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UNINDO FORÇAS

Brandão fortalece
articulação política

Como forma de fortalecer o seu mandato no maior cargo do executivo maranhense até o dia 31 de dezembro deste ano, o governador Carlos Brandão (PSB) realizou uma reunião na última segunda-feira (25) com 50 assessores parlamentares, que estarão ligados às secretarias de governo e atuarão na articulação com deputados, senadores e prefeitos. O gesto político também
mostra também a unidade do projeto político de reeleger o governador nas eleições de 2022. PÁGINA 3

Dia da educação marcado
por protesto em São Luís

Prefeito de Santa
Inês e secretários são
afastados por fraude
em licitações

Na capital São Luís, os profissionais do ensino
público municipal estão mobilizados em um movimento grevista que hoje, 28, completa 10 dias.
PÁGINA

MotoClub terá
mudanças
contraJuventude

Presidente do
Sampaio está tomando
providências e mostrou
ao vice-presidente
da CBF, Fernando
Sarney, o prejuízo
que o representante
maranhense vem
sofrendo
PÁGINA 6

Com a expulsão do
atacante Dagson no
jogo diante do 4 de
Julho-PI, várias alternativas serão testadas.
A primeira delas será
o deslocamento de
Emerson Nike para o
setor, e a volta de Oséas
à esquerda. PÁGINA 6

Prêmio de Artes
Cênicas apoia
espetáculos inéditos
O Prêmio Sesc de Artes Cênicas
vai selecionar trabalhos inéditos,
que receberão recursos destinados
ao apoio da montagem. PÁGINA 7

Brasil profundo?
Prefeitos participam de marcha em Brasília
Mais de 150 prefeitos maranhenses e um expressivo número
de vice-prefeitos e vereadores do Maranhão participam da 23ª
Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, que começou na
segunda e encerra nesta quinta-feira (28), em Brasília. PÁGINA 3

Para
curtir

Sampaio vai
à CBF contra
arbitragens

A Polícia Federal, com apoio da Controladoria
Geral da União, deflagrou, na manhã desta quarta-feira, 27/04/2022, nas cidades de São Luís, Santa Inês, Caxias e Teresina, capital do Piauí, a Operação Free Rider. PÁGINA 5

Faltam cinco meses para as eleições de outubro e o cenário político nunca esteve tão tenso desde a redemocratização. O país começa a
sentir o fim do "novo normal" e a retomada das
atividades como na pré-pandemia. É um momento em que apesar da disparada inflacionária,
a economia dá sinais de recuperação. PÁGINA 2

Rapper Marco Gabriel é
atração de hoje no CCVM
O rapper Marco Gabriel volta ao palco do
Centro Cultural Vale Maranhão na noite dessa quinta-feira (28), às 19h, com o show “A
sociedade do código de barras”, integrando a
programação do Pátio Aberto.
PÁGINA 7
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Espetáculo
gratuito para
toda família
Macaco, macaquice e
macacada! é um espetáculo de histórias de macacos,
esses bichos “meio gentes”
que povoam o imaginário
popular. PÁGINA 7
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Golpista mequetrefe
Os crimes do beleguim de Bolsonaro são bem conhecidos. Coação no
curso do processo, incitação à animosidade das Forças Armadas contra o
STF e tentativas de impedir o livre
exercício dos Poderes da República. O
decreto presidencial que concedeu
indulto individual ao deputado marginal falha em suas más intenções,
porque, primeiro e de acordo com
maioria absoluta dos juristas brasileiros mais bem conceituados, não existe ainda pena a ser perdoada, porque
a condenação transitou em julgado.
Por conseguinte, o decreto não tem
objeto. Como se poderá perdoar o deputado, se, segundo a lei, ele ainda está isento de culpa? A constitucionalidade de ato administrativo pode ser e
certamente será avaliada, se o STF for
provocado a fazê-lo.
A prevalecer o decreto, o chefe do
Na semana passada, o deputado federal Daniel Silveira foi julgado e con- Poder Executivo passaria a ser instândenado a mais de 8 anos de prisão em cia revisora das decisões do Supremo
regime inicialmente fechado. A con- e este perderia o sentido como Poder
denação pelo Supremo Tribunal Fe- independente, uma vez que suas dederal se deu pelo placar de 10 votos a cisões, para ter validade, dependeri1. Até um ministro dos dois aponta- am exclusivamente do presidente da
dos por Bolsonaro ao tribunal de 11 República. Veríamos então na longa
membros votou pela condenação do ﬁla de amigos criminosos de Bolsonamal afamado parlamentar, represen- ro, aguardando dádiva semelhante à
tante não do povo, mas, na prática, de de Silveira, tipos como Osvaldo Eustáquem o indicou. Esse ministro, terri- quio, um especialista na produção de
velmente evangélico, segundo deﬁni- fake news, Roberto Jefferson, velho e
ção do presidente da República, votou conhecido corrupto, milicianos de vacontra Silveira e, espero, lançou mar- riadas cepas, Queiroz das Rachadico de sua independência na corte su- nhas e muitos outras ﬁguras do subprema, como advertência a seu ex- mundo do crime, capazes de levar o
chefe. O deputado, por sua vez, é da Brasil ao fundo do poço moral.
Claro, é da competência do chefe
bancada daqueles que, antes de votar,
perguntam a Bozo: – Chefe, o que eu do Poder Executivo conceder o indulestou pensando desse assunto? Rece- to, mas dentro das regras estabelecibem, então, a diplomática resposta: – das no ordenamento jurídico brasileiPô, cara, se tu perguntar isso daí de ro. Na nossa Constituição, essas direnovo, vou mandar cassar teu manda- trizes não estão bem deﬁnidas. Com
certeza, no entanto, quando forem
to, OK?
Até mesmo o condenado surpreen- aperfeiçoadas, não incluirão concedeu-se. Conhecendo o próprio currí- der essa espécie de benefício a malfeiculo, pensou na notícia como uma fa- tores políticos, desrespeitosos com
ke news de jornais comunistas, embo- membros do STF ou de qualquer trira estes não existam mais em carne e bunal, superior ou não. Na realidade,
osso, neste mundo, em outros nem na de toda a polêmica criada com a meChina. Todos foram abduzidos para dida governamental, o mais imporAlpha Centauri a estrela mais brilhan- tante, penso, não são seus aspectos
te da constelação de Centauros, a tão jurídicos. São os políticos. Os crimes
das personagens já mencionadas são
só 4,37 anos-luz do Sol.
LINO RAPOSO MOREIRA
PhD, Da Academia Maranhense de Letras

imaginados e ordenados pelo presidente e fazem parte do objetivo de
Bolsonaro de dar um golpe nas instituições.
Foi ele mesmo quem revelou a intenção de cometer crime dessa natureza. Em entrevista de 1999, ele revelou seus planos, quando lhe perguntaram se, algum dia, eleito à Presidência da República, ele fecharia o Congresso Nacional:
“Não há menor dúvida, daria golpe
no mesmo dia! Não funciona! E tenho
certeza de que pelo menos 90% da população ia fazer festa, ia bater palma,
porque não funciona. O Congresso
hoje em dia não serve pra nada, só vota o que o presidente quer. Se ele é a
pessoa que decide, que manda, que
tripudia em cima do Congresso, dê logo o golpe, parte logo para a ditadura”.
Não se pode dizer que ele não tenta
cumprir a promessa de implantar
uma ditadura no Brasil. Primeiro, tentou subjugar o Congresso, por meio
de ataques ao presidente da Câmara
dos Deputados, Rodrigo Maia, apesar
de ter sido este o responsável pela
aprovação da mais importante e única reforma deste triste governo, a da
Previdência. Eram diários os ataques
contra o deputado,
por Bolsonaro e seu bando, constituído de gente da pior espécie moral.
Depois, com o ﬁm do mandato de Rodrigo Maia na presidência da Câmara,
redirecionou suas agressões ao STF,
especialmente aos ministros Barroso,
Fachin e Alexandre Moraes, mas continuou sem controle da Câmara. Decidiu, nessa altura, se aliar ao Centrão,
grupo político, de quem dizia: Se gritar pega ladrão, não ﬁca um meu irmão. Pois bem, esses patriotas passaram de ladrões a aliados de Bolsonaro
e são eles hoje quem governam o governo. Eles não deixaram para Bolsonaro e sua psicopatia nem os anéis
nem os dedos.
Bolsonarista radicais e membros
do Centrão formam um bando singular e perigoso. Cuidado, eleitor. Se você não viveu a ditadura, não queira experimentá-la. Você se arrependeria
em 24 horas, se não fosse amigo do
rei.

A magia do tempo
de que o espetáculo seria realizado às
oito horas da noite. O Circo Ibis, do
palhaço Charuto, era o meu predileto.
Ficava-se no poleiro, no degrau bem
de cima. De lá, a tinha-se a visão completa do trapezista, do malabarista e
das presepadas do palhaço, que contava sempre uma piada nova. No dia
seguinte, na esquina, a pergunta era: –
Sabe a última de Charuto? E a piada
era repetida à exaustão, com as gargalhadas explodindo. Ninguém ﬁcava
de saco cheio. A vida era um saco vazio, que todos os dias tínhamos que
encher de novidades. O circo era sempre essa novidade.
Pegava-se o bonde, e ele, preguiçosamente, ia devagar e divagando pelos caminhos retos, vencendo os triNão é bem do meu temperamento lhos que se estendiam em paralelo peﬁcar de saco cheio. Saco cheio é um la cidade. Apesar dessa caminhada
sentimento de absoluta aporrinhação preguiçosa, todos tinham a certeza de
com tudo que está em volta de si. O que chegariam ao seu destino, sentanosso pequeno mundo ﬁca menor dos ou em pé no estribo. O cobrador
ainda. As pessoas assumem um tama- era um malabarista, que se engalﬁnho físico e moral de total inexpres- nhava nos corrimões, nas suas estrisão. Os pigmeus se transformam num pulias para receber o dinheiro das
gigante. Ou somem. Quase desapare- passagens. Essas ﬁguras históricas e
cem do nosso ínﬁmo mundo de ilu- homéricas, de uma sociedade quieta
sões. O amor empaca. E a utopia desa- na sua sublime quietude, de sol a sol,
parece como se fosse um ato de mági- faziam esse malabarismo circense na
ca, ao tirar sonhos de criança da car- ida e na volta. O riso enfeitava-lhe o
tola. E agente passa a admirar e diver- rosto. A rotina não os deixava de saco
tir-se com essa magia ora burlesca, cheio. Pelo contrário, depois do motorneiro, o comandante que guiava o
ora tacanha.
Quando garoto, de seis sete oito ou bonde com segurança e maestria, era
dez anos de idade, acompanhei algu- o cobrador a autoridade máxima damas vezes o palhaço de circo, para fa- queles trajetos, tilintando as moedas,
zer jus à entrada gratuita. Era o esguio ao passar o troco com extrema agilipalhaço no alto da perna de pau, os- dade. Acima deles, estava o ﬁscal, que
tentando um rústico, mas necessário surgia do nada, em pontos estratégimegafone,para anunciar o espetácu- cos, para conferir se o serviço estava
lo, ou o palhaço troncudo, pintado da sendo feito com presteza e exatidão.
cabeça aos pés, que se rolava no chão, Tudo isso simbolizava a vida sem saco
dando saltos mortais, arrodeado pelas cheio. Aliás, deve ser dito, o único sacrianças, que respondiam às provoca- co cheio, para alguns privilegiados,
ções: – Hoje tem espetáculo? Tem sim era, no ﬁnal do ano, o do Papai Noel.
senhor. – Oito horas da noite. – Tem Mas sempre a depender de quem era
sim senhor. – Então, arrocha negrada. o felizardo ou felizarda, que ajudavam
E se ia pelas ruas estreitas, de aclives e a esvaziar o saco.
Como disse acima – e sem pedandeclives, levando ao público a notícia
tismo -, não costumo ﬁcar de saco
AURELIANO NETO
Membro da AML e AIL · aurineto@hotmail.com

