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E N T R E V I S TA
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

PLANO CONTRA A DESIGUALDADE

"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 Estratégicos do Maranhão falou sobre como planeja combater a pobreza e desigualdade investindo nas crianças pobres.
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Verdadeiros shows de Pop Star, gente, mais
gente por metro quadrado, teve os mais intimistas, coisa para os colegas, os orgânicos
da vertente esquerda sem caviar para cumprir o rito, da direita com vergonha de assumir a palavra conservadora, tem aqueles querendo brigar pelo governo, outros pelo poder
depois do Sarney, existe os pensando na eleição de para prefeito, tipo escada, tipo não
esqueçam de mim, os te espero no segundo turno, todos fazendo das suas convenções partidárias a forma de pegar o bilhete legal para entrar no mundo dos candidatos.
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São Luís, segunda-feira, 1 de agosto de 2022

ENTREVISTA - JOSÉ REINALDO TAVARES

Oplanoparacombater
apobreza noMaranhão
<Vamos combater a pobreza e desigualdade investindo nas crianças pobres=, disse o
Secretário de Desenvolvimento Econômico e Projetos Estratégicos do Maranhão
HENRIQUE BOIS
Especial para O Imparcial

<I

nvestir nas crianças pobres,
de zero a 6 anos, muda o
país=. A frase do prêmio
Nobel de Economia 2000,
James Heckman, da Universidade de
Chicago (EUA), ouvida há alguns anos
em uma palestra pelo secretário de
estado de Desenvolvimento Econômico e Projetos Estratégicos, José Reinaldo Tavares, está sendo resgatada
agora na prática em um projeto balizado no axioma de que é a educação
que transforma. Esta semana o secretário José Reinaldo Tavares recebe a
presidente da Fundação Todos pela
Educação, Priscila Cruz, para tratar
sobre um projeto transformador que
vai buscar a raiz da pobreza e desigualdade no Maranhão. Apesar de lastreado na educação, a interdisciplinaridade é sua maior estratégia para vingar. Ex-governador do Maranhão, José
Reinaldo Tavares, aponta a descontinuidade como uma das principais falhas na gestão pública. Entusiasmado
com o projeto que tem foco na elevação da produtividade e na inclusão de
camadas da população conﬁnadas na
pobreza, Tavares se detalha as estratégias para obtenção de êxito. Em
conversa com O Imparcial e a Central
de Notícias no início desta semana,
convira a entrevista:

Qual é a principal causa da
pobreza persistente da população do Maranhão?

José Reinaldo Tavares – As famílias
das crianças pobres são muito pobres

e não têm condições de preparar as
crianças para o ensino fundamental.
Daí vem a desigualdade básica, que
impera pelo resto da vida e que faz a
diferença. Como estas crianças vão
chegar no ensino fundamental ser saber nada, sem estar preparadas para
nada, enquanto as crianças da classe
média chegam preparadas, sabendo o
que é um computador, leram livros…
levam uma vantagem extraordinária.
Isso cria uma corrente de pobreza que
se mantém e que não vai ser quebrada
se não se ﬁzermos investimento nas
crianças pobres.

che especial, onde primeiro; cuide do
pré-natal da mãe, sendo alimentada,
pois assim fortalecerá a criança . Isso
vai ser muito importante para o futuro
da criança. Segundo; a criança tem
que ser preparada até os 6 anos. A cada ano é diferente, pois é quando o cérebro está se formando, se expandindo. Ela aprende tudo que for colocado
para ela. É a época da formação da
personalidade que ela carregará o resto da vida. Se isso não for feito, a pessoa tem a desvantagem. Não quer dizer que ele não chegue ao curso superior, mas são muito raros.

Esse modelo existe na prátiComo então o Governo do
Estado tomar para si o ensi- ca em algum lugar?
José Reinaldo Tavares – Esse é um
no fundamental, se esta é de
modelo que não está implantado no
competência do município?
José Reinaldo Tavares – Temos que
fazer da maneira como nós achamos.
Os prefeitos todos vão querer. Independe das prefeituras. O professor da
Universidade de Chicago (EUA) e ganhador do prêmio Nobel, James
Hacksman, preconiza que cuidar da
mãe desde o pré –Natal. Se uma criança pobre não teve um pré-natal que
sirva, ela nascerá fraca, será doente e
vai dar trabalho para o resto da vida. O
professor diz que a família não pode
ﬁcar longe da criança nessa preparação. Principalmente a mãe tem de
participar. Se a criança passa o dia na
creche, quando chega em casa é outra
realidade, desmanchando tudo que
foi feito. Tem que haver integração.

Como se dá essa integração?

José Reinaldo Tavares – A maneira
mais fácil de fazer isso é criar uma cre-

Maranhão. Mas consegui colocar esse
modelo no programa de governo do
Geraldo Alckman quando disputou a
Presidência do Brasil. Ele falou isso
no programa de televisão. Mas como
ele perdeu a eleição, ﬁcou perdido.

O que já existe de concreto
quanto a esse programa?

José Reinaldo Tavares – Não tínhamos dinheiro para fazer as creches especiais. Então fomos ao BNDES e expus o projeto que ele prontamente se
despuseram a ﬁnanciar. Mas o Maranhão não tem codições de pedir empréstimo, não tem capacidade de endividamento. A solução veio da seguinte proposta: o banco ﬁnanciará
as creches para as empresas privadas
e alugam para o estado. Essa é uma
mecânica utilizada pelos supermercados.

Qual areceptividadedoempresariadoparaoprojeto?
José Reinaldo Tavares – O Sinduscon (Sindicato da Indústria da Construção Civil) aceito de pronto. Resolvido esse problema convidamos o Todos pela Educação pela defesa que
eles fazem desse modelo. A Priscila
Cruz o defende em vários artigos.

Temos quadros preparados
para trabalhar neste modelo?
José Reinaldo Tavares – Isso não pode ser chute. Tem que ser especializado. Será o Todos pela Educação que
indicará o tipo de preparação que daremos aos proﬁssionais que vão trabalhar no projeto para poder dar certo. Tenho dito que, essa é uma ideia
fantástica e não podemos falhar. Não
podemos fazer uma coisa que não vai
funcionar, porque assim vai quebrar a
ideia.

Essa é a única maneira
que vai igualar, diminuir
a desigualdade social e a
pobreza do Maranhão.

vos de dólar por cada ano que ele viver. É o maior investimento, o maior
retorno que vc pode ter. Maior que
qualquer bolsa de Nova York, qualquer mercado de capital. Por que diminui o custo da criminalidade; a necessidade de policial, custo da saúde,
etc. Essa é a essência do projeto. É um
projeto complexo.

Tá bom, já passou, e
agora?

