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Brandão anuncia vinda de 
Lula ao Maranhão:  "maior ato 
político da história do Estado"

A nova pesquisa presidencial 
da Genial/Quaest, divulgada nesta 

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

Bolsonaro (PL), com 32%.

Bolsonaro
 ganha fôlego 

LULA LÁ E AQUI 

O governador do Maranhão, Carlos Brandão (PSB), reuniu com o ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva 
(PT), antes do ato político da sua campanha na capital do Piauí, Teresina. Acompanhado do candidato a vice-governador e 

ex-secretário de Educação, Felipe Camarão (PT), Brandão destacou o encontro como um ato “de celebração da democracia”.
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O Sampaio não pode contar com Pimentinha, 
o lateral-esquerdo Pará e o zagueiro Nilson Júnior, 

que foram poupados, por recomendação do de-
partamento de fisiologia
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Projeto  que proíbe  saída  
temporária  de presos é 

aprovado na Câmara  Federal
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Ação  fecha madeireiras  
ilegais no Maranhão

Os empreendimentos madeireiros alvos dessa operação estão próximos da Ter-
ra Indígena Cana Brava, o que demonstra a viabilidade econômica e ilegalidade
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Pesquisa do Procon mostra  
postos  com menores

 preços de combustíveis

FORÇA DA LEI : Censo tornou-se obrigatório por
ação na Justiça do governo do Maranhão 
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HORA DA SUPERAÇÃO 
Sampaio volta a  jogar 
fora com desfalques

Prefeito de Imperatriz 
entra  com representação 

contra Nicolau no 
Conselho Nacional do 

Ministério Público
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O Senado Federal deve analisar, agora, as alterações feitas na Câmara. Atualmente,
presos do regime semiaberto têm direito a saídas durante feriados

Cul to evan gé li co e <car ti -
nha=

CÂMARA

PL que proíbe <saídões=
de presos é aprovada

A
 Câ ma ra dos De pu ta- 
dos apro vou, nes ta quar ta-
fei ra (3/8), a pro pos ta que ex- 
tin gue saí das tem po rá ri as de 

pre sos dos es ta be le ci men tos pri si o- 
nais bra si lei ros, os cha ma dos <sai- 
dões=. Fo ram con ta bi li za dos 311 vo- 
tos fa vo rá veis e 98 con trá ri os. O pro je- 
to se gue ago ra pa ra o Se na do, que vai 
ana li sar as al te ra ções dos de pu ta dos.

O tex to apro va do é o subs ti tu ti vo 
do re la tor, de pu ta do Ca pi tão Der ri te 
(PL-SP). A pro pos ta ini ci al ape nas li- 
mi ta va as saí das, e foi subs ti tuí da pe lo 
tex to que sus pen de com ple ta men te 
es se be ne fí cio.

A lei atu al per mi te a saí da tem po rá- 
ria dos con de na dos no re gi me se mi a- 
ber to pa ra vi si ta à fa mí lia du ran te fe- 
ri a dos, frequên cia a cur sos e par ti ci- 
pa ção em ati vi da des. To das es sas re- 
gras são re vo ga das pe lo tex to apro va- 
do pe los de pu ta dos.

Der ri te aûr ma que a ex tin ção da 
saí da tem po rá ria é ne ces sá ria, já que 
gran de par te dos con de na dos co me- 
tem no vos cri mes en quan to des fru- 
tam do be ne fí cio. <A saí da tem po rá ria 
não traz qual quer pro du to ou ga nho 
efe ti vo à so ci e da de, além pre ju di car o 
com ba te ao cri me=, ava li ou.

O de pu ta do Edu ar do Bol so na ro 
(PL-SP) de fen deu a pro pos ta, e ale gou 
que es te é um pro ble ma <que es tá na 
ba se da in se gu ran ça pú bli ca=. 

<Quan tos ca sos a gen te não vê de 
va ga bun do que con se gue a sai di nha 
tem po rá ria e por ve zes vai pa gar a dí- 
vi da que ele con traiu com o PCC? Ago- 
ra é ho ra de vez de aca bar com es se

FORAM CONTABILIZADOS 311 VOTOS FAVORÁVEIS E 98 CONTRÁRIOS

be ne fí cio que só pri vi le gia va ga bun- 
do=, dis se o par la men tar, em ple ná rio.

A opo si ção se po si ci o nou con tra o 
ûm dos be ne fí ci os aos pre sos. <O sis- 
te ma pri si o nal é um es pa ço on de tem 
tor tu ra. E to dos e to das sa bem dis so. 
O sis te ma pri si o nal es tá em con üi to 
com a lei em gran de me di da por que 
ele im pe de que ha ja qual quer ti po de 
dig ni da de hu ma na=, ar gu men tou a 
de pu ta da Eri ka Kokay (PT-DF). A par- 
la men tar dis se acre di tar que tal me di- 
da não aten de o que an seia a so ci e da- 
de.

Pa ra o Ca pi tão Al ber to Ne to (PL-
AM), é jus ta men te o con trá rio: <Es se 
pro je to es ta va no cla mor de to da a so-
ci e da de de bem, que não aguen ta 
mais ser ví ti mas des ses cri mi no sos. 
Ho je nós da mos o pri mei ro pas so na 
mu dan ça de men ta li da de da se gu ran- 
ça pú bli ca, de bus car uma le gis la ção 
com pe na li da de mais ri go ro sa=, de- 
fen deu, e ques ti o nou o po si ci o na-
men to da opo si ção: <Aqui eu û co abis-
ma do em ver a es quer da con tra es se 
pro je to=.

ELEIÇÕES 2022

Bolsonaro cancela participação em sabatina na Fiesp

SABATINA ESTAVA MARCADA PARA O DIA 12 E JÁ HAVIA SIDO ANTECIPADA EM UM DIA A PEDIDO DO PRÓPRIO CHEFE DO EXECUTIVO

O pre si den te Jair Bol so na ro (PL)
can ce lou, nes ta quar ta-fei ra (3/8),
dois en con tros dos quais par ti ci pa ria
na pró xi ma se ma na em São Pau lo, no
dia 11: um jan tar com em pre sá ri os do
Gru po Es fe ra e o de ba te pro mo vi do
pe la Fe de ra ção das In dús tri as do Es- 
ta do de São Pau lo (Fi esp), que ocor re- 
ria na mes ma da ta. 

Os en con tros ocor re ri am no dia em
que se rá lan ça da a <Car ta às Bra si lei- 
ras e aos Bra si lei ros em De fe sa do Es- 
ta do De mo crá ti co de Di rei to=, da qual
a Fi esp é uma das sig na tá ri as. O do cu- 
men to, que já foi iro ni za do pe lo pre si- 
den te, con ta com mais de 700 mil as- 
si na tu ras de di ver sos gru pos da so ci e- 
da de, en tre ju ris tas, em pre sá ri os,
ban quei ros, ar tis tas e ci vis.

Au xi li a res de Bol so na ro ava li a ram
que se ria me lhor evi tar pos sí veis
cons tran gi men tos ca so o pre si den te
fos se con vi da do na opor tu ni da de a
as si nar a car ta. A sa ba ti na na Fi esp es- 
ta va mar ca da pa ra o dia 12 e já ha via
si do an te ci pa da em um dia a pe di do
do pró prio che fe do Exe cu ti vo.

A car ta não ci ta no mes, mas traz
for te de fe sa à de mo cra cia e ao sis te ma
elei to ral bra si lei ro. Bol so na ro to mou
co mo um ata que pa ra si pró prio e,
des de en tão, tem cri ti ca do os sig na tá- 
ri os.

Nes ta quar ta-fei ra, du ran te cul to
or ga ni za do pe la Fren te Par la men tar
Evan gé li ca no au di tó rio da Câ ma ra
dos De pu ta dos, Bol so na ro cha mou o
ma ni fes to de <car ti nha= e ale gou que
os apoi a do res da car ta não se po si ci o- 
na ram fren te a ações que ca rac te ri zou
co mo 8mais du ras9 du ran te a pan de- 
mia da co vid-19, co mo o fe cha men to
de co mér ci os e igre jas, na ten ta ti va de
con ter a al ta dos ca sos.

<Vi mos, du ran te a pan de mia, as ar- 
bi tra ri e da des co me ti das por al guns
che fes do Exe cu ti vo pe lo Bra sil. Re ti- 
ra ram o di rei to de ir e vir, fe cha ram
igre jas, pren de ram mu lhe res, û ze ram
bar ba ri da des=, cri ti cou.

<Nin guém fa lou a pa la vra de mo- 

cra cia. Tu do po dia ser fei to. Eu, res- 
pei to sa men te, vo cês sa bem, fui con- 
tra tu do is so. Até quan do cer tos di rei-
tos fo ram su pri mi dos por al guns pre- 
fei tos e go ver na do res, di rei tos es ses,
que nem eu, ca so ti ves se apoio do
Par la men to e apro vas se o de cre to de
Es ta do de sí tio, te ria es se po der. Vo cês
to dos sen ti ram um pou co do que é di- 
ta du ra e ne nhum da que les que as si- 
nam car ti nhas por aí se ma ni fes ta ram
na que le mo men to=, acres cen tou.

Na úl ti ma ter ça-fei ra (02) Bol so na- 
ro des qua li û cou ini ci a ti vas da so ci e- 
da de ci vil, cha man do os sig na tá ri os
da car ta de <ca ra de pau= e <sem ca rá- 
ter=.

Ele ale gou que o ma ni fes to é apoi a-
do por ban quei ros por que eles te ri am
per di do cer ca de R$ 20 bi lhões de re- 
cei ta por cau sa do Pix — sis te ma de
pa ga men tos ins tan tâ ne os. E cha mou
ar tis tas de <des ma ma dos= da Lei Rou-
a net.

À noi te, em en tre vis ta ao SBT News,
de fen deu que a car ta tem viés po lí ti-
co.

Leia na ín te gra a no ta de Pa blo Mar çal

Prefeito de Imperatriz
entra com representação
contra Nicolau no CNMP

DIGITE A LEGENDA DA IMAGEM

DIVULGAÇÃO

A im par ci a li da de do pro cu ra dor-ge ral de Jus ti ça do
Ma ra nhão, Edu ar do Ni co lau, foi ques ti o na da pe lo pre- 
fei to de Im pe ra triz, As sis Ra mos. Ele en trou com uma
re pre sen ta ção no Con se lho Na ci o nal do Mi nis té rio Pú- 
bli co (CNMP) con tra o pro cu ra dor-ge ral de Jus ti ça do
Ma ra nhão. Na re pre sen ta ção, As sis aûr ma que o pro cu- 
ra dor <vem ado tan do uma per sis ten te, sub ser vi en te e
co ni ven te pos tu ra de apoio po lí ti co= ao atu al go ver no.

Na re pre sen ta ção, As sis re pro duz três pos ta gens de
Ni co lau com o go ver na dor Bran dão nas re des so ci ais.
Em uma de les, quan do Bran dão ain da era vi ce, Ni co lau
co lo cou a le gen da: <Eu e o meu ami go Dr. Bran dão, fu tu- 
ro go ver na dor=. Em ou tra pos ta gem, mais des con traí da,
Ni co lau es tá em um even to fes ti vo de fa mi li a res do go- 
ver na dor.

Se gun do As sis, es sa pro xi mi da de com o go ver no, vem
in üu en ci an do po li ti ca men te a ação do PGJ. O pre fei to
ci ta a sequên cia de ações que re ce beu após sua re e lei- 
ção. Até en tão, o pre fei to usa va co mo uma de su as mar- 
cas o fa to de não res pon der a ne nhu ma ação.

As sis aûr ma que es sas ações ocor rem até em des res- 
pei to ao fo ro. Foi o ca so de uma ação es te ano em que
uma pro mo to ra de pri mei ra ins tân cia, lo ta da em Im pe- 
ra triz, mo veu ação con tra o pre fei to sem au to ri za ção do
Tri bu nal de Jus ti ça.

Ór gão do go ver no alu ga imó vel de pro cu ra dor
Ni co lau te ria imó vel alu ga do por ór gão do go ver no do

es ta do com con tra to de  R$ 480 mil com a De fen so ria
Pú bli ca do Es ta do do Ma ra nhão.

O imó vel foi alu ga do em 21 de de zem bro de 2017 e o
con tra to tem vi gên cia até 22 de de zem bro des te ano, ou
se ja, até o ûm da ges tão de Car los Bran dão.

O pró prio Ni co lau as si nou o con tra to co mo pro pri e- 
tá rio. O con tra to foi as si na do pe lo De fen sor Pú bli co Ge- 
ral à épo ca, Werther de Mo ra es Li ma Jú ni or. Ho je o car go
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Pros decide apoiar Lula;
Marçal rejeita aliança

PABLO MARÇAL, PRÉ-CANDIDATO DO PROS, CONTESTA ACORDO

O PT anun ci ou nes ta quar ta-fei ra (3/8) acor do pa ra
o Pros apoi ar a can di da tu ra de Luiz Iná cio Lu la da Sil va
(PT) a pre si den te da Re pú bli ca. Con tu do, Pa blo Mar çal,
pré-can di da to da si gla ao Pla nal to, con tes ta o acor do. O
anún cio foi fei to du ran te uma reu nião do par ti do.

A con ven ção do Pros con ûr mou Mar çal co mo can di- 
da to no úl ti mo do min go (31/7). Em se gui da, o STJ de- 
vol veu o co man do da si gla a Eu rí pe des Jú ni or. Ca so a
von ta de de Eu rí pe des pre va le ça, Mar çal não se rá can di- 
da to e o par ti do es ta rá na co li ga ção de Lu la.Mar çal avi- 
sou que vai ques ti o nar ju di ci al men te a de ci são. Ele ar- 
gu men tou em no ta que, le gal men te, Eu rí pe des não tem
po der de <mu dar o re sul ta do de uma con ven ção par ti- 
dá ria re a li za da den tro do pra zo le gal=.

“So bre a no tí cia vei cu la da a par tir de uma no ta do PT
de que a di re ção tem po rá ria do PROS, en car na da na fi- 
gu ra do pre si den te afas ta do por cor rup ção e mal ver sa ção
de ver bas do Fun do Par ti dá rio, Eu ri pe des Jú ni or, te mos a
in for mar que le gal men te ele não tem es se po der de mu- 
dar o re sul ta do de uma con ven ção re a li za da den tro do
pra zo le gal, pois pre ci sa ria dis por dos 10 di as pa ra con- 
vo ca ção e co mo as su miu dia 1 de agos to e o pra zo fi nal
das con ven ções é 5 de agos to, mes mo que se man ti ves se
no car go, o que é im pro vá vel, não te ria o am pa ro le gal
pa ra mu dar os ru mos de uma con ven ção.”

São Luís, quinta-feira, 4 de agosto de 2022

 
A imparcialidade do procurador-geral de Justiça do Ma-
ranhão, Eduardo Nicolau, foi questionada pelo prefeito 
de Imperatriz, Assis Ramos. O prefeito  entrou com uma 
representação no Conselho Nacional do Ministério Públi-
co (CNMP) contra o procurador-geral de Justiça do Mara-
nhão. Na representação, Assis Ramos  afirma que o pro-
curador “vem adotando uma persistente, subserviente e 
conivente postura de apoio político” ao atual governo. 
Na representação, Assis reproduz três postagens de Nico-
lau com o governador Brandão nas redes sociais. Em uma 
deles, quando Brandão ainda era vice, Nicolau colocou 
a legenda: “Eu e o meu amigo Dr. Brandão, futuro gover-
nador”. Em outra postagem, mais descontraída, Nicolau 
está em um evento festivo de familiares do governador. 
Segundo Assis, essa proximidade com o governo, vem 
influenciando politicamente a ação do PGJ. O prefei-
to cita a sequência de ações que recebeu após sua re-
eleição. Até então, o prefeito usava como uma de suas 
marcas o fato de não responder a nenhuma ação. 
Assis afirma que essas ações ocorrem até em desrespei-
to ao foro. Foi o caso de uma ação este ano em que uma 
promotora de primeira instância, lotada em Imperatriz, 
moveu ação contra o prefeito sem autorização do Tribu-
nal de Justiça

Assis afirma que essas ações ocorrem até em desrespeito 
ao foro. Foi o caso de uma ação este ano em que uma pro-
motora de primeira instância, lotada em Imperatriz, moveu 
ação contra o prefeito sem autorização do Tribunal de Justiça. 
Órgão do governo aluga imóvel de procurador 
Nicolau teria imóvel alugado por órgão do go-
verno do estado com contrato de R$ 480 mil com 
a Defensoria Pública do Estado do Maranhão. 
O imóvel foi alugado em 21 de dezembro de 2017 
e o contrato tem vigência até 22 de dezembro des-
te ano, ou seja, até o fim da gestão de Carlos Brandão.  
O próprio Nicolau assinou o contrato como proprietá-
rio. O contrato foi assinado pelo Defensor Público Geral 
à época, Werther de Moraes Lima Júnior. Hoje o cargo é 
ocupado pelo defensor Gabriel Furtado Soares.

Procurado pela reportagem de O Imparcial, a assessoria 
do Procurador decidiu não se pronunciar sobre o assunto. 

Prefeito de Imperatriz entra 
com representação contra 
Nicolau no Conselho Nacional 
do Ministério Público (CNMP) 

IMPARCIALIDADE
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O governador  Carlos Brandão (PSB), reuniu com o ex-presidente Lula (PT) em Teresina
e anuncia vinda do petista ao Maranhão: "maior ato político da história do Maranhão"

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

Pre juí zo in cal cu lá vel

De ci são qua se unâ ni me

ELEIÇÕES 2022

Brandão anuncia
vinda de Lula ao MA

N
a ma nhã des ta quar ta-fei ra 
(3), o go ver na dor do Ma ra- 
nhão, Car los Bran dão 
(PSB), reu niu com o ex-pre- 

si den te da Re pú bli ca, Luiz Iná cio Lu la 
da Sil va (PT), an tes do ato po lí ti co da 
sua cam pa nha na ca pi tal do Pi auí, Te- 
re si na.

Acom pa nha do do 

can di da to a vi ce-

go ver na dor e ex-

se cre tá rio de Edu ca ção, 

Fe li pe Ca ma rão (PT), 

Bran dão des ta cou o 

en con tro co mo um ato 

<de ce le bra ção da 

de mo cra cia=.

<É uma imen sa sa tis fa ção par ti ci- 
par des se mo men to, em Te re si na, 
com o nos so pre si den te Lu la, jun to 
com o ami go Wel ling ton Di as, com a 
go ver na do ra do Pi auí, Re gi na Sou sa, 
com o ami go Fe li pe Ca ma rão e com 
to dos que par ti ci pam des se gran de 
en con tro de ce le bra ção da de mo cra- 
cia. É ho ra de união en tre to dos que 
que rem paz, igual da de e o po vo co mo 
pri o ri da de=, res sal tou o go ver na dor.

<ESTAMOS TODOS JUNTOS NESSE PROJETO.=  LULA CONFIRMOU    VINDA AO  MARANHÃO

Ain da du ran te o en con tro, Bran dão 
apon tou a apro va ção de Lu la no Nor- 
des te e trou xe bo as no vas ao po vo ma- 
ra nhen se: o ex-pre si den te es ta rá em 
bre ve no Ma ra nhão.

<Es ta mos to dos jun tos nes se pro je- 
to. Lu la con fir mou sua pre sen ça no 
es ta do, com Flá vio Di no, Ca ma rão e 
Bran dão, no mai or ato po lí ti co da his- 
tó ria do Ma ra nhão, pra que a gen te 
pos sa mos trar ao Lu la que ele se rá um 
gran de vi to ri o so tam bém no Ma ra- 
nhão. Va mos em fren te!=, acres cen- 
tou.

Além de Car los Bran dão e Fe li pe 

Ca ma rão, tam bém par ti ci pa ram do 
en con tro, re pre sen tan do o Ma ra nhão, 
as li de ran ças po lí ti cas: o de pu ta do fe- 
de ral Ru bens Pe rei ra Jr. (PT); o pre si- 
den te do PT no Ma ra nhão, Fran ci mar 
Me lo; o de pu ta do es ta du al Ra fa el 
(PDT); o de pu ta do es ta du al Zé Iná cio 
(PT); e o de pu ta do fe de ral Már cio Ma- 
ce do (PT), do Ser gi pe.

O ato po lí ti co de Lu la em Te re si na 
acon te ce nes ta quar ta-fei ra (3), às 
18h, na Are na do Po vo, na ave ni da 
pre si den te Kennedy, zo na Les te de Te-
re si na.

PRESSÃO DA JUSTIÇA

Censo tornou-se obrigatório por ação do governo do MA

O Cen so De mo grá fi co de 2022, que
o IB GE co me çou a re a li zar na úl ti ma
se gun da-fei ra em to do Bra sil com
dois anos de atra so, é re sul ta do de
ação do Go ver no do Ma ra nhão em
2021, no Su pre mo Tri bu nal Fe de ral.
Em Mar ço do ano pas sa do, de pois
que o go ver no fe de ral sus pen deu do
Cen so que se ria re a li za do em agos to,
Go ver no do Ma ra nhão, sob o co man- 
do de Flá vio Di no, en tão no PC doB,
aci o nou o STF, ques ti o nan do a ale ga- 
da fal ta de or ça men to fe de ral e pe din- 
do que a União fos se obri ga da a re a li- 
zar a pes qui sa de mo grá fi ca.

Até se tem bro, o IB GE vai co le tar in- 
for ma ções de vá ri os for ma tos e con- 
teú dos so bre a vi da dos 215 mi lhões
de bra si lei ros (es ti ma ti va) em 75 mi- 
lhões de do mi cí li os nos 5.568 mu ni cí- 
pi os do país. Além sa ber exa ta men te
qual o ta ma nho da po pu la ção, o Cen- 
so vi sa ti rar uma fo to gra fia de ta lha da
dos bra si lei ros, mos tran do su as prin- 
ci pais ca ra te rís ti cas so ci o e conô mi- 
cas, in cluin do ida de, se xo, cor ou ra ça,
re li gião, es co la ri da de, ren da e sa ne a- 
men to bá si co dos do mi cí li os. O go- 
ver no fe de ral li be rou os R$ 2,3 bi lhões
ne ces sá ri os pa ra a re a li za ção da ope- 
ra ção.