cheio. Quando ele – o saco – começa a
encher, procuro uma saída, que me
possibilite esvaziá-lo, antes que seja
tarde. Atravesso uma passagem secreta que está dentro de mim, e me acomoda nesse mundo mágico, de sonhos e utopias e da alegria de pensar
que sou uma espécie renascida de
Luís XIV, sem a vocação do absolutismo do Rei Sol, ou me fantasio de Madre Teresa de Calcutá, e me dano, nesta última encarnação, a fazer coisas
que a fertilidade do pensamento ajuda a construir. Sou capaz, atendendo
o mandamento de Cristo, de amar, caso o tivesse, o meu próprio inimigo.
Ou ainda, num ato de desprendimento poético, esquecendo momentaneamente garoto que alegremente
pegava o bonde ou acompanhava o
palhaço do circo, recorro à imensa poeta, do Ceará do meu avô, Cecília Meireles, e encontro em Retrato alguns
traços do que fora e que já não é mais.
Todas as contradições de um mundo,
que vão se superando. Esta cearense
de Romanceira da Inconﬁdência nos
diz: Eu não tinha este rosto de hoje, /
assim calmo, assim triste, assim magro, / nem esses olhos tão vazios, /
nem o lábio amargo. / Eu não tinha
estas mãos sem força, / tão paradas e
frias e mortas; / eu não tinha este coração / que nem semostra. / Eu não
dei por esta mudança, / tão simples,
tão certa, não fácil: / – Em que espelho
ﬁcou perdida / a minha face?
Nesse canto poético, Cecília Meireles se vê no tempo: as mudanças, o
passado, a outra vida, a nova vida, a
outra face, que ﬁcou perdida em outro
espelho. Um modo de resistir ao tempo. De vencer as mudanças do mundo
e da vida. De superar as incertezas, as
dúvidas, os fracassos, e encontrar-se
consigo mesma, como se é: olhos vazios, o vazio do mundo, o coração triste, a certeza da incerteza. Mas jamais
de saco cheio. Apenas sentir o sentimento do mundo.

Dia Mundial da
Educação
ANA LÍLIA FIGUEIREDO TELES DE MENEZES
Vice-presidente do Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino no Estado do Maranhão (Sinepe/MA)
Dia Mundial da Educação! Falar de educação na contemporaneidade implica abandonar concepções tradicionais que foram construídas ao longo das décadas,
desconstruindo conceitos ultrapassados para buscarmos alcançar os novos e atuais propósitos e metas da
educação.
Vivenciamos um contexto totalmente inovador que
convoca toda a comunidade escolar a questionar e rever
suas práticas. Qual a expectativa dos pais em relação à
educação? O que objetivam os professores em sala de
aula? O que os alunos desejam aprender? Independente
do momento pandêmico vivenciado nos dois últimos
anos, a globalização e a tecnologia provocaram mudanças substanciais no papel do aluno, e do professor, fazendo surgir uma nova concepção de escola. O professor deixa o papel de protagonista, detentor do saber e
cede esse tão sagrado lugar ao aluno, responsável em
construir seu próprio conhecimento, imerso na prática
impactante das metodologias ativas.
A educação evoluiu ao longo da história: vivenciamos
o tempo em que bom aluno é o que decorava tudo que
lhe era proposto ou ensinado; quando não havia imprensa, essa era a realidade: decorar era sinônimo de excelência discente. Com o surgimento da imprensa, o
aluno exemplar era aquele que “copiava até a vírgula do
professor”; o professor despejava seu saber no quadro
ou lousa e ao aluno competia copiar. Surgem os livros
didáticos, trazendo nova inquietação aos docentes, que
passam a questionar: “se os livros trazem o saber, a informação, qual passa a ser a minha função na escola?”.
Foi a vez de terem reconhecimento os grandes teóricos da educação como Piaget, Vygotsky, Wallon, Emília
Ferreiro, que através de suas teorias, a exemplo do construtivismo, que sugere, como fundamento, que o conhecimento deve ser construído, numa interação com o
meio e com o outro, dando ênfase à afetividade. Mais recentemente, as inovações promovem novas mudanças
na missão do professor, assim como na atitude do aluno,
que escolhe o que quer aprender; escolhe, busca e encontra, na web, aulas acerca daquilo que supõem que
precisam saber.
São incontáveis as ofertas em vídeos, preferencialmente curtos, de aulas de qualquer natureza ou assunto.
Reportamo-nos até então, à educação formal, acadêmica; mas educar é muito mais. No presente século, educar
implica incluir, n processo ensino aprendizagem temas
referentes à tecnologia, habilidades sócio-emocionais,
cidadania, educação ﬁnanceira, educação moral e ética;
sustentabilidade, consumo consciente, ecologia e, para
tanto, são imprescindíveis as parcerias.
Hoje são muitos os parceiros da educação: todos
aqueles que de alguma forma inﬂuenciam nossos alunos, mudando-lhes atitudes e comportamentos, contribuem com a sua educação. Nesse sentido temos tios,
madrinhas, avós, babás, vizinhança, televisão, igreja, internet e toda sorte de inﬂuência que comunica, informa
e forma. Assim sendo, é mister reconhecermos a necessidade de escolhermos os melhores parceiros para a
educação dos nossos ﬁlhos.
Educar é muito além de uma formação acadêmica, é
despertar no aluno o compromisso com a construção
do seu próprio projeto de vida, que é individual e personalíssimo. Espera-se que a educação dê conta de preparar o aluno para um mercado de trabalho? Isso e muito
mais: desenvolver habilidades indispensáveis ao cidadão deste século, quais sejam criticidade, criatividade,
inclusão, respeito à diversidade, espírito colaborativo,
comunicação, empatia, perseverança, resiliência, dentre outras. No dia Mundial da
Educação importa valorizar esse proﬁssional que
busca, incansavelmente, aperfeiçoar-se no intuito de
conhecer esse novo aluno, capacitando-o a superar diﬁculdades, a solucionar problemas e a conquistar desaﬁos. Essa é a nossa MISSÃO: árdua, mas extremamente
gratiﬁcante! A nós educadores, Feliz Dia da Educação!
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DIÁLOGO INSTITUCIONAL

Brandão fortalece
articulação política
Governador intensificou articulação política da gestão reunindo assessores que atuarão
no diálogo e ações com parlamentares ligados as secretarias de governo do estado
SAMARTONY MARTINS

C

omo forma de fortalecer o
seu mandato no maior cargo
do executivo maranhense
até o dia 31 de dezembro
deste ano, o governador Carlos Brandão (PSB) realizou uma reunião na última segunda-feira (25) com 50 assessores parlamentares, que estarão ligados às secretarias de governo e atuarão na articulação com deputados, senadores e prefeitos. O gesto político
também mostra também a unidade
do projeto político de reeleger o governador nas eleições de 2022.
A reunião contou com ainda com
nomes expressivos como: o deputado
estadual Duarte Jr (PSB), o deputado
estadual Zé Inácio (PT), o ex-deputado federal, Pinto da Itamaraty e do
atual secretário de Articulação Política do Maranhão, Rubens Pereira. “Este encontro com a presença do governador Carlos Brandão, mostra o compromisso do governo em fortalecer as
relações com gestores, deputados, vereadores e demais lideranças políticas
do nosso Estado. A Secap atua para
garantir que as principais demandas
da sociedade sejam atendidas, para
isso é fundamental fortalecer o relacionamento do governo com os demais
poderes. Esta reunião que realizamos
junto aos demais órgãos, visa garantir
a presença de uma assessoria técnica
em cada secretaria que vai facilitar esse processo de acompanhamento das
ações do governo”, explicou o Secretário de Articulação Política do Maranhão, Rubens Pereira .

CARLOS BRANDÃO REUNIU COM ASSESSORES PARLAMENTARES NO PALÁCIO DOS LEÕES
Mesmo sem fazer uma declaração
sobre a importância deste momento
para a sua gestão no comando do governo, fotos da reunião foram registradas nas redes sociais de Brandão e
foram repercutida no meio político. O
deputado estadual Zé Inácio (PT) ressaltou o encontro em seu perﬁl no
Twitter no qual aﬁrma ter participado
da reunião como vice-líder do governo na Assembleia Legislativa do Maranhão. “Na ocasião destaquei que toda secretaria do estado terá uma assessoria para tratar diretamente com
os deputados, prefeitos, vice-prefeitos e vereadores, com o objetivo de
fortalecer a relação com a classe política do Maranhão e garantir mais agilidade às demandas de interesse da
população”, aﬁrmou Zé Inácio. Em
sua postagem o parlamentar acrescentou, que cada secretaria de estado
terá direito a um ou dois assessores
parlamentares para atender e dar encaminhamento às demandas da classe política do Maranhão de forma institucional. “É um simples ato admi-

nistrativo, mas com uma dimensão
muito grande para o estreitamento do
diálogo com a classe política do Maranhão” disse Zé Inácio.
Na terça-feira (26), Zé Inácio, destacou também na sessão plenária a reunião realizada no Palácio dos Leões
com a equipe que fará parte da assessoria parlamentar do atual governo.
Ele aﬁrmou que os assessores parlamentares vinculados a cada Secretaria de Estado vão auxiliar e acompanhar as demandas, projetos, encaminhamentos, documentos e ofícios
apresentados pelos 42 deputados estaduais. Também farão atendimento a
senadores, deputados federais, prefeitos, vice-prefeitos e vereadores.
Zé Inácio ressaltou que os assessores serão preparados e orientados para atender prontamente à classe política do Maranhão, garantindo e estreitando o diálogo entre as partes. “O governo de Carlos Brandão está sendo
de continuidade, mas com o objetivo
de acelerar o atendimento de ações e
demandas”.

Brasil profundo?
Faltam cinco meses para as eleições de outubro e o
cenário político nunca esteve tão tenso desde a redemocratização. O país começa a sentir o ﬁm do “novo normal” e a retomada das atividades como na pré-pandemia. É um momento em que apesar da disparada inﬂacionária, a economia dá sinais de recuperação. Todos no
Brasil querem deixar para trás os desassossegos da pandemia, o sofrimento com 663 mil vidas perdidas e 30,4
milhões de casos de covid-19. Mesmo assim, a crise institucional envolvendo o governo Jair Bolsonaro e o Supremo tribunal Federal cada dia chega mais perto do caos e das Forças Armadas.
Com esse cenário otimista, o presidente Jair Bolsonaro não só tem se mostrado um candidato competitivo à
reeleição como vem crescendo nas últimas pesquisas.
Tem diminuído a distância do ex-presidente Lula que,
porém, lidera as intenções de votos, ainda com alguma
chance de ganhar no primeiro turno. Um dos fatores
que beneﬁciou Bolsonaro foi a saída do páreo, do ex-juiz
Sérgio Moro, hoje provável candidato a deputado federal e a distribuição da dinheirama do Auxílio Brasil, parte do FGTS e a antecipação 13º aos aposentados do
INSS. Bolsonaro tem cravado um percentual que ﬁca ao
redor de 30% das intenções de votos.
Com esse cenário favorável, o presidente aguçou ainda mais o confronto com o Supremo Tribunal Federal,
apoiado pela extrema-direita que o segue ﬁel, como
nunca se viu na história recente do Brasil. O que o desfavorece é a alta rejeição, muito acima de todos os outros
governos, com exceção de Dilma no segundo mandato e
de Temer. Soma-se a isso o fator econômico da inﬂação,
que chegou em março sendo a maior para o período em
28 anos. Em 12 meses, a alta de preços acumula 11,30%,
o maior percentual desde outubro de 2003 – a parte pior
concentrada nos combustíveis e nos alimentos.
Há pesquisadores que analisa o bolsonarismo brasileiro não como um fenômeno político decorrente do
que acontece fora do país, de ascensão da extrema direita, como Donald Trump; Viktor Orbán, na Hungria; ou
Rodrigo Duterte nas Filipinas. Para esses analistas, o
bolsonarismo, de fato, conseguiu explorar a dispersão
de informação via WhatsApp, Telegram e comunidades
de Facebook. Mas também havia uma conexão de ideias
chamadas de “Brasil profundo” – deﬁnido como um
conjunto de práticas e de mentalidades que depois se
tornam comportamentos políticos. Pode se resumir isso
num Brasil surreal.
———————————————————————
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GESTÃO MUNICIPAL

Prefeitos participam de marcha Brasília

O desembargador Paulo Velten vai assumir amanhã,
29, a presidência do Tribunal de Justiça do Maranhã com
o plenário acrescido de três membros, eleitos ontem pela corte, que passará dos 30 para 33 integrantes, distribuídos em suas câmaras.

