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MURTA

MONITORAMENTO,
ALARME,

CFTV
E CERCA ELÉTRICA

SERVIÇOS DE:

MPERATRIZI

CONFIÁVEIS: SÓ NA MURTA

3525-0096/3525-2999
Celular e WhatsApp

98802-0114

Rua Paraíba, 762 � Imperatriz - MA
Fone: 3524-1487

Residência Médica no Hospital dos
Servidores do Estado Rio de Janeiro

Curso de Cardiologia na Clínica Quirón,
Barcelona - Espanha

Cardiologia � Clínica Médica

CRM -MA Nº 382

Dr. Claumir Barros Simões

Pronto Socorro Clínico e Cardiológico
SOCOR

Pronto Socorro Clínico e Cardiológico
SOCOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR LA ROCQUE/MA
AVISO DE LICITAÇÃO DE ITENS DESERTOS.

PREGÃO ELETRÔNICO N° 019/2022. A Prefeitura Municipal de Senador La Rocque/MA, com sede na Av. Mota e Silva, s/n, Centro, Senador La Rocque
� MA, através do seu Pregoeiro Municipal, instituído pelo Decreto n° 053/2022 de 03 de janeiro de 2022, torna público que a licitação realizada no dia 01
de Junho de 2022 às 10:00 horas, PREGÃO ELETRÔNICO N° 019/2022, cujo o OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de equipamentos
utilizados na construção cível relacionados a fabricação de pré moldados e manipulação de massa cimentícia, para atender as necessidade do
Município de Senador La Rocque/MA. conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Edital e Termo de Referência. Foram declarados:
�DESERTOS� os itens; 01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16 e 17, por inexistência de propostas cadastradas; As razões que supostamente
motivaram a inexistência de propostas cadastradas, poderia ser a defasagem de valores. O inteiro teor do processo está disponível para vista aos
interessados, na Comissão Permanente de Licitação � CPL da Prefeitura Municipal de Senador La Rocque � MA, na Avenida Mota e Silva nº 727 � CEP:
65935-000 - Centro � Senador La Rocque/MA, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08:00hs (oito horas) as 13:00hs (Treze horas). Informamos ainda que será
publicada uma nova licitação com o mesmo objeto, com valores atualizado no termo de referência, nos próximos dias para os itens declarados
desertos. Senador La Rocque(MA), 21 de Julho de 2022. RAIMUNDO CARVALHO DE MACEDO � Pregoeiro - Decreto nº 053/2022.

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 022/2022-CPL. A Prefeitura Municipal de Senador La Rocque/MA, com sede na Av. Mota e Silva, s/n, Centro, Senador La
Rocque�MA, através do seu Pregoeiro Municipal, instituído pelo Decreto n°053/2022 de 03 de janeiro de 2022, torna público que, com base na Lei
Federal n° 10.520/2002, e 10.024/2019, regulamentado pelo Decreto Municipal nº 008/2021, Lei. nº 8.666/93, Lei complementarn°123/2006, regulamen-
tado pelo Decreto Municipal n° 011/2021 e demais normas atinentes à espécie, Realizará às 10:00 hs (dez horas) do dia 10 de Agosto de 2022, a
licitação na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do Tipo Menor Preço Por Item, para os itens
declarados:�DESERTOS�;01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16 e 17, OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de equipamentos
utilizados na construção cível relacionados a fabricação de pré moldados e manipulação de massa cimentícia, para atender as necessidade do
Município de Senador La Rocque/MA,. Este Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no horário das
08:00 hs (oito horas) ás 13:00hs (treze horas), onde poderão ser consultados gratuitamente ou obtidos por meio digital pela internet, através do nosso
endereço eletrônico no site: http://senadorlarocque.ma.gov.br ou no site do PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS: https://
www.portaldecompraspublicas.com.br/ Esclarecimentos adicionais, no mesmo endereço.Senador La Rocque (MA), 22 de Julho de 2022. Raimundo
Carvalho de Macedo - Pregoeiro Municipal.