Verdadeiros shows de Pop Star, gente, mais gente por
metro quadrado, teve os mais intimistas, coisa para os
colegas, os orgânicos da vertente esquerda sem caviar
para cumprir o rito, da direita com vergonha de assumir
a palavra conservadora, tem aqueles querendo brigar
pelo governo, outros pelo poder depois do Sarney, existe
os pensando na eleição de para prefeito, tipo escada, tipo não esqueçam de mim, os te espero no segundo turno, todos fazendo das suas convenções partidárias a forma de pegar o bilhete legal para entrar no mundo dos
candidatos.
Verdade que Carlos Brandão (PSB) e Weverton Rocha
(PDT) acreditaram na provocação das convenções com
milhares de pessoas, como deﬁnisse quem sai na frente
na campanha para o governo do Maranhão, resta alguns
pré-candidatos organizando seus encontros midiáticos,
quem sabe o novo fenômeno criado, Lahesio Bonﬁm
(PSC), encontre o caminho para bagunçar o pleito eleitoral, fazendo alguns geniais do marketing arrependerse e obrigando aos favoritos correr na criação de uma
vacina para o problema no segundo turno.
Fato que, até agora, todas as belas festas pela democracia do voto conseguiram agrupar os seguidores, esperando que as próximas pesquisas demonstrem o voto
agregado de o povo está é comigo. Por enquanto, nenhuma proposta. Deve ﬁcar para depois nos programas
eleitorais. Será que na hora os eleitores vão mudar para
os canais da TV paga?

diﬁcilmente alguém vai ter coragem
de mexer com ele, principalmente se
der resultado.

Quando se iniciará efetivamente este projeto?
José Reinaldo Tavares – Fomos surpreendidos por esse corte do ICMS
que consequentemente deu um corte,
um déﬁcit no governo. Não temos
mais o dinheiro disponível que contávamos. Por isso mesmo, nós vamos fazer isso com a iniciativa privada que
construirá as creches. A preparação
das equipes será discutida com as secretarias de educação, assistência social, saúde, enﬁm, como todas as secretarias. Vamos ouvir a orientação do
Todos pela Educação. Tem que dar
certo, não podemos tergiversar com
esse tipo de assunto, porque o fracasso desanima e não termos outra oportunidade.

Quando – Impressionante que os gestores municipais
conseguem apoiar pré-candidatos ao governo, Senado
e, até, parentes ao legislativo acreditando que o eleitor
usuário dos ônibus vão esquecer o sofrimento diário na
capital e grandes municípios do Maranhão. Será que no
dia da eleição os eleitores vão votar de BUS?
Inacreditável – Lamentável assistirmos a ilusão dos
milhões de brasileiros na condição de abaixo da linha da
pobreza acreditando que o presidente Jair Bolsonaro
(PL) aumentou o Auxilio Brasil pelo ronco dos estômagos com fome. Pior ainda está no fato do pré-candidato
Lula (PT) querer manter a banca de compra dos votos
sem mudar a realidade da subsistência. Quando isso vai
terminar meu Deus?

Que garantia de continuidade um projeto dessa natureza possui?

Isso é uma coisa diﬁcílima de fazer.
Isso vai ser geração a geração. Futuramente, as famílias dessas crianças já
não irão precisar da creche.

José Reinaldo Tavares – O problema
<Temos aqui 57% das famílias na
do Brasil é que os projetos não têm
continuidade. Na parte do ensino mé- extrema pobreza. É um dado avassadio o Maranhão está consolidado. lador. Essas famílias e essa desigualMas, por exemplo, ﬁzemos aqui um dade faz com que nossa produtividaSerá então na prática o axio- programa fantástico que era o Saúde de seja baixíssima.
Por que menos da metade produma sobre o combate à pobre- na Escola. Cuidava da saúde das crianças. O resultado foi impressionan- zindo e, mais da metade não produz,
za pela educação?
te; crianças que não enxergavam di- trabalha pelo salário mínimo, bico e
José Reinaldo Tavares – No Mara- reito e eram considerados maus alu- tal. Essas pessoas que não conseguem
nhão o analfabetismo é brutal. Muitas nos; que não ouviam direito e tinham ir para escola, se desenvolverem e
dessas famílias pobres, pai e mão são outros problemas de saúde. Fizemos crescerem são fadas a salários baixos.
analfabetos. Eles não têm o que ensi- tudo isso. O depoimento que tenho é A produtividade do estado é baixíssinar para as crianças que vivem na a coisa mais linda. Mas o governo se- ma. Esse projeto aumenta a produtirua. Daí lembrando o economista que guinte ao meu não deu continuidade. vidade do estado. Coloca mais gente
disse: cada dólar investido em uma Isso acaba com tudo. Um projeto co- no sistema produtivo.= ﬁnalizou o secriança pobre, o retorno é de 17 centa- mo esse que envolve as mães e todos, cretario.

Agora? – Realmente ninguém entendeu a razão do
procurador geral de justiça somente agora relatar que
havia um plano de assassinato a sua pessoa. Necessário
contar o resto da história. Muito grave!

ceiro que deixou que ir para o crime.
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apreensões, bem como as repressivas

Thayane Maramaldo
E-mail: maramaldothay@gmail.com
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São Luís, sábado e domingo, 30 e 31 de julho de 2022

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

DADOS DA SENARC

REUNIÃO

ENTREVISTA

Cresce mais de 100% apreensão de drogas no MA Maisde600profissionais
Grão-Pará Multimodal: o promissor daeducaçãoparticipam
investimento portuário e ferroviário dedebatesobre
Há 6 anos a empresa está no Maranhão transformando o sistema de transporte de cargas
reformulaçãocurricular
doEnsinoMédio
GRACIELE MORORO

A Grão-Pará Multimodal foi criada no ano de 2016 para Paulo Salvador comenta sobre os projetos em parduplicação da estrada de ferro Carajás. A partir da avalia- ceria com a Federação das Indústrias do Estado do
ção de problemas relacionados ao transporte ferroviário Maranhão (FIEMA) e o Governo do Estado do Mado estado e do País, houve a oportunidade de criar solu- ranhão, para fazerem um planejamento de formações logísticas complementares que ajudasse a transfor- ção profissional para fase da construção e operação.
mar o sistema de transporte de cargas. Deste modo sur- Desde o início há preocupação para que a grande parte
giu a Grão-Pará Multimodal, que a cada dia avança com da mão de obra seja do estado e, poderá ser necessário
estudos do Porto Das Águas Profundas e da ligação da fazer formação profissional específica. Ele afirma, ainda,
Ferrovia Norte Sul.
que “isso contribui para um desenvolvimento equilibraSegundo Paulo Salvador, diretor executivo da Grão- do do maranhão”. Vale ressaltar que, dentre as funções
-Pará Multimodal, desde o início das avaliações neces- ofertadas, há vagas reservadas aos indígenas, residentes
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A Rota Da Seda pode permitir um desenvolvimento lovador afirma que está aguardando as licenças de instagístico e a criação das redes de desenvolvimento. Assim,
lação até o final de 2023 a fim de que as obras se iniciem
o Estado não teria a dependência de 100% desses paapós as chuvas de 2024, no segundo trimestre ou início
íses que exportam cargas pra processamento, como o
do terceiro trimestre. Esperançoso, ele acredita que a
Minério negociado com a China, por exemplo. E quanprimeira fase das operações será iniciada em 2027, com
do exportado, já será processado e o valor será agregado,
a conclusão da ligação até Açailândia em 2030.
ocasionando mais lucros para o Brasil. E quanto maior
a possibilidade dessas redes de desenvolvimento forOportunidades
necer independência comercial para o estado e o País,
No âmbito portuário e ferroviário, o que não falta é opormais produtos serão processados aqui, a exemplo do agro.
tunidade de emprego. Há um estudo do Ministério da In“O agro é um produto que pode ser exportado como commofraestrutura, com base em metodologia do meio ambiente,
dity e pode ser exportado como alimento”, finaliza o executivo.
que indica a criação de 100 mil empregos diretos e indiretos.
São esses os grandes investimentos trazidos pela China
O diretor Thayane
executivoMaramaldo
afirma que “nas futuras obras do Termidiretamente para o estado do Maranhão, tendo sua fase
nal Portuário
de Alcântara
e Estrada de Ferro do Maranhão
E-mail:
maramaldothay@gmail.com
de desenvolvimento bastante acelerada.
haverá contratação na fase de operação e construção.”
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Durante o encontro, a secretária de Estado da Educação, Leuzinete Pereira da Silva, destacou a luta de professores e gestores por uma educação pública de qualidade. <São vocês que estão no chão da escola e isso precisa de muita paixão, obstinação. Meu profundo agradecimento a todos vocês pelo trabalho. A educação tem
que ser contínua, como nos ensina Anísio Teixeira. Vamos continuar com as ações exitosas e fazer os avanços
necessários. Há muito por fazer, muitos desaûos, e vamos discutir ao logo do encontro=, declarou.
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reuniões fortalecem as nossas ações nas esEdu
cação
colas e fazem com que os nossos estudantes atendam ao
que a sociedade exige deles atualmente: conhecimento,
esforço e dedicação=, disse.