33 no TJ (2)

Em sessão tensa, o TJ elegeu promoveu a desembargador, no voto secreto, os juízes Sônia Amaral, Gervásio
Protásio dos Santos e Sebastião Bonﬁm. A primeira foi
eleita pelo critério de antiguidade e os outros por merecimento.

33 no TJ (3)

O TJ/MA ganhou a 5ª mulher no pleno e a ﬁgura do 2º
vice-presidente, que já havia sido aprovado. Então,
amanhã, tomam posse Paulo Velten (presidente), Froz
Sobrinho, Marcelino Everton (vices) e Ricardo Duailibe
(corregedor-geral de Justiça).
———————————————————————
ERLÂNIO XAVIER RESSALTOU A IMPORTÂNCIA DOS PREFEITOS MARANHENSES, VISTO AS DECISÕES RECENTES DO GOVERNO FEDERAL
Mais de 150 prefeitos maranhenses
e um expressivo número de vice-prefeitos e vereadores do Maranhão participam da 23ª Marcha a Brasília em
Defesa dos Municípios, que começou
na segunda e encerra nesta quintafeira (28), em Brasília. O evento que
nesta edição teve como tema: “Município: o caminho para um Brasil melhor” debateu pautas como a saúde
pós-crise sanitária da Covid-19, mobilidade, assistência social e política
agrícola nacional, reforma tributária,
reforma previdenciária municipal, lei
de improbidade e licitações e o Marco
Regulatório do Saneamento, além das
modiﬁcações promovidas na Lei
14.230/2021, Lei de Improbidade Administrativa, e os cuidados necessários com as normas trazidas pela nova
Lei 14.133/2021, Lei de Licitações.
Em entrevista a O Imparcial, o presidente da Famem, Erlânio Xavier
(PDT), ressaltou a importância da
participação dos gestores maranhenses. “Como maior manifestação municipalista da América Latina, a marcha é um marco histórico para os prefeitos do Brasil. Depois de dois anos
sem ser realizada, a marcha retoma o

debate das pautas mais prementes,
norteado pela revisão do pacto federativa. É necessário que os municípios
avancem na repartição do bolo orçamentário para corresponder às demandas sempre crescentes dos cidadãos”, comentou o presidente da Famem, Erlanio Xavier. Vale ressaltar
que o prefeito de Igarapé Grande é integrante do Conselho Político da Confederação Nacional de Municípios.
Erlanio Xavier acompanha o debate
dos temas mais candentes da pauta
municipalista, como o Piso da Enfermagem e a Reforma Tributária em tramitação no Senado.
Para Erlânio Xavier a presença dos
prefeitos de diversas cidades do estado na marcha se fez necessária uma
vez que o Governo Federal tomou recentemente medidas que reﬂetem em
melhorias para a população, como a
expansão da internet nas escolas, implementação de colégios cívico-militares, a Lei da Liberdade Econômica, a
nova prova de vida para os idosos, a
redução do valor de pedágios com a
entrada de novos contratos em vigor,
entre outros. Um estande do Governo
Federal foi montado no local, com re-

presentantes de ministérios e secretarias envolvidos com a pauta municipalista, para atender aos prefeitos. Ao
longo do evento, a Secretaria do Governo apresentou aos participantes a
plataforma Escola Federativa que reúne cursos gratuitos de aprimoramento e capacitação destinados a servidores públicos e agentes políticos dos
municípios brasileiros.
Na oportunidade os mais de 5.000
prefeitos do Brasil, receberam ainda
orientações sobre as solicitações de
reconhecimento de situação de emergência e de recursos federais a partir
do Sistema Integrado de Informações
sobre Desastres. Nele estão impressos
códigos que dão acesso a vídeos explicativos e dúvidas sobre o assunto.
Durante o evento, gestores municipais também apresentam sua pauta
prioritária aos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário. Realizado pela
Confederação Nacional de Municípios (CNM) desde 1998, o encontro –
considerado o maior evento municipalista da América Latina – não pôde
ser realizado nos dois últimos anos
em decorrência da pandemia de covid-19. (SM)

“O caso Daniel Silveira estaria paciﬁcado
se Bolsonaro ouvisse.”
Do ex-presidente Michel Temer, que chegou a aconselhar
o presidente da República a revogar o decreto de perdão
dado ao deputado federal bolsonarista, condenado no
dia anterior, pelo STF, a 9 anos e 6 meses de prisão.
———————————————————————

1

Pela primeira neste século 2021, a Federação
do Comércio do Maranhão trocou o presidente
José Arteiro da Silva, com 39 anos no cargo, pelo empresário Maurício Aragão Feijó, que comandará a
entidade até 2026.
José Arteiro ﬁcou tanto tempo na Fecomércio
que até deixou de ser comerciante há anos. Alguns empresários tentaram enfrentá-lo nas
urnas, mas perderam até em imbróglios judiciais. A Fecomércio tem nove diretores e cinco vicepresidentes.

2

———————————————————————

Briga pela vice

A banda do PT na qual o deputado Zé Inácio (PT) lidera acredita piamente que a indicação do ex-secretário
de Educação, Felipe Camarão para vice de Carlos Brandão não são favas contadas. Só teimosia, pois a costura
foi bem feito e não sobrou nem ﬁapo.

4

VIDA

Saulo Duailibe
E-mail: sauloduailibe@yahoo.com.br

oimparcial.com.br

São Luís, quinta-feira, 28 de abril de 2022

SANTA INÊS

28 DE ABRIL

Dia da educação
marcado por protesto
Na capital São Luís, por exemplo, os profissionais do ensino público municipal estão
mobilizados em um movimento grevista que hoje, 28, completa 10 dias
tem, o Sindicato participou de uma
audiência no Ministério Público para
tratar do movimento grevista. E hoje,
ducação: ato ou processo de a categoria vai participar do ato “Paraeducar. O 28 de abril é marca- lisação dos Servidores Públicos e por
do mundialmente como o Dia um 1º de maio Classista”, promovido
da Educação, uma data que por diversas entidades classistas, às
propõe “incentivar e conscientizar a 16h, na Praça Deodoro. “A gente na
população sobre a importância da praça, no dia da Educação, não tem
educação, seja escolar, social ou fami- nada mais signiﬁcativo e histórico.
liar, para a construção de valores es- Não há nada que represente mais a
senciais na vida em sociedade e do educação do que a luta dos professoconvívio saudável com outros indiví- res em defesa da qualidade, da educaduos (signiﬁcados.com.br).A data, ção pública para todos. Nós vamos
mais que celebrativa, é de reﬂexões permanecer em greve sim, e nós espeporque o tema é amplo e engloba ramos ser valorizados pela prefeitura,
muito mais que apenas o termo edu- pela sociedade, e que a educação seja
cação. Na capital São Luís, por exem- feita pelo que de fato ela é: uma forma
plo, os proﬁssionais do ensino públi- de emancipar e desenvolver a socieco municipal estão mobilizados em dade do ponto de vista tecnológico,
um movimento grevista que hoje, 28, cultural e cientíﬁco”, disse Ana Paula
completa 10 dias.Na manhã de on- Martins, secretária de Comunicação
PATRÍCIA CUNHA

E

do Sindeducação.
A decisão pela greve foi no dia 8 de
abril, resultado da insatisfação após a
Prefeitura de São Luís oferecer reajuste de 5%, indo contra o piso nacional
que prevê o aumento de 33,24%. De
acordo com a categoria, a luta também está compromissada em agir pela situação das escolas, para que ofereçam condições dignas para toda a
comunidade escolar, em pedir o ﬁm
do assédio moral e cobrar mais transparência da prefeitura sobre orçamentos e contas.
No dia 20 de abril, em uma audiência de conciliação marcada pelo Tribunal de Justiça do Maranhão, a Secretária Municipal de Educação (Semed) apresentou a proposta de reajuste salarial de 10,06%, o que foi recusado pela categoria, em assembleia.

Prefeito e secretários
são afastados por
fraude em licitações
A Polícia Federal, com apoio da Controladoria Geral
da União, deﬂagrou, na manhã desta quarta-feira,
27/04/2022, nas cidades de São Luís, Santa Inês, Caxias e
Teresina, capital do Piauí, a Operação Free Rider.

A ação tem por ﬁnalidade desarticular grupo criminoso responsável por promover fraudes licitatórias e superfaturamentos contratuais no âmbito da Secretaria
Municipal de Saúde de Santa Inês, envolvendo verbas
federais que deveriam ser utilizadas para a compra de
medicamentos e insumos hospitalares. Nessa ação, o
prefeito da cidade de Santa Inês, secretários e alguns
gestores foram afastados do cargo.

Fraudes

“Reivindicando melhores condições de trabalho”

Durante a investigação constatou-se, inicialmente,
que o Município de Santa Inês realizava adesões fraudulentas a Ata de Registro de Preços de outros municípios
sem que houvesse o requisito de “vantagem” para a administração pública, posto que, em um dos casos investigados, havia o sobrepreço de 215%.
Os contratos investigados, que somam R$ 8,5 milhões, envolvem uma empresa sediada em Teresina, a
qual deveria fornecer diversos medicamentos e insumos hospitalares para o município de Santa Inês.
Apesar do alto valor das contratações realizadas pela
Secretaria de Saúde daquele município, há informações
nos autos indicando que, em determinados períodos,
estariam faltando materiais básicos no hospital e rede
pública municipal, tais como seringas, soro ﬁsiológico,
ﬁos cirúrgicos e remédios psicotrópicos, obrigando os
cidadãos a procurarem atendimento hospitalar em municípios vizinhos.
A investigação revelou fortes indícios de que grande
parte das contratações de Santa Inês eram precedidas
de negociações de propina, possivelmente repassada
para os integrantes da organização criminosa por meio
de empresa ﬁctícia, criada para essa ﬁnalidade.

A Orcrim e seus núcleos

A Semed informou que “o percentual ofertado demonstra todo o esforço do Município para assegurar este
reajuste aos professores (ativos, inativos e pensionistas de nível superior),
respeitando a realidade orçamentária
e ﬁnanceira municipal, além de garantir a valorização dos proﬁssionais
do Magistério e os investimentos necessários para a educação”.

O percentual ofertado
demonstra todo o esforço
do Município para
assegurar este reajuste
aos professores
O comando de greve está realizando passeatas e caminhadas em vários
pontos da cidade. De acordo com o
Sindicato, o momento é muito importante para conversar e divulgar a demanda da classe que não se restringe

ao reajuste salarial. “Amanhã (hoje,
28) nós estaremos com nosso batalhão pesado da educação junto com
outros trabalhadores. Estamos reivindicando melhores condições de trabalho, melhoria na carreira, defesa da
carreira do magistério e o reajuste para que a gente tenha salários dignos”,
reforçou Ana Paula.