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 023/2022-SRP. A Prefeitura Municipal de Senador La Rocque/MA, com sede na Av. Mota e Silva, s/n, Centro, Senador La
Rocque�MA, através do seu Pregoeiro Municipal, instituído pelo Decreto n°053/2022 de 03 de janeiro de 2022, torna público que, com base na Lei
Federal n° 10.520/2002, e 10.024/2019, regulamentado pelo Decreto Municipal nº 008/2021, e Decreto Municipal nº 010/2021, Lei. nº 8.666/93, Lei
complementarn°123/2006, regulamentado pelo Decreto Municipal n° 011/2021 e demais normas atinentes à espécie, Realizará às 10:00 hs (dez horas)
do dia 11 de Agosto de 2022, a licitação na

modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do Tipo Menor Maior Desconto, O B J E T O : Registro de Preços para eventual Contratação de
empresa de engenharia, para, sob demanda, prestar serviços de manutenção predial corretiva e de pequenos reparos com fornecimento de peças,
equipamentos, materiais e mão de obra, para atender as necessidades do Município de Senador La Rocque/MA,. Este Edital e seus anexos estão à
disposição dos interessados no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08:00 hs (oito horas) ás 13:00hs (treze horas), onde poderão ser
consultados gratuitamente ou obtidos por meio digital pela internet, através do nosso endereço eletrônico no site: http://senadorlarocque.ma.gov.br ou
no site do PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS: https://www.portaldecompraspublicas.com.br/ Esclarecimentos adicionais, no mesmo endereço. Sena-
dor La Rocque (MA),22 de Julho de 2022. Raimundo Carvalho de Macedo - Pregoeiro Municipal.

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 024/2022-SRP. A Prefeitura Municipal de Senador La Rocque/MA, com sede na Av. Mota e Silva, s/n, Centro, Senador La
Rocque�MA, através do seu Pregoeiro Municipal, instituído pelo Decreto n°053/2022 de 03 de janeiro de 2022, torna público que, com base na Lei
Federal n° 10.520/2002, e 10.024/2019, regulamentado pelo Decreto Municipal nº 008/2021, e Decreto Municipal nº 010/2021, Lei. nº 8.666/93, Lei
complementarn°123/2006, regulamentado pelo Decreto Municipal n° 011/2021 e demais normas atinentes à espécie, Realizará às 10:00 hs (dez horas)
do dia 12 de Agosto de 2022, a licitação na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do Tipo Menor Preço Por Item, O B J E T O : Registro de Preços
para eventual Contratação de empresa para aquisição de futura recarga de Gás de cozinha 13kg, para atender as necessidades do Município de
Senador La Rocque/MA,. Este Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08:00 hs
(oito horas) ás 13:00hs (treze horas), onde poderão ser consultados gratuitamente ou obtidos por meio digital pela internet, através do nosso endereço
eletrônico no site: http://senadorlarocque.ma.gov.br ou no site do PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS: https://www.portaldecompraspublicas.com.br/
Esclarecimentos adicionais, no mesmo endereço. Senador La Rocque (MA),22 de Julho de 2022. Raimundo Carvalho de Macedo - Pregoeiro Municipal.

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 025/2022-SRP. A Prefeitura Municipal de Senador La Rocque/MA, com sede na Av. Mota e Silva, s/n, Centro, Senador La
Rocque�MA, através do seu Pregoeiro Municipal, instituído pelo Decreto n°053/2022 de 03 de janeiro de 2022, torna público que, com base na Lei
Federal n° 10.520/2002, e 10.024/2019, regulamentado pelo Decreto Municipal nº 008/2021, e Decreto Municipal nº 010/2021, Lei. nº 8.666/93, Lei
complementarn°123/2006, regulamentado pelo Decreto Municipal n° 011/2021 e demais normas atinentes à espécie, Realizará às 10:00 hs (dez horas)
do dia 15 de Agosto de 2022, a licitação na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do Tipo Menor Preço Por Item, O B J E T O : Registro de Preços
para eventual Contratação de empresa para aquisição de equipamentos permanentes de refrigeração (Central de Ar, Bebedouro, Refrigerador e
Freezer), para atender as necessidades do Município de Senador La Rocque - MA,. Este Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no
endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08:00 hs (oito horas) ás 13:00hs (treze horas), onde poderão ser consultados gratuitamente ou obtidos
por meio digital pela internet, através do nosso endereço eletrônico no site: http://senadorlarocque.ma.gov.br ou no site do PORTAL DE COMPRAS
PUBLICAS: https://www.portaldecompraspublicas.com.br/ Esclarecimentos

adicionais, no mesmo endereço. Senador La Rocque (MA),22 de Julho de 2022. Raimundo Carvalho de Macedo - Pregoeiro Municipal.

