ri as, me di an te pa ga- 
men to. Es te <lu cro fá cil=, com a ces são das con tas pa ra
re ce ber tran sa ções frau du len tas, pos si bi li ta a ocor rên- 
cia de frau des ban cá ri as ele trô ni cas que vi ti mam inú- 
me ros ci da dãos. Tais pes so as são co nhe ci das, no jar gão
po li ci al, co mo <La ran jas=.

A Po lí cia Fe de ral aler ta a so ci e da de que: em pres tar
con tas ban cá ri as pa ra re ce ber cré di tos frau du len tos é
cri me, além de pro vo car um da no con si de rá vel aos ci- 
da dãos, quer pe lo po ten ci al ofen si vo des te ti po de con- 
du ta de li ti va, a qual tem si do um dos prin ci pais ve to res
de û nan ci a men to de or ga ni za ções cri mi no sas, co mo
tam bém pe los pre juí zos û nan cei ros a mi lha res de bra si- 
lei ros.

Os in ves ti ga dos po dem res pon der, na me di da de su as
res pon sa bi li da des, pe los cri mes as so ci a ção cri mi no sa,
fur to qua li û ca do me di an te frau de, uso de do cu men to
fal so e fal si da de ide o ló gi ca, cu jas pe nas po dem so mar
mais de 20 anos de pri são.

A ação é re sul ta do de mais uma ini ci a ti va da For ça-
Ta re fa Ten tá cu los, ins ti tuí da pe la Po lí cia Fe de ral pa ra a
re pres são a frau des ban cá ri as ele trô ni cas, a qual en vol- 
ve es for ço co o pe ra ti vo e in te gra ção com as Po lí ci as Ci vis
e as ins ti tui ções ban cá ri as, por meio da Fe bra ban. Des- 
ta ca-se o apoio ope ra ci o nal da Uni da de Es pe ci al de In- 
ves ti ga ção a Cri mes Ci ber né ti cos, a qual ini ci ou as ati vi- 
da des re cen te men te e já tem par ti ci pa ção em sua se- 
gun da ope ra ção de gran de por te.

Du ran te cum pri men to de man da do em Cá ce res-MT,
um ho mem foi pre so em üa gran te com 3 kg de ma co nha
e co caí na.

São Luís, quarta-feira, 3 de agosto de 2022
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Judoca Antônio Eduardo Rocha, da Academia Monte Branco, representará o Brasil em
competição no fim deste mês, na Bósnia e Herzegovina

BÓSNIA E HERZEGOVINA

Judoca maranhense é
convocado para Mundial

A
tem po ra da 2022 pa ra o ju do- 
ca ma ra nhen se Antô nio Edu- 
ar do Ro cha, atle ta da Aca de- 
mia Mon te Bran co, es tá sen- 

do re al men te es pe ci al. Os re sul ta dos 
ex pres si vos no pri mei ro se mes tre, 
tan to a ní vel na ci o nal quan to in ter na- 
ci o nal, co lo ca ram o jo vem en tre os 
prin ci pais do país na ca te go ria Sub-
18. Em gran de fa se, Antô nio Edu ar do 
foi con fir ma do na Se le ção Bra si lei ra 
que dis pu ta rá, no fim des te mês, o 
Cam pe o na to Mun di al Ca de te/Sub-18 
de Judô, com pe ti ção que se rá re a li za- 
da na ci da de de Sa ra je vo, na Bós nia e 
Her ze go vi na.

Além do ma ra nhen se, ou tros 14 
atle tas fo ram con vo ca dos pa ra a dis- 
pu ta do Mun di al, sen do 9 no nai pe 
mas cu li no e 6 no fe mi ni no. O de ta lhe 
é que de to da a equi pe que re pre sen- 
ta rá o Bra sil em Sa ra je vo, Antô nio 
Edu ar do Ro cha se rá o úni co nor des ti- 
no na com pe ti ção in ter na ci o nal.

Com a Se le ção Bra si lei ra, Antô nio 
Edu ar do Ro cha dis pu tou re cen te- 
men te o Cam pe o na to Pan-Ame ri ca no 
Sub-18 de Judô em Li ma, no Pe ru. Na 
oca sião, o ju do ca ma ra nhen se foi me- 
da lha de pra ta na ca te go ria Le ve 
(-66kg) e aju dou o Bra sil a ga ran tir o 
pri mei ro lu gar ge ral e man ter a he ge- 
mo nia no con ti nen te ame ri ca no.

