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Shows abrem 
São João do 
Maranhão 

neste  domingo
Para os ludovicenses que estão com saudade do 

São João, a espera acabou (!). O evento “Maranhão 
de Reencontros” vai realizar as prévias juninas com 
uma programação diversificada aos domingos do 
mês de maio, na Concha Acústica da Lagoa da Jan-

sen, na Ponta D’areia. PÁGINA 7

Zona de Processamento 
de Exportação , ZPE o 
futuro do Maranhão

EDILSON BALDEZ DAS NEVES 
Presidente da Federação das Indús-
trias do Estado do Maranhão-Fiema

PORTO: CLI, da IG4 Capital, bate 
recorde de exportação no Tegram 

Quando chega o 
mês de maio...

O terminal, que detém 25% de participação no Consórcio 
Terminal de Grãos, do Porto do Itaqui, exportou mais de 80 mil 
toneladas de soja somente neste mês. PÁGINA 8

As travessuras do PT 
 

Concurso da 
Assembleia será 
neste domingo

Mais de 28 mil candidatos vão fazer as 
provas objetivas do concurso público da 

Assembleia Legislativa do Maranhão, nes-
te domingo (1º), em mais de 20 escolas e 

universidades de São Luís.  PÁGINA 3

Polícia caça ladrão de
 cachorros no Vinhais

A polícia faz buscas visando localizar e 
prender o indivíduo que praticou assalto, dia 
nove do mês em curso no Vinhais, subtraindo 
um Fiat Mobi com três cachorros. PÁGINA  4

Mestre Nelsinho lança
 “Capoeira Angola Laborarte”

PÁGINA  7

Entender o PT do Maranhão é preciso mo-
rar no PT. Conviver com suas correntes ideo-
lógicas, brigar dentro delas e se confraternizar 
no mesmo ambiente quando houver sucesso. 
Só quem ajudou a fundar o PT ou tem mais de 
20 anos atuando em suas entranhas, táticas, 
movimentos é capaz de entendê-lo. 

PÁGINA 3

O
pi

ni
ão

PÁGINA 4

A fábrica contratou, de imediato, mais 
de 1000 colaboradores diretos, além de 
gerar 1.500 empregos, principalmente 
vindos das comunidades vizinhas e de 
parcerias da Alumar com entidades de 

classe.  PÁGINA 5

Reativação de fábrica, 
indústria de alumínio

acelera geração de 
emprego e renda 

no Maranhão

de Obra de reforma e restauração do imóvel para fim institucional localizado à Rua Formosa/ Rua Afonso Pena, 

. Pregoeiro Oficial:  

OBJETO:

1. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS ELETRÔNICAS NO SISTEMA LICITAÇÕES-E DO BANCO DO 
BRASIL: 
2. ABERTURA DAS PROPOSTAS ELETRÔNICAS NO SISTEMA LICITAÇÃO-E: 

3. INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS NO SISTEMA LICITAÇÕES-E: 

4. ESCLARECIMENTOS DE DÚVIDAS
06/05/202

Elaine Brandão Cardoso Bluhm

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 005/2022 
ID nº 935154 - licitacoes-e.com.br

de Lago do Junco – MA. Publicado no Diário Oficial da União, Seção 3, nº 63, Pág. 281, sexta-feira, 
01 de abril de 2022; Publicado no Diário do Estado do Maranhão, Publicação de Terceiros, nº 62, Pág. 
19, sexta-feira, 01 de abril de 2022; Publicado no Jornal O Imparcial, Pág. 5, sexta-feira, 01 de abril de 
2022; Publicado no Diário Oficial do Município de Lago do Junco - MA, nº 177, Pág. 1, sexta-feira, 

.  Tendo em vista que há algumas inconsistências no Anexo 

Sessão Pública, para que não ocorram prejuízos a Administração Pública e aos interessados. Frise-se 
que a administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, 
porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, 

preceitua o Artigo 49 da Lei federal 8.666/93.
Lago do Junco – MA, 26 de Abril de 2022.

 - 

de Riachão - MA, na forma da Lei Federal n• 10.520 de 17 de Julho de 2002, aplicando-se 
subsidiariamente a Lei Federal n• 8.666/93 e suas alterações, comunica que no dia

Municipal, na rua Elias Barros, s/nº, Centro, Riachão – MA, onde poderão adquirir o Edital e 
seus anexos, mediante o recolhimento de 01 (Uma) resma de papel chamex, 
Portal da Transparência e Sistema de Acompanhamento de Contratação Pública – SACOP.
informações pelo telefone (99) 3531-0380 das 09:00 às 12:00 horas. Base Legal Lei 8.666/93 e 

. Riachão (MA), 27 de abril de 2022.  – Pregoeiro.

Municipal de Bacuri - MA, através de seu Pregoeiro Oficial, torna público aos interessados que realizará às 09:00horas 
do dia 16 de  Maio de 2022, na sala da Comissão Permanente de Licitação/CPL, situada à Av. 07 de Setembro, n.º 

DE PREÇOS(SRP), tipo Menor Preço por ITEM, para a futura e eventual contratação de empresa especializada para 
fornecimento de materiais gráficos para atender as necessidades das Secretarias do Município de Bacuri/MA,  na forma 
da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 
O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no endereço  http://licitanet.com.br.  http://transparencia.
bacuri.ma.gov.br/acessoInformacao/licitacao/tce, bem como no SACOP (portal do Tribunal de Contas do Estado do 
Maranhão-TCE), https://www6.tce.ma.gov.br/sacop/muralsite/mural.zul, bem como de 2ª a 6ª feira, no horário das 08 
às 12 horas, onde poderão ser consultados gratuitamente ou obtidos mediante o recolhimento da importância de R$ 
50,00 (cinquenta reais), feito exclusivamente, através do Documento de Arrecadação Municipal – DAM, emitido pela 
Coordenação de Tributos, Arrecadação e Fiscalização da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, situada à 
Av. 07 de Setembro, n.º 210, Bairro Centro, Bacuri – MA, ou pelo e-mail:bacuricpl@gmail.com.  Qualquer modificação no 
Edital será divulgada na forma do artigo 21, § 4º da Lei 8.666/93 e comunicada aos interessados que adquirirem o Edital 
na CPL. Pedidos de esclarecimentos deverão ser protocolados na CPL, Av. 07 de Setembro, n.º 210, Bairro Centro, 
Bacuri – MA. Bacuri (MA), 28 de Abril de 2022. Linelson Ribeiro Rodrigues -Pregoeiro Oficial.

Rua Benedito Leite, 868, Centro, CEP: 65.490.000, Anajatuba Ð MA 
CNPJ: 06.002.372/0001-33

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITA‚ÌO PòBLICA
PREGÌO ELETRïNICO SRP N¼ 027/2022

A Prefeitura Municipal de Anajatuba, Estado do Maranh‹o, atravŽs da Secret‡ria Municipal de 
Assistência e Desenvolvimento Social, designada pelo Decreto n¼041/2022, torna pœblico para 
conhecimento dos interessados que o Preg‹o Eletr™nico SRP n¼ 027/2022, cujo objeto Ž o 
REGISTRO DE PRE‚OS para eventual e futura Contrataç‹o de Empresa Especializada para o 
fornecimento de itens que comp›em o Kit de Enxoval para atender as necessidades da 
Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social do Munic’pio de Anajatuba - 
MA, com abertura prevista para o dia 29 de Abril de 2022, ‡s 09:00h (Nove horas) na plataforma 
Compras Pœblicas, FICA ADIADO para o dia 17 de maio de 2022, as 09:00ho. Motivo: Adequaç›es 
no Termo de Referência e Edital. Anajatuba - MA, em 28 de abril de 2022. TƒSSIA VIRGINIA 
MARTINS REIS DUTRA. Secret‡ria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social Decreto 
n¼041/2022. Anajatuba - MA, em 28 de abril de 2022. TƒSSIA VIRGINIA MARTINS REIS DUTRA. 
Secret‡ria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social. Decreto n¼041/2022.

nº 87139/2022, para a Atividade de Perfuração de Poços de Exploração de Gás Natural no 



oimparcial.com.brOPINIÃOCelio Sergio
E-mail: celiosergio@hotmail.com2

EDIL SON BAL DEZ DAS NE VES
Pre si den te da Fe de ra ção das In dús tri as
do Es ta do do Ma ra nhão-Fi e ma e vi ce-
Pre si den te da Con fe de ra ção Na ci o nal da
In dús tria -CNI

MAR COS GRAN DE
Ges tor pú bli co e Ex-pre si den te da EM -
SERH.

ZPE o futuro do Maranhão

A Fe de ra ção das In dús tri as do Es ta- 
do do Ma ra nhão-FI E MA, en ti da de re- 
pre sen ta ti va dos an sei os da in dús tria
ma ra nhen se, en tre gou ao go ver na dor
Car los Bran dão o es tu do de vi a bi li da- 
de téc ni ca e econô mi co-fi nan cei ra
pa ra im plan ta ção de uma Zo na de
Pro ces sa men to de Ex por ta ção no Ma- 
ra nhão, pro je to con tra ta do por es ta
Fe de ra ção. A pro po si ção é uma ori en- 
ta ção téc ni ca pa ra que o go ver no pro- 
mo va ações vi san do a ins ta la ção des- 
sa im por tan te fer ra men ta, apro va da
pe lo Con gres so Na ci o nal. O te ma que
se ar ras ta há dé ca das, ago ra po de se
tor nar re a li da de di an te de mu dan ças
do Mar co Re gu la tó rio das ZPE’s e, ser- 
vi rá tam bém de ba se, pa ra atra ção de
in ves ti men tos vol ta dos ba si ca men te
pa ra ex por ta ção e ao mer ca do in ter- 
no.

A par tir da di vul ga ção des se tra ba- 
lho os en tes go ver na men tais, a co mu- 
ni da de em pre sa ri al e os in ves ti do res
te rão aces so à es sa ja ne la de opor tu- 
ni da des, vi san do atrair ca pi tais na ci o- 
nais e in ter na ci o nais pa ra a ins ta la ção

de in dús tri as con tri buin do pa ra a ex- 
pan são e di ver si fi ca ção dos ne gó ci os
do co mér cio ex te ri or, além de am pli ar
a in cor po ra ção de no vas tec no lo gi as,
au men to da com pe ti ti vi da de e de
ofer ta de em pre gos e re du ção da de si- 
gual da de econô mi co-so ci al em nos so
es ta do. Ao en tre gar es se es tu do, a FI E- 
MA si na li za sua con fi an ça e apoio ao
atu al go ver no, e tor ce pa ra que se jam
en con tras so lu ções pa ra nos co lo car
no ca mi nho do de sen vol vi men to via
ZPEs, com a atra ção de in ves ti men tos
em ener gi as re no vá veis, si de rúr gi cas,
re fi na ri as e ou tras ati vi da des.

 
A ZPE é um ins tru men to de de sen- 

vol vi men to re gi o nal vol ta da pa ra o
co mér cio ex te ri or vi san do ex pan dir
fron tei ras e in te grar a in dús tria ma ra- 
nhen se e os seus pro du tos às ca dei as
glo bais de va lor, abri gan do des de as
ca dei as de su pri men to até a for ma ção
de hub de di ver sos ma nu fa tu ra dos e
de hi dro gê nio ver de, área em que o
nos so es ta do es tá se po si ci o nan do
mui to bem.

O Ma ra nhão pos sui ma lha fer ro viá- 
ria em ex pan são, com a cons tru ção do
ra mal Es trei to-Bal sas, in ves ti men to
aci o na do pe la VLI, e um Com ple xo
Por tuá rio( Por to do Ita qui, TUPs da
Va le e da Alu mar e o no vo por to de São
Luís, em cons tru ção). Eles ope ram
gra néis só li dos e lí qui dos co mo mi né- 
ri os, fer ti li zan tes, com bus tí veis e seus
de ri va dos, e grãos, re ce ben do qua se
2000 na vi os no ano pas sa do.

Pro je tos de su ces so co mo a im- 
plan ta ção da Zo na Fran ca de Ma naus
per mi tiu re ti rar o Ama zo nas da le tar- 
gia e se tor nar um es ta do eco no mi ca- 
men te for te, com a atra ção de in ves ti- 
men tos que per mi ti ram ins ta lar o
mai or po lo in dus tri al de ele tro e le trô- 
ni cos do país.

A fu tu ra ZPE ma ra nhen se se rá um
ins tru men to es tra té gi co de de sen vol- 
vi men to do nos so es ta do. O Ma ra- 
nhão, além de pos suir gran des po ten- 
ci a li da des e ca mi nhar pa ra ser gran de
pro du tor de ener gia lim pa, avan ça no
sen ti do de trans for mar-se em um hub
de hi dro gê nio ver de. Es se am bi en te
tam bém

con tem pla a im plan ta ção de um
par que in dus tri al vol ta do ao mer ca do
in ter na ci o nal, uti li zan do os be ne fí ci- 

os tri bu tá ri os exis ten tes ou a se rem
cri a dos.

