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Tribunal do Júri de 
São Luís julga 42 
réus em agosto 

Apreensão de 
drogas no MA cresce 

mais de 100% Confira as estreias de agosto

Boogie dos Lençóis começa 
amanhã em Barreirinhas

Maranhense de 17 anos é 
a nova joia do Vasco 
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PLANO CONTRA A DESIGUALDADE

E N T R E V I S T A

"Vamos combater a pobreza  
investindo nas crianças 

pobres", diz José Reinaldo
Em  conversa com O Imparcial no início desta semana, o Secretário de Desenvolvimento Econômico e Projetos Estra-

tégicos do Maranhão falou sobre como planeja  combater a pobreza e desigualdade investindo nas crianças pobres.

PÁGINA 8

PÁGINA 7

Tá bom, já passou, e agora? 

APARTE

Verdadeiros shows de Pop Star, gente, mais 

gente por metro quadrado, teve os mais in-

timistas, coisa para os colegas, os orgânicos 

da vertente esquerda sem caviar para cum-

prir o rito, da direita com vergonha de assu-

mir a palavra conservadora, tem aqueles que-

rendo brigar pelo governo, outros pelo poder 

depois do Sarney, existe os pensando na elei-

ção de para prefeito, tipo escada, tipo não 

esqueçam de mim, os te espero no segun-

do turno, todos fazendo das suas conven-

ções partidárias a forma de pegar o bilhete le-

gal para entrar no mundo dos candidatos. 

 

Grão-Pará Multimodal: o promissor investimento 
portuário e ferroviário no Maranhão

Paulo Salvador, diretor executivo da Grão-Pará Multimodal

Com início das obras do Terminal Ferroviário de Alcântara e da Estrada de Ferro do Maranhão que está prevista para 
2023/2024 e prazo médio de 7 anos, a estimativa é transportar 200 milhões de toneladas.  PÁGINA 4
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<Vamos combater a pobreza e desigualdade investindo nas crianças pobres=, disse o
Secretário de Desenvolvimento Econômico e Projetos Estratégicos do Maranhão

HEN RI QUE BOIS
Es pe ci al pa ra O Im par ci al

Qual é a prin ci pal cau sa da
po bre za per sis ten te da po -
pu la ção do Ma ra nhão?

Co mo en tão o Go ver no do
Es ta do to mar pa ra si o en si -
no fun da men tal, se es ta é de
com pe tên cia do mu ni cí pio?

Co mo se dá es sa in te gra ção?

Es se mo de lo exis te na prá ti -
ca em al gum lu gar?

O que já exis te de con cre to
quan to a es se pro gra ma?

Te mos qua dros pre pa ra dos
pa ra tra ba lhar nes te mo de -
lo?

Se rá en tão na prá ti ca o axi o -
ma so bre o com ba te à po bre -
za pe la edu ca ção?

Quan do se ini ci a rá efe ti va -
men te es te pro je to?

Que ga ran tia de con ti nui da -
de um pro je to des sa na tu re -
za pos sui?

ENTREVISTA - JOSÉ REINALDO TAVARES

O plano para combater
a pobreza  no Maranhão

<I
n ves tir nas cri an ças po bres,
de ze ro a 6 anos, mu da o
país=.  A fra se do prê mio
No bel de Eco no mia 2000,

Ja mes Heck man, da Uni ver si da de de
Chi ca go (EUA), ou vi da há al guns anos
em uma pa les tra pe lo se cre tá rio de
es ta do de De sen vol vi men to Econô- 
mi co e Pro je tos Es tra té gi cos, Jo sé Rei- 
nal do Ta va res, es tá sen do res ga ta da
ago ra na prá ti ca em um pro je to ba li- 
za do no axi o ma de que é a edu ca ção
que trans for ma. Es ta se ma na o se cre- 
tá rio Jo sé Rei nal do Ta va res re ce be a
pre si den te da Fun da ção To dos pe la
Edu ca ção, Pris ci la Cruz, pa ra tra tar
so bre um pro je to trans for ma dor que
vai bus car a raiz da po bre za e de si- 
gual da de no Ma ra nhão. Ape sar de las- 
tre a do na edu ca ção,  a in ter dis ci pli na- 
ri da de é sua mai or es tra té gia pa ra vin- 
gar. Ex-go ver na dor do Ma ra nhão, Jo sé
Rei nal do Ta va res, apon ta a des con ti- 
nui da de co mo uma das prin ci pais fa- 
lhas na ges tão pú bli ca. En tu si as ma do
com o pro je to que tem fo co na ele va- 
ção da pro du ti vi da de e na in clu são de
ca ma das da po pu la ção con fi na das na
po bre za,  Ta va res se de ta lha as es tra- 
té gi as pa ra ob ten ção de êxi to. Em
con ver sa com O Im par ci al e a Cen tral
de No tí ci as no iní cio des ta se ma na,
con vi ra a en tre vis ta: 

Jo sé Rei nal do Ta va res – As fa mí li as
das cri an ças po bres são mui to po bres

e não têm con di ções de pre pa rar as
cri an ças pa ra o en si no fun da men tal.
Daí vem a de si gual da de bá si ca, que
im pe ra pe lo res to da vi da e que faz a
di fe ren ça. Co mo es tas cri an ças vão
che gar no en si no fun da men tal ser sa- 
ber na da, sem es tar pre pa ra das pa ra
na da, en quan to as cri an ças da clas se
mé dia che gam pre pa ra das, sa ben do o
que é um com pu ta dor, le ram li vros…
le vam uma van ta gem ex tra or di ná ria.
Is so cria uma cor ren te de po bre za que
se man tém e que não vai ser que bra da
se não se fi zer mos in ves ti men to nas
cri an ças po bres.

Jo sé Rei nal do Ta va res – Te mos que
fa zer da ma nei ra co mo nós acha mos.
Os pre fei tos to dos vão que rer. In de- 
pen de das pre fei tu ras. O pro fes sor da
Uni ver si da de de Chi ca go (EUA) e ga- 
nha dor do prê mio No bel, Ja mes
Hacks man, pre co ni za que cui dar da
mãe des de o pré –Na tal. Se uma cri an- 
ça po bre não te ve um pré-na tal que
sir va, ela nas ce rá fra ca, se rá do en te e
vai dar tra ba lho pa ra o res to da vi da. O
pro fes sor diz que a fa mí lia não po de
fi car lon ge da cri an ça nes sa pre pa ra- 
ção. Prin ci pal men te a mãe tem de
par ti ci par. Se a cri an ça pas sa o dia na
cre che, quan do che ga em ca sa é ou tra
re a li da de, des man chan do tu do que
foi fei to. Tem que ha ver in te gra ção.

Jo sé Rei nal do Ta va res – A ma nei ra
mais fá cil de fa zer is so é cri ar uma cre- 

che es pe ci al, on de pri mei ro; cui de do
pré-na tal da mãe, sen do ali men ta da,
pois as sim for ta le ce rá a cri an ça . Is so
vai ser mui to im por tan te pa ra o fu tu ro
da cri an ça.  Se gun do; a cri an ça tem
que ser pre pa ra da até os 6 anos. A ca- 
da ano é di fe ren te, pois é quan do o cé- 
re bro es tá se for man do, se ex pan din-
do. Ela apren de tu do que for co lo ca do
pa ra ela. É a épo ca da for ma ção da
per so na li da de que ela car re ga rá o res- 
to da vi da. Se is so não for fei to, a pes- 
soa tem a des van ta gem. Não quer di- 
zer que ele não che gue ao cur so su pe-
ri or, mas são mui to ra ros.  

Jo sé Rei nal do Ta va res – Es se é um
mo de lo que não es tá im plan ta do no
Ma ra nhão.  Mas con se gui co lo car es se
mo de lo no pro gra ma de go ver no do
Ge ral do Alck man quan do dis pu tou a
Pre si dên cia do Bra sil.  Ele fa lou  is so
no pro gra ma de te le vi são. Mas co mo
ele per deu a elei ção, fi cou per di do.

Jo sé Rei nal do Ta va res – Não tí nha- 
mos di nhei ro pa ra fa zer as cre ches es- 
pe ci ais. En tão fo mos ao BN DES e ex-
pus o pro je to que ele pron ta men te se
des pu se ram a fi nan ci ar. Mas o Ma ra-
nhão não tem co di ções de pe dir em- 
prés ti mo, não tem ca pa ci da de de en- 
di vi da men to. A so lu ção veio da se-
guin te pro pos ta: o ban co fi nan ci a rá
as cre ches pa ra as em pre sas pri va das 
e alu gam pa ra o es ta do. Es sa é uma
me câ ni ca uti li za da pe los su per mer-
ca dos.

Qual  a re cep ti vi da de do em pre sa ri a do pa ra o pro je to?
Jo sé Rei nal do Ta va res – O Sin dus- 

con  (Sin di ca to da In dús tria da Cons- 
tru ção Ci vil) acei to de pron to. Re sol- 
vi do es se pro ble ma con vi da mos o To- 
dos pe la Edu ca ção pe la de fe sa que
eles fa zem des se mo de lo. A Pris ci la
Cruz o de fen de em vá ri os ar ti gos.

 
Jo sé Rei nal do Ta va res – Is so não po- 

de ser chu te. Tem que ser es pe ci a li za- 
do. Se rá o To dos pe la Edu ca ção que
in di ca rá o ti po de pre pa ra ção que da- 
re mos aos pro fis si o nais que vão tra- 
ba lhar no pro je to pa ra po der dar cer- 
to.  Te nho di to que, es sa é uma ideia
fan tás ti ca e não po de mos fa lhar. Não
po de mos fa zer uma coi sa que não vai
fun ci o nar, por que as sim vai que brar a
ideia.

Es sa é a úni ca ma nei ra

que vai igua lar, di mi nuir

a de si gual da de so ci al e a

po bre za do Ma ra nhão.

Is so é uma coi sa di fi cí li ma de fa zer.
Is so vai ser ge ra ção a ge ra ção.  Fu tu ra- 
men te, as fa mí li as des sas cri an ças já
não irão pre ci sar da cre che.

 
Jo sé Rei nal do Ta va res  – No Ma ra- 

nhão o anal fa be tis mo é bru tal. Mui tas
des sas fa mí li as po bres, pai e mão são
anal fa be tos. Eles não têm o que en si- 
nar pa ra as cri an ças que vi vem na
rua.  Daí lem bran do o eco no mis ta que
dis se: ca da dó lar in ves ti do em uma
cri an ça po bre, o re tor no é de 17 cen ta- 

vos de dó lar por ca da ano que ele vi- 
ver. É o mai or in ves ti men to, o mai or
re tor no que vc po de ter. Mai or que
qual quer  bol sa de No va York, qual- 
quer mer ca do de ca pi tal.  Por que di- 
mi nui o cus to da cri mi na li da de; a ne- 
ces si da de de po li ci al, cus to da saú de,
etc. Es sa é a es sên cia do pro je to. É um
pro je to com ple xo.

 
Jo sé Rei nal do Ta va res  – Fo mos sur- 

pre en di dos por es se cor te do ICMS
que con se quen te men te deu um cor te,
um dé fi cit no go ver no. Não te mos
mais o di nhei ro dis po ní vel que con tá- 
va mos. Por is so mes mo, nós va mos fa- 
zer is so com a ini ci a ti va pri va da que
cons trui rá as cre ches. A pre pa ra ção
das equi pes se rá dis cu ti da com as se- 
cre ta ri as de edu ca ção, as sis tên cia so- 
ci al, saú de, en fim, co mo to das as se- 
cre ta ri as. Va mos ou vir a ori en ta ção do
To dos pe la Edu ca ção. Tem que dar
cer to, não po de mos ter gi ver sar com
es se ti po de as sun to, por que o fra cas- 
so de sa ni ma e não ter mos ou tra opor- 
tu ni da de.

 
Jo sé Rei nal do Ta va res – O pro ble ma

do Bra sil é que os pro je tos não têm
con ti nui da de. Na par te do en si no mé- 
dio o Ma ra nhão es tá con so li da do.
Mas, por exem plo, fi ze mos aqui um
pro gra ma fan tás ti co que era o Saú de
na Es co la.  Cui da va da saú de das cri- 
an ças. O re sul ta do foi im pres si o nan- 
te; cri an ças que não en xer ga vam di- 
rei to e eram con si de ra dos maus alu- 
nos; que não ou vi am di rei to e ti nham
ou tros pro ble mas de saú de.  Fi ze mos
tu do is so. O de poi men to que te nho é
a coi sa mais lin da. Mas o go ver no se- 
guin te ao meu não deu con ti nui da de.
Is so aca ba com tu do. Um pro je to co- 
mo es se que en vol ve as mães e to dos,

di fi cil men te al guém vai ter co ra gem
de me xer com ele, prin ci pal men te se
der re sul ta do.

 

<Te mos aqui 57% das fa mí li as na
ex tre ma po bre za. É um da do avas sa- 
la dor. Es sas fa mí li as e es sa de si gual- 
da de faz com que nos sa pro du ti vi da- 
de se ja bai xís si ma. 

Por que me nos da me ta de pro du- 
zin do e, mais da me ta de não pro duz,
tra ba lha pe lo sa lá rio mí ni mo, bi co e
tal. Es sas pes so as que não con se guem
ir pa ra es co la, se de sen vol ve rem e
cres ce rem são fa das a sa lá ri os bai xos.
A pro du ti vi da de do es ta do é bai xís si-
ma. Es se pro je to au men ta a pro du ti- 
vi da de do es ta do.  Co lo ca mais gen te
no sis te ma pro du ti vo.= fi na li zou o se- 
cre ta rio.

Tá bom, já pas sou, e
ago ra?

Ver da dei ros shows de Pop Star, gen te, mais gen te por
me tro qua dra do, te ve os mais in ti mis tas, coi sa pa ra os
co le gas, os or gâ ni cos da ver ten te es quer da sem ca vi ar
pa ra cum prir o ri to, da di rei ta com ver go nha de as su mir
a pa la vra con ser va do ra, tem aque les que ren do bri gar
pe lo go ver no, ou tros pe lo po der de pois do Sarney, exis te
os pen san do na elei ção de pa ra pre fei to, ti po es ca da, ti- 
po não es que çam de mim, os te es pe ro no se gun do tur- 
no, to dos fa zen do das su as con ven ções par ti dá ri as a for- 
ma de pe gar o bi lhe te le gal pa ra en trar no mun do dos
can di da tos.

Ver da de que Car los Bran dão (PSB) e We ver ton Ro cha
(PDT) acre di ta ram na pro vo ca ção das con ven ções com
mi lha res de pes so as, co mo de fi nis se quem sai na fren te
na cam pa nha pa ra o go ver no do Ma ra nhão, res ta al guns
pré-can di da tos or ga ni zan do seus en con tros mi diá ti cos,
quem sa be o no vo fenô me no cri a do, Lahe sio Bon fim
(PSC), en con tre o ca mi nho pa ra ba gun çar o plei to elei- 
to ral, fa zen do al guns ge ni ais do mar ke ting ar re pen der-
se e obri gan do aos fa vo ri tos cor rer na cri a ção de uma
va ci na pa ra o pro ble ma no se gun do tur no.

Fa to que, até ago ra, to das as be las fes tas pe la de mo- 
cra cia do vo to con se gui ram agru par os se gui do res, es- 
pe ran do que as pró xi mas pes qui sas de mons trem o vo to
agre ga do de o po vo es tá é co mi go. Por en quan to, ne- 
nhu ma pro pos ta. De ve fi car pa ra de pois nos pro gra mas
elei to rais. Se rá que na ho ra os elei to res vão mu dar pa ra
os ca nais da TV pa ga?