 

Quan do propôs a obri ga to ri e da de
da re a li za ção do Cen so di an te de seu
can ce la men to, o go ver no ma ra nhen- 
se con si de rou que, sem a pes qui sa
ocor re ria um <imen su rá vel pre juí zo
pa ra as es ta tís ti cas do país, pois sem o
co nhe ci men to da re a li da de so ci al, de- 
mo grá fi ca e ha bi ta ci o nal, tor na ram-
se frá geis as con di ções que de fi nem a
for mu la ção e ava li a ção de po lí ti cas
pú bli cas ne ces sá ri as pa ra o en fren ta- 
men to da de si gual da de so ci al=. Uma
se ma na an tes, o se cre tá rio es pe ci al de

Fa zen da do Mi nis té rio da Eco no mia
Waldery Ro dri gues ha via anun ci a do a
de ci são do go ver no de não in cluir a
re a li za ção do Cen so no Or ça men to de
2021.

<Não há pre vi são or ça men tá ria pa- 
ra o Cen so, por tan to ele não se re a li- 
za rá em 2021=, dis se Ro dri gues. No
en tan to, du ran te a tra mi ta ção do Or- 
ça men to de 2021 no Con gres so, os va- 
lo res que se ri am des ti na dos à pes qui- 
sa de mo grá fi ca fo ram re du zi dos de R$
2 bi lhões pa ra R$ 71 mi lhões. A si tu a- 
ção se agra vou após o pre si den te Jair
Bol so na ro im por um ve to que re du ziu
ain da mais o va lor pa ra R$ 53 mi lhões.
Por sua fez, o go ver no ma ra nhen se ar- 
gu men tou ao STF o fa to de que, a au- 
sên cia do Cen so po de ria pre ju di car
to das as pes qui sas, in clu si ve re la ti vas
ao pe río do da pan de mia. <Tra ta-se de
uma fon te de in for ma ções so bre o
mo men to atu al vi ven ci a do pe lo país
<di an te do ris co bi o ló gi co que tem
oca si o na do ele va da per da de vi das
hu ma nas= por cau sa da pan de mia do
no vo co ro na ví rus=.

Não é se gre do que o Cen so se re a- 
fir ma co mo um po de ro so ins tru men- 
to pa ra con so li da ção do pac to fe de ra- 
ti vo, da de mo cra cia re pre sen ta ti va e
de atu a li za ção das con di ções de vi da
da po pu la ção bra si lei ra. <É vi tal pa ra
de ter mi na ção dos pú bli cos-al vo de
to das as po lí ti cas pú bli cas nos âm bi- 
tos Fe de ral, Es ta du al e Mu ni ci pal, de
mo do que o seu in de vi do can ce la- 
men to em 2021 tra rá gra vís si mas con- 
sequên ci as pa ra o Es ta do bra si lei ro e
a so ci e da de na ci o nal=, afir ma o go- 
ver no do Ma ra nhão na ação.

 

No dia 14 de maio de 2021, o Su pre- 
mo Tri bu nal Fe de ral de ci diu que o go- 
ver no fe de ral pas sa ria a ser obri ga do a
to mar as me di das ne ces sá ri as pa ra re- 
a li zar o Cen so De mo grá fi co em 2022.
O jul ga men to no ple ná rio vir tu al ter- 

mi nou com oi to vo tos a fa vor do cen- 
so nes te ano (Gil mar Men des, Di as
Tof fo li, Cár men Lú cia, Ro sa We ber,
Ale xan dre de Mo ra es, Luís Ro ber to
Bar ro so, Luiz Fux e Ri car do Lewan- 
dows ki); dois a fa vor da re a li za ção
ain da em 2021 (Mar co Au ré lio

Mel lo e Ed son Fa chin); e um que re- 
jei tou a ação por. Sem es sa de ci são,
nin guém sa be ria di zer quan do ha ve- 
ria a pes qui sa.

Por lei, o Cen so de ve ser re a li za do a
ca da dez anos. O úl ti mo ocor reu em
2010. No ano de 2020, a pes qui sa, con-
du zi da pe lo Ins ti tu to Bra si lei ro de Ge- 
o gra fia e Es ta tís ti cas (IB GE), foi adi a- 
da de vi do à pan de mia de Co vid-19.
<Cui da-se de so lu ção que, em su ma,
além de evi tar as di fi cul da des ine ren- 
tes ao re cru ta men to de mais de 200
mil agen tes cen si tá ri os e ao trei na-
men to dos su per vi so res e re cen se a- 
do res du ran te um pe río do de agra va-
men to da pan de mia cau sa da pe lo ví- 
rus da Co vid, é ca paz de tri lhar ca mi- 
nho que pre ser va as ba ses da de mo-
cra cia re pre sen ta ti va, es pe ci al men te
a li ber da de de atu a ção das ins tân ci as
po lí ti cas=, afir mou Men des.

 

Flá vio Di no, en tão go ver na dor  no
PC doB, aci o nou o STF, ques ti o nan do
a ale ga da fal ta de or ça men to fe de ral
e pe din do que a União fos se obri ga da
a re a li zar a pes qui sa de mo grá fi ca.

1

2

Bran dão com Lu la (1)

Bran dão com Lu la (2)

Vo to fil ma do? (1)

Vo to fil ma do? (2)

<Ex pres são de pri mi ti vis mo, os ata ques à
de mo cra cia bra si lei ra=

Bol so na ro ga nha fô le go
Nos re cor tes das pes qui sas elei to rais es con dem-se

nú me ros que po dem mu dar o ru mo do en ten di men to
ge ral so bre as elei ções. A no va pes qui sa pre si den ci al da
Ge ni al/Qua est, di vul ga da nes ta quar ta-fei ra (03/08), o
ex-pre si den te Luiz Iná cio Lu la da Sil va (PT) se man tém à
fren te, com 44% das in ten ções de vo to, se gui do pe lo
pre si den te Jair Bol so na ro (PL), com 32%. Con tu do, es se
no vo le van ta men to re ve la o im pac to do Au xí lio Bra sil
en tre os elei to res, ar ran can do de Lu la 10 pon tos per cen- 
tu ais de vo to dos be ne fi ciá ri os, e tam bém di mi nuin do
no ve pon tos na ava li a ção ne ga ti va do go ver no Bol so na- 
ro. A pes qui sa mos tra ain da uma me lho ra do pre si den te
en tre os jo vens de 16 a 24 anos, mes mo per den do pa ra
Lu la.

Os da dos acen de ram o aler ta na cam pa nha do ex-
pre si den te pe tis ta. Ob vi a men te que não tem re la ção
com os de mais con cor ren tes: Ci ro Go mes (PDT), com
5%; An dré Ja no nes (Avan te) e Si mo ne Te bet  (MDB),
com 2%; e Pa blo Mar çal (Pros), com 1%. A dis pu ta do
Pla nal to que mais des per ta aten ção é, sem dú vi da, o va- 
le-tu do en tre Lu la e Bol so na ro. As chan ces de uma 3ª via
en tre os dois sim ples men te vi ra ram pó. Quan to a pos si- 
bi li da de de Lu la le var no 1º tur no, ela exis te, pois ele tem
51% dos vo tos vá li dos, mas na mar gem de er ro da pes- 
qui sa, que é de dois pon tos per cen tu ais pa ra mais ou
pa ra me nos. Por tan to, não é uma po si ção fes te já vel.

Lu la sa be que nu ma elei ção com o país di vi di do com
a ex tre ma di rei ta bol so na ris ta lhe ga ran tin do sem pre al- 
go ao re dor de 30% de in ten ções de vo to, não é fá cil. Lu la
tem 44% das in ten ções con tra 32% de Bol so na ro. An tes,
a di fe ren ça era de 14 pon tos e ago ra, 12 pon tos. Sem
con tar que a ava li ção po si ti va do go ver no su biu, mas
não a do pre si den te. Sig ni fi ca que o elei tor per ce be al gu- 
mas me di das po si ti vas do go ver no, mas não as trans fe re
pa ra a pes soa do man da tá rio. A de sa pro va ção do go ver- 
no caiu de 47% na pes qui sa an te ri or pa ra 43%. É re sul ta- 
do do Au xí lio Bra sil de R$ 600 e das me di das de re du ção
do pre ço dos com bus tí veis, além das de mais <bon da- 
des= do pa co te de ju nho apro va do pe lo Con gres so e já
em ope ra ção.

O fa to cu ri o so da pes qui sa Ge ni al/Qua est é que dos
12 can di da tos pre si den ci ais, seis pon tu a ram ze ro. Tal fa- 
to aju da o pe tis ta, na so ma dos vo tos vá li dos no pri mei- 
ro tur no. Em su as fa las pe lo país afo ra, Lu la ten ta anu lar
o efei to elei to ral do Au xí lio Bra sil: <Re ce bam o au xí lio
Bra sil, mas vo te com a cons ci ên cia pa ra mu dar es te País.
Va mos re cu pe rar a de mo cra cia e os di rei tos do po vo de
co mer, tra ba lhar e es tu dar=, dis se, on tem, em Te re si na.
Mas Bol so na ro es tá con se guin do <ter cei ri zar a cul pa da
cri se= pa ra os fa to res ex ter nos ao país, co mo a guer ra da
Ucrâ nia. As sim co mo ter cei ri zou pa ra os go ver na do res,
a res pon sa bi li da de pe la cri se dos com bus tí veis.

O go ver na dor do Ma ra nhão, Car los Bran dão (PSB) foi
on tem à Te re si na (PI) pa ra a agen da do ex-pre si den te
Lu la com a go ver na do ra Re gi na Sou sa, en con tro com
apoi a do res do ex-go ver na dor Wel ling ton Di as, can di da- 
to ao Se na do e for ta le cer sua po si ção no Nor des te.

A vi si ta que Lu la fa ria ao Ma ra nhão, co mo par te da
no va vi a gem que re a li za pe lo Nor des te, fi cou pa ra a pró- 
xi ma eta pa de sua pe re gri na ção, quan do vi rá ao Pa rá e
ou tros es ta dos do Nor te. O pre si den te re gi o nal do PT,
Fran ci mar Me lo dis se que a vi si ta de Lu la es tá ga ran ti da.

Na sua cru za da pa ra de sa cre di tar, a qual quer cus to, o
sis te ma do vo to se cre to, com ba se na ur na ele trô ni ca, o
pre si den te Jair Bol so na ro quer ago ra fil mar o ato do vo to
em 600 ur nas, pa ra de pois con fe rir se os da dos cor res- 
pon dem ao que fo ra apu ra do.

O ato, que po de pro vo car os ca os na elei ção, mas foi
di to por Bol so na ro à Ra dio Gaú cha. Ele pro põe que uma
câ me ra gra ve as pes so as aper tan do os bo tões em ur nas
de con tro le nos lo cais de vo ta ção. Se ri am usa das as For- 
ças Ar ma das pa ra <com ba ter as frau des=, que só exis tem
em su as fa kes.

Do mi nis tro Luís Ro ber to Bar ro so, do Su pre mo Tri bu- 
nal Fe de ra, ci tan do, co mo exem plo, ame a ça de mor te
con tra mi nis tros da Cor te.

 
Em reu nião pro mo vi da pe lo ex-de pu ta do Ma- 

no el Ri bei ro, pai do fe de ral Pe dro Lu cas, Ro se- 
a na Sarney ga ran tiu apoio do MDB à can di da- 
tu ra do go ver na dor Car los Bran dão, mas li be- 

rou o vo to no can di da to ao Se na do, Flá vio Di no. O MDB
es tá ofi ci al men te ali a do ao PSB de Di no.

 
Pe lo jei to Ro se a na ain da re mói a der ro ta de Di- 

no em 2018 no 1º tur no pa ra Di no, qua tro anos
de pois de seu can di da to Lo bão Fi lho ter pas- 
sa do pe la mes ma si tu a ção, co mo can di da to

<in ven ta do=, quan do Luiz Fer nan do, en tão se cre- 
tá rio de Ro se a na, de sis tiu da em prei ta da.

São Luís, quinta-feira, 4 de agosto de 2022

https://banca.oimparcial.com.br/
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ANTÔ NIO NEL SON FA RIA
Jor na lis ta

AU RE LI A NO NE TO*
Mem bro da AML e AIL

Voltando das cinzas

Al cân ta ra es tá atra ves san do um
no vo mo men to com a pers pec ti va de
im plan ta ção da in dús tria ae ro es pa ci- 
al no mu ni cí pio. Es se pe da ço do nos- 
so es ta do já foi o pi lar da nos sa eco no- 
mia com o apo geu dos ci clos do açú- 
car e do al go dão. A sua his tó ria é mui- 
to bem re tra ta da no ro man ce Noi te
so bre Al cân ta ra, de Jo sué Mon tel lo,
um dos mais im por tan tes au to res da
mo der na ûc ção bra si lei ra. A obra dis- 
cor re so bre a ago nia da ve lha ci da de
aris to crá ti ca com a Abo li ção da Es cra- 
va tu ra e a Pro cla ma ção da Re pú bli ca,
con jun tu ras econô mi cas e po lí ti cas
que a le va ram à ban car ro ta.

 
Ou tro ilus tre ma ra nhen se o pro fes- 

sor e his to ri a dor Jerô ni mo Vi vei ros,
com sua lu pa es cla re ce do ra, nos for- 
ne ce em sua vas ta obra, prin ci pal- 
men te, em <Qua dros da Vi da Ma ra- 
nhen se=, que Al cân ta ra che gou a pro- 
du zir 1 mi lhão de sa cos de açú car des- 
ti na dos à ex por ta ção no û nal do sé cu- 
lo XIX. Pe lo por te dos seus ca sa rões
ain da in tac tos e os res tau ra dos, mais
as ruí nas que so bra ram de um tem po
de faus to, dá pa ra per ce ber a im por- 
tân cia que o mu ni cí pio te ve no con- 
tex to so ci o e conô mi co ma ra nhen se.

 
A ex-glo ri o sa ci da de pa rou no tem- 

po. Pas sou anos lem bra da ape nas pe- 
la ins ta la ção da Pe ni ten ciá ria de Al- 
cân ta ra em 1948, no go ver no Se bas- 
tião Ar cher, no pré dio que abri ga ho je
a se de do Po der Pú bli co Mu ni ci pal. O
pre sí dio so bre vi veu até a inau gu ra ção
de Pe dri nhas, em de zem bro de 1965,
na zo na ru ral de São Luís, no go ver no

New ton Be lo. Tal vez um dos de ten tos
mais fa mo sos do cen tro car ce rá rio foi
Le o ne te, a em pre ga da do més ti ca que
ma tou o pró prio û lho pa ra brin car o
car na val. Qua se nin guém se lem bra
do tris te fa to, ou sa be do pa ra dei ro
des sa mu lher.

 
Mas, Al cân ta ra, a par tir dos anos 70

do sé cu lo pas sa do, igual à Fê nix, res- 
sur ge das cin zas e bus ca no vos ru mos
com o en can ta men to tu rís ti co da fes- 
ta do Di vi no e dos seu his tó ri cos e
por ten to sos so bra dos e ca sa rões. As
no vi da des de aces so ma rí ti mo de en- 
tão, as em bar ca ções de mé dio por te,
Ia te New ton Be lo e Men sa gei ro da Fé,
fa ri am o ferryboat <Zé Hum ber to=
mor rer de in ve ja, pe la sua ine û ci ên cia
ope ra ci o nal e por û car no pre go,
cons tan te men te.

 
Pas sa dos os tem pos, Al cân ta ra se

per pe tu ou em len das, mis té ri os e gló- 
ri as do pas sa do e as ban dei ras do Im- 
pé rio do Di vi no Es pí ri to San to, cri an- 
do um am bi en te pa ra con quis tar no- 
vos vi si tan tes. A ma jes to sa fes ta de ca- 
rá ter re li gi o so com as

su as ex tra or di ná ri as cai xei ras e
pro mo ven do su as an dan ças nas ru as
em in te gra ção com a ci da de, é a gran- 
de atra ção. Con for me ar ti go pu bli ca- 
do pe lo so ció lo go Pe dro Bra ga dos
San tos na Re vis ta de An tro po lo gia,
pu bli ca ção da USP, a <fes ta é o gran de
mi la gre do Di vi no, na ten ta ti va de sal- 
var uma ci da de que mor re=. Mas as
ban dei ras do Im pé rio con ti nu am tre- 
mu lan do ao ven to co mo for te re sis- 
tên cia ao fra cas so.

 
Um gran de acon te ci men to dei xou

pro fun das mar cas na ci da de his tó ri- 

ca. Foi a es treia do che que es pe ci al
BEM do ex tin to Ban co do Es ta do do
Ma ra nhão. Num ûm de se ma na de di-
ca do ao en cer ra men to da ci ta da fes ta,
de sem bar cou, no por to do Ja ca ré, co- 
nhe ci do û lho de em pre sá rio de pe so
de São Luís, por tan do dois ta lões de
che ques do ban co es ta du al, li be ra do
por Fa re lo, um dos ge ren tes for tes da
agên cia ban cá ria da rua do Egi to, ven- 
di do há mais de du as dé ca das pa ra o
Bra des co. O fe li zar do do tal be ne fí cio
dei tou e ro lou em ûm de se ma na na-
ba bes co, hos pe dan do-se na Pou sa da
do Im pe ra dor e des fru tan do dos ser-
vi ços ofe re ci dos pe lo Bar do Lo ba to,
um dos pou cos pon tos com res tau- 
ran te e be bi das ge la das.

 
A en xur ra da de <che ques-pei xes=

co mo se ape li da va na épo ca–quan do
che ga va no cai xa ou na com pen sa ção
ban cá ria era <na da=, ou tra du zin do:
sem fun dos, foi in ten sa. Nun ca foi
ava li a do o va lor do rom bo, mas a
quan ti da de de che ques emi ti dos che-
gou a qua se vin te, ou se ja, dois ta lões
com ple tos. Co mo os co mer ci an tes
de mo ra ram pa ra ter seus pre juí zos
res sar ci dos e a no tí cia lo go se es pa- 
lhou, ne nhu ma al ma vi va de Al cân ta- 
ra acei tou mais es se meio de pa ga- 
men to por bas tan te tem po. Era di- 
nhei ro ao vi vo ou ne cas de for ne ci- 
men to ou ser vi ço.

 
Ago ra que a ci da de se pre pa ra pa ra

o fu tu ro com a che ga da de um ne gó- 
cio de al ta tec no lo gia de lan ça men to
de sa té li tes, cer ta men te di as me lho res
vi rão pa ra sa cu dir a sua hin ter lân dia.
Um gran de pas so pa ra abrir opor tu ni-
da des pa ra o Ma ra nhão, a par tir des se
gran di o so pro je to.

A carne é forte, o espírito é fraco

Há uma pas sa gem bí bli ca que aûr- 
ma o con trá rio: <Vi gi ai e orai, pa ra que
não en treis em ten ta ção; o es pí ri to, na
ver da de, es tá pron to, mas a car ne é
fra ca.= (Ma teus, 26.41) Des se en si na- 
men to cris tã, fez-se es ta re du ção, pa- 
ra, na re la ção co ti di a na, pu des se ha- 
ver um en ten di men to me nos fun da- 
men ta lis ta, afas tan do-se das con cep- 
ções dog má ti cas me ra men te re li gi o- 
sas. E aí con ce beu-se a se guin te fra se:
a car ne é fra ca, e o es pí ri to é for te. Ou
se ja: os pe ca dos ou os des vi os de con- 
du ta de cor rem da fra que za da car ne,
por con ta da na tu re za hu ma na que
pos sui fra gi li da des, in du zin do as pes- 
so as às prá ti cas de ações que in frin- 
gem as nor mas éti cas, re li gi o sas e ju rí- 
di cas.   

Len do, de pas sa gem, o li vro Co ti di- 
a no, de Wal ter Du ar te, au tor que des- 
co nhe cia,  en con tro es ta aûr ma ção,
que fo ge do dog ma bí bli co: <Eu acho
que a car ne é for te, o es pí ri to é que é
fra co.= Pen san do bem, exa mi nei com
um cer to cui da do es sa con tra di tó ria
con cep ção, cu jo sen ti do in ver te os va- 
lo res, con ce bi dos a es sa má xi ma cris- 
tã, que o após to lo Ma teus dei xou pa ra
aque les que são se gui do res de Cris to,
o û lho de Deus, ou Deus vi vo que se
fez ho mem. Ora, pois, pois, pa ro di an- 
do os nos sos pa trí ci os, se, de fa to, o
es pí ri to for for te, a car ne, que sem pre
é fra ca, ou, pe lo me nos, as sim se de- 
duz, por que ela é pó e ao pó vol ta rá,
não fra que ja rá di an te das ten ta ções
ter re nas. O es pí ri to, se di men ta do pe la
fé, re sis ti rá. Mas, se o es pí ri to for fra- 
co, não há car ne for te que re sis ta.

 Que o di gam os abs tê mi os, no mo- 
men to das ten ta ções, que são tan tas
nes te mun do ca da vez mais ten ta dor,
a par tir das tri vi ais ce nas no ve les cas
das nos sas te le vi sões, nas quais o ato
se xu al, tra di ci o nal e co nhe ci dís si mo
de to dos os vi ven tes, des de o pré-nas- 
ci men to, fal ta a ele só um  ti qui nho de
na da pa ra os jo vens, as jo vens e as cir- 
cuns pec tas cri an ças te rem uma ideia
per fei ta da sua con su ma ção, não só
com a û na li da de pe da gó gi ca do cres- 
cei e mul ti pli cai,  mas co mo um meio
nor mal de en tre te ni men to, sem que
se jam cum pri das quais quer re gras
ab sur das cri a das pe la en fa do nha cen- 
su ra mo ral. Aí, meu dig nís si mo e dig- 
nís si ma ami go e ami ga, é di fí cil sa ber-
se quem é o ver da dei ro fra co: a car ne
ou o es pí ri to. Te nho uma cer te za, que

não tem ca rá ter ci en tí û co – tra ta-se
tão só me ra elu cu bra ção -, mas lon ge
de mim de as su mir a hi po cri sia de ser
ves tal,  de vi su a li zar que, do jei to que
as coi sas an dam, não o es pí ri to  nem a
car ne, ain da que for te ou fra ca, es tar-
se-á lo go, lo go, atra ves san do to das as
fron tei ras do sen sa to ou do in sen sa to.