No país, con for me o Mi nis té rio da
Eco no mia, aguar dam con ces são do
go ver no 147 pro je tos de im plan ta ção
des sas zo nas de co mér cio in ter na ci o- 
nal. Des de a apro va ção do no vo mar- 
co re gu la tó rio ope ram no Nor des te
ape nas cin co uni da des de ZPE: no
Por to de Pe cém, no Ce a rá; em Par naí-
ba, no Pi auí; Su a pe em Per nam bu co;
Ilhéus, na Bahia; Ma caí ba, no Rio
Gran de do Nor te e em Par naí ba, no
Pi auí. Es sa pers pec ti va nos vis lum-
brou a con tra tar con sul to ria pa ra a
ins ta la ção da nos sa ZPE. O es tu do
acor da do por es ta Fe de ra ção po de rá
ser o iní cio de uma no va eta pa pa ra o
de sen vol vi men to da nos sa eco no mia.
Uma im por tan te con tri bui ção pa ra o
fo men to in dus tri al des te es ta do, re- 
ple to de van ta gens com pe ti ti vas.

A im plan ta ção de um no vo par que
in dus tri al em pre sa ri al com por tan do
em pre sas in dus tri ais e de ser vi ços em
sua área de abran gên cia, lo ca li za da
em es pa ço con cen tra dor de in fra es- 
tru tu ra e lo gís ti ca pos si bi li tan do o
aces so aos mer ca dos glo ba li za dos vai
per mi tir a ade são de in ves ti do res, dos
go ver nos mu ni ci pal e es ta du al e enor- 
mes be ne fí ci os econô mi cos co mo ge- 
ra ção de em pre go, ren da e me lho res
con di ções de vi da ao ma ra nhen se. So-
men te em ja nei ro des te ano o país
apor tou 4,7 bi lhões de dó la res de in- 
ves ti men to es tran gei ro.

A nos sa ZPE, con for me apon ta- 
men tos do re la tó rio, de ve pro mo ver
re du ção de cus tos dos bens pro du zi- 
dos, ge rar in cen ti vos tri bu tá ri os, am- 
pli ar a com pe ti ti vi da de da in dús tria e
unir os po de res pú bli cos e to das as li- 
de ran ças em tor no des te pro je to ao
cri ar cli ma fa vo rá vel pa ra atra ção dos
in ves ti men tos es tran gei ros.

O go ver no es ta du al acer ta ao lan- 
çar o Pla no Ma ra nhão 2050, con ten do
ações, pro je tos e pro gra mas pa ra ele- 
va ção dos in di ca do res so ci ais do es ta- 
do, abran gen do ener gia re no vá vel, hi- 
dro gê nio ver de e im plan ta ção da ZPE
ma ra nhen se.

O Ma ra nhão não po de mais es pe- 
rar pe la sua vez. O mo men to é ago ra.
Com es se es tu do a Fi e ma cum pre seu
pa pel de ser um dos prin ci pais pro ta- 
go nis tas do nos so de sen vol vi men to.

Como aprendi a falar Juçara

Quan do che guei ao Ma ra nhão, ti- 
nha uma mis são de tra ba lho mui to
bem de fi ni da. Co la bo rar na cons tru- 
ção de po lí ti cas pú bli cas que me lho- 
ras sem a vi da da po pu la ção, e des de
ce do co lo quei is so em prá ti ca. Na pri- 
mei ra vez que ca mi nhei pe la bei ra-
mar, lem brei de Be lém e de co mo as
du as ci da des têm uma his tó ria se cu- 
lar de ami za de e par ce ria.

 
As sim que mi nha se gun da fi lha

nas ceu, me dei con ta que o vín cu lo
com es ta ter ra se ria de fi ni ti vo. Tan to
Ísis quan to Isa be la com par ti lham o
mes mo sen ti men to que eu te nho pe lo
Ma ra nhão: uma gra ti dão enor me que
trans bor da pa ra além das fron tei ras.
Gos to mui to de pen sar que não es co- 
lhe mos o lu gar on de mo ra mos, ele é

quem nos es co lhe. No meu ca so e no
da mi nha fa mí lia, não foi di fe ren te.
Vim de um lu gar on de o açaí é uma
igua ria e as sim que che guei por aqui
me dei con ta das di fe ren ças que exis- 
tem.

 
Nun ca ima gi nei que, tra ba lhan do e

mo ran do no Ma ra nhão, en fren ta ria
um de sa fio tão gran de co mo foi a pan- 
de mia do co ro na ví rus. Mas por on de
pas sei ao lon go des se tem po, as pes- 
so as que cum pri men tei, as uni da des
de saú de, os tra ba lha do res e tra ba lha- 
do ras do SUS de al gu ma for ma me de- 
ram for ça pa ra con cluir uma jor na da
de mui to êxi to na saú de pú bli ca do es- 
ta do. De cer ta for ma é gra ti fi can te po- 
der olhar pa ra trás e per ce ber que o le- 
ga do que fi cou tem uma par ce la, ain- 
da que pe que na, de con tri bui ção mi- 
nha.

 
Lem bro que os pri mei ros me ses de

2020 fo ram tur bu len tos e, tão lo go ti ve
ci ên cia do ta ma nho da cri se sa ni tá ria
que se apro xi ma va, pen sei nos meus
ir mãos e ir mãs, fa mi li a res que mo ram
no es ta do vi zi nho. Não ti ve mos tem- 
po pa ra la men ta ções por que ha via
uma es tru tu ra pa ra ser mon ta da e
equi pa da com ur gên cia. O ví rus nun- 
ca quis sa ber se es tá va mos pron tos ou
não. Ho je, ca da vez que leio no jor nal
que o Ma ra nhão pos sui a me nor ta xa
de mor ta li da de por co vid no Bra sil,
pen so nos meus ir mãos e ir mãs ma ra- 
nhen ses, nes sa gran de fa mí lia que ga- 
nhei ao lon go dos anos por aqui.

 
De Im pe ra triz até São Luís, de Ca- 

ru ta pe ra até Ti mon. De Bar rei ri nhas
até Pe drei ras. De Bal sas até Pre si den te
Du tra, de Vi a na até San ta Inês. Per cor- 
ri os qua tro can tos des te es ta do em

uma mis são ár dua, mas que me trou- 
xe uma sa tis fa ção pes so al: co nhe cer
de per to a imen si dão que es ta ter ra
pos sui. Po der par ti ci par da mu dan ça
que acon te ceu, e prin ci pal men te qual
o im pac to da che ga da do SUS em re- 
giões que an tes eram des co ber tas me
pro por ci o na um fô le go de vi da. Quem
me co nhe ce sa be o quan to eu sou fei- 
to pa ra o tra ba lho e ho je, em no vas
fren tes e no vos pro je tos, pen so sem- 
pre em co mo con tri buir pa ra as se gu- 
rar a dig ni da de pa ra ca da ma ra nhen- 
se.

 
Gar cía Már quez di zia que a vi da é

uma su ces são de opor tu ni da des, e
des de que me dei con ta dis so, ain da
jo vem, pas sei a en ca rar ca da dia com
mui to afin co e se ri e da de. En fren tar
ca da acon te ci men to na vi da co mo
uma opor tu ni da de nos faz, e me fez,
des pe jar ca da go ta de su or em tra ba- 
lhar em ci ma de ob je ti vos con cre tos.
Mui tas ve zes tra ça mos ob je ti vos e so-
mos fe li zes com os re sul ta dos, mui tas
ve zes so mos sur pre en di dos.

 
Acon te ce que a vi da da gen te é re- 

ple ta des tas sur pre sas. Ca mi nhos que
se cru zam, his tó ri as que se mis tu ram
e ga nham ou tros con tor nos. Co mi go
não foi di fe ren te. O Ma ra nhão me en- 
tre gou mui to, me en si nou e con ti nua
me en si nan do mui to. A sa be do ria da
sua gen te, o pôr do sol na praia da
Pon ta da Areia, a gra ti dão de ca da
usuá rio do SUS que foi bem aten di do
e vol tou pa ra ca sa com saú de. A sim- 
pli ci da de da vi da na bai xa da, a hu mil- 
da de do ser ta ne jo, a ale gria do po vo
do li to ral. Tu do is so trans for mou mi- 
nha ma nei ra de en xer gar a vi da e de
me co mu ni car. Ho je eu fa lo ju ça ra
com mui to or gu lho!

AN DRÉ SAN TOS DA SIL VA NE TO
 En ge nhei ro, Pro fes sor EBTT/IF MA, Mem bro Efe ti vo e 2° Se -
cre tá rio da Aca de mia Ma ra nhen se de Ci ên ci as, Ana lis ta do
Co ti di a no.

MSE e LA BO RA TÓ RI OS
IN TE LI GEN TES: UMA
NE CES SI DA DE

Des de sua cri a ção pro pri a men te di ta no iní cio dos anos 1990, a
in ter net vem pro ta go ni zan do mu dan ças re le van tes no ce ná rio
econô mi co mun di al. A ca pa ci da de de tro car da dos aca bou tor- 
nan do-se es sen ci al na di nâ mi ca do mun do glo ba li za do, po pu la ri- 
zan do-se com ple ta men te em to das as clas ses so ci ais. Es sa po pu- 
la ri za ção foi con cei tu a da de re vo lu ção di gi tal, que atu al men te
vem im pon do no vos de sa fi os pa ra a for ma ção de re cur sos hu ma- 
nos, o que co lo ca a atu a ção do cen te di an te de um no vo pa ra dig- 
ma: a ne ces si da de de tra ba lhar ques tões que pos si bi li tam a cons- 
tru ção do co nhe ci men to num pro ces so edu ca ti vo em tor no da Bi- 
o tec no lo gia e da In te li gên cia Ar ti fi ci al.

Di an te des se ce ná rio, Car va lho Ne to (2017) des ta ca o mo de lo
de Edu ca ção 4.0 es tru tu ra do por qua tro ei xos teó ri co-tec no ló gi- 
cos em que com pe tên ci as e co nhe ci men to ex plí ci to cum prem
um pa pel fun da men tal na for ma ção de uma no va so ci e da de, on- 
de as ha bi li da des fí si cas ce de rão es pa ço às ha bi li da des cog ni ti- 
vas, sis tê mi cas e so ci ais.

Pa ra que es se no vo mo de lo de en si no ocor ra de fa to, é fun da- 
men tal uma re es tru tu ra ção das prá ti cas di dá ti co-pe da gó gi cas
atra vés de uma no va pos tu ra epis te mo ló gi ca dos do cen tes, que
de ve rão ado tar uma abor da gem teó ri ca e tec no ló gi ca mais efi caz
e as so ci a da a um mo de lo sis tê mi co de edu ca ção (MSE), em de tri- 
men to dos mo de los atu ais uni la te rais, mo no lí ti cos e li ne a res.

O MSE cons ti tui, por tan to, um ins tru men to es tra té gi co de en- 
si no pa ra pro fes so res e es tu dan tes que per mi te um apren di za do
in te ra ti vo e in te gra do às tec no lo gi as da in for ma ção e co mu ni ca- 
ção (TIC). Um dos exem plos qua li ta ti vos e quan ti ta ti vos da uti li- 
za ção das tec no lo gi as da in for ma ção es tá as so ci a do à prá ti ca la- 
bo ral do en si no com a uti li za ção de la bo ra tó ri os in te li gen tes. Os
la bo ra tó ri os in te li gen tes são am bi en tes in te ra ti vos de en si no uti- 
li zan do com po nen tes-cha ve da era 4.0, tais co mo: in ter net das
coi sas, in for ma ções em nu vem, ge ren ci a men to de in for ma ções e
re de sem fio que bus ca aten der, no uni ver so de en si no, da pes qui- 
sa, da ex ten são e da so ci e da de, prá ti cas pe da gó gi cas in te li gen tes
e ino va do ras.

Tem-se en tão um de sa fio. O no vo mo de lo de en si no apre sen ta- 
do en glo ba qua se tu do que pos sa ser sig ni fi ca ti vo na mu dan ça de
cul tu ra da prá ti ca de en si no, ou se ja, a uti li za ção de la bo ra tó ri os
in te li gen tes sob um mo de lo sis tê mi co de edu ca ção traz a ne ces si- 
da de de se im plan tar uma po lí ti ca aca dê mi ca que en vol ve o in te- 
res se ci en tí fi co, éti co e cul tu ral e tam bém es tru tu ral sob três ei xos
sis tê mi cos: a su pe res tru tu ra (pa ra dig mas, cur rí cu los e mo de los
de en si no-apren di za gem), me so es tru tu ra (tec no lo gia, téc ni ca e
mí dia) e a in fra es tru tu ra (equi pa men tos, dis po si ti vos e ins ta la- 
ções).

Per ce be-se que no no vo pa ra dig ma de en si no a im plan ta ção
de la bo ra tó ri os in te li gen tes não pos sui um con cei to de bai xo pa ra
ci ma e sim um con cei to es tru tu ran te a par tir da ela bo ra ção de
pro je tos pe da gó gi cos que de li ne a rão a uti li za ção de tec no lo gi as e
téc ni cas de apren di za gem que de man da rão, por sua vez, a im- 
plan ta ção des ses la bo ra tó ri os.