Quan do – Im pres si o nan te que os ges to res mu ni ci pais
con se guem apoi ar pré-can di da tos ao go ver no, Se na do
e, até, pa ren tes ao le gis la ti vo acre di tan do que o elei tor
usuá rio dos ôni bus vão es que cer o so fri men to diá rio na
ca pi tal e gran des mu ni cí pi os do Ma ra nhão. Se rá que no
dia da elei ção os elei to res vão vo tar de BUS?

Ina cre di tá vel – La men tá vel as sis tir mos a ilu são dos
mi lhões de bra si lei ros na con di ção de abai xo da li nha da
po bre za acre di tan do que o pre si den te Jair Bol so na ro
(PL) au men tou o Au xi lio Bra sil pe lo ron co dos estô ma- 
gos com fo me. Pi or ain da es tá no fa to do pré-can di da to
Lu la (PT) que rer man ter a ban ca de com pra dos vo tos
sem mu dar a re a li da de da sub sis tên cia. Quan do is so vai
ter mi nar meu Deus?

Ago ra? – Re al men te nin guém en ten deu a ra zão do
pro cu ra dor ge ral de jus ti ça so men te ago ra re la tar que
ha via um pla no de as sas si na to a sua pes soa. Ne ces sá rio
con tar o res to da his tó ria. Mui to gra ve!

São Luís, segunda-feira, 1 de agosto de 2022

https://banca.oimparcial.com.br/
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DADOS DA SENARC

Cresce mais de 100% apreensão de drogas no MA

DE ACORDO COM A SENARC,  NO 1º SEMESTRE DESTE ANO FORAM APREENDIDOS 396 QUILOS DE ENTORPECENTES DIVERSOS

Do brou a apre en são de dro gas, no
pri mei ro se mes tre des te ano, em re la- 
ção ao mon tan te do mes mo pe río do
do ano an te ri or. Os da dos são da Su- 
pe rin ten dên cia Es ta du al de Re pres- 
são ao Nar co trá û co (Se narc), ór gão da
Po lí cia Ci vil, que in te gra a Se cre ta ria
de Es ta do de Se gu ran ça Pú bli ca (SSP-
MA).

De acor do com a Se narc, no pri- 
mei ro se mes tre des te ano fo ram apre- 
en di dos 396 qui los de en tor pe cen tes
di ver sos. O vo lu me re pre sen ta au- 
men to de 115%, em com pa ra ção a
2021, quan do to ta li za ram 184 qui los
de dro gas apren di das.

O mon tan te de apre en sões im pac- 
ta ain da nos va lo res re ti ra dos dos cri- 
mi no sos e que ser vi ri am pa ra aqui si- 
ção de ar mas e mais dro gas. 

No pri mei ro se mes tre de 2021, a
atu a ção das equi pes da Se narc re cu- 
pe rou o equi va len te a R$ 1,1 mi lhão
em dro gas. No mes mo pe río do des te
ano, o va lor re ti ra do do trá û co so mou
R$ 6,1 mi lhão. O va lor re pre sen ta au- 
men to em 438% no mon tan te û nan- 
cei ro que dei xou que ir pa ra o cri me.

A dro ga mais apre en di da foi a ma- 
co nha, com 225 qui los re ti ra dos do
trá û co, es te ano. No pe río do an te ri or,
a apre en são des ta dro ga so mou 160
qui los. Po rém, em re tor no û nan cei ro
pa ra o trá û co, a co caí na, a pas ta ba se
de co caí na e o crack li de ram. 

A ven da des tas dro gas ren de ria aos
tra û can tes R$ 5,5 mi lhões só no pri- 
mei ro se mes tre des te ano; en quan to a
co mer ci a li za ção da ma co nha não ul- 
tra pas sa ria os R$ 563 mil no mes mo
pe río do.

O au men to das apre en sões é re sul- 
ta do de ope ra ções di re tas no com ba te
a es ta for ma de cri mi na li da de, na atu- 
a ção par cei ras dos ór gãos que com- 
põem o sis te ma de se gu ran ça pú bli ca
e tam bém, em ações de com ba te a cri- 
mes co mo as sal tos e ho mi cí di os, que
mui tas ve zes, são re üe xo do trá û co de
dro gas.

De acor do com o su pe rin ten den te
da Se narc, de le ga do Eder son Mar tins
Pe rei ra, fo ram re a li za das um nú me ro
mai or de ope ra ções po li ci ais es te ano.
<Fo ram ações pon tu ais de bus ca e
apre en sões, bem co mo as re pres si vas

qua li û ca das e ope ra ções diá ri as, ve ri- 
û can do as de nún ci as e a par tir de nos-
sas pró pri as in ves ti ga ções. Nes se sen-
ti do, ti ve mos uma pro du ti vi da de ex-
ce len te, em es pe ci al pe las par ce ri as
re a li za das com as ou tras for ças de se-
gu ran ça=, in for mou.

O de le ga do ci tou ope ra ções pon tu- 
ais de bus cas e apre en sões, em cum-
pri men tos à re pre sen ta ção e de ci são
ju di ci al; a re pres são di re ta ao cri me
com abor da gens a pes so as, veí cu los e
áre as ma pe a das; além da atu a ção pe- 
rió di ca com in for ma ções de in ves ti- 
ga ções, de po pu la res e do Dis que De-
nún cia.

 <Es sas es tra té gi as re sul ta ram não
só nas apre en sões das dro gas, co mo
tam bém na pri são de vá ri os tra û can- 
tes e apre en são de bens e veí cu los
des sas or ga ni za ções cri mi no sas=, ex-
pli cou.

Fo ram apre en di das, tam bém, nas
ope ra ções a po lí cia, ar mas, apa re lhos
ce lu la res, ma te ri ais uti li za dos pa ra
pre pa rar as dro gas (ba lan ça de pre ci- 
são, pro du tos usa dos em mis tu ras e
ou tros).

REU NIÃO

Mais de 600 pro fis si o nais
da edu ca ção par ti ci pam
de de ba te so bre
re for mu la ção cur ri cu lar
do En si no Mé dio

Com a par ti ci pa ção de 600 pes so as – en tre ges to res e
di re to res re gi o nais das Uni da des Re gi o nais de Edu ca ção
(UREs), ges to res es co la res e ar ti cu la do res re gi o nais -, foi
re a li za da a Reu nião Téc ni ca da Se cre ta ria de Es ta do da
Edu ca ção (Se duc).

 O fo co do even to foi o

de sen vol vi men to das ações

pe da gó gi cas pa ra re for mu la ção

cur ri cu lar do En si no Mé dio pa ra o

2º se mes tre des te ano nos cen tros

de en si no de tem po par ci al.

A reu nião foi se di a da no Con ven to das Mer cês, nes ta
sex ta-fei ra (29).

Du ran te o en con tro, a se cre tá ria de Es ta do da Edu ca- 
ção, Leu zi ne te Pe rei ra da Sil va, des ta cou a lu ta de pro- 
fes so res e ges to res por uma edu ca ção pú bli ca de qua li- 
da de. <São vo cês que es tão no chão da es co la e is so pre- 
ci sa de mui ta pai xão, obs ti na ção. Meu pro fun do agra de- 
ci men to a to dos vo cês pe lo tra ba lho. A edu ca ção tem
que ser con tí nua, co mo nos en si na Aní sio Tei xei ra. Va- 
mos con ti nu ar com as ações exi to sas e fa zer os avan ços
ne ces sá ri os. Há mui to por fa zer, mui tos de sa û os, e va- 
mos dis cu tir ao lo go do en con tro=, de cla rou.

A di re to ra da URE de Ita pe cu ru, Cle o mar Ra be lo,
lem brou da im por tân cia dos even tos de pla ne ja men to e
ges tão. <En con tros co mo es se são mui to bem-vin dos,
uma vez que es ta mos em uma no va eta pa do en si no mé- 
dio, e es sas reu niões for ta le cem as nos sas ações nas es- 
co las e fa zem com que os nos sos es tu dan tes aten dam ao
que a so ci e da de exi ge de les atu al men te: co nhe ci men to,
es for ço e de di ca ção=, dis se.

Os par ti ci pan tes da reu nião ti ve ram aces so a vá ri as
pa les tras e tam bém pu de ram ti rar di ver sas dú vi das com
ori en ta ções téc ni cas so bre a im ple men ta ção da re for- 
mu la ção cur ri cu lar, pas san do pe la ges tão û nan cei ra do
Pro gra ma Na ci o nal de Ali men ta ção Es co lar (PNAE) até
a uti li za ção do Sis te ma de Ges tão de Aces so do Mi nis té- 
rio do Pla ne ja men to (Si gep).

São Luís, segunda-feira, 1 de agosto de 2022
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DADOS DA SENARC

Cresce mais de 100% apreensão de drogas no MA

DE ACORDO COM A SENARC,  NO 1º SEMESTRE DESTE ANO FORAM APREENDIDOS 396 QUILOS DE ENTORPECENTES DIVERSOS

Do brou a apre en são de dro gas, no
pri mei ro se mes tre des te ano, em re la- 
ção ao mon tan te do mes mo pe río do
do ano an te ri or. Os da dos são da Su- 
pe rin ten dên cia Es ta du al de Re pres- 
são ao Nar co trá û co (Se narc), ór gão da
Po lí cia Ci vil, que in te gra a Se cre ta ria
de Es ta do de Se gu ran ça Pú bli ca (SSP-
MA).

De acor do com a Se narc, no pri- 
mei ro se mes tre des te ano fo ram apre- 
en di dos 396 qui los de en tor pe cen tes
di ver sos. O vo lu me re pre sen ta au- 
men to de 115%, em com pa ra ção a
2021, quan do to ta li za ram 184 qui los
de dro gas apren di das.

O mon tan te de apre en sões im pac- 
ta ain da nos va lo res re ti ra dos dos cri- 
mi no sos e que ser vi ri am pa ra aqui si- 
ção de ar mas e mais dro gas. 

No pri mei ro se mes tre de 2021, a
atu a ção das equi pes da Se narc re cu- 
pe rou o equi va len te a R$ 1,1 mi lhão
em dro gas. No mes mo pe río do des te
ano, o va lor re ti ra do do trá û co so mou
R$ 6,1 mi lhão. O va lor re pre sen ta au- 
men to em 438% no mon tan te û nan- 
cei ro que dei xou que ir pa ra o cri me.

A dro ga mais apre en di da foi a ma- 
co nha, com 225 qui los re ti ra dos do
trá û co, es te ano. No pe río do an te ri or,
a apre en são des ta dro ga so mou 160
qui los. Po rém, em re tor no û nan cei ro
pa ra o trá û co, a co caí na, a pas ta ba se
de co caí na e o crack li de ram. 

A ven da des tas dro gas ren de ria aos
tra û can tes R$ 5,5 mi lhões só no pri- 
mei ro se mes tre des te ano; en quan to a
co mer ci a li za ção da ma co nha não ul- 
tra pas sa ria os R$ 563 mil no mes mo
pe río do.

O au men to das apre en sões é re sul- 
ta do de ope ra ções di re tas no com ba te
a es ta for ma de cri mi na li da de, na atu- 
a ção par cei ras dos ór gãos que com- 
põem o sis te ma de se gu ran ça pú bli ca
e tam bém, em ações de com ba te a cri- 
mes co mo as sal tos e ho mi cí di os, que
mui tas ve zes, são re üe xo do trá û co de
dro gas.

De acor do com o su pe rin ten den te
da Se narc, de le ga do Eder son Mar tins
Pe rei ra, fo ram re a li za das um nú me ro
mai or de ope ra ções po li ci ais es te ano.
<Fo ram ações pon tu ais de bus ca e
apre en sões, bem co mo as re pres si vas

qua li û ca das e ope ra ções diá ri as, ve ri- 
û can do as de nún ci as e a par tir de nos-
sas pró pri as in ves ti ga ções. Nes se sen-
ti do, ti ve mos uma pro du ti vi da de ex-
ce len te, em es pe ci al pe las par ce ri as
re a li za das com as ou tras for ças de se-
gu ran ça=, in for mou.

O de le ga do ci tou ope ra ções pon tu- 
ais de bus cas e apre en sões, em cum-
pri men tos à re pre sen ta ção e de ci são
ju di ci al; a re pres são di re ta ao cri me
com abor da gens a pes so as, veí cu los e
áre as ma pe a das; além da atu a ção pe- 
rió di ca com in for ma ções de in ves ti- 
ga ções, de po pu la res e do Dis que De-
nún cia.

 <Es sas es tra té gi as re sul ta ram não
só nas apre en sões das dro gas, co mo
tam bém na pri são de vá ri os tra û can- 
tes e apre en são de bens e veí cu los
des sas or ga ni za ções cri mi no sas=, ex-
pli cou.

Fo ram apre en di das, tam bém, nas
ope ra ções a po lí cia, ar mas, apa re lhos
ce lu la res, ma te ri ais uti li za dos pa ra
pre pa rar as dro gas (ba lan ça de pre ci- 
são, pro du tos usa dos em mis tu ras e
ou tros).

REU NIÃO

Mais de 600 pro fis si o nais
da edu ca ção par ti ci pam
de de ba te so bre
re for mu la ção cur ri cu lar
do En si no Mé dio

Com a par ti ci pa ção de 600 pes so as – en tre ges to res e
di re to res re gi o nais das Uni da des Re gi o nais de Edu ca ção
(UREs), ges to res es co la res e ar ti cu la do res re gi o nais -, foi
re a li za da a Reu nião Téc ni ca da Se cre ta ria de Es ta do da
Edu ca ção (Se duc).

 O fo co do even to foi o

de sen vol vi men to das ações

pe da gó gi cas pa ra re for mu la ção

cur ri cu lar do En si no Mé dio pa ra o

2º se mes tre des te ano nos cen tros

de en si no de tem po par ci al.

A reu nião foi se di a da no Con ven to das Mer cês, nes ta
sex ta-fei ra (29).

Du ran te o en con tro, a se cre tá ria de Es ta do da Edu ca- 
ção, Leu zi ne te Pe rei ra da Sil va, des ta cou a lu ta de pro- 
fes so res e ges to res por uma edu ca ção pú bli ca de qua li- 
da de. <São vo cês que es tão no chão da es co la e is so pre- 
ci sa de mui ta pai xão, obs ti na ção. Meu pro fun do agra de- 
ci men to a to dos vo cês pe lo tra ba lho. A edu ca ção tem
que ser con tí nua, co mo nos en si na Aní sio Tei xei ra. Va- 
mos con ti nu ar com as ações exi to sas e fa zer os avan ços
ne ces sá ri os. Há mui to por fa zer, mui tos de sa û os, e va- 
mos dis cu tir ao lo go do en con tro=, de cla rou.

A di re to ra da URE de Ita pe cu ru, Cle o mar Ra be lo,
lem brou da im por tân cia dos even tos de pla ne ja men to e
ges tão. <En con tros co mo es se são mui to bem-vin dos,
uma vez que es ta mos em uma no va eta pa do en si no mé- 
dio, e es sas reu niões for ta le cem as nos sas ações nas es- 
co las e fa zem com que os nos sos es tu dan tes aten dam ao
que a so ci e da de exi ge de les atu al men te: co nhe ci men to,
es for ço e de di ca ção=, dis se.