Ain da es te ano, o ma ra nhen se foi 
cam peão do Me e ting Na ci o nal de 
Judô e vi ce-cam peão da Se le ti va Na ci- 
o nal. <Pa ra nós, é um or gu lho mui to 
gran de es ta con vo ca ção do Antô nio 
Edu ar do pa ra dis pu tar o Mun di al no 
fim de mês. Ele tem mos tra do es tar 
em cons tan te evo lu ção re pre sen tan- 
do mui to bem o no me do Ma ra nhão e

ALÉM DO MARANHENSE, OUTROS 14 ATLETAS FORAM CONVOCADOS PARA A DISPUTA

do Bra sil. Se rá ou tro im por tan te de sa- 
fio por que ele vai en ca rar os me lho res 
atle tas do mun do. A FMJ se or gu lha 
em apoi ar e in cen ti var o judô ma ra- 
nhen se. Te mos cer te za de que ele 
tam bém vai fa zer bo ni to no Mun di al=, 
afir mou Ro dol fo Lei te, pre si den te da 
Fe de ra ção Ma ra nhen se de Judô 
(FMJ).

Va le des ta car que além dos bons re- 
sul ta dos em 2022, Antô nio Edu ar do 
Ro cha so ma ou tros tí tu los em sua car- 
rei ra. O ju do ca da Aca de mia Mon te 
Bran co já se sa grou cam peão bra si lei- 
ro, ma ra nhen se, re gi o nal e da Co pa 

São Pau lo.

Ele tem mos tra do es tar 

em cons tan te evo lu ção 

re pre sen tan do mui to 

bem o no me do 

Ma ra nhão e do Bra sil

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

PRIMEIRA VEZ

Imperatriz vai disputar
a Copinha em 2023

ESSA SERÁ A PRIMEIRA VEZ QUE O IMPERATRIZ VAI A COPINHA

O Es tá dio Cas te lão foi pal co de um fei to iné di to, na
ma nhã da úl ti ma se gun da-fei ra (1º). A So ci e da de Im pe- 
ra triz de Des por tos (SID), além de ter si do o cam peão da
Co pa Ma ra nhão sub-19, ain da ga ran tiu uma va ga na
Co pa São Pau lo de Fu te bol Jú ni or em 2023.

Jo gan do em bai xo de mui ta chu va, o Ca va lo de Aço
ba teu o Tun tum por 2 x 1. O Im pe ra triz che gou a abrir 2 x
0 no pla car, com gols ain da no pri mei ro tem po: com
Ma ra bá, aos três mi nu tos, e Xin gu, aos 22. O Tun tum
che gou a di mi nuir a di fe ren ça aos 42 mi nu tos do se gun- 
do tem po, com Di e go, mas a re a ção pa rou por aí.

Com o re sul ta do o Im pe ra triz vai pe la pri mei ra vez na
sua his tó ria dis pu tar a Co pa São Pau lo de Fu te bol Jú ni- 
or. A se gun da va ga do es ta do se rá de fi ni da no Cam pe o- 
na to Ma ra nhen se sub-19 que ain da es tá em an da men to.

NE RES PIN TO

SÉRIE D

Moto antecipa venda de ingressos

Ani ma da com a pos si bi li da de do Mo to
le var um nu me ro so pú bli co ao Es tá dio
Cas te lão na par ti da de ci si va da ter cei ra fa- 
se da Sé rie D do Cam pe o na to Bra si lei ro, a
di re to ria do clu be es tá an te ci pan do a ven- 
da de in gres sos pa ra o jo go con tra  o Amé ri- 
ca de Na tal, no do min go (14), Dia dos Pais,
às 17h. A  pre vi são é de que mais de 20 mil
mo ten ses com pa re çam àque la pra ça de es- 
por tes pa ra in cen ti var su as co res.