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 026/2022-SRP. A Prefeitura Municipal de Senador La Rocque/MA, com sede na Av. Mota e Silva, s/n, Centro, Senador La
Rocque�MA, através do seu Pregoeiro Municipal, instituído pelo Decreto n°053/2022 de 03 de janeiro de 2022, torna público que, com base na Lei
Federal n° 10.520/2002, e 10.024/2019, regulamentado pelo Decreto Municipal nº 008/2021, e Decreto Municipal nº 010/2021, Lei. nº 8.666/93, Lei
complementarn°123/2006, regulamentado pelo Decreto Municipal n° 011/2021 e demais normas atinentes à espécie, Realizará às 10:00 hs (dez horas)
do dia 16 de Agosto de 2022, a licitação na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do Tipo Menor Preço Por Item, O B J E T O : Registro de Preços
para eventual Contratação de empresa comercial para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos permanentes de
refrigeração (Central de Ar, Bebedouros, Refrigerador e Freezer), para atender as necessidades do Município de Senador La Rocque - MA.,. Este Edital
e seus anexos estão à disposição dos interessados no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08:00 hs (oito horas) ás 13:00hs (treze horas),
onde poderão ser consultados gratuitamente ou obtidos por meio digital pela internet, através do nosso endereço eletrônico no site: http://
senadorlarocque.ma.gov.br ou no site do PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS: https://www.portaldecompraspublicas.com.br/ Esclarecimentos adicio-
nais, no mesmo endereço. Senador La Rocque (MA),22 de Julho de 2022. Raimundo Carvalho de Macedo - Pregoeiro Municipal.

AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº. 003/2022- CPL. A Prefeitura Municipal de Senador La Rocque/MA, através da CPL, torna público para conhecimento dos
interessados que realizará licitação em epigrafe na seguinte forma: OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para Construção Elevado em
Estruturas de Concreto para Bases de Reservatórios + Aquisição e Montagem de Reservatórios, no Município de Senador La Rocque/MA. MODALIDADE:
Empreitada por menor preço global; Data de abertura: 18 de Agosto de 2022, as 09:00 horas, LOCAL: Sala de reunião da CPL, na sede da Prefeitura
Municipal, localizada a Av. Mota e Silva, s/n, Centro, na cidade de Senador La Rocque/MA. Na forma da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, e da Lei
Complementar nº 123/2006 e 147/2014. Considerando o atual momento de pandemia do COVID-19, todas as medidas preventivas de segurança
sanitária deverão ser adotadas, tais como uso de máscara, luvas e distanciamento mínimo de 1M (um metro) entre os presentes na sessão. O edital
e seus anexos estão à disposição dos interessados no mesmo endereço de 2ª a 6ª feira, no horário das 08:00 as 12:00 horas, onde poderão ser
consultados gratuitamente ou retirados na CPL, no mesmo endereço, ou ainda pelo portal da transparência (www.senadorlarocque.ma.gov.br). Escla-
recimento adicional no mesmo endereço. Senador La Rocque � MA, 22 de Julho de 2022. RAIMUNDO CARVALHO DE MACEDO - Pres. da CPL � Decreto
nº 052/2022.

Marwelblog
Por Moreira Silva

DEUS, peço saúde para todos.
Desejos de Moreira do Marwel.

PARABÉNS II
Parabéns para a senhora BETHY, que fará

aniversário no dia 13 de agosto. Ela é esposa
do Sr. RICARDO, atleta do futebol de Impe-
ratriz. Parabéns.