O foco do evento foi o
desenvolvimento das ações
pedagógicas para reformulação

curricular do Ensino Médio para o
2º semestre deste ano nos centros
de ensino de tempo parcial.
A reunião foi sediada no Convento das Mercês, nesta
sexta-feira (29).

Os participantes da reunião tiveram acesso a várias
palestras e também puderam tirar diversas dúvidas com
orientações técnicas sobre a implementação da reformulação curricular, passando pela gestão ûnanceira do
Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) até
a utilização do Sistema de Gestão de Acesso do Ministério do Planejamento (Sigep).
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Durante o encontro, a secretária de Estado da Educa-
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que ser contínua, como nos ensina Anísio Teixeira. Vamos continuar com as ações exitosas e fazer os avanços
necessários. Há muito por fazer, muitos desaûos, e vamos discutir ao logo do encontro=, declarou.
A diretora da URE de Itapecuru, Cleomar Rabelo,
lembrou da importância dos eventos de planejamento e
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DE ACORDO COM A SENARC, NO 1º SEMESTRE DESTE ANO FORAM APREENDIDOS 396 QUILOS DE ENTORPECENTES DIVERSOS
Dobrou a apreensão de drogas, no
primeiro semestre deste ano, em relação ao montante do mesmo período
do ano anterior. Os dados são da Superintendência Estadual de Repressão ao Narcotráûco (Senarc), órgão da
Polícia Civil, que integra a Secretaria
de Estado de Segurança Pública (SSPMA).
De acordo com a Senarc, no primeiro semestre deste ano foram apreendidos 396 quilos de entorpecentes
diversos. O volume representa aumento de 115%, em comparação a
2021, quando totalizaram 184 quilos
de drogas aprendidas.
O montante de apreensões impacta ainda nos valores retirados dos criminosos e que serviriam para aquisição de armas e mais drogas.
No primeiro semestre de 2021, a
atuação das equipes da Senarc recuperou o equivalente a R$ 1,1 milhão
em drogas. No mesmo período deste
ano, o valor retirado do tráûco somou
R$ 6,1 milhão. O valor representa aumento em 438% no montante ûnanceiro que deixou que ir para o crime.

A droga mais apreendida foi a maconha, com 225 quilos retirados do
tráûco, este ano. No período anterior,
a apreensão desta droga somou 160
quilos. Porém, em retorno ûnanceiro
para o tráûco, a cocaína, a pasta base
de cocaína e o crack lideram.
A venda destas drogas renderia aos
traûcantes R$ 5,5 milhões só no primeiro semestre deste ano; enquanto a
comercialização da maconha não ultrapassaria os R$ 563 mil no mesmo
período.
O aumento das apreensões é resultado de operações diretas no combate
a esta forma de criminalidade, na atuação parceiras dos órgãos que compõem o sistema de segurança pública
e também, em ações de combate a crimes como assaltos e homicídios, que
muitas vezes, são reüexo do tráûco de
drogas.
De acordo com o superintendente
da Senarc, delegado Ederson Martins
Pereira, foram realizadas um número
maior de operações policiais este ano.
<Foram ações pontuais de busca e
apreensões, bem como as repressivas

qualiûcadas e operações diárias, veriûcando as denúncias e a partir de nossas próprias investigações. Nesse sentido, tivemos uma produtividade excelente, em especial pelas parcerias
realizadas com as outras forças de segurança=, informou.
O delegado citou operações pontuais de buscas e apreensões, em cumprimentos à representação e decisão
judicial; a repressão direta ao crime
com abordagens a pessoas, veículos e
áreas mapeadas; além da atuação periódica com informações de investigações, de populares e do Disque Denúncia.
<Essas estratégias resultaram não
só nas apreensões das drogas, como
também na prisão de vários traûcantes e apreensão de bens e veículos
dessas organizações criminosas=, explicou.
Foram apreendidas, também, nas
operações a polícia, armas, aparelhos
celulares, materiais utilizados para
preparar as drogas (balança de precisão, produtos usados em misturas e
outros).

O foco do evento foi o
desenvolvimento das ações
pedagógicas para reformulação
curricular do Ensino Médio para o
2º semestre deste ano nos centros
de ensino de tempo parcial.
A reunião foi sediada no Convento das Mercês, nesta
sexta-feira (29).

Os participantes da reunião tiveram acesso a várias
palestras e também puderam tirar diversas dúvidas com
orientações técnicas sobre a implementação da reformulação curricular, passando pela gestão ûnanceira do
Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) até
a utilização do Sistema de Gestão de Acesso do Ministério do Planejamento (Sigep).
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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.

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 LIMADASILVA. Pregoeiro.

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
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

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
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

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
SERVIÇO DE SINDICÂNCIA E PROCESSO
ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR
EDITAL DE CITAÇÃO
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

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 ADMINISTRATIVO Nº 072.16.05/2022- CPL/PMR. A Prefeitura Municipal de Riachão, estado do Maranhão, com sede na
Praça Nossa Senhora de Nazaré, n.º 742, Centro, CEP 65.990-000, na forma da Lei Federal nº 8.666/93, Lei
Federal 10.520/02 e do Decreto nº 10.024/19, através do Pregoeiro Municipal, torna público, o ADIAMENTO 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 registro de preços para eventual e futura aquisição de material esportivo, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer da Prefeitura de Riachão/MA, 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 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.

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

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

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: “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

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
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
COMISSÃO SETORIAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 042/2022
PROCESSO Nº 121382/2022/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

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO
Praça Nossa Senhora de Nazaré, nº 742, Centro, Riachão - MA
CNPJ: 05.282.801/0001

DEFENSORIA PÚBLICA
DO ESTADO DO MARANHÃO

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.

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

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: Concorrência. 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.

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.

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 Informações 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

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
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.

Nosso papel
tá on,
tá impresso,
todo dia
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São Luís, segunda-feira, 1 de agosto de 2022

HERÓI OU VILÃO

ROSÁRIO

Sustentabilidade e
inclusão social
O grupo Titara opera no Maranhão opera desde 2014, sob Licença de Operação
concedida pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais

U

ma equipe técnica e administrativa da Secretaria de
Estado de Desenvolvimento Econômico e Programas
Estratégicos (SEDEPE) esteve, esta semana, visitando a Titara Central de
Gerenciamento Ambiental, no povoado de Buenos Aires, no município Rosário, para conhecer a planta de tratamento de resíduos. A Titara S/A é uma
moderna central de gerenciamento
de resíduos sólidos, que atua de forma
segura e ambientalmente correta,
atendendo às demandas geradas pelo
crescimento do setor logístico e industrial da região onde está localizada, com objetivo de viabilizar a infraestrutura necessária para que os empreendimentos tragam desenvolvimento e riqueza de forma sustentável
para o Maranhão.