Ape sar das gran des van ta gens de se im plan tar um la bo ra tó rio
in te li gen te sob mo de lo sis tê mi co de edu ca ção, ain da as sim têm-
se ques ti o na men tos a se rem res pon di dos e que, por tan to, ge ram
opor tu ni da des de pro je tos re so lu ti vos:

· Co mo im plan tar tais la bo ra tó ri os em es tru tu ras la bo ra to ri ais
exis ten tes?;

· Quais mé to dos de ca pa ci ta ção do cor po Do cen te e Ad mi nis- 
tra ti vo de vem ser ado ta dos, le van do em con si de ra ção a he te ro ge- 
nei da de do pú bli co?;

· Co mo tor nar o mo de lo sis tê mi co de Edu ca ção e a uti li za ção
de la bo ra tó ri os in te li gen te mis são e vi são ins ti tu ci o nal?;

· Quais cri té ri os de vem ser ado ta dos pa ra in te grar cur rí cu los
den tro das tec no lo gi as de in for ma ção e co mu ni ca ção?

Di an te do ex pos to, nos pa re ce cla ro que de sen vol ver ci ên cia e
tec no lo gia a par tir de um en si no sis tê mi co, com uti li za ção das
TICs, não é uma ati vi da de pu ra men te tec ni cis ta, co mo acre di tam
al guns pe da go gos mais con ser va do res: é mais do que is so, é uma
imer são do es tu dan te na abor da gem de pro ble mas da so ci e da de
que o ro dei am e que o po ten ci a li zam de sen vol ver ha bi li da des
cog ni ti vas na cons tru ção de co nhe ci men to qua li ta ti vo ca da vez
mais con tex tu a li za do com o bem-es tar da so ci e da de.

São Luís, sexta-feira, 29 de abril de 2022

https://banca.oimparcial.com.br/
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Alvo de várias operações da PF sob acusação de desvio de recursos de emendas
parlamentares, deputado que está licenciado pode ter mandato cassado pela Câmara

Uso de más ca ras

Aten di men to aos can di da tos

CÂMARA FEDERAL

Maranhãozinho pode
ter mandato cassado
SAMARTONY MARTINS

D
is tan te da Câ ma ra dos De- 
pu ta dos des de o dia 17 de 
abril, quan do pe diu li cen ça 
de 120 di as, pa ra “tra tar de 

as sun to par ti cu lar”, o de pu ta do fe de- 
ral, Jo si mar de Ma ra nhão zi nho (PL), 
po de ter seu man da to cas sa do.  A re- 
pre sen ta ção es tá sob o co man do do 
de pu ta do Pau lo Azi (União Bra sil-BA), 
que é o atu al pre si den te do Con se lho 
de Éti ca da Câ ma ra Fe de ral. Jo si mar é 
sus pei to de des vi ar re cur sos da Saú de 
vi a bi li za dos por emen das par la men- 
ta res em ci da des do Ma ra nhão.

O par la men tar que des ti nou emen- 
das no va lor de R$ 35 mi lhões, é pré-
can di da to ao go ver no do Ma ra nhão 
foi acon se lha do por ali a dos pa ra pe- 
dir li cen ça do car go e fi car dis tan te 
das re des so ci ais com in tui to de evi tar 
um des gas te po lí ti co de sua ima gem. 
Com a saí da, Jo si mar de Ma ra nhão zi- 
nho abriu es pa ço pa ra o seu su plen te 
Pau lo Ma ri nho Jú ni or, que re nun ci ou 
ao man da to de vi ce-pre fei to de Ca xi as 
pa ra as su mir a va ga na Câ ma ra dos 
De pu ta dos..

No iní cio de mar ço, Jo si mar de Ma- 
ra nhão zi nho foi al vo de uma no va 
ope ra ção da Po lí cia Fe de ral, que fez 
uma ação de bus ca e apre en são na re- 
si dên cia do par la men tar que foi acu- 
sa do mais uma vez de des vio de re cur- 
sos pú bli cos por meio de em pre sas de 
fa cha da. Pa ra Jo si mar, as ope ra ções 
em seu des fa vor tem re la ção di re ta 
com a sua pré-can di da tu ra ao Go ver- 
no do Es ta do e ao seu de sem pe nho na 
ar ti cu la ção po lí ti ca, com a cons tru-

 INVESTIGAÇÕES DA PF APONTARAM QUE JOSIMAR DESVIOU RECURSOS DE AS EMENDAS

ção de um gru po que in te gra de ze nas 
de pre fei tos e de pu ta dos es ta du ais.

Por con ta das in ves ti ga ções que es- 
tão sen do re a li za das, a ten dên cia é 
que o par la men tar não con cor ra mais 
ao go ver no.  O par la men tar, que al vo 
de pe lo me nos três inqué ri tos da PF. 
Em um de les, Ma ra nhão zi nho foi fil- 
ma do em uma ação con tro la da ma- 
nu se an do cai xas de di nhei ro e en tre- 
gan do o ma te ri al a ali a dos, con for me 
ví de os di vul ga dos pe lo GLO BO.

Nes ta se ma na, o pre si den te da Câ- 
ma ra, Arthur Li ra (PP-AL), de ci diu 
des tra var os pe di dos de que bra de de- 
co ro con tra de pu ta dos, ação que tam- 
bém atin ge Ma ra nhão zi nho. Li ra li be- 
rou um to tal de 22 re pre sen ta ções ao 
Con se lho de Éti ca da Câ ma ra pa ra 
que se jam ins tau ra dos os pro ces sos 
con tra os par la men ta res. O Con se lho 
re to mou as ati vi da des es ta se ma na. A 
re pre sen ta ção con tra o de pu ta do ain- 
da aguar da de sig na ção de re la tor pa ra 
ter pros se gui men to. O do cu men to foi 
apre sen ta do no fi nal do ano pas sa do 
ao co le gi a do pe lo par ti do Re de Sus- 

ten ta bi li da de, ba se an do-se nas apu- 
ra ções da Po lí cia Fe de ral. De acor do 
com a le gen da, o de pu ta do “pa re ce ter 
co me ti do cri me de cor rup ção, apro-
pri an do-se de es cas sos re cur sos pú-
bli cos”.

O par la men tar tem ne ga do o co- 
me ti men to de ir re gu la ri da des. So bre 
o ví deo com cai xa de di nhei ro, ele dis- 
se na oca sião que a ima gem re tra ta va 
a sua ati vi da de em pre sa ri al na pe cuá- 
ria “com com pra e ven da de ga do e 
equi pa men tos com ór gãos pri va do”

Ma ra nhão zi nho é pre si den te es ta- 
du al do PL no Ma ra nhão, par ti do que 
fi li ou mês pas sa do o pre si den te Jair 
Bol so na ro e seu fi lho mais ve lho, o se- 
na dor Flá vio Bol so na ro, e é co man da- 
do por Val de mar Cos ta Ne to, con de- 
na do no es cân da lo do Men sa lão do 
PT. A re por ta gem de O Im par ci al en-
trou em con ta to com as ses so ria de co-
mu ni ca ção de Jo si mar de Ma ra nhão- 
zi nho pa ra que o mes mo se pro nun ci- 
as se so bre as acu sa ções, mas até o fe- 
cha men to des ta edi ção não hou ve re- 
tor no.

SELETIVO

Concurso da Assembleia será neste domingo

PROVAS DO  CONCURSO PÚBLICO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO ACONTECERÁ EM DOIS HORÁRIOS  NO DOMINGO

Mais de 28 mil can di da tos vão fa zer
as pro vas ob je ti vas do con cur so pú- 
bli co da As sem bleia Le gis la ti va do
Ma ra nhão, nes te do min go (1º), em
mais de 20 es co las e uni ver si da des de
São Luís. Se gun do Ví vi an Vi cen ti ne,
di re to ra da Fun da ção Cen tro Es ta du al
de Es ta tís ti cas, Pes qui sas e For ma ção
de Ser vi do res Pú bli cos do Rio de Ja- 
nei ro (Fun da ção Ce perj), res pon sá vel
pe la or ga ni za ção do con cur so, es tá
tu do pron to pa ra a re a li za ção des ta
eta pa do cer ta me.

No tur no ma tu ti no, das 9h às 12h,
ocor re a apli ca ção das pro vas dos
can di da tos de ní vel mé dio; e no tur no
ves per ti no, das 14h15 às 18h15, das
pro vas de ní vel su pe ri or, com ex ce ção
do car go de con sul tor le gis la ti vo, que
se es ten de até as 18h45.

O Edi tal 01/2021, que re ge o cer ta- 

me, po de ser aces sa do no en de re ço
ele trô ni co https://ce perj.se le- 
cao.net.br/ e no por tal da As sem bleia
por meio do en de re ço
https://www.al.ma.leg.br/ho me/.

A di re to ra de con cur so e pro ces so
se le ti vo da Fun da ção Ce perj, Ví vi an
Vi cen ti ne, fez re co men da ções aos
can di da tos, prin ci pal men te quan to
aos do cu men tos exi gi dos pa ra aces sar
os lo cais de pro vas. “O can di da to pre- 
ci sa aces sar o Car tão de Con fir ma ção
de Ins cri ção (CCI) no en de re ço
https://ce perj.se le cao.net.br/ , pois
sua apre sen ta ção é obri ga tó ria pa ra
aces sar a sa la ou lo cal de pro va, com
um do cu men to ofi ci al e ori gi nal de
iden ti da de com fo to. É pre ci so que o
can di da to leia o edi tal do con cur so e
che gue ao lo cal de pro va com, no mí- 
ni mo, uma ho ra de an te ce dên cia, mu- 

ni do de ca ne ta es fe ro grá fi ca de cor po
trans pa ren te e tin ta de cor pre ta ou
azul”, ad ver te.

Ví vi an Vi cen ti ne es cla re ceu que,
em ra zão do de cre to do Go ver no do
Ma ra nhão, que tor nou fa cul ta ti vo o
uso de más ca ras de pro te ção à Co vid-
19, não se rá obri ga tó rio que os can di- 
da tos as usem du ran te o con cur so.

O aten di men to aos can di da tos es- 
ta rá dis po ní vel no dia 30/04/2022 (sá- 
ba do), das 9h às 17h, e no dia
01/05/2022 (do min go), das  7h às 14h,
por in ter mé dio do te le fo ne (21) 2334-
7146 e do email ale ma@ce- 
perj.rj.gov.br.
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TJ bem mai or

TJ bem mai or (2)

Brin car de Deus?

“Sen ti-me or gu lho so e fe liz co mi go mes -
mo”

Do pre si den te Jair Bol so na ro, fa lan do a apoi a do res so -
bre o per dão da do ao de pu ta do bol so na ris ta Da ni el Sil -
vei ra (PTB), con fron tan do o STF.

Pro je to 2050

As tra ves su ras do PT
En ten der o PT do Ma ra nhão é pre ci so mo rar no PT.

Con vi ver com su as cor ren tes ide o ló gi cas, bri gar den tro
de las e se con fra ter ni zar no mes mo am bi en te quan do
hou ver su ces so. Só quem aju dou a fun dar o PT ou tem
mais de 20 anos atu an do em su as en tra nhas, tá ti cas,
mo vi men tos é ca paz de en ten dê-lo. É a mes ma si tu a ção
de um mo ra dor da Pe nín su la se mu dar pa ra o bair ro
Arei nha, em São Luís, e ten tar en ten der a vi da de seus
ha bi tan tes. É uma in crí vel ex pe ri ên cia plu ra li za da, de- 
bai xo da mes ma es tre la ver me lha. Mes mo as sim, é o
úni co ca so de um par ti do le var ao Pa lá cio do Pla nal to
dois pre si den tes se gui dos – oi to anos de Lu la e seis de
Dil ma Rous seff –, der ru ba da no gol pe de 2016.

No Ma ra nhão o PT já so freu in ter ven ção na ci o nal em
2010, por de ci dir por mai o ria de três de vo tos de van ta- 
gem, poi ar a can di da tu ra de Flá vio Di no (PC doB) ao go- 
ver no. Co mo Lu la pas sou a gos tar do PMDB, de Jo sé
Sarney, pre si den te do Se na do, e de Mi chel Te mer, vi ce
de Dil ma Rous seff, a in ter ven ção foi de cre ta da em fa vor
de Ro se a na Sarney, que ga nhou a elei ção de Flá vio Di no,
ten do o pe tis ta Washing ton Oli vei ra co mo vi ce. Nes sa
con di ção ele foi in di ca do pa ra o Tri bu nal de Con tas do
Es ta do, ór gão que ho je ele pre si de. Co mo não exis te ex-
pe tis ta, e sim ex-fi li a do, Washing ton ain da tem for te in- 
fluên cia no PT.

Da qui a um mês, o PT ma ra nhen se vai re a li zar seu en- 
con tro es ta du al pa ra ele ger o vi ce do pré-can di da to Car- 
los Bran dão, fru to da ali an ça cos tu ra da com o PSB, ho je
mo ra da do pró prio che fe do Exe cu ti vo e de seu an te ces- 
sor Flá vio Di no. A vo ta ção en vol ve 160 de le ga dos que
vão in di car o vi ce en tre Fe li pe Ca ma rão e o de pu ta do es- 
ta du al Jo sé Iná cio, cu jo “cam po” reú ne cor ren tes li de ra- 
das pe lo pre si den te Fran ci mar Me lo, o vi ce Au gus to Lo- 
ba to, o de pu ta do fe de ral Jo sé Car los, o ex-se cre tá rio de
Di rei tos Hu ma nos Fran cis co Gon çal ves e vá ri as ou tras
fi gu ras que ba tem ca be ça na le gen da. São eles que vão
es co lher ca da de le ga do.