PARABÉNS
Parabéns para o apresentador do Globo Es-

porte, JEREMIAS ALVES DOS SANTOS, pelo
seu aniversário ocorrido dia 17 de julho. Sócio
honorário do Marwel, o capacitado apresenta-
dor recebeu os parabéns de todos que fazem a
primeira escolinha de futebol de Imperatriz. Na
foto, Jeremias e o artilheiro Lindoval.

AUTORIDADE QUERIDA
O juiz de Direito ADOLFO PIRES DA FON-

SECA NETO continua recebendo os parabéns
por conta do seu aniversário ocorrido dia 27
de Julho. Na foto, nosso Magistrado ensina
as crianças no caminho que devem andar, du-
rante palestra para os menores no treino reali-
zado no quartel do 50° BIS.

OFICIAL SUPERIOR EXEMPLAR
A sociedade organizada de Imperatriz está

eufórica pelo trabalho realizado pelo Coman-
dante do 50° BIS, TC MENDES MELO, fez
com sucesso as solenidades, Dia do Exército,
Dia das Mães, Dia da Infantaria, Dia do Vete-
rano, Segurança Presidencial entre tantas já
realizadas este ano. E já se prepara para reali-
zar a solenidade do Dia do Soldado. Parabéns,
valoroso e conceituado Comandante.
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Regional

CENTRO DE TERAPIAS ORIENTAIS - CTO
Medicina Tradicional Chinesa

Pós-Graduação Acupuntura
Capacitação de Profissionais da Área de Saúde

É uma terapia milenar chinesa com mais de 3 mil anos
de existência, reconhecida pela Organização Mundial
de Saúde - OMS e pelos Conselhos Federais de Saúde.

Biomedicina � Enfermagem � Farmácia
Fisioterapia � Medicina � Odontologia

Psicologia � Terapia Ocupacional

Contato: (99) 98110-0575 � (99) 96174-2961

- Auxiliar de Depósito
- ensino médio + CNH B
- Tapeceiro
- Churrasqueiro
- Costureira
- Babá
- Vendedor Externo
- Supervisor de Vendas Externas
- Copeiro
- Operador de Empilhadeiras
- Técnico em Edificações
- Vendedor Interno
- Cozinheiro
- Estoquista
- Vaqueiro - que saiba tirar leite
- Consultor de Vendas
- Auxiliar de Mecânico.

Os interessados devem procurar o SINE munidos de
documentos pessoais e Carteira de trabalho assinada com a

referida área pleiteada a partir das 7h até às 13h na rua
Maranhão n° 538, Centro, esquina

com a Rua Luís Domingues.

VAGAS DISPONÍVEIS NO SINE
Currículo para: agsineitz.curricullum@bol.com.br

Fone: (99) 99164-2090.

EDITAL DE COMUNICAÇÃO
A empresa: SABORATIVO EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ

19.340.764/0002-35, torna público que requereu junto a Secretaria Munici-
pal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos SEMMARH, a Licença de Ope-
ração para atividade de: Fabricação de Especiarias, Molhos, Temperos e
Condimentos. conforme Processo nº 4281/2020, localizado na Rua Projetada
CS n° 15 - Bairro Bacuri, Imperatriz - MA O cumprimento se enquadra na
resolução CONAMA 237/97 que dispõe sobre licenciamento ambiental.

COMUNICAÇÃO/REQUERIMENTO
MARCIO MARTINS OLIVEIRA, inscrito no cadastro, CPF:

282.454.403-10, torna orna público que requereu junto à Secretaria de Estado
do Meio Ambiente e Recursos Naturais SEMA-MA, em São Luís a Licença
Única Ambiental de Regularização (LUAR) para atividade Agrossilvipastoril
na Fazenda São José, protocolado sob n° E-processos 157044/2022, locali-
zada a 9,3 da cidade de Ribamar Fiquene � MA, zona rural sob as coordena-
das 05°59'14,76" S / 47°18'47,5" O � Ribamar Fiquene � MA. 

COMUNICADO
ÁGUA AÇAÍ LTDA, CNPJ 20.532.825/0001-64 torna público, que re-

quereu da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais - SEMA,
Outorga de Direito de Uso - ODU (água subterrânea de poços tubulares pro-
fundos) para fins de comercio e serviço, e-processo nº 157034/2022, poço
localizado na Rodovia BR 010, Avenida Bernardo Sayão, N° 743, Trecho Seco,
Cidelândia � MA, sob as coordenadas 5°6�5,98�S / 47°33�14,03� O.