Sob a liderança do secretário adjunto, Geraldo Carvalho, a equipe da
SEDEPE conheceu todas as etapas de
tratamento do lixo recebido pela empresa, que cumpre todos os protocolos internacionais de üuxo sustentável de resíduos e eüuentes. Atualmente, a Titara recebe e trata o lixo de São
Luís e de mais 15 municípios. Além de
trabalhar com a perspectiva de redução de impacto ambiental, a proposta
da Titara é permitir a abertura, por
meio do tratamento adequado do lixo,
de novos nichos de negócios que tenham a sustentabilidade e a inclusão
social como eixo. A Secretaria de Estado tem atuado, com ênfase, em estudos e atração de negócios para o Maranhão que adotem a sustentabilidade ambiental, incluindo o tripé: práticas sociais, ambientais e econômicas.
O grupo Titara opera no Maranhão
opera desde 2014, sob Licença de
Operação concedida pela Secretaria
de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais, com tecnologias internacionais avançadas, dispondo de licenciamento de todas as suas etapas.
A empresa localiza-se numa área de
1.780.000 m², que compreende um
aterro sanitário e industrial para resíduos sólidos de classe II, um aterro industrial para resíduos sólidos de classe I, área de solidiûcação, estação de
tratamento de chorume e estação de
tratamento de eüuentes industriais. O
modelo de tratamento implementado
visa minimizar ao máximo os impactos causados pela decomposição de
resíduos sólidos e garante, por meio
de monitoramento constante, que a
decomposição do lixo não apenas

Olharatentocomouso
doar-condicionado
duranteoverão
Férias e verão é considerada a melhor união, entre
temporada e estação. O calor já está na rotina dos brasileiros e os aparelhos de ar condicionado também. De sol
em sol, de ar em ar, e pelo atropelo da vida você deixa de
se perguntar: o que isso de fato pode causar?

possa ocorrer dentro de parâmetros
ambientais controlados, como ainda
proporcione o aproveitamento de
subprodutos de alto valor agregado,
como a geração de energia por meio
da queima de gás derivado do próprio
lixo.

Há um mês, a SEDEPE instalou a
Comissão Estadual de Energia Renovável, criada por decreto que estabelece a política estadual de energias renováveis, fundamental neste momento de transição da matriz energética mundial, com objetivo de desenvolver estudos, diretrizes, programas
e ações necessárias à expansão da
oferta de energias renováveis no estado, colocando o Maranhão à frente de
outras unidades da Federação neste
setor.

A <rinite= de sempre, o <espirro= constante, aquela <sinusite= que insiste em ûcar, e a asma que nunca melhora. Costumes que não devem se repetir e são questionáveis.
O Dr. Walter Netto, pneumologista do Sistema Hapvida responde algumas das perguntas e explica que, <dispositivos como ar condicionados e ventiladores são amplamente utilizados no nosso cotidiano, e não poderia
ser diferente em razão do nosso clima, visando o nosso
melhor conforto, porém, sim, por serem fortes acumuladores de poeira podendo vir a desencadear problemas
respiratórios como rinite e como a exacerbação de asma, facilitando ainda a infecção por vírus, bactérias e
fungos quando não higienizados=, esclarece.

Por serem fortes acumuladores de

HOMICÍDIO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO

poeira podendo vir a desencadear

Tribunal do Júri de São Luís julga 42 réus em agosto

e como a exacerbação de asma,

problemas respiratórios como rinite
facilitando ainda a infecção por
vírus, bactérias e fungos quando não
higienizados
O mocinho é anti-herói?

Visando a inversão de papéis, uma busca por informações sobre a manutenção destes aparelhos, o médico
especialista alerta para os dois tipos de higienização e o
seu prazo de regularidade, sendo o mais básico – feito
pelo próprio usuário – de 15 em 15 dias, dependendo
dos níveis de circulação do ambiente e das condições de
limpeza.
E o mais complexo, realizado por um especialista numa frequência mínima a cada 6 meses.
O olhar mais atento das regiões de maior umidade é
manter os dispositivos de ar condicionado com a manutenção em dia, mas em caso de regiões mais secas, foi
observado que o uso de umidiûcadores de ar são um aliado necessário. <Tendo em vista que os aparelhos agem
reduzindo a umidade do ambiente e, logo, sendo extremamente prejudiciais tanto para crianças quanto para
qualquer indivíduo que tenha as vias aéreas mais sensíveis, sobretudo portadores de doenças respiratórias crônicas ou portadores de doença pulmonar obstrutiva
crônica.

OS JULGAMENTOS SERÃO NOS SALÕES LOCALIZADOS NO PRIMEIRO ANDAR DO FÓRUM DESEMBARGADIOR SARNEY COSTA, CALHAU
As Varas do Tribunal do Júri de São
Luís julgam neste mês de agosto 42
acusados de homicídio e tentativa de
homicídio.
Diariamente a sessões começam às
8h30, nos salões localizados no primeiro andar do Fórum Des. Sarney
Costa (Calhau).
No 1º Tribunal do Júri serão julgados Raimundo Nonato Carvalho Silva
(02), Jaelson Ferreira, Josiel Lima Trindade, Wellinton Campos Santos e
Marcelo Sousa Carneiro (04), Francivaldo Cutrim Duarte (08), Diego Lavra
Martins (10), Lenilson de Sousa Pereira (16), Edmar Macau (18), Nathalia
Santana Rodrigues (23), Anselmo Bispo Ferreira Machado Júnior e Raildson Pires Lisboa (25) e Fábio Costa

Morais e Douglas Amaral Martins
(30). A unidade judiciária tem como
titular o juiz Gilberto de Moura Lima.
Já no 2º Tribunal do Júri, presidido
pelo juiz Clésio Coelho Cunha, sentarão no banco dos réus Romário da
Conceição Araújo (05), Tailon do Nascimento Araújo (10), Geovana Silva
Pereira (12), Diego dos Santos Guterres, Luís Antônio Pavão Ferreira, Jadson Rosa Câmara e José Ivan Silva Câmara (17), Rawllison Ruano Melo Muniz (19), Mosaniel Goulart Dias (23),
Mauro Campos Alves Neto, Emerson
Bastos Dias e Janio Michel Ora Viana
(24), Gabriel dos Santos Sousa (26),
Moisés Correa (30) e Samuel Galvão
Almeida (31).
Os jurados do 3º Tribunal do Jú-

ri julgarão em agosto David Arlison da
Silva Diniz (02), Frankle Bruno Seguins Dantas (04), Silvia Fernanda Lopes Gomes (05), Guilherme Carvalho
Borges (09), Daniel Serra Mota (16), Jefferson Santos Serpa (18), Luciano Henrique Moraes
Reis, Felipe Wesley Pereira de Sá e José
Ribamar Ewerton Rocha (19), Mateus
Romanik Abreu Pinheiro (23), Wanderson Pinto Santos (25), Victor Amadeu Martins Ribeiro (26) e Manoel de
Jesus Costa Diniz (30). A unidade judiciária tem como titular o juiz José Ribamar Goulart Heluy Júnior.
Para o acesso ao prédio do Fórum é
exigida a apresentação do comprovante de vacinação contra o coronavírus (COVID-19).