Mas, con ti nu ei a ler e-bo ok de Wal- 
ter Du ar te, com pos to de fra ses, com
for te sa bor de in te li gên cia, não bem
co mum nos di as nos sos, que es ta mos
a vi ver nes ta ár dua tra ves sia. E uma
ou ou tra des sas sen ten ças me des per- 
ta ram a cu ri o si da de de ci tá-las e fa zer
al gu mas li gei ras pon de ra ções, sem
ar ro gar qual quer en fa do nho resquí- 
cio de in te lec tu a lis mo.

Pas so à fa zê-lo: <A con ve ni ên cia da
men ti ra co mo se fos se ver da de, afas ta
a ver da de, co mo se fo ra men ti ra.=
Men ti ra e ver da de, fenô me nos pró- 
pri os da vi da hu ma na, que se har mo- 
ni zam e se con üi tam, a de pen de rem
dos in te res ses a se rem al me ja dos pe lo
men ti ro so ou pe lo do no da ver da de.
An da mui to di fí cil sa ber-se se o di to é
ver da dei ro ou não. A si tu a ção de in- 
cre du li da de che gou a tal pon to que
de ram um so ûs ti ca do ape li do à men- 
ti ra: fa ke news. De no mi na ção com to- 
dos os re quin tes con tem po râ ne os da
glo ba li za ção. To do o mun do sa be,
sem os ten tar qual quer le ve dú vi da,
que fa ke news é uma men ti ra mui to
bem ela bo ra da, dis far ça da com a rou- 
pa da ver da de.

 Tan to é as sim que me en con tra va
num de ter mi na do am bi en te, on de
ne le tam bém se en con tra va uma ou- 
tra pes soa. Ocor reu en tão um pe que- 
no e rá pi do diá lo go. E es sa pes soa dis- 
se que um pa dre foi ví ti ma de uma
agres são por par te um ho mem (ou
um ani mal ir ra ci o nal, dis far ça do de
ho mem) des ses que gos tam de agre- 
dir ou ma tar. Mas ela con cluiu, não
dei xan do por me nos e ex pon do a sua
ver são, ou aver são, in ves ti ga ti va e
<ide o ló gi ca=:  – Foi um co mu nis ta. 

E eu, per ple xo, in da guei: Co mo?
Don de veio? Da Rús sia? Da Chi na? A
res pos ta û cou por aí mes mo. Ain da
bem que Cris to foi cru ci û ca do pe los
fa ri seus, que apre go a vam a sua cren- 
ça em Deus, e, na épo ca, os co mu nis- 
tas ain da não ha vi am che ga do ao
mun do. Te ve aqui no Bra sil um tal de
Luiz Car los Pres tes, que foi pre so por
uma das nos sas di ta du ras e que, pa ra
con se guir ser sol to, te ve o pa tro cí nio
de um ad vo ga do ca tó li co,  aliás, ter ri- 
vel men te ca tó li co, co nhe ci do pe lo

no me de So bral Pin to, que re cor reu,
nos fun da men tos li be ra tó ri os do HC,
à lei de pro te ção dos ani mais – ga tos,
ca chor ro, ca va lo etc. E com re za ou
sem re za, com ora ção ou sem ora ção,
con se guiu o al va rá de sol tu ra do co- 
mu nis ta, que de ve ter res sus ci ta do e
veio acer tar as con tas com o in di to so
pa dre. 

 O in te res san te é que es sa per so na-
gem, não o co mu nis ta Pres tes e mui to
o Dr. So bral Pin to, mas a ou tra pes soa,
per gun ta da por al guém pre sen te so-
bre os gas tos do car tão cor po ra ti vo do
nos so ca pi tão pre si den te, cu jas des- 
pe sas são re a li za das em se gre do, de
cho fre, res pon deu que é pe lo fa to de
ele não fa zer gas tos. Eis uma men ti ra
con ve ni en te, com fo ro de ver da de.
Su pri mir es se an ta go nis mo vai sem- 
pre de pen der do que se quer que se ja
ver da de ou men ti ra.

Mais du as fra ses de Wal ter Du ar te
es cla re cem es se fenô me no do mun do
das con tra di ções, on de, às du as pe-
nas, vi ve mos e so bre vi ve mos. Uma
de las é: <O pes si mis ta é tris to nho; o
oti mis ta, en fa do nho.= E ou tra é:
<Nun ca mer gu lhe fun do com pes so as
ra sas.= Na pri mei ra, des pon ta a ideia
de du as û gu ras ra di cal men te an tagô-
ni cas: o pes si mis ta e oti mis ta. Ca da
um de las cria um mun do ora som brio,
ora re ple to de ma ra vi lhas. 

O pes si mis ta tem su as gra ves com- 
pli ca ções, até por que, se tu do es ti ver
azul co mo o céu do ama nhe cer, sol
bri lhan do de ale gria, pra ele é na da. O
sol não bri lha e o azul do céu é cin zen- 
to. Já o oti mis ta é – e não po de ria ser
de ou tra for ma – a con tra di ção do
pes si mis ta. Tu do pra ele es tá tão bom,
que es se bom se trans for ma nu ma re- 
ma ta da ale go ria de pra zer e ego cen-
tris mo.

Ca mi nha so bre es pi nhos co mo se
es ti ves se a atra ves sar um ta pe te má gi- 
co, aco ber ta do de ro sas sem es pi nhos.
Pa ra o oti mis ta, pi or do que co mu nis- 
tas (vol to ao per so na gem de ci ma) são
os con su me ris tas, que fa zem da vi da
um eter no e fe liz shop ping cen ter,
ain da que de vam os olhos da ca ra. Fi- 
na li zo com es ta dis to pia (pa la vra da
mo da), pa ra di zer que o fra sis ta, no
fun do, no fun do, é só um fra sis ta. Um
bom su ce di do fra sis ta. E, as sim, li vra-
se da con vi vên cia com as in di gi ta das
pes so as ra sas, que têm a vir tu de de
não men tir, mas tam bém não di zem a
ver da de. São as pe re nes e inex pli cá-
veis con tra di ções. Nem Freud ex pli ca.

LI NO RA PO SO MO REI RA
Eco no mis ta, PhD, da AML

Prê mio a um
Cri mi no so?

Uma ca rac te rís ti ca nin guém po de ne gar a Bol so na ro.
É dis tin ti va de sua per so na li da de do en tia, co mo aque la
do go ver nan te da Hun gria, mas em grau mui to mais
acen tu a do. É que ele não se im por ta com sua pró pria ig- 
no rân cia. Ao con trá rio, tem or gu lho, pois é a úni ca coi sa
em sua vi da na qual ele con se guiu se des ta car. Quan do o
as sun to é fal ta de co nhe ci men tos bá si cos so bre os as- 
sun tos im por tan tes à vi da dos bra si lei ros, aí ele se des ta- 
ca. Na sua ca be ço na oca, Pa raí ba é um Es ta do bra si lei ro
com pos to das se guin tes pro vín ci as, on de nun ca co lo- 
cou os pés an tes des ta elei ção: Ma ra nhão, Pi auí, Ce a rá,
Per nam bu co, Bahia, Rio Gran de do Nor te, Ala go as e Ser- 
gi pe. 

Nun ca foi vis to a ar ris car um pal pi te so bre quais de- 
ve ri am ser os ru mos da edu ca ção bra si lei ra. Quan do to- 
ca no as sun to, é pa ra di zer que as es co las es tão chei as de
co mu nis tas. Es tes de vem ser os úl ti mos do pla ne ta Ter- 
ra, pois nem na Chi na se en con tram mais os <ver me- 
lhos=. Os bo çal na ris tas, no en tan to, con ti nu am à pro cu- 
ra des ses fan tas mas, à noi te, de bai xo de su as ca mas, in- 
ter fe rin do, até, na vi da con ju gal dos ca sais, ame a çan do,
des sa ma nei ra, o cres ci men to sau dá vel da po pu la ção
bra si lei ra.

E a cul tu ra? Ca ro lei tor, eu vou ga nhar na Me ga Se na
no pró xi mo sor teio. Pro me to dar a me ta de des sa abas- 
tan ça fu tu ra a quem me pro var ter vis to o sol da di nho de
chum bo Bol so na ro dis cor ren do so bre te ma tão es sen ci- 
al à nos sa saí da da bar bá rie tão en vol ven te no Bra sil de
ho je. Se ten tas se, ele não sa be ria por on de co me çar sua
ex po si ção. Não por ex ces so de co nhe ci men tos. Por fal ta
de les. Eu sem pre dis se, du ran te a pre si dên cia de Dil ma
Rous sef, ser ela rai nha do ana co lu to, por que co me ça va
um ra ci o cí nio e não o ter mi na va, fun din do fra ses mui- 
tas ve zes sem sen ti do.

 Ora, Bol so na ro nem se quer co me ça a ra ci o ci nar. Ele
fa la co mo se es ti ves se dan do pan ca das no in ter lo cu tor e
não ex pres sa, aû nal, na da com cla re za. São so men te
aque les <pô=, <is so daí=, <Ok=. Ele não tem pro pri a men te
ví ci os de lin gua gem, ele tem cor rup ções de vo ca bu lá rio.
Mas não que ro per der tem po e es pa ço do jor nal com ele.
Va mos a ou tras ma té ri as.

Bol so na ro, co mo to dos sa bem, re sol veu pôr em prá ti- 
ca ideia bri lhan te: con vo car os em bai xa do res no Bra sil,
de to dos os paí ses com os quais man te mos re la ções di- 
plo má ti cas, pa ra uma reu nião, sem es pe ci û car o te ma
do en con tro. Sus pei ta va-se oti mis ta men te que ele iria
re fre ar seu dis cur so qua se diá rio con tra a apu ra ção dos
re sul ta dos da elei ção, fei ta com a uti li za ção de ur nas
ele trô ni cas. Foi o con trá rio. 

Usan do men ti ras e ver da des pe la me ta de, ele ata cou
nos so sis te ma de vo ta ção e, em es pe ci al, as ur nas, des- 
tas men ci o nan do su pos ta vul ne ra bi li da de a frau des,
em bo ra des de 1966 elas se jam usa das, sem um úni co ca- 
so de pro ble mas na vo ta ção e na con ta gem dos vo tos. Se
al guém ti ver pro va do cu men tal ou de ou tro ti po, de
ocor rên ci as frau du len tas, fa le ago ra ou ca le até o ûm
dos sé cu los.

O mais es pan to so, po rém, não é is so. O che fe de Es ta- 
do bra si lei ro inau gu rou uma for ma inu si ta da de dis pu- 
tar elei ções. Pas sou a ata car as ur nas, em vez de tra ba- 
lhar – ele odeia tra ba lho – pa ra ga nhar os vo tos dos elei- 
to res. Ele me lem bra a his tó ria de ma tar o men sa gei ro
en car re ga do de en tre gar as más no tí ci as. Ele quer ma tar
as ur nas – e as elei ções jun to com elas – por que elas irão
trans mi tir más no tí ci as, a ele, da pró xi ma elei ção pre si- 
den ci al. Se o lei tor ti ver no tí cia de ou tro pre si den te a
con vo car em bai xa do res es tran gei ros a ûm de fa lar mal
do pró prio país e su as ins ti tui ções, por fa vor me in for- 
me. 

Eu sin to a ver go nha só de fa lar no as sun to. Bol so na ro
tan to fez, tan to ame a çou o Su pre mo Tri bu nal Fe de ral,
tan to fez dis cur sos de ódio, tan to in cen ti vou a vi o lên cia
no Bra sil, tan to co me teu cri mes co mum e de res pon sa- 
bi li da de que û nal men te to mou cons ci ên cia de es tar
ame a ça do de pe gar ca deia, ca so per ca a elei ção.  Tor ço
por es sa pers pec ti va de se tor nar re a li da de. Tem me do e
an da ver ba li zan do es se sen ti men to, ape sar de po sar de
hi e na al fa do ter rei ro. Ain da en fren ta rá a so li dão do psi- 
co pa ta, do in di fe ren te à mor te de mi lha res de pes so as,
en quan to olha de la do, e, meio en fas ti a do, imi ta rá pes- 
so as mor ren do su fo ca das por fal ta de oxi gê nio em Ma- 
naus.

A ou sa dia de gen te co mo Bol so na ro e da mai o ria de
seus ade ren tes é tão ma le û ca men te sin gu lar que seus
ali a dos po lí ti cos co gi tam a cri a ção do car go de se na dor
vi ta lí cio, que se ria da do por mui ta coin ci dên cia a ex-
pre si den tes da Re pú bli ca. Bol so na ro, as sim, te ria fo ro
es pe ci al e não se ria jul ga do em pri mei ra ins tân cia, es fe- 
ra ju di ci al on de sua con de na ção por seus cri mes co- 
muns se ria qua se cer ta, pois pro vas pa ra con de ná-lo
não fal tam. 

Se jul ga do no STF, no en tan to, a con de na ção, acho eu,
se ria in cer ta. Es sa pro pos ta é con ûs são de cons ci ên cia
da der ro ta em ou tu bro.  Se a ideia vin gas se, se ria co mo
pre mi ar um cri mi no so ca paz de ne gar água pa ra co mu- 
ni da des in dí ge nas e va ci nas aos ci da dãos bra si lei ros,
inau gu rar a ra cha di nha em sua fa mí lia, em pre juí zo do
país, pro mo ver o au men to da vi o lên cia con tra os po- 
bres, ten tar co op tar as For ças Ar ma das e as po li ci ais
com o ob je ti vo de usá-las em um gol pe con tra as ins ti- 
tui ções, após en fra que cê-las e mui to mais.

São Luís, quinta-feira, 4 de agosto de 2022

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


São Luís, quinta-feira, 4 de agosto de 2022

GERAL 5

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NINA RODRIGUES

CNPJ Nº 06.124.408/0001-51
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 08/2022

TOMADA DE PREÇOS Nº 08/2022. A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Nina 
Rodrigues/MA, instituída pela Portaria em anexo, torna público que no dia 17/08/2022 ás 09h:00 (nove) 
e sua sede na Praça Rui Fernandes Costa s/n - Centro - Nina Rodrigues/MA, serão recebidos os envelopes 
contendo a Documentação de habilitação e Proposta de Preços e iniciada a abertura dos envelopes relativos a 
Tomada de Preços em epigrafe do tipo menor preço global de interesse desta Prefeitura Municipal, nos termos 
da Lei 8.666/93 e demais alterações, atendidas as especificações e formalidades. OBJETO: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. 
OBSERVAÇÃO: O Edital e seus anexos estão a disposição dos interessados no endereço supra, de 2ª 
a 6ª feira, no horário das 08h:00 (oito horas) às 12h:00 (doze horas) e também estarão disponível no meio 
eletrônico: https://ninarodrigues.ma.gov.br, onde poderá ser consultado ou solicitado gratuitamente pelo 
email licitacaopmnina@hotmail.com. Esclarecimentos adicionais, no mesmo endereço ou pelo Telefone (98) 99185-
1853 – Nina Rodrigues – MA. Nina Rodrigues - MA, 29 de Julho de 2022. João Batista Bezerra de Sousa - Presidente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANO DO MARANHÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE CLASSIFICAÇAO E RESULTADO FINAL DA LICITAÇAO
PROCESSO Nº1408/2022-SEPLAG

CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 004/2022
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS NºCC04/2022

O MUNICIPIO DE SERRANO DO MARANHÃO, através da Comissão Permanente de 
Licitação torna público o resultado da análise e julgamento das propostas de preço da 
licitação acima referenciada que tem por objeto: FORMAÇÃO   DE REGISTRO   DE 
PREÇOS   PARA   FUTURA E  EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ABERTURA E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS 
VICINAIS, SERGETAS, BUEIROS, COM MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PONTES 
MISTAS  NO MUNICÍPIO DE SERRANO DO MARANHÃO, conforme especificações 
constantes no Edital, seus anexos e Planilhas da Engenharia, conforme segue a ordem de 
CLASSIFICAÇÃO das empresas: 1º J R CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL 
LTDA, CNPJ Nº 29.403.541/0001-42; 2º SAGALOC LACAÇÕES E SERVIÇOS LTDA, 
CNPJ Nº 40.644.741/0001-20; 3º R E EMPREENDIMENTO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 
Nº 39.926.481/0001-04.
Torna público também aos interessados, que a empresa SAGALOC LACAÇÕES E 
SERVIÇOS LTDA, CNPJ Nº 40.644.741/0001-20 em sessão pública realizada às 14:00hs 
do dia 21 de julho de 2022, teve sua Proposta classificada e foi declarada VENCEDORA 
da Concorrência nº 04/2022, com valor global de: Lote I R$ 1.929.748,71 (um milhões, 
novecentos e vinte nove mil setecentos e quarenta e oito reais e setenta e um centavos); 
Lote II R$ 11.729.782,83 (onze milhões setecentos e vinte nove mil setecentos e oitenta e 
dois reais e oitenta e três centavos); Lote III R$ 593.672,08 (quinhentos e noventa e três 
mil seiscentos e setenta e dois reais e oito centavos); Lote IV R$ 3.160.120,00 (três 
milhões cento e sessenta mil cento e vinte reais) e REGISTRADO PREÇOS PARA 
FUTURA CONTRATAÇÃO. Serrano do Maranhão 26 de julho de 2022 José Ferreira da 
Silva Filho Presidente da Comissão permanente de licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANO DO MARANHÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE CLASSIFICAÇAO E RESULTADO FINAL DA LICITAÇAO
PROCESSO Nº1409/2022-SEPLAG

CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 005/2022
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS NºCC05/2022

O MUNICIPIO DE SERRANO DO MARANHÃO, através da Comissão Permanente de 
Licitação torna público o resultado da análise e julgamento das propostas de preço da 
licitação acima referenciada que tem por objeto: Formação   de Registro   de Preços   para   
futura e  eventual Contratação de empresa especializada em serviços de terraplanagem, 
preparação e aplicação de pavimentação asfáltica e recapeamento asfáltico em vias 
públicas no Município de Serrano do Maranhão, conforme especificações constantes no 
Edital, seus anexos e Planilhas da Engenharia, conforme segue a ordem de 
CLASSIFICAÇÃO das empresas: 1º J R CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL 
LTDA, CNPJ Nº 29.403.541/0001-42; 2º OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS 
EIRELI, CNPJ Nº 14.741.691/0001-99; 3º L B CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E 
TRANSPORTE LTDA-ME, CNPJ Nº 26.908.786/0001-33.
Torna público também aos interessados, que as empresas OTHIMUS 
EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ Nº 14.741.691/0001-99 e L B 
CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E TRANSPORTE LTDA-ME, CNPJ Nº 26.908.786/0001-33 
em sessão pública realizada às 16:00hs do dia 21 de julho de 2022, tiveram suas 
Propostas classificadas e foram declaradas VENCEDORAS da Concorrência nº 05/2022, 
com valor global de: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI, Lote I R$ 
9.118,094,11 (nove milhões, cento e dezoito mil noventa e quatro reais e onze centavos); 
L B CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E TRANSPORTE LTDA-ME, Lote II R$ 4.116.504,06 
(quatro milhões cento e dezesseis mil quinhentos e quatro reais e seis centavos); e 
REGISTRADO PREÇOS PARA FUTURA CONTRATAÇÃO. Serrano do Maranhão 26 de 
julho de 2022 José Ferreira da Silva Filho Presidente da Comissão permanente de 
licitação

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE BENEDITO LEITE

ESTADO DO MARANHÃO
CNPJ Nº 06.096.218/0001-78

AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2022 - CPL. O Município de 
Benedito Leite (MA), por meio da Comissão Permanente de Licitação – CPL, localizada na 
sede da Prefeitura Municipal, situada à Rua 07 de Setembro, 03, Centro, Benedito Leite/MA, 
comunica aos interessados que realizará licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS 
de Nº. 004/2022, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, sob a forma de execução indireta, no 
regime de empreitada por PREÇO UNITÁRIO, às 09h00 (nove horas) do dia 25 de 
agosto de 2022, objetivando a Contratação de empresa para Prestação de serviços de roço de 
estradas vicinais em diversas localidades da zona rural do Município de Benedito Leite/
MA, que será regida nos termos Lei Federal nº 8.666/93, e suas alterações. AQUISIÇÃO DO 
EDITAL: O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados nos dias de expediente 
das 08h00min às 12h00min, na Comissão Permanente de Licitação - CPL, situada na sede da 
Prefeitura Municipal, à Rua 07 de Setembro, 03, Centro, Benedito Leite/MA, bem como no site 
da Prefeitura Municipal: www.beneditoleite.ma.gov.br, onde poderão ser consultados e obtidos 
gratuitamente. Informações adicionais no endereço acima ou através do fone: (89) 3544-7075 ou 
e-mail: cplb.leite@gmail.com, 02 de agosto de 2022. Ramon Carvalho de Barros – Prefeito Municipal.

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

CNPJ: 05.282.801/0001

AVISO DE ADIAMENTO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2022. PROCESSO 

ADMINISTRATIVO Nº 072.16.05/2022- 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, Lei Federal 10.520/02 e do Decreto nº 10.024/19, através do Pregoeiro Municipal, torna público, que fará 

realizar Licitação na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, com critério de julgamento de 

MENOR PREÇO POR ITEM, para registro de preços para eventual e futura aquisição de material 

esportivo, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer da Prefeitura de 

Riachão/MA. Com data prevista para ser realizada no dia 08 de agosto de 2022, às 09h00min (nove 

horas), fica adiada para às 09h00min (nove horas) do dia 18 de agosto de 2022 no sítio Portal 

Bolsa Nacional de Compras (BNC) - www.bnc.org.br. Os interessados poderão consultar e obter o Edital e seus 

Anexos gratuitamente através dos endereços eletrônicos do Portal Bolsa Nacional de Compras (BNC) - www.bnc.

org.br e site oficial da Prefeitura de Riachão/MA http://www.riachao.ma.gov.br. Outras informações pelo e-mail 

cplriachao.ma@gmail.com ou pelo telefone (99) 9 8448-5262 das 09h00min às 12h00min. Base Legal Lei nº 

8.666/93 e seus Articulados. Riachão/MA, 02 de agosto de 2022. Walisson Cunha Duarte. Pregoeiro Municipal.