Os in gres sos pro mo ci o nais co me ça ram
a ser dis po ni bi li za dos nes ta quar ta-fei ra,
con for me pu bli ca ção do clu be nas su as re- 
des so ci ais. O ob je ti vo é evi tar que se jam
re pe ti dos os trans tor nos re gis tra dos nas bi- 
lhe te ri as por oca sião do jo go di an te do São
Rai mun do-RR, no úl ti mo do min go (31).
Mui ta gen te ain da es ta va fo ra da pra ça de
es por tes quan do o es pe tá cu lo já ha via co- 
me ça do. Com a an te ci pa ção da ven da de
in gres sos em mais de uma se ma na, os di ri- 
gen tes acre di tam que o aces so se rá fa ci li ta- 
do. Até por que de ve rá ha ver uma pro mo- 
ção pa ra quem com prar mais ce do. Ha ve rá
uma di vi são por lo te e à me di da que a da ta
do jo go se apro xi ma o bi lhe te po de fi car 
mais ca ro. Ini ci al men te, os bi lhe tes se rão
co bra dos a R $15 pa ra o Se tor 1 e R$ 40 pa ra
as ca dei ras co ber tas.

Nes te Cam pe o na to Bra si lei ro o Mo to
ain da não con se guiu le var um pú bli co à al- 
tu ra da enor me tor ci da que pos sui em to do
o es ta do. A pre vi são pa ra a par ti da an te ri or

era de 15 mil tor ce do res no Cas te lão, mas o
anun ci a do foi de 2.700, mui to dis tan te das
ex pec ta ti vas. A for te chu va que an te ce deu
o jo go pre ju di cou bas tan te a ida dos mo- 
ten ses ao es tá dio.

Em Na tal, on de o Amé ri ca tem a mai or
tor ci da, a pre vi são é de que 30 mil tor ce do- 
res es te jam pre sen tes na Are na das Du nas,
a par tir das 16h. A ven da an te ci pa da de in- 
gres sos já co me çou.

En quan to is so, a equi pe se gue se pre pa- 
ran do pa ra o di fí cil com pro mis so di an te do
Amé ri ca, em Na tal, no pri mei ro jo go do
ma ta-ma ta. A in ten ção é re a li zar um trei- 
na men to no Cas te lão, que tem apa ren te- 
men te as mes mas di men sões do cam po de
Na tal. De pois, na sequên cia, a pre pa ra ção
pros se gue no CT Pe rei ra dos San tos. A in- 
ten ção do téc ni co Jú lio Cé sar Nu nes é
man ter a mes ma equi pe que co me çou a úl- 
ti ma par ti da, ca so não ha ja ne nhum pro- 
ble ma de con tu são.

On tem, foi re a li za do um tra ba lho téc ni- 
co com cam po re du zi do e uma das pre o cu-
pa ções do trei na dor é com o fra co apro vei- 
ta men to nas fi na li za ções nos dois úl ti mos
jo gos, quan do hou ve ex ces so de cru za- 
men tos pe lo al to, que fo ram in ter cep ta dos
com fa ci li da de pe la de fe sa ad ver sá ria. No- 
vas al ter na ti vas se rão trei na das. A de fi ni- 
ção da equi pe ocor re rá na quin ta-fei ra e a
vi a gem de ve ser na sex ta-fei ra. Dois jo ga- 
do res já re ce be ram dois car tões ama re los e
que se fo rem no va men te pu ni dos não par- 
ti ci pa rão do jo go de ci si vo em São Luís.

De sa ba men to

SÉRIE B DO MARANHENSE

Federação adia início da Segundinha

A aber tu ra da Sé rie B do Cam pe o na to
Ma ra nhen se, que es ta va pro gra ma da pa ra
o pró xi mo sá ba do com o jo go en tre Ma ra- 
nhão Atlé ti co e Im pe ra triz, no Es tá dio
Cas te lão, foi adi a da nes ta ter ça-fei ra pe la
FMF. A in for ma ção foi pres ta da, ofi ci al- 
men te, pe lo vi ce-pre si den te de Com pe ti- 
ções,  Hans Ni na. <Em vir tu de da in dis po- 
ni bi li da de de es tá di os na ci da de de São
Luís pa ra os di as 6 e 8 des te mês, fi ca adi a- 
da a pri mei ra ro da da do Cam pe o na to Ma- 
ra nhen se Sé rie B 2022, pa ra uma da ta a
ser de fi ni da=, diz o co mu ni ca do, sem en- 
trar em mai o res de ta lhes.