Tendo em vista que os aparelhos
agem reduzindo a umidade do
ambiente e, logo, sendo
extremamente prejudiciais tanto
para crianças quanto para qualquer
indivíduo que tenha as vias aéreas
mais sensíveis
E então é o ûm da era do ar condicionado? A resposta
é clara: <Não é que você não deva utilizar os dispositivos,
você deve sim! Mas deve se atentar para deixar a manutenção em dia=, ûnaliza o pneumologista, Walter Netto.

ESPORTES
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Boogie dos Lençóis
começa amanhã
Além dos saltos profissionais existem os saltos duplos para os paraquedistas de
primeira viagem, sempre acompanhados por instrutores especializados
nais existem os saltos duplos para os
paraquedistas de primeira viagem.
São saltos acompanhados por instrucidade de Barreirinhas vai se- tores especializados e a idade mínima
diar pela 7ª vez um dos maio- para participar é de 14 anos. Edgar
res eventos de paraquedismo Magalhães é um empresário e recém
do Brasil, o Boogie dos Len- apaixonado pelo esporte. Depois do
çóis. Durante quase duas semanas o primeiro salto em 2020 perdeu o mecéu de Barreirinhas vai contar com do e saltou também em 2021. <É muita
saltos esportivos com proﬁssionais do adrenalina. Quando conheci o vento
Brasil e do mundo, além de saltos confesso que ﬁquei com aquele medo
inicial por conta da altura, mas é inamadores.
Em contagem regressiva para o iní- crível a experiência que a gente vive lá
cio do evento, amantes do paraque- em cima. Gostei tanto que saltei a sedismo e esportes radicais começam a gunda fez no Boogie dos Lençóis e rese direcionar ao Maranhão faltando comendo muito essa experiência. É
apenas um dia para o início do evento. saltar e aproveitar muito tudo que os
O evento acontece entre os dias 2 e 15 olhos podem contemplar em Barreiride agosto com saltos começando às nhas=, declarou Edgar Magalhães.
8h e os últimos às 17h, durante os dias
do evento. Além dos saltos proﬁssio- Salto duplo

GAUDÊNCIO CARVALHO
Especial para O Imparcial

A

O Instrutor veste o equipamento e
faz o treinamento em solo com o passageiro, em seguida o traslado leva todos até a aeronave. Após a decolagem,
é feito o sobrevoo sobre o lindo cenário de Barreirinhas, passando pelo Rio
Preguiças, Praia de Caburé e Atins até
chegar aos Lençóis Maranhenses.
O salto é realizado a aproximadamente 4.000 metros de altitude, a uma
velocidade de mais de 200 km/h. Após
a abertura do paraquedas, o passeio
continua sobre os Lençóis Maranhenses até o pouso suave nas dunas, ao lado das lagoas cristalinas.
Além do salto duplo o Boogie dos
Lençóis conta com outras duas modalidades, são elas: Salto Lençóis 360 e o
Salto Exotic
Para mais informações entre em
contato pelo telefone 98 9 9219-2699.

FUTEBOL DE BASE

Cruzeiro e Inovar são campeões da Taça Ilha

<Meteoro=,
maranhense de
apenas 17 anos é a
nova joia do Vasco
Autor de um dos gols da vitória por 4 a 0 sobre o CRB
na última quinta, pela 21ª rodada da Série B do Brasileirão, o jovem maranhense de apenas 17 anos, Eguinaldo,
não tem sequer um ano completo de Vasco da Gama. Ele
chegou ao clube em setembro do ano passado para jogar no sub-17, este ano é o artilheiro da equipe no sub20 e, agora, marcou seu primeiro gol no proﬁssional. É
só mais um passo na ascensão meteórica do atacante de
17 anos, que é natural da cidade de Igarapé do Meio, no
Maranhão.

Eguinaldo pertence ao Artsul, clube de Nova Iguaçu, e
tem contrato de empréstimo com o Vasco até o ﬁm de
2023. O vínculo prevê a opção de compra de 70% do atacante por um valor ﬁxo de R$ 800 mil. O clube cruz-maltino age com cautela porque o tempo de contrato é longo, e a tendência é que o caso do jovem jogador seja tratado só depois da venda da SAF para a 777 Partners.
Com idade para disputar as três próximas Copas São
Paulo de Futebol Junior, Eguinaldo completa 18 anos
daqui a duas semanas. Ele subiu junto com Marlon Gomes para um período no proﬁssional, foi relacionado
pela primeira vez na derrota para o Sampaio Corrêa, em
São Luís, e entrou no segundo tempo dos últimos dois
jogos (Ituano e Vila Nova) antes de fazer o gol contra o
CRB.
Com o apito ﬁnal, o menino ajoelhou no gramado,
desabou em lágrimas e logo foi cercado pelos companheiros, que festejaram muito e o ergueram para o alto.
Em seguida, antes de se dirigir para o vestiário, foi até a
torcida e ouviu gritos altos de <ah, é Eguinaldo! Ah, é
Eguinaldo!=. <É uma emoção inexplicável. Foi o primeiro gol e ainda aqui com São Januário lotado. Essa torcida
é sensacional. Estou muito feliz=, disse ele na saída de
campo.

Apesar de ser o primeiro pelo Vasco, o gol contra o
CRB não foi o primeiro de Eguinaldo como proﬁssional.
Em setembro do ano passado, quando havia acabado de
completar 17 anos, ele marcou pelo time principal do
Artsul na derrota para o Madureira, na Copa Rio.

Aposta do Vasco
As equipes do Cruzeiro e do Inovar
conquistaram os títulos das categorias Sub-13 e Sub-15, respectivamente,
da primeira edição da Taça Ilha de São
Luís de Futebol de Base, competição
patrocinada pelo governo do Estado e
pelo El Camiño Supermercados por
meio da Lei Estadual de Incentivo ao
Esporte. As decisões dos torneios
ocorreram no último ﬁm de semana,
no Estádio Nhozinho Santos, em São
Luís.
Para soltar o grito de campeão na
categoria Sub-13, o Cruzeiro derrotou
o Palmeirinha na grande ﬁnal. Mas a
vitória da garotada cruzeirense foi
dramática e obtida somente nas cobranças de pênaltis. Após empate por
0 a 0 no tempo normal, o Cruzeiro fez
3 a 2 nas penalidades para assegurar o
título.
Além da conquista da Taça Ilha de
São Luís Sub-13, o Cruzeiro ainda le-

vou duas premiações individuais: Pedro Guilherme foi escolhido o Melhor
Jogador e Marcos Rocha foi o Melhor
Técnico. Vice-campeão, o Palmeirinha teve o artilheiro da competição
(David Adryan) e o goleiro menos vazado (Daniel Diniz).

Henrique, do Furacão, foi escolhido o
Melhor Jogador, e Arthur Santos, do
Grêmio, foi o artilheiro da competição.