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE PAULINO NEVES

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Av. Dr. Paulo Ramos, s/n - Centro, Paulino Neves/MA

CNPJ 01.700.124/0001-42

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022/CMPN. A Câmara Municipal de Paulino Neves (MA), 
torna público que realizará no dia 19/08/2022, às 10:30 horas, licitação na modalidade 
Tomada de Preços, do tipo menor preço global das inscrições, regida pelas normas 
estipuladas no instrumento convocatório. Objeto: Contratação de empresa visando à 
prestação dos serviços na realização de concurso público para preenchimento das vagas 
indicadas no Projeto Básico deste Edital para a CÂMARA MUNICIPAL DE PAULINO 
NEVES – MA, em conformidade com as especificações contidas no edital e seus anexos. Base 
Legal: Lei Federal nº 8.666/1993, pela Lei Complementar nº 123/2006, pelo Decreto Federal 
nº 8.538/2015, pelas demais normas legais e regulamentares aplicáveis à espécie. Local: Sala 
da Comissão Permanente de Licitação, Prédio da Câmara Municipal de Paulino Neves (MA), 
situada na Av Dr Paulo Ramos, s/nº, Centro. O Edital e seus anexos estarão à disposição dos 
interessados no portal da transparência, pelo e-mail cmpaulinoneves@gmail.com e na sede da 
Câmara Municipal, de segunda a sexta-feira, no horário das 08:00hs às 12:00hs, onde poderão 
ser consultados ou obtidos gratuitamente, mediante a entrega de “pen drive”.  Paulino Neves 
(MA), 01 de agosto de 2022. Izaque do Carmo Carvalho, Presidente da Câmara Municipal.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

O Sindicato dos(as) Pescadores(as) Profissionais, Artesanais, Aquicultores(as), Marisquei-
ros(as), Criadores(as) de Peixes e Mariscos e Trabalhadores(as) na Pesca do Município de 
Chapadinha/MA, CNPJ nº 08.926.944/0001-09, com sua sede na Travessa Santo Antonio, nº 49, Campo 
Velho, Chapadinha/MA, Cep. nº 65550-000, por seu Presidente: Antonio do Carmo dos Reis, 
convoca todos os membros da categoria profissional dos(as) trabalhadores(as) em pesca, cria-
ção de peixe e mariscos, tecelões(ãs) artesanais de materiais de pesca, pescadores(as) artesanais, 
aquicultores(as), marisqueiros(as) e trabalhadores(as) na pesca compreendendo os que 
exercem atividades assalariados e assalariadas, permanentes ou eventuais, na pesca, aquicultura e 
maricultura, independentemente da natureza do órgão empregador, bem como pescadores(as), 
aquicultores(as), marisqueiros(as) e criadores(as) de peixe e marisco e trabalhadores(as) na 
pesca que exerçam a atividade econômica objeto de classe, individualmente ou em regime de 
economia familiar, assim entendido o trabalho dos membros da mesma família, executado em 
condições de mutua dependência e colaboração, com a ajuda eventual de terceiros do município de 
Chapadinha no Estado do Maranhão, para participarem da Assembleia Geral Extraordinária, a 
ser realizada no dia 03 de setembro de 2022, na Associação Boa Vontade, Rua Presidente Castelo 
Branco, nº 61, Bairro Corrente, Chapadinha/MA, Cep 65550-000, com início às 08:00 horas, em primeira 
convocação e em segunda convocação as 8:30 horas, para tratar da seguinte ordem do dia: 
1 – Ratificação da Fundação do Sindicato dos(as) Pescadores(as) Profissionais, Artesanais, 
Aquicultores(as), Marisqueiros(as), Criadores(as) de Peixes e Mariscos e Trabalhadores(as) na 
Pesca do Município de Chapadinha/MA, CNPJ nº 08.926.944/0001-09 para representação da 
categoria profissional dos(as) trabalhadores(as) em pesca, criação de peixe e mariscos, 
tecelões(ãs) artesanais de materiais de pesca, pescadores(as) artesanais, aquicultores(as), 
marisqueiros(as) e trabalhadores(as) na pesca compreendendo os que exercem atividades 
assalariados e assalariadas, permanentes ou eventuais, na pesca, aquicultura e 
maricultura, independentemente da natureza do órgão empregador, bem como pescadores(as), 
aquicultores(as), marisqueiros(as) e criadores(as) de peixe e marisco e trabalhadores(as) 
na pesca que exerçam a atividade econômica objeto de classe, individualmente ou em 
regime de economia familiar, assim entendido o trabalho dos membros da mesma família, 
executado em condições de mutua dependência e colaboração, com a ajuda eventual de 
terceiros do município de Chapadinha no Estado do Maranhão2 – Ratificação do mandato da 
Diretoria e Conselho Fiscal; 3 - Alteração do Estatuto; 4 – Desfiliação do Sindicato da FESPEMA

Chapadinha/MA, 01 de agosto de 2022.
Antonio do Carmo dos Reis

TOMADA DE PREÇOS Nº 10/2022 – CPL
Processo Administrativo Nº 196/2022

ERRATA DA PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO.
 

ERRATA DA PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 10/2022, 
PUBLICADO NO JORNAL O IMPARCIAL , NA EDIÇÃO DO DIA 02 DE AGOSTO DE 2022, NA PÁGINA 5.

ONDE LÊ-SE: “TOMADA DE PREÇOS Nº 09/2022 – CPL.”
LEIA-SE: “TOMADA DE PREÇOS Nº 10/2022 – CPL.”

W– MA, 03 de agosto de 2022.

Camila Sousa Brito Rocha 
 Presidente da CPL

REQUERIMENTO  

COMUNICAÇÃO  

A Prefeitura Municipal de São Domingos Do Azeitão/MA torna público que 

REQUEREU junto à Secretaria do Estado do Meio Ambiente e 

Recursos Naturais – SEMA a Autorização de Perfuração de Poço para 

a Implantação de Sistemas de Abastecimento De Água no Bairro de 

Fátima sob as coordenadas geográficas 6º 49’ 23,83’’ 44º 38’ 11,31’’ no 

Município De São Domingos Do Azeitão /MA conforme Proc. N° 137203/2022. 

REQUERIMENTO  

 COMUNICAÇÃO  

A Prefeitura Municipal de São Domingos Do Azeitão/MA torna público que 

REQUEREU junto à Secretaria do Estado do Meio 

Ambiente e Recursos Naturais – SEMA a Autorização de Perfuração de 

Poço para a Implantação de Sistemas de Abastecimento De Água no Bairro 

Grutinha sob as coordenadas geográficas 6º 47’ 48,25’’ 44º 38’ 54,06’’ no 

Município De São Domingos Do Azeitão /MA conforme Proc. N° 137206/2022. 

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 

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2022. O Município de Lago 
da Pedra (MA), por meio da Comissão Permanente de Licitação – CPL avisa aos interessados 
que realizará Licitação na seguinte modalidade e condições. Modalidade: Pregão Eletrônico. 
Modo de disputa: Aberto. Tipo de licitação: Menor preço por item, que será regida pela Lei 
nº 10.520/2002 e Decreto nº 004/2021, subsidiariamente as disposições da Lei nº 8.666/93 e 
suas alterações. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO EM SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO 
HOSPITALAR, AMBULATORIAL E CONTROLE DE ABASTECIMENTO 
FARMACÊUTICO – CAF PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGO 
DA PEDRA-MA.  Data e horário do início da disputa: 18 de agosto de 2022 às 09:00h (nove 
horas). Site para realização do Pregão: www.licitanet.com.br. Poderão participar deste Pregão os 
interessados que militem no ramo pertinente ao objeto desta licitação e as empresas definidas 
como Microempresas (ME), Empresas de Pequeno Porte (EPP) e equiparadas, especializadas no 
ramo, que comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital, para a 
execução de seus objetivos. Meios de disponibilização do edital: no site do LICITANET (www.
licitanet.com.br), PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (https://lagodapedra.ma.gov.br/acesso-
ainformacao.php). Maiores informações poderão ser obtidas nos dias de expediente das 08:00 
às 12:00 horas, no Setor de Licitação do Município de Lago da Pedra- MA, onde poderão ser 
consultados gratuitamente, desde que em mídia, podendo ainda ser solicitado via e-mail: cpllagoda-
pedra@gmail.com. Lago da Pedra- MA, 03 de agosto de 2022. Felipe Pereira Bacelar – Pregoeiro.    

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA 
PREGÃO ELETRONICO Nº 030/2022 – Registro de Preço -  O Município de 
Formosa da Serra Negra - MA, torna público aos interessados que, com base 
na Lei nº 10.024/2019, 10.520/02 e subsidiariamente as disposições da Lei nº 
8.666/93 e suas alterações posteriores, fará realizar às 08h00min (oito horas) do 
dia 17 de agosto de 2022, licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 030/2022 – 
Registro de Preço, do tipo menor preço por item, tendo por objeto a Futura e eventual 
contratação de empresa para fornecimento de fardamento para atender as necessidades do 
Município de Formosa da Serra Negra/MA. A presente licitação será realizada 
através da Plataforma LICITANET – www.licitanet.com.br. O Edital e seus anexos 
encontram-se disponíveis de segunda a sexta das 08h00min às 12h00min para consul-
ta grátis ou ser retirado, a Sala da Comissão de Licitação localizada na Avenida João 
da Mata, N° s/n, Centro – Formosa da Serra Negra/MA, de segunda-feira à sexta-fei-
ra das 08:00 as 12:00 horas onde poderão ser consultados gratuitamente, bem como no 
endereço eletrônico www.formosadaserranegra.ma.gov.br e www.licitanet.com.br. For-
mosa da Serra Negra/MA, 03 de agosto de 2022. RICARDO PONTES SALES - Pregoeiro. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR - MA
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2022 – CELICC/
PMSJR. PROC. Nº 285/2022-SEMAS. A Prefeitura Municipal de São José de 
Ribamar – MA, através de seu Pregoeiro, tornar público aos interessados que 
realizará às 09h:00min (horário de Brasília) do dia 17 de agosto de 2022, Pregão 
Eletrônico, tipo Menor Preço, cujo objeto é o  Registro de Preços para aquisição 
de peixes, destinado a doação às pessoas em situação de vulnerabilidade social, 
atendidas pela Secretária de Assistência Social, Trabalho e Renda – SEMAS, na 
forma da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e subsidiariamente pela Lei 
Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993. Poderão participar deste pregão 
eletrônico as empresas que preencherem os requisitos do Edital. A sessão pública 
acontecerá pelo site: www.licitacaosaojosederibamar.com.br. O Edital e seus anexos 
estão à disposição dos interessados no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no horário das 
08:00h às 13:30h, telefone (98) 3224-0769 e no site www.saojosederibamar.ma.gov.
br, onde poderão ser consultados e obtidos gratuitamente. O Edital também pode ser 
adquirido no site www.licitacaosaojosederibamar.com.br. Qualquer modificação no 
Edital será divulgada na forma do artigo 21, § 4º da Lei 8.666/93 e comunicada aos 
interessados que adquirirem o Edital na CELICC. Pedidos de esclarecimentos 
deverão ser protocolados através do site: www.licitacaosaojosederibamar.com.br. São 
José de Ribamar (MA), 03 de agosto de 2022. GOTARDO TIBERE COSTA. Pregoeiro. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR - MA
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2022 – CELICC/PMSJR. 
PROC. Nº 935/2022-SEMED. A Prefeitura Municipal de São José de Ribamar – MA, 
através de seu Pregoeiro, tornar público aos interessados que realizará às 11h:00min 
(horário de Brasília) do dia 17 de agosto de 2022, Pregão Eletrônico, tipo Menor 
Preço, cujo objeto é o Registro de Preços de Material Descartável (sacolas / 
sacos plásticos), para futuras e eventuais aquisições pela Prefeitura Municipal de 
São José de Ribamar, na forma da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e 
subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993. Poderão participar deste 
pregão eletrônico as empresas que preencherem os requisitos do Edital. A sessão 
pública acontecerá pelo site: www.licitacaosaojosederibamar.com.br. O Edital e seus 
anexos estão à disposição dos interessados no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no 
horário das 08:00h às 13:30h, telefone (98) 3224-0769 e no site www.saojosederi-
bamar.ma.gov.br, onde poderão ser consultados e obtidos gratuitamente. O Edital 
também pode ser adquirido no site www.licitacaosaojosederibamar.com.br. Qualquer 
modificação no Edital será divulgada na forma do artigo 21, § 4º da Lei 8.666/93 e comu-
nicada aos interessados que adquirirem o Edital na CELICC. Pedidos de esclarecimentos 
deverão ser protocolados através do site: www.licitacaosaojosederibamar.com.br. São 
José de Ribamar (MA), 03 de agosto de 2022. GOTARDO TIBERE COSTA. Pregoeiro. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SATUBINHA-MA

AVISO DE LICITAÇÃO 

Referente a PREGÃO ELETRÔNICO nº 012/2022
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO nº 012/2022. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2111722.047/2022. A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SATUBINHA – MA, através de sua Pregoeira, torna público para conhecimento dos interessados 
que está realizando licitação na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA,  objetivando o contratação de instituição finan-
ceira, pública ou privada, autorizada pelo Banco Central do Brasil para a prestação de serviços de gerenciamento e processa-
mento da folha de pagamento dos servidores públicos ativos, inclusive aqueles que venham a ser contratados na vigência do 
contrato pela administração Municipal de Satubinha – MA. BASE LEGAL:  Lei nº 10.520/02, Decreto Federal nº 10.024/2019, 
Decreto Municipal nº 006/2021, de 12 de janeiro de 2021, Leis complementares nº 123/2006, alterada pela Lei nº 147/14, Decreto 
Federal nº 8.538/15 e alterações e subsidiariamente no que couber as disposições da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações e as 
condições do Edital. REALIZAÇÃO: 16/08/2022 às 10:00 (dez horas).  SESSÃO PÚBLICA DE JULGAMENTO:  será realiza-
da eletronicamente no site https://www.portaldecomprassatubinha.com.br no dia e horário marcados. DISPONIBILIDADE DO 
EDITAL: No endereço eletrônico: https://www.portaldecomprassatubinha.com.br, site da Prefeitura Municipal de Satubinha em sua 
Home, no portal da Transparência do Município endereço eletrônico: http://satubinha.ma.gov.br/transparencia/licitacoes, no sistema 
SACOP, podendo ainda ser solicitado através do E-mail: pmsatubinhacpl@hotmail.com e também poderá ser consultado e obtidos na 
sala da Comissão Permanente de Licitação-CPL, localizada no Prédio da Prefeitura à Av. Matos Carvalho, nº 310 - Centro - Satubi-
nha - MA, de 2ª a 6ª, das 08:00 ás 12:00 horas. Satubinha (MA), 27 de julho de 2022. Elenice dos Anjos Pacheco Pereira –Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SATUBINHA-MA

AVISO DE LICITAÇÃO 

Referente a TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2022
AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS nº 006/2022, PROCESSO 
ADMINISTRATIVO nº 2111722.049/2022. A PREFEITURA MUNICIPAL DE SATUBINHA/MA, através da 
Comissão Permanente de Licitação-CPL, torna público que está realizando licitação, que tem como 
objeto à Contratação de pessoa(s) jurídica(s) especializada para prestação de serviços de 
Implantação de Pontes de Concreto na zona rural no Município de Satubinha/MA. SESSÃO PÚBLICA DE 
JULGAMENTO SERÁ REALIZADA DIA 23/08/2022 às 10:00hs (Horário de Brasília. BASE LEGAL: 
Lei Federal 8.666/93 e suas alterações. OBSERVAÇÕES:  A Prefeitura Municipal comunica ainda que o 
referido Edital estará disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico: Site da Prefeitura Municipal de 
Satubinha em sua Home, no portal da Transparência do Município endereço eletrônico: http://satubinha.ma.
gov.br/transparencia/licitacoes, no sistema e também poderá ser consultado e obtidos na sala da Comissão 
Permanente de Licitação-CPL, localizada no Prédio da Prefeitura à Av. Matos Carvalho, nº 310 - Centro - 
Satubinha - MA, de 2ª a 6ª, das 08:00 ás 12:00 horas, podendo ainda ser solicitado através do E-mail: pmsatubinha-
cpl@hotmail.com. Satubinha (MA), 27 de julho de 2022. Antônio Carlos Campos Gomes – Presidente da CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SATUBINHA-MA

AVISO DE LICITAÇÃO 
Referente a CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2022
AVISO DE LICITAÇÃO. CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2022, PROCESSO ADMINISTRATI-
VO nº 2111722.048/2022. A PREFEITUTA MUNICIPAL DE SATUBINHA – MA, inscrita no CNPJ nº 
01.611.895/0001-63, torna público que realizará CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2022, do tipo Menor 
Preço GLOBAL, visando a registro de preço para eventual e futura contratação de pessoa(s) jurídica(s) especia-
lizada em engenharia para prestação de serviços de manutenção de logradouros públicos no município de 
Satubinha/MA, para o exercício de 2022. SESSÃO PÚBLICA DE JULGAMENTO SERÁ REALIZADA 
DIA 12/09/2022 às 10:00hs (Horário de Brasília). BASE LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. 
OBSERVAÇÕES:  O Edital encontra-se disponível no sítio eletrônico https://satubinha.ma.gov.br, ou através do 
e-mail: pmsatubinhacpl@hotmail.com,  de segunda a sexta-feira das 08:00 às 12:00 horas, de forma gratuita, sen-
do que maiores informações e esclarecimentos sobre o certame serão prestados pelos membros da CPL, respon-
sável por esta licitação, via requerimento escrito, protocolado no Protocolo Geral do Município ou junto à CPL, 
situada na Avenida Matos Carvalho, nº 310 – Bairro: Centro – Satubinha – MA – CEP: 65.709-000 - Satubinha/
MA, 27 de julho de 2022. Antônio Carlos Campos Gomes, Presidente da CPL-Comissão Permanente de Licitação.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE 

MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES PARA SUPORTE VENTILATÓRIO III, PARA ATENDER AS 

NECESSIDADES DAS UNIDADES HOSPITALARES ADMINISTRADAS PELA EMSERH.

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM.

DATA DA SESSÃO: Anteriormente marcada para o dia 09/08/2022, fica REMARCADA para o dia 

17/08/2022, às 9h, horário de Brasília.

Motivo: Conforme Errata 01.

Local de Realização: Sistema Licitações-e (www.licitacoes-e.com.br).

Edital e demais informações estão disponíveis em www.emserh.ma.gov.br e www.licitacoes-e.com.br. 

Informações adicionais serão prestadas na CSL/EMSERH, localizada na Av. Borborema, Qd-16, n° 25, 

Bairro do Calhau, São Luís/MA, no horário de 8h às 12h e das 14h às 18h, de segunda a sexta, pelos 

e-mails csl@emserh.ma.gov.br e/ou thyago.csl.emserh@gmail.com, ou pelo telefone (98) 

3235-7333.

São Luís (MA), 1 de agosto de 2022

Thyago Monte Souza

Agente de Licitação da CSL/EMSERH

Mat. n° 12.481

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO

AVISO DE REMARCAÇÃO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 194/2022 - CSL/EMSERH

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 124.678/2020 - EMSERH

A HIGHLINE DO BRASIL II INFRAESTRUTURA DE 

TELECOMUNICAÇÕES S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 27.902.165/0001-

05, torna público que requereu da Secretaria Municipal De Meio Ambiente - SEM-

MA de São Luís/MA a Isenção de Licença Ambiental para atividade de implantação 

da infraestrutura de suporte aos equipamentos de telecomunicações, conforme a re-

solução do CONAMA nº 006/96. Situado na Avenida Castelo Branco, 500, Hotel 

Abbeville, bairro São Francisco – São Luís/MA. (MALSX011_S2MASLS1512).

OBJETO: Contratação de empresa para construção de escola com 06 (seis) salas de aula, com muro 

fachada padrão e passarela coberta, localizada no loteamento Residencial Madre Paulina, município de 

Estreito/MA, conforme Projeto Básico e seus anexos.

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MAIOR DESCONTO.

DATA DE ABERTURA: 26/08/2022, ÀS 9H, HORÁRIO DE BRASÍLIA - DF

LOCAL DE REALIZAÇÃO: https://www.gov.br/compras/pt-br/.

CÓDIGO DA UASG: 925984.

O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados, por intermédio de Sistema Eletrônico, 

quais sejam: https://www.gov.br/compras/pt-br/ e www.educacao.ma.gov.br, Serviços/Licitações, 

onde poderão ser lidos e obtidos, gratuitamente. Para informações adicionais, solicitar através do e-mail: 

csl@edu.ma.gov.br.

