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Santo é celebrado na igreja católica e em casas de culto de matriz africana onde é
associado a Ogum

Religiosos celebram
dia de São Jorge
PATRICIA CUNHA

A
Igre ja de São Jor ge, da Pa ró- 
quia Si ri an Or to do xa no Ma- 
ra nhão, pri mei ra igre ja de di- 
ca da ao san to em São Luís, 

co me ça nes te sá ba do, 23, o Fes te jo de 
São Jor ge, da ta em que se hon ra o san- 
to. A igre ja fi ca na rua das Vi dei ras, 11, 
Al tos do Tu ru I.

Com o te ma, “o san to guer rei ro, in- 
ven cí vel na fé em Deus”, se rão dois di- 
as de fes te jo: no dia 23, ha ve rá mis sa 
às 9h, 12, e 18h. No dia 24, do min go, 
acon te ce a fei jo a da so li dá ria em prol 
da cons tru ção do sa lão pa ro qui al, a 
par tir do meio dia, com mú si ca ao vi- 
vo e ou tras atra ções

A mis sa reu ni rá fiéis ca tó li cos e or- 
to do xos que são de vo tos do san to. 
Du ran te a ce le bra ção ha ve rá as bên- 
çãos da ve la, do sal e da água. São Jor- 
ge é ve ne ra do co mo san to guer rei ro 
por cris tãos do ori en te e oci den te, 
além de ser uma fi gu ra co mum em 
ou tras re li giões de ma triz afri ca na, 
fru to do sin cre tis mo re li gi o so po pu lar 
bra si lei ro.

A Igre ja de São Jor ge, que fi ca no Al- 
tos do Tu ru I, é a pri mei ra Igre ja de di- 
ca da ao gran de már tir São Jor ge no es- 
ta do do Ma ra nhão. De acor do com a 
pa ró quia, São Jor ge foi es co lhi do co- 
mo pa dro ei ro da Igre ja, “pois é um dos 
san tos mais res pei ta dos e ve ne ra dos 
do ori en te, por sua fi de li da de a Je sus 
Cris to e sua in can sá vel de fe sa a Igre- 
ja”.

Com a pan de mia, as ações da igre ja 
pa ra au xi li ar na obra de cons tru ção 
fo ram pa ra li sa das, mas a ins ti tui ção

Len das e mis té ri os

A IGREJA DE SÃO JORGE, NO ALTOS DO TURU I, É A PRIMEIRA DEDICADA AO MÁRTIR 

es tá pre ci san do de aju da e do a ção pa- 
ra fi na li zar a obra.

De vo ta de São Jor ge, a do na de ca sa 
San dra Pe rei ra, 52 anos, dis se que “se 
pe ga” com São Jor ge des de que ti nha 
25 anos. A mi nha mãe era de vo ta, aí 
eu via ela fa zen do as ora ções e con- 
tan do o quan to ele era im por tan te na 
nos sa fa mí lia, aí co me cei a gos tar e 
sou de vo ta até ho je. Ele é guer rei ro e 
is so for ta le ce a nos sa fé”, dis se.

“Fi lho de pais cris tãos, con ver teu-
se a Cris to ain da na in fân cia, quan do 
pas sou a te mer a Deus e a crer em Je- 
sus co mo seu úni co e su fi ci en te sal va- 
dor pes so al. Nas ci do na an ti ga Ca pa- 
dó cia, in gres sou no ser vi ço mi li tar, 
dis tin guin do-se por sua in te li gên cia, 
co ra gem, ca pa ci da de or ga ni za ti va, 
for ça fí si ca e por te no bre” (Car de al 
Ora ni João Tem pes ta).

Se gun do a Igre ja, o iní cio de sua 
po pu la ri da de ocor reu no au ge da per- 

se gui ção aos cris tãos pe lo im pe ra dor 
ro ma no De o cle ci a no – fi nal do sé cu lo 
III, quan do o ou sa do guer rei ro pas sou 
a de fen der com mui ta fé o cris ti a nis- 
mo.

Fi el a Je sus, o Im pe ra dor Di o cle ci a- 
no ten tou fa zê-lo de sis tir da fé tor tu- 
ran do-o de vá ri os mo dos. Até que em 
23 de abril de 303, man dou de ca pi tá-
lo. Lo go a de vo ção à “São” Jor ge tor-
nou-se po pu lar.