Sa be-se que o Nho zi nho San tos,  que
vi nha sen do uti li za do nor mal men te, pas- 
sou por al guns da nos no gra ma do por
oca sião de uma con ven ção elei to ral, e o
Cas te lão  fi cou bas tan te cas ti ga do de pois
da par ti da de do min go, en tre Mo to e São
Rai mun do, dis pu ta da lo go após uma for te
chu va na ca pi tal. Na ter ça-fei ra, dia 9, o
lo cal se rá pal co do jo go Sam paio Cor rêa x
Bahia, pe la Sé rie B do Cam pe o na to Bra si- 

lei ro.

Em Im pe ra triz, na úl ti ma se gun da-fei- 
ra,  o Es tá dio Frei Epi fâ nio vol tou a ter par- 
te da co ber tu ra da ni fi ca da. O de sa ba men- 
to ocor reu quan do não ha via ne nhum
even to e ape nas al guns tra ba lha do res es- 
ta vam fo ra do raio de al can ce. As cau sas
es tão sen do apu ra das pe lo Cor po de
Bom bei ros, que  nas pró xi mas ho ras di- 
vul ga rá um lau do.

A obra de re cu pe ra ção é de vi do ao aci- 
den te em agos to de 2021, quan do du ran te
o jo go en tre o Ca va lo de Aço e 4 de Ju lho,
pe la Sé rie D do Cam pe o na to Bra si lei ro,
uma par te do te to tam bém de sa bou. <A
gen te es ta va na la te ral, bem pró xi mo e foi
mui to rá pi do. Ti nham dois ra pa zes tra ba- 
lhan do em ci ma da co ber tu ra, mas con se- 
gui ram cor rer pa ra a par te que es ta va em
obras e con se gui ram se sal var=, dis se o ad- 
mi nis tra dor do es tá dio, Cris ti a no Sil va.
(N.C)

São Luís, quarta-feira, 3 de agosto de 2022

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


oimparcial.com.brIMPARThayane Maramaldo
E-mail: maramaldothay@gmail.com12

Serão aceitas inscrições de pessoas que tenham um projeto cultural que ainda não foi
executado ou que tenham somente uma ideia e desejam criar um projeto cultural

O ar tis ta vi da e obra

ELABORAÇÃO E GESTÃO

São Luís recebe oficina
de Projetos Culturais

A
r tis tas de to das as áre- 
as, agen tes e ges to res cul tu- 
rais in te res sa dos em trans for- 
mar uma ideia em pro je to ou

exe cu tar um pro je to cul tu ral po dem
se ins cre ver na Oû ci na Ela bo ra ção e
Ges tão de Pro je tos Cul tu rais – Imer- 
são Prá ti ca.

A ini ci a ti va é uma ação do Cen tro
Cul tu ral Ta ta ju ba, que con ta com o
pa tro cí nio do Ins ti tu to Cul tu ral Va le,
por meio da Lei Fe de ral de In cen ti vo à
Cul tu ra.

As ins cri ções po de rão ser fei tas até
10 de agos to pe lo Ins ta gram do pro je- 
to @cen tro cul tu ral ta ta ju ba ou por
for mu lá rio on li ne.

Pa ra par ti ci par, não é pre ci so ter ex- 
pe ri ên cia em ges tão de pro je tos cul- 
tu rais.

Se rão acei tas ins cri ções de pes so as
que te nham um pro je to cul tu ral que
ain da não foi exe cu ta do ou que te- 
nham so men te uma ideia e de se jam
cri ar um pro je to cul tu ral.

A oû ci na foi pre pa ra da

pa ra que os

par ti ci pan tes apren dam

na prá ti ca a tor nar seus

pro je tos ou idei as em

re a li da de. Ao to do, se rão

ofer ta das 20 va gas pa ra

pes so as a par tir de 18

anos.

As au las se rão mi nis tra das em São
Luís, no Cen tro Cul tu ral Va le Ma ra- 
nhão – CCVM, pe la ges to ra cul tu- 
ral Flá via Vi an na, de 17 a 20 de agos to,
de quar ta à sex ta, das 15h às 18h30, e
sá ba do, das 10h às 12h30.

Du ran te os en con tros, se rão com- 
par ti lha das as eta pas de ela bo ra ção
ou re e la bo ra ção de pro je tos, in di can- 
do as for mas de cap ta ção de re cur sos,
ad mi nis tra ção, ges tão e, por ûm, as
for mas de apre sen ta ção dos re sul ta- 
dos.