São Luís - MA, 1 de agosto de 2022

Eduardo Henrique de Melo Santos

Presidente da CSL - SEDUC/MA

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

COMISSÃO SETORIAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

RDC ELETRÔNICO Nº 001/2022 - CSL/SEDUC/MA
REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 94.585/2021 - SEDUC/MA

Ord. Nome Processo Nº Situação

01 Matheus Silva Alves 0003494/2022 Aprovado e Classificado

02 Fabiana dos Santos Oliveira 0000160/2022 Não Aprovada

03 Lunalva Aurélio Pedroso Sallet 0248023/2021 Não compareceu

04 Thayane Ferreira Fernandes 0254088/2021 Não compareceu

05 Shirley Cunha Feuerstein 0000817/2022 Não compareceu

06 Thiago Ferreira de Araújo 0000827/2022 Não compareceu

07 Herminio Benitz Rabello Mendes 0002759/2022 Não compareceu

08 Mayra Nina Araújo Silva 0003502/2022 Não compareceu

09 Danilo da Silva Lima 0005705/2022 Não compareceu

10 Diana Oliveira Ribeiro 0005708/2022 Não compareceu

11 Arícia Leone Evangelista Monteiro de
Assis

0006517/2022 Não compareceu

A Universidade Estadual da Região Tocantina do Maranhão - UEMASUL, criada nos termos da Lei nº 

10.525, de 3 de novembro de 2016, amparada no Acordo de Cooperação - Protocolo de Transição, de 18 

de janeiro de 2017, celebrado entre a Universidade Estadual do Maranhão - UEMA e a Universidade 

Estadual da Região Tocantina do Maranhão - UEMASUL e o seu segundo Termo Aditivo, de 1 de 

novembro de 2017, de acordo com o Art. 41 da Resolução nº 1211/2016 - CEPE/UEMA torna público, para 

conhecimento dos interessados, a Divulgação e homologação do Resultado Final do Concurso 

Público para provimento de Cargo da Carreira do Magistério Superior, Edital nº 02/2021 - 

GR/UEMASUL, realizado pela UEMASUL e homologado pelo Conselho de Centro no dia 27 de julho de 

2022, conforme especificado abaixo:

1. Centro de Ciências da Saúde - CCS, Campus Imperatriz

1.1 Área/Subárea: Ciências Biológicas/Ciências Biológicas II/Morfologia/Fisiologia, Cargo Professor 

Adjunto, 01 vaga.

Imperatriz, 1 de agosto de 2022

Profª. Drª. Luciléa Ferreira Lopes Gonçalves

Reitora

UNIVERSIDADE ESTADUAL DA REGIÃO
TOCANTINA DO MARANHÃO - UEMASUL

EDITAL Nº 011/2022 - GR/UEMASUL

A  HIGHLINE DO BRASIL II INFRAESTRUTURA DE 

TELECOMUNICAÇÕES S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 27.902.165/0001-

05, torna público que requereu da Secretaria Municipal De Meio 

Ambiente - SEMMA de São Luís/MA a Isenção de Licença Ambiental para 

atividade de implantação da infraestrutura de suporte aos equipamentos de 

telecomunicações, conforme a resolução do CONAMA nº 006/96. Situado na 

Edifício Caiçara, Rua Grande, 490, São Luís/MA. (MALSX009_S2MASLS1543).



São Luís, quinta-feira, 4 de agosto de 2022

GERAL 6

EQUATORIAL ENERGIA S.A.
Companhia Aberta

CNPJ nº 03.220.438/0001-73
NIRE 21.300.009.38-8 | Código CVM n.º 02001-0

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 15 DE JULHO DE 2022
1. DATA, HORA E LOCAL: Aos 15 (quinze) dias do mês de julho de 2022, às 09:30 horas, na sede social da Equatorial Energia S.A. 
(“Companhia”), localizada no Município de São Luís, Estado do Maranhão, na Alameda A, Quadra SQS, n.º 100, sala 31, Loteamento 
Quitandinha, Altos do Calhau, CEP 65070-900. 2. CONVOCAÇÃO: Convocação dispensada em razão da presença de todos os mem-
bros do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do art. 16, § 4º, do Estatuto Social. 3. PRESENÇA: Presentes por vide-
oconferência, em conformidade com ao artigo 16, §6º, do Estatuto Social da Companhia, os seguintes membros do Conselho de Admi-
nistração: Carlos Augusto Leone Piani, Guilherme Mexias Aché, Paulo Jerônimo Bandeira de Mello Pedrosa, Luís Henrique de Moura 
Gonçalves, Tania Sztamfater Chocolat, Eduardo Haiama e Tiago de Almeida Noel. 4. MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. 
Carlos Augusto Leone Piani, que convidou o Sr. José Silva Sobral Neto para secretariar os trabalhos. 5. ORDEM DO DIA: Os membros 
do Conselho de Administração reuniram-se para examinar, discutir e votar a respeito da seguinte ordem do dia: (i) tomar conhecimento 
e registrar a renúncia do Sr. Augusto Miranda da Paz Júnior ao cargo de membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia; 
(ii) eleger novo membro para o Conselho de Administração da Companhia; (iii) eleger novo membro para a Diretoria da Companhia; e 
(iv) autorizar os diretores da Companhia a praticar todos os atos necessários para efetivar o quanto aprovado na presente reunião. 6. 
DELIBERAÇÕES: Após exame e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração 
presentes deliberaram, por unanimidade, o quanto segue: 6.1. Tomar conhecimento e registrar o recebimento, nesta data, de carta de 
renúncia de Augusto Miranda da Paz Júnior ao cargo de membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia para o qual foi 
eleito na Assembleia Geral Ordinária da Companhia, realizada em 30 de abril de 2021. 6.1.1. Consignar que a renúncia do Sr. Augusto 
Miranda da Paz Júnior ao cargo de membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia produz efeitos imediatos. 6.1.2. Con-
signar que o Sr. Augusto Miranda da Paz Júnior apenas deixará de atuar como membro do Conselho de Administração da Companhia 
e permanecerá exercendo normalmente seu cargo de Diretor Presidente. 6.2. Eleger, nos termos do art. 7º do Regimento Interno do 
Conselho de Administração da Companhia e do art. 150 da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”), 
a Sra. Karla Bertocco Trindade, brasileira, casada sob o regime de separação total de bens, portadora da cédula de identidade nº 
13.205.097-3 SSP-SP, inscrita no CPF sob o nº 260211228-36, domiciliada na cidade de Brasília, Distrito Federal, em SCS, Quadra 09, 
Lote C, Torre A, salas 1.202, 1.202, 1.204 e 1.205, Edifício Parque Cidade Corporate, Asa Sul, CEP 70.308-200, para o cargo de membro 
efetivo do Conselho de Administração, que servirá até a próxima assembleia geral da Companhia ou até o final do prazo de gestão em 
curso, que se encerra na assembleia geral ordinária que examinar, discutir e votar a respeito das contas dos administradores e das 
demonstrações financeiras do exercício social findo em 31 de dezembro de 2022, o que ocorrer primeiro. 6.2.1. Consignar, em atendi-
mento ao artigo 17, (ii) do Estatuto Social e ao item 3.3 da Política de Indicação da Companhia, que o Conselho de Administração, com 
base nas informações recebidas, entende que a Sra. Karla Bertocco Trindade está aderente aos critérios e requisitos previstos na Polí-
tica de Indicação da Companhia. 6.2.2. Com base nas informações recebidas pela administração da Companhia, nos termos da legis-
lação aplicável, foi informado que a Sra. Karla Bertocco Trindade está em condições de firmar, sem qualquer ressalva, a declaração de 
desimpedimento mencionada no artigo 147, § 4.º, da Lei das S.A., que ficará arquivada na sede da Companhia. 6.2.3. A Sra. Karla 
Bertocco Trindade será investida no cargo de membro efetivo do Conselho de Administração mediante a assinatura de termo de posse 
a ser lavrado em livro próprio, oportunidade em que fará a declaração de desimpedimento prevista no item 6.2.2 acima. 6.2.4. Consignar 
que, tendo em vista a eleição da Sr. Karla Bertocco Trindade ora aprovada, o Conselho de Administração da Companhia passa a ser 
composto pelos seguintes membros, todos com mandato até a assembleia geral ordinária que examinar, discutir e votar a respeito das 
contas dos administradores e das demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2022: (i) Carlos Augusto Leo-
ne Piani, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 09.578.876-6 - IFP/RJ, inscrito no 
CPF/ME sob o nº 025.323.737-84, domiciliado na cidade de Brasília, Distrito Federal, em SCS, Quadra 09, Lote C, Torre A, salas 1.202, 
1.202, 1.204 e 1.205, Edifício Parque Cidade Corporate, Asa Sul, CEP 70.308-200, como Presidente do Conselho de Administração; (ii) 
Guilherme Mexias Aché, brasileiro, solteiro, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 08014157-5 - Detran RJ, inscrito no 
CPF/ME sob o nº 960.753.177-91, domiciliado na cidade de Brasília, Distrito Federal, em SCS, Quadra 09, Lote C, Torre A, salas 1.202, 
1.202, 1.204 e 1.205, Edifício Parque Cidade Corporate, Asa Sul, CEP 70.308-200, como membro independente e Vice-Presidente do 
Conselho de Administração; (iii) Tania Sztamfater Chocolat, brasileira, casada, engenheira, portadora da cédula de identidade RG n.º 
29.583.965-9, expedida pelo SSP, inscrita no CPF/ME sob o n.º 278.583.348-16, domiciliada na cidade de Brasília, Distrito Federal, em 
SCS, Quadra 09, Lote C, Torre A, salas 1.202, 1.202, 1.204 e 1.205, Edifício Parque Cidade Corporate, Asa Sul, CEP 70.308-200, como 
membro independente do Conselho de Administração; (iv) Paulo Jerônimo Bandeira de Mello Pedrosa, brasileiro, casado, engenhei-
ro mecânico, portador da cédula de identidade CRE sob o nº 6.478/D DREA DF, inscrito no CPF/MF sob o n.º 309.880.471-87, domici-
liado na cidade de Brasília, Distrito Federal, em SCS, Quadra 09, Lote C, Torre A, salas 1.202, 1.202, 1.204 e 1.205, Edifício Parque Ci-
dade Corporate, Asa Sul, CEP 70.308-200, como membro independente do Conselho de Administração; (v) Luís Henrique de Moura 
Gonçalves, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 068.613.447 - IPF/RJ, inscrito no 
CPF/MF sob o nº 011.974.617-44, domiciliado na cidade de Brasília, Distrito Federal, em SCS, Quadra 09, Lote C, Torre A, salas 1.202, 
1.202, 1.204 e 1.205, Edifício Parque Cidade Corporate, Asa Sul, CEP 70.308-200, como membro independente do Conselho de Admi-
nistração; (vi) Tiago de Almeida Noel, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, economista, portador da Cédula 
de Identidade RG nº 21873110-7 DETRAN/RJ, inscrito no CPF/ME sob o nº 140.581.217-69, domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, 
Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Presidente Wilson, nº 231, 28º andar, CEP 20.030-905, como membro independente do Conselho 
de Administração; (vii) Eduardo Haiama, brasileiro, solteiro, empresário, portador do RG nº10011509-6 - IFP-RJ, inscrito no CPF sob o 
nº 257.355.548-83, domiciliado em Brasília/DF, no ST SCS -B, Quadra nº 09, Bloco A, Sala 1.204, Centro Empresarial Parque Cidade, 
Asa Sul, Brasília, Distrito Federal, CEP 70.308-200, como membro efetivo do Conselho de Administração; e (viii) Karla Bertocco Trin-
dade, brasileira, casada sob o regime de separação total de bens, portadora da cédula de identidade nº 13.205.097-3 SSP-SP, inscrita 
no CPF sob o nº 260211228-36, domiciliada na cidade de Brasília, Distrito Federal, em SCS, Quadra 09, Lote C, Torre A, salas 1.202, 
1.202, 1.204 e 1.205, Edifício Parque Cidade Corporate, Asa Sul, CEP 70.308-200, como membro efetivo do Conselho de Administração. 
6.3. Eleger, nos termos do art. 142, II, da Lei das S.A. e do art. 17, “b”, do Estatuto Social da Companhia, o Sr. Maurício Alvares da Silva 
Velloso Ferreira, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro eletricista, portador da célula de identidade 
profissional n° 7749-D emitida pelo CREA/DF, inscrito no CPF sob o n° 343.412.501-91, com domicílio em Brasília/DF, no ST SCS - B, 
Quadra nº 09, Bloco A, Sala 1.204, Centro Empresarial Parque Cidade, Asa Sul, Brasília, Distrito Federal, CEP 70.308-200, para o cargo 
de Diretor Sem Designação Específica, com prazo de mandato até a primeira reunião do Conselho de Administração a ser realizada 
após a assembleia geral ordinária que examinar, discutir e votar a respeito das contas dos administradores e das demonstrações finan-
ceiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2022. 6.3.1. Consignar, em atendimento ao item 5.2 da Política de Indicação da Com-
panhia, que o Conselho de Administração, com base nas informações recebidas, entende que o Sr. Maurício Alvares da Silva Velloso 
Ferreira está aderente aos critérios e requisitos previstos na Política de Indicação da Companhia. 6.3.2. Com base nas informações re-
cebidas pela administração da Companhia, nos termos da legislação aplicável, foi informado que o Sr. Maurício Alvares da Silva Velloso 
Ferreira está em condições de firmar, sem qualquer ressalva, a declaração de desimpedimento mencionada no art. 147, §4º, da Lei das 
S.A. que ficará arquivada na sede da Companhia. 6.3.3. O Sr. Maurício Alvares da Silva Velloso Ferreira será investido no cargo de Dire-
tor Sem Designação Específica mediante a assinatura de termo de posse a ser lavrado em livro próprio, oportunidade em que fará a 
declaração de desimpedimento prevista no item 6.4.2 acima. 6.3.4. Consignar que, tendo em vista a eleição do Sr. Maurício Alvares da 
Silva Velloso Ferreira ora aprovada, a Diretoria da Companhia passa a ser composta pelos seguintes membros, todos com mandato até 
a primeira reunião do Conselho de Administração a ser realizada após a assembleia geral ordinária que examinar, discutir e votar a 
respeito das contas dos administradores e das demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2022: (i) Augusto 
Miranda da Paz Júnior, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro eletricista, portador da Cédula de 
Identidade nº 036679612009-9 SSP/MA, inscrito no CPF/ME sob o nº 197.053.015-49, domiciliado em Brasília/DF, no ST SCS - B, Qua-
dra nº 09, Bloco A, Sala 1.204, Centro Empresarial Parque Cidade, Asa Sul, Brasília, Distrito Federal, CEP 70.308-200, como Diretor-
-Presidente; (ii) Leonardo da Silva Lucas Tavares de Lima, brasileiro, divorciado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade 
RG nº 5003250 - SSP-PE, inscrito no CPF/ME sob o nº 023.737.554-08, domiciliado em Brasília/DF, no ST SCS - B, Quadra nº 09, 
Bloco A, Sala 1.204, Centro Empresarial Parque Cidade, Asa Sul, Brasília, Distrito Federal, CEP 70.308-200, como Diretor Financeiro e 
de Relações com Investidores; (iii) Humberto Luis Queiroz Nogueira, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, 
administrador, portador da Cédula de Identidade nº 155483501 SSP/BA, inscrito no CPF/ME sob o nº 329.273.635-87, com domicílio à 
Alameda A, Quadra SQS, nº. 100, Loteamento Quitandinha, Altos do Calhau, São Luís, Estado do Maranhão, CEP: 65.070-900, como 
Diretor sem Designação Específica; (iv) José Silva Sobral Neto, brasileiro, advogado, casado sob o regime de comunhão parcial de 
bens, portador da Carteira de Identidade nº 65.240.936 SSP/MA, inscrito no CPF/ME sob o nº 782.483.883-87, com domicílio à Alame-
da A, Quadra SQS, nº 100, Loteamento Quitandinha, Altos do Calhau, São Luís, Estado do Maranhão, CEP: 65.070-900, como Diretor 
sem Designação Específica; (v) Bruno Cavalcanti Coelho, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, administrador 
de empresas, portador da cédula de identidade – RG nº 4.657.871 SSP/PE e CPF/ME nº 029.905.944-85, domiciliado em Brasília/DF, 
no ST SCS - B, Quadra nº 09, Bloco A, Sala 1.204, Centro Empresarial Parque Cidade, Asa Sul, Brasília, Distrito Federal, CEP 70.308-
200, como Diretor sem Designação Específica; (vi) André Luiz Barata Pessoa, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de 
bens, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 09793007-7 e inscrito no CPF/ME sob o nº 024.914.837- 42, domiciliado em 
Brasília/DF, no ST SCS - B, Quadra nº 09, Bloco A, Sala 1.204, Centro Empresarial Parque Cidade, Asa Sul, Brasília, Distrito Federal, 
CEP 70.308- 200, como Diretor sem Designação Específica; (vii) Cristiano De Lima Logrado, brasileiro, casado sob o regime de co-
munhão parcial de bens, engenheiro mecânico, portador da Carteira de Identidade nº 043.037.69.2011-7 SSP-MA, inscrito no CPF/ME 
sob o nº 365.554.873-72, domiciliado em Brasília, Distrito Federal, na SCS, Quadra 9, Bloco A, Edifício Parque Corporate, salas 1201, 
1202, 1204 e 1205, Asa Sul, CEP 70.308-200, como Diretor sem Designação Específica; e (viii) Maurício Alvares da Silva Velloso 
Ferreira, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro eletricista, portador da célula de identidade profis-
sional n° 7749-D emitida pelo CREA/DF, inscrito no CPF sob o n° 343.412.501-91, com domicílio em Brasília/DF, no ST SCS - B, Quadra 
nº 09, Bloco A, Sala 1.204, Centro Empresarial Parque Cidade, Asa Sul, Brasília, Distrito Federal, CEP 70.308-200, como Diretor Sem 
Designação Específica. 6.4. Autorizar os diretores da Companhia a praticarem todos os atos necessários para efetivar as deliberações 
anteriores. 7. ENCERRAMENTO, LAVRATURA E APROVAÇÃO DA ATA: Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que, 
lida e achada conforme, foi aprovada e assinada. São Luís, 15 de julho de 2022. Presentes: Presidente: Carlos Augusto Leone Piani, 
secretário: José Silva Sobral Neto. Conselheiros presentes: Carlos Augusto Leone Piani, Guilherme Mexias Aché, Paulo Jerônimo Ban-
deira de Mello Pedrosa, Luís Henrique de Moura Gonçalves, Tania Sztamfater Chocolat, Eduardo Haiama e Tiago de Almeida Noel. 
CERTIDÃO. Certifico que a ata confere com a original. São Luís/MA, 15 de julho de 2022. Mesa: José Silva Sobral Neto - Secretário. 
Certifico o registro em 02/08/2022 sob o nº 20220909946. Carlos André de Moraes Pereira - Secretário Geral - JUCEMA.

EQUATORIAL ENERGIA S.A.
Companhia Aberta

CNPJ nº 03.220.438/0001-73
NIRE 21.300.000.938-8 | Código CVM nº 02001-0

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 29 DE JUNHO DE 2022

1. DATA, HORÁRIO E LOCAL: Em 29 de junho de 2022, às 08:00 horas, na sede 
Equatorial Energia S.A. (“Companhia”), localizada na Alameda A, Quadra SQS, nº 100, 
sala 31, Loteamento Quitandinha, Altos do Calhau, CEP 65.070-900, na Cidade de 
São Luís, Estado do Maranhão. 2. CONVOCAÇÃO: Convocação dispensada, tendo em 
vista a presença de todos os Membros deste Conselho, nos termos do art. 16, § 3º, do 
Estatuto Social. 3. PRESENÇA: Presentes por videoconferência, em conformidade com 
ao artigo 16 §4º do Estatuto Social da Companhia, os seguintes membros do Conselho: 
Carlos Augusto Leone Piani, Guilherme Mexias Aché, Paulo Jerônimo Bandeira de 
Mello Pedrosa, Luís Henrique de Moura Gonçalves, Tania Sztamfater Chocolat, 
Eduardo Haiama, Augusto Miranda da Paz Junior e Tiago de Almeida Noel. 4. MESA: 
Presidente: Carlos Augusto Leone Piani; Secretário: José Silva Sobral Neto. 5. ORDEM 
DO DIA: (i) participação da Companhia em concorrência pública; e (ii) autorização 
dos diretores da Companhia a praticarem todos os atos necessários à efetivação da 
deliberação anterior, caso aprovada. 6. DELIBERAÇÕES: Foi aberta a sessão, tendo 
assumido a Presidência da Mesa o Sr. Carlos Augusto Leone Piani, que convidou o Sr. 
José Silva Sobral Neto, para secretariar os trabalhos. Após o exame e a discussão da 
matéria da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração deliberaram, por 
unanimidade dos votos, o quanto segue: 6.1. Autorizar a participação da Companhia 
em concorrência pública, conforme os critérios e diretrizes estabelecidos nos termos 
da proposta que fica arquivada na sede da Companhia (“Concorrência Pública”), 
bem como que a Companhia, conforme o caso, tome as providências e pratique 
todos os atos inerentes à participação em referida Concorrência Pública, incluindo, 
sem limitação, a apresentação de propostas econômicas, o oferecimento de garantia 
de proposta, a ratificação de lance, a habilitação, a interposição de recursos, a 
liquidação, assinatura de contrato de compra e venda de ações e outras avenças, 
a assinatura de contrato de concessão, a participação em sociedade, bem como a 
assunção e cumprimento tempestivo de obrigações decorrentes desses contratos e 
instrumentos, inclusive, mas não se limitando a, subscrição e integralização de capital 
social mínimo e submissão de garantia de execução de contrato/fiel cumprimento 
e, ainda, a celebração de quaisquer aditivos; e 6.2. Autorizar os diretores da 
Companhia a praticarem todos os atos necessários à efetivação das deliberações ora 
aprovadas, incluindo, conforme aplicável, votar na assembleia geral das controladas 
da Companhia como o fim de deliberar sobre a Concorrência Pública, nos termos 
ora aprovados, bem como quaisquer outros necessários à viabilização e efetivação 
da participação na Concorrência Pública pela Companhia. 7. ENCERRAMENTO E 
LAVRATURA DA ATA: Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a 
quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram encerrados os 
trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, a qual, após reaberta 
a sessão, foi lida, aprovada e assinada pelos presentes. São Luís/MA, 29 de junho 
de 2022. Presentes: Presidente: Carlos Augusto Leone Piani, secretário: José Silva 
Sobral Neto. Conselheiros Presentes: Carlos Augusto Leone Piani, Guilherme 
Mexias Aché, Paulo Jerônimo Bandeira de Mello Pedrosa, Luís Henrique de Moura 
Gonçalves, Tania Sztamfater Chocolat, Eduardo Haiama, Augusto Miranda da Paz 
Junior e Tiago de Almeida Noel. CERTIDÃO. Certifico que a ata confere com a original. 
São Luís/MA, 29 de junho de 2022. Mesa: José Silva Sobral Neto - Secretário. Certifico 
o registro em 29/07/2022 sob o nº 20220791589. Carlos André de Moraes Pereira - 
Secretário Geral - JUCEMA. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR - MA
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 040/2022 – CELICC/
PMSJR. PROC. Nº 1924/2022-SEMED. A Prefeitura Municipal de São José de 
Ribamar – MA, através de seu Pregoeiro, tornar público aos interessados que 
realizará às 14h:00min (horário de Brasília) do dia 17 de agosto de 2022, Pregão 
Eletrônico, tipo Menor Preço, cujo objeto é a Contratação de empresa 
especializada na prestação de serviços de Locação de Veículos Tipo Ônibus para o Transporte 
Escolar dos Alunos da Rede Municipal de Ensino para a Prefeitura Municipal de 
São José de Ribamar, na forma da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e 
subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993. Poderão 
participar deste pregão eletrônico as empresas que preencherem os 
requisitos do Edital. A sessão pública acontecerá pelo site: www.licitacaosaojose-
deribamar.com.br. O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no 
endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08:00h às 13:30h, telefone 
(98) 3224-0769 e no site www.saojosederibamar.ma.gov.br, onde poderão ser consultados e 
obtidos gratuitamente. O Edital também pode ser adquirido no site www.licitacaosaojosederi-
bamar.com.br. Qualquer modificação no Edital será divulgada na forma do artigo 21, § 4º da 
Lei 8.666/93 e comunicada aos interessados que adquirirem o Edital na CELICC. Pedidos de 
esclarecimentos deverão ser protocolados através do site: www.licitacaosaojosederibamar.com.
br. São José de Ribamar (MA), 03 de agosto de 2022. GOTARDO TIBERE COSTA. Pregoeiro.