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DE PAPEL
CELULOSE, PASTA DE MADEIRA PARA PAPEL, PAPELÃO,

ARTEFATOS DE PAPEL, FLORESTAMENTO E REFLORESTAMENTO
DE MADEIRA PARA PAPEL E CELULOSE

DO ESTADO DO MARANHÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

No uso das atribuições que me conferem, CONVOCO os associados do
Sindicato que estejam em dias com suas obrigações estatutárias, para partici-
parem da ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA a ser realizada no dia
17 de Setembro de 2022 das 08h00min às 17h00min horas na sede do Sindi-
cato na Rua Treze de Maio, 1579 - Juçara � Imperatriz -MA, para tomar
conhecimento e deliberarem, a seguinte ORDEM DO DIA: I) Eleição da
nova diretoria, conselho fiscal, delegados representantes e respectivos su-
plentes. O prazo para registro de chapa será de 15 dias a partir da publicação
deste edital e o prazo de impugnação de candidaturas é de 05(cinco) dias
contados da publicação da relação nominal das chapas registradas  na sede do
Sindicato no horário das 08h00min a 12h00min e das 14h00min às 18h00min
de segunda a sexta-feira.

Imperatriz -MA , 29 de Julho de 2022.
CHRISTIAN SOARES SILVA

Presidente do Sindicato

Manhã de 29 de julho de 2022. Jotônio Viana, 65 anos,
jornalista e artista plástico caxiense, deixa as páginas e telas
desta Vida.

Estava internado desde 27/07 no Hospital Estadual Macror-
regional de Caxias. Problemas pulmonares, entre outros, não
deram descanso nos últimos tempos ao talentoso homem de
Comunicação e Cultura. E embora mantivesse o sorriso no
rosto, outras forças  �  físicas �  lhe iam faltando, minando-
lhe homeopaticamente as energias vitais. Em 2021, foi diag-
nosticado com covid-19, que ele superou.

Além de nossa convivência na terra natal, Caxias, de mo-
mentos comuns na época escolar e na Academia Caxiense de
Letras e em um ou outro encontro pelas ruas da �Princesa do
Sertão�, soube do Jotônio quando ele estava em Imperatriz,
segunda maior cidade maranhense, como revisor do jornal diá-
rio O PROGRESSO, na segunda metade da década de 1970.
Depois, em conversa pessoal, ele me confirmou entre risos os
distintos momentos vividos na �Princesa do Tocantins�.

Bom jornalista, Jotônio sabia que lugar do profissional de
Imprensa é escrevendo a notícia, e não sendo ela. Algumas
vezes ocorreu de sua atividade o levar ao destaque jornalístico,
em razão de, intimorato, Jotônio não arredar de convicções e
de seu caráter e publicar o que ele julgava ser publicável, ainda
que gente �ofendida� e sobretudo ofensora tentasse vez ou
outras ameaçá-lo (fisicamente) ou enodoá-lo (moralmente).
(Em tabela anexa à sua dissertação de mestrado de 2021, Ali-
ne Pereira Rios anotou sobre Jotônio Viana: �Citado em artigo
assinado por ex-deputado sob o título �Cavando a própria se-
pultura��. Assim mesmo...).

Jotônio sofreu, suportou e superou esses embates, espécie
de corolário das verdades e versões que ele coletava nas fon-
tes e publicava nos espaços noticiosos que criou ou que ocupa-
va. Entre esses espaços, em Caxias, Jotônio foi colunista do
Portal Noca; 

...foi um dos organizadores da enciclopédia �Cartografias
Invisíveis � Saberes e Sentires de Caxias� (2015), publicação
da Academia Caxiense de Letras, entidade de que era mem-
bro fundador; 

...foi membro do conselho editorial da publicação eletrônica
�Itapicuru � Suplemento Cultura da Academia Caxiense de
Letras� (2019);

...integrou a equipe de pesquisadores do grande livro �Por
Ruas e Becos de Caxias�, de autoria do arquiteto, urbanista e
professor universitário Ezíquio Barros Neto, membro do Insti-
tuto Histórico e Geográfico de Caxias e atual presidente da
Academia Caxiense de Letras.