Após as au las

pre sen ci ais, os alu nos

con ta rão com

acom pa nha men to e

tu to ria on-li ne, pa ra

ti ra rem dú vi das e

co lo ca rem em prá ti ca o

con teú do da for ma ção.

Flá via Vi an na tem ex pe ri ên cia no
se tor pú bli co e pri va do há mais de 18
anos. É gra du a da em Tu ris mo, pos sui
cur sos nas áre as de Pla ne ja men to e
Ges tão Es tra té gi ca, Ges tão por Re sul-
ta dos, e ain da, De sen vol vi men to e
Ges tão Cul tu ral.

É di re to ra da em pre sa Vi an na Cul- 
tu ra e Tu ris mo, em pre sa es pe ci a li za da
na ela bo ra ção, ges tão e con sul to ria de
pro je tos pa ra em pre sas e ins ti tui ções
cul tu rais.

A Oû ci na de Ges tão e Ela bo ra ção
de Pro je to Cul tu rais é uma ação do
Cen tro Cul tu ral Ta ta ju ba e con ta com
o apoio do Cen tro Cul tu ral Va le Ma ra- 
nhão.

O Cen tro Cul tu ral Ta ta ju ba tem pa- 
tro cí nio do Ins ti tu to Cul tu ral Va le, por
meio da Lei Fe de ral de In cen ti vo à
Cul tu ra, e é re a li za do pe lo Ins ti tu to
Mo ra da Vi vas e pe la Se cre ta ria Es pe ci-
al da Cul tu ra do Mi nis té rio do Tu ris- 
mo.

FÓRUM DE SÃO LUÍS

Aberta exposição <Semblantes e Paisagens= 

A EXPOSIÇÃO DO ARTISTA PLÁSTICO JOÃO DE DEUS VIEIRA BARROS ESTÁ ABERTA DE SEGUNDA A SEXTA, DAS 8H ÀS 18H, ATÉ O DIA 31 

Foi aber ta na ma nhã des sa ter ça-
fei ra (02), na ga le ria de ar te do Fó rum
Des. Sarney Cos ta (Ca lhau), a ex po si- 
ção <Sem blan tes e Pai sa gens=, do ar- 
tis ta plás ti co João de Deus Vi ei ra Bar- 
ros.

São 27 obras em que ele usa as téc- 
ni cas, acrí li co so bre te la e ma dei ra, e
mis ta, com pin tu ras que re tra tam
sem blan tes e fa ces ins pi ra das em pes- 
so as re ais ou ima gi ná ri as, pai sa gens e
ce ná ri os oní ri cos, ani mais e bum ba
meu boi.

A ex po si ção, aber ta ao pú bli co de
se gun da a sex ta-fei ra, das 8h às 18h,
û ca em car taz até o dia 31 de agos to.
Pa ra o aces so ao lo cal é exi gi da a apre- 
sen ta ção do com pro van te de va ci na- 
ção con tra o co ro na ví rus (CO VID-19).

<As te las fo ram to das pin ta das em
2022, as fa ces e sem blan tes, re a li za- 
dos no pe río do pan dê mi co, tam bém
tra zem ima gens de vi o lên cia do més ti- 
ca, de ce ná ri os oriun dos de de va nei os
ou de fa tos do co ti di a no e do no ti ciá- 
rio, e de ce nas da üo res ta de for ma
me ta fó ri ca=, des ta ca o ar tis ta plás ti co.

Na ex po si ção, as obras iné di tas re- 
üe tem um no vo mo men to da pan de- 
mia, e, se gun do o ar tis ta João de Deus
Bar ros, a ren da de las se rá des ti na da

pa ra a cri a ção de um mu seu eco ló gi co
em São Jo sé de Ri ba mar-MA (re gião
me tro po li ta na).

A aber tu ra da ex po si ção con tou
com a par ti ci pa ção de es tu dan tes do
cur so de De sign da Uni ver si da de Fe- 
de ral do Ma ra nhão (UF MA), que cur- 
sam a dis ci pli na His tó ria da Ar te, mi- 
nis tra da pe la Pro fes so ra Mes- 
tra e Dou to ran da em His tó ria pe la
UF MA, Maysa Lei te.