A ima gem de São Jor ge é re pre sen-
ta da por um jo vem ves ti do com uma 
ar ma du ra, sen ta do em um ca va lo 
bran co com uma lan ça atra ves san do 
o dra gão, pois o san to é imor ta li za do 
no con to em que ma ta um dra gão.

San to da Igre ja Ca tó li ca, pa tro no da 
In gla ter ra e ou tros paí ses, é um dos 
san tos mais cul tu a dos pe lo mun do 
afo ra. Adep tos e sim pa ti zan tes das re- 
li giões de ma triz afri ca na as so ci am o 
san to ca tó li co ao ori xá Ogum, vi san do 
ho me na ge ar a for ça sin cré ti ca do 
mes mo.

São Luís, domingo e segunda, 24 e 25 de abril

ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de São João Batista

ERRATA: No aviso de Licitação publicado no dia 20/04/2022 no Jornal de Grande 
Circulação o Imparcial, que tem por Objeto REGISTRO DE PREÇOS para Even-
tual e futura contratação de empresa para Prestação de serviços de adequação 
e recuperação de estradas vicinais, incluindo bueiros e pontes de concreto ar-
mado no Município de São João Batista - MA. ONDE LÊ-SE: Concorrência Nº 
003/2022. LEIA-SE: “Concorrência Nº 002/2022”. ONDE LÊ-SE: 06 de Junho 
de 2022. LEIA-SE: “14 de Junho de 2022”. São João Batista (MA), 20 de abril de 
2022. Erica de Jesus Siqueira. Pregoeira

O IMPARCIAL 
ERRATA – AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRONICO 
006/2022. Publicado neste Jornal “O IMPARCIAL”, Geral, 
São Luis, Quarta-Feira, dia 20 de abril de 2022, p.04, na 
publicação onde se lê: “03 DE MAIO DE 2022”. Leia-se: “05 
DE MAIO DE 2022”. Permanecem inalteradas os demais 
informações. Sambaíba - MA, 22 de abril de 2022. Edson da 
Silva Santos - Pregoeiro.

ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de São João Batista

ERRATA: No aviso de Licitação publicado no dia 20/04/2022 no Jornal 
de Grande Circulação o Imparcial, que tem por Objeto Prestação de ser-
viços de recuperação de estradas vicinais no Município de São João 
Batista – MA/Codevasf. ONDE LÊ-SE: Concorrência Nº 002/2022. 
LEIA-SE: “Concorrência Nº 003/2022”. ONDE LÊ-SE: 24 de Maio de 
2022. LEIA-SE: “31de Maio de 2022”. São João Batista (MA), 20 de 
abril de 2022. Erica de Jesus Siqueira. Pregoeira

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA 
GERAL EXTRAORDINÁRIA

A Comissão pró-fundação do Sindicato dos(as) Pescadores(as) Profissionais, Arte-
sanais, Aquicultores (as), Marisqueiros(as), Criadores(as) de Peixe, Marisco e Tra-
balhadores(as) na Pesca do Município de São Raimundo da Mangabeiras/MA con-
voca todos os membros da  categoria profissional dos trabalhadores(as) em pesca, 
criação artesanal de peixe e marisco, tecelões(ãs) artesanais de materiais de pesca, 
pescadores(as) artesanais, aquicultores(as), marisqueiros(as) e trabalhadores(as) na 
pesca compreendendo os que exercem atividades como assalariados e assalariadas, 
permanentes ou eventuais, na pesca, aquicultura e maricultura, independentemen-
te da natureza do órgão empregador, bem como pescadores(as), aquicultores(as), 
marisqueiros(as) criadores(as) de peixe e marisco e trabalhadores(as) na pesca que 
exerçam a atividade econômica objeto de classe, individual, em parceria ou regime 
de economia familiar, assim entendido o trabalho dos membros da mesma família, 
executando em condições de mutua dependência e colaboração, com a ajuda even-
tual de terceiros do município de São Raimundo da Mangabeiras, presidida pela 
Sro Geovane Tavares Costa, RG 017776152001-5, CPF 001.365.843-30, com en-
dereço residencial a Rua Tenente Rosa, no 202, centro, São Raimundo das Manga-
beiras /MA, CEP 65840-000, para Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada 
ás 14:00 horas do dia 20.05.2022, no endereço AABB Rua Paisandú, s/n, bairro do 
Porto, São Raimundo das Mangabeiras /MA, CEP 65840-000, para deliberarem 
sobre a seguinte ordem do dia:
1- Fundação do SINDICATO; 2- Eleição e Posse da Diretoria; 3 - Aprovação do 
Estatuto Social.