Os par ti ci pan tes da reu nião ti ve ram aces so a vá ri as
pa les tras e tam bém pu de ram ti rar di ver sas dú vi das com
ori en ta ções téc ni cas so bre a im ple men ta ção da re for- 
mu la ção cur ri cu lar, pas san do pe la ges tão û nan cei ra do
Pro gra ma Na ci o nal de Ali men ta ção Es co lar (PNAE) até
a uti li za ção do Sis te ma de Ges tão de Aces so do Mi nis té- 
rio do Pla ne ja men to (Si gep).

São Luís, segunda-feira, 1 de agosto de 2022
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Cresce mais de 100% apreensão de drogas no MA

DE ACORDO COM A SENARC,  NO 1º SEMESTRE DESTE ANO FORAM APREENDIDOS 396 QUILOS DE ENTORPECENTES DIVERSOS

Do brou a apre en são de dro gas, no
pri mei ro se mes tre des te ano, em re la- 
ção ao mon tan te do mes mo pe río do
do ano an te ri or. Os da dos são da Su- 
pe rin ten dên cia Es ta du al de Re pres- 
são ao Nar co trá û co (Se narc), ór gão da
Po lí cia Ci vil, que in te gra a Se cre ta ria
de Es ta do de Se gu ran ça Pú bli ca (SSP-
MA).

De acor do com a Se narc, no pri- 
mei ro se mes tre des te ano fo ram apre- 
en di dos 396 qui los de en tor pe cen tes
di ver sos. O vo lu me re pre sen ta au- 
men to de 115%, em com pa ra ção a
2021, quan do to ta li za ram 184 qui los
de dro gas apren di das.

O mon tan te de apre en sões im pac- 
ta ain da nos va lo res re ti ra dos dos cri- 
mi no sos e que ser vi ri am pa ra aqui si- 
ção de ar mas e mais dro gas. 

No pri mei ro se mes tre de 2021, a
atu a ção das equi pes da Se narc re cu- 
pe rou o equi va len te a R$ 1,1 mi lhão
em dro gas. No mes mo pe río do des te
ano, o va lor re ti ra do do trá û co so mou
R$ 6,1 mi lhão. O va lor re pre sen ta au- 
men to em 438% no mon tan te û nan- 
cei ro que dei xou que ir pa ra o cri me.

A dro ga mais apre en di da foi a ma- 
co nha, com 225 qui los re ti ra dos do
trá û co, es te ano. No pe río do an te ri or,
a apre en são des ta dro ga so mou 160
qui los. Po rém, em re tor no û nan cei ro
pa ra o trá û co, a co caí na, a pas ta ba se
de co caí na e o crack li de ram. 

A ven da des tas dro gas ren de ria aos
tra û can tes R$ 5,5 mi lhões só no pri- 
mei ro se mes tre des te ano; en quan to a
co mer ci a li za ção da ma co nha não ul- 
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e tam bém, em ações de com ba te a cri- 
mes co mo as sal tos e ho mi cí di os, que
mui tas ve zes, são re üe xo do trá û co de
dro gas.

De acor do com o su pe rin ten den te
da Se narc, de le ga do Eder son Mar tins
Pe rei ra, fo ram re a li za das um nú me ro
mai or de ope ra ções po li ci ais es te ano.
<Fo ram ações pon tu ais de bus ca e
apre en sões, bem co mo as re pres si vas

qua li û ca das e ope ra ções diá ri as, ve ri- 
û can do as de nún ci as e a par tir de nos-
sas pró pri as in ves ti ga ções. Nes se sen-
ti do, ti ve mos uma pro du ti vi da de ex-
ce len te, em es pe ci al pe las par ce ri as
re a li za das com as ou tras for ças de se-
gu ran ça=, in for mou.

O de le ga do ci tou ope ra ções pon tu- 
ais de bus cas e apre en sões, em cum-
pri men tos à re pre sen ta ção e de ci são
ju di ci al; a re pres são di re ta ao cri me
com abor da gens a pes so as, veí cu los e
áre as ma pe a das; além da atu a ção pe- 
rió di ca com in for ma ções de in ves ti- 
ga ções, de po pu la res e do Dis que De-
nún cia.

 <Es sas es tra té gi as re sul ta ram não
só nas apre en sões das dro gas, co mo
tam bém na pri são de vá ri os tra û can- 
tes e apre en são de bens e veí cu los
des sas or ga ni za ções cri mi no sas=, ex-
pli cou.

Fo ram apre en di das, tam bém, nas
ope ra ções a po lí cia, ar mas, apa re lhos
ce lu la res, ma te ri ais uti li za dos pa ra
pre pa rar as dro gas (ba lan ça de pre ci- 
são, pro du tos usa dos em mis tu ras e
ou tros).
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Mais de 600 pro fis si o nais
da edu ca ção par ti ci pam
de de ba te so bre
re for mu la ção cur ri cu lar
do En si no Mé dio

Com a par ti ci pa ção de 600 pes so as – en tre ges to res e
di re to res re gi o nais das Uni da des Re gi o nais de Edu ca ção
(UREs), ges to res es co la res e ar ti cu la do res re gi o nais -, foi
re a li za da a Reu nião Téc ni ca da Se cre ta ria de Es ta do da
Edu ca ção (Se duc).

 O fo co do even to foi o

de sen vol vi men to das ações

pe da gó gi cas pa ra re for mu la ção

cur ri cu lar do En si no Mé dio pa ra o

2º se mes tre des te ano nos cen tros

de en si no de tem po par ci al.

A reu nião foi se di a da no Con ven to das Mer cês, nes ta
sex ta-fei ra (29).

Du ran te o en con tro, a se cre tá ria de Es ta do da Edu ca- 
ção, Leu zi ne te Pe rei ra da Sil va, des ta cou a lu ta de pro- 
fes so res e ges to res por uma edu ca ção pú bli ca de qua li- 
da de. <São vo cês que es tão no chão da es co la e is so pre- 
ci sa de mui ta pai xão, obs ti na ção. Meu pro fun do agra de- 
ci men to a to dos vo cês pe lo tra ba lho. A edu ca ção tem
que ser con tí nua, co mo nos en si na Aní sio Tei xei ra. Va- 
mos con ti nu ar com as ações exi to sas e fa zer os avan ços
ne ces sá ri os. Há mui to por fa zer, mui tos de sa û os, e va- 
mos dis cu tir ao lo go do en con tro=, de cla rou.

A di re to ra da URE de Ita pe cu ru, Cle o mar Ra be lo,
lem brou da im por tân cia dos even tos de pla ne ja men to e
ges tão. <En con tros co mo es se são mui to bem-vin dos,
uma vez que es ta mos em uma no va eta pa do en si no mé- 
dio, e es sas reu niões for ta le cem as nos sas ações nas es- 
co las e fa zem com que os nos sos es tu dan tes aten dam ao
que a so ci e da de exi ge de les atu al men te: co nhe ci men to,
es for ço e de di ca ção=, dis se.

Os par ti ci pan tes da reu nião ti ve ram aces so a vá ri as
pa les tras e tam bém pu de ram ti rar di ver sas dú vi das com
ori en ta ções téc ni cas so bre a im ple men ta ção da re for- 
mu la ção cur ri cu lar, pas san do pe la ges tão û nan cei ra do
Pro gra ma Na ci o nal de Ali men ta ção Es co lar (PNAE) até
a uti li za ção do Sis te ma de Ges tão de Aces so do Mi nis té- 
rio do Pla ne ja men to (Si gep).
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A Grão-Pará Multimodal foi criada no ano de 2016 para 
duplicação da estrada de ferro Carajás. A partir da avalia-
ção de problemas relacionados ao transporte ferroviário 
do estado e do País, houve a oportunidade de criar solu-
ções logísticas complementares que ajudasse a transfor-
mar o sistema de transporte de cargas. Deste modo sur-
giu a Grão-Pará Multimodal, que a cada dia avança com 
estudos do Porto Das Águas Profundas e da ligação da 
Ferrovia Norte Sul. 

Segundo Paulo Salvador, diretor executivo da Grão-
-Pará Multimodal, desde o início das avaliações neces-
sárias para implantar as duplicações e os novos projetos 
portuários perceberam que “o estado tem um potencial 
logístico enorme. E o arco Norte, na Baía de São Marcos, 
é um ponto de saída sensacional”, declarou o diretor. Esse 
enorme potencial chama bastante atenção para inves-
tidores do ramo da logística internacional. “Não é à toa 
que foi incluído pela china na extensão da nova Rota da 
Seda”, conclui Salvador.

Projetos
Os dois principais projetos da Grão- Pará Multimodal 

atualmente é o Terminal Portuário de Alcântara, que está 
em fase final do Eia Rima, iniciado em 2019 e a Estra-
da de Ferro do Maranhão, ainda com data prevista para 
iniciar o Eia Rima. A partir dessas avaliações, Paulo Sal-
vador afirma que está aguardando as licenças de insta-
lação até o final de 2023 a fim de que as obras se iniciem 
após as chuvas de 2024, no segundo trimestre ou início 
do terceiro trimestre. Esperançoso, ele acredita que a 
primeira fase das operações será iniciada em 2027, com 
a conclusão da ligação até Açailândia em 2030.

Oportunidades
No âmbito portuário e ferroviário, o que não falta é opor-

tunidade de emprego.  Há um estudo do Ministério da In-
fraestrutura, com base em metodologia do meio ambiente, 
que indica a criação de 100 mil empregos diretos e indiretos.  
O diretor executivo afirma que “nas futuras obras do Termi-
nal Portuário de Alcântara e Estrada de Ferro do Maranhão 
haverá contratação na fase de operação e construção.”  

Paulo Salvador comenta sobre os projetos em par-
ceria com a Federação das Indústrias do Estado do 
Maranhão (FIEMA) e o Governo do Estado do Ma-
ranhão, para fazerem um planejamento de forma-
ção profissional para fase da construção e operação.  
Desde o início há preocupação para que a grande parte 
da mão de obra seja do estado e, poderá ser necessário 
fazer formação profissional específica. Ele afirma, ainda, 
que “isso contribui para um desenvolvimento equilibra-
do do maranhão”. Vale ressaltar que, dentre as funções 
ofertadas, há vagas reservadas aos indígenas, residentes 
da região de Alcântara.

Expansão para carregamento 
Com início das obras do Terminal Ferroviário de Alcântara 

e da Estrada de Ferro do Maranhão que está prevista para 
2023/2024 e prazo médio de 7 anos, a estimativa é transportar 
200 milhões de toneladas. Essa estimativa não é somente 
dos projetos que estão no papel, mas incluem os já existen-
tes. De acordo com Paulo Salvador “esse crescimento não 
favorecerá exclusivamente a Grão-Pará Multimodal, mas 
também o Porto do Itaqui, que poderá ter crescimento de 
31 milhões para 60 ou 70 milhões de toneladas de embar-
que”, comenta.  Esse crescimento vai além do nosso estado. 
“O Maranhão e a Baia de São Marcos podem ter um pa-
pel muito significativo nesta nova época de crescimento 
que já é latente e deslumbrante”, assegura.

Rota da Seda
Recentemente o Maranhão recebeu o professor Paul Lee 

no evento “As Potencialidades do Maranhão na Nova Rota 
da Seda da China: Oportunidades de Negócios e de Desen-
volvimento para o Brasil”. O representante da Grão-Pará, o 
diretor executivo Paulo Salvador, contou como essa inserção 
do maranhão é importante.  “Os países precisam negociar 
a inclusão em cadeias de desenvolvimento, os que não in-
vestem em relacionamentos internacionais, estão fora do 
jogo. O Brasil e o Maranhão têm uma pauta de exportação 
baseada em commodity, produtos que não são processados.”  
A Rota Da Seda pode permitir um desenvolvimento lo-
gístico e a criação das redes de desenvolvimento. Assim, 
o Estado não teria a dependência de 100% desses pa-
íses que exportam cargas pra processamento, como o 
Minério negociado com a China, por exemplo. E quan-
do exportado, já será processado e o valor será agregado, 
ocasionando mais lucros para o Brasil. E quanto maior 
a possibilidade dessas redes de desenvolvimento for-
necer independência comercial para o estado e o País, 
mais produtos serão processados aqui, a exemplo do agro.  
“O agro é um produto que pode ser exportado como commo-
dity e pode ser exportado como alimento”, finaliza o executivo.  
São esses os grandes investimentos trazidos pela China 
diretamente para o estado do Maranhão, tendo sua fase 
de desenvolvimento bastante acelerada.

Grão-Pará Multimodal: o promissor 
investimento portuário e ferroviário

ENTREVISTA

Há 6 anos a empresa está no Maranhão transformando o sistema de transporte de cargas

GRACIELE MORORO
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UFV BR XXVI EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA.
CNPJ 38.230.133/0001-27

Concessão de Licença. Torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente e Recursos Hídricos - SMARH de Balsas, processo nº 42935/2021, a Licença Única 
Ambiental (LUM) nº 001/2022 para a implantação e operação de um sistema de geração 
de energia solar fotovoltaica, localizado na Fazenda Paraíso, Zona Rural, Balsas/MA, com 
validade de 24 meses.

EDITAL DE INTIMAÇÃO 

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

INTIMA: LUCIANA DE OLIVEIRA CORREIA 

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR
Rua Jornalista Mauritonio Meire, 22 - Centro - Mirador/MA

AVISO DE ADIAMENTO
TOMADA DE PREÇOS Nº 08/2022-CPL/PMM

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 495/2022-AL 
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura de Mirador, por meio de seu Presidente, Antônio 
Barros Araújo, com fulcro na Tomada de Preços em epígrafe cujo objeto é a contratação de empresa para 
manutenção de sarjeta e meio fio, torna público para conhecimento dos interessados que a sessão de licitação 
no dia 28 de julho de 2022 às 09:00hs localizada na Rua Jornalista Mauritonio Meire, 22 - Centro - Mirador/
MA fica remarcada para o dia 04 de agosto de 2022 às 09:00hs em razão do feriado da adesão do Maranhão.
O presente Edital esta à disposição dos interessados na Comissão Permanente de 
Licitações da Prefeitura Municipal de Mirador podendo ainda ser adquiridos GRATUITAMENTE no 
portal da transparência do município por meio do link http://www.transparencia.mirador.ma.gov.br. 

Mirador, 26 de julho de 2022.

Antônio Barros Araújo
Presidente da CPL/PMM

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CNPJ 06.116.461/0001-00

AVISOS DE LICITAÇÃO PÚBLICA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022 - SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS. O Município de Anapurus - MA, 
torna público aos interessados que, com base na Lei nº 10.024/2019, 10.520/02, 7.892/2013 e subsidiariamente 
as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, fará realizar às 09h00min, (Nove horas),(horário 
de Brasília) do dia 17 de agosto de 2022, licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 028/2022, para registro de 
preços, do tipo menor preço por item, tendo por objeto Registro de Preços para Futura serviços de curso 
profissionalizante, conforme descrição no edital para atender as necessidades da Secretaria Municipal de 
Assistência Social de Anapurus/MA. Poderão participar deste pregão eletrônico as empresas que preencherem os 
requisitos do Edital. A sessão pública acontecerá pelo site: http://www.licitanet.com.br. O Edital e seus anexos estão à 
disposição dos interessados na Comissão Permanente de Licitação – CPL, localizada na Av. João Francisco Monteles, 
nº 2001 – Centro, Anapurus/MA, de segunda-feira à sexta-feira das 08:00 as 12:00 horas. O Edital também pode ser 
adquirido no site http://www.licitanet.com.br. Anapurus/MA, 29 de Julho de 2022.ALMIR LIMA DA SILVA. Pregoeiro.