Investimentos para recuperar o ensino

Para a sindicalista, mais do que
nunca a educação precisa ser vista
com prioridade. Neste dia 28, ela lembra da importância dos investimentos
para que a sociedade possa ser transformadora, especialmente nesse período pós-pandemia.
“A educação como um todo, nesse
momento, depois de 2 anos de pandemia, precisa passar por um plano de
reinvestimento, de valorização. É preciso que todas as redes de ensino pensem a curto, médio e longo prazo, um
plano de recuperação da aprendizagem, investimento em tecnologia, na
formação de professores, para que
possamos dar uma qualidade de ensino melhor, revisão curricular, investir

na internet, em equipamentos tecnológicos para que a gente possa ampliar as possibilidade de construção de
conhecimento dos nossos alunos. Hoje a educação precisa de um investimento maior para que os alunos que
passaram por esses 2 anos de ensino
remoto possam ter a possibilidade de
recuperar a aprendizagem e ter um
futuro melhor, com consciência crítica, que lhes possibilite uma vida melhor com mais qualidade”, disse Ana
Paula.

A educação como um
todo, nesse momento,
depois de 2 anos de
pandemia, precisa
passar por um plano de
reinvestimento, de
valorização

A organização criminosa (Orcrim) é composta, basicamente, por três núcleos: núcleo criminoso com atuação na Prefeitura, núcleo criminoso com atuação na Secretaria de Saúde e núcleo criminoso empresarial.
O núcleo da Prefeitura seria composto pelo Prefeito
municipal e servidores da Prefeitura vinculados ao setor
de compras e licitação, a exemplo da Secretaria de Administração, Departamento de Licitação, Diretoria de
Compras e Gabinete do Prefeito.
O núcleo criminoso da Secretaria de Saúde é encabeçado pela Secretária de Saúde e servidores subalternos,
que também cumprem ordens do Diretor de Compras e
dos demais envolvidos no setor de licitação.
O núcleo empresarial, sediado em Teresina-PI, é
composto pelo sócio da empresa contratada, seu sobrinho e um funcionário, os quais realizam diversas movimentações bancárias, com saques semanais de quantias vultosas em espécie, além de facilitarem o esquema
de “montagem” dos processos licitatórios, os quais resultaram na contratação da empresa.
Diante desses fatos, a Polícia Federal cumpriu 18
Mandados de Busca e Apreensão e sete Mandados de
Constrição Patrimonial, com valores que chegam a R$
8,5 milhões. Também foram imediatamente afastados
do cargo o Prefeito Municipal de Santa Inês, a Secretária
de Saúde, a Secretária de Administração, o Chefe do Setor de Licitação, o Diretor de Compras, a Chefe de Gabinete do Prefeito e mais outros dois servidores municipais, ligados às fraudes licitatórias.
Foram suspensos os pagamentos da empresa contratada de forma fraudulenta e os empresários investigados tiveram suspensos os seus direitos de participar em
licitações e de contratar com órgãos públicos.
Ao todo, mais de 70 policiais federais cumpriram as
determinações judiciais expedidas pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, que decorreram de Representação elaborada pela Polícia Federal. Se conﬁrmadas as
suspeitas, os investigados poderão responder por fraude à licitação, superfaturamento contratual, peculato,
crime de responsabilidade praticado por prefeito (Decreto-Lei 201/67), corrupção ativa, corrupção passiva,
lavagem de dinheiro e associação criminosa, com penas
que podem ultrapassar 40 anos de reclusão.
A operação foi batizada de Free Rider que, do inglês,
signiﬁca “carona”, devido ao modus operandi da organização criminosa, que utiliza o instituto jurídico da adesão a Ata de Registro de Preços de outros municípios,
procedimento também conhecido por “carona”, para
tentar maquiar a irregularidade do processo licitatório,
previamente montado e superfaturado.

GERAL
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E D I TAL
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RURAL
PESSOA FÍSICA E PESSOA JURÍDICA
EXERCÍCIO DE 2022
A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil – CNA, em conjunto com as
Federações Estaduais de Agricultura e os Sindicatos Rurais e/ou de Produtores
Rurais, com base no Decreto-lei nº 1.166, de 15 de abril de 1971, que dispõe sobre
a arrecadação da Contribuição Sindical Rural – CSR, e em atendimento ao princípio
da publicidade e ao espírito do que contém o art. 605 da CLT, vêm NOTIFICAR e
CONVOCAR os produtores rurais, pessoas físicas e jurídicas, que possuem imóvel
rural, com ou sem empregados, e/ou empreendem, a qualquer título, atividade
econômica rural, enquadrados como “Empresários” ou “Empregadores Rurais”, nos
termos do artigo 1º, inciso II, alíneas “a”, “b” e “c” do citado Decreto-lei, para realizarem
o pagamento da Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical Rural, referente ao
exercício de 2022, em conformidade com o disposto no Decreto-lei 1.166/71 e nos
artigos 578 e seguintes da CLT. O recolhimento da CSR ocorre até o dia 22 de maio
de 2022 para pessoa física e para pessoa jurídica, em qualquer estabelecimento
integrante do sistema nacional de compensação bancária. As guias foram emitidas
com base nas informações prestadas pelos contribuintes nas Declarações do Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, repassadas à CNA pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil – SRFB com amparo no que estabelece o artigo 17 da Lei
nº 9.393, de 19 de dezembro de 1996, e 8º Termo Aditivo do Convênio celebrado entre
a CNA e a SRFB. Em caso de perda, de extravio ou de não recebimento da Guia
de Recolhimento, o contribuinte poderá solicitar a emissão da 2ª via, diretamente à
Federação da Agricultura do Estado onde tem domicílio, até 05 (cinco) dias úteis antes
da data do vencimento, podendo optar, ainda, pela sua retirada, diretamente pela
internet, no site da CNA: www.cnabrasil.org.br. Qualquer questionamento relacionado
à Contribuição Sindical Rural - CSR poderá ser encaminhado, por escrito, à sede da
CNA, situada no SGAN Quadra 601, Módulo K, Edifício CNA, Brasília - Distrito
Federal, CEP 70830-021, ou da Federação da Agricultura do seu Estado, podendo
ainda, ser enviado via internet no site da CNA: cna@cna.org.br. O sistema sindical
rural é composto pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil–CNA, pelas
Federações Estaduais de Agricultura e/ou Pecuária e pelos Sindicatos Rurais e/ou de
Produtores Rurais.
Brasília, 25 de abril de 2022.
João Martins da Silva Junior
Presidente da Confederação

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ
CNPJ nº 01.616.678/0001-66
GABINETE DO PREFEITO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ – MA
AVISO DE LICITAÇÃO.
PREGÃO ELETRONICO: Nº PE 006/2022(SRP).
O Município de Jatobá, poder executivo, por intermédio da Secretaria Municipal de Administração, Fazenda
e Planejamento, torna público para conhecimento dos interessados que na data, horário e local indicado fará
realizar licitação na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo Menor Preço por item, que
tem como objeto a contratação de empresa através de registro de preços para futura e eventual prestação
de serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos leves e pesados para atender as necessidades
do município de Jatobá-MA, em conformidade com o Termo de Referência disposto no anexo I do Edital,
o qual será processado e julgado em conformidade com a Lei nº 10.520, de 2022, Decreto nº 10.024 de 20
de setembro de 2019, à Lei nº 8.078 de 1990  Código de Defesa do Consumidor, à Lei Complementar
nº 123 de 2006 e Lei 147 de 2014 e subsidiariamente à Lei nº 8.666 de 1993 e as condições do Edital
realizar-se às 10:00 horas do dia 13 de maio de 2022. O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos
interessados na sala da Comissão Permanente de Licitação, Praça de eventos Maria Rita, nº 351A, Centro,
Jatobá-MA, horário 08:00 às 12:00 horas, no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br.
Esclarecimento adicional no mesmo endereço e através do e-mail: cpljatoba@outlook.com ou na página
www.jatoba.ma.gov.br. Jatobá-MA 22 de abril de 2022. Manoel Alves da Silva, Secretário Municipal de
Administração, Fazenda e Planejamento. Portaria 008/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANO DO MARANHÃO
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 4/2022. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº
07.07/2022. A prefeitura municipal de Serrano do Maranhão, através do Secretário Municipal de
Saúde, torna público para conhecimento dos interessados que na data 10/05/2022, horário
08:00hs, na sede da Prefeitura Municipal no endereço Avenida das Palmeiras, sn, Centro, Serrano
do Maranhão-MA, fará realizar licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo Menor Preço
Global, para execução indireta por empreitada por preço unitário, com participação exclusiva de
ME/EPP nos itens que não ultrapassem o valor estimado de R$ 80.000,00, e para os demais itens
cota de 25% exclusivos para ME/EPP, para Registro de preços para aquisição de equipamentos
hospitalares para atender as demandas da secretaria municipal de saúde 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, Lei Municipal nº 311/2021, 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, 27 de abril de 2022. Ramiro José Saif Campos. Secretário Municipal de Saúde.

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE SÃO DOMINGOS DO AZEITÃO,
Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei
Orgânica do Município e pela Constituição da República Federativa do Brasil, torna pública
a seguinte ERRATA:
Na publicação do Jornal O Imparcial do dia 27/04/2022, na página 15, onde dispõe sobre
AVISO DE LICITAÇÃO, onde se lê:
OBJETO: Contratação de empresa para o fornecimento de grande aradora para atender a
necessidade do Município de São Domingos do Azeitão/MA.
Leia-se:
OBJETO: Contratação de empresa para o fornecimento de grade aradora para atender a
necessidade do Município de São Domingos do Azeitão/MA.
Hugo Ribeiro Cardoso
Presidente da CPL

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ
CNPJ nº 01.616.678/0001-66
GABINETE DO PREFEITO

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ
CNPJ nº 01.616.678/0001-66
GABINETE DO PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ – MA
AVISO DE LICITAÇÃO.
PREGÃO ELETRONICO: Nº PE 007/2022(SRP).
O Município de Jatobá, poder executivo, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde, torna público
para conhecimento dos interessados que na data, horário e local indicado fará realizar licitação na modalidade
PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo Menor Preço por item, que tem como objeto a contratação
de pessoa jurídica através de REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual realização dos serviços de
reparação, manutenção e consertos de bombas e motores de sistemas simplificados de abastecimento de água
para atender as necessidades do Município de Jatobá-MA, em conformidade com o Termo de Referência
disposto no anexo I do Edital, o qual será processado e julgado em conformidade com a Lei nº 10.520,
de 2022, Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, à Lei nº 8.078 de 1990  Código de Defesa do
Consumidor, à Lei Complementar nº 123 de 2006 e Lei 147 de 2014 e subsidiariamente à Lei nº 8.666 de
1993 e as condições do Edital realizar-se às 14:00 horas do dia 13 de maio de 2022. O Edital e seus anexos
encontram-se à disposição dos interessados na sala da Comissão Permanente de Licitação, Praça de eventos
Maria Rita, nº 351A, Centro, Jatobá-MA, horário 08:00 às 12:00 horas, no endereço eletrônico www.
portaldecompraspublicas.com.br. Esclarecimento adicional no mesmo endereço e através do e-mail:
cpljatoba@outlook.com ou na página www.jatoba.ma.gov.br. Jatobá-MA, 22 de abril de 2022. Maria
Antônia de Sousa Carvalho, Secretária Municipal de Saúde. Portaria 005/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ – MA
AVISO DE LICITAÇÃO.
PREGÃO ELETRONICO: Nº PE 005/2022(SRP).
O Município de Jatobá, poder executivo, por intermédio da Secretaria Municipal de Administração, Fazenda
e Planejamento, torna público para conhecimento dos interessados que na data, horário e local indicado fará
realizar licitação na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo Menor Preço por item, que
tem como objeto a contratação de empresa através de registro de preços para futura e eventual aquisição de
peças automotivas novas e originais e acessórios para veículos leves e pesados para atender as necessidades
do município de Jatobá-MA, em conformidade com o Termo de Referência disposto no anexo I do Edital,
o qual será processado e julgado em conformidade com a Lei nº 10.520, de 2022, Decreto nº 10.024 de 20
de setembro de 2019, à Lei nº 8.078 de 1990  Código de Defesa do Consumidor, à Lei Complementar
nº 123 de 2006 e Lei 147 de 2014 e subsidiariamente à Lei nº 8.666 de 1993 e as condições do Edital,
realizar-se às 10:00 horas do dia 12 de maio de 2022. O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos
interessados na sala da Comissão Permanente de Licitação, Praça de Eventos Maria Rita, nº 351A, Centro,
Jatobá-MA, horário 08:00 às 12:00 horas, no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br.
Esclarecimento adicional no mesmo endereço e através do e-mail: cpljatoba@outlook.com ou na página
www.jatoba.ma.gov.br. Jatobá-MA 15 de abril de 2022. Manoel Alves da Silva, Secretário Municipal de
Administração, Fazenda e Planejamento. Portaria 008/2021.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 16ª REGIÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2022 (PA-5259/2022)
Objeto: escolha da proposta mais vantajosa para contratação de empresa para a prestação de
serviços de vigilância armada em todas as unidades da Justiça do Trabalho no Estado do Maranhão,
conforme especificações e quantidades estabelecidas no Anexo I (Termo de Referência), que é
parte integrante do Edital. Tipo de licitação: Menor Preço. Data de abertura: 16 de maio de 2022, às
09:00 horas (horário de Brasília/DF). Local: www.gov.br/compras/pt-br. O edital é gratuito e está à
disposição dos interessados para consulta e retirada nos endereços www.gov.br/compras/pt-br e
www.trt16.jus.br. Maiores informações no endereço Av. Senador Vitorino Freire, 2001- 3º andar Areinha – São Luís/MA - Seção de Aquisições Públicas ou pelos telefones (0xx98)