São Raimundo das Mangabeiras, 11 de abril de 2022.
GEOVANE TAVARES COSTA

Prefeitura Municipal de Monção
CNPJ: 06.190.243/0001-16

Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro – Monção/MA
CEP: 65.360-000

AVISO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO SRP nº 007/2022/CCL/PMM. A 
Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento, no uso de suas atribuições legais e considerando razões de 
interesse público, decide REVOGAR o PREGÃO ELETRÔNICO SRP nº 007/2022, cujo Objeto é o Registro de 
Preços para eventual e futura contratação de pessoa(s) jurídica(s) especializada(s) na prestação de serviços em 
locação de veículos automotores, para atender as necessidades das diversas Secretarias Municipais da Prefeitura 
Municipal de Monção – MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus 
anexos, pelos motivos de fato e de direto a seguir expostos. De início, ressalta-se que a revogação está funda-
mentada no art. 49 da Lei Federal nº 8666/93 c/c art. 9º da Lei Federal 10.520/02, na Súmula 473 do Supremo 
Tribunal Federal e previsto ainda nos itens 72.1 e 110 do edital. Nesse sentido, tendo em vista razões de interesse 
público decorrente de fato superveniente, necessário que seja a licitação revogada para que se proceda a uma 
melhor análise de todos os termos do edital, sendo o certame considerado inoportuno ou inconveniente diante de 
fato superveniente, a fim de que seja a licitação promovida da forma que melhor atenda às necessidades da Ad-
ministração Pública. A revogação de licitação se utiliza do juízo de discricionariedade, levando em consideração 
a conveniência do Órgão licitante em relação ao interesse público, sendo medida perfeitamente legal, consoante 
doutrina e jurisprudência sobre o assunto. Conforme ensina Marçal Justen Filho, in verbis: A revogação do ato 
administrativo funda-se em juízo que apura a conveniência do ato relativamente ao interesse público. No exer-
cício de competência discricionária, a Administração desfaz seu ato anterior para reputá-lo incompatível com o 
interesse público. (...). Após praticar o ato, a Administração verifica que o interesse público poderia ser melhor 
satisfeito por outra via. Promoverá, então, o desfazimento do ato anterior. Assim, verificado que o interesse pú-
blico poderá ser satisfeito de uma forma melhor, incumbe ao órgão licitante revogar a licitação, com o objetivo 
de sanar as incorreções apresentadas, para promovê-la de uma forma que atenda melhor inclusive os interesses 
das possíveis empresas interessadas. 1 - A Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de 
vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência 
ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial. 2 - In 
Comentários à Lei das Licitações e Contratos Administrativos, 9ª ed., São Paulo, Dialética, 2002, p. 438. Anali-
sando a questão, o Superior Tribunal de Justiça proferiu acórdão em que adota entendimento da possibilidade de 
revogação das licitações, por razões de conveniência e oportunidade, mesmo após a adjudicação e homologação 
do certame. Vejamos: RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. 
LICITAÇÃO. ANULAÇAO. RECURSO PROVIDO. 1. A licitação, como qualquer outro procedimento admi-
nistrativo, é suscetível de anulação, em caso de ilegalidade, e revogação, por conveniência e oportunidade, nos 
termos do art. 49 da Lei nº 8.666/93 e das Súmulas 346 e 473/STF. Mesmo após a homologação ou a adjudicação 
da licitação, a Administração Pública está autorizada a anular o procedimento licitatório, verificada a ocorrência 
de alguma ilegalidade, e a revogá-lo, no âmbito de seu poder discricionário, por razões de interesse público 
superveniente. Nesse sentido: MS 12.047/DF, 1ª Seção, Rel. Min. Eliana Calmon, DJ de 16.4.2007; RMS 1.717/
PR, 2ª Turma, Rel. Min. Hélio Mosimann, DJ de 14.12.1992. (RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA 
Nº 28.927 - RS (2009/0034015-3). Assim, por razões de conveniência e oportunidade e verificado que o interesse 
público poderá ser satisfeito de uma forma mais adequada, incumbe ao órgão licitante revogar a licitação. Por-
tanto, com fulcro no art. 49, § 3º da Lei nº 8.666/93 c/c art. 109, I, “c”, dê-se ciência aos licitantes da revogação 
da presente licitação, para que, querendo, exerçam a ampla defesa e o contraditório, no prazo de 05 (cinco) dias 
úteis. Assim sendo, a presente licitação não terá prosseguimento. Monção/MA, 22 de abril de 2022. Kedma 
Oliveira Nussrala - Secretária Municipal de Finanças e Planejamento.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COROATÁ

COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO
Praça Dr. José Sarney, 159 – Centro – Coroatá – MA

EXTRATOS DE CONTRATO Nº 041/2022. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 
0610/2022 PARTES: A Prefeitura Municipal de Coroatá/MA, ADÃO ASSUNÇÃO 
BRANCO, CPF nº 750.427.623-53, OBJETO: Aquisição de Gêneros Alimentícios da 
Agricultura Familiar e Empreendedor Familiar para a Merenda Escolar da Rede de En-
sino Municipal, Ano 2022. VIGÊNCIA: 06/04/2022 a 31/12/2022, valor, R$ 20.222,00 
(vinte mil, duzentos e vinte e dois reais), MODALIDADE: Dispensa de Licitação. FUN-
DAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº11.947 de 16 de junho de 2009 e Resolução/CD/FNDE 
nº26, de 17 de junho de 2013 e Lei nº 8.666/1993, RECURSOS: Próprio, Coroatá/MA, 
06/04/2022, Eldo de Melo Viana, Secretário Municipal de Educação. 

1- Usado para FCA 

 
 
 

2- Usado para FNS 

 
3- Usado para VLI S.A. e VLI Multimodal.  

 
 
4- Ultrafértil S.A. Não tem logo. 

 

FERROVIA NORTE SUL S.A.
CNPJ/MF nº 09.257.877/0001-37 - NIRE 21.300.009.540
(Companhia Aberta)
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 30 DE MARÇO DE 2022: 1. DATA, HORA E LOCAL: Aos 30 de 
março de 2022, virtualmente, considerada realizada na sede da Ferrovia Norte Sul S.A. (“Companhia”), localizada na Avenida dos 
Portugueses, s/n, Prédio DILN, 1º andar, sala 1, ltaqui-Pedrinhas, Retorno- ltaqui, CEP 65.085-582, São Luís/MG. 2. CONVOCAÇÃO: 
Dispensada e sanadas as formalidades de convocação diante da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração 
da Companhia. 3. PRESENÇA E QUÓRUM: Em conformidade com o Estatuto Social da Companhia, os Conselheiros manifestaram 
seus votos à distância, sendo considerados, portanto, presentes à reunião virtual a totalidade dos Conselheiros: Ernesto Peres 
Pousada Jr.; Silvana Alcântara Oliveira de Souza, Rute Melo de Araújo e Alessandro Pena da Gama. Em decorrência da verificação 
do quórum de instalação, o Presidente da Mesa declarou a reunião validamente instalada. 4. MESA: A reunião foi presidida pelo sr. 
Ernesto Peres Pousada Jr.; que convidou a sra. Lilia Gomes Oliveira para secretariá-lo. 1. ORDEM DO DIA: A presente reunião tem 
como objetivo analisar e deliberar sobre a Destinação de Resultados da Companhia referente ao exercício findo em 31 de dezembro 
de 2021. 2. DESENVOLVIMENTO E DELIBERAÇÕES: Após a análise e discussão dos documentos relacionados a Ordem do Dia, os 
Conselheiros, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, ressalvas ou reservas, deliberam: (i) Pela recomendação da 
aprovação da destinação do resultado no valor de R$ 271.958.294,07 (duzentos e setenta e um milhões, novecentos e cinquenta 
e oito mil, duzentos e noventa e quatro reais e sete centavos), ad referendum da Assembleia Geral Ordinária, sendo: Para reservas 
de incentivos fiscais, R$ 59.865.645,45 (cinquenta e nove milhões, oitocentos e sessenta e cinco mil, seiscentos e quarenta e cinco 
reais e quarenta e cinco centavos); para reserva legal, R$ 13.597.914,70 (treze milhões, quinhentos e noventa e sete mil, novecentos 
e quatorze reais e setenta centavos); para dividendos mínimos, R$ 49.623.683,48 (quarenta e nove milhões, seiscentos e vinte e 
três mil, seiscentos e oitenta e três reais e quarenta e oito centavos), podendo serem pagos até 31/12/2022, e para dividendos 
adicionais de R$ 148.871.050,44 (cento e quarenta e oito milhões, oitocentos e setenta e um mil, cinquenta reais e quarenta e 
quatro centavos), podendo serem pagos até 31/12/2022. O material de apoio às deliberações ora tomadas foram arquivados na sede 
da Companhia. 5. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Presidente da mesa declarou encerrados os trabalhos, tendo sido 
lavrada a presente ata, que foi lida e achada conforme, foi assinada por todos presentes. Assinaturas: Mesa: Presidente - Ernesto 
Peres Pousada Jr.; e, Secretária - Lília Gomes Oliveira. Conselheiros Presentes: Srs. Ernesto Peres Pousada Jr.; Silvana Alcântara 
Oliveira de Souza, Rute Melo de Araújo e Alessandro Pena da Gama. São Luis/MA, 30 de março de 2022. LILIA GOMES OLIVEIRA - 
Secretária da mesa. JUCEMA em 04/04/22 sob o nº 20220407754. Larissa Rocha da Silva - Secretária-Geral.