Sub-15

O campeão do torneio Sub-15 da
Taça Grande Ilha também só foi conhecido na disputa por pênaltis. Inovar e Furacão ﬁzeram um duelo equilibrado, mas sem gols. O empate por 0
a 0 no tempo normal levou o jogo para
os pênaltis. Melhor para o Inovar que
venceu por 3 a 2 e conquistou o título.
Campeão do torneio, o Inovar garantiu duas premiações individuais: a
de goleiro menos vazado (Victor Gabriel) e o de Melhor Técnico (Zé Carlos). Os outros prêmios foram distribuídos da seguinte maneira: Pedro

Tudo sobre a Taça Ilha de São Luís
de Futebol de Base está disponível no
Instagram oﬁcial da competição. O
endereço é o @tacailhaslz.base.

Destaque primeiro no sub-20 e depois no proﬁssional
do Artsul, Eguinaldo despertou o interesse de alguns
clubes no ﬁm do ano passado. Incluindo os quatro grandes do Rio.
O jovem atacante chegou a ser liberado para fazer um
mês de testes no Fluminense, mas acabou não sendo
aprovado. Botafogo e Flamengo também chegaram com
propostas, mas ambas ainda previam um período de
avaliação. O Vasco foi o único que apresentou uma oferta para levá-lo direto para o sub-17, sem escalas.
Ele foi uma aposta que deu certo do Núcleo de Análise de Mercado e Captação do Vasco, liderado pela dupla
Mazinho Patrão e Welington Adriano. Gerente-geral da
base do clube, Rodrigo Dias explicou ao ge como se deu
o processo de contratação de Eguinaldo. <Nós observamos Eguinaldo por 3 oportunidades in loco no Carioca
Proﬁssional da A2, com 17 anos, jogando pelo Artsul.
Identiﬁcamos nele um atleta com boa reserva de evolução, demonstrando também nos jogos ser um atleta
com boa capacidade de ﬁnalização, ambas as pernas e
cabeceio, ﬁsicamente privilegiado, competitivo e dinâmico. Trouxemos ele para o Vasco em Setembro do ano
passado (2021) e, aos poucos, seu potencial vem sendo
desenvolvido por toda a nossa equipe de proﬁssionais=,
disse Rodrigo.
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LANÇAMENTOS

Confira as estreias de
agosto nos streamings
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

A

gosto será um mês agitado
para os fãs de cultura pop no
streaming, com o lançamento de novas séries e temporadas de franquias conhecidas.
O mês começa com o lançamento
de Sandman, aguardada adaptação
da graphic novel de Neil Gaiman. A
primeira temporada chega à Netüix,
com todos os episódios lançados no
mesmo dia.
Agosto terá ainda a estreia de Mulher-Hulk: Defensora de Heróis, nova
série da Marvel no Disney+.
Confira abaixo os destaques do
mês:

Lightyear – 03/08 (Disney+)
Lightyear aborda a história ûctícia
do herói espacial que deu origem ao
brinquedo de mesmo nome, mostrado na franquia Toy Story.
Bom dia, Verônica: temporada 2 –
03/08 (Netﬂix)
Oûcialmente morta, Verônica fará o
que for preciso para descobrir a verdade e voltar para sua família. Durante sua investigação, ela descobre uma
ligação sombria entre o orfanato onde
Brandão cresceu e um missionário
perigoso em busca de poder absoluto.

Depois de anos na prisão,
Morpheus, o rei dos Sonhos, embarca
em uma jornada entre mundos para
recuperar o que lhe foi roubado e restaurar seu poder.

O Instagram anunciou a suspensão do lançamento
de novas funções do seu aplicativo após as críticas que
recebeu de usuários, inüuenciadores e celebridades.
Entre os novos recursos estava o aumento no conteúdo de vídeos recomendados, em um estilo similar ao
aplicativo rival TikTok.

advogada e prima de Bruce Banner,
adquire os poderes do Hulk.
A Casa do Dragão – 21/08 (HBO Max)

Eu sou Groot – 10/08 (Disney+)
O carismático personagem de
Guardiões da Galáxia ganha uma série
própria no Disney+, composta por
uma série de curtas animados contando histórias fofas.
Locke & Key: Temporada 3 – 10/08
(Netﬂix)
No empolgante episódio ûnal da
série, a família Locke descobre ainda
mais magia ao enfrentar um novo inimigo demoníaco determinado a roubar as chaves.
Eu Nunca…: temporada 3 – 12/08
(Netﬂix)
Devi e as amigas ûnalmente conseguem abandonar a vida de solteiras,
mas descobrem que relacionamentos
não são só üores.
Mulher-Hulk: Defensora de Heróis –
17/08 (Disney+)

Sandman – 05/08 (Netﬂix)

Com 10 episódios conûrmados, a
série mostrará como Jennifer Walters,

Chamada originalmente de House
of the Dragon, a série mostrará uma
história 200 anos antes de Game of
Thrones, quando a dinastia Targaryen
tinha muitos dragões e governava
Westeros. Neste contexto, uma guerra
civil começa quando duas pessoas
aûrmam ter direito ao Trono de Ferro.
Andor – 31/08 (Disney+)
Prelúdio de Rogue One: Uma História Star Wars (2016), a produção
do Disney+ promete mostrar os anos
de formação de Cassian Andor (Diego
Luna) com os Rebeldes.

Os modo de exibição da tela e o feed (onde ûcam publicações de fotos e vídeos) foram criticados, porque
usuários disseram que sentiram que não podiam ver fotos de amigos e familiares como antes.
A Meta, empresa que controla o Instagram, disse que
quer <um tempo= para fazer as mudanças corretas.

Atlanta: Temporada 3 – Agosto sem
data (Star+)
Quase cinco meses após o lançamento original nos EUA, a terceira
temporada de Atlanta chega oûcialmente ao Brasil este mês. A novidade
foi divulgada pelo Star+, que não conûrmou a data exata da estreia. A trama
da temporada joga Earn e seus amigos
em diversas confusões pela Europa,
após o sucesso das músicas do Paper
Boi.

<Imitando= a concorrência

MODA

Estilistamaranhensefazexposição<VilãsdoCinema=

PRODUÇÕES DE PERSONAGENS CHEGAM A EXERCER INFLUÊNCIA NA MODA, ATRAVÉS DE EDITORIAIS E MATÉRIAS EM REVISTAS
Sabe-se que na História do Cinema
às vezes as maquiavélicas e diabólicas
personagens vilãs fazem mais sucesso
com o público que as personagens heroicas.
O sucesso é tanto que essas personagens chegam a exercer inüuência
em outras áreas além do entretenimento, exemplo disso é o mundo da
Moda que através de editoriais e matérias em revistas como Vogue, Elle,
Marie Claire, dentre outras mídias,
dedicam várias páginas ao estilos de
personagens famosasCinema= como
Cruella De Vil, criação de Walt Disney
que já foi interpretada pela premiada
atriz hollywoodiana Glen Close e, na
sua derradeira versão cinematográûca foi interpretada <fashionisticamente= pela também premiada com Oscar, a atriz Emma Stone.

Por que o Instagram
desistiu dos planos
de 8imitar9 o TikTok

Outros exemplos são as personagens rainhas de outras grandes produções holywoodianas ,<Alice no País
das Maravilhas= e <Branca de Neve e
Caçador= e Scarlet Overkill do ûlme
<Minions= dublada por Sandra Bullock.