ESTADO DO MARANHÃO - MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
de setembro de 2019, à Lei nº 8.078Pregão
de 1990Eletrônico
 Código de
do- Consumidor,
à Lei Complementar
nº Defesa
01/2022
SRP
Processo n° 17324/2021
Objeto: “Registro de Preços para eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviços de natureza continuada, para acesso à solução integrada de colaboração e comunicação corporativa
baseada em nuvem, Google Workspace, incluindo suporte técnico, conforme as condições, quantidades e
exigências estabelecidas neste Edital e seus Anexos.”; Abertura: 10/05/2022, às 10h (horário de BrasíliaDF); Local: Site do Portal de Compras do Governo Federal: www.compras.gov.br. Informações: Procuradoria-Geral de Justiça, situada à Avenida Prof. Carlos Cunha, nº 3261, Calhau, São Luís-MA. CEP:
65076-820; E-mail: licitacoes@mpma.mp.br; Fones: (98) 3219-1645 e 3219-1766.
reparação, manutenção e consertos deSão
bombas
e motores
sistemas
simplificados de abastecimento de água
Luís-MA,
27 dedeabril
de 2022.
MARCELO CLAUDIO MENDES PASSOS
de 2022, Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, à Lei nº 8.078 de 1990  Código de Defesa do
Pregoeiro Oficial - CPL/PGJ-MA

2109-9378/9379/8424-6218 das 08 às 17 horas.
reparação, manutenção e consertos de bombas e motores de sistemas simplificados de abastecimento de água
AVISO
DE LICITAÇÃO
de 2022, Decreto nº 10.024 de 20 de setembro
de 2019,
à Lei nº 8.078 de 1990  Código de Defesa do
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2022
O MUNICÍPIO DE PRIMEIRA CRUZ, através da Prefeitura Municipal de Primeira Cruz - MA, por meio
do seu Pregoeiro Oficial, torna público, para conhecimento dos interessados que fará realizar, sob a égide
da Lei nº 10.520/02, Decreto Federal nº 10.024/2019 e subsidiariamente as disposições da Lei nº 8.666/93 e
suas alterações posteriores, licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, no dia 10 de maio de 2022,
às 10h:00min ( horas) do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, sob o regime Empreitada por Preço Unitário,
objetivando a Contratação de Pessoa Jurídica para Prestação de serviços de Manutenção de Impressoras
para atender as Necessidades da Prefeitura Municipal de Primeira Cruz – MA, no endereço eletrônico:
https://licitanet.com.br. O edital e seus anexos podem ser consultados gratuitamente na sala da Comissão
Permanente de Licitação, situada à Praça Rua da Matriz, S/N, Centro, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08:00
às 12:00 gratuitamente ou obtidos mediante o recolhimento da importância de R$ 10,00 (dez reais), Também
encontra-se disponível para consulta no site da Prefeitura Municipal: http://www.primeiracruz.ma.gov.br/
portal e no site do TCEMA https://www6.tce.ma.gov.br/sacop/muralsite/mural.zul. Esclarecimentos adicionais, no mesmo endereço ou pelo e-mail cpl-primeiracruz@hotmail.com.
Primeira Cruz–MA, 27 de abril de 2022.
Lucas Artur Bezerra Pinheiro
Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2022
O MUNICÍPIO DE PRIMEIRA CRUZ, através da Prefeitura Municipal de Primeira Cruz - MA, por meio do
seu Pregoeiro Oficial, torna público, para conhecimento dos interessados que fará realizar, sob a égide da Lei nº
10.520/02, Decreto Federal nº 10.024/2019 e subsidiariamente as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, no dia 10 de maio de 2022, às 14h:00min
(quatorze horas) do tipo Menor Preço por Item, sob o regime Fornecimento, objetivando a Contratação de
Pessoa Jurídica para fornecimento de Material Permanente de uso hospitalar para atender as Necessidades da Prefeitura Municipal de Primeira Cruz – MA, no endereço eletrônico: https://licitanet.com.br.
O edital e seus anexos podem ser consultados gratuitamente na sala da Comissão Permanente de Licitação,
situada à Praça Rua da Matriz, S/N, Centro, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08:00 às 12:00 gratuitamente ou
obtidos mediante o recolhimento da importância de R$ 10,00 (dez reais), Também encontra-se disponível para
consulta no site da Prefeitura Municipal: http://www.primeiracruz.ma.gov.br/portal e no site do TCEMA
https://www6.tce.ma.gov.br/sacop/muralsite/mural.zul. Esclarecimentos adicionais, no mesmo endereço
ou pelo e-mail cpl-primeiracruz@hotmail.com.
Primeira Cruz–MA, 27 de abril de 2022.
Lucas Artur Bezerra Pinheiro
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO
Praça Nossa Senhora de Nazaré, nº 742, Centro, Riachão - MA
CNPJ: 05.282.801/0001
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 – SRP. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006.18.01/2022- CPL/PMR. A Prefeitura Municipal de Riachão, estado do Maranhão, com
sede na Praça Nossa Senhora de Nazaré, n.º 742, Centro, CEP 65.990-000, na forma da Lei Federal nº 8.666/93, Lei Federal 10.520/02 e do Decreto nº 10.024/19, através do Pregoeiro Municipal,
torna público, que fará realizar Licitação na modalidade PREGÃO, em sua forma ELETRÔNICA,
com critério de julgamento de MENOR PREÇO POR ITEM, para Registro de Preços para eventual e futura aquisição de Produtos Lubrificantes para manutenção da frota de veículos para
atender a demanda das secretarias municipais que compõem a prefeitura municipal de Riachão/MA, conforme Edital e Anexos. Com sessão de abertura para ser realizada no dia 13 de maio
de 2022, às 09h00min (nove horas) no sítio Portal Bolsa Nacional de Compras (BNC) - www.bnc.
org.br. Os interessados poderão consultar e obter o Edital e seus Anexos gratuitamente através
dos endereços eletrônicos Portal Bolsa Nacional de Compras (BNC) - www.bnc.org.br e 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), 20
de abril de 2022. Walisson Cunha Duarte. Pregoeiro Municipal.

CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRÂNDIA - MA
AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022
A Câmara Municipal de Palmeirândia – MA, torna público para conhecimento
dos interessados que realizara Licitação na forma da Lei Federal N 8.666/93, da
Lei complementar n 147/2014 e demais normas Pertinentes a espécie, modalidade
Tomada de Preços, tipo menor preço global, tendo por objetivo a Contratação de
Pessoa Jurídica especializada na Prestação de Serviços de Consultoria Técnica e
Assessoria Contábil para atender as necessidades da Câmara Municipal de Palmeirândia/MA, data da abertura: 16 de maio de 2022, às 08:00 (oito horas). A íntegra
do Edital juntamente com seus anexos estará disponível na sala da Câmara Municipal na Av. João Pinheiro, s/n, Bairro Belira, Palmeirândia - MA CEP: 65.238-000,
E-mail: cmplpalmeirandia@gmail.com, no horário de 08:00 às 12:00 horas, onde
poderão ser lidos e retirados gratuitamente impressos ou ainda através de mídia
eletrônica, maiores informações cplpalmeirandia2022@gmail.com. Palmeirândia
– MA, 20 de abril de 2022. Sara Carvalho Dias Freitas. CPF nº 081.372.873-88.
Presidente da CPL

CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRÂNDIA - MA
AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022
A Câmara Municipal de Palmeirândia – MA, torna público para conhecimento
dos interessados que realizara Licitação na forma da Lei Federal N 8.666/93, da
Lei complementar n 147/2014 e demais normas Pertinentes a espécie, modalidade
Tomada de Preços, tipo menor preço global, tendo por objetivo a Contratação de
Pessoa Jurídica especializada na Prestação de Serviços de Consultoria Técnica e
Assessoria Jurídica para atender as necessidades da Câmara Municipal de Palmeirândia/MA, data da abertura: 16 de maio de 2022, às 11:00 (onze horas). A íntegra
do Edital juntamente com seus anexos estará disponível na sala da Câmara Municipal na Av. João Pinheiro, s/n, Bairro Belira, Palmeirândia - MA CEP: 65.238-000,
E-mail: cmplpalmeirandia@gmail.com, no horário de 08:00 às 12:00 horas, onde
poderão ser lidos e retirados gratuitamente impressos ou ainda através de mídia
eletrônica, maiores informações cplpalmeirandia2022@gmail.com. Palmeirândia
– MA, 20 de abril de 2022. Sara Carvalho Dias Freitas. CPF nº 081.372.873-88.
Presidente da CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO
Praça Nossa Senhora de Nazaré, nº 742, Centro, Riachão - MA
CNPJ: 05.282.801/0001
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022. PROCESSO ADMINISTRATIVO
Nº 030.23.02/2022- CPL/PMR. A Prefeitura Municipal de Riachão, estado do Maranhão, com sede
na Praça Nossa Senhora de Nazaré, n.º 742, Centro, CEP 65.990-000, na forma da Lei Federal
nº 8.666/93, Lei Federal 10.520/02 e do Decreto nº 10.024/19, através do Pregoeiro Municipal,
torna público, que fará realizar Licitação na modalidade PREGÃO, em sua forma ELETRÔNICA,
com critério de julgamento de MENOR PREÇO POR ITEM, para Contratação de pessoa jurídica
para a prestação de serviço de capacitação para formação continuada dos professores e
profissionais da Secretaria Municipal de Educação de Riachão/MA, conforme Edital e Anexos.
Com sessão de abertura para ser realizada no dia 13 de maio de 2022, às 14h30min (quatorze
horas e trinta minutos) no sítio Portal Bolsa Nacional de Compras (BNC) - www.bnc.org.br. Os
interessados poderão consultar e obter o Edital e seus Anexos gratuitamente através dos endereços
eletrônicos Portal Bolsa Nacional de Compras (BNC) - www.bnc.org.br e 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), 20 de abril de 2022.
Walisson Cunha Duarte. Pregoeiro Municipal.

ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de São João Batista
ERRATA: No aviso de Licitação publicado no dia 19/04/2022 no Jornal de Grande
Circulação o Imparcial, que tem por Objeto REGISTRO DE PREÇOS para Eventual e futura contratação de empresa para Prestação de serviços de adequação
e recuperação de estradas vicinais, incluindo bueiros e pontes de concreto armado 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: “22 de Junho de 2022”. São João Batista (MA), 27 de abril de
2022. Erica de Jesus Siqueira. Pregoeira

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 15/2022 - CSL/SEGOV - MA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0075938/2022
O PREGOEIRO DA SEGOV/MA torna público que será realizada às 15h (horário local) do dia 16 de maio
do corrente ano, no site eletrônico www.comprasnet.gov.br, licitação na modalidade PREGÃO
ELETRÔNICO, do tipo MAIOR OFERTA POR ITEM, para a concessão remunerada de uso de 4 (quatro)
QUIOSQUE, localizado na margem da Lagoa da Jansen na Avenida Mário Meirelles, Bairro Ponta d’areia
em São Luís do Maranhão, conforme especificações e condições estabelecidas neste Termo de
Referência, conforme especificações e detalhamento e quantitativos fixados no Termo de Referência, na
forma Decreto Federal nº 10.024/2019, Lei Federal nº 10.520/2002, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº
10.024, de 20 de setembro de 2019, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006,
aplicando-se, subsidiariamente, a Lei Federal nº 8.666/1993, de 21 de junho de 1993, e demais normas
regulamentares pertinentes à espécie.
O
Edital
e
seus
Anexos
poderão
ser
obtidos
no
endereço
eletrônico:
https://www.comprasgovernamentais.gov.br e https://segov.ma.gov.br/, e, ainda, em caso de
problemas nos sites acima, poderão ser solicitados através do e-mail csl@segov.ma.gov.br, em dias
úteis, das 9h às 18h.
São Luís/MA, 25 de maio de 2022
ANDERSON ARAUJO PERDIGÃO
Pregoeiro da CSL/SEGOV/MA

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO, PATRIMÔNIO
E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES – SEGEP
SECRETARIA ADJUNTA DE REGISTRO DE PREÇOS – SARP
AVISO DE REMARCAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 001/2021 – SARP/MA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 211965/2021 – SARP
O SECRETÁRIO ADJUNTO DE REGISTRO DE PREÇOS torna público que a licitação em epígrafe,
Concorrência, do tipo Menor Preço Global, objetivando Registro de Preços para contratação de
empresa especializada em serviços de sinalização viária horizontal, vertical, semafórica e
dispositivos auxiliares, incluindo-se a implantação de lombadas e rampas de acessibilidade, de
interesse do Departamento de Trânsito do Maranhão - DETRAN, em conformidade com
especificações e quantidades constantes no Termo de Referência (ANEXO I), de interesse do
Departamento de Trânsito do Maranhão - DETRAN, anteriormente adiada até ulterior deliberação, fica
REMARCADA para o dia 5 de maio de 2022, às 14h, no auditório da SEGEP - 4º andar, Av. Jerônimo de
Albuquerque, Edifício Clodomir Milet, s/nº, Calhau - São Luís/MA. CEP: 65074- 220. O Edital e seus
anexos estão à disposição dos interessados, na página www.compras.ma.gov.br e no site da
www.segep.ma.gov.br.

Glória Maria Aguiar Costa
Pregoeira Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA
Rua Benedito Leite, 868, Centro, CEP: 65.490.000, Anajatuba – MA
CNPJ: 06.002.372/0001-33

AVISO DE LICITAÇÃO PÚBLICA
São Luís, 26 de abril de 2022
DEIMISON NEVES DOS SANTOS
Secretário Adjunto de Registro de Preços

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANO DO MARANHÃO
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 3/2022. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº
03.15/2022. A prefeitura municipal de Serrano do Maranhão, através do Secretário Municipal de
Planejamento e Gestão, torna público para conhecimento dos interessados que na data
10/05/2022, horário 09:00hs, na sede da Prefeitura Municipal no endereço Avenida das Palmeiras,
sn, Centro, Serrano do Maranhão-MA, fará realizar licitação na modalidade Pregão Presencical,
do tipo Menor Preço Global, para contratação de pessoa jurídica regularmente inscrita junto ao
Conselho Regional de Contabilidade com jurisdição no Estado do Maranhão, para prestação de
serviços técnicos de Assessoria Contábil na área de Contabilidade Pública junto as Secretarias
Municipais desta Prefeitura Municipal de Serrano do Maranhão, prestando os serviços de Emissão
e revisão de Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público, Emissão de Pareceres
Orçamentário-Contábeis e rotinas de departamento de pessoal como admissão e desligamento de
funcionários e tratamento das obrigações acessórias trabalhistas incluindo a disponibilização de
profissional com responsabilidade técnica sobre a elaboração de demonstrações, declarações e
peças contábeis, 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 e no
endereço supracitado. Os pedidos de esclarecimento e impugnações serão realizados na forma
disposta no Edital. Serrano do Maranhão, MA, 26 de abril de 2022. Jonatas de Castro Costa.
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão.

PREGÃO ELETRÔNICO N° 10/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 074/2022
AVISO DE LICITAÇÃO
INTERESSADO: Município de SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS/MA.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE UMA PÁ CARREGADEIRA PARA APOIO E FOMENTO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA
DOS AGRICULTORES FAMILIARES NO MUNICIPIO DE SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS – MA, Nº
919417/2021 – MAPA, de acordo com as especificações técnicas, condições, quantidades e padrões de desempenho e
qualidade estabelecidos neste Termo de Referência – TR.
• MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM.
• ENVIO DA PROPOSTA/DOCUMENTAÇÃO: Do dia 29/04/2022, às 08h00min. ao dia 16/05/2022 às 08h59min.
Horário de Brasília/DF.
• ABERTURA DAS PROPOSTAS/SESSÃO PÚBLICA: Dia 16/05/2022 às 09h00min. Horário de Brasília/DF.
• FONTE DE RECURSOS:
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO
• ORÇAMENTO SIGILOSO ( ) SIM (X) NÃO
OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital poderá ser obtido ou consultado nos seguintes endereços eletrônicos:
www.comprasnet.gov.br, no site da Prefeitura municipal de São Raimundo das Mangabeiras/MA: https://
saoraimundodasmangabeiras.ma.gov.br e no site do Tribunal de Contas do Estado: www.tce.ma.gov.br. Mais
informações poderão ser consultadas e obtidas através do e-mail da CPL: cpl@saoraimundodasmangabeiras.ma.gov.
br.
São Raimundo das Mangabeiras - MA, 27 de abril de 2022.

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 035/2022
O Município de Anajatuba/MA, através da Prefeitura Municipal de Anajatuba - MA, por meio do
Secretário Municipal de Administração, designado pelo Decreto nº006/2022, torna público que
realizará às 09:00h (Nove horas) do dia 12 de maio de 2022, na plataforma Compras Públicas,
no endereço eletrônico: https://www.portaldecompraspublicas.com.br, Licitação na Modalidade
Pregão Eletrônico, do tipo menor preço por item, tendo por objeto a Seleção da proposta mais

CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRÂNDIA - MA
AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2022
A Câmara Municipal de Palmeirândia – MA, torna público para conhecimento
dos interessados que realizara Licitação na forma da Lei Federal N 8.666/93, da
Lei complementar n 147/2014 e demais normas Pertinentes a espécie, modalidade
Tomada de Preços, tipo menor preço global, tendo por objetivo a Contratação de
empresa especializada para prestação de serviços de assessoria e orientação ao controle interno para atender as necessidades da Câmara Municipal de Palmeirândia/
MA, data da abertura: 16 de maio de 2022, às 15:00 (quinze horas). A íntegra do
Edital juntamente com seus anexos estará disponível na sala da Câmara Municipal na Av. João Pinheiro, s/n, Bairro Belira, Palmeirândia - MA CEP: 65.238-000,
E-mail: cmplpalmeirandia@gmail.com, no horário de 08:00 às 12:00 horas, onde
poderão ser lidos e retirados gratuitamente impressos ou ainda através de mídia
eletrônica, maiores informações cplpalmeirandia2022@gmail.com. Palmeirândia
– MA, 22 de abril de 2022. Sara Carvalho Dias Freitas. CPF nº 081.372.873-88.
Presidente da CPL

vantajosa visando o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual Contratação de Empresa
Especializada na Locação de Veículos de Grande Porte e Máquinas Pesadas de interesse da
Secretaria Municipal de Administração do Município de Anajatuba/MA, conforme disposições
previstas no Edital e seus Anexos, regido pela Lei Federal nº 10.520/02, Decreto Federal nº
10.024/19, Decreto Municipal nº 029/2021, Decreto Municipal nº 023/2021, Decreto Municipal nº
022/2021 subsidiariamente pela Lei nº8.666/93 e suas alterações e demais legislações pertinentes.
O Edital e seus Anexos estão à disposição dos interessados na Sala da Comissão Permanente de
Licitação da Prefeitura Municipal de Anajatuba/MA, localizada na Rua Benedito Leite, 868, Centro,
de 2ª a 6ª feira-feira, no horário das 08h00min às 12h00min, onde poderão ser consultados e
retirados gratuitamente por mídia digital ou impresso. Assim como pelo portal da prefeitura, no
endereço eletrônico: www.anajatuba.ma.gov.br Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço.
Anajatuba - MA, em 27 de abril de 2022. LEONARDO MENDES ARAGÃO. Secretário Municipal
de Administração. Decreto nº 006/2022.
AVISO DE LICITAÇÃO PÚBLICA
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 036/2022
O Município de Anajatuba/MA, através da Prefeitura Municipal de Anajatuba - MA, por meio da
Secretária Municipal de Educação, designada pelo Decreto nº 043/2022, torna público que

WANG PARK
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO – MA
AV CONSTANTINO GEORGIANO RABELO, S/N – CENTRO
CNPJ: 06.003.891/0001-16
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2022-SRP. A Prefeitura Municipal de Presidente Juscelino/ MA, através da Secretária Municipal de Administração por força do Decreto
002/2021, torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar, sob a égide da lei
nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, do decreto
nº 7.746, de 05 de junho de 2012, do decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-se,
subsidiariamente, a lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, decreto municipal 009/2021, Licitação
na modalidade Pregão na sua forma Eletrônica, do tipo menor preço por item. Objeto: Registro de
preços para futura e eventual aquisição de materiais de Limpeza e Descartáveis visando a manutenção do funcionamento das Diversas Secretarias do Município de Presidente Juscelino/MA.
A realização da sessão será no dia 11 de Maio de 2022- ÀS 09h00 no endereço eletrônico: www.
portaldecompraspublicas.com.br. O Edital completo está disponível para consulta e retirada nos
endereços eletrônicos: www.portaldecompraspublicas.com.br e https://presidentejuscelino.ma.gov.
br/portal/portal-editais-licitacao-local. Maiores informações poderão ser obtidas pelo e-mail cplpj@
hotmail.com. Presidente Juscelino, 28 de Abril de 2022. Daniel Nina Nunes, Secretário Municipal
de Administração.