Prefeitura Municipal de Monção
CNPJ: 06.190.243/0001-16

Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro – Monção/MA
CEP: 65.360-000

AVISO DE REPUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO nº 009/2022/CCL/PMM. Órgão Reali-
zador: O município de Monção/MA, através da Prefeitura Municipal de Monção/MA, CNPJ: 06.190.243/0001-16, por 
meio do Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, instituída pela Portaria nº 009/2021, torna público aos interessados que, com 
base legal: Lei n° 10.520/2002, Decreto Federal nº 10.024/2019, Lei Complementar nº 123/2006, Lei Complementar nº 
147/2014, Decreto Municipal nº 017/2020 e subsidiariamente as disposições da Lei nº 8.666/93 e alterações, que fará 
Licitação na modalidade Pregão, na forma Eletrônica, com critério de julgamento menor preço, tendo por objeto even-
tual e futura contratação de pessoa(s) jurídica(s) especializada(s) para prestação de serviços de produção de conteúdo 
publicitário e jornalístico digital, gestão de mídias sociais e website para Prefeitura Municipal de Monção/MA, conforme 
condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos, através de sessão pública on-line por 
meio de recursos de tecnologia da informação – internet disponível no site: https://www.licitanet.com.br/. A realização 
do certame está prevista para o dia 09 de maio de 2022 às 09h00min (nove horas). Edital: O edital e seus anexos estão 
à disposição dos interessados por meio do endereço eletrônico: www.licitanet.com.br, na sede da Prefeitura na Sala da 
Comissão Central de Licitação, situada na Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro, Monção/MA, de segunda a sexta feira 
das 08h às 12h mediante apresentação de mídia gravável, no portal da transparência (http://18.230.158.223/SCPIWEB_
PMMONCAO/Default.aspx?AcessoIndividual=lnkLicitacoes) e no mural de licitações do Sacop/MA(https://www6.tce.
ma.gov.br/sacop/muralsite/mural.zul) onde poderão ser consultados ou obtidos gratuitamente. Qualquer modificação no 
Edital será divulgada na forma do art. 21, §4º da Lei nº 8.666/93. Monção/MA, 19 de abril de 2022. Kedma Oliveira 
Nussrala - Secretária Municipal de Finanças e Planejamento.

Prefeitura Municipal de Monção
CNPJ: 06.190.243/0001-16

Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro – Monção/MA
CEP: 65.360-000