A coluna �Caxias em Off�, que ele mantinha desde 1997
no �Jornal Pequeno�, de São Luís, era um indescartável ter-
mômetro e tabelionato para se aferirem temperaturas e re-
gistros acerca da vida política e da cultura e sociedade caxi-
enses. Com certa frequência, as notas dessa coluna eram
base para menções em discursos de deputados da Assem-
bleia Legislativa do Maranhão e vereadores da Câmara Mu-
nicipal de Caxias. 

Em 2006, seu trabalho foi tema de texto universitário: �Re-
presentações jornalísticas de Jotônio Viana sobre  a  política 
de  Caxias  (2005)�, de Filomena Áurea M. M. Simão (Centro
de Estudos Superiores de Caxias da Universidade Estadual do
Maranhão). 

Sua coluna era alvo do serviço de �clipping� (recortes de
jornais e outros veículos de Comunicação) de instituições como
o Tribunal de Justiça do Maranhão.

Jotônio foi eleito presidente da Associação Brasileira de
Radiodifusão Comunitária (1998). Foi diretor da Divisão Cul-
tural da Secretaria Municipal de Cultura, quando esta foi
dirigida por Renato Meneses, escritor e ex-presidente da
Academia Caxiense de Letras. Foi tesoureiro da Academia
Caxiense de Letras, na gestão de Wybson Carvalho, biênio
2012/2014.

O trabalho jornalístico jotoniano foi multiplicado por diver-
sos modos e meios, desde o simples compartilhamento em �blo-
gs�, �sites� e grupos sociais a até citações em trabalhos aca-
dêmicos de graduação e pós-graduação. Seu nome é citado
em textos em prosa e poesia.

*

Creio que conheci Jotônio nos tempos da Escola Coelho
Netto, na Rua Libânio Lobo, onde estudamos. Depois, ele foi
para o Diocesano; eu fui para o Duque de Caxias (Bandeiran-
tes) e, em seguida, Colégio São José. Nascido em 29 de junho
de 1957, em Caxias, filho de José e Antônia Viana, Jotônio
tinha outros irmãos  � Éden, Edgar, Fátima e Lúcia, falecidos,
e Graciene e Mábio. O Edgar, que morreu há cerca de sete
anos, e eu costumávamos visitar a residência um do outro, para
ver livros, revistas e outras curiosidades (coleções de moedas,
chaveiros etc.). Na residência dele, o Edgar mostrou-me parte
de sua coleção �Os Cientistas�, da Editora Abril, uma sofisti-
cada publicação iniciada em 1971, de 50 números, que vinham
acompanhados de um �kit� de aparelhos e acessórios científi-
cos (inclusive microscópio) para iniciação em Biologia, Física
e Química.

Há quase 40 anos Jotônio estava casado com Rosário Mar-
ques Teixeira, com quem formava um querido e discreto casal
e a quem conhecera em Fortaleza, onde se deu a união. Na
capital cearense, alencarina, o jornalista caxiense, gonçalvino,
empregara seu talento a serviço de grandes órgãos de Impren-
sa, como os diários �O Povo�, �A Tribuna� e �Correio do Ce-
ará�. Já aposentada, Rosário Marques esmerava-se nos cui-
dados com o marido.

*

Exatamente um mês após completar seu 65º aniversário,
Jotônio Viana parte para a descoberta do Mistério Maior. Ar-
tista das imagens e das letras, saberá muito bem pintar as nu-
vens de azul  �  ou, com o branco das nuvens, escrever belos
textos nas imensas páginas cor de anil dos Céus...

...porque, aqui na Terra, embora Jotônio permaneça em nossa
memória, seu jornalismo estará... em off. 

Paz, Amigo.

EDMILSON SANCHES
edmilsonsanches@uol.com.br

JOTÔNIO VIANA
 

Jornalista caxiense
morre aos 65 anos

Divulgação
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