Objeto: “Registro de Preços para eventual e futura aquisição de materiais permanentes, para atender as 

necessidades das unidades de saúde da Secretaria de Estado da Saúde do Maranhão/SES.”; Abertura: 

12/08/2022, às 10h (horário de Brasília); Local: www.comprasgovernamentais.gov.br. Informações: 

Comissão Setorial Permanente de Licitação – CSL, localizado na Av. Professor Carlos Cunha, s/n, 

Jaracaty, CEP: 65.076-820, São Luís/MA; E-mail: csl.sesmaranhao@gmail.com e csl@saude.ma.gov.br; 

Fones: (98) 31985558 e 31985559.

São Luís - MA, 22 de julho de 2022

MARCOS MENDES DE LUCENA

Pregoeiro da SES/MA

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

COMISSÃO SETORIAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2022
PROCESSO Nº 125827/2022/SES

Objeto: “Aquisição de materiais permanentes, destinado à reestruturação dos ambientes do Hospital 

Regional Materno Infantil de Imperatriz – HRMI e Maternidade de Alta Complexidade do Maranhão – 

MACMA, com recursos oriundos da Proposta n° 06023.953000/1200-08-MS. Abertura: 12/08/2022, às 

9h (horário de Brasília); Local: Site do Portal de Compras do Governo Federal 

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

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

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

São Luís - MA, 22 de julho de 2022

CHRISANE OLIVEIRA BARROS

Pregoeira da SES / MA

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

COMISSÃO SETORIAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 042/2022
PROCESSO Nº 121382/2022/SES

Objeto: Registro de preços para aquisição de medicamentos para atender demandas judiciais expedidas 

contra o Estado do Maranhão, de acordo com os quantitativos e discriminações transcritas no Termo de 

Referência. A Pregoeira Oficial da Secretaria de Estado da Saúde, comunica que a sessão marcada para 

o dia 29/07/2022, às 9h (horário de Brasília) não será realizada, estando SUSPENSA até ulterior 

deliberação; Local: Site do Portal de Compras do Governo Federal 

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

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

csl.sesmaranhao@gmail.com; Fones: (98) 31985558 e 31985559.

São Luís - MA, 26 de julho de 2022

CHRISANE OLIVEIRA BARROS

Pregoeira da SES/MA

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

COMISSÃO SETORIAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE SUSPENSÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/2022
PROCESSO Nº 127739/2022/SES

Aos trinta e um dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois, às quatorze horas e trinta minutos, na sede da Companhia de Saneamento Ambiental do 

Maranhão – CAEMA, CNPJ nº 06.274.757/0001-50, NIRE nº 21300003711, situada à Rua Silva Jardim, nº. 307 – Centro, CEP 65.020-560, nesta cidade de 

São Luís, capital do estado do Maranhão, reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia para tratar sobre a seguinte pauta: 1. 

Deliberar sobre Estratégia de longo prazo, conforme disposto no Art. 45, inciso XV, alínea “b”, do Estatuto Social da Companhia; 2. O que mais 

ocorrer. Considerando as restrições decorrentes da pandemia do Coronavírus (Covid-19), registra-se que esta reunião do Conselho de Administração ocorreu 

de forma híbrida, ou seja, presencial e por meio de videoconferência, aplicativo Google Meet. Participaram da presente reunião os conselheiros Roberto Santos 

Matos, Marcos Aurélio Alves Freitas, Marcos Antonio da Silva Grande, Marcos Antonio Silva do Nascimento, Antonio de Jesus Leitão Nunes. Foram convidados 

e também estiveram presentes, Ronaldo Ferreira Braga – Diretor de Gestão Administrativa, Financeira e de Pessoas, Geraldo Demosthenes Siqueira - Chefe 

da Unidade de Planejamento e Políticas Públicas e Durval Nascimento dos Santos – Assistente de Planejamento. Para secretariar os trabalhos, Andréa Ramos

Pereira, respondendo pelo cargo de Secretária do Conselho de Administração. Constituída a mesa e considerando o número legal para deliberações, o 

Presidente do Conselho, Roberto Santos Matos, deu início aos trabalhos declarando instalada a Sessão, sendo efetuada a leitura do Edital de Convocação, 

publicado no Diário Oficial do Estado e no Jornal O Imparcial nos dias 25, 26 e 27 de maio de 2022. Sendo efetuada a leitura do Edital de Convocação: O 

Conselho de Administração da Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão – CAEMA, convoca os Senhores Conselheiros para participarem da 

Reunião, a ser realizada no dia 31 de maio 2022, às 14h30, na sede social da Companhia, situada a Rua Silva Jardim, nº 307, Centro, na cidade de São Luís, 

estado do Maranhão a fim de deliberarem sobre a seguinte pauta: 1. Deliberar sobre Estratégia de longo prazo, conforme disposto no Art. 45, inciso XV, 

alínea “b”, do Estatuto Social da Companhia; 2. O que mais ocorrer. São Luís, 19 de maio de 2022. Roberto Santos Matos. Presidente do Conselho, 

Marcos Aurélio Alves Freitas. Presidente da CAEMA. Terminada a leitura do Edital de Convocação, o Presidente do Conselho, Roberto Santos Matos deu 

continuidade e colocou para apreciação primeiro item da pauta: 1. Deliberar sobre Estratégia de longo prazo, conforme disposto no Art. 45, inciso XV, 

alínea “b”, do Estatuto Social da Companhia; o Chefe da Unidade de Planejamento e Políticas Públicas – UEP, apresentou o item explicando que no atual 

contexto de mudanças nas legislações exige esforços das empresas públicas de saneamento no sentido de se ajustarem a novas exigências legais e buscarem 

eficiência e alternativas inovadoras para competirem no mercado que se abre para a iniciativa privada. Nesse sentido, é imperioso que as companhias de 

saneamento se ajustem à Lei das Estatais Nº 13.303/2016, que trata do estatuto jurídico da empresa pública e da sociedade de economia mista; bem como à 

Lei Nº 14.026/2020, que atualiza o Marco Legal do Saneamento Básico e entre outras legislações. Esse cenário, agravado pela crise sanitária da pandemia da 

COVID-19, que tem afetado a economia dos países, particularmente, a economia do Brasil e das companhias de saneamento, exige um enfrentamento com 

inovação e adoção de um modelo de gestão estratégica de excelência em função dos desafios financeiros, operacionais, comerciais e de engenharia para o 

alcance das metas de universalização até o ano de 2033. Fez um recorte sobre o contexto do saneamento no Brasil e no Estado do Maranhão, mencionando 

que os dados sugerem que houve uma melhoria no atendimento dos serviços de abastecimento de água e esgoto de 2020 em comparação com 2019 Contudo, 

há necessidade de avanços mais expressivos, principalmente na coleta e tratamento de esgotos visando a universalização do acesso. As ações de prestação 

de serviços de Saneamento Básico constam no PPA 2020-2023 do Governo do Estado. Informou ainda, que em 2021 houve entrega de diversas obras de 

ampliação e melhoria de sistemas de abastecimento de água e esgoto em todo o Estado do Maranhão, as quais possibilitaram a melhoria na qualidade de vida 

da população maranhense. Foram obras inauguradas em São Luís, Imperatriz, Vargem Grande, São Vicente Férrer, Gonçalves Dias, Senador La Rocque, 

Chapadinha, Presidente Dutra, Buriticupu entre outros, compondo um montante de aproximadamente 20 intervenções e R$ 20 milhões de investimento. O 

Mapa Estratégico da CAEMA foi construído com base na metodologia do Balanced Scorecard (BSC), traduzido em português como “Balanço de Indicadores 

de Desempenho”. O Mapa Estratégico apresentado contém: Posicionamento Estratégico, Negócio, Missão, Visão de Futuro, Valores, Perspectivas e Objetivos 

Estratégicos. O Plano de Negócio está ajustado ao disposto no art. 23, § 1º, inciso I da Lei Federal nº 13.303/2016, bem como ao art. 45, inciso XV, alínea “b” 

do Estatuto Social da CAEMA e permite indicar os investimentos programados para o exercício de 2022 relativos a ampliação e melhorias de sistemas de 

abastecimento de água e esgotamento sanitário, bem como o desenvolvimento institucional, traduzidos em programas e compromissos da CAEMA e do 

Governo. O Plano de Metas foi acompanhado mensalmente durante o ano de 2021, de forma a monitorar o desempenho da organização, e consolidar conceitos 

e boas práticas de gestão na Companhia. Este monitoramento, além de facilitar o acompanhamento dos indicadores e resultados da Companhia, também 

contribuem para a união dos setores visando alcançar resultados. Por fim, mencionou que no início de 2022, as metas foram revistas para serem cada vez mais 

assertivas, frente aos desafios do cenário nacional do saneamento básico. Desta forma, a Companhia utilizará cada vez mais de esforços para sua missão, de 

promover o saneamento básico por meio do abastecimento de água e esgotamento sanitário, com sustentabilidade, e visão de ser reconhecida pela eficiência 

na prestação de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário à população maranhense. Após a apresentação foi cedida a palavra aos 

Conselheiros. O Presidente do Conselho, Roberto Santos Matos, teceu algumas considerações, informando que o Maranhão está contratando o Plano 

Estratégico de Longo Prazo do Estado – Maranhão 2050 e que o referido plano será elaborado pela SEPLAN, em conjunto com empresa NATOPLAN e o 

Instituto Maranhense Socioeconômico e Cartográfico. Dando continuidade, informou que foi iniciado as tratativas com a União Europeia no sentido de captação 

de recursos a fundos perdidos, e que posteriormente será agendado uma reunião com a CAEMA para discutir sobre o assunto. Por fim, propôs algumas 

melhorias no Plano Estratégico entre elas que deve ser verificado as viabilidades técnicas e financeiras para averiguar as possibilidades da implementação no 

que foi estipulado pelo plano e também o desdobramento das metas em médio, curto e curtíssimo prazo. O Conselheiro Marcos Antônio Silva do 

Nascimento, iniciou sua fala parabenizando os responsáveis pela construção do documento, entretanto ressaltou que é necessário dá uma celeridade na 

entrega do mesmo, haja a vista que o referido plano deveria ter sido entregue no final do exercício passado. Ademais, solicitou algumas alterações no texto do 

documento. Foi sugerido ao Conselheiro que encaminhe suas contribuições para a Unidade de Planejamento e Políticas Públicas que fará os possíveis ajustes. 

Por último, enfatizou que devido à ausência das informações contábeis que deveriam ter sido encaminhadas para Agência Reguladora Estadual e para Agência 

Nacional de Águas e Saneamento Ambiental - ANA, causou uma fragilidade à empresa diante do marco regulatório. Diante desse fato, ressaltou que 

precisamos unir forças para superar este momento e garantir a manutenção da empresa na prestação dos serviços de abastecimento de água e esgotamento 

sanitário. O Conselheiro Marcos Aurélio Alves Freitas, complementou a fala do Conselheiro Marcos Antônio Silva do Nascimento mencionando que a gestão 

anterior deveria ter encaminhado as informações da comprovação da capacidade econômico-financeira, pois mesmo ela não possuindo tais informações não 

a eximi de responder aos questionamentos dentro da temporalidade necessária. Após as discussões, foi aprovado por unanimidade a Estratégia de longo 

prazo conforme, disposto no Art. 45, inciso XV, alínea “b”, do Estatuto Social da Companhia, instituída pela RCA 0006/2022. Passando para o item 2 

O que mais ocorrer, 2.1 O Sr. Marcos Aurélio Alves Freitas, pautou a cerca da prestação de serviço no Município de Imperatriz, informando que foi entregue 

a pauta de defesa da Companhia para a Procuradoria Geral do Estado assim como está aguardando os desdobramentos de outras ações que foram realizadas 

junto ao Superior Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas do Maranhão, Ministério Público, etc. O Conselheiro Marcos Antônio Silva do Nascimento, 

requereu que o Comitê de Conduta e Integridade – CCI apure responsabilidade sobre o não envio da comprovação da capacidade econômico-financeira, 

solicitado pela Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Serviços Públicos – MOB. O Conselheiro Antonio de Jesus Leitão Nunes reiterou o que foi discutido 

na Ata 439ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração que trata da correspondência enviada para os Conselheiros pela Procuradoria Geral da Fazenda 

informando que a Companhia possui débitos inscritos na dívida ativa da União e do FGTS. Ademais, solicitou que a CAEMA tome providências quanto ao 

assunto. O Conselheiro Marcos Aurélio Alves Freitas, informou que a empresa recebeu a notificação e encaminhou a Procuradoria Geral do Estado para as 

devidas tratativas. Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho, Roberto Santos Matos, franqueou a palavra aos demais e como dela ninguém fez 

uso, agradeceu a presença de todos, e em seguida, deu por encerrada a reunião, pelo que eu, Andréa Ramos Pereira, respondendo pelo cargo de Secretária 

do Conselho de Administração, fiz lavrar a presente Ata, em livro próprio, que depois de lida e achada conforme, vai assinada pelos Conselheiros presentes. 

Roberto Santos Matos, Marcos Aurélio Alves Freitas, Antônio de Jesus Leitão Nunes, Marcos Antônio da Silva Grande e Marcos Antônio Silva do Nascimento. 

Está conforme a original, transcritas no livro próprio nº 006, folhas 179, 179v, 180, 180v, 181, 181v e 182. Esta ATA foi registrada na JUCEMA sob o nº 

20220848068 em 22/07/2022 Protocolo 2200848068, Empresa 21 3 0000371 1. Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão – CAEMA.

ESTADO DO MARANHÃO
COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO – CAEMA

ATA DA 447ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DA COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO – CAEMA

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Saúde em Cardiologia 

para atender a demanda da POLICLINICA DO COROADINHO.

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço Por Lote.

SITUAÇÃO DA LICITAÇÃO: FICA ADIADA ATÉ ULTERIOR DELIBERAÇÃO.

Motivo: Conforme solicitação do setor demandante para revisão processual das especificações técnicas.

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

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

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

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

e-mails csl.emserh.ma@gmail.com e/ou vanessaleite.cslemserh@gmail.com, ou pelo telefone (98) 

3235-7333.

São Luís (MA), 29 de julho de 2022

Vanessa Leite Maranhão

Agente de Licitação da EMSERH

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO

LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 183/2022 - CSL/EMSERH
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 56.193/2022 – EMSERH

O Presidente da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar designada pelo Secretário de Estado 

da Saúde, por meio da PORTARIA/SES/MA nº 545, de 28 de abril de 2022, publicada no D.O.E. nº 082, 

de 4 de maio de 2022, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto no art. 254 da Lei Estadual 

nº 6.107/1994 e art. 256, II, do Código de Processo Civil Brasileiro, CITA pelo presente Edital, por se 

encontrar em local incerto e não sabido, a servidora LUCILENE DE JESUS PEREIRA DE OLIVEIRA, 

Auxiliar de Serviços Gerais, ID nº 303424-00 (Matrícula nº 62053-00), para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, a partir da publicação deste, apresentar DEFESA ESCRITA nos autos do Processo 

Administrativo Disciplinar nº 92813/2022 (Apensos nº 177336/2018 e 128714/2022), no qual se encontra 

indiciada por suposto abandono de cargo, sendo-lhe facultada vista dos autos na sala do Serviço de 

Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar da Secretaria de Estado da Saúde – SESPAD/SES, 

instalado na Av. Professor Carlos Cunha, s/n, Jaracaty, CEP: 65076-820, São Luís – MA.