AVISO DE REPUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO SRP nº 017/2022/CCL/PMM. Órgão Rea-
lizador: O município de Monção/MA, através da Prefeitura Municipal de Monção/MA, CNPJ: 06.190.243/0001-16, por 
meio do Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, instituída pela Portaria nº 009/2021, torna público aos interessados que, com base 
legal: Lei n° 10.520/2002, Decreto Federal nº 10.024/2019, Decreto Federal nº 7.892/2013, Lei Complementar nº 123/2006, 
Lei Complementar nº 147/2014, Decreto Municipal nº 017/2020 e subsidiariamente as disposições da Lei nº 8.666/93 e 
alterações, que fará Licitação na modalidade Pregão, na forma Eletrônica, com critério de julgamento menor preço, tendo 
por objeto Registro de Preços para eventual e futura contratação de pessoa(s) jurídica(s) especializada(s) no fornecimento 
de material de construção, elétrico e hidráulico em geral, para atender as necessidades das diversas Secretarias Municipais 
da Prefeitura Municipal de Monção/MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus 
anexos, através de sessão pública on-line por meio de recursos de tecnologia da informação – internet disponível no site: 
https://www.licitanet.com.br/. A realização do certame está prevista para o dia 09 de maio de 2022 às 14h00min (catorze 
horas). Edital: O edital e seus anexos estão à disposição dos interessados por meio do endereço eletrônico: www.licitanet.
com.br, na sede da Prefeitura na Sala da Comissão Central de Licitação, situada na Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro, 
Monção/MA, de segunda a sexta feira das 08h às 12h mediante apresentação de mídia gravável, no portal da transparência 
(http://18.230.158.223/SCPIWEB_PMMONCAO/Default.aspx?AcessoIndividual=lnkLicitacoes) e no mural de licitações 
do Sacop/MA(https://www6.tce.ma.gov.br/sacop/muralsite/mural.zul) onde poderão ser consultados ou obtidos gratuita-
mente. Qualquer modificação no Edital será divulgada na forma do art. 21, §4º da Lei nº 8.666/93. Monção/MA, 19 de abril 
de 2022. Kedma Oliveira Nussrala - Secretária Municipal de Finanças e Planejamento.

Hemomar completa 40 anos reforçando a missão 
de salvar vidas

Religiosos celebram dia de São Jorge

INVESTIMENTOS

COMEMORAÇÃO

SÃO LUÍS

O governador Carlos Brandão esteve no município de Pio 
XII para realizar a entrega de diversas obras. Restaurante Po-
pular, pavimentação de vias urbanas, entrega de sementes e 
ração, três toneladas de peixes e 750 cestas básicas, e a assina-
tura do Programa de Compras da Agricultura Familiar (Procaf ).

Na ocasião, o governador fez dois importantes anúncios: o 
Restaurante Popular que iria servir 425 refeições diárias servi-
rá agora 600. Além disso, o município receberá mais 5 quilô-
metros de asfalto. É o Restaurante de número 106 no Estado.

“A insegurança alimentar estamos combatendo, mas ain-
da é um problema que acomete o Brasil inteiro, por isso re-
feições servidas a R$1 permite alimentação de qualidade a 
toda população. Além do restaurante, Pio XII vai recebeu ou-

Nesta segunda-feira (25), o Centro de Hematologia e Hemo-
terapia do Maranhão (Hemomar) promoverá uma ação come-
morativa em alusão aos 40 anos de atividades da instituição. 
Para celebrar a data, o Hemomar, que anualmente coleta cerca 
de 80 mil bolsas por ano, reunirá doadores, usuários, servidores, 
colaboradores, instituições parceiras e a comunidade em geral. 

Fundado em 22 de abril de 1982, o Hemomar também é a 
unidade de referência no cuidado a pacientes com patologias 
do sangue. O centro realizou, apenas em 2021, mais de 61 mil 
atendimentos a usuários com doenças hematológicas por meio 
da equipe multidisciplinar, formada por médicos, biomédicos, 
farmacêuticos, bioquímicos, odontólogos, fisioterapeutas, nu-
tricionistas, enfermeiras, técnicos de enfermagem, assistentes 
sociais e psicólogos.

Outro importante serviço é o cadastramento de doadores 
voluntários de medula óssea, que funciona desde 2002. De lá 

PATRICIA CUNHA

A Igreja de São Jorge, da Paróquia Sirian Ortodoxa no Mara-
nhão, primeira igreja dedicada ao santo em São Luís, começa 
neste sábado, 23, o Festejo de São Jorge, data em que se hon-
ra o santo. A igreja fica na rua das Videiras, 11, Altos do Turu I. 

Com o tema, “o santo guerreiro, invencível na fé em Deus”, 
serão dois dias de festejo: no dia 23, haverá missa às 9h, 12, e 
18h. No dia 24, domingo, acontece a feijoada solidária em prol 
da construção do salão paroquial, a partir do meio dia, com 
música ao vivo e outras atrações

A missa reunirá fiéis católicos e ortodoxos que são devotos 
do santo. Durante a celebração haverá as bênçãos da vela, do 
sal e da água. São Jorge é venerado como santo guerreiro por 
cristãos do oriente e ocidente, além de ser uma figura comum 
em outras religiões de matriz africana, fruto do sincretismo re-
ligioso popular brasileiro.