Du ran te a aber tu ra, o ar tis ta plás ti- 
co João de Deus re a li zou uma di nâ mi- 
ca com os alu nos e as alu nas pa ra
iden ti û car as obras pe los tí tu los. Tam- 
bém na di nâ mi ca, os/as es tu dan tes
in te ra gi ram com o ar tis ta que ex pli- 
cou ca da uma das te las da ex po si ção
<Sem blan tes e Pai sa gens.=

Pa ra a pro fes so ra Maysa Lei te, o
que foi dis cu ti do nas au las on-li ne e a
opor tu ni da de de apre ci ar com os alu- 
nos e alu nas as obras é ide al pa ra jun- 
ção da te o ria com a prá ti ca.

<A ex po si ção faz es se ca sa men to,
te o ria com prá ti ca, pa ra tra zer a ar te
en quan to hu ma ni za ção do ser hu ma- 
no=, des ta cou a pro fes so ra.

A vi si ta dos alu nos e alu nas foi uma
au la prá ti ca, o pri mei ro en con tro de- 
les de for ma pre sen ci al, an te ri or men- 

te, es ta vam na mo da li da de de au las
re mo tas(on-li ne).

João de Deus Vi ei ra Bar ros é na tu ral
de São Jo sé de Ri ba mar-MA, ini ci ou
na pin tu ra em 1995 aos 38 anos, é pro- 
fes sor apo sen ta do da Uni ver si da de
Fe de ral do Ma ra nhão (UF MA). Ain da
no cam po das ar tes, o ar tis ta é au tor e
or ga ni za dor de oi to li vros de po e sia e
li te ra tu ra.

Já expôs su as obras na Ga le ria da
Im pren sa Oû ci al do Es ta do, na ci da de
de São Pau lo, no Pa la ce te Gen til Bra ga
(UF MA), nas Ga le ri as do Cen tro Cul-
tu ral do Mi nis té rio Pú bli co do Es ta do
do Ma ra nhão (MP MA) e da Pro cu ra-
do ria Ge ral do Es ta do, Mu seu His tó ri- 
co e Ar tís ti co do Ma ra nhão (MHAM) e
na Se cre ta ria de Tu ris mo de São Luís.

Ba cha rel e li cen ci a do em Le tras,
mes tre e dou tor em Edu ca ção, pe la
Uni ver si da de de São Pau lo (USP) e
pós-dou tor em Edu ca ção pe la Uni- 
ver si da de Fe de ral Flu mi nen se (UFF),
João de Deus tam bém foi ven ce dor
das Mos tras de Ar te Efê me ra da UF-
MA por dois anos con se cu ti vos, com
as obras <O Ban que te Ima gi ná rio= e a
<Fei ra Ima gi ná ria=.

"COURAÇA"

Artista leva Maranhão ao
Festival Dança em Trânsito

ARTISTA LEÔNIDAS PORTELA INTERPRETA O BUMBA-MEU-BOI 

O Fes ti valr Dan ça em Trân si to já co me çou. Es te ano,
con tem plan do pal cos e es pa ços pú bli cos de 13 ca pi tais
bra si lei ras e 18 ou tras ci da des com es pe tá cu los, re si- 
dên ci as, in ter câm bi os e oû ci nas, o fes ti val che ga à sua
20ª edi ção re co nhe ci do co mo um dos fes ti vais de dan ça
con tem po râ nea de mai or ex pres são do Bra sil.

Es te ano, pe la pri mei ra vez o fes ti val se le ci o nou um
tra ba lho ma ra nhen se pa ra com por sua ro ta: a per for- 
man ce Cou ra ça, do ar tis ta ma ra nhen se Leô ni das Por te- 
la, que traz o Bum ba-meu-boi co mo uma apa ri ção pe la
ci da de com seu cou ro <bor da do=, acom pa nha do por
per cus si o nis tas do Bum ba-meu-boi da Pin do ba, em
uma per for man ce car re ga da de sim bo lis mo so bre as
trans for ma ções vi ven ci a das por nos sos cor pos du ran te
a qua ren te na.

A per for man ce inau gu rou a pro gra ma ção do Dan ça
em Trân si to, em Be lo Ho ri zon te, em apre sen ta ção aber- 
ta ao pú bli co no Me mo ri al Va le e na Pra ça da Li ber da de.
Na pró xi ma quin ta-fei ra(4), Cou ra ça te rá no va apre sen- 
ta ção, des sa vez na ci da de do Rio de Ja nei ro, na área ex- 
ter na do Te a tro Pru den ti al , que û ca no bair ro da Gló ria.