Até ago ra, to dos “cam pos” pe tis tas têm cons ci ên cia
de que só uma re vi ra vol ta ines pe ra da ti ra ria Fe li pe Ca- 
ma rão da cha pa de Bran dão. Mas Zé Iná cio, que pre ci sa
ga ran tir sua re e lei ção, vai ali men tar a ex pec ta ti va de que
po de ser ele o com pa nhei ro de Bran dão. A con fu são é
tan ta que até We ver ton Ro cha (PDT), ad ver sá rio de
Bran dão na dis pu ta es ta du al, jo ga pe sa do pa ra abis coi- 
tar van ta gem na di vi são in ter na do PT. Ele re ce ber Lu la
em seu pa lan que se ria o tro féu pa ra exi bir a sua pla teia.
Mas Bran dão ce deu qua tro se cre ta ri as ao PT e es tá no
PSB, le gen da que já in di cou Ge ral do Alck min vi ce de Lu- 
la, com quem o pe tis ta vai per cor rer o Bra sil an tes e de- 
pois das con ven ções en tre 20 de ju lho e 5 de agos to.

 
———————————————————————

Mes mo de pois de ele ger e em pos sar três no vos de- 
sem bar ga do res, o Tri bu nal de Jus ti ça do Ma ra nhão ain- 
da te rá mais qua tro já apro va dos pe lo ple ná rio e pe la As- 
sem bleia Le gis la ti va a se rem in cor po ra do à cor te es ta- 
du al nos pró xi mos di as.

Lo go após ser em pos sa do na pre si dên cia, o de sem- 
bar ga dor Pau lo Vel ten vai con cluir a ex pan são do TJ\MA
pa ra 37 mem bros. Fal tam dois por me re ci men to, um da
OAB e um do Mi nis té rio Pú bli co, elei tos em lis ta trí pli ce,
pe lo quin to cons ti tu ci o nal.

Sen ta do na pre si dên cia do Se na do, o se na dor Ro ber- 
to Ro cha (PTB) en trou na ce leu ma en tre o pre si den te
Bol so na ro, com quem é ali nha do, e o STF. Ro cha con- 
cluiu a fa la as sim: “Acho que já é ho ra de al guns mem- 
bros do Ju di ciá rio pa ra rem de brin car de Deus”.

 
———————————————————————

 
———————————————————————

O pre si den te da As sem bleia Le gis la ti va, Othe li- 
no Ne to (PC doB) abre ho je em Pau li no Ne ves,
en tre os Len çóis Ma ra nhen ses e Del ta do Par- 
naí ba, a 7ª edi ção do pro gra ma As sem bleia em

Ação. Po lí ti cos de 17 mu ni cí pi os vão de ba ter os pro ble- 
mas lo cais com os de pu ta dos.

 
É a pri mei ra des sas iti ne rân ci as pós-pan de mia

da co vid e de ve ser a úl ti ma des te ano, em ra- 
zão da cam pa nha elei to ral. Tra ta-se da opor- 
tu ni da de que as li de ran ças lo cais e co mu ni da- 

de têm pa ra de ba ter com a Ale ma, os pro ble mas
que en fren tam.

———————————————————————

O go ver na dor Car los Bran dão es tá pre pa ran do um
pro je to de de sen vol vi men to pa ra o Ma ra nhão com vi- 
são pa ra 2050. Sig ni fi ca que ele não só tem ex pec ta ti va
de ser re e lei to, quan to tam bém pros pec tar o fu tu ro no
lon go pra zo.

São Luís, sexta-feira, 29 de abril de 2022

https://banca.oimparcial.com.br/
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A polícia faz buscas visando localizar e prender o indivíduo que praticou assalto, dia
nove do mês em curso no Vinhais, subtraindo um Fiat Mobi com três cachorros

Apu ra ção

VINHAIS

Polícia caça ladrão
de cachorros
DOUGLAS CUNHA

A
s For ças de Se gu ran ça se di a- 
das na ca pi tal con ti nu am de- 
sen vol ven do  bus cas vi san do 
lo ca li zar e pren der o in di ví- 

duo que pra ti cou as sal to, dia no ve do 
mês em cur so, no Vi nhais, sub train do 
um au to mó vel Fi at Mo bi com três ca- 
chor ros no seu in te ri or.

Após in ten si vas di li gên ci as de sen- 
vol vi das pe los in ves ti ga do res da  De- 
le ga cia de Fur tos e Rou bos de Veí cu los 
e da Quar ta De le ga cia Dis tri tal ( Vi- 
nhais), foi iden ti fi ca do o au tor do ilí ci- 
to, que já es tá com sua pri são de cre ta- 
da pe la Jus ti ça. Dois dos três ca chor- 
ros fur ta dos ,já fo ram lo ca li za dos, fal- 
tan do ape nas um.

O au to mó vel Fi at Mo bi, de cor

O cri me

O AUTOMÓVEL FIAT MOBI, DE COR BRANCA, FOI LOCALIZADO E APREENDIDO PELA PM

bran ca, foi lo ca li za do e apre en di do 
pe la Po lí cia Mi li tar, na úl ti ma ter ça-
fei ra, dia 26, e en tre gue na De le ga cia 
Es pe ci al da Ci da de Ope rá ria. Foi sub- 
me ti do a pe rí ci as pe la Po lí cia Téc ni- 
co-Ci en tí fi ca e en tre gue à sua pro pri- 
e tá ria.

Um inqué ri to foi ins tau ra do e tem 
an da men to com as in ves ti ga ções se 
de sen vol ven do, vi san do lo ca li zar e 
pren der o sus pei to . Ví ti ma e tes te mu- 
nhas já fo ram ou vi das. A Po lí cia es tá 
so li ci tan do à co mu ni da de que te nha 
in for ma ções so bre o sus pei to e do ca- 
chor ro rou ba do, que in for me atra vés 

do Dis que-de nún cia 181, ga ran tin do 
o si gi lo ab so lu to.

Por vol ta das 13h30 do dia 9 de 
abril, foi re gis tra do um rou bo de veí- 
cu lo no bair ro Vi nhais em São Luís. 
Se gun do in for ma ções da ví ti ma, que é 
mé di ca ve te ri ná ria, ela es ta va che- 
gan do ao Pet Shop on de tra ba lha, em 
um veí cu lo Fi at Mo bi, de cor bran ca, 
quan do foi sur pre en di da por cri mi- 
no sos, que to ma ram o car ro de as sal to 
e le va ram os três ca chor ros que es ta-
vam den tro do au to mó vel.

DECISÃO JUDICIAL

Justiça determina que Prefeitura abrigue idoso

Após pe di do do Mi nis té rio Pú bli co
do Ma ra nhão, a Jus ti ça de ter mi nou
que o Mu ni cí pio de São Luís, pro mo va
o abri ga men to ime di a to de um ido so
de 72 anos, em ins ti tui ção pú bli ca de
lon ga per ma nên cia (asi lo), ou em ou- 
tra ins ti tui ção de se me lhan te es tru tu- 
ra. Atu al men te, ele se en con tra in ter- 
na do no Hos pi tal do Ser vi dor (HSE).

Em ca so de des cum pri men to da
me di da, o Mu ni cí pio po de rá ter su as
con tas blo que a das, além de ar car
com mul ta diá ria a ser fi xa da pe lo juí- 
zo da Va ra Es pe ci al do Ido so e de Re- 
gis tros Pú bli cos.

Foi de ter mi na do, ain da, ao Mu ni cí- 
pio de São Luís que ado te, den tro do
pra zo es ti pu la do, to das as pro vi dên ci- 
as ne ces sá ri as pa ra o abri ga men to, in- 
cluin do a dis po ni bi li za ção de agen- 
tes, trans la do do ido so até a ins ti tui- 
ção e acom pa nha men to psi co ló gi co e
as sis ten ci al, pro ven do as con di ções
ne ces sá ri as pa ra res guar dar a sua in- 
te gri da de fí si ca, bem co mo as con di- 
ções mí ni mas de ali men ta ção, hi gi e- 
ne, ves ti men ta e cui da dos bá si cos de
saú de.

A Ação Ci vil Pú bli ca de obri ga ção

de fa zer foi ajui za da pe la pro mo to ra
de jus ti ça Eli a ne Ri bei ro Azor, ti tu lar
da 2ª Pro mo to ria de Jus ti ça de De fe sa
do Ido so de são Luís.

A ação mi nis te ri al foi ajui za da após
a no tí cia de fa to ins tau ra da pa ra apu- 
rar a si tu a ção de aban do no fa mi li ar
em que se en con tra va o ido so. De
acor do com re la tó rio so ci al do Hos pi- 
tal do Ser vi dor (HSE), o pa ci en te ido- 
so deu en tra da no es ta be le ci men to no
dia 3 de fe ve rei ro de 2022, ini ci al men- 
te acom pa nha do por uma so bri nha,
que, pos te ri or men te, con tra tou uma
cui da do ra. “To da via, a par tir do dia 6
de fe ve rei ro, o pa ci en te fi cou de sa- 
com pa nha do, e ape sar das inú me ras
ten ta ti vas de con ta to com a fa mí lia,
es ta per ma ne ceu iner te”, re la ta a
Ação Ci vil.

No dia 9 de fe ve rei ro, o Ser vi ço So- 
ci al do HSE en trou em con ta to com
uma cu nha da do pa ci en te pa ra in for- 
mar a pro gra ma ção de al ta hos pi ta lar
e a ne ces si da de, mais uma vez, de um
acom pa nhan te. Con tu do, ela se mos- 
trou ir ri ta da e re sis ten te em acei tar a

saí da do pa ci en te da uni da de, ale gan- 
do não ter con di ções de re ce bê-lo em
sua re si dên cia.

Pos te ri or men te, em no vo con ta to
do hos pi tal com a so bri nha do ido so,
es ta afir mou que to ma ria as me di das
ne ces sá ri as pa ra a al ta do pa ci en te.
Con tu do, não aten deu mais as li ga- 
ções fei tas pe lo Ser vi ço So ci al e nem
res pon deu as men sa gens de What- 
sApp.

Se gun do o Mi nis té rio Pú bli co, a
De fen so ria Pú bli ca do Es ta do do Ma-
ra nhão tam bém re a li zou ten ta ti vas
pa ra que a fa mí lia fi zes se o aco lhi- 
men to do ido so, mas sem su ces so.
Após o re ce bi men to da de man da, a 2ª
Pro mo to ria do Ido so, igual men te, fez
bus cas jun to aos fa mi li a res, en tre tan- 
to, sem êxi to. “O ido so se en con tra em
si tu a ção de vul ne ra bi li da de, uma vez
que res tou ca rac te ri za da a au sên cia
de fa mi li a res dis po ní veis a pres tar os
aten di men tos e au xí li os de que ele ne-
ces si ta, não po den do man ter-se per-
ma nen te men te em uma Uni da de
Hos pi ta lar, ha ja vis ta o ris co imi nen te
de ad qui rir ou tras do en ças”, ob ser va
a pro mo to ra de jus ti ça Eli a ne Azor.

Con fi ra as re gras do pro gra ma:

Aten ção

“TRO CA COM BÔ NUS”

Ve ja co mo ga nhar
50% de des con to na
com pra de no vos
ele tro do més ti cos

Já es tá va len do o pro gra ma “Tro ca com Bô nus” da
Equa to ri al Ma ra nhão es ta rá dis po ní vel pa ra os cli en tes
de São Luís e da re gião me tro po li ta na da ca pi tal ma ra- 
nhen se: Pa ço do Lu mi ar, Ra po sa e São Jo sé do Ri ba mar.

O pro gra ma ofe re ce 50% de des con to pa ra a com pra
de no vos ele tro do més ti cos mais econô mi cos e efi ci en- 
tes, em tro ca dos an ti gos que con so mem mais ener gia.
O pro gra ma faz par te das ações de Efi ci ên cia Ener gé ti ca
da Equa to ri al Ener gia Ma ra nhão re gu la do pe la Agên cia
Na ci o nal de Ener gia Elé tri ca (ANE EL).

O “Tro ca com Bô nus” es tá dis po ni bi li zan do 1.430 ele- 
tro do més ti cos en tre ge la dei ras, ar-con di ci o na dos, ven- 
ti la do res e te le vi so res pa ra aqui si ção, me di an te tro ca do
ele tro do més ti co an ti go, com o be ne fí cio do des con to de
50% so bre o va lor to tal do pro du to. Ou se ja: o cli en te pa- 
ga rá ape nas me ta de do va lor do equi pa men to e a Equa- 
to ri al Ma ra nhão pa ga rá a ou tra me ta de.

O pro gra ma se gue en quan to du rar o es to que, com
uma quan ti da de li mi ta da de ven da de pro du tos por dia,
res pei tan do a ca pa ci da de diá ria de aten di men to dos lo- 
jis tas cre den ci a dos do pro je to.
“Os cli en tes que par ti ci pa rem do pro gra ma, efe tu an do a
tro ca, es ta rão ad qui rin do um equi pa men to mais econô- 
mi co e efi ci en te, tra zen do eco no mia a cur to pra zo com
o des con to de 50% na com pra do pro du to no vo, e a lon- 
go pra zo com a re du ção no va lor da fa tu ra de ener gia, já
que to dos os pro du tos ca das tra dos na cam pa nha têm
se lo Clas se A do Pro cel”, pon tua o Ge ren te de Re la ci o na- 
men to com o Cli en te, Rai nil ton An dra de.