O ûgurinista (João do Vale <O Musical= e <as Três Fiandeiras), professor e
produtor de moda Cacau Di Aquino,
também criador do movimento <Democratizando Moda=, que tem como
objetivo levar para locais públicos

eventos de moda (exposições e desûles) como os que já aconteceram na
Biblioteca Pública Benedito Leite em
2019 e Praça Misericórdia em 2021, teve a ideia de fazer uma exposição sobre o tema < Vilãs do Cinema= e chamou estilistas consagrados como Betus Silva(Betinho), Berê Oliveira e
Glauber Pinto (Grita Cuxá).
Também foram convidados os alunos da disciplina ûgurino ministrada
pelo professor Claudio de Aquino aka
Cacau Di Aquino do CPD Moda para
criarem ûgurinos para essas personagens consagradas pelo cinema e cada
um escolheu a sua preferida.
As criações dos estilistas maranhenses para essas vilãs amadas pelo
público e no mundo fashion poderão
ser vistas por todo mês de agosto no
MAHM – Museu Artístico e Histórico
do Maranhão. No dia da abertura, que
acontece nesta terça-feira, 2, às
17h30, o evento contará com as participações especiais e performáticas do
bailarino e ator Hélio Martins e da
atriz Rosa Ewerton Jara.
A exposição ûca aberta ao público
de 03/08 à 31/08, de terça à sexta, na
Galeria Floriano Peixoto no Museu
Histórico e Artístico do Maranhão
(entrada pela Rua São João).

A mudança do Instagram para mais conteúdo de vídeo parece responder à crescente popularidade do TikTok, onde os usuários postam e assistem a gravações em
vez de fotos.
Segundo dados da empresa de análise digital Sensor
Tower, o TikTok foi baixado mais de três bilhões de vezes
em todo o mundo, tornando-se o primeiro aplicativo
não pertencente à Meta a atingir esse número.
O chefe do Instagram, Adam Mosseri, disse ao portal
de notícias The Verge que a versão de teste de renovação
do aplicativo será descontinuada gradualmente em algumas semanas.
<Estou feliz por termos arriscado. Se não falharmos
de vez em quando, não estamos pensando grande o suûciente ou sendo ousados ??o suûciente=, disse ele por
meio de sua conta no Twitter.

<Deûnitivamente, precisamos dar um grande passo
para trás. Precisamos aprender e depois voltaremos
com alguma ideia nova. Então, vamos trabalhar nisso=,
acrescentou.
Mosseri já havia postado um vídeo explicando as mudanças, dizendo que vídeos em tela cheia seriam promovidos em vez de fotos.
Mas depois de algumas críticas duras, ele esclareceu
que eles continuarão <apoiando as fotos=.

As reaçõesa das celebridades

Em resposta ao vídeo inicial de Mosseri, a modelo
americana Chrissy Teigen disse que os usuários da plataforma <não querem fazer vídeos=.
As irmãs Kim Kardashian e Kylie Jenner também
compartilharam uma <petição= online para <fazer que o
Instagram volte a ser o Instagram= em seus stories.
Toni Tone, autora e criadora de conteúdo, postou como ûcou frustrada com as mudanças e como o Instagram era muito melhor quando ela recebia conteúdo
das pessoas que havia escolhido seguir.
<Com base em nossas descobertas e feedback da comunidade, estamos pausando o teste de tela cheia no
Instagram para que possamos explorar outras opções e
estamos reduzindo temporariamente o número de recomendações que você vê em seu feed para que possamos melhorar a qualidade de sua experiência=, disse um
porta-voz da Meta à BBC.
<Reconhecemos que as mudanças no aplicativo podem ter um ajuste e, embora pensemos que o Instagram
precisa evoluir à medida que o mundo muda, queremos
aproveitar o tempo para garantir que faremos isso bem=,
acrescentou.
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É possível amar mais
de uma pessoa ao
mesmo tempo?
MÔNICA MOURA
Sexologa 0 CREFITO-12: 68262-F www.dramonicamoura.com.br Especialista em Fisioterapia Pélvica e Sexologia
Diretora técnica da CMM Fisioterapia Pélvica e Obstetrícia
Diretora técnica da CMM Sexologia Clínica

Cidadão Maranhense com muito Orgulho!
GILSON RAMALHO DE LIMA
É advogado e Juiz Eleitoral Substituto do
Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão.

Hoje, dia 01/08/2022, considero
um dos mais importantes, marcantes
e inesquecíveis de minha trajetória.
Sinto-me honrado, abençoado e profundamente emocionado por receber
o título de Cidadão Maranhense.

Hidrelétrica de Paulo Afonso. Em
1973, meus pais, o motorista Francisco Feitosa de Lima e a dona de casa
Maria do Socorro Ramalho de Lima,
além de 4 irmãos, migramos para Imperatriz. Cheguei a Imperatriz com
apenas 4 anos de idade. Em Imperatriz, onde passei a morar desde então,
comecei a me encantar pelas belezas
da cidade e sua gente. cursei o ensino
fundamental no SESI e na Escola Nascimento de Moraes (Polivalente), e
parte do ensino médio na escola Graça Aranha, concluindo o segundo
grau no Colégio Ideal de Belém do Pará.
Desde cedo, tenho gosto pelo trabalho. Ainda na infância em Imperatriz, fui engraxate no Mercadinho e
também entregador do Jornal O Progresso. Aos 14 anos de idade, tive meu
primeiro emprego formal, como ofûce-boy, no Posseidon Hotel. De onde
me desliguei para concluir o ensino
médio, na cidade de Belém.

Em 1991, de volta a Imperatriz, ingressei no curso de Bacharel em DireiNão poderia fugir, assim, de início, to da Universidade Federal do Maraao agradecimento bem mais do que nhão. Em 1997, logo após a aprovação
formal à Assembleia Legislativa do Es- no exame de ordem da OAB, fundei,
tado do Maranhão e aos deputados junto com os amigos de faculdade
que votaram em meu nome para rece- Ana Valéria Sodré e Judson Lopes Silva
ber esta honraria. Consigno, em espe- e, posteriormente o amigo carioca Fácial, minha profunda gratidão ao de- bio Roquette, o escritório Sodré, Raputado estadual Professor Marco Au- malho, Lopes, Roquette e Advogados
rélio, o responsável direto pelo título Associados, o qual integro até os dias
com que sou agraciado, que usando de hoje.
de sua grande generosidade, indicou
Entre os anos de 1993 e 1996, fui Aso meu nome para que a ALEMA me
concedesse esse importante título. A sessor Parlamentar da Câmara Munihomenagem que hoje recebo, faz com cipal de Imperatriz. Entre 1995 e 1996,
que eu me sinta formalmente acolhi- fui Professor da Secretaria de Estado
do por este Estado que me recebeu, e de Educação do Estado do Maranhão,
é com profunda gratidão que garanto no Complexo Educacional de 1.º e 2.º
que o Maranhão estará sempre em Grau Amaral Raposo. Em seguida, fui
professor Pró-Labore da Universidameu coração.
de Federal do Maranhão/Imperatriz
Eu nasci em 22 de maio de 1969, na (Campus II), para o 7.º período do
cidade de Juazeiro do Norte no Ceará. Curso de Ciências Contábeis da turma
Em 1971, minha família mudou-se de 1996. Em 1996, fui nomeado Conpara Paulo Afonso na Bahia, por conta ciliador do Juizado Especial Cível da
da localização da empresa em que Comarca de Imperatriz, onde permameu pai trabalhava, na construção da neci até o ano 2000. Dois anos depois,