Em agos to, en tre os di as 12 e 16, o Fes ti val Dan ça em
Trân si to che ga ao Ma ra nhão. Pe la se gun da vez, apre sen- 
ta rá es pe tá cu los de com pa nhi as na ci o nais e in ter na ci o- 
nais em São Luís e tam bém nos mu ni cí pi os de Ita pe cu- 
ru-Mi rim e San to Ama ro.

O Dan ça em Trân si to é um dos mais lon ge vos fes ti vais
de dan ça con tem po râ nea do Bra sil. Es te ano com ple ta
20 anos com uma edi ção co me mo ra ti va que se es ten de
por mais de três me ses, per cor ren do to das as re giões do
país, in cluin do uma pa ra da em Pa ris no mês de se tem- 
bro. De 14 de ju lho a 23 de ou tu bro, 41 com pa nhi as do
Bra sil, Es pa nha, Es lo vê nia, Fran ça, Itá lia, Suí ça e Co reia
do Sul ocu pam pal cos e es pa ços pú bli cos de 13 ca pi tais
bra si lei ras e 18 ou tras ci da des com es pe tá cu los, re si- 
dên ci as, in ter câm bi os e oû ci nas. O 20ºDan ça em Trân si- 
to é apre sen ta do pe lo Ins ti tu to Cul tu ral Va le.

EDIÇÃO 2022

São Luís tem 5 inscritos
no Prêmio FOCO

PRÊMIO FOCA NA PRODUÇÃO ARTÍSTICA CONTEMPORÂNEA

A edi ção 2022 do Prê mio FO CO, re a li za do pe la Ar tRio
e pe lo Ins ti tu to Cul tu ral Va le, ba teu re cor de de ins cri- 
ções des de sua cri a ção. Fo ram re ce bi das 551 ins cri ções,
vin das de 104 ci da des bra si lei ras. São Luís tem cin co ar- 
tis tas par ti ci pan do do Prê mio, que é des ti na do a ar tis tas
vi su ais bra si lei ros com até 15 anos de car rei ra, fo can do
em es ti mu lar e re co nhe cer a pro du ção ar tís ti ca con tem- 
po râ nea do país.

Es te ano, as ins cri ções do Prê mio FO CO fo ram do mi- 
na das pe las mu lhe res, com um to tal de 64,59%. A mai o- 
ria dos ar tis tas, 36,04%, tem en tre 25 e 34 anos de ida de.
Des te gru po, 85,7% û ze ram su as ins cri ções pe lo com pu- 
ta dor e 14,3% uti li za ram dis po si ti vos mó veis.

O Prê mio FO CO foi cri a do em 2013 e pe la pri mei ra
vez irá se le ci o nar seis ar tis tas em uma mes ma edi ção.
Ca da um re ce be rá a par ti ci pa ção em uma re si dên cia e
te rá sua obra apre sen ta da no es tan de do Prê mio na Ar- 
tRio 2022. A fei ra acon te ce rá na Ma ri na da Gló ria, de 14
a 18 de se tem bro, e tam bém na pla ta for ma di gi tal.

As re si dên ci as par cei ras do Prê mio FO CO es se ano
são: Des pi na (Rio de Ja nei ro, RJ), JA. CA (Be lo Ho ri zon te,
MG), Chão Slz (São Luiz, MA), Ter ra Afe fé (Ibi co a ra, BA –
Cha pa da Di a man ti na), Irê – ar te, praia e pes qui sa (Sal- 
va dor, BA) e Ins ti tu to Das Pre tas (Vi tó ria, ES).

Os pre mi a dos re ce be rão bol sas pa ra se de di ca rem ex- 
clu si va men te a su as pes qui sas du ran te o pe río do de re- 
si dên cia, que acon te ce rá en tre no vem bro de 2022 e
agos to de 2023.

O Prê mio FO CO é apre sen ta do pe lo Mi nis té rio do Tu- 
ris mo, Pre fei tu ra do Rio de Ja nei ro, Se cre ta ria Mu ni ci pal
de Cul tu ra e Ins ti tu to Cul tu ral Va le.

São Luís, quarta-feira, 3 de agosto de 2022
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