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de Tratamento, correção e 

controle da qualidade da água por Osmose Reversa, que alimenta o sistema de climatização por Água 

Gelada (Chiller) com fornecimento de equipamentos necessários em regime de comodato, bem como 

serviços de tratamento químico, incluindo fornecimento de material necessário, da água gelada e de 

condensação do sistema de ar condicionado central visando o controle da corrosão, da incrustação e da 

proliferação microbiológica dos sistemas, a economia de energia e a adequada preservação dos 

equipamentos e instalações que compõem este sistema, para o Hospital da Ilha, Unidade de Saúde 

administrada pela EMSERH.

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR LOTE.

DATA DA ABERTURA: dia 29/08/2022, às 8h45, horário de Brasília/DF.

ID [nº 953516].

Local de Realização: Sistema Licitações-e: www.licitacoes-e.com.br.

Edital e demais informações estão disponíveis no site da EMSERH (www.emserh.ma.gov.br).

Informações adicionais serão prestadas na CSL/EMSERH, localizada na Av. Borborema, Qd-16, n° 25, 

Bairro do Calhau, São Luís/MA, pelos e-mails csl.emserh.ma@gmail.com e/ou 

vanessaleite.cslemserh@gmail.com, ou pelo telefone (98) 3235-7333.

São Luís (MA), 1 de agosto de 2022

VANESSA LEITE MARANHÃO

Agente de Licitação da CSL/EMSERH

Matrícula nº 12.482

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 199/2022 - CSL/EMSERH

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 97.975/2022 - EMSERH

OBJETO: Contratação de empresa para construção de escola com 06 (seis) salas de aula, com muro 

fachada padrão e passarela coberta, localizada no povoado Estreito, município de Estreito/MA, conforme 

Projeto Básico e seus anexos.

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MAIOR DESCONTO.

DATA DE ABERTURA: 29/08/2022, ÀS 9H, HORÁRIO DE BRASÍLIA - DF

LOCAL DE REALIZAÇÃO: https://www.gov.br/compras/pt-br/.

CÓDIGO DA UASG: 925984.

O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados, por intermédio de Sistema Eletrônico, 

quais sejam: https://www.gov.br/compras/pt-br/ e www.educacao.ma.gov.br, Serviços/Licitações, 

onde poderão ser lidos e obtidos, gratuitamente. Para informações adicionais, solicitar através do e-mail: 

csl@edu.ma.gov.br.

São Luís - MA, 1 de agosto de 2022

Eduardo Henrique de Melo Santos

Presidente da CSL - SEDUC/MA

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

COMISSÃO SETORIAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

RDC ELETRÔNICO Nº 002/2022 - CSL/SEDUC/MA
REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 94.594/2021 - SEDUC/MA

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA
AVISO DE ADIAMENTO. Pregão Eletrônico nº 002/2022. A Prefeitura 
Municipal de Carolina, mediante seu Pregoeiro, designado pela Portaria nº 012, de 01 de 
janeiro de 2021, torna público que o Pregão Eletrônico nº 002/2022-CPL/PMC, do tipo Menor 
Preço por Item, tem como objeto o Registro de Preços para aquisição de 
Medicamentos de uso comum e material de consumo para uso hospitalar (médico hospitalar, 
odontológico, laboratório COVID e outros), marcada para 05.08.2022, às 09h00min, fica 
adiada para 17.08.2022, às 09h00min, na sala da Comissão Permanente de Licitação-CPL, 
desta Prefeitura, localizada na Praça Alípio Carvalho, nº 50, Centro. CEP 65.980-000 - Carolina/
MA. Carolina/MA, 03 de agosto de 2022. AMILTON FERREIRA GUIMARÃES – Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANO DO MARANHÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE CLASSIFICAÇAO E RESULTADO FINAL DA LICITAÇAO

PROCESSO Nº1405/2022-SEPLAG

CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 003/2022

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS NºCC03/2022

O MUNICIPIO DE SERRANO DO MARANHÃO, através da Comissão Permanente de 

Licitação torna público o resultado da análise e julgamento das propostas de preço da 

licitação acima referenciada que tem por objeto: Formação   de  Registro   de  Preços   para   

futura e  eventual Contratação de empresa especializada em obras para Reforma de 

Prédios Públicos  Logradouros Públicos no Município de Serrano do Maranhão, conforme 

especificações constantes no Edital, seus anexos e Planilhas da Engenharia, conforme 

segue a ordem de CLASSIFICAÇÃO das empresas: 1º J R CONSTRUTORA E 

ENGENHARIA PIMENTEL LTDA, CNPJ Nº 29.403.541/0001-42; 2º TRIUNFO 

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ Nº 22.509.278/0001-21; 3º J S CARVALHO 

CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ Nº 01.867.285/0001-25.

Torna público também aos interessados, que a empresa J R CONSTRUTORA E 

ENGENHARIA PIMENTEL LTDA, CNPJ Nº 29.403.541/0001-42 em sessão pública 

realizada às 10:00hs do dia 21 de julho de 2022, teve sua Proposta classificada e foi 

declarada VENCEDORA da Concorrência nº 03/2022, com valor global de: Lote I R$ 

6.854.901,48 (seis milhões, oitocentos e cinquenta e quatro mil novecentos e um reais e 

quarenta e oito centavos) Lote II R$ 3.256.542,21 (três milhões duzentos e cinquenta e 

seis mil quinhentos e quarenta e dois reais e vinte um centavos) e REGISTRADO 

PREÇOS PARA FUTURA CONTRATAÇÃO. Serrano do Maranhão 26 de julho de 2022 

José Ferreira da Silva Filho Presidente da Comissão permanente de licitação

OBJETO: Contratação de empresa para construção de escola com 06 (seis) salas de aula, com muro 

fachada padrão e passarela coberta, localizada no município de Esperantinópolis/MA, conforme Projeto 

Básico e seus anexos.

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MAIOR DESCONTO.

DATA DE ABERTURA: 29/08/2022, ÀS 15H, HORÁRIO DE BRASÍLIA - DF.

LOCAL DE REALIZAÇÃO: https://www.gov.br/compras/pt-br/.

CÓDIGO DA UASG: 925984.

O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados, por intermédio de Sistema Eletrônico, 

quais sejam: https://www.gov.br/compras/pt-br/ e www.educacao.ma.gov.br, Serviços/Licitações, 

onde poderão ser lidos e obtidos, gratuitamente. Para informações adicionais, solicitar através do e-mail: 

csl@edu.ma.gov.br.

São Luís - MA, 1 de agosto de 2022

Eduardo Henrique de Melo Santos

Presidente da CSL - SEDUC/MA

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

COMISSÃO SETORIAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

RDC ELETRÔNICO Nº 003/2022 - CSL/SEDUC/MA
REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 189.098/2019 - SEDUC/MA

2. RECEBIMENTO DOS ENVELOPES CONTENDO DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO E PROPOSTA 
COMERCIAL: De 03/08/2022 até às 09h00 do dia 19/08/2022.
3. ABERTURA DOS ENVELOPES CONTENDO DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO: Às 09h do dia 
19/08/2022 na sala de reuniões da sede da Administração Regional situada na Av. dos Holandeses, S/N, 
Qd 04, Edif. FECOMÉRCIO / SESC / SENAC, 5º andar, Jardim Renascença – São Luís / MA, CEP: 65.075-650

1. OBJETO: Contratação de empresa especializada para aquisição do novo sistema de clima zação do 
modelo Split Cassete VRF (Fluxo de Gás Refrigerante Variável), com a remoção do sistema an go e a 
instalação dos novos equipamentos (sistema de clima zação), do Edi�cio Francisco Guimarães e Souza, 
Condomínio Fecomércio | Sesc e Senac, em conformidade com a planilha orçamentaria ilustra va, 
cronograma �sico e financeiro e Anexo – I (Termo de Referência).

4. ESCLARECIMENTOS DE DÚVIDAS: Até às 17h30 do dia 16 de agosto de 2022, por meio eletrônico, via 
Internet, para o seguinte endereço:  ou por meio de correspondência em papel colic@ma.senac.br

mbrado da empresa licitante, dirigida à Comissão Mista no endereço indicado no preâmbulo do Edital.
5. PRAZO MÁXIMO PARA RETIRADA DO EDITAL: Poderá ser re rado o Edital em até 02(dois) dias úteis 
anterior à abertura da Sessão Pública, no endereço indicado no preâmbulo do Instrumento 
Convocatório.

São Luís, 02 de agosto de 2022

PRESIDENTE DA COMISSÃO MISTA
José Pereira de Santana

SESC / MA nº 008 / 2022 e SENAC / MA Nº 003 / 2022
CONCORRÊNCIA FECOMÉRCIO / MA nº 011 / 2022 

Regido pelas Resoluções FECOMERCIO nº 037/2011, SESC nº 1252/2012 
e SENAC nº 958/2012

FEDERAÇÃO DO COMÉRCIO DE BENS, 
SERVIÇOS E TURISMO DO ESTADO DO MARANHÃO /

SESC – DEPARTAMENTO REGIONAL NO MARANHÃO /
 SENAC – DEPARTAMENTO REGIONAL NO ESTADO DO MARANHÃO 

A HIGHLINE DO BRASIL II INFRAESTRUTURA DE 

TELECOMUNICAÇÕES S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 27.902.165/0001-

05, torna público que requereu da Secretaria Municipal De Meio 

Ambiente - SEMMA de São Luís/MA a Isenção da Licença Ambiental para  

atividade de implantação da infraestrutura de suporte aos equipamentos de 

telecomunicações, conforme a resolução do CONAMA nº 006/96.  Situado 

na Rua do Egito, 283, Centro – São Luís/MA. (MALSX012_MASLS1520).

A HIGHLINE DO BRASIL II INFRAESTRUTURA DE 

TELECOMUNICAÇÕES S.A.,inscrita no CNPJ/MF sob o nº 27.902.165/0001-

05, torna público que requereu da Secretaria Municipal De Meio 

Ambiente - SEMMA de São Luís/MA a Isenção de Licença Ambiental para 

atividade de implantação da infraestrutura de suporte aos equipamentos de 

telecomunicações, conforme a resolução do CONAMA nº 006/96. Situado na Av. 

Senador Vitorino Freire, nº 1958, Areinha – São Luís/MA. (MALSX010_MASLS1557).

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 REPUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2022 REGISTRO DE PREÇO 

REGISTRO DE PREÇO 021/2022. 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: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA 

MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARI - MA. ABERTURA: 18 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 po-

derão ser obtidas no site da Prefeitura (https://arari.ma.go.br), Mural de Licitações do TCE – MA “SACOP”, 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, 29 de julho de 2022. Rosário do Desterro Ribeiro Abas – Secretária Municipal de Saúde. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANO DO MARANHÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE CLASSIFICAÇAO E RESULTADO FINAL DA LICITAÇAO

PROCESSO Nº1404/2022

CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 002/2022

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº CC02/2022

O MUNICIPIO DE SERRANO DO MARANHÃO, através da Comissão Permanente de 

Licitação torna público o resultado da análise e julgamento das propostas de preço da 

licitação acima referenciada que tem por objeto: Formação   de Registro   de  Preços   para 

futura e  eventual Contratação de empresa especializada em serviços de perfurações de 

Poços tubulares para captação de água e distribuição de rede com manutenção preventiva 

e corretiva no município de serrano do maranhão, atendendo as necessidades das 

Secretarias  de Planejamento e Gestão e Secretaria Municipal de Educação. Ciência e 

Tecnologia, conforme especificações constantes no Edital, seus anexos e Planilhas da 

Engenharia, conforme segue a ordem de CLASSIFICAÇÃO das empresas: 1º J R 

CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA, CNPJ Nº 29.403.541/0001-42; 2º 

TRIUNFO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ Nº 22.509.278/0001-21.

Torna público também aos interessados, que a empresa TRIUNFO CONSTRUÇÕES E 

SERVIÇOS EIRELI, CNPJ Nº 22.509.278/0001-21 em sessão pública realizada às 08:00hs 

do dia 21 de julho de 2022, teve sua Proposta classificada e foi declarada VENCEDORA da 

Concorrência nº 02/2022, com valor global de R$ 4.333.830,57 (quatro milhões, trezentos 

e trinta e três mil, oitocentos e trinta reais e cinquenta e sete centavos) e REGISTRADO 

PREÇOS PARA FUTURA CONTRATAÇÃO. Serrano do Maranhão 26 de julho de 2022 

José Ferreira da Silva Filho Presidente da Comissão permanente de licitação

Nosso papel 
tá on, 

tá impresso, 
todo dia
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Os dados foram divulgados nesta quarta (3) sobre os preços praticados por 11 postos
para gasolina comum e aditivada, etanol e diesel S10 e S500

Ca sos

A DRFV

SÃO LUÍS

Procon mostra menores
preços de combustíveis

Mais uma pes qui sa de pre ços de
com bus tí veis foi di vul ga da pe lo Ins ti- 
tu to de Pro mo ção e De fe sa do Ci da- 
dão e Con su mi dor do Ma ra nhão (Pro- 
con/MA). 

Os da dos fo ram co le ta dos na se- 
gun da-fei ra (1º) e di vul ga dos nes ta
quar ta (3) so bre os pre ços pra ti ca dos
por 11 pos tos pa ra ga so li na co mum e
adi ti va da, eta nol e di e sel S10 e S500.

As ga so li nas co mum e

adi ti va da com me no res

pre ços fo ram

co mer ci a li za das pe lo

Pos to Ale mar (Av. São

Mar çal, n°363 – Jor doa). 

Já o eta nol mais ba ra to foi ven di do
a R$ 4,69 no Pos to JR do Anil (Av. Ca se- 
mi ro Jú ni or), que tam bém tem o me- 
nor pre ço pa ra o Di e sel S500, co mer- 
ci a li za do a R$ 7,09 e pa ra o S10, ven di- 
do a R$ 7,29.

O pre si den te em exer cí cio do Pro- 
con/MA, Ri car do Cruz, ex pli cou que o

le van ta men to de pre ços ocor re pa ra- 
le lo à ûs ca li za ção de pos sí veis ir re gu- 
la ri da des e prá ti cas abu si vas.

<Pa ra le lo ao tra ba lho de ûs ca li za-
ção pa ra coi bir prá ti cas abu si vas que
o Pro con/MA ro ti nei ra men te re a li za,
a pes qui sa do pre ço dos com bus tí veis
vi sa mu nir os con su mi do res de in for- 
ma ções acer ca dos pre ços pra ti ca dos
na Gran de Ilha, aju dan do nas su as de- 
ci sões de com pra=, es cla re ceu.

Ele in for mou que de nún ci as so bre
o não re pas se de des con tos ou ir re gu- 
la ri da des na qua li da de dos com bus tí- 
veis e bom bas po dem ser co mu ni ca- 
das pe lo si te www.pro- 
con.ma.gov.br ou pe lo apli ca ti vo VI VA
Pro con.

QUEDA EXPRESSIVA

Grande Ilha tem redução de 48% de roubos a veículos

OS DADOS SÃO DA SSP-MA, A PARTIR DE LEVANTAMENTO DAS ATIVIDADES DA DELEGACIA DE ROUBOS E FURTOS DE VEÍCULOS (DRFV)

Os rou bos a veí cu los na Gran de São
Luís re du zi ram 48%, nos pri mei ros se- 
te me ses des te ano, em com pa ra ção
ao mes mo pe río do do ano pas sa do.
De ja nei ro a ju lho de 2021 fo ram re- 
gis tra das 519 ocor rên ci as, cain do pa- 
ra 271 es te ano. Os da dos são da Se cre- 
ta ria de Se gu ran ça Pú bli ca do Ma ra- 
nhão (SSP-MA), a par tir de le van ta- 
men to das ati vi da des da De le ga cia de
Rou bos e Fur tos de Veí cu los (DRFV).

A que da ex pres si va é re sul ta do de
ope ra ções di re tas de com ba te a es tes
ca sos e a apu ra ção ime di a ta dos re gis- 
tros, as sim que che gam ao co nhe ci- 
men to das equi pes da Uni da de Es pe- 
ci a li za da da DRFV.

<A Po lí cia Ci vil, de mo do ge ral, ini- 
cia os tra ba lhos após o co me ti men to
do cri me. As sim, quan do to ma mos
co nhe ci men to da in fra ção pe nal, a in- 
ves ti ga ção ini cia de ime di a to. O fo co
es tá em ca sos em que há si tu a ção de
rein ci dên cia, quan do se ob ser va um
com por ta men to sus pei to e in dí ci os

de en vol vi men to com es ta prá ti ca de
cri me=, dis se o ti tu lar da De le ga cia de
Rou bos e Fur tos de Veí cu los (DRFV),
Ra fa el Al mei da Pe rei ra.

O ti tu lar da DRFV des ta ca ain da
uma mu dan ça de ati tu de das pes so as,
que em sua ava li a ção, pas sa ram a ter
mais aten ção e ado ta ram me di das e
itens de se gu ran ça pa ra evi tar os fur- 
tos e rou bos de veí cu los.

<Te mos ob ser va do que as pes so as
têm se pre o cu pa do mais com dis po si- 
ti vos de se gu ran ça, no ta da men te
alar mes, ca de a dos e ras tre a do res.
Além dis so, as pes so as es tão mais
cons ci en tes quan to aos lo cais em que
es ta ci o nam mo to ci cle tas e veí cu los,
pro cu ran do ter mais aten ção pa ra não
se rem ví ti mas=, ava li ou o de le ga do.

Em um dos ca sos, hou ve a pri são
em üa gran te, re a li za da pe la Po lí cia
Mi li tar, na qual a DRFV con se guiu
iden ti û car vá ri os ou tros ele men tos e

in dí ci os. O re sul ta do foi a de sar ti cu la- 
ção de um gru po es pe ci a li za do em as- 
sal tos a mo téis e rou bo de veí cu los
dos cli en tes. Em ou tro ca so, ao pren- 
der um in di ví duo que as sal ta va pet-
shops, a po lí cia re cu pe rou três ani- 
mais que eram trans por ta dos no veí-
cu lo, no mo men to do rou bo.

A DRFV con ta com equi pe de es cri- 
vães e in ves ti ga do res da Uni da de Es- 
pe ci a li za da que se con cen tram na co- 
le ta de in for ma ções e apu ra ção mi nu- 
ci o sa que são con ver ti das em re la tó- 
rio e en ca mi nha das à in ves ti ga ção da
po lí cia ju di ciá ria.

O tra ba lho con jun to com ou tras
for ças de se gu ran ça tam bém im pac ta
na re du ção dos ca sos, des ta ca o de le-
ga do Ra fa el Pe rei ra. A DRFV atua em
in te gra ção com a Po lí cia Mi li tar, Po lí-
cia Ro do viá ria Fe de ral (PRF), re ce- 
ben do in for ma ções do Dis que De-
nún cia.

Par ti ci pa ção

Con ti nui da de

EDU CA ÇÃO

Se duc re a li za for ma ção
pa ra ali nha men to
pe da gó gi co em São Luís

A Se cre ta ria de Es ta do da Edu ca ção (Se duc) re a li zou,
na ter ça-fei ra (2), a For ma ção Con ti nu a da pa ra Su per vi- 
so res Es co la res da Uni da de Re gi o nal de Edu ca ção (URE)
de São Luís.

O en con tro abor dou a par te Di ver si û ca da do Cur rí cu- 
lo, im plan ta da con for me di re tri zes da Lei 13.415, de 16
de fe ve rei ro de 2017, que re for mu lou o En si no Mé dio. 

A for ma ção dis cu tiu, en tre ou tros as sun tos, a im por- 
tân cia das me to do lo gi as ino va do ras e de sa û a do ras no
tra ba lho com os con teú dos e na apren di za gem par ti ci- 
pa ti va dos es tu dan tes, bem co mo na ne ces si da de de seu
aco lhi men to, pa ra que te nham êxi to em seus pro je tos
de vi da.

A se cre tá ria de Es ta do da Edu ca ção, Leu zi ne te Pe rei ra
da Sil va, fa lou so bre o avan ço da edu ca ção e res sal tou a
im por tân cia dos de ba tes nas es co las, pa ra com ba ter o
pre con cei to. 

“O mun do avan çou mui to no co nhe ci men to

cog ni ti vo, mas pre ci sa mos tra zer de vol ta pa ra as

es co las as dis cus sões so bre prin cí pi os, va lo res,

to le rân cia, fra ter ni da de, pa ra com ba ter o

pre con cei to” 

Tam bém enal te ceu o tra ba lho de pro fes so res e su per- 
vi so res e dis se es tar à dis po si ção pa ra aju dar na qui lo
que for pos sí vel, vi san do ao for ta le ci men to da edu ca ção
no Ma ra nhão.