O Ana lis ta de Pro je tos do Pro gra ma de Efi ci ên cia
Ener gé ti ca da Equa to ri al Ma ra nhão, Luís Emí lio Fi lho,
cha ma aten ção pa ra os be ne fí ci os do pro gra ma pa ra o
meio am bi en te. “Além do be ne fí cio do bô nus de 50% aos
cli en tes, o “Tro ca com Bô nus” con tri bui pa ra a pro te ção
dos re cur sos na tu rais atra vés do des car te cor re to dos
ele tro do més ti cos que po de ri am ser jo ga dos no li xo co- 
mum. Ou se ja, os cli en tes tam bém con tri bui rão di re ta- 
men te com o meio am bi en te, mi ni mi zan do os im pac tos
am bi en tais”, des ta ca.

Pa ra par ti ci par é ne ces sá rio que o cli en te se ja re si- 
den ci al (co mum, ru ral ou bai xa ren da), não pos sua dé- 
bi tos ven ci dos com a Equa to ri al Ener gia, aces se o si te da
Equa to ri al Ener gia (www.equa to ri a le ner gia.com.br),
cli que em Ma ra nhão, em se gui da no ban ner do pro gra- 
ma e de pois em “Ca das tre-se”. Pre en cha os da dos so li ci- 
ta dos, es co lha o seu pro du to e di ri ja-se a uma das 5 lo jas
cre den ci a das, em até 72h pa ra re a li zar o pa ga men to.

Se rá per mi ti da a tro ca de um equi pa men to por con ta
con tra to e o an ti go, que se rá tro ca do, de ve rá es tar em
fun ci o na men to. Além de ar car com o va lor res tan te dos
50% do equi pa men to di re ta men te com a lo ja con ve ni a- 
da, o cli en te de ve rá as su mir os cus tos com a re ti ra da e
ins ta la ção tan to do equi pa men to usa do, quan to do no- 
vo em sua re si dên cia.

São Luís, sexta-feira, 29 de abril de 2022

https://banca.oimparcial.com.br/


São Luís, sexta-feira, 29 de abril de 2022

GERAL 5

E D I T A L

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 

A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO/UEMA, através do seu Pregoeiro, na forma da Lei 

Federal nº 8.666/93, Lei Federal 10.520/02 e do Decreto nº 10.024/19, informa que realizará licitação, 

na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, de interesse da 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO – UEMA, conforme a seguir discriminado:

As propostas serão recebidas no endereço eletrônico www.comprasnet.gov.br. Informa-se ainda que o 

edital e seus anexos estarão disponíveis aos interessados no site da Universidade Estadual do Maranhão, 

onde poderão ser consultados e adquiridos gratuitamente, através do site www.licitacoes.uema.br, e 

www.comprasnet.gov.br. Esclarecimentos adicionais pelo telefone (98) 2016-8114.

São Luís, 26 de abril de 2022

Maria dos Remédios dos Santos Marques

Presidente da Comissão Setorial Permanente de Licitação da CSL/UEMA

ESTADO DO MARANHÃO
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO – UEMA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO

DATA HORA PROCESSO

16/05/2022 9h30 Nº 144263/2021 Pregão Eletrônico nº 021/2022

Objeto: Aquisição de Material Permanente com montagem e instalação, destinado ao 
Laboratório do CESBA/UEMA, para atender ao Programa de Pós-Graduação em Agricultura e 
Ambiente - PPGAA da Universidade Estadual do Maranhão/UEMA.

                        DEFENSORIA PÚBLICA 
DO ESTADO DO MARANHÃO

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2022-DPE/MA 

A Defensoria Pública do Estado do Maranhão, através de sua Comissão Permanente de Licitação 
- CPL, torna público que realizará o Pregão Eletrônico nº 011/2022 na forma da Lei Federal nº 
10.520/2002, Lei Federal nº 8.666/1993, Decreto Federal nº 10.024/2019, Lei Complementar Federal 
nº 123/2006 e demais normas regulamentares pertinentes a espécie, licitação na modalidade Pregão 
Eletrônico para aquisição de material permanente para a Defensoria Pública do Estado, nas condições 
constantes do Termo de Referência - ANEXO I do Edital. Data/Hora abertura do certame: dia 
12/maio/2022 às 09:00h. O Edital está disponível nas páginas: www.comprasgovernamentais.gov.br;
defensoria.ma.def.br e www.tce.ma.gov.br. 

São Luís, 27/abril/2022. Comissão Permanente de Licitação - DPE/MA.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº 015/2022 SRP SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JENIPAPO DOS VIEIRAS – MA, através de seu Pregoeiro e EQUIPE 
de APOIO, torna público para conhecimento de todos que estará realizando licitação na MODALIDADE: 
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM. OBJETO: 
Contratação de empresa para futura e eventual aquisição de móveis e eletrodomésticos para atender as ne-
cessidades das secretarias do município de Jenipapo dos Vieiras/MA. BASE LEGAL: LEI FEDERAL Nº 
10.520/02, art. 3º, I, subsidiariamente pela LEI FEDERAL N. º 8.666/93 e alterações posteriores, DECRETO 
MUNICIPAL 006 e as condições do edital. Recebimento e abertura dos envelopes Proposta e Habilitação: 
às 15h do dia 13 de maio de 2022 através do uso de recursos da tecnologia da informação, site https://www.
licitanet.com.br. O edital estará à disposição para consulta gratuita no setor de licitação, das 08h às 12h e no 
site do município https://jenipapodosvieiras.ma.gov.br/ e também no site do LICITANET. Os interessados na 
aquisição dos mesmos deverão recolher o valor de R$ 20,00 (vinte reais) mediante a retirada do DAM, na sala 
de reunião da CPL, localizada na RUA JOÃO LAGO DA SILVA, S/N – Centro – esclarecimentos adicionais 
no mesmo endereço das 08:00 as 12:00hs e no e-mail: cpljenipapo@gmail.com e pelo telefone 99 98511-8958. 
JENIPAPO DOS VIEIRAS/MA, CEP: 65962-000. JENIPAPO DOS VIEIRAS -MA. ANTÔNIO IRANILTON 
DE CARVALHO. Pregoeiro.

PREFEITURA DE SÃO LUÍS
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE PATRIMÔNIO HISTÓRICO – FUMPH

AVISO DE PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA

São Luís-MA, 11 de março de 2021

A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE PATRIMÔNIO HISTÓRICO – FUMPH, Fundação Pública integrante da 
Administração Indireta Municipal de São Luís, inscrita sob CNPJ no 07.524.968/0001-66, torna público que 
requereu à Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMMAM a Licença Prévia requerida para a atividade 
de Obra de reforma e restauração do imóvel para fim institucional localizado à Rua Formosa/ Rua Afonso Pena, 
no 46 – Cep 65010-030, São Luís - MA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DE AREIA MA
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 003/2022 PMBA O municí-
pio de Brejo de Areia/MA, através da Prefeitura Municipal de Brejo de Areia/MA, CNPJ: 
01.612.318/0001-96, por meio do Pregoeiro da Comissão Permanente de Licitação, designado 
pelo portaria nº 001/2022 de 04 janeiro de 2022, torna público para conhecimento dos interes-
sados que com base na Lei nº 10.520/02, decreto nº 10.024/2019, lei nº 123/06 e suas alterações 
dadas pela lei nº 147/2014 e aplicado subsidiariamente no que couberem a Lei nº 8.666/93 e 
demais normas pertinentes à espécie, que fará licitação na modalidade Pregão, na forma ele-
trônica, do tipo menor preço por item, Pregão Eletrônico SRP nº 003/2022, tendo como objeto 
a aquisição de material esportivo em geral para atender a demanda das secretarias munici-
pais de Brejo de Areia/MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste 
Edital e seus anexos. A realização do certame está prevista para o dia 12/05/2022 às 09:00hs 
(horário local). O recebimento das propostas, abertura e disputa de preços será exclusivamente 
por meio eletrônico, no endereço: www.licitacaobrejodeareia.com.br – Prefeitura de Brejo de 
Areia -MA. O edital completo está a disposição dos interessados nos sites: www.brejodeareia.
ma.gov.br e SACOP – Sistema de Acompanhamento de Contratações Públicas, Esclarecimen-
tos adicionais poderão ser obtidos através do e-mail: setorcpl@gmail.com. Pregoeiro Oficial:  
EVANDRO SOUSA BARBOSA.  Brejo de Areia/MA, 27 de abril de 2022. 

OBJETO: Contratação de Consultoria e Assessoria especializada para adequação do SENAC –MA 
aos requisitos da Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD, de acordo com a Lei Federal 
13.709/2018, conforme demonstração no Anexo – I (Termo de Referência) do Edital de 
Licitação..
1. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS ELETRÔNICAS NO SISTEMA LICITAÇÕES-E DO BANCO DO 
BRASIL:  De 29/04/2022 até às 09h do dia 10/05/2022
2. ABERTURA DAS PROPOSTAS ELETRÔNICAS NO SISTEMA LICITAÇÃO-E: 
A par r das 09h do dia 10/05/2022
3. INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS NO SISTEMA LICITAÇÕES-E: 
Às 14h do dia 10/05/2022
4. ESCLARECIMENTOS DE DÚVIDAS
Até às 17h00 do dia 06/05/2022, através de correspondência em papel mbrado da empresa 
licitante, dirigida à Comissão Integrada de Licitação no endereço indicado no preâmbulo do 
Edital ou pelo telefone (0xx98) 3194 - 6455

São Luís, 26 de abril de 2022

Elaine Brandão Cardoso Bluhm
Presidente da Comissão Integrada de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 005/2022 
ID nº 935154 - licitacoes-e.com.br

REGIDO PELA RESOLUÇÃO SENAC 958/2012–CN

 

                          

 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

 
O Presidente da Convenção Estadual das Igrejas 

Evangélicas Assembleias de Deus no Maranhão – CEADEMA, 

Pastor Francisco Soares Raposo Filho, no uso de suas 

atribuições legais e estatutárias com base no Inciso VI do artigo 

17 e o caput do artigo 74, RESOLVE: 

 

Convocar pastores ordenados e autorizados, filiados a este 

órgão convencional, para a Assembleia Geral Extraordinária da 

CEADEMA - AGE, a ser realizada nos dias 22 a 24 de junho 

de 2022 no templo central da Assembleia de Deus, situado na 

Praça Maranhão Sobrinho 143, Centro CEP 65.950-000 Barra 

do Corda – MA, tendo como pauta A REFORMA 
ESTATUTÁRIA.  

 

São Luís - MA, 27 de abril de 2022. 
 

 
 

Pr. Francisco Soares Raposo Filho 
Presidente da CEADEMA 

 

CONVENÇÃO ESTADUAL DAS IGREJAS EVANGÉLICAS ASSEMBLEIAS DE DEUS NO MARANHÃO 
CEP 65046-660 - Avenida Santos Dumont, 20 B - Anil - São Luís - MA – BRASIL 

CNPJ – 07.510.878/0001-16 Tel.: (98) 3221-5954  

website: www.ceadema.com redes sociais: ceademaoficial 
   

Estado do Maranhão
PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA INÊS
Comissão Permanente de Licitação – CPL

AVISO DE LICITAÇÃO

A Câmara Municipal de Santa Inês-MA, torna público para conhecimento dos interessados que realizará lici-

tação na modalidade Tomada de Preços n.º 01/2022, objetivando a contratação de empresa para a prestação de 

serviços de assessoria e consultoria nas áreas de licitações e contratos administrativos, junto ao setor de licita-

ções e contratos, de interesse desta Câmara Municipal de Santa Inês/MA, conforme Anexo I do edital, no dia 

16/05/2022 às 10:00 horas. O Edital poderá ser consultado na Sala da Comissão Permanente de Licitação, Pré-

dio da Câmara Municipal de Santa Inês (MA), situada na Av Luiz Muniz, 1055, Centro, em dias úteis de 2ª a 6ª 

feira, nos horários das 08:00 às 13:00h ou poderá ser obtido através do site https://www6.tce.ma.gov.br/sacop/

muralsite/mural.zul  e https://cmsantaines.ma.gov.br/licitacoes-3/. Informações pelo e-mail: cplcmsantaines@

gmail.com Santa Inês-MA, 26 de abril de 2022. Antônia de Matos Costa. Presidente da Comissão de Licitação.