São Luís – MA, 27 de julho de 2022

HEITOR FERREIRA DE CARVALHO

Presidente da Comissão Processante

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

SERVIÇO DE SINDICÂNCIA E PROCESSO
ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR

EDITAL DE CITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANO DO MARANHÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2022 PROCESSO Nº 0330/2022. A prefeitura municipal de 

Serrano do Maranhão, através da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão, torna público 

para conhecimento dos interessados que na data 11/08/2022, horário 09:00hs, na sede da 

Prefeitura Municipal no endereço Avenida das Palmeiras, s/n, Centro, Serrano do Maranhão-MA, 

fará realizar licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo Menor Preço por item, para 

execução indireta por empreitada por preço unitário, para contratação de empresa especializada 

na prestação de serviços de lavagem e higienização, serviços de borracharia, compreendendo 

consertos/reparos e montagens de pneus dos veículos e máquinas pertencentes a frota do 

município de serrano do maranhão, conforme as condições  estabelecidas neste edital e seus 

anexos. O procedimento licitatório observará as disposições da Lei Federal 10.520/2002, e 

subsidiariamente as Leis Federais nº 8.666/1993 e Leis Complementares nºs 123/2006 e 

alterações posteriores. O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no Portal da 

Transparência onde poderá ser consultado e obtido cópia e no endereço supracitado. Serrano do 

Maranhão (MA), 26 de julho de 2022 Jonatas de Castro Costa Secretário Municipal de 

Planejamento e Gestão.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANO DO MARANHÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 17/2022. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 03.29/2022. O Município 
de Serrano do Maranhão, através do Secretário de Planejamento e Gestão, torna público para 
conhecimento dos interessados que no dia 17/08/2022, horário 09:00hs, no endereço Av das 
Palmeiras, S/N, Centro, Serrano do Maranhão/MA (Prédio da Prefeitura Municipal), fará realizar 
licitação na modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para execução indireta no regime 
de empreitada por preço global, para Contratação de Escritório de Advocacia para prestação de 
serviços técnicos advocatícios, com a finalidade de atuar em defesa dos interesses do Município, 
nas áreas Administrativa, Previdenciária, Cível e Contenciosa no âmbito das Justiças Federal, 
Estadual, Tribunais Superiores e Tribunais de Contas, incluindo os processos já existentes e demais 
serviços de consultoria, conforme as condições estabelecidas neste edital e seus anexos. O 
procedimento licitatório observará as disposições da Lei Federal nº 8.666/93, e subsidiariamente, as 
Leis Complementares nºs 123/06, 147/14 e 155/16. O Edital estará disponível na sede da Prefeitura 
Municipal, no endereço Avenida das Plameiras, S/N, Centro, Serrano do Maranhão, onde poderá ser 
consultado gratuitamente ou obtido cópia, mediante pagamento de DAM de forma a cobrir os custos 
com a reprodução do Edital, no portal oficial da Prefeitura Municipal. Serrano do Maranhão, MA, 27 
de julho de 2022. Jonatas de Castro Costa. Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

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 018/2022. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 
068.10.05/2022- 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,  o ADIAMENTO do certame 
PREGÃO ELETRÔNICO para o dia 08 de agosto de 2022 às 14h30min (quatorze horas e trinta minutos) 
no sítio eletrônico do Portal Bolsa Nacional de Compras (BNC) - www.bnc.org.br. O objeto do certame é o 
registro de preços para eventual e futura contratação de serviços de borracharia, para atender a demanda da 
Prefeitura de Riachão/MA, que tem por critério de julgamento o menor preço por item. Os interessados poderão 
consultar e obter o Edital e seus Anexos gratuitamente através dos endereços eletrônicos do Portal Bolsa Nacional de 
Compras (BNC) - www.bnc.org.br e site oficial da Prefeitura de Riachão/MA http://www.riachao.ma.gov.br. Outras 
informações pelo e-mail cplriachao.ma@gmail.com ou pelo telefone (99) 9 8448-5262 das 09:00 às 12:00 h. Base Legal 
Lei nº 8.666/93 e seus Articulados. Riachão/MA, 28 de julho de 2022. Walisson Cunha Duarte. Pregoeiro 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 ADMINISTRATI-
VO 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, o ADIAMEN-
TO do certame PREGÃO ELETRÔNICO para o dia 08 de agosto de 2022 às 09h00min (nove horas) no 
sítio eletrônico do Portal Bolsa Nacional de Compras (BNC) - www.bnc.org.br. O objeto do certame é o re-
gistro de preços para eventual e futura aquisição de material esportivo, para atender a demanda da Se-
cretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer da Prefeitura de Riachão/MA, que tem por critério de 
julgamento o menor preço por item. Os interessados poderão consultar e obter o Edital e seus Anexos gra-
tuitamente 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, 28 de julho de 2022. Walisson Cunha Duarte. Pregoeiro Municipal.

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

CNPJ: 05.282.801/0001
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2022. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 
104.26.07/2022- 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 a licitação do 
Pregão Eletrônico n.º 024/2022 no dia 17 de agosto de 2022 às 09h00min (nove horas) no sítio eletrônico do 
Portal Bolsa Nacional de Compras (BNC) - www.bnc.org.br. O objeto do certame é o registro de preços para futura e 
eventual contratação de empresa na prestação de serviços de exames de imagem com recurso óptico, procedimentos
 em cirurgias oftalmológicas e aquisição de óculos receituário e de proteção, para atender as necessidades da Secretaria 
Municipal de Saúde, da Prefeitura de Riachão/MA (itens remanescentes do Processo Administrativo n. º 063.26.04/2022 
do Pregão Eletrônico n. º 016/2022), que tem por critério de julgamento o menor preço por item. Os interessados 
poderão consultar e obter o Edital e seus Anexos gratuitamente através dos endereços eletrônicos do Portal Bolsa 
Nacional de Compras (BNC) - www.bnc.org.br e site oficial da Prefeitura de Riachão/MA http://www.riachao.ma.gov.br. 
Outras informações pelo e-mail cplriachao.ma@gmail.com ou pelo telefone (99) 9 8448-5262 das 09:00 às 12:00 h. Base 
Legal Lei nº 8.666/93 e seus Articulados. Riachão/MA, 28 de julho de 2022.Walisson Cunha Duarte. Pregoeiro Municipal.

ESTADO DO MARANHÃO
 CNPJ: 01.612.533/0001-97

 Praça Carlos Alberto Siqueira Amorim, nº 100, Centro, Turilândia - MA - CEP: 65276-000
AVISO DE LICITAÇÃO. CONCORRÊNCIA Nº 002/2022. O Município de Turilândia (MA), através da 
Secretaria Municipal de Administração e Finanças, por meio da Comissão Permanente de Licitação – CPL, 
avisa aos interessados que fará realizar Licitação na seguinte modalidade e condições. Modalidade: Concorrên-
cia. Tipo de licitação: Menor preço Global, que será regida pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. 
Objeto: contratação de empresa para Prestação de Serviços de terceirizados de mão de obra 
temporária em caráter complementar ao Município de Turilândia - MA. ABERTURA: 01 de setembro de 
2022, as 09h:00min (nove horas), na sala da Comissão Permanente de Licitação, situado na Praça Carlos Alberto 
Siqueira Amorim, nº 100 - Centro – Turilândia - MA, onde serão recebidas e abertas a DOCUMENTAÇÃO E 
PROPOSTA. Participarão da Licitação todas as firmas especializadas no ramo, que comprovem possuir os 
requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital, para a execução de seus objetivos, perante a Comissão 
Permanente de Licitação. Maiores informações poderão ser obtidas no site www.turilandia.ma.gov.br/portal/index.
php/portal-da-transparencia e na Sala da Comissão Permanente de Licitação, no endereço acima, no horário das 8:00 
(oito) às 12:00 (doze) horas, de segunda à sexta-feira. Dúvidas e esclarecimentos, e-mail: cplturilandia@gmail.
com. Turilândia - MA, 27 de julho de 2022. Leilson Costa Fonseca – Secretário Municipal Administração e Finanças.

TOMADA DE PREÇOS Nº 09/2022 – CPL
Processo Administrativo Nº 191/2022

AVISO DE LICITAÇÃO
INTERESSADO: Município de São Raimundo das Mangabeiras - MA.
OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para recuperação e melhorias em pontes de madeira no 
Município de São Raimundo das Mangabeiras/MA.
DATA DA SESSÃO: 19/08/2022. 
HORÁRIO: 09h00min (nove) horas.
FONTE DE RECURSOS:  TESOURO.
OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital poderá ser obtido ou consultado na Comissão Permanente de Licitação, em 
dias úteis, de segunda a sexta, das 08h00min às 12h00min, também podendo ser obtido gratuitamente por meio 
digital nesta COMISSÃO, bem como no site da Prefeitura Municipal de São Raimundo das Mangabeiras/MA: 
https://saoraimundodasmangabeiras.ma.gov.br, onde poderão ser consultados gratuitamente. Mais Informa-
ções poderão ser consultadas e obtidas através do e-mail: cpl@saoraimundodasmangabeiras.ma.gov.br.

São Raimundo das Mangabeiras - MA, 29 de julho de 2022.

Camila Sousa Brito Rocha
 Presidente CPL

                        DEFENSORIA PÚBLICA 
DO ESTADO DO MARANHÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2022-DPE/MA 

A Defensoria Pública do Estado do Maranhão (UASG 453747), através de sua Comissão 
Permanente de Licitação - CPL, torna público que realizará o Pregão Eletrônico nº 018/2022 na 
forma da Lei Federal nº 10.520/2002, Lei Federal nº 8.666/1993, Decreto Federal nº 10.024/2019, Lei 
Complementar Federal nº 123/2006 e demais normas pertinentes a espécie, licitação na modalidade 
Pregão Eletrônico para aquisição de material permanente, nas condições constantes do Termo de 
Referência - ANEXO I do Edital. Data/Hora abertura do certame: dia 15/agosto/2022 às 09:00h. O 
Edital está disponível nas páginas: www.comprasgovernamentais.gov.br; defensoria.ma.def.br e 
www.tce.ma.gov.br. 

São Luís, 26/07/2022. 
Comissão Permanente de Licitação-DPE/MA.

Nosso papel 
tá on, 

tá impresso, 
todo dia
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O grupo Titara opera no Maranhão opera desde 2014, sob Licença de Operação
concedida pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais

ROSÁRIO

Sustentabilidade e
inclusão social 

U
ma equi pe téc ni ca e ad mi- 
nis tra ti va da Se cre ta ria de
Es ta do de De sen vol vi men- 
to Econô mi co e Pro gra mas

Es tra té gi cos (SE DE PE) es te ve, es ta se- 
ma na, vi si tan do a Ti ta ra Cen tral de
Ge ren ci a men to Am bi en tal, no po vo a- 
do de Bu e nos Ai res, no mu ni cí pio Ro- 
sá rio, pa ra co nhe cer a plan ta de tra ta- 
men to de re sí du os. A Ti ta ra S/A é uma
mo der na cen tral de ge ren ci a men to
de re sí du os só li dos, que atua de for ma
se gu ra e am bi en tal men te cor re ta,
aten den do às de man das ge ra das pe lo
cres ci men to do se tor lo gís ti co e in- 
dus tri al da re gião on de es tá lo ca li za- 
da, com ob je ti vo de vi a bi li zar a in fra- 
es tru tu ra ne ces sá ria pa ra que os em- 
pre en di men tos tra gam de sen vol vi- 
men to e ri que za de for ma sus ten tá vel
pa ra o Ma ra nhão.

Sob a li de ran ça do se cre tá rio ad- 
jun to, Ge ral do Car va lho, a equi pe da
SE DE PE co nhe ceu to das as eta pas de
tra ta men to do li xo re ce bi do pe la em- 
pre sa, que cum pre to dos os pro to co- 
los in ter na ci o nais de üu xo sus ten tá- 
vel de re sí du os e eüu en tes. Atu al men- 
te, a Ti ta ra re ce be e tra ta o li xo de São
Luís e de mais 15 mu ni cí pi os. Além de
tra ba lhar com a pers pec ti va de re du- 
ção de im pac to am bi en tal, a pro pos ta
da Ti ta ra é per mi tir a aber tu ra, por
meio do tra ta men to ade qua do do li xo,
de no vos ni chos de ne gó ci os que te- 
nham a sus ten ta bi li da de e a in clu são
so ci al co mo ei xo. A Se cre ta ria de Es ta- 
do tem atu a do, com ên fa se, em es tu- 
dos e atra ção de ne gó ci os pa ra o Ma- 
ra nhão que ado tem a sus ten ta bi li da- 
de am bi en tal, in cluin do o tri pé: prá ti- 
cas so ci ais, am bi en tais e econô mi cas.

O gru po Ti ta ra ope ra no Ma ra nhão
ope ra des de 2014, sob Li cen ça de
Ope ra ção con ce di da pe la Se cre ta ria
de Es ta do do Meio Am bi en te e Re cur- 
sos Na tu rais, com tec no lo gi as in ter- 
na ci o nais avan ça das, dis pon do de li- 
cen ci a men to de to das as su as eta pas.
A em pre sa lo ca li za-se nu ma área de
1.780.000 m², que com pre en de um
ater ro sa ni tá rio e in dus tri al pa ra re sí- 
du os só li dos de clas se II, um ater ro in- 
dus tri al pa ra re sí du os só li dos de clas- 
se I, área de so li di û ca ção, es ta ção de
tra ta men to de cho ru me e es ta ção de
tra ta men to de eüu en tes in dus tri ais. O
mo de lo de tra ta men to im ple men ta do
vi sa mi ni mi zar ao má xi mo os im pac- 
tos cau sa dos pe la de com po si ção de
re sí du os só li dos e ga ran te, por meio
de mo ni to ra men to cons tan te, que a
de com po si ção do li xo não ape nas

pos sa ocor rer den tro de pa râ me tros
am bi en tais con tro la dos, co mo ain da
pro por ci o ne o apro vei ta men to de
sub pro du tos de al to va lor agre ga do,
co mo a ge ra ção de ener gia por meio
da quei ma de gás de ri va do do pró prio
li xo.

Há um mês, a SE DE PE ins ta lou a
Co mis são Es ta du al de Ener gia Re no-
vá vel, cri a da por de cre to que es ta be- 
le ce a po lí ti ca es ta du al de ener gi as re- 
no vá veis, fun da men tal nes te mo-
men to de tran si ção da ma triz ener gé- 
ti ca mun di al, com ob je ti vo de de sen-
vol ver es tu dos, di re tri zes, pro gra mas
e ações ne ces sá ri as à ex pan são da
ofer ta de ener gi as re no vá veis no es ta- 
do, co lo can do o Ma ra nhão à fren te de
ou tras uni da des da Fe de ra ção nes te
se tor.

HOMICÍDIO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO

Tribunal do Júri de São Luís julga 42 réus em agosto

OS JULGAMENTOS SERÃO NOS SALÕES LOCALIZADOS NO PRIMEIRO ANDAR DO FÓRUM DESEMBARGADIOR SARNEY COSTA, CALHAU

As Va ras do Tri bu nal do Jú ri de São
Luís jul gam nes te mês de agos to 42
acu sa dos de ho mi cí dio e ten ta ti va de
ho mi cí dio. 