WANG PARK CNPJ: 03.078.841/0001-00 torna
público que requereu junto a Secretaria de Estado
do Meio Ambiente e Recursos Naturais - SEMA,
a solicitação da Licencia Ambiental de Regularização (Lar) para atividade, localizado Avenida Juscelino Kubitschek nº 11 –Pindai PACO DO
LUMIAR, conforme processo SEMA 70395/2022
será utilizada na atividade para Parque temático.

realizará às 09:00h (Nove horas) do dia 13 de maio de 2022, na plataforma Compras Públicas,
no endereço eletrônico: https://www.portaldecompraspublicas.com.br, Licitação na Modalidade
Pregão Eletrônico, do tipo menor preço por item, tendo por objeto a Seleção da proposta mais
vantajosa visando o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual Contratação de Empresa
Especializada para o fornecimento de Eletrodomésticos de interesse das Secretarias Municipais de
Anajatuba/MA, conforme disposições previstas no Edital e seus Anexos, regido pela Lei Federal nº
10.520/02, Decreto Federal nº 10.024/19, Decreto Municipal nº 029/2021, Decreto Municipal nº
023/2021, Decreto Municipal nº 022/2021 subsidiariamente pela Lei nº8.666/93 e suas alterações
e demais legislações pertinentes. O Edital e seus Anexos estão à disposição dos interessados na
Sala da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Anajatuba/MA, localizada
na Rua Benedito Leite, 868, Centro, de 2ª a 6ª feira-feira, no horário das 08h00min às 12h00min,
onde poderão ser consultados e retirados gratuitamente por mídia digital ou impresso. Assim como
pelo portal da prefeitura, no endereço eletrônico: www.anajatuba.ma.gov.br Esclarecimentos
adicionais no mesmo endereço. Anajatuba - MA, em 27 de abril de 2022. AURISCILEY GUIA
SAMPAIO. Secretária Municipal de Educação. Decreto nº 043/2022.
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SÉRIE D

SÉRIE B

Sampaio vai à CBF
contra arbitragens

Moto terá mudanças
contra Juventude

Presidente do Sampaio está tomando providências e mostrou ao vice-presidente da
CBF, Fernando Sarney, o prejuízo que o representante maranhense vem sofrendo
RONALD FELIPE

NERES PINTO

A

pesar da derrota por 1 a 0 para o Bahia, na noite da terçafeira (26) ter sido considerado
pelo técnico Léo Condé, como resultado apenas de um “lance
bobo”, sem maiores comentários sobre a atuação da arbitragem, o presidente do Sampaio Corrêa, Sérgio Frota, não se conformou com a atuação
do árbitro catarinense Rafael Tracci,
pela não marcação de uma penalidade máxima cometida sobre o atacante
Eron no segundo tempo da partida.
Frota também fez críticas ao responsável pelo VAR, Heber Roberto Lopes,
que segundo ele, foi omisso no lance.
Nas entrevistas concedidas um dia
após o jogo, o presidente do Sampaio
adiantou que está tomando providências, e a primeira delas foi mostrar ao
vice-presidente da CBF, Fernando
Sarney, o prejuízo que o representante maranhense vem sofrendo desde o
início da competição. Logo na abertura da Série B, os bolivianos tiveram
um pênalti claríssimo a seu favor, no
jogo diante do Sport-PE, em Recife. Já
em São Luís, uma penalidade inexistente foi marcada, mas, por sorte, o
goleiro Luiz Daniel defendeu e evitou
que os visitantes diminuíssem o marcador e tentassem uma reação. “Nossa equipe tem sido prejudicada de
maneira intencional. Quanto é que
ganha um VAR? É mais de 30 mil e a
CBF está pagando, para ele (Heber)
não fazer nada? Então é melhor deixar
em casa para que ele não prejudique
principalmente os clubes menores”,

PAPÃO ESTREOU COM DERROTA, MAS VENCEU O ÚLTIMO JOGO

SAMPAIO PERDEU PARA O BAHIA NA NOITE DA ÚLTIMA TERÇA-FEIRA, EM SALVADOR
enfatizou. Na Central da Arbitragem
do Sportv, o ex-árbitro Meira Ricci foi
taxativo ao aﬁrmar que daria a penalidade.
O técnico Léo Condé não comentou o assunto, limitando-se a fazer
uma análise técnica da partida. “A
equipe igualou força com o Bahia.
Eles tiveram mais tempo de bola, mas
nós também tivemos chances com
Mateus, Maurício e Eron. Num lance
de bate e rebate tomamos o gol. Depois, no segundo tempo, equilibrado,
não fomos tão incisivos nos 20 minutos ﬁnais, até pelo desgaste físico. A
gente completou o décimo jogo em
um mês de muita viagem. O time sen-

tiu um pouco, mas conseguimos fazer
uma boa apresentação contra o
Bahia, naturalmente eles tiveram algumas situações de contra-ataque,
pela boa equipe bem treinada pelo
Guto, mas o Sampaio mostrou sua
força e acredito que se conseguirmos
manter esse padrão de jogo, com pouco mais de capricho, tem tudo para fazer uma boa competição”, disse Condé.
A delegação tricolor retornou de
Salvador no ﬁnal da tarde de ontem e
hoje reinicia os treinamentos com vistas ao jogo do próximo sábado contra
o Operário-PR, às 16h3, no Estádio
Castelão.

LIBERTADORES

O técnico Julio César Nunes reiniciou os treinamentos do Moto Club, mas tem dois dias para deﬁnir as mudanças que fará na equipe que vai enfrentar o Juventude
Samas, dia 1º de maio, no Nhozinho Santos, pela Série D
do Campeonato Brasileiro.
Com a expulsão do atacante Dagson no jogo diante
do 4 de Julho-PI, várias alternativas serão testadas. A
primeira delas será o deslocamento de Emerson Nike
para o setor, e a volta de Oséas à esquerda. Mas não está
descartada a entrada de Ronald Camarão, canhoto, por
este lado do campo.
O maior problema ainda está na defesa, onde Douglas continua entregue ao Departamento Médico, se recuperando de uma lesão muscular de grau um. A previsão do retorno é de mais uma semana. Desta forma, nova improvisação será feita no setor, com a entrada de Leal ou do meio-campista Hulk, que vem atuando, mas
apenas se defendendo e sem dar apoio ataque. Já está
inclusive pendurado com dois cartões amarelos.
O jogo será importante para a reabilitação motense.
O time está na quinta colocação e luta para subir e ﬁcar
entre os quatro melhores classiﬁcados que irão à segunda f ase da competição.
Juventude
O time de São Mateus tem o mesmos número de pontos e está cada vez mais se reforçando com jogadores do
Iape. Ontem, o clube revelou que não tem interesse na
contratação do atacante Edrean, que desistiu de vestir a
camisa do Moto e revelou que teria recebido proposta
melhor de outra equipe. (N.P)

SAF EM RISCO

Fla pode encaminhar classificação Oposição aciona o Vasco na Justiça

Universidad Católica e Flamengo jogam
nesta quinta-feira (28), às 19h (horário de
Brasília), no estádio San Carlos Apoquindo.
O jogo é válido pela fase de grupos da Copa
Libertadores da América de 2022.

Preparação

Invicto na Copa Libertadores 2022, o
Flamengo chega ao Chile podendo encaminhar sua classiﬁcação às oitavas de ﬁnal.
Com duas vitórias no Grupo H, a equipe
rubro-negra enfrenta o time chileno e pode
abrir vantagem sobre os adversários.
Entretanto, o técnico Paulo Sousa pode
ter bastante novidades para escalar o time
ideal. Antes do embarque para a capital
chilena, o treinador comandou atividade
no Centro de Treinamento do Ninho do
Urubu. Mas com atletas que estavam afastados por lesão participando da preparação com bola.
Desfalque desde o começo da temporada, Rodrigo Caio pode ser uma das caras
novas. O zagueiro treinou com o restante

do grupo na última segunda-feira (25). Assim como Ayrton Lucas, Matheuzinho e
Bruno Henrique. Contudo, a escalação inicial do quarteto ainda é incerta por conta
do longo período de inatividade.
No entanto, o treinador não poderá contar com Gustavo Henrique e Fabrício Bruno na defesa. Bem como Vitinho e Matheus
França no setor ofensivo. Os jogadores estão entregues ao departamento médico.
A princípio, Gabigol deve retornar. O artilheiro não começou a partida contra o
Athletico-PR visando recuperação física.
Mas o meio-campo pode ter novos nomes.
Andreas Pereira e João Gomes têm chances. Assim, Willian Arão e Pablo formariam
dupla de zaga.

Provável escalação do Flamengo

Santos; Filipe Luís, Pablo e Arão; Andreas Pereira, João Gomes, Arrascaeta e Éverton Ribeiro; Bruno Henrique (Lázaro) e Gabigol.

A oposição acionou o Vasco na Justiça
para deslegitimar a gestão de Jorge Salgado e suspender os efeitos da Assembleia
Geral Extraordinária marcada para o próximo sábado, que vai votar as eventuais
mudanças no estatuto para permitir a
possibilidade de constituição de uma Sociedade Anônima do Futebol (SAF).
Os autores da ação são os sócios Wevergton Brito Lima e Walter Brito Lima,
membros do grupo Identidade Vasco. O
processo foi distribuído na terça-feira à 3ª
Vara Cível da Comarca da Capital.
Na peça inicial de 33 páginas, os sócios
argumentam que o pleito de 2020, que
elegeu Jorge Salgado como presidente,
ainda está sub judice e não teve suas instâncias esgotadas. Dessa forma, alegam
eles, “decisões que tragam consequências
irreversíveis ao clube” não podem ser tomadas. Conﬁra um trecho:
“Impõe-se afirmar, portanto, que todo o
corpo dirigente que preside o clube na atualidade encontra-se pendurado em decisões precárias, que ainda aguardam decisão final e trânsito em julgado.
Justamente por se balizar em decisão
precária, que pode ser revogada ou modificada a qualquer instante, o corpo dirigente

do Vasco da Gama não dispõe de legitimidade para tomar decisões que tragam consequências irreversíveis ao clube.
[…] Não se pode conceber, sob nenhum
aspecto jurídico e nem de justiça social,
que seja permitida a venda do futebol de
um clube com a história, com os títulos e
com a grandeza e representatividade do
Vasco, sob a frágil guarida de uma decisão
precária de uma tutela provisória concedida no conturbado período de 2020″.
Na semana passada, líderes políticos da
oposição do Vasco se reuniram no escritório de Leven Siano para questionar alguns
pontos do processo da SAF e, na ocasião,
cogitaram judicializar a AGE do dia 30.
Eles indagaram sobre a listagem de sócios
aptos a votar, forma de votação e ausência
da oposição em grupo de debate.
No próximo sábado, os sócios se reúnem em Assembleia Geral para aprovar
ou não eventuais mudanças no estatuto
que têm como objetivo permitir a possibilidade de constituição de uma SAF. Esse é
o segundo de quatro passos do rito que
pretende vender 70% das ações da futura
SAF à 777 Partners. – as alterações estatutárias já foram aprovadas pelo Conselho
Deliberativo.
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PÁTIO ABERTO

TEATRO

PrêmiodeArtesCênicas
apoiaespetáculosinéditos

RapperMarcoGabrielé
atraçãodehojenoCCVM

O Prêmio Sesc de Artes Cênicas vai selecionar trabalhos inéditos, que receberão
recursos destinados ao apoio da montagem

C

omo forma de incentivar o
setor cultural do país, o Sesc
lançou uma premiação para
estimular a produção de espetáculos teatrais. O Prêmio Sesc de
Artes Cênicas vai selecionar trabalhos
inéditos, que receberão recursos destinados ao apoio da montagem. Ao
contribuir com a produção de novos
espetáculos, o Sesc incentiva o setor
artístico brasileiro e movimenta este
cenário cultural, que começa agora a
se recuperar, depois de dois anos de
pandemia.

ORAPPER SE APRESENTA NESTA QUINTA, A PARTIR DAS 19H
O rapper Marco Gabriel volta ao palco do Centro Cultural Vale Maranhão na noite dessa quinta-feira (28), às
19h, com o show “A sociedade do código de barras”, integrando a programação do Pátio Aberto.