<Es tou mui to fe liz de com par ti lhar es se mo men to. O
meu aplau so a to dos vo cês pe lo tra ba lho quo ti di a no,
do lo ro so mui tas ve zes, mas de uma no bre za gran de de- 
mais. Co mo ci da dã ma ra nhen se, eu di go a vo cês que to- 
do o meu es for ço vai ser con ver gen te pa ra apoiá-los na
es co la. To dos nós de ve mos ter es se mes mo sen ti men to
de ser vir as pes so as, pe la Edu ca ção=, res sal tou Leu zi ne- 
te Pe rei ra da Sil va.

A re de es ta du al vem im plan tan do, pro gres si va men te,
as mo di û ca ções no cur rí cu lo, apro fun dan do as ba ses
teó ri cas e prá ti cas pa ra o tra ba lho, pe los pro ûs si o nais
da edu ca ção, com a for ma ção ge ral bá si ca e a par te di- 
ver si û ca da (ele ti vas de ba se e iti ne rá ri os for ma ti vos).

Pa ra a ges to ra pe da gó gi ca do Cen tro de En si no (CE)
Dr. Eme sio Da rio, Da ni el le Oli vei ra, os da dos ob ti dos
du ran te a for ma ção são de gran de im por tân cia. 

Irão aju dar to dos os pro ûs si o nais do ma gis té rio na
con ti nui da de da im plan ta ção do no vo en si no mé dio,
com mui to mais qua li da de. Obri ga da, Se duc por es sa
for ma ção=.

Na ava li a ção da su per vi so ra do CE Be ne di to Lei te, So- 
cor ro Ta va res, par ti ci par des sas for ma ções é mui to gra- 
ti û can te. <É um mo men to de cres ci men to e mui to es tu- 
do. Os for ma do res es tão sen do aten ci o sos e de se ja mos
que es sa sis te má ti ca de tra ba lho con ti nue, pa ra aju dar
os es tu dan tes a en ten de rem a no va pro pos ta do en si no
mé dio=, aûr mou.

A mes ma for ma ção con tem plou 202 su per vi so res dos
tur nos ma tu ti no e ves per ti no e foi re a li za da nos dois pe- 
río dos. Nes ta quin ta-fei ra (4), às 17h30, acon te ce a for- 
ma ção pa ra os su per vi so res do tur no no tur no. A for ma- 
ção é par te das ações pre vis tas pa ra o 2º se mes tre le ti vo,
nos cen tros de en si no em tem po par ci al.

Nes te ano, as ações da Se duc con ti nu am com a re a li- 
za ção de even tos co mo o Fei rão das Ele ti vas de Ba se;
con ti nui da de dos ci clos de acom pa nha men to for ma ti- 
vo de im ple men ta ção da re for mu la ção do en si no mé- 
dio; ci clo de pa les tras, se mi ná ri os, pa ra as equi pes ges- 
to ras e os do cen tes; e a aná li se dos in di ca do res edu ca ci- 
o nais da re de.

São Luís, quinta-feira, 4 de agosto de 2022

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

*Pessoal e intransferível - Válido até domingo (18/08)

Os 5 primeiros assinantes que 
ligarem hoje, das 9:00 às 11:00, 
para o telefone (98) 99144-5645, 
ganha 1 (um) par de ingressos 
para se divertir no Valparaíso 
Adventure Park.

EX
PO
SI
ÇÃ
OMinistério do Turismo e ALCOA apresentam

Um olhar para a comunidade, 
na busca da valorização de nossa diversidade cultural

REALIZAÇÃOAPOIOPATROCÍNIO

São Luís Shopping

Curadoria Karina Bacci

04 agosto a 04 setembro

Fotógrafos convidados

Karina Bacci e Meireles Júnior 

Local: Av. Prof. Carlos Cunha, 1000 - Jaracaty, São Luís 

Fotografias de jovens e adultos do  

Conselho Cultural e Comunitário da Liberdade

Visitação:  10h às 22h de segunda a sábado  |  12h às 22h domingo
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PA TRÍ CIA CU NHA

Ações em cons ci en ti za ção ao alei ta men to
ma ter no

Agosto Dourado

Mamaço marca
semana de aleitamento

A
pro mo ção, pro te ção e in cen ti vo ao alei ta men to
ma ter no, o con ta to pe le a pe le, a im por tân cia
da ama men ta ção, as es tra té gi as do ban co de
lei te hu ma no, o uso de chu pe tas, os be ne fí ci os

da ama men ta ção pa ra mães e fi lhos, den tre ou tros as- 
sun tos re la ci o na dos à ama men ta ção es tão em pau ta
nes ta se ma na em to do o Bra sil, em fun ção da Se ma na
do Alei ta men to Ma ter no, uma das ações do Agos to Dou- 
ra do.

O Mês do Alei ta men to Ma ter no no Bra sil foi ins ti tuí- 
do pe la Lei nº 13.435/2017, es ta be le cen do ain da, que no
de cor rer do mês de agos to se rão in ten si fi ca das ações In- 
ter se to ri ais de cons ci en ti za ção e es cla re ci men to so bre
a im por tân cia do alei ta men to ma ter no. A co me mo ra ção
da Se ma na Mun di al do Alei ta men to Ma ter no co me çou
em 1992, cri a da pe la OMS (Or ga ni za ção Mun di al da
Saú de) em par ce ria com a Uni cef (Fun do das Na ções
Uni das pa ra a In fân cia) com te mas anu ais que abor da- 
vam sis te mas de saú de, mu lhe res e tra ba lho, apoio co- 
mu ni tá rio, eco lo gia, eco no mia, ci ên cia, edu ca ção e di- 
rei tos hu ma nos. A in ci a ti va bus ca aler tar pa ra a ne ces si- 
da de do alei ta men to ma ter no ex clu si vo nos pri mei ros
seis me ses de vi da do re cém-nas ci do.

Em São Luís, uni da des de saú de tam bém es tão com
ati vi da des e pro gra ma ções que reú nem es pe ci a lis tas,
ges to res, pro fis si o nais, e co mu ni da de em even tos acer- 

ca do te ma. O Hos pi tal Uni ver si tá rio da Uni ver si da de
Fe de ral Ma ra nhão (Cen tro) vai pro mo ver, ho je e ama- 
nhã (4 e 5 de agos to), o I Sim pó sio de Alei ta men to Ma- 
ter no, a par tir das 9h30, com di ver sas ati vi da des.

O Agos to Dou ra do te ve a sua cor es co lhi da pa ra a
cam pa nha do mês de in cen ti vo ao alei ta men to ma ter no
por ser, es se ali men to, con si de ra do um pro du to com pa- 
drão ou ro. <Ou se ja, não tem um subs ti tu to à sua ca pa ci- 
da de de nu trir, pro te ger e em úl ti ma aná li se pro mo ver o
de sen vol vi men to da vi da da mãe e do be bê. É um mês
pa ra se re for çar a im por tân cia do alei ta men to e pa ra di- 
vul gar que as mu lhe res te nham mais aces so a in for ma- 
ções e ser vi ços co mo o pla ne ja men to re pro du ti vo, que
lhe per mi te pra ti car o alei ta men to ma ter no e evi tar a re- 
du ção dos in ter va los en tre os par tos que po dem com- 
pro me ter o seu es ta do de saú de e nu tri ção e tam bém
dos seus fi lhos=, dis se Dr. Antô nio Le o nar do Ro sa, che fe
da Uni da de de Obs te trí cia do HU-UF MA.

É um mês pa ra se re for çar a

im por tân cia do alei ta men to e pa ra

di vul gar que as mu lhe res te nham

mais aces so a in for ma ções e ser vi ços

co mo o pla ne ja men to re pro du ti vo,

que lhe per mi te pra ti car o

alei ta men to ma ter no

O lei te ma ter no é per fei to e ade qua do pa ra a nu tri ção
e as ne ces si da des imu no ló gi cas de uma cri an ça e aju da
a pre ve nir in fec ções. A ama men ta ção pro mo ve o vín cu- 
lo en tre mãe e fi lho, pro por ci o na se gu ran ça ali men tar
aos lac ten tes des de o iní cio da vi da, con tri buin do pa ra a
se gu ran ça ali men tar de to da a fa mí lia. O ali men to é fun- 
da men tal pa ra am pli ar as chan ces de re cu pe ra ção de
be bês pre ma tu ros e/ou de bai xo pe so que es tão in ter na- 
dos em UTIs ne o na tais, além de pro por ci o nar um de- 
sen vol vi men to mais sau dá vel por to da a vi da. <Pa ra nós
que so mos pro fis si o nais de saú de di re ta men te li ga dos à
ges ta ção, ao par to, ao pu er pé rio e aos ban cos de lei te, o
mês de agos to é mui to es pe ra do, e fa ze mos de le, o mês
pa ra au men tar mos a cons ci en ti za ção de to da a so ci e da- 
de a res pei to dos be ne fí ci os do alei ta men to hu ma no
atra vés de ati vi da des di ver sas, mas tam bém nos aten di- 
men tos in di vi du a li za dos das mu lhe res. E gos ta ría mos
que nes te ano ti vés se mos ain da mais ade sões em to das

as es fe ras=, pe diu o Dr. Antô nio Le o nar do Ro sa.

O mês de agos to é mui to es pe ra do, e

fa ze mos de le, o mês pa ra

au men tar mos a cons ci en ti za ção de

to da a so ci e da de a res pei to dos

be ne fí ci os do alei ta men to hu ma no

O te ma es co lhi do pa ra 2022: <For ta le cer a ama men ta- 
ção: edu can do e apoi an do= es tá as so ci a do às áre as te- 
má ti cas da Agen da 2030 pa ra o De sen vol vi men to Sus- 
ten tá vel, que des ta cam os vín cu los en tre ama men ta ção
e boa nu tri ção, se gu ran ça ali men tar e re du ção das de si- 
gual da des.

<No mí ni mo a gen te con si de ra que a mãe de ve ama- 
men tar, ex clu si va men te com o  lei te ma ter no, até os 6
me ses de vi da do be bê, e até os 2 anos de vi da da cri an ça
ou mais, mes mo de pois de las co me ça ram a ser ali men- 
ta das ade qua da men te.  Quan do se diz que o lei te ma ter- 
no hu ma no é es pe ci al e úni co, é por que ele é do ta do de
di ver sas ca rac te rís ti cas já ci en ti fi ca men te com pro va das
co mo de fi ni do ras de saú de, tan to da mãe quan to do be- 
bê=, dis se o Dr. Antô nio Le o nar do Ro sa.

De Nor te a Sul do Bra sil, as fi li a das da So ci e da de Bra- 
si lei ra de Pe di a tria (SBP) se mo bi li zam pa ra in cen ti var o
alei ta men to ma ter no. 

As ações fa zem par te do Agos to Dou ra do, mês que re- 
for ça a im por tân cia do ato de ama men tar pa ra a mu lher
e o be bê e cons ci en ti za so bre a ne ces si da de de ofe re cer
as me lho res con di ções pa ra as mães que ama men tam.

Aqui no Ma ra nhão, a So ci e da de de Pe di a tria e Pu e ri- 
cul tu ra do Ma ra nhão (SPP MA) par ti ci pa rá do Sim pó sio
de Alei ta men to do Hos pi tal Uni ver si tá rio, ci ta do aci ma,
na da ta de ho je (4), com a pa les tra <Tra ba lhan do o Alei- 
ta men to Ma ter no no Pré-Na tal – A im por tân cia da con- 
sul ta pe diá tri ca=; e de even to na Ma ter ni da de de al ta
com ple xi da de do es ta do, no dia 5.

As ações alu si vas tam bém in clu em ro das de con ver- 
sas com as ges tan tes do pré-na tal em uni da des de saú- 
de. Em par ce ria com a Se cre ta ria de Saú de do Mu ni cí pio
de São Luís e Li gas de Pe di a tria, tam bém se rá re a li za da a
aber tu ra do Agos to Dou ra do e um ma ma ço, no Par que
do Bom Me ni no, nes ta quin ta-fei ra, 4, às 16h. A cam pa- 
nha se rá en cer ra da no Par que Ran ge dor.

São Luís, quinta-feira, 4 de agosto de 2022

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


oimparcial.com.brVIDASaulo Duailibe
E-mail: sauloduailibe@yahoo.com.br10

Os empreendimentos madeireiros alvos dessa operação estão próximos da Terra
Indígena Cana Brava, o que demonstra a viabilidade econômica e ilegalidade

TERRA INDÍGENA CANA BRAVA

Ação contra  a extração
de madeira  ilegal

A
Po lí cia Fe de ral de üa grou, na
ma nhã de on tem, quar ta-fei- 
ra (3), no mu ni cí pio de Bar ra
do Cor da, a Ope ra ção Pte ro- 

don, pa ra dar cum pri men to a 22 man- 
da dos de bus ca e apre en são e 7 man- 
da dos de sus pen são da ati vi da de
econô mi ca, vi san do com ba ter a ex- 
tra ção e re cep ta ção ile gal de ma dei ra
da Ter ra In dí ge na Ca na Bra va, que
abas te ce uma ca deia cri mi no sa de
ser ra ri as, mo ve la ri as e de pó si tos de
ma dei ra clan des ti nos.

Du ran te as in ves ti ga ções, fo ram
iden ti û ca dos di ver sos es ta be le ci men- 
tos ma dei rei ros que atu am na clan- 
des ti ni da de, sem emis são de DOFs
(Do cu men tos de Ori gem Flo res tal),
bem co mo seus pos sí veis pro pri e tá ri- 
os.

O tem po de ati vi da de ana li sa do por
meio da evo lu ção ge o es pa ci al des ses
es ta be le ci men tos de mons trou que as
con du tas per du ram há vá ri os anos,
cau san do im pac tos e da nos con si de- 
rá veis ao meio am bi en te e ao equi lí- 
brio eco ló gi co.

Fo ram de tec ta dos 177 aler tas de
des ma ta men to na T.I. Ca na Bra va no
pe río do de um ano, por meio de ima- 
gens do sa té li te Pla net (Pro gra ma BA- 
SIL M.A.I.S).

Os em pre en di men tos ma dei rei ros
al vos des sa Ope ra ção dis tam apro xi- 
ma da men te 40 km da Ter ra In dí ge na
Ca na Bra va, o que de mons tra a vi a bi- 
li da de econô mi ca pa ra atu a rem na
ile ga li da de, com ex tra ção de ma dei ra
em área pro te gi da pa ra abas te cer es- 
ses es ta be le ci men tos, vi san do lu cro
fá cil.

A con du ta de ar ma ze nar, be ne û ci ar
e co mer ci a li zar in su mos üo res tais fo- 
men ta o des ma ta men to ile gal, a in va- 
são em ter ras da União e os con üi tos
com in dí ge nas da re gião.

Os in ves ti ga dos po de rão res pon der
por cri mes co mo re cep ta ção qua li û- 
ca da (art. 180, §1° do CPB), de pó si to
de pro du to de ori gem ve ge tal sem li- 
cen ça vá li da, fun ci o na men to de es ta- 
be le ci men tos po ten ci al men te po lui- 
do res sem au to ri za ção (art. 46, pa rá- 
gra fo úni co e art. 60 da Lei 9.605/98),
den tre ou tros, com pe nas que po dem
che gar a 9 anos de pri são Es tão par ti- 
ci pan do da OPE RA ÇÃO PTE RO DON
apro xi ma da men te 110 po li ci ais fe de- 

rais, bem co mo ser vi do res do IBA MA,
Cor po de Bom bei ros Mi li tar (CBM),
ICM Bio e Ba ta lhão de Po lí cia Am bi en- 
tal (BPA).

A ope ra ção foi de no mi na da Pe tro- 
don por ser um gê ne ro bo tâ ni co con-
si de ra do uma das es pé ci es mais va li o- 
sas da Ter ra In dí ge na Ca na Bra va.

Polícia Federal captura pedófilo em São Luís

A Po lí cia Fe de ral cum priu tam bém
um man da do de bus ca e apre en são e
ou tro man da do de pri são pre ven ti va,
na ma nhã de on tem, quar ta-fei ra, em
São Luís.

A ope ra ção Ca sa de Pa lha vi sa re- 
pri mir cri mes co mo es tu pro de vul ne- 
rá vel, pro du ção, ar ma ze na men to e
pos te ri or com par ti lha men to de ma- 
te ri al con ten do ce nas de abu so se xu al
in fan til.

O sus pei to foi iden ti û ca do a par tir
de in for ma ções com par ti lha das pe la
ONG NC MEC (Na ci o nal Cen ter for
Mis sing and Ex ploi ted Chil dren), res- 
pon sá vel por
ana li sar ca sos sus pei tos de ar ma ze na- 
men to/dis se mi na ção/di vul ga ção de
con teú do de ex plo ra ção se xu al in fan- 
til, por meio de pro ve do res co mo Fa- 
ce bo ok, What sapp, Go o gle, etc.

A in ves ti ga ção apu ra não ape nas a
pro du ção, pos se e com par ti lha men to
de fo tos e ví de os pe lo sus pei to, co mo

tam bém even tu ais es tu pros de vul ne- 
rá vel por ele pra ti ca dos. Ade mais, fo ra
pos sí vel in di vi du a li zar até o mo men- 
to ao me nos três ví ti mas.

Di an te da gra vi da de dos fa tos, após
re pre sen ta ção da Po lí cia Fe de ral, fo- 
ram ex pe di dos man da dos de bus ca e
apre en são e pri são pre ven ti va em
des fa vor do in ves ti ga do, com a û na li- 
da de de apre en der com pu ta do res,
mí di as e quais quer ou tros ma te ri ais
re la ci o na dos a abu so se xu al in fan til.

O in ves ti ga do po de rá res pon der
por cri mes co mo es tu pro de vul ne rá- 
vel (art.217-A do Có di go Pe nal), as sim
co mo pro du ção, ar ma ze na men to e
com par ti lha men to de ma te ri al con- 
ten do ce nas de abu so se xu al in fan til
(arts.240, 241-A e 241-B, to dos do Es- 
ta tu to da Cri an ça e do Ado les cen te).

Con si de ran do que fo ram iden ti û- 
ca das ao me nos três ví ti mas de es tu- 
pro de vul ne rá vel, além dos cri mes
pre vis tos no ECA, a pe na po de rá ul- 

tra pas sar 50 anos.
O no me da Ope ra ção <Ca sa de Pa- 

lha= sim bo li za a fal sa sen sa ção de se- 
gu ran ça sen ti da por in di ví du os que
pra ti cam es se ti po de cri me.

RELIGIÃO

Congresso da RCC
em São Luís

CARISMÁTICOS  SÃO ESPERADOS PARA O CONGRESSO

A Re no va ção Ca ris má ti ca Ca tó li ca da Ar qui di o ce se
(RCC) de São Luís re a li za rá nos di as 6 e 7 de agos to o
Con gres so Ar qui di o ce sa no na As so ci a ção Cris to Rei (Av.
4, nº 100, An ge lim). O en con tro é des ti na do a pes so as
que atu al men te es tão en ga ja das na RCC, par ti ci pan do
dos mais de 90 gru pos de ora ção dis tri buí dos por to da a
Ar qui di o ce se de São Luís. <O ob je ti vo é fa vo re cer com
que to dos os par ti ci pan tes te nham uma ex pe ri ên cia de
re cons tru ção, de re tor no ao pri mei ro amor pa ra se rem
pre en chi dos, pas to re a dos e as sim re co nhe cer o Se nho- 
rio de Je sus em su as vi das= diz a or ga ni za ção.

O te ma des te ano é <Àque le que se as sen ta no tro no e
ao Cor dei ro, lou vor, hon ra, gló ria e po der= (Ap 5,13),
com a pro pos ta de con vi dar as pes so as a se apro xi mar
de Deus e re co nhe cê-lo co mo Se nhor. E pa ra me di tá-la
com os par ti ci pan tes, fo ram con vi da dos: Lu zi va ne Gal- 
vão, Pre si den te do Con se lho Es ta du al da RCC MA RA- 
NHÃO; Dom Gil ber to Pas ta na, Ar ce bis po de São Luís do
Ma ra nhão; e Jes si le ne Mo ta, Co or de na do ra es ta du al do
Mi nis té rio de Pre ga ção da RCC Ma ra nhão.

Além das pre ga ções, du ran te o con gres so ha ve rá mo- 
men tos de lou vor, ora ção, ado ra ção ao San tís si mo Sa- 
cra men to e San ta Mis sa.  Pa ra par ti ci par, o in te res sa do
de ve rá fa zer sua ins cri ção com seu co or de na dor de gru- 
po de ora ção e pa gar uma ta xa no va lor de R$15.

TIMON

Bens apreendidos são
destinados a ações sociais

A DECISÃO FOI  DA VARA ESPECIAL DOS CRIMES ORGANIZADOS

Du as are nas es por ti vas e uma ca sa cu jo se ques tro foi
de ter mi na do pe la Jus ti ça, a pe di do do Gru po de Atu a- 
ção Es pe ci al no Com ba te às Or ga ni za ções Cri mi no sas
(Ga e co), do Mi nis té rio Pú bli co do Ma ra nhão, e da 1ª
Pro mo to ria Cri mi nal da Co mar ca de São Luís se rão usa- 
dos pe lo Mu ni cí pio de Ti mon, em ações so ci ais.

A de ci são, pro fe ri da pe la Va ra Es pe ci al Co le gi a da dos
Cri mes Or ga ni za dos, tam bém de ter mi nou a apre en são
e a in dis po ni bi li da de de 29 veí cu los, além da in ter di ção
de uma re ven de do ra de au to mó veis e du as lo jas de au- 
to pe ças, que ti ve ram sus pen sas su as ati vi da des. As si na- 
ram a sen ten ça os juí zes Raul Jo sé Gou lart Jú ni or, Mar- 
ce lo Eli as Oka e Fran cis co Fer rei ra de Li ma.