Di a ri a men te a ses sões co me çam às
8h30, nos sa lões lo ca li za dos no pri- 
mei ro an dar do Fó rum Des. Sarney
Cos ta (Ca lhau).

No 1º Tri bu nal do Jú ri se rão jul ga- 
dos Rai mun do No na to Car va lho Sil va
(02), Ja el son Fer rei ra, Jo si el Li ma Trin- 
da de, Wel lin ton Cam pos San tos e
Mar ce lo Sou sa Car nei ro (04), Fran ci- 
val do Cu trim Du ar te (08), Di e go La vra
Mar tins (10), Le nil son de Sou sa Pe rei- 
ra (16), Ed mar Ma cau (18), Natha lia
San ta na Ro dri gues (23), An sel mo Bis- 
po Fer rei ra Ma cha do Jú ni or e Raild- 
son Pi res Lis boa (25) e Fá bio Cos ta

Mo rais e Dou glas Ama ral Mar tins
(30). A uni da de ju di ciá ria tem co mo
ti tu lar o juiz Gil ber to de Mou ra Li ma.

Já no 2º Tri bu nal do Jú ri, pre si di do
pe lo juiz Clé sio Co e lho Cu nha, sen ta- 
rão no ban co dos réus Ro má rio da
Con cei ção Araú jo (05), Tai lon do Nas- 
ci men to Araú jo (10), Ge o va na Sil va
Pe rei ra (12), Di e go dos San tos Gu ter- 
res, Luís Antô nio Pa vão Fer rei ra, Jad- 
son Ro sa Câ ma ra e Jo sé Ivan Sil va Câ- 
ma ra (17), Ra wl li son Ru a no Me lo Mu- 
niz (19), Mo sa ni el Gou lart Di as (23),
Mau ro Cam pos Al ves Ne to, Emer son
Bas tos Di as e Ja nio Mi chel Ora Vi a na
(24), Ga bri el dos San tos Sou sa (26),
Moi sés Cor rea (30) e Sa mu el Gal vão
Al mei da (31).

Os ju ra dos do 3º Tri bu nal do Jú- 

ri jul ga rão em agos to Da vid Ar li son da
Sil va Di niz (02), Fran kle Bru no Se- 
guins Dan tas (04), Sil via Fer nan da Lo- 
pes Go mes (05), Gui lher me Car va lho
Bor ges (09), Da ni el Ser ra Mo- 
ta (16), Jef fer son San tos Ser- 
pa (18), Lu ci a no Hen ri que Mo ra es
Reis, Fe li pe Wesley Pe rei ra de Sá e Jo sé
Ri ba mar Ewer ton Ro cha (19), Ma teus
Ro ma nik Abreu Pi nhei ro (23), Wan- 
der son Pin to San tos (25), Vic tor Ama- 
deu Mar tins Ri bei ro (26) e Ma no el de
Je sus Cos ta Di niz (30). A uni da de ju di-
ciá ria tem co mo ti tu lar o juiz Jo sé Ri- 
ba mar Gou lart Heluy Jú ni or.

Pa ra o aces so ao pré dio do Fó rum é
exi gi da a apre sen ta ção do com pro-
van te de va ci na ção con tra o co ro na ví- 
rus (CO VID-19).

O mo ci nho é an ti-he rói? 

HE RÓI OU VI LÃO

Olhar aten to com o uso
do ar-con di ci o na do
du ran te o ve rão

Fé ri as e ve rão é con si de ra da a me lhor união, en tre
tem po ra da e es ta ção. O ca lor já es tá na ro ti na dos bra si- 
lei ros e os apa re lhos de ar con di ci o na do tam bém. De sol
em sol, de ar em ar, e pe lo atro pe lo da vi da vo cê dei xa de
se per gun tar: o que is so de fa to po de cau sar?

A <ri ni te= de sem pre, o <es pir ro= cons tan te, aque la <si- 
nu si te= que in sis te em û car, e a as ma que nun ca me lho- 
ra. Cos tu mes que não de vem se re pe tir e são ques ti o ná- 
veis. 

O Dr. Wal ter Net to, pneu mo lo gis ta do Sis te ma Hap vi- 
da res pon de al gu mas das per gun tas e ex pli ca que, <dis- 
po si ti vos co mo ar con di ci o na dos e ven ti la do res são am- 
pla men te uti li za dos no nos so co ti di a no, e não po de ria
ser di fe ren te em ra zão do nos so cli ma, vi san do o nos so
me lhor con for to, po rém, sim, por se rem for tes acu mu- 
la do res de po ei ra po den do vir a de sen ca de ar pro ble mas
res pi ra tó ri os co mo ri ni te e co mo a exa cer ba ção de as- 
ma, fa ci li tan do ain da a in fec ção por ví rus, bac té ri as e
fun gos quan do não hi gi e ni za dos=, es cla re ce.

Por se rem for tes acu mu la do res de

po ei ra po den do vir a de sen ca de ar

pro ble mas res pi ra tó ri os co mo ri ni te

e co mo a exa cer ba ção de as ma,

fa ci li tan do ain da a in fec ção por

ví rus, bac té ri as e fun gos quan do não

hi gi e ni za dos

Vi san do a in ver são de pa péis, uma bus ca por in for- 
ma ções so bre a ma nu ten ção des tes apa re lhos, o mé di co
es pe ci a lis ta aler ta pa ra os dois ti pos de hi gi e ni za ção e o
seu pra zo de re gu la ri da de, sen do o mais bá si co – fei to
pe lo pró prio usuá rio – de 15 em 15 di as, de pen den do
dos ní veis de cir cu la ção do am bi en te e das con di ções de
lim pe za. 

E o mais com ple xo, re a li za do por um es pe ci a lis ta nu- 
ma frequên cia mí ni ma a ca da 6 me ses.

O olhar mais aten to das re giões de mai or umi da de é
man ter os dis po si ti vos de ar con di ci o na do com a ma nu- 
ten ção em dia, mas em ca so de re giões mais se cas, foi
ob ser va do que o uso de umi di û ca do res de ar são um ali- 
a do ne ces sá rio. <Ten do em vis ta que os apa re lhos agem
re du zin do a umi da de do am bi en te e, lo go, sen do ex tre- 
ma men te pre ju di ci ais tan to pa ra cri an ças quan to pa ra
qual quer in di ví duo que te nha as vi as aé re as mais sen sí- 
veis, so bre tu do por ta do res de do en ças res pi ra tó ri as crô- 
ni cas ou por ta do res de do en ça pul mo nar obs tru ti va
crô ni ca.

Ten do em vis ta que os apa re lhos

agem re du zin do a umi da de do

am bi en te e, lo go, sen do

ex tre ma men te pre ju di ci ais tan to

pa ra cri an ças quan to pa ra qual quer

in di ví duo que te nha as vi as aé re as

mais sen sí veis

E en tão é o ûm da era do ar con di ci o na do? A res pos ta
é cla ra: <Não é que vo cê não de va uti li zar os dis po si ti vos,
vo cê de ve sim! Mas de ve se aten tar pa ra dei xar a ma nu- 
ten ção em dia=, û na li za o pneu mo lo gis ta, Wal ter Net to.

São Luís, segunda-feira, 1 de agosto de 2022

https://banca.oimparcial.com.br/
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Além dos saltos profissionais existem os saltos duplos para os paraquedistas de
primeira viagem, sempre acompanhados por instrutores especializados 

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

Sal to du plo

Sub-15

PARAQUEDISMO

Boogie dos Lençóis
começa amanhã

A
ci da de de Bar rei ri nhas vai se- 
di ar pe la 7ª vez um dos mai o- 
res even tos de pa ra que dis mo
do Bra sil, o Bo o gie dos Len- 

çóis. Du ran te qua se du as se ma nas o
céu de Bar rei ri nhas vai con tar com
sal tos es por ti vos com pro fis si o nais do
Bra sil e do mun do, além de sal tos
ama do res.

Em con ta gem re gres si va pa ra o iní- 
cio do even to, aman tes do pa ra que- 
dis mo e es por tes ra di cais co me çam a
se di re ci o nar ao Ma ra nhão fal tan do
ape nas um dia pa ra o iní cio do even to.
O even to acon te ce en tre os di as 2 e 15
de agos to com sal tos co me çan do às
8h e os úl ti mos às 17h, du ran te os di as
do even to. Além dos sal tos pro fis si o- 

nais exis tem os sal tos du plos pa ra os
pa ra que dis tas de pri mei ra vi a gem.
São sal tos acom pa nha dos por ins tru- 
to res es pe ci a li za dos e a ida de mí ni ma
pa ra par ti ci par é de 14 anos. Ed gar
Ma ga lhães é um em pre sá rio e re cém
apai xo na do pe lo es por te. De pois do
pri mei ro sal to em 2020 per deu o me- 
do e sal tou tam bém em 2021. <É mui ta
adre na li na. Quan do co nhe ci o ven to
con fes so que fi quei com aque le me do
ini ci al por con ta da al tu ra, mas é in- 
crí vel a ex pe ri ên cia que a gen te vi ve lá
em ci ma. Gos tei tan to que sal tei a se- 
gun da fez no Bo o gie dos Len çóis e re- 
co men do mui to es sa ex pe ri ên cia. É
sal tar e apro vei tar mui to tu do que os
olhos po dem con tem plar em Bar rei ri- 
nhas=, de cla rou Ed gar Ma ga lhães.

O Ins tru tor ves te o equi pa men to e
faz o trei na men to em so lo com o pas-
sa gei ro, em se gui da o tras la do le va to-
dos até a ae ro na ve. Após a de co la gem,
é fei to o so bre voo so bre o lin do ce ná- 
rio de Bar rei ri nhas, pas san do pe lo Rio
Pre gui ças, Praia de Ca bu ré e Atins até
che gar aos Len çóis Ma ra nhen ses.

O sal to é re a li za do a apro xi ma da- 
men te 4.000 me tros de al ti tu de, a uma
ve lo ci da de de mais de 200 km/h. Após
a aber tu ra do pa ra que das, o pas seio
con ti nua so bre os Len çóis Ma ra nhen- 
ses até o pou so su a ve nas du nas, ao la- 
do das la go as cris ta li nas.

Além do sal to du plo o Bo o gie dos
Len çóis con ta com ou tras du as mo da- 
li da des, são elas: Sal to Len çóis 360 e o
Sal to Exo tic

Pa ra mais in for ma ções en tre em
con ta to pe lo te le fo ne 98 9 9219-2699.

FUTEBOL DE BASE

Cruzeiro e Inovar são campeões da Taça Ilha

As equi pes do Cru zei ro e do Ino var
con quis ta ram os tí tu los das ca te go ri- 
as Sub-13 e Sub-15, res pec ti va men te,
da pri mei ra edi ção da Ta ça Ilha de São
Luís 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 lo El Ca miño Su per mer ca dos por
meio da Lei Es ta du al de In cen ti vo ao
Es por te. As de ci sões dos tor nei os
ocor re ram no úl ti mo fim de se ma na,
no Es tá dio Nho zi nho San tos, em São
Luís.

Pa ra sol tar o gri to de cam peão na
ca te go ria Sub-13, o Cru zei ro der ro tou
o Pal mei ri nha na gran de fi nal. Mas a
vi tó ria da ga ro ta da cru zei ren se foi
dra má ti ca e ob ti da so men te nas co- 
bran ças de pê nal tis. Após em pa te por
0 a 0 no tem po nor mal, o Cru zei ro fez
3 a 2 nas pe na li da des pa ra as se gu rar o
tí tu lo.

Além da con quis ta da Ta ça Ilha de
São Luís Sub-13, o Cru zei ro ain da le- 

vou du as pre mi a ções in di vi du ais: Pe- 
dro Gui lher me foi es co lhi do o Me lhor
Jo ga dor e Mar cos Ro cha foi o Me lhor
Téc ni co. Vi ce-cam peão, o Pal mei ri- 
nha te ve o ar ti lhei ro da com pe ti ção
(Da vid Adryan) e o go lei ro me nos va- 
za do (Da ni el Di niz).

O cam peão do tor neio Sub-15 da
Ta ça Gran de Ilha tam bém só foi co- 
nhe ci do na dis pu ta por pê nal tis. Ino- 
var e Fu ra cão fi ze ram um du e lo equi- 
li bra do, mas sem gols. O em pa te por 0
a 0 no tem po nor mal le vou o jo go pa ra
os pê nal tis. Me lhor pa ra o Ino var que
ven ceu por 3 a 2 e con quis tou o tí tu lo.

Cam peão do tor neio, o Ino var ga- 
ran tiu du as pre mi a ções in di vi du ais: a
de go lei ro me nos va za do (Vic tor Ga- 
bri el) e o de Me lhor Téc ni co (Zé Car- 
los). Os ou tros prê mi os fo ram dis tri- 
buí dos da se guin te ma nei ra: Pe dro

Hen ri que, do Fu ra cão, foi es co lhi do o
Me lhor Jo ga dor, e Arthur San tos, do
Grê mio, foi o ar ti lhei ro da com pe ti- 
ção.

Tu do so bre a Ta ça Ilha de São Luís
de Fu te bol de Ba se es tá dis po ní vel no
Ins ta gram ofi ci al da com pe ti ção. O
en de re ço é o @ta cai lhaslz.ba se.

Apos ta do Vas co

DES TA QUE

<Me te o ro=,
ma ra nhen se de
ape nas 17 anos é a
no va joia do Vas co

Au tor de um dos gols da vi tó ria por 4 a 0 so bre o CRB
na úl ti ma quin ta, pe la 21ª ro da da da Sé rie B do Bra si lei- 
rão, o jo vem ma ra nhen se de ape nas 17 anos, Egui nal do,
não tem se quer um ano com ple to de Vas co da Ga ma. Ele
che gou ao clu be em se tem bro do ano pas sa do pa ra jo- 
gar no sub-17, es te ano é o ar ti lhei ro da equi pe no sub-
20 e, ago ra, mar cou seu pri mei ro gol no pro fis si o nal. É
só mais um pas so na as cen são me teó ri ca do ata can te de
17 anos, que é na tu ral da ci da de de Iga ra pé do Meio, no
Ma ra nhão.

Egui nal do per ten ce ao Art sul, clu be de No va Igua çu, e
tem con tra to de em prés ti mo com o Vas co até o fim de
2023. O vín cu lo pre vê a op ção de com pra de 70% do ata- 
can te por um va lor fi xo de R$ 800 mil. O clu be cruz-mal- 
ti no age com cau te la por que o tem po de con tra to é lon- 
go, e a ten dên cia é que o ca so do jo vem jo ga dor se ja tra- 
ta do só de pois da ven da da SAF pa ra a 777 Part ners.

Com ida de pa ra dis pu tar as três pró xi mas Co pas São
Pau lo de Fu te bol Ju ni or, Egui nal do com ple ta 18 anos
da qui a du as se ma nas. Ele su biu jun to com Mar lon Go- 
mes pa ra um pe río do no pro fis si o nal, foi re la ci o na do
pe la pri mei ra vez na der ro ta pa ra o Sam paio Cor rêa, em
São Luís, e en trou no se gun do tem po dos úl ti mos dois
jo gos (Itu a no e Vi la No va) an tes de fa zer o gol con tra o
CRB.