TERMO DE REVOGAÇÃO. Por razões de interesse público a Sra. MARIA DA GLÓRIA PEREIRA 
DE OLIVEIRA SILVA, Secretária Municipal de Administração, informa que o Procedimento Licitatório 
para realização da Concorrência nº 001/2022, Processo Administrativo nº 0501.04.01.5/2022, cujo 
objeto é a Registro de Preços para eventual e futura contratação de empresa especializada na prestação 
de serviços terceirizados de mão de obra temporária em caráter complementar à Prefeitura Municipal 
de Lago do Junco – MA. Publicado no Diário Oficial da União, Seção 3, nº 63, Pág. 281, sexta-feira, 
01 de abril de 2022; Publicado no Diário do Estado do Maranhão, Publicação de Terceiros, nº 62, Pág. 
19, sexta-feira, 01 de abril de 2022; Publicado no Jornal O Imparcial, Pág. 5, sexta-feira, 01 de abril de 
2022; Publicado no Diário Oficial do Município de Lago do Junco - MA, nº 177, Pág. 1, sexta-feira, 
01 de abril de 2022, está REVOGADA.  Tendo em vista que há algumas inconsistências no Anexo 
I – Termo de Referência do Instrumento Convocatório, e para avaliação, atualização e aprimoramento 
do mesmo, a Administração Municipal, Resolve REVOGAR os procedimentos antes da realização da 
Sessão Pública, para que não ocorram prejuízos a Administração Pública e aos interessados. Frise-se 
que a administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, 
porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, 
respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial. Conforme 
preceitua o Artigo 49 da Lei federal 8.666/93. Informe a todos os interessados e que todos os 
esclarecimentos sejam prestados a todos que desejarem. Lago do Junco – MA, 26 de Abril de 2022. 
Maria da Glória Pereira de Oliveira Silva - Secretária Municipal de Administração.

ESTADO DO MARANHÃO CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO CNPJ 
05.282.280/0001-91 RUA ELIAS BARROS, S/N – CENTRO – FONE: (099) 3531-
0380. CEP 65.990-000 – RIACHÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2022. PROCESSO 
ADMINISTRATIVO Nº 21/2022. A Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal 
de Riachão - MA, na forma da Lei Federal n• 10.520 de 17 de Julho de 2002, aplicando-se 
subsidiariamente a Lei Federal n• 8.666/93 e suas alterações, comunica que no dia 12 de maio de 
2022 às 09:00 horas, fará licitação objetivando AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR AS 
NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 
DO TIPO MENOR PREÇO POR ITEM. Os interessados deverão procurar a sede da Câmara 
Municipal, na rua Elias Barros, s/nº, Centro, Riachão – MA, onde poderão adquirir o Edital e 
seus anexos, mediante o recolhimento de 01 (Uma) resma de papel chamex, e gratuitamente no 
Portal da Transparência e Sistema de Acompanhamento de Contratação Pública – SACOP. Outras 
informações pelo telefone (99) 3531-0380 das 09:00 às 12:00 horas. Base Legal Lei 8.666/93 e 
seus articulados. Riachão (MA), 27 de abril de 2022. DANILO PEREIRA CARVALHO – Pregoeiro.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI

CNPJ (MF): 06.151.419/0001-20

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI/MA. AVISO DE LICITAÇÃO. AVISO DE LICITAÇÃO.  PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº 08/2022/CPL/PMB. PROCESSO Nº 0077/2021 – Secretaria Municipal de Administração e Finanças. A Prefeitura 
Municipal de Bacuri - MA, através de seu Pregoeiro Oficial, torna público aos interessados que realizará às 09:00horas 
do dia 16 de  Maio de 2022, na sala da Comissão Permanente de Licitação/CPL, situada à Av. 07 de Setembro, n.º 
210, Bairro Centro, Bacuri - MA, licitação, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, SOB O SISTEMA DE REGISTRO 
DE PREÇOS(SRP), tipo Menor Preço por ITEM, para a futura e eventual contratação de empresa especializada para 
fornecimento de materiais gráficos para atender as necessidades das Secretarias do Município de Bacuri/MA,  na forma 
da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 
O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no endereço  http://licitanet.com.br.  http://transparencia.
bacuri.ma.gov.br/acessoInformacao/licitacao/tce, bem como no SACOP (portal do Tribunal de Contas do Estado do 
Maranhão-TCE), https://www6.tce.ma.gov.br/sacop/muralsite/mural.zul, bem como de 2ª a 6ª feira, no horário das 08 
às 12 horas, onde poderão ser consultados gratuitamente ou obtidos mediante o recolhimento da importância de R$ 
50,00 (cinquenta reais), feito exclusivamente, através do Documento de Arrecadação Municipal – DAM, emitido pela 
Coordenação de Tributos, Arrecadação e Fiscalização da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, situada à 
Av. 07 de Setembro, n.º 210, Bairro Centro, Bacuri – MA, ou pelo e-mail:bacuricpl@gmail.com.  Qualquer modificação no 
Edital será divulgada na forma do artigo 21, § 4º da Lei 8.666/93 e comunicada aos interessados que adquirirem o Edital 
na CPL. Pedidos de esclarecimentos deverão ser protocolados na CPL, Av. 07 de Setembro, n.º 210, Bairro Centro, 
Bacuri – MA. Bacuri (MA), 28 de Abril de 2022. Linelson Ribeiro Rodrigues -Pregoeiro Oficial.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA
Rua Benedito Leite, 868, Centro, CEP: 65.490.000, Anajatuba – MA 

CNPJ: 06.002.372/0001-33

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO PÚBLICA
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 027/2022

A Prefeitura Municipal de Anajatuba, Estado do Maranhão, através da Secretária Municipal de 

Assistência e Desenvolvimento Social, designada pelo Decreto nº041/2022, torna público para 

conhecimento dos interessados que o Pregão Eletrônico SRP nº 027/2022, cujo objeto é o 

REGISTRO DE PREÇOS para eventual e futura Contratação de Empresa Especializada para o 
fornecimento de itens que compõem o Kit de Enxoval para atender as necessidades da 
Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social do Município de Anajatuba - 
MA, com abertura prevista para o dia 29 de Abril de 2022, ás 09:00h (Nove horas) na plataforma 

Compras Públicas, FICA ADIADO para o dia 17 de maio de 2022, as 09:00ho. Motivo: Adequações 

no Termo de Referência e Edital. Anajatuba - MA, em 28 de abril de 2022. TÉSSIA VIRGINIA 
MARTINS REIS DUTRA. Secretária Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social Decreto 

nº041/2022. Anajatuba - MA, em 28 de abril de 2022. TÉSSIA VIRGINIA MARTINS REIS DUTRA. 

Secretária Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social. Decreto nº041/2022.

A Eneva S.A, torna público que requereu à Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos 
Naturais – SEMA, a renovação da Licença Prévia de Perfuração nº 1100156/2020, e-processo  
nº 87139/2022, para a Atividade de Perfuração de Poços de Exploração de Gás Natural no  
Bloco PN-T-134, Bacia do Parnaíba – MA.

Estado do Maranhão

Prefeitura Municipal de Passagem Franca – MA

AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2022 SRP - (LICITAÇÃO COM ITEM PARA AMPLA 

CONCORRENCIA, RESERVA DE COTA E ITEM EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESA-ME E EMPRESAS DE 

PEQUENO PORTE-EPP) - BASE LEGAL: Lei nº 10.520/02, Decreto Federal nº 10.024/2019, Decreto Municipal 

nº 018/2019, Lei nº 123/06, Lei 147/14, Decreto Federal nº 8.538/15, Decreto Federal nº 7.892/13 e 

alterações e subsidiariamente no que couber as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações. TIPO: 

MENOR PREÇO. OBJETO: Formação de Registro de preço para futura aquisição de Ar Condicionado para 

atender as necessidades das Secretarias Municipais. ORGÃO SOLICITANTE: Diversas Secretarias. LOCAL/

SITE: www.portaldecompraspublicas.com.br. DATA: 13/05/2022. HORÁRIO: 15h:00min (quinze horas). 

O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados na íntegra, no endereço eletrônico: www.

portaldecompraspublicas.com.br, ou no site www.passagemfranca.ma.gov.br, situada na Praça Presidente 

Médici, nº 503, centro, Passagem Franca-MA, no horário das 8h (oito horas) às 12h (doze horas). Em nenhuma 

hipótese haverá entrega de edital fora do horário previsto neste aviso de licitação. Esclarecimento adicional 

no mesmo endereço. Passagem Franca - MA, 26 de Abril de 2022. Rualyson da Silva Barbalho - Presidente da 

Comissão Permanente de Licitação.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES

CNPJ: 06.172.720/0001-10
AVISO DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022
A Comissão Permanente de Licitação - CPL torna público aos interessados que, com base na Lei Federal nº 
8.666/93 e suas alterações posteriores e demais legislações aplicáveis à matéria, fará realizar às 09h:00min do 
dia 16/05/2022, licitação na modalidade Tomada de Preços nº 002/2022, do tipo Menor Preço “Global” sob o 
regime Empreitada Por Preço Global, tendo por objeto a contratação de empresa especializada para execução 
de serviços de recuperação de estradas vicinais no município de Santo Antônio dos Lopes – MA, de acordo 
com CONTRATO DE REPASSE n° 908618/2020, celebrado junto à União Federal por intermédio do Minis-
tério do Desenvolvimento Regional, representada pela Caixa Econômica Federal, conforme Edital e Anexos. A 
licitação será realizada na sala da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Santo Antônio 
dos Lopes, situada na Praça Abraão Ferreira, s/n – Centro, CEP: 65.730-000, Santo Antônio dos Lopes/MA. O 
edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no horário das 8h 
as 12h, onde poderão ser obtidos mediante o pagamento da importância de R$ 30,00 (trinta reais), que deverá 
ser feito através de DAM. Esclarecimentos adicionais no endereço retro mencionado ou pelo e-mail: cpl@
stoantoniodoslopes.ma.gov.br.

Santo Antônio dos Lopes-MA, 28 de abril de 2022.
MILENA MELO SILVA

Presidente da CPL

ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de São João Batista

AVISO DE LICITAÇÃO. CONCORRÊNCIA  Nº 003/2022. REGISTRO DE PREÇOS 009/2022. O 
Município de SÃO JOÃO BATISTA(MA), por meio da Comissão Permanente de Licitação - CPL, torna 
público aos interessados que, com base na Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, fará realizar às 08:30 
hs (oito horas  e trinta minutos ) do dia 23 de  junho de 2022, a licitação na modalidade Concorrência, do tipo 
maior desconto, tendo por objeto o REGISTRO DE PREÇOS para eventual contratação de pessoa(s) jurídica(s) 
para Eventual e futura contratação de empresa para Prestação de serviço de reforma e ampliação 
de prédios públicos, no Município de São João Batista-Ma, de acordo com Edital e Anexos. A presente 
licitação será realizada na sala de reunião da CPL de SÃO JOÃO BATISTA, situada na Praça da Matriz nº 
29, Centro, SÃO JOÃO BATISTA (MA) e será presidida pela presidente da CPL desta prefeitura municipal. 
O edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no horário das 
08:00hs (oito horas) às 12:00hs (doze horas), bem como no portal da transparência do município. Maiores 
informações poderão ser obtidas na Sala da Comissão Permanente de Licitação, no endereço acima, no horário 
das 8:00 (oito) às 12:00 (doze) horas, de segunda à sexta-feira no Setor de Licitação do Município de SÃO 
JOÃO BATISTA - MA, onde poderão ser consultados ou obtidos gratuitamente e email  cplsaojoaobatista@
hotmail.com. SÃO JOÃO BATISTA - MA, de 28 de  abril de 2022. ARIONALDO MARTINS DOMINICE 
.Chefe de Gabinete 

Com reativação de fábrica, indústria de alumínio 
acelera geração de emprego e renda no Maranhão
A fábrica contratou, de imediato, mais de 1000 colaboradores diretos, além de gerar 1.500 empregos, principalmente 
vindos das comunidades vizinhas e de parcerias da Alumar com entidades de classe

OPORTUNIDADES

Nesta quinta-feira (28), representando o governador 
Carlos Brandão, o secretário-chefe da Casa Civil, Sebas-
tião Madeira, participou, em São Luís, da solenidade de 
reativação da fábrica de produção de alumínio da Alumar, 
chamada de Redução. O evento reuniu autoridades fede-
rais, dos governos estadual e municipal, além de execu-
tivos da iniciativa privada.

Em andamento para retomada de toda a sua capacida-
de de produção, a fábrica contratou, de imediato, mais de 

1000 colaboradores diretos, além de gerar 1.500 empre-
gos, principalmente vindos das comunidades vizinhas e 
de parcerias da Alumar com entidades de classe.

“Muito importante, o governador me incumbiu de agra-
decer essa ação da Alumar, da Alcoa, aqui no Maranhão, 
porque são tributos, são empregos e renda distribuída 
no Maranhão, além de passar para o Brasil a imagem de 
dinamismo do Estado e que o Maranhão é um lugar pro-
pício para novos investimentos. Praticamente todo dia 
chegam novos investimentos; o Maranhão é uma terra 
de oportunidades”, disse o secretário-chefe de Estado da 
Casa Civil, Sebastião Madeira.

Este impacto significativo na geração de emprego e 
renda no Maranhão resulta do investimento de R$ 957 
milhões, que faz parte, também, da estratégia da Alumar 
e de suas consorciadas para aumento de produção, visan-
do futuras oportunidades do mercado mundial.

A fábrica de alumínio da Alumar compreende 03 Linhas 
de Produção, um complexo operacional de 710 cubas. A 
estimativa de fabricação é significativa e representa um 
volume de 447 mil toneladas métricas de alumínio por 
ano (mtpa).