As so li ci ta ções do MP MA fo ram re a li za das du ran te a
Ope ra ção Mor ma ço, em ju nho de 2021, com o ob je ti vo
de de sar ti cu lar uma fac ção com atu a ção in te res ta du al.
O va lor re sul tan te das ati vi da des ilí ci tas era apli ca do em
agên ci as de veí cu los, are nas es por ti vas e aqui si ção de
imó veis, vi san do di û cul tar o ras tre a men to. As in ves ti ga- 
ções de tec ta ram mo vi men ta ções de ati vos de, apro xi- 
ma da men te, R$ 90 mi lhões.

Se gun do o pro mo tor de jus ti ça Fran cis co Fer nan do
de Mo rais Me ne ses Fi lho, os imó veis ce di dos ao Mu ni cí- 
pio de Ti mon es tão en tre ou tros 15 se ques tra dos, nas ci- 
da des de Ca xi as e Te re si na, no Pi auí.

As ati vi da des nas are nas se rão re la ci o na das a es por te
e a la zer, além de trei na men tos da Guar da Mu ni ci pal. A
re si dên cia abri ga rá um pro gra ma mu ni ci pal de aten di- 
men to a ido sos.

Os veí cu los e imó veis apre en di dos per ten cem a pes- 
so as vin cu la das à dis tri bui ção e co mer ci a li za ção de dro- 
gas nos es ta dos do Ma ra nhão e Pi auí, além de la va gem
de di nhei ro, com em pre sas pa ra es co ar os va lo res re sul- 
tan tes de ne gó ci os com dro gas ilí ci tas, ar mas de fo gos,
veí cu los e pe ças de au to mó veis, en tre ou tras ati vi da des.

São Luís, quinta-feira, 4 de agosto de 2022
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O Sampaio não pode contar com Pimentinha, o lateral-esquerdo Pará e o zagueiro
Nilson Júnior, que foram poupados, por recomendação do departamento de fisiologia

Ta ça San ta Inês Pre mi a ção

Quar tas de fi nal (Sub-13)
• Mul ti rão x Atlé ti co Pin da re en se
• Pe ni el x Vi la Mi li tar
• Amé ri ca x Cru zei ro
• Na ção de Cra ques x Fé Bra sil

Quar tas de fi nal (Sub-15)
• Amé ri ca Ca naã x São Cris tó vão
• Pe ni el x Amé ri ca
• Atlé ti co Pin da re en se x Me ni nos do
Va le
• Es por te Fu tu ro x Fla men go da VM

CONTRA O BRUSQUE

Sampaio joga fora
com desfalques
NERES PINTO

O
cu pan do a no na co lo ca ção 
na clas si fi ca ção da Sé rie B 
do Cam pe o na to Bra si lei ro, 
o Sam paio Cor rêa vol ta a 

cam po a par tir das 19h des ta quin ta-
fei ra pa ra en fren tar o Brus que, no es- 
ta do de San ta Ca ta ri na, re gião Sul do 
Bra sil. Sem ne nhu ma vi tó ria fo ra de 
ca sa nes ta com pe ti ção, o Tri co lor vai 
ten tar en cer rar um lon go je jum e sur- 
pre en der o ad ver sá rio em seus pró- 
pri os do mí ni os. Se con se guir seu ob- 
je ti vo, o re pre sen tan te ma ra nhen se 
vol ta rá a su bir na ta be la e se apro xi- 
mar do pe lo tão de fren te, che gan do à 
sex ta po si ção.

Com ape nas 24 pon tos, o Brus que 
tam bém pre ci sa sair da par te de bai xo 
da ta be la, e sa ben do da fra gi li da de 
dos tri co lo res em jo gos fo ra de São 
Luís, já tem co mo cer tos os três pon- 
tos, tão gran de é o oti mis mo rei nan te 
no gru po. Ho je é fe ri a do de ani ver sá- 
rio da ci da de e a ex pec ta ti va é de que o 
Es tá dio re ce ba um enor me nú me ro 
de tor ce do res.

Sem po der con tar com o ata can te 
Pi men ti nha, o la te ral-es quer do Pa rá e 
o za guei ro Nil son Jú ni or, que fo ram 
pou pa dos, por re co men da ção do de- 
par ta men to de fi si o lo gia, o téc ni co 
Léo Con dé se rá for ça do a fa zer três al- 
te ra ções. Lu cas Hi pó li to, Jo el son e 
Nad son são os mais co ta dos pa ra co- 
me çar jo gan do em lu gar dos três ti tu- 
la res que des fal cam o Tri co lor. No pri- 
mei ro tur no o Brus que foi der ro ta do 
pe lo Sam paio Cor rêa, no Es tá dio Cas- 
te lão, por 3 a 1, no dia 23 de abril.

Cam pa nhas

Ar bi tra gem
• Le o nil son Fer nan des Tri guei ro Fi- 

lho (ár bi tro) – RN
• As sis ten te 1: Vi ni cius Me lo de Li ma-
RN
• As sis ten te 2: João Hen ri que Quei roz 
da Sil va-RN
• Quar to Ár bi tro: An dré da Sil va Bi- 
ten court – VAR-RS

Es ca la ções
• Brus que: Jor dan; Edil son,Wal la ce, 
Ever ton e Air ton; Ro dol fo, Ba lo tel li, Zé 
Ma teus e Ál va ro (ou Alex); Fer nan di- 
nho e Alex San dro. Téc ni co: Lu an Car- 
los
• Sam paio: Ga bri el Ba tis ta; Ma teu si- 
nho, Al lan Go dói, Joé cio e Lu cas Hi pó-
li to; An dré Luís, Fer rei ra e Ra fa el Vi la; 
Nad son, Po ve da e Ca ta tau. Téc ni co: 
Léo Con dé

ALÉM DE PIMENTINHA, OUTROS DOIS ATLETAS VÃO DESFALCAR O SAMPAIO NA RODADA

Nes ta Sé rie B do Bra si lei ro, o Sam- 
paio Cor rêa dis pu tou 21 jo gos, con- 
quis tou 8 vi tó ri as, 4 em pa tes e so freu 
9 der ro tas. Mar cou 25 gols e sua de fe- 
sa dei xou pas sar 24, ten do sal do po si- 
ti vo de 1 gol. No úl ti mo jo go foi der ro- 
ta do pe lo Tom ben se, em Mu ri aé-MG, 
por 3 a 0.

O Brus que tam bém já atu ou 21 ve- 
zes, ob ten do 6 vi tó ri as, 6 em pa tes, 9 
der ro tas, mar cou 15 gols, mas sua de- 
fe sa foi va za da 19 ve zes, ten do sal do 
ne ga ti vo de 4 gols. Sua úl ti ma par ti ci- 
pa ção foi no jo go con tra o Cru zei ro, 
no úl ti mo sá ba do, quan do em pa tou 
por 0 a 0.

FUTEBOL DE BASE

Disputa da Taça Santa Inês começa no fim de semana

A par tir des te fim de se ma na, co- 
me çam as dis pu tas da pri mei ra edi- 
ção da Ta ça San ta Inês de Fu te bol de
Ba se, com pe ti ção pa tro ci na da pe lo
go ver no do Es ta do e pe la Po ti guar por
meio da Lei de In cen ti vo ao Es por te e
com o apoio da Pre fei tu ra de San ta
Inês. 

Qua tro jo gos vão mo vi men tar a ro- 
da da de aber tu ra dos tor nei os das ca- 
te go ri as Sub-13 e Sub-15. As par ti das
se rão re a li za das na Are na Antô nio
Bran co, no bair ro da Coheb.

No sá ba do (6) à tar de, a bo la ro la
pa ra dois jo gos. Às 15h, Mul ti rão e
Atlé ti co Pin da re en se se en fren tam pe- 
lo jo go de ida das quar tas de fi nal do
tor neio Sub-13. Na sequên cia, pe lo
Sub-15, o MVP en ca ra o Atlé ti co Pin- 
da re en se.

Já no do min go (7), a ro da da ocor re- 
rá pe la ma nhã. Às 8h45, a Na ção de
Cra ques en ca ra o Fé Bra sil pe las quar- 
tas de fi nal do Sub-13. 

Lo go em se gui da, tem Amé ri ca Ca- 
naã x São Cris tó vão pe la dis pu ta da
ca te go ria Sub-15.

Em sua pri mei ra edi ção, a Ta ça
San ta Inês de Fu te bol de Ba se con ta
com a par ti ci pa ção de 16 equi pes, dis- 
tri buí das nas ca te go ri as Sub-13 e Sub-
15. A com pe ti ção tem for ma to eli mi- 
na tó rio, mas em par ti das de ida e vol- 
ta. <O prin ci pal ob je ti vo da Ta ça San ta
Inês é fo men tar e in cen ti var o es por te
na re gião do Va le do Pin da ré. Vai ser
uma com pe ti ção boa, que vai aten der
mais de 350 atle tas. Só te mos a agra- 
de cer ao go ver no do Es ta do, à Po ti- 
guar e à Pre fei tu ra de San ta Inês por
acre di ta rem nes te pro je to=, ex pli cou o
di re tor-téc ni co do tor neio, Wal de mir
Ro sa.

Va le des ta car que to dos os 16 ti mes
par ti ci pan tes re ce be ram kits com
uni for me com ple to (ca mi sa, cal ção e
meião) e bol sas es por ti vas. To do o
ma te ri al en tre gue se rá uti li za do pe las
equi pes du ran te o tor neio.

Tu do so bre a Ta ça San ta Inês de Fu- 
te bol de Ba se es tá dis po ní vel no Ins ta- 
gram ofi ci al do tor neio (@ta ca san tai- 
nes de ba se).

Ao fi nal das dis pu tas da Ta ça San ta
Inês de Fu te bol de Ba se ha ve rá a pre-
mi a ção dos ti mes cam peões e vi ce-
cam peões que além de re ce be rem
tro féus e me da lhas, se rão agra ci a dos
com kits de ma te ri al es por ti vo con- 
ten do bo las ofi ci ais e co le tes de trei- 
na men to. 

Du ran te a so le ni da de tam bém ha-
ve rá a en tre ga dos prê mi os in di vi du- 
ais pa ra Me lhor Jo ga dor, Ar ti lhei ro,
Go lei ro Me nos Va za do e Me lhor Trei- 
na dor.

Ju ven tu de vi ce

FUT 7

Pal mei ri nha é
cam peão bra si lei ro
Sub-13 e Ju ven tu de fi ca
com o vi ce no sub-11

A As so ci a ção Pal mei ri nha co lo cou o Ma ra nhão no to- 
po do Cam pe o na to Bra si lei ro de Ba se de Fu te bol 7 Sub-
13. Na com pe ti ção pro mo vi da pe la Con fe de ra ção de
Fu te bol 7 do Bra sil (CF7B) e re a li za da na ci da de de For- 
ta le za (CE) no úl ti mo fim de se ma na, a tra di ci o nal es co- 
li nha de ba se da ca pi tal ma ra nhen se te ve um de sem pe- 
nho im pe cá vel e sa grou-se cam peã bra si lei ra de ma nei- 
ra in vic ta. Na fi nal, vi tó ria por 1 a 0 so bre o for te ti me do
PSG Academy (CE).

Pa ra che gar à de ci são, o Pal mei ri nha te ve um re tros- 
pec to de bas tan te au to ri da de. Na fa se de gru pos, der ro- 
tou a Es co li nha B&S (CE) por 1 a 0, a Es co li nha An dre zi- 
nho (CE) por 2 a 1 e go le ou o Jo an Fu te bol Cen ter (RN)
por 7 a 0.

Com as três vi tó ri as, o ti me ma ra nhen se avan çou às
se mi fi nais on de en fren tou o Ju ven tu de (MA) em um du- 
e lo de ci di do ape nas nas co bran ças de sho ot-out após
em pa te por 0 a 0 no tem po nor mal. Mais efi ci en te, o Pal- 
mei ri nha fez 3 a 2 e con fir mou sua va ga pa ra a gran de fi- 
nal, on de der ro tou o PSG Academy.

Além do tí tu lo in vic to, o Pal mei ri nha ain da le vou du- 
as pre mi a ções in di vi du ais. Au tor do gol do tí tu lo, Kaio
Íta lo ter mi nou a com pe ti ção co mo ar ti lhei ro. Já o go lei- 
ro Da ni el Luiz, foi es co lhi do o me lhor da po si ção.

Na dis pu ta da ca te go ria Sub-11 do Cam pe o na to Bra- 
si lei ro de Ba se de Fu te bol 7, o Ju ven tu de ter mi nou a
com pe ti ção na se gun da co lo ca ção. A equi pe do Ma ra- 
nhão fez uma cam pa nha mui to boa e che gou à fi nal sem
per der um jo go se quer. No en tan to, na de ci são, o ti me
foi der ro ta do por 2 a 0 pa ra o PSG Academy (CE) e ter mi- 
nou com o vi ce-cam pe o na to. <Foi uma com pe ti ção de
um bom ní vel téc ni co. Os ti mes ma ra nhen ses bem e
man ti ve ram a tra di ção do Ma ra nhão no fu te bol 7 no ce- 
ná rio na ci o nal. Es ta mos or gu lho sos por ca da equi pe
que es te ve par ti ci pan do do Cam pe o na to Bra si lei ro de
Ba se, em es pe ci al ao Pal mei ri nha e ao Ju ven tu de que
con se gui ram ser cam peão e vi ce, res pec ti va men te=,
afir mou Wal de mir Ro sa, pre si den te da FMF7.

Foi uma com pe ti ção de um bom

ní vel téc ni co. Os ti mes ma ra nhen ses

bem e man ti ve ram a tra di ção do

Ma ra nhão no fu te bol 7 no ce ná rio

na ci o nal. Es ta mos or gu lho sos por

ca da equi pe que es te ve par ti ci pan do

do Cam pe o na to Bra si lei ro de Ba se

Mais so bre o Cam pe o na to Bra si lei ro de Ba se de Fu te- 
bol 7 es tá dis po ní vel no si te da Fe de ra ção Ma ra nhen se
de Fu te bol 7 (www.fut7ma.com.br) e nas re des so ci ais
ofi ci ais da fe de ra ção (@fmf7ma).

São Luís, quinta-feira, 4 de agosto de 2022
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A abertura oficial da exposição será na sexta-feira (5), às 16h, no auditório do Centro
Administrativo do Poder Judiciário, na rua do Egito.

LITERATURA

TJ faz exposição nos 200
anos de Maria Firmina

O Tri bu nal de Jus ti ça do Ma ra nhão
pro mo ve a <Ex po si ção Ma ria Fir mi na
dos Reis – 200 anos ins pi ran do hu ma- 
ni da des=, em co me mo ra ção ao bi cen- 
te ná rio da pri mei ra ro man cis ta ne gra
do país.

A aber tu ra oû ci al da

ex po si ção acon te ce rá

nes ta sex ta-fei ra (5), às

16h, no au di tó rio

do Cen tro

Ad mi nis tra ti vo do Po der

Ju di ciá rio, na rua do

Egi to.

A ex po si ção acon te ce rá no Mu seu
De sem bar ga dor Lau ro Ber re do Mar- 
tins (no So lar dos Ve ras, 144, Rua do
Egi to, Cen tro), com du ra ção de três
me ses e é aber ta ao pú bli co.

O ob je ti vo é fa zer com que o pú bli- 
co co nhe ça a vi da de Ma ria Fir mi na
dos Reis, a par tir de do cu men tos his- 
tó ri cos e ob je tos que û ze ram par te de
sua tra je tó ria, além de ilus tra ções di- 
gi tais ex clu si vas que de mons tram o

co ti di a no e mo men tos im por tan tes
de sua bi o gra ûa.

Se rá exi bi do, após a so le ni da de de
aber tu ra, o vi deo map ping so bre Ma- 
ria Fir mi na dos Reis, na fa cha da
do Pa lá cio Cló vis Be vi lác qua.

As vi si tas de vem ser agen da das por
e-mail mu seutj ma@tj ma.jus.br ou
pe lo te le fo ne 32616160/6146 (ho rá rio
de aten di men to de 8h às 18h), in for- 
man do no me com ple to e ho rá rio de- 
se ja do.

A ex po si ção faz par te da pro gra ma- 
ção co me mo ra ti va ao Bi cen te ná rio de
Ma ria Fir mi na dos Reis do Tri bu nal de
Jus ti ça do Ma ra nhão, que acon te ce rá
du ran te to do o ano de 2022, e se gui rá
de for ma iti ne ran te pa ra es co las e ou- 
tras ins ti tui ções.

MÚSICA

Valéria Sotão apresenta show <Cuidar de Mim=

A MARANHENSE LANÇOU A CANÇÃO <CUIDAR DE MIM= EM OUTUBRO PASSADO, COMO AQUECIMENTO PARA O SEU PRIMEIRO ÁLBUM 

O show <Cui dar de Mim=, a acon te- 
cer dia 5 de agos to, às 19h, no Te a tro
Sesc Na po leão Ewer ton (Re nas cen ça),
é o pri mei ro show que le va o no me da
mú si ca de tra ba lho da can to ra e com- 
po si to ra Va lé ria So tão. 

O show con ta rá com ban da for ma- 
da por Jo a res Mi ran da, Pau li nha Trin- 
da de e Eli ne Cu nha, além de con vi da- 
dos es pe ci ais co mo Mi le na Mou rão,
Gui lher me Gui mas e Emi lio Sa gaz,
en tre ou tros.

Va lé ria lan çou a can ção <Cui dar de
Mim= em ou tu bro pas sa do, co mo
aque ci men to pa ra o pri mei ro ál bum
da can to ra e com po si to ra, já aguar da- 
do por al guns crí ti cos da mú si ca in de- 
pen den te pe lo Bra sil. De pois de bo as
crí ti cas aos sin gles an te ri o res em si tes
na ci o nais, em es pe ci al da mú si ca

<Des man chem=, <Cui dar de Mim=
vem com for te po ten ci al ra di ofô ni co e
de mar ke ting, e tam bém ga nha rá vi- 
de o cli pe de pois de lan ça da nas pla ta- 
for mas.

A mú si ca tem in üuên ci as can ci o- 
nei ras, que vão de Bel chi or à Ma ria
Bethâ nia. Va lé ria compôs mú si ca e le- 
tra. A can to ra par ti ci pou da pro du ção
da mú si ca, fei ta pe lo mú si co Me mel
No guei ra, mes mo pro du tor de <Des- 
man chem=.

Na tu ral de São Luís (Ma ra nhão),
Va lé ria gos ta va de mú si ca des de cri- 
an ça, ou vin do coi sas que a mãe e um
tio es cu ta vam em ca sa e nas reu niões
fa mi li a res. Quan do pas sou a ver MTV,
aos 11, a cu ri o si da de por ban das e ar- 
tis tas foi cres cen do. Aos 15, ela pe diu
pa ra ter au las de vi o lão.

Co me çou lo go a compôr, mas por
ques tões fa mi li a res, aca bou fa zen do
fa cul da de de jor na lis mo, o que adi ou
seu so nho de vi ver de mú si ca. Em
2017 lan çou seu pri mei ro tra ba lho
que foi pa rar nas pla ta for mas, a can- 
ção <Von ta des= , um blu es com le tra
con fes si o nal, e te ve uma boa re per- 
cus são lo cal, to can do bas tan te nas rá- 
di os de São Luís.

Va lé ria sem pre ou viu de tu do, es pe-
ci al men te rock, folk, bos sa no va, sam- 
ba e mpb. Des sa for ma, a com po si to ra
gos ta de ex pe ri men tar rit mos e ele- 
men tos va ri a dos em su as mú si cas, co-
mo um dos seus ar tis tas fa vo ri tos, Ca- 
e ta no Ve lo so. Su as in üuên ci as vão de
Ri ta Lee e Jo ni Mit chell à Gil, Gal e Ca- 
e ta no, pas san do por vá ri os es ti los da
world mu sic.

RITMO CRIOULAXOTE

Tássio Serêjo faz show
hoje no Pátio Aberto 

O MÚSICO LEVA HOJE, AO CCVM, UMA MISTURA DE RITMOS

Uma mis tu ra que reú ne as tra di ções da Dan ça do Co- 
co, da ca po ei ra e do Tam bor de Cri ou la com ins tru men- 
tos co mo üau ta, sax, per cus são e gui tar ra.

Es se é o show Cri ou la xo te, rit mo

cri a do pe lo ar tis ta al can ta ren se

Tás sio Se rê jo, que se apre sen ta

nes ta quin ta-fei ra, 4, no Pá tio

Aber to do CCVM, Cen tro Cul tu ral

Va le Ma ra nhão.

A en tra da pa ra o even to é gra tui ta.
O O Cen tro Cul tu ral Va le Ma ra nhão û ca lo ca li za do à

Rua Di rei ta, nº 149, no Cen tro His tó ri co de São Luís.

ADAPTAÇÃO

<Todo mundo odeia o
Chris= ganhará animação

COCRIADOR DA SÉRIE, CHRIS ROCK, DEVE SER O NARRADOR

A fa mo sa sé rie To do mun do odeia o Ch ris ga nha rá
um re bo ot em for ma de ani ma ção. 

Se gun do o De a dli ne, o co cri a dor da sé rie cu ja ado les- 
cên cia ins pi ra o en re do, Ch ris Rock, de ve re tor nar co mo
nar ra dor.

O pro je to já es tá em fa se de

de sen vol vi men to pe la CBS Stu di os,

que pre ten de au men tar seu

ca tá lo go de sé ri es ani ma das.

Ain da sem de ta lhes a res pei to da tra ma e da equi pe
cri a ti va, a ideia de re to mar a co mé dia exi bi da en tre 2005
e 2009 é dis cu ti da des de 2018, quan do o ator que vi veu
Ch ris, Tyler Ja mes Wil li ams, aûr mou que ti nha in te res se
em um re bo ot.

Em 2019, o ar tis ta bra si lei ro Ra fa el Gan di ne de se- 
nhou o elen co de To do mun do odeia o Ch ris, e o re sul ta- 
do des per tou in te res se nos in te gran tes. 

O ator Te quan Ri ch mond, que deu vi da a Drew, ir mão
de Ch ris, pos tou a ima gem no Ins ta gram. Ain da não se
sa be se is so mo ti vou o re bo ot.

To das as tem po ra das de To do Mun do Odeia o Ch ris
es tão dis po ní veis na Ama zon Pri me Vi deo.
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