Com o api to fi nal, o me ni no ajo e lhou no gra ma do,
de sa bou em lá gri mas e lo go foi cer ca do pe los com pa- 
nhei ros, que fes te ja ram mui to e o er gue ram pa ra o al to.
Em se gui da, an tes de se di ri gir pa ra o ves tiá rio, foi até a
tor ci da e ou viu gri tos al tos de <ah, é Egui nal do! Ah, é
Egui nal do!=. <É uma emo ção inex pli cá vel. Foi o pri mei- 
ro gol e ain da aqui com São Ja nuá rio lo ta do. Es sa tor ci da
é sen sa ci o nal. Es tou mui to fe liz=, dis se ele na saí da de
cam po.

Ape sar de ser o pri mei ro pe lo Vas co, o gol con tra o
CRB não foi o pri mei ro de Egui nal do co mo pro fis si o nal.
Em se tem bro do ano pas sa do, quan do ha via aca ba do de
com ple tar 17 anos, ele mar cou pe lo ti me prin ci pal do
Art sul na der ro ta pa ra o Ma du rei ra, na Co pa Rio.

Des ta que pri mei ro no sub-20 e de pois no pro fis si o nal
do Art sul, Egui nal do des per tou o in te res se de al guns
clu bes no fim do ano pas sa do. In cluin do os qua tro gran- 
des do Rio.

O jo vem ata can te che gou a ser li be ra do pa ra fa zer um
mês de tes tes no Flu mi nen se, mas aca bou não sen do
apro va do. Bo ta fo go e Fla men go tam bém che ga ram com
pro pos tas, mas am bas ain da pre vi am um pe río do de
ava li a ção. O Vas co foi o úni co que apre sen tou uma ofer- 
ta pa ra le vá-lo di re to pa ra o sub-17, sem es ca las.

Ele foi uma apos ta que deu cer to do Nú cleo de Aná li- 
se de Mer ca do e Cap ta ção do Vas co, li de ra do pe la du pla
Ma zi nho Pa trão e We ling ton Adri a no. Ge ren te-ge ral da
ba se do clu be, Ro dri go Di as ex pli cou ao ge co mo se deu
o pro ces so de con tra ta ção de Egui nal do. <Nós ob ser va- 
mos Egui nal do por 3 opor tu ni da des in lo co no Ca ri o ca
Pro fis si o nal da A2, com 17 anos, jo gan do pe lo Art sul.
Iden ti fi ca mos ne le um atle ta com boa re ser va de evo lu- 
ção, de mons tran do tam bém nos jo gos ser um atle ta
com boa ca pa ci da de de fi na li za ção, am bas as per nas e
ca be ceio, fi si ca men te pri vi le gi a do, com pe ti ti vo e di nâ- 
mi co. Trou xe mos ele pa ra o Vas co em Se tem bro do ano
pas sa do (2021) e, aos pou cos, seu po ten ci al vem sen do
de sen vol vi do por to da a nos sa equi pe de pro fis si o nais=,
dis se Ro dri go.

São Luís, segunda-feira, 1 de agosto de 2022
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O mês começa com o lançamento de Sandman, aguardada adaptação da graphic
novel de Neil Gaiman. A primeira temporada chega à Netflix, com todos os episódios

Lightyear – 03/08 (Disney+)

Bom dia, Verô ni ca: tem po ra da 2 –
03/08 (Net flix)

Sand man – 05/08 (Net flix)

Eu sou Gro ot – 10/08 (Disney+)

Loc ke & Key: Tem po ra da 3 – 10/08
(Net flix)

Eu Nun ca…: tem po ra da 3 – 12/08
(Net flix)

Mu lher-Hulk: De fen so ra de He róis –
17/08 (Disney+)

A Ca sa do Dra gão – 21/08 (HBO Max)

An dor – 31/08 (Disney+)

Atlan ta: Tem po ra da 3 – Agos to sem
da ta (Star+)

LANÇAMENTOS

Confira as estreias de
agosto nos streamings

A
gos to se rá um mês agi ta do
pa ra os fãs de cul tu ra pop no
stre a ming, com o lan ça men- 
to de no vas sé ri es e tem po ra- 

das de fran qui as co nhe ci das.
O mês co me ça com o lan ça men to

de Sand man, aguar da da adap ta ção
da graphic no vel de Neil Gai man. A
pri mei ra tem po ra da che ga à Net üix,
com to dos os epi só di os lan ça dos no
mes mo dia.

Agos to te rá ain da a es treia de Mu- 
lher-Hulk: De fen so ra de He róis, no va
sé rie da Mar vel no Disney+.

Con fi ra abai xo os des ta ques do
mês:

Lightyear abor da a his tó ria ûc tí cia
do he rói es pa ci al que deu ori gem ao
brin que do de mes mo no me, mos tra- 
do na fran quia Toy Story.

Oû ci al men te mor ta, Verô ni ca fa rá o
que for pre ci so pa ra des co brir a ver- 
da de e vol tar pa ra sua fa mí lia. Du ran- 
te sua in ves ti ga ção, ela des co bre uma
li ga ção som bria en tre o or fa na to on de
Bran dão cres ceu e um mis si o ná rio
pe ri go so em bus ca de po der ab so lu to.

De pois de anos na pri são,
Morpheus, o rei dos So nhos, em bar ca
em uma jor na da en tre mun dos pa ra
re cu pe rar o que lhe foi rou ba do e res- 
tau rar seu po der.

O ca ris má ti co per so na gem de
Guar diões da Ga lá xia ga nha uma sé rie
pró pria no Disney+, com pos ta por
uma sé rie de cur tas ani ma dos con- 
tan do his tó ri as fo fas.

No em pol gan te epi só dio û nal da
sé rie, a fa mí lia Loc ke des co bre ain da
mais ma gia ao en fren tar um no vo ini- 
mi go de mo nía co de ter mi na do a rou- 
bar as cha ves.

De vi e as ami gas û nal men te con se- 
guem aban do nar a vi da de sol tei ras,
mas des co brem que re la ci o na men tos
não são só üo res.

Com 10 epi só di os con ûr ma dos, a
sé rie mos tra rá co mo Jen ni fer Wal ters,

ad vo ga da e pri ma de Bru ce Ban ner,
ad qui re os po de res do Hulk.

Cha ma da ori gi nal men te de Hou se
of the Dra gon, a sé rie mos tra rá uma
his tó ria 200 anos an tes de Ga me of
Th ro nes, quan do a di nas tia Targaryen
ti nha mui tos dra gões e go ver na va
Wes te ros. Nes te con tex to, uma guer ra
ci vil co me ça quan do du as pes so as
aûr mam ter di rei to ao Tro no de Fer ro.

Pre lú dio de Ro gue One: Uma His tó- 
ria Star Wars (2016), a pro du ção
do Disney+ pro me te mos trar os anos
de for ma ção de Cas si an An dor (Di e go
Lu na) com os Re bel des.

Qua se cin co me ses após o lan ça-
men to ori gi nal nos EUA, a ter cei ra
tem po ra da de Atlan ta che ga oû ci al- 
men te ao Bra sil es te mês. A no vi da de
foi di vul ga da pe lo Star+, que não con- 
ûr mou a da ta exa ta da es treia. A tra ma
da tem po ra da jo ga Earn e seus ami gos
em di ver sas con fu sões pe la Eu ro pa,
após o su ces so das mú si cas do Pa per
Boi.

MODA

Estilista maranhense faz exposição <Vilãs do Cinema=

PRODUÇÕES DE PERSONAGENS CHEGAM A EXERCER INFLUÊNCIA NA MODA, ATRAVÉS DE EDITORIAIS E MATÉRIAS EM REVISTAS 

Sa be-se que na His tó ria do Ci ne ma
às ve zes as ma qui a vé li cas e di a bó li cas
per so na gens vi lãs fa zem mais su ces so
com o pú bli co que as per so na gens he- 
roi cas. 

O su ces so é tan to que es sas per so- 
na gens che gam a exer cer in üuên cia
em ou tras áre as além do en tre te ni- 
men to, exem plo dis so é o mun do da
Mo da que atra vés de edi to ri ais e ma- 
té ri as em re vis tas co mo Vo gue, El le,
Ma rie Clai re, den tre ou tras mí di as,
de di cam vá ri as pá gi nas ao es ti los de
per so na gens fa mo sas Ci ne ma= co mo
Cru el la De Vil, cri a ção de Walt Disney
que já foi in ter pre ta da pe la pre mi a da
atriz hollywoodiana Glen Clo se e, na
sua der ra dei ra ver são ci ne ma to grá û- 
ca foi in ter pre ta da <fashi o nis ti ca men- 
te= pe la tam bém pre mi a da com Os- 
car, a atriz Em ma Sto ne.

Ou tros exem plos são as per so na- 
gens rai nhas de ou tras gran des pro- 
du ções holywoodianas ,<Ali ce no País
das Ma ra vi lhas= e <Bran ca de Ne ve e
Ca ça dor= e Scar let Over kill do ûl me
<Mi ni ons= du bla da por San dra Bul- 
lock.

O û gu ri nis ta (João do Va le <O Mu si- 
cal= e <as Três Fi an dei ras), pro fes sor e
pro du tor de mo da Ca cau Di Aqui no,
tam bém cri a dor do mo vi men to <De- 
mo cra ti zan do Mo da=, que tem co mo
ob je ti vo le var pa ra lo cais pú bli cos

even tos de mo da (ex po si ções e des û- 
les) co mo os que já acon te ce ram na
Bi bli o te ca Pú bli ca Be ne di to Lei te em
2019 e Pra ça Mi se ri cór dia em 2021, te- 
ve a ideia de fa zer uma ex po si ção so- 
bre o te ma < Vi lãs do Ci ne ma= e cha- 
mou es ti lis tas con sa gra dos co mo Be- 
tus Sil va(Be ti nho), Be rê Oli vei ra e
Glau ber Pin to (Gri ta Cu xá).

Tam bém fo ram con vi da dos os alu- 
nos da dis ci pli na û gu ri no mi nis tra da
pe lo pro fes sor Clau dio de Aqui no aka
Ca cau Di Aqui no do CPD Mo da pa ra
cri a rem û gu ri nos pa ra es sas per so na-
gens con sa gra das pe lo ci ne ma e ca da
um es co lheu a sua pre fe ri da.

As cri a ções dos es ti lis tas ma ra- 
nhen ses pa ra es sas vi lãs ama das pe lo
pú bli co e no mun do fashi on po de rão
ser vis tas por to do mês de agos to no
MAHM – Mu seu Ar tís ti co e His tó ri co
do Ma ra nhão. No dia da aber tu ra, que
acon te ce nes ta ter ça-fei ra, 2, às
17h30, o even to con ta rá com as par ti-
ci pa ções es pe ci ais e per for má ti cas do
bai la ri no e ator Hé lio Mar tins e da
atriz Ro sa Ewer ton Ja ra.

A ex po si ção û ca aber ta ao pú bli co
de 03/08 à 31/08, de ter ça à sex ta, na
Ga le ria Flo ri a no Pei xo to no Mu seu
His tó ri co e Ar tís ti co do Ma ra nhão
(en tra da pe la Rua São João).

<Imi tan do= a con cor rên cia

As re a çõe sa das ce le bri da des

RE DES

Por que o Ins ta gram
de sis tiu dos pla nos
de 8imi tar9 o Tik Tok

O Ins ta gram anun ci ou a sus pen são do lan ça men to
de no vas fun ções do seu apli ca ti vo após as crí ti cas que
re ce beu de usuá ri os, in üu en ci a do res e ce le bri da des.

En tre os no vos re cur sos es ta va o au men to no con teú- 
do de ví de os re co men da dos, em um es ti lo si mi lar ao
apli ca ti vo ri val Tik Tok.

Os mo do de exi bi ção da te la e o fe ed (on de û cam pu- 
bli ca ções de fo tos e ví de os) fo ram cri ti ca dos, por que
usuá ri os dis se ram que sen ti ram que não po di am ver fo- 
tos de ami gos e fa mi li a res co mo an tes.

A Me ta, em pre sa que con tro la o Ins ta gram, dis se que
quer <um tem po= pa ra fa zer as mu dan ças cor re tas.

A mu dan ça do Ins ta gram pa ra mais con teú do de ví- 
deo pa re ce res pon der à cres cen te po pu la ri da de do Tik- 
Tok, on de os usuá ri os pos tam e as sis tem a gra va ções em
vez de fo tos.

Se gun do da dos da em pre sa de aná li se di gi tal Sen sor
Tower, o Tik Tok foi bai xa do mais de três bi lhões de ve zes
em to do o mun do, tor nan do-se o pri mei ro apli ca ti vo
não per ten cen te à Me ta a atin gir es se nú me ro.

O che fe do Ins ta gram, Adam Mos se ri, dis se ao por tal
de no tí ci as The Ver ge que a ver são de tes te de re no va ção
do apli ca ti vo se rá des con ti nu a da gra du al men te em al- 
gu mas se ma nas.

<Es tou fe liz por ter mos ar ris ca do. Se não fa lhar mos
de vez em quan do, não es ta mos pen san do gran de o su- 
û ci en te ou sen do ou sa dos ??o su û ci en te=, dis se ele por
meio de sua con ta no Twit ter.

<De û ni ti va men te, pre ci sa mos dar um gran de pas so
pa ra trás. Pre ci sa mos apren der e de pois vol ta re mos
com al gu ma ideia no va. En tão, va mos tra ba lhar nis so=,
acres cen tou.

Mos se ri já ha via pos ta do um ví deo ex pli can do as mu- 
dan ças, di zen do que ví de os em te la cheia se ri am pro- 
mo vi dos em vez de fo tos.

Mas de pois de al gu mas crí ti cas du ras, ele es cla re ceu
que eles con ti nu a rão <apoi an do as fo tos=.

Em res pos ta ao ví deo ini ci al de Mos se ri, a mo de lo
ame ri ca na Chrissy Tei gen dis se que os usuá ri os da pla- 
ta for ma <não que rem fa zer ví de os=.

As ir mãs Kim Kar dashi an e Kylie Jen ner tam bém
com par ti lha ram uma <pe ti ção= on li ne pa ra <fa zer que o
Ins ta gram vol te a ser o Ins ta gram= em seus sto ri es.

To ni To ne, au to ra e cri a do ra de con teú do, pos tou co- 
mo û cou frus tra da com as mu dan ças e co mo o Ins ta- 
gram era mui to me lhor quan do ela re ce bia con teú do
das pes so as que ha via es co lhi do se guir.

<Com ba se em nos sas des co ber tas e fe ed back da co- 
mu ni da de, es ta mos pau san do o tes te de te la cheia no
Ins ta gram pa ra que pos sa mos ex plo rar ou tras op ções e
es ta mos re du zin do tem po ra ri a men te o nú me ro de re- 
co men da ções que vo cê vê em seu fe ed pa ra que pos sa- 
mos me lho rar a qua li da de de sua ex pe ri ên cia=, dis se um
por ta-voz da Me ta à BBC.

<Re co nhe ce mos que as mu dan ças no apli ca ti vo po- 
dem ter um ajus te e, em bo ra pen se mos que o Ins ta gram
pre ci sa evo luir à me di da que o mun do mu da, que re mos
apro vei tar o tem po pa ra ga ran tir que fa re mos is so bem=,
acres cen tou.