Nesta primeira fase, a Redução deverá produzir 828 
toneladas de alumínio, com a energização de 68 cubas, o 
que representa 34% da capacidade de operação das 204 
cubas que compõem a Linha 01. 

A capacidade total deverá estar operacionalizada até 
março de 2023, usando tecnologia de ponta e dentro dos 
padrões mundialmente adequados às novas políticas am-
bientais, com energia 100% renovável.
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O Sampaio vem de uma derrota para o Bahia, quando não teve três titulares. O técnico
Léo Condé espera contar com os dois reforços que estiveram fora

Re for ços

Ar bi tra gem bai a na

SÉRIE B

Sampaio reforçado
contra o Operário
NERES PINTO

C
on ta gem re gres si va pa ra a 
quar ta par ti da do Sam paio 
Cor rêa na Sé rie B do Cam pe- 
o na to Bra si lei ro. O jo go se rá 

dis pu ta do no Cas te lão, às 16h30, con- 
tra o Ope rá rio-PR e o Tri co lor ne ces si- 
ta da vi tó ria pa ra me lho rar sua po si- 
ção. Após a ro da da de ter ça-fei ra (27), 
o ti me ma ra nhen se caiu pa ra o dé ci- 
mo lu gar na clas si fi ca ção. Um re sul ta- 
do po si ti vo di an te dos pa ra na en ses, 
no en tan to, po de rá dei xar os bo li vi a- 
nos com se te pon tos, mais pró xi mo 
do G4, de pen den do dos re sul ta dos da 
ro da da. O Ope rá rio es tá na 13ª co lo- 
ca ção.

O Sam paio vem de uma der ro ta pa- 
ra o Bahia (1 a 0), quan do não te ve três 
ti tu la res – Fer rei ra, Pi men ti nha e Ygor 
Ca ta tau – no Es tá dio da Fon te No va. O 
téc ni co Léo Con dé, no en tan to, es pe- 
ra con tar, no mí ni mo, com os dois úl- 
ti mos. A si tu a ção de Fer rei ra ain da é 
du vi do sa, pois o atle ta se re cu pe ra de 
uma le são mus cu lar. En quan to is so, 
Lu cas Araú jo, que não atu ou na ca pi- 
tal bai a na, por for ça do con tra to de 
em prés ti mo com o ti me da Boa Ter ra, 
po de re a pa re cer no se tor de meio-
cam po.

Com o re tor no de Pi men ti nha e 
Ygor Ca ta tau, a equi pe fi ca mais ofen- 
si va.  É com es se es que ma que o téc ni- 
co tri co lor pre ten de ven cer os jo gos 
dis pu ta dos em ca sa. Com pou co tem- 
po pa ra os trei na men tos, a equi pe en- 
cer ra nes ta sex ta-fei ra os pre pa ra ti vos 
de cam po no CT Jo sé Car los Ma ci ei ra.  
A pro vá vel for ma ção ini ci al se rá es ta:

Ar bi tra gem ca ri o ca

Mo di fi ca ção

Nad son

SAMPAIO CORRÊA VEM DE DERROTA PARA O BAHIA, NA ÚLTIMA RODADA DA SÉRIE B 

Luiz Da ni el;  Ma teu si nho, Joé cio, Nil- 
son Ju ni or e Lu cas Hi pó li to;  An dré 
Luiz, Lu cas Araú jo e Ra fa el Vi la;  Pi- 
men ti nha, Eron e Ygor Ca ta tau.

A CBF já de sig nou os ár bi tros pa ra a 
par ti da Sam paio x Ope rá rio.  Ale xan- 
dre Var gas Ta va res de Je sus (RJ), te rá 
co mo as sis ten tes Thi a go Hen ri que 
Ne to Cor rea Fa ri nha e Mi cha el Cor- 
reia, to dos do Rio de Ja nei ro. O Quar to 
Ár bi tro se rá Pau lo Jo sé Sou za Mou rão 
(MA), o Ana lis ta de Cam po Mar ce lo 
Bis po Nu nes Fi lho (MA). Ár bi tro de Ví- 
deo: Ro dri go Car va lha es de Mi ran da-
RJ.

Por meio da Fe de ra ção Ma ra nhen- 
se de Fu te bol (FMF) o De par ta men to 
de Com pe ti ções da CBF in for mou que 
o jo go do dia  7 de maio, en tre CRB e 
Sam paio Cor rêa, mar ca do ini ci al- 

men te pa ra um sá ba do, às 19h, foi 
mo di fi ca do em sua da ta pa ra se gun- 
da-fei ra (09/05), às 20h, no Es tá dio Rei 
Pe lé, na ca pi tal ala go a na. A trans fe- 
rên cia foi fei ta a pe di do do clu be 
man dan te, com a con cor dân cia da 
emis so ra de te le vi são de ten to ra dos 
di rei tos de trans mis são ao vi vo.

Des ta que do Cor di no no Cam pe o- 
na to Ma ra nhen se-2022, o ata can te 
Nad son Mes qui ta, 22 anos, foi anun-
ci a do pe la di re to ria tri co lor co mo no- 
vo con tra ta do. O atle ta, no en tan to, 
ain da ti nha con tra to com o clu be do 
in te ri or no dia em que foi fe cha da a ja-
ne la de con tra ta ções  pa ra agre mi a- 
ções das sé ri es A e B do Bra si lei ro 
(12/04). O de par ta men to ju rí di co 
bus ca in for ma ções na CBF so bre a le- 
ga li da de do lan ça men to do atle ta an- 
tes da re a ber tu ra de no vos con tra tos 
em ju lho.

SÉRIE D

Moto encara Juventude Samas com cautela

Ape sar do bom de sem pe nho de- 
mons tra do pe lo ti me do Mo to na par- 
ti da di an te do  4 de Ju lho-PI, o téc ni co
Jú lio Cé sar Nu nes con si de ra que o jo- 
go do pró xi mo do min go (1º de maio),
con tra o Ju ven tu de Sa mas, no Nho zi- 
nho San tos, tem seu grau de di fi cul da- 
des pa ra os ru bro-ne gros, no ta da- 
men te, pe las me xi das que te rá de fa- 
zer. “A vi tó ria so bre o 4 de Ju lho foi im- 
por tan te, os atle tas com pra ram a
ideia, mas ago ra te mos que vi rar a pá- 
gi na. Es ta mos es tu dan do o Ju ven tu- 
de, um ad ver sá rio que jo ga de for ma
mui to co le ti va, se en tre ga mui to, to- 
dos os jo ga do res mar cam. En tão a
gen te pre ci sa ter mui to cui da do”.

Jú lio Cé sar en ten de que mes mo
ain da res tan do 12 ro da das a se rem
cum pri das, ca da jo go ago ra tem que
ser vis to co mo uma fi nal, on de to dos
os jo gos são de ci si vos e se rá mui to im- 

por tan te pre va le cer o fa tor ca sa. Nes- 
ta sex ta, o Mo to de ve rá de fi nir a equi- 
pe que co me ça rá jo gan do con tra o Sa- 
mas e a mais pro vá vel for ma ção se rá
es ta: Ro dri go Car va lho; Lu cas Hulk,
Luís Edu ar do, De dé e Caio Fe li pe (ou
Ca ri o ca); Naíl son, Jair e Le o mir;  Edu- 
ar do,  Emer son Ni ke  e Oséas (ou En- 
zo). Há ain da a pos si bi li da de do apro- 
vei ta men to de Ro nald Ca ma rão no
meio de cam po ou ata que. Tu do is so
de vi do a au sên cia do ata can te Dag- 
son, ex pul so no jo go an te ri or.

A pre fe rên cia do ata can te Nad son
pe lo Sam paio Cor rêa não foi co men- 
ta da pe lo pre si den te Yglesio Moyses.
O jo ga dor tam bém es ta va nas pre ten- 
sões mo ten ses, as sim co mo es te ve
Edre an, mas o di ri gen te já dei xou cla- 
ro que não en tra em lei lão. Ele tam- 

bém não deu si nais de ne go ci a ções
com ou tros pro fis si o nais fo ra  ou den- 
tro do es ta do, ape sar das su ges tões
apre sen ta das por tor ce do res da vin da
de mais ata can tes. O no me de Di o go,
atle ta que mar cou um dos mais be los
gols do Es ta du al, pe lo Cor di no, no
Cas te lão, di an te do Sam paio, tem si do
lem bra do, mas por en quan to ne-
nhum con ta to foi fei to com o atle ta.

A CBF  di vul gou os no mes dos ár bi- 
tros que es ta rão  atu an do no pró xi mo
do min go, na par ti da Mo to x Ju ven tu-
de Sa mas. Moi sés Fer rei ra Si mão (BA),
te rá co mo as sis ten tes An to nio Fer- 
nan do de Sou sa San tos (MA) e Ra el- 
son Al mei da (MA).Quar to Ár bi tro:
Mayron Fre de ri co dos Reis No vais
(MA); Ana lis ta de Cam po: Jor ge Luis
Vi a na da Sil va (MA). (N.P)

Pro gra ma ção

FIM DE SE MA NA

Se le ção Ma ra nhen se
dis pu ta Bra si lei ro
Re gi o nal de Judô

O Ma ra nhão es tá con fir ma do no Cam pe o na to Bra si- 
lei ro Re gi o nal de Judô – Re gião 1, com pe ti ção que se rá
re a li za da nes te fim de se ma na (30/4 e 1º/5) na ci da de de
Be lém (PA). 

Pa ra a dis pu ta des te even to, que é se le ti va pa ra a fa se
fi nal do cam pe o na to na ci o nal, a Se le ção Ma ra nhen se
se rá for ma da por mais de 70 ju do cas, dis tri buí dos em
di ver sas ca te go ri as: Sub-13, Sub-15, Sub-18, Sub-21 e
Sê ni or.

Os atle tas con vo ca dos pe la Fe de ra ção Ma ra nhen se
de Judô (FMJ) pa ra re pre sen tar o Ma ra nhão no Bra si lei- 
ro Re gi o nal se clas si fi ca ram a par tir dos re sul ta dos con- 
quis ta dos na pri mei ra eta pa do Cir cui to Ma ra nhen se
2022. O even to pro mo vi do pe la FMJ foi re a li za do no
Gol den Shop ping, no fim de mar ço.

“A Fe de ra ção tem fei to um tra ba lho de for ta le cer ca da
vez mais o judô no Ma ra nhão e, pa ra is so, bus ca mos in- 
ves tir em mais com pe ti ções e even tos que pos sam pre- 
pa rar nos sos ju do cas pa ra as dis pu tas re gi o nais e na ci o- 
nais. O Cir cui to Ma ra nhen se mos trou que nos sos ju do- 
cas es tão em bom ní vel téc ni co. Por is so, es ta mos com
bo as ex pec ta ti vas pa ra as dis pu tas do Bra si lei ro Re gi o- 
nal em Be lém. Se rá uma opor tu ni da de pa ra dar mos
mais ex pe ri ên cia aos nos sos atle tas e con se guir mos
bons re sul ta dos fo ra do Es ta do”, afir mou Ro dol fo Lei te,
pre si den te da FMJ.

Na pri mei ra eta pa do Cir cui to Ma ra nhen se, o des ta- 
que fi cou pa ra a As so ci a ção Des por ti va Maz zi li, pa ra a
Aca de mia Mon te Bran co e pa ra o Pro je to Judô Jaracaty,
que ti ve ram mais ju do cas no lu gar mais al to do pó dio.
Jun tos, os três clu bes con quis ta ram 30 me da lhas de ou- 
ro na dis pu ta do Cir cui to. Is so re pre sen ta que a ba se da
Se le ção Ma ra nhen se é com pos ta por atle tas des sas
equi pes.

No en tan to, ju do cas de ou tros clu bes tam bém são es- 
pe ran ça de bons re sul ta dos. É o ca so de Adryelly Pi nhei- 
ro, da Ip pon. Uma das atle tas ma ra nhen ses mais vi to ri- 
o sas de sua ge ra ção, ela es tá con fir ma da no Bra si lei ro
Re gi o nal de Judô – Re gião 1 e vai em bus ca do pó dio e,
con se quen te men te, che gar à fa se fi nal do cam pe o na to
na ci o nal. “As ex pec ta ti vas são as me lho res, pri mei ro pe- 
lo re tor no das com pe ti ções na ci o nais após a pan de mia,
e por ser uma com pe ti ção mui to im por tan te que so ma- 
rá pon tos pa ra a eta pa do Bra si lei ro Fi nal. Nes ses três úl- 
ti mos me ses, me de di quei bas tan te pa ra es sa com pe ti- 
ção, ten tan do con ci li ar fa cul da de, tra ba lho e ro ti na de
trei nos. Es tou em bus ca de mais um tí tu lo re gi o nal e es- 
pe ro, mais uma vez, con se guir es tar no lu gar mais al to
do pó dio e de se jo is so tam bém a to da a de le ga ção do
Ma ra nhão. Es ta re mos lá um tor cen do pe lo ou tro, apoi- 
an do, e dan do mui ta for ça a to dos”, dis se Adryelly.