A Igreja de São Jorge, que fica no Altos do Turu I, é a primei-
ra Igreja dedicada ao grande mártir São Jorge no estado do 
Maranhão. De acordo com a paróquia, São Jorge foi escolhido 
como padroeiro da Igreja, “pois é um dos santos mais respeita-
dos e venerados do oriente, por sua fidelidade a Jesus Cristo 
e sua incansável defesa a Igreja”.

tros benefícios como ruas asfaltadas, peixe e cesta básica”, 
disse o governador Carlos Brandão.

A aposentada Maria de Sousa aprovou a comida do Res-
taurante Popular. “Achei tudo muito gostoso, o preço bom 
para todos e o ambiente confortável. Pio XII merecia um 
restaurante chique como esse”.

O prefeito Aurélio Sousa destacou a importância da par-
ceria entre governo do Estado e prefeitura para o avanço 
das demandas municipais. “Seguimos fortes na aliança com 
o governo do Estado para trazer benefícios para Pio XII que 
tanto necessita de melhorias. O Restaurante Popular vem 
para fortalecer a segurança alimentar de nossos morado-
res”, declarou.

pra cá, o hemocentro já enviou mais de 50.000 cadastros ao 
Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea (Redome), 
que reúne dados para consulta, toda vez que um paciente 
precisa encontrar um doador. Atualmente, a hemorrede ma-
ranhense é constituída pelo hemocentro coordenado em São 
Luís, sete hemonúcleos (Santa Inês, Caxias, Balsas, Pedreiras, 
Codó, Imperatriz e Pinheiro) e 20 agências transfusionais, que 
promovem atendimento em todo o território maranhense.

É preciso ter entre 16 e 69 anos (menores devem estar 
acompanhados do responsável legal), ter mais de 50 kg, estar 
bem de saúde, bem alimentado, descansado e portar docu-
mento de identificação oficial, original e com foto. As doações 
de sangue podem ser realizadas de segunda a sexta-feira, de 
7h30 às 18h, e aos sábados, de 7h30 às 12h, na sede da ins-
tituição. Informações e agendamentos pelo WhatsApp: (98) 
99232-8496.

Com a pandemia, as ações da igreja para auxiliar na obra 
de construção foram paralisadas, mas a instituição está pre-
cisando de ajuda e doação para finalizar a obra.

Devota de São Jorge, a dona de casa Sandra Pereira, 52 
anos, disse que “se pega” com São Jorge desde que tinha 25 
anos. A minha mãe era devota, aí eu via ela fazendo as orações 
e contando o quanto ele era importante na nossa família, aí 
comecei a gostar e sou devota até hoje. Ele é guerreiro e isso 
fortalece a nossa fé”, disse.

Lendas e mistérios
“Filho de pais cristãos, converteu-se a Cristo ainda na in-

fância, quando passou a temer a Deus e a crer em Jesus como 
seu único e suficiente salvador pessoal. Nascido na antiga Ca-
padócia, ingressou no serviço militar, distinguindo-se por sua 
inteligência, coragem, capacidade organizativa, força física e 
porte nobre” (Cardeal Orani João Tempesta).

Segundo a Igreja, o início de sua popularidade ocorreu 
no auge da perseguição aos cristãos pelo imperador romano 
Deocleciano – final do século III, quando o ousado guerreiro 
passou a defender com muita fé o cristianismo.

Fiel a Jesus, o Imperador Diocleciano tentou fazê-lo de-
sistir da fé torturando-o de vários modos. Até que em 23 de 
abril de 303, mandou decapitá-lo. Logo a devoção à “São” Jor-
ge tornou-se popular.

A imagem de São Jorge é representada por um jovem ves-
tido com uma armadura, sentado em um cavalo branco com 
uma lança atravessando o dragão, pois o santo é imortaliza-
do no conto em que mata um dragão.

Santo da Igreja Católica, patrono da Inglaterra e outros pa-
íses, é um dos santos mais cultuados pelo mundo afora. Adep-
tos e simpatizantes das religiões de matriz africana associam 
o santo católico ao orixá Ogum, visando homenagear a força 
sincrética do mesmo.

Governo entrega Restaurante Popular, cestas bá-
sicas e pavimentação de ruas para Pio XII
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