São Luís, segunda-feira, 1 de agosto de 2022
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GIL SON RA MA LHO DE LI MA
É ad vo ga do e Juiz Elei to ral Subs ti tu to do
Tri bu nal Re gi o nal Elei to ral do Ma ra -
nhão.

SIL VIO FRI SON
vi ce-pre si den te da Se ra sa

Cidadão Maranhense com muito Orgulho!

Ho je, dia 01/08/2022, con si de ro
um dos mais im por tan tes, mar can tes
e ines que cí veis de mi nha tra je tó ria.
Sin to-me hon ra do, aben ço a do e pro- 
fun da men te emo ci o na do por re ce ber
o tí tu lo de Ci da dão Ma ra nhen se.

 
Não po de ria fu gir, as sim, de iní cio,

ao agra de ci men to bem mais do que
for mal à As sem bleia Le gis la ti va do Es- 
ta do do Ma ra nhão e aos de pu ta dos
que vo ta ram em meu no me pa ra re ce- 
ber es ta hon ra ria. Con sig no, em es pe- 
ci al, mi nha pro fun da gra ti dão ao de- 
pu ta do es ta du al Pro fes sor Mar co Au- 
ré lio, o res pon sá vel di re to pe lo tí tu lo
com que sou agra ci a do, que usan do
de sua gran de ge ne ro si da de, in di cou
o meu no me pa ra que a ALE MA me
con ce des se es se im por tan te tí tu lo. A
ho me na gem que ho je re ce bo, faz com
que eu me sin ta for mal men te aco lhi- 
do por es te Es ta do que me re ce beu, e
é com pro fun da gra ti dão que ga ran to
que o Ma ra nhão es ta rá sem pre em
meu co ra ção.

 
Eu nas ci em 22 de maio de 1969, na

ci da de de Ju a zei ro do Nor te no Ce a rá.
Em 1971, mi nha fa mí lia mu dou-se
pa ra Pau lo Afon so na Bahia, por con ta
da lo ca li za ção da em pre sa em que
meu pai tra ba lha va, na cons tru ção da

Hi dre lé tri ca de Pau lo Afon so. Em
1973, meus pais, o mo to ris ta Fran cis- 
co Fei to sa de Li ma e a do na de ca sa
Ma ria do So cor ro Ra ma lho de Li ma,
além de 4 ir mãos, mi gra mos pa ra Im- 
pe ra triz. Che guei a Im pe ra triz com
ape nas 4 anos de ida de. Em Im pe ra- 
triz, on de pas sei a mo rar des de en tão,
co me cei a me en can tar pe las be le zas
da ci da de e sua gen te. cur sei o en si no
fun da men tal no SE SI e na Es co la Nas- 
ci men to de Mo ra es (Po li va len te), e
par te do en si no mé dio na es co la Gra- 
ça Ara nha, con cluin do o se gun do
grau no Co lé gio Ide al de Be lém do Pa- 
rá.

 
Des de ce do, te nho gos to pe lo tra- 

ba lho. Ain da na in fân cia em Im pe ra- 
triz, fui en gra xa te no Mer ca di nho e
tam bém en tre ga dor do Jor nal O Pro- 
gres so. Aos 14 anos de ida de, ti ve meu
pri mei ro em pre go for mal, co mo of û- 
ce-boy, no Pos sei don Ho tel. De on de
me des li guei pa ra con cluir o en si no
mé dio, na ci da de de Be lém.

 
Em 1991, de vol ta a Im pe ra triz, in- 

gres sei no cur so de Ba cha rel em Di rei- 
to da Uni ver si da de Fe de ral do Ma ra- 
nhão. Em 1997, lo go após a apro va ção
no exa me de or dem da OAB, fun dei,
jun to com os ami gos de fa cul da de
Ana Va lé ria So dré e Jud son Lo pes Sil va
e, pos te ri or men te o ami go ca ri o ca Fá- 
bio Ro quet te, o es cri tó rio So dré, Ra- 
ma lho, Lo pes, Ro quet te e Ad vo ga dos
As so ci a dos, o qual in te gro até os di as
de ho je.

 
En tre os anos de 1993 e 1996, fui As- 

ses sor Par la men tar da Câ ma ra Mu ni- 
ci pal de Im pe ra triz. En tre 1995 e 1996,
fui Pro fes sor da Se cre ta ria de Es ta do
de Edu ca ção do Es ta do do Ma ra nhão,
no Com ple xo Edu ca ci o nal de 1.º e 2.º
Grau Ama ral Ra po so. Em se gui da, fui
pro fes sor Pró-La bo re da Uni ver si da- 
de Fe de ral do Ma ra nhão/Im pe ra triz
(Cam pus II), pa ra o 7.º pe río do do
Cur so de Ci ên ci as Con tá beis da tur ma
de 1996. Em 1996, fui no me a do Con- 
ci li a dor do Jui za do Es pe ci al Cí vel da
Co mar ca de Im pe ra triz, on de per ma- 
ne ci até o ano 2000. Dois anos de pois,

atu ei co mo pro fes sor da Fa cul da de de
Im pe ra triz (FA CIMP), mi nis tran do a
dis ci pli na Di rei to Usu al e Le gis la ção
Apli ca da, pa ra o Cur so de Ci ên ci as
Econô mi cas.

 
Fui con se lhei ro sec ci o nal da

OAB/MA, no tri ê nio 2007/2009, Pro- 
cu ra dor Ge ral do Mu ni cí pio de Im pe- 
ra triz no pe río do en tre 2009 e 2016 e
com pus a Lis ta Sêx tu pla na va ga do
Quin to Cons ti tu ci o nal, re ser va da à
clas se dos ad vo ga dos pa ra o Tri bu nal
de Jus ti ça do Es ta do do Ma ra nhão, em
2013, além de pre si dir a Co mis são de
Di rei to Elei to ral da Or dem dos Ad vo- 
ga dos do Bra sil, Sub se ção de Im pe ra- 
triz, no tri ê nio 2019/2021.

 
Atu al men te con ti nuo na ad vo ca- 

cia. Sou mem bro do Ins ti tu to Bra si lei- 
ro de Di rei to de Fa mí lia (IBD FAM)
des de 2018 e mem bro subs ti tu to do
Tri bu nal Re gi o nal Elei to ral do Ma ra- 
nhão, na ca te go ria ju ris ta, pa ra o bi ê- 
nio 2021/2023.

Em Im pe ra triz, ûz mui tos ami gos e
cons ti tui mi nha fa mí lia. Tam bém ti ve
a chan ce de par ti ci par de gran des lu- 
tas po lí ti cas e so ci ais, com ba ti o bom
com ba te. A Im pe ra triz e ao Ma ra nhão
de di quei e se gui rei de di can do o meu
em pe nho.

 
Ao lon go des tes anos pas sei a co- 

nhe cer ca da vez mais Im pe ra triz, as
ci da des da re gião e o es ta do do Ma ra-
nhão. Sua cul tu ra vi va, su as ri que zas
na tu rais, sua his tó ria e sua im por tân-
cia pa ra o nos so país. Tu do is so sig ni-
û ca per ten ci men to, iden ti û ca ção,
con di ções de se re co nhe cer ci da dão.
Es sa mi nha con di ção de al ma, pas sa
ago ra a ser tam bém um re gis tro for- 
mal.

 
Fi na li zo re a ûr man do que a par tir

de ho je, sin to-me gra to, com mais res- 
pon sa bi li da de e ain da mais com pro-
me ti do com os as sun tos de in te res se
da so ci e da de ma ra nhen se, e as su mo
es te com pro mis so com mui ta ale gria
e dis po si ção por que ho je eu sou de fa- 
to e de di rei to CI DA DÃO MA RA-
NHEN SE, COM MUI TO OR GU LHO!

A pan de mia e a re la ção do bra si lei ro com as fi nan ças

2022 co me çou co mo o ano do re co- 
me ço, ten do em vis ta o en fra que ci- 
men to da pan de mia do Co vid-19 no
û nal do ano. Mas de pois de seis me- 
ses, tu do ain da es tá in cer to. A guer ra
na Eu ro pa en tre Rús sia e Ucrâ nia e o
ví rus re sis tin do têm ge ra do for te im- 
pac to na eco no mia mun di al e na vi da
û nan cei ra dos bra si lei ros. Há anos
não re gis trá va mos ta ma nha in üa ção
em pro du tos que fa zem par te do dia a
dia da po pu la ção (ex.: ali men ta ção,
com bus tí vel, ener gia), con su min do
par te sig ni û ca ti va da ren da, que tam- 
bém di mi nuiu.

Es te ce ná rio cau sou mu dan ças nos
há bi tos de con su mo, la zer e com por- 
ta men to. O bra si lei ro au men tou sua
dis po si ção pa ra em pre en der, bus can- 
do ge rar ren da, re du ziu o uso do di- 
nhei ro vi vo, subs ti tuin do-o pe lo PIX,
pas sou a pri o ri zar os gas tos em ca sa,

co mo TVs por as si na tu ra, e re du ziu a
con ta com la zer ex ter no. Ao com pa rar
as des pe sas re a li za das em 2021 às de
2020, cons ta ta-se que o au men to dos
gas tos se con cen tra em su per mer ca- 
dos e far má ci as. Por con ta dis so, o ní- 
vel de en di vi da men to vem ba ten do
re cor des e is to ge ra enor me pre o cu- 
pa ção tan to em re la ção à eco no mia
do país, co mo pa ra ca da pes soa que
es tá com seu <no me su jo=. Co mo con- 
sequên cia, a saú de men tal foi im pac- 
ta da por con ta dos re üe xos com pre o- 
cu pa ções û nan cei ras, com a fa mí lia e
com o fu tu ro. Mui tos re la tam pro ble- 
mas de con cen tra ção, pen sa men tos
ne ga ti vos e cri ses de an si e da de.

Pa ra ten tar re du zir os im pac tos ge- 
ra dos na eco no mia, o go ver no, por
meio da Cai xa Econô mi ca Fe de ral, li- 
be rou o Sa que Emer gen ci al do FGTS.
Pa ra mui tos bra si lei ros, o sa que re- 
pre sen ta o re co me ço já que qua se
me ta de da po pu la ção que pos sui dí vi- 
da pre ten de usá-lo pa ra lim par o no- 

me. E, em bo ra já hou ves se a pos si bi li- 
da de de uti li zar o FGTS co mo ga ran tia
de em prés ti mos com ta xas me no res
pa ra qui tar dí vi das de ma nei ra mais
tran qui la, pou cas pes so as usam.

O fa to de o Sa que Emer gen ci al des- 
per tar o pú bli co pa ra a pos si bi li da de
de ad qui rir em prés ti mos atre la dos ao
FGTS nos mos tra que, ape sar da fa ma,
o Fun do não é re al men te co nhe ci do
pe lo bra si lei ro. 

Em bo ra to dos aûr mem co nhe cê-
lo, nem me ta de sa be em que con di-
ções po dem uti li zar o di nhei ro. Não
adi an ta re cla mar ou es pe rar que es te
ti po de co nhe ci men to che gue à po pu- 
la ção. Es ta é uma óti ma opor tu ni da de
pa ra que nós, em pre sas da área û nan- 
cei ra, pos sa mos con tri buir com in for- 
ma ção, di cas e edu ca ção û nan cei ra,
com par ti lhan do os me lho res re cur sos
dis po ní veis pa ra que as fa mí li as pos- 
sam ga ran tir uma boa saú de û nan cei- 
ra e, as sim, uma vi da mais tran qui la e
fe liz.
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É pos sí vel amar mais
de uma pes soa ao
mes mo tem po?

O Pe dro ama a Flá via. É um amor vis ce ral, ele de cla ra.
Por ela, ele se ria ca paz de co mer car ne de por co (coi sa que
de tes ta) e diz tam bém que acei ta ria até pe ne tra ção em ou- 
tros ori fí ci os (se ela as sim de se jas se) . <Ela pre en che to do o
meu co ra ção=, con fes sa. É cu ri o so co mo por amor so mos
ca pa zes de fa zer coi sas an tes ini ma gi ná veis.
Ao lon go dos anos, mui ta coi sa mu dou. O amor cres cia po- 
si ti va men te na con vi vên cia. Se xo abun dan te e com or gas- 
mos aos dois. O Pe dro foi re for çan do o seu amor por de ta- 
lhes da Flá via co mo es po sa, mãe, do na de ca sa e pro ûs si o- 
nal. <Co mo eu a ad mi ro=, ele sus pi ra.
Acon te ce que o Pe dro des co nhe cia a elas ti ci da de do seu
co ra ção até co nhe cer a Lu ci a na. Ela che gou de ou tra ci da- 
de, com so ta que nor des ti no e uma for ma ím par de en xer- 
gar a vi da. Lu ci a na era re al men te es pe ci al. E tra ba lhar ao
la do de la aca ba va tra zen do mui to mais luz aos di as do Pe- 
dro. To dos per ce be ram. É que as sim co mo uma cri se de
tos se, o amor não dá pra es con der.
Pe dro e Lu ci a na aca ba ram se en vol ven do. <Tal vez se ja só
uma quí mi ca se xu al pas sa gei ra!=, ten ta va acre di tar, ig no- 
ran do o sen ti men to e mer gu lhan do pro fun da men te tal
qual o Ti ta nic.
Três anos se pas sa ram e o amor do Pe dro pe las du as só
cres cia.
Ne ga va-se cha mar Lu ci a na de aman te e não acei ta va que
es ta va sen do in û el à Flá via. Na ca be ça do Pe dro, as du as
eram seus amo res (e quem so mos nós aqui pra di zer que
não eram?) Amar du as pes so as ao mes mo tem po é re co- 
nhe cer-se den tro de um con tex to de en cai xe Le go. Ca da
amor do Pe dro vai pre en cher um es pa ço ex clu si vo, que só
aque la pe ça en cai xa. A Flá via tem <coi sas de Flá via= e a Lu- 
ci a na tem <coi sas de Lu ci a na=.
Pe dro se pe ga va vá ri as ve zes pen san do na ina de qua ção so- 
ci al que es ta va in se ri do, e co mo mui tos, se via pres si o na do
a <es co lher= en tre uma ou ou tra. Co gi tar uma só era o mes- 
mo que ide a li zar um Fran kens tein (re cor tes mi nu ci o sos do
me lhor de ca da uma).
Es se mo de lo de vi da des con for ta e ge ra in ten sas crí ti cas,
mas quem man da no co ra ção? En vol ver-se, amar, ser ama- 
do. As re la ções po li a mo ro sas exis tem des de que o mun do é
mun do. A ide a li za ção do amor ro mân ti co, não. Es ta foi
uma cons tru ção do sé cu lo XIX. A idéia de que exis te uma
al ma gê mea e que vo cê vai en con trar ne la amor, se xo, com- 
pa nhei ris mo, par ce ria, acon che go, se gu ran ça, tu do (…) é,
no mí ni mo, uto pia. A uto pia do sé cu lo XIX que nos re ge até
ho je.
Fa zer par te de um re la ci o na men to é uma de ci são. O ca sa- 
men to é um con tra to e, ge ral men te, mo no gâ mi co. A so ci e- 
da de é pre do mi nan te men te mo no gâ mi ca (e ela é quem re- 
di ge tais con tra tos), mas o po rém é que o ser hu ma no não
é.
Nos sa evo lu ção nos trou xe aqui: <sim, é pos sí vel amar mais
de uma pes soa ao mes mo tem po=.

São Luís, segunda-feira, 1 de agosto de 2022
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