O valor total de R$ 340
mil será distribuído
entre várias categorias e
os interessados poderão
se inscrever até o dia 8
de maio.
O edital completo está disponível
no site do Sesc (sesc.com.br/premiodeartescenicas), onde também e possível se inscrever.
Artistas, produtores e coletivos de
teatro, dança, circo e outras modalidades de manifestações cênicas, que
têm obras inéditas, poderão inscrever
seus projetos. Eles serão enquadrados
de acordo com a complexidade da

PROJETO BUSCA CONTRIBUIR COM A RETOMADA DE ATIVIDADES DO SETOR ARTÍSTICO
produção. Ao todo, cinco propostas
serão contempladas, sendo uma no
valor de R$ 100 mil; duas com prêmio
de R$ 70 mil; e outras duas com R$ 50
mil cada. Os criadores deverão indicar
a categoria que melhor se adequa ao
seu projeto.
“O Prêmio Sesc de Artes Cênicas é
um divisor de águas para a instituição.
A iniciativa marca a atuação do Sesc
no fomento às artes cênicas, apoiando a criação e viabilizando a montagem de espetáculos ainda não apresentados”, comemora Lucia Prado,
Diretora de Programas Sociais do Departamento Nacional do Sesc. “O projeto busca assim contribuir com a retomada de atividades do setor artístico no país e com o processo de reaber-

tura dos teatros da instituição, que ﬁcaram fechados durante a pandemia,
proporcionando ao público o acesso a
experiências culturais inéditas produzidas por artistas residentes em seus
estados”, conta.
As produções inscritas no prêmio
serão avaliadas pela comissão de seleção composta por proﬁssionais do
Sesc que atuam no planejamento e
desenvolvimento da programação
cultural da instituição. As propostas
selecionadas terão quatro meses para
montagem dos espetáculos, considerando a estreia e realização de três
apresentações em teatros do Sesc ou
equipamentos culturais parceiros a
serem deﬁnidos.

GAME

Destaque na cena hip hop local, Marco tem em suas
rimas a potência do discurso das periferias, além de reﬂetir sobre sua visão política e espiritualidade nas letras.
O CCVM ﬁca localizado na Av. Henrique Leal, 149,
Centro Histórico. A entrada é gratuita.

SÃO LUÍS

PUBG terá parceria com BLACKPINK e Evangelion Espetáculogratuitopara
todafamílianestaquinta

ABERTA AO PÚBLICO, APRESENTAÇÃO É DO “XAMA TEATRO”
EM UMA PRÉVIA EXCLUSIVA, PUBG MOBILE ANUNCIOU COLABORAÇÕES COM O GRUPO DE K-POP BLACKPINK E O ANIME EVANGELION
PUBG MOBILE, um dos jogos para
celular mais populares do mundo, revelou uma série de novas atualizações
empolgantes da tão esperada versão
2.0 que chegam no próximo mês.
No vídeo de anúncio, como parte das
comemorações do 4º aniversário do
‘Step 4ward’, PUBG MOBILE anunciou que, após quase dois anos de testes, o recém-aprimorado mapa Livik
será lançado oﬁcialmente com a atualização da versão 2.0. Novas parcerias
com BLACKPINK e Neon Genesis
Evangelion também serão lançadas
com a atualização, aguarde novos detalhes, juntamente com melhorias na
jogabilidade, Ban Pan 2.0 e muito
mais.
A versão oﬁcial do recém-aprimorado mapa Livik, o exclusivo mapa
2×2 de ritmo acelerado do PUBG MOBILE, será lançado com várias áreas
temáticas atualizadas – cada uma
com arquitetura distinta e estilos de
jogo únicos. As áreas renovadas incluem Midtstein, Blomster, Centro Logístico e Iceborg .
No mapa oﬁcial, PUBG MOBI-

LE também adicionará diferentes maneiras de atravessar Livik, com a introdução de um novo UTV de quatro
lugares que atravessa desde montanhas, estradas e becos urbanos apertados. Além disso, rampas de veículos
estão sendo adicionadas para jogadores lançarem seus veículos em áreas
inacessíveis a pé para adquirir recompensas de atividades exclusivas.
Na versão oﬁcial, as armas de fogo
XT foram adicionadas às Lojas de Suprimentos em Livik. Algumas armas
de fogo podem ser atualizadas para
sua variante XT comprando a Caixa de
Atualização XT na Loja de Suprimentos.
PUBG MOBILE também revelou
uma grande atualização em seu software anti-trapaça com o anúncio do
Sistema de Segurança Ban Pan 2.0. O
novo sistema fornecerá medidas antitrapaça melhores, mais inteligentes e
mais rápidas para todos os jogadores
de PUBG MOBILE em três frentes
principais: novos recursos antifraude,
análises de partidas e relatórios de jogadores. Equipado com o sistema tec-

nológico de ponta Fog of War AntiCheat, a visão dos jogadores no jogo
pode ser identiﬁcada de forma inteligente.
Ao levar em consideração as construções e o terreno do mapa, o servidor enviará apenas dados do alcance
visível de cada jogador de volta ao dispositivo local, enquanto as informações fora do alcance visual do jogador
no jogo não serão sincronizadas localmente, combatendo completamente
os truques, incluindo visão de raio-X e
muito mais.
Um novo Projeto de Design Ptopia
também foi anunciado, com planos
de introduzir um quarteirão urbano
para que jogadores criativos de todo o
mundo se unam e criem ainda mais
conteúdo.
E por ﬁm, em uma prévia exclusiva, PUBG MOBILE anuncia as próximas colaborações com o grupo feminino de K-Pop de renome mundial BLACKPINK e o anime internacionalmente aclamado EVANGELION,
todos lançados em breve no PUBG
MOBILE.

Macaco, macaquice e macacada! é um espetáculo de
histórias de macacos, esses bichos “meio gentes” que
povoam o imaginário popular. Aberto ao público e encenado pelo Grupo Xama Teatro, a apresentação tem
classiﬁcação livre e acontece nesta quinta, 28 de abril, às
17h, no auditório do Sesc Deodoro.
Neste trabalho o grupo Xama Teatro apresenta quatro
histórias e nos presenteiam com contos recheados de
esperteza e picardia: O macaco e a velha (Domínio Público), O dia em que o macaco enganou a onça (Ricardo
Azevedo), A onça e a cabaça (Daniela Schindler) e História do Macaquinho (Bia Bedran).
A retirada de senhas acontecerá 30 minutos antes da
apresentação na portaria do Sesc Deodoro. É obrigatório o uso de máscara.
Xama Teatro

O grupo Xama Teatro atua há 13
anos no estado do Maranhão sob a
coordenação de atrizes.
Já circulou por todos os estados do Brasil e foi contemplado nos principais editais de artes cênicas (Sesc,
Itaú, Petrobrás, Basa, Funarte, Palmares, entre outros).
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Matracas e pandeirões

Mês do livro

A comunidade do Boi de Maracanã está
contando os dias para o primeiro grande ensaio do batalhão, a ser realizado no dia 7 de
maio, em sua sede, na estância urbana de
Maracanã, às 23h. O evento é uma verdadeira festa e prosseguirá até o amanhecer. Antes, no dia 5 de maio, o grupo folclórico participará das gravações para a chamada do
São João 2022 na televisão, a convite do governo estadual.

Abril é considerado o mês do livro. Dia Internacional do Livro Infantil (02), Dia Nacional do Livro Infantil (18) e Dia Mundial do Livro (23), com tantas datas alusivas à leitura, a
Escola Crescimento e a Maple Bear São Luís
realizaram, durante todo o mês, ações que
envolveram o universo literário, tendo como
objetivo principal oportunizar a participação ativa dos alunos para celebrar a literatura. Foram realizadas atividades buscando o

Pra curtir
Atenção: quem ainda
não conseguiu se credenciar para o São
João 2022, do Governo do Estado, terá
uma nova oportunidade para fazer sua
inscrição.

Comandado por Jacira Haickel, o
Blue Tree São Luís Hotel reuniu, nesta terça-feira (26) um grupo de cerimonialistas para apresentar, em primeira mão, os novos produtos e serviços que o hotel está oferecendo para a realização de eventos sociais e
corporativos. A propósito, ontem,
dia 27 de abril foi comemorado o Dia
do Mestre de Cerimônia, o proﬁssional indispensável para a realização
de eventos públicos, corporativos e
sociais. Parabéns aqui aos queridos
cerimonialistas, principalmente
aqueles que trabalharam nos meus
eventos mais recentes: Nilma Lima,
Karina Marçal, Gisela Diniz, Wallquiria Moraes e Marcello Claudio.

A Secretaria de Estado da Cultura prorrogou o prazo, que seria
encerrado no último
dia 22. Agora, artistas, produtores e grupos juninos podem se
inscrever até esta
sexta-feira (29).

Quem também está de
parabéns hoje é a diretora da TV UFMA, Cecília Leite. Essa semana
ela lançou a nova programação da emissora.
Programas jornalísticos e culturais retornaram à grade da emissora com temporadas
inéditas, e novas atrações. Toda a programação foi elaborada
para incentivar a ciência, a cidadania, o debate de ideias e valorizar arte e cultura local.

A Fecomércio-MA deﬁniu, nesta terça-feira
(26), a diretoria que
conduzirá os trabalhos
da entidade de 2022 a
2026. A nova gestão
será liderada por Maurício Aragão Feijó, que
foi eleito por unanimidade o quinto presidente da casa. A cerimônia de posse da
nova diretoria, que dará continuidade aos
trabalhos encabeçados
pelo atual presidente
José Arteiro, será realizada dia 31 de maio.

Cidadão Ludovicense

Segurança e ergonomia

Sem restrições

A Câmara Municipal de São Luís entregará,
nesta quinta-feira (28), o Título de Cidadão Ludovicense a personalidades que se destacaram
na área administrativa e cultural da capital.
A solenidade será a partir das 10h, no Plenário
Simão Estácio da Silveira da casa legislativa.
Serão homenageados Rubens Pereira, Manoel Francisco de Assis, Lucinélio Matos Diniz e Junia Aryadne Cavalcante Nunes Silva, indicados
por proposição do vereador Antonio Garcez
(PTC), pelos serviços prestados à cidade. Parabéns.

Os pátios de estocagem de minério do Terminal Marítimo Ponta da Madeira, em São Luís
(MA), já começaram a operar de forma autônoma. A 18ª máquina autônoma foi entregue este
ano, conectando o TMPM com a indústria 4.0.
Agora, os equipamentos de pátio – que chegam
a ter mais de 40 metros de altura – funcionam
por meio de programação, sem a presença de
operadores nas cabines. Em todo o Brasil, a Vale
já conta com 72 equipamentos autônomos, beneﬁciando diretamente mais de 300 empregados em questões de segurança e ergonomia.

Com a situação pandêmica controlada, a Suíça anuncia que a partir de 2 de maio de 2022 não
terá mais restrições para turistas entrarem no
país. Isso signiﬁca que para viajantes de todos os
países do mundo a entrada na Suíça será possível novamente como antes da pandemia. Após
mais de 10 meses de abertura de fronteiras para
brasileiros entrarem no país, com adaptações de
regras e informações de acordo com o nível de
controle pandêmico, ﬁnalmente o país comemora o ﬁm das restrições, sem a necessidade de
apresentar testes negativos ou comprovantes .

“Macaco, macaquice
e macacada!”, espetáculo de histórias de
macacos, esses bichos “meio gentes”
que povoam o imaginário popular, encenado pelo Grupo Xama Teatro, será apresentado nesta quinta,
28 de abril, às 17h, no
auditório do Sesc Deodoro.
Neste trabalho o grupo Xama Teatro apresenta quatro histórias
e nos presenteiam
com contos recheados de esperteza e picardia: O macaco e a
velha (Domínio Público), O dia em que o
macaco enganou a
onça (Ricardo Azevedo), A onça e a cabaça (Daniela Schindler) e História do
Macaquinho (Bia Bedran).
O rapper Marco Gabriel volta ao palco
do Centro Cultural
Vale Maranhão (Centro Histórico), na noite desta quinta-feira
(28), às 19h, com o
show “A sociedade do
código de barras”, integrando a programação do Pátio Aberto.