atuei como professor da Faculdade de
Imperatriz (FACIMP), ministrando a
disciplina Direito Usual e Legislação
Aplicada, para o Curso de Ciências
Econômicas.
Fui conselheiro seccional da
OAB/MA, no triênio 2007/2009, Procurador Geral do Município de Imperatriz no período entre 2009 e 2016 e
compus a Lista Sêxtupla na vaga do
Quinto Constitucional, reservada à
classe dos advogados para o Tribunal
de Justiça do Estado do Maranhão, em
2013, além de presidir a Comissão de
Direito Eleitoral da Ordem dos Advogados do Brasil, Subseção de Imperatriz, no triênio 2019/2021.
Atualmente continuo na advocacia. Sou membro do Instituto Brasileiro de Direito de Família (IBDFAM)
desde 2018 e membro substituto do
Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão, na categoria jurista, para o biênio 2021/2023.
Em Imperatriz, ûz muitos amigos e
constitui minha família. Também tive
a chance de participar de grandes lutas políticas e sociais, combati o bom
combate. A Imperatriz e ao Maranhão
dediquei e seguirei dedicando o meu
empenho.
Ao longo destes anos passei a conhecer cada vez mais Imperatriz, as
cidades da região e o estado do Maranhão. Sua cultura viva, suas riquezas
naturais, sua história e sua importância para o nosso país. Tudo isso signiûca pertencimento, identiûcação,
condições de se reconhecer cidadão.
Essa minha condição de alma, passa
agora a ser também um registro formal.
Finalizo reaûrmando que a partir
de hoje, sinto-me grato, com mais responsabilidade e ainda mais comprometido com os assuntos de interesse
da sociedade maranhense, e assumo
este compromisso com muita alegria
e disposição porque hoje eu sou de fato e de direito CIDADÃO MARANHENSE, COM MUITO ORGULHO!

Apandemiaearelaçãodobrasileirocomasfinanças
como TVs por assinatura, e reduziu a
conta com lazer externo. Ao comparar
as despesas realizadas em 2021 às de
2022 começou como o ano do reco- 2020, constata-se que o aumento dos
meço, tendo em vista o enfraqueci- gastos se concentra em supermercamento da pandemia do Covid-19 no dos e farmácias. Por conta disso, o níûnal do ano. Mas depois de seis me- vel de endividamento vem batendo
ses, tudo ainda está incerto. A guerra recordes e isto gera enorme preocuna Europa entre Rússia e Ucrânia e o pação tanto em relação à economia
vírus resistindo têm gerado forte im- do país, como para cada pessoa que
pacto na economia mundial e na vida está com seu <nome sujo=. Como conûnanceira dos brasileiros. Há anos sequência, a saúde mental foi impacnão registrávamos tamanha inüação tada por conta dos reüexos com preoem produtos que fazem parte do dia a cupações ûnanceiras, com a família e
dia da população (ex.: alimentação, com o futuro. Muitos relatam problecombustível, energia), consumindo mas de concentração, pensamentos
parte signiûcativa da renda, que tam- negativos e crises de ansiedade.
bém diminuiu.
Para tentar reduzir os impactos geEste cenário causou mudanças nos rados na economia, o governo, por
hábitos de consumo, lazer e compor- meio da Caixa Econômica Federal, litamento. O brasileiro aumentou sua berou o Saque Emergencial do FGTS.
disposição para empreender, buscan- Para muitos brasileiros, o saque redo gerar renda, reduziu o uso do di- presenta o recomeço já que quase
nheiro vivo, substituindo-o pelo PIX, metade da população que possui dívipassou a priorizar os gastos em casa, da pretende usá-lo para limpar o noSILVIO FRISON
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me. E, embora já houvesse a possibilidade de utilizar o FGTS como garantia
de empréstimos com taxas menores
para quitar dívidas de maneira mais
tranquila, poucas pessoas usam.
O fato de o Saque Emergencial despertar o público para a possibilidade
de adquirir empréstimos atrelados ao
FGTS nos mostra que, apesar da fama,
o Fundo não é realmente conhecido
pelo brasileiro.
Embora todos aûrmem conhecêlo, nem metade sabe em que condições podem utilizar o dinheiro. Não
adianta reclamar ou esperar que este
tipo de conhecimento chegue à população. Esta é uma ótima oportunidade
para que nós, empresas da área ûnanceira, possamos contribuir com informação, dicas e educação ûnanceira,
compartilhando os melhores recursos
disponíveis para que as famílias possam garantir uma boa saúde ûnanceira e, assim, uma vida mais tranquila e
feliz.

O Pedro ama a Flávia. É um amor visceral, ele declara.
Por ela, ele seria capaz de comer carne de porco (coisa que
detesta) e diz também que aceitaria até penetração em outros orifícios (se ela assim desejasse) . <Ela preenche todo o
meu coração=, confessa. É curioso como por amor somos
capazes de fazer coisas antes inimagináveis.
Ao longo dos anos, muita coisa mudou. O amor crescia positivamente na convivência. Sexo abundante e com orgasmos aos dois. O Pedro foi reforçando o seu amor por detalhes da Flávia como esposa, mãe, dona de casa e proûssional. <Como eu a admiro=, ele suspira.
Acontece que o Pedro desconhecia a elasticidade do seu
coração até conhecer a Luciana. Ela chegou de outra cidade, com sotaque nordestino e uma forma ímpar de enxergar a vida. Luciana era realmente especial. E trabalhar ao
lado dela acabava trazendo muito mais luz aos dias do Pedro. Todos perceberam. É que assim como uma crise de
tosse, o amor não dá pra esconder.
Pedro e Luciana acabaram se envolvendo. <Talvez seja só
uma química sexual passageira!=, tentava acreditar, ignorando o sentimento e mergulhando profundamente tal
qual o Titanic.
Três anos se passaram e o amor do Pedro pelas duas só
crescia.
Negava-se chamar Luciana de amante e não aceitava que
estava sendo inûel à Flávia. Na cabeça do Pedro, as duas
eram seus amores (e quem somos nós aqui pra dizer que
não eram?) Amar duas pessoas ao mesmo tempo é reconhecer-se dentro de um contexto de encaixe Lego. Cada
amor do Pedro vai preencher um espaço exclusivo, que só
aquela peça encaixa. A Flávia tem <coisas de Flávia= e a Luciana tem <coisas de Luciana=.
Pedro se pegava várias vezes pensando na inadequação social que estava inserido, e como muitos, se via pressionado
a <escolher= entre uma ou outra. Cogitar uma só era o mesmo que idealizar um Frankenstein (recortes minuciosos do
melhor de cada uma).
Esse modelo de vida desconforta e gera intensas críticas,
mas quem manda no coração? Envolver-se, amar, ser amado. As relações poliamorosas existem desde que o mundo é
mundo. A idealização do amor romântico, não. Esta foi
uma construção do século XIX. A idéia de que existe uma
alma gêmea e que você vai encontrar nela amor, sexo, companheirismo, parceria, aconchego, segurança, tudo (…) é,
no mínimo, utopia. A utopia do século XIX que nos rege até
hoje.
Fazer parte de um relacionamento é uma decisão. O casamento é um contrato e, geralmente, monogâmico. A sociedade é predominantemente monogâmica (e ela é quem redige tais contratos), mas o porém é que o ser humano não
é.
Nossa evolução nos trouxe aqui: <sim, é possível amar mais
de uma pessoa ao mesmo tempo=.