Nes ses três úl ti mos me ses, me

de di quei bas tan te pa ra es sa

com pe ti ção, ten tan do con ci li ar

fa cul da de, tra ba lho e ro ti na de

trei nos. Es tou em bus ca de mais um

tí tu lo re gi o nal e es pe ro, mais uma

vez, con se guir es tar no lu gar mais

al to do pó dio e de se jo is so tam bém a

to da a de le ga ção do Ma ra nhão

A aber tu ra do Bra si lei ro Re gi o nal de Judô – Re gião 1
es tá mar ca da pa ra ocor rer às 8h30 de sá ba do (30), no Gi- 
ná sio Po li es por ti vo de Ma ri tu ba, em Be lém (PA). Na
sequên cia, às 9h, co me çam os com ba tes da ca te go ria
Sub-18. À tar de, ha ve rá as dis pu tas das ca te go ri as Sub-
13 e Sê ni or. No do min go (1º/5), se rá da do iní cio às lu tas
do Sub-15 e Sub-21.

São Luís, sexta-feira, 29 de abril de 2022

https://banca.oimparcial.com.br/
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O projeto terá início com o Cacuriá de Dona Teté, o cantor Mano Borges e o Boi de
Morros, além de música eletrônica na abertura e nos intervalos das atrações

SO BRE A ACIL BRAS

VEM AÍ!

Shows no domingo (1º)
abrem São João do MA
PAULO FREITAS

• Ca cu riá de Do na Te té – 17h
• Ma no Bor ges – 19h
• Boi de Mor ros – 20:30h

‘Pes ca do res de de fi ta’

P
a ra os lu do vi cen ses que es tão 
com sau da de do São João, a 
es pe ra aca bou (!). O even to 
“Ma ra nhão de Re en con tros” 

vai re a li zar as pré vi as ju ni nas com 
uma pro gra ma ção di ver si fi ca da aos 
do min gos do mês de maio, na Con cha 
Acús ti ca da La goa da Jan sen, na Pon ta 
D’areia.

O pro je to te rá iní cio com o Ca cu riá 
de Do na Te té, o can tor Ma no Bor ges e 
o Boi de Mor ros (so ta que de or ques- 
tra), além de mú si ca ele trô ni ca na 
aber tu ra e nos in ter va los das atra ções.

Con fi ra os ho rá ri os de ca da apre- 
sen ta ção:

SÃO LUÍS SE PREPARA PARA O PERÍODO JUNINO COM PRÉVIAS NESTE FIM DE SEMANA
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A Pra ça do Pes ca dor, na Ave ni da Li- 
to râ nea, co nhe ci da por ser um dos 
car tões pos tais de São Luís, pas sou 
por uma in ter ven ção cul tu ral da Se- 
cre ta ria de Es ta do da Cul tu ra. 

As es cul tu ras dos pes ca do res fo ram 
“trans for ma das” em “ca bo clos de fi- 
ta”, per so na gens po pu la res do ima gi- 
ná rio ju ni no.

O car tão-pos tal se rá pon to cha ve 
das fes tas ju ni nas na ca pi tal ma ra- 
nhen se, e os lu do vi cen ses po de rão 
en trar no cli ma da fes ta pos tan do fo- 
tos no pon to tu rís ti co.

De acor do com o se cre tá rio de Es- 

ta do da Cul tu ra, Pau lo Vic tor, a ideia é 
fa zer uma pré via do São João e ao 
mes mo tem po fo men tar a eco no mia 
lo cal.

“Com es sas ações, o go ver no do Es-
ta do ge ra en tre te ni men to, com um 
even to ide a li za do pa ra to da a fa mí lia, 
ao tem po que con tri bui pa ra a ge ra- 
ção de em pre go e ren da, pois no en- 
tor no es ta rão pro fis si o nais li be rais. 
As sim, tra ba lha mos a cul tu ra e a eco-
no mia, pro van do que o even to São 
João não se tra ta so men te de atra ções 
ju ni nas”, dis se o se cre tá rio.

LITERATURA

Academia Nacional lança livro de maranhense

A ACADEMIA DE ARTES, CIÊNCIAS E LETRAS DO BRASIL LANÇA O LIVRO  “CONSTRUINDO VERSOS”, DA ESCRITORA RILNETE MELO.

A con cei tu a da Aca de mia de Ar tes,
Ci ên ci as e Le tras do Bra sil (ACIL- 
BRAS), atra vés de sua Su pe rin ten dên- 
cia no Es ta do do Ma ra nhão, lan ça rá,
nes ta sex ta-fei ra (29), o li vro de po e si- 
as “Cons truin do Ver sos”, da es cri to ra
ma ra nhen se Ril ne te Me lo. 

O even to, pri mei ro a ser re a li za do
no Ma ra nhão, se rá pre si di do pe lo jo- 
vem po e ta e tam bém imor tal da re fe- 
ri da ar cá dia, Wil la me Bel fort, que as- 
si na o pos fá cio da obra, e é o Pa la ce te
Gen til Bra ga que te rá a hon ra de se di- 
ar a so le ni da de.

So bre es se mo men to a au to ra da
obra nos con ta: “A emo ção de lan çar
meu pri mei ro li vro so lo é imen su rá- 
vel, ím par! sin to-me aman te da cons- 
tru ção de olha res e “Cons truin do Ver- 
sos” vem tra zer uma re fle xão exis ten- 
ci al da vi da pa ra os meus lei to res. 

A ACIL BRAS foi o ga ti lho de in cen- 
ti vo e apoio na cons tru ção des sa obra,
se rei eter na men te gra ta a es sa aco lhi- 
da e re co nhe ci men to ao meu tra ba- 
lho.”, con cluiu.

Já o su pe rin ten den te da ACIL BRAS
no Ma ra nhão, Wil la me Bel fort, nos fa- 
la so bre a im por tân cia da Aca de mia: 

“As aca de mi as exis tem

não pa ra es ban jar ou

im por um sta tus so ci al,

mas pa ra va lo ri zar

pes so as e su as

pro du ções de cu nho

in te lec tu al,

pos si bi li tan do o

pro ta go nis mo do ar tis ta

lo cal e fo men tan do a

cons tru ção de uma

so ci e da de cons ci en te de

seus di rei tos e de ve res

pa ra com a sua cul tu ra.”

A so le ni da de acon te ce rá às 20h, no
Pa la ce te Gen til Bra ga.

Fun da da em Vol ta Re don da-RJ, pe- 
lo Co men da dor Ma es tro Ar man do
Ca aräura, a Aca de mia de Ar tes, Ci ên- 
ci as e Le tras do Bra sil nas ceu da ne- 
ces si da de de pro ta go ni zar a cul tu ra
na ci o nal e seus res pec ti vos au to res. 

Ins pi ra da nas Aca de mi as de Ar tes e
Ci ên cia da Eu ro pa, de sen vol ve um
pro fí cuo tra ba lho, reu nin do pes so as
no tá veis nos se to res da ar te, cul tu ra e
ci ên cia ju rí di ca.

So bre o mes tre

NOVO ÁLBUM

Mestre Nelsinho lança
“Capoeira Angola Laborarte”

LANÇAMENTO PRESENCIAL DO ALBÚM ACONTECE HOJE

Nes te sex ta-fei ra (29) acon te ce o lan ça men to pre sen- 
ci al do ál bum “Ca po ei ra An go la La bo rar te”, do Mes tre
Nel si nho. A fes ta se rá no La bo rar te e con ta rá com gran- 
des no mes da mú si ca e cul tu ra po pu lar ma ra nhen se,
co mo Ca mi la Reis, Ro sa Reis e Chi co Nô, além de apre- 
sen ta ções de tam bor de cri ou la e ro das de ca po ei ra.

O dis co “Ca po ei ra An go la La bo rar te”, que foi lan ça do
em 2020 du ran te a pan de mia, até o mo men to não ha via
en con tra do opor tu ni da de pa ra reu nir pre sen ci al men te
pú bli co e ar tis tas.

Além da fes ta de lan ça men to, se rá pos sí vel tam bém
ad qui rir a có pia fí si ca do ál bum, que con ta com en car te
que traz in for ma ções co mo a sua fi cha téc ni ca, as le tras
das mú si cas, tex tos so bre o La bo rar te e o Mes tre Nel si- 
nho num pro je to grá fi co re a li za do por Je sus Chu se to.

É com ale gria que Mes tre Nel si nho com par ti lha es se
mo men to de sua car rei ra com o pú bli co de pois de anos
em pan de mia. So bre o pro ces so de gra va ção ele co men- 
ta: “nós ini ci a mos o pro ces so de gra va ção em 2018, nes- 
se pri mei ro mo men to fo ram gra va dos fai xas ao vi vo e
es se pro ces so de gra va ção foi den tro do La bo rar te. De- 
pois ti ve mos uma eta pa de gra va ção no es tú dio.”

Pa ra a ce le bra ção da fes ta, que acon te ce rá no La bo- 
rar te, Mes tre Nel si nho aguar da o pú bli co com en tra da
gra tui ta e uma boa mis tu ra de rit mos e sons – com ca po- 
ei ra, tam bor de cri ou la, for ró pé de ser ra e mui to mais.
Uma gra ta sur pre sa é a per for man ce de dan ça que se rá
re a li za da pe las bai la ri nas Sa bri na Di as, Ma ri na Cor rêa e
Ta ti a na So a res.

Mes tre Nel si nho é mes tre de ca po ei ra for ma do pe lo
Mes tre Pa ti nho, tem 47 anos e pra ti ca ca po ei ra des de os
11 anos de ida de. Atu al men te é co or de na dor da es co la
de ca po ei ra An go la do La bo rar te. Além de mi nis trar au- 
las no La bo rar te des de 1997, já tra ba lhou com o en si no
da ca po ei ra em es co las, uni ver si da des e pro je tos so ci- 
ais.

MÚSICA LOCAL

Maranhense Beto Ehong
lança clipe “Curare”

CLIPE TEM SELO CALIFORNIANO/USA INTERLINKED RECORDS

FOTO: HAILTON SANTOS

Uma pro du ção mu si cal in ter na ci o nal que tra duz a
be le za e a lu ta em tem pos de re sis tên cia. O ma ra nhen se
Be to Ehong lan çou o cli pe “Cu ra re”, com pro du ção mu- 
si cal do se lo ca li for ni a no/USA In ter lin ked Re cords, que
tem os mú si cos pro du to res Ste ve B e Ad da si Ad da si,
com tra ba lhos as si na dos jun tos a gran des no mes da
mú si ca mun di al co mo Sno op Dog, Emi nem, The Ga- 
mer, Mi cha el Jack son (Ste ve) e Los Lo bos, João Gor do do
Ra tos de Po rão (Ad da si).

O cli pe, fei to no cen tro his tó ri co de São Luís pe la Ca- 
ra bi nas Fil mes, tem co mo pro ta go nis tas íco nes da cul- 
tu ra po pu lar lo cal co mo o ca zum bá (Hu go Be níg no), a
ín dia do bum ba boi da Flo res ta (Ge li ci a ne Mo ra es), o fo- 
fão (Flá via Je o na ra) que é um dos mais mar can tes per so- 
na gens do car na val de São Luís, e mais o Ma ko ko (Be to
Ehong), cri a do pe lo pró prio ar tis ta pra sim bo li zar a ar te
de cul tu ras an ces trais pra con tar uma his tó ria cheia
cheia de co res, for ça e di ver si da des em tem pos de ne ga- 
ção e fa zer va ler a ar te e o amor.

Cu ra re es tá dis po ní vel no Youtube, no ca nal da In ter- 
lin ked Re cords. Mais in for ma ções so bre o pro je to e o ar- 
tis ta po dem ser con fe ri das no be to ehong.com.

São Luís, sexta-feira, 29 de abril de 2022
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CLI, da IG4 Capital, bate recorde de exportação no Tegram 
O terminal, que detém 25% de participação no Consórcio Terminal de Grãos, do Porto do Itaqui, exportou mais de 80 mil toneladas de soja somente neste mês

A CLI - Corredor Logística e Infraestrutura 

S.A alcançou, nesta quinta-feira (28), um novo 

recorde de movimentação de carga no Porto de 

Itaqui: 80.270 mil toneladas de soja embarcadas. 

Em 2021, o terminal apresentou um crescimento 

de 25,77% no volume de soja, maior em compa-

ração com 2020. A expectativa de crescimento é 

de 20% para este ano. O navio Kydonia, originá-

rio da Grécia, será responsável por conduzir os 

grãos e terá como destino final a Espanha. Esta 

é a maior exportação feita no primeiro quadri-

mestre de 2022 e o maior embarque de soja já 

realizado desde a criação do Tegram, em mar-

ço de 2015. 

Para o Diretor de Operações da CLI, Marcos 

Pepe Bertoni, este resultado foi possível graças a 

três fatores: melhor eficiência operacional, trei-

namento especializado da equipe e o fato da CLI 

ser o único terminal 'bandeira branca' operante 

no Itaqui, ou seja, cujo dono não é uma trading 

ou uma empresa de transporte. "Por ter uma lo-

calização privilegiada no Porto do Itaqui, o Te-

gram é um dos maiores terminais de grãos do 

Brasil e torna-se ponto de embarque de grande 

parte da soja, farelo de soja e milho produzi-

dos no Maranhão, Piauí, Tocantins e, ainda, 

no nordeste do Mato Grosso", revela. "As-

sim, os produtores de grãos da Matopiba 

podem aumentar tanto a área produtora, 

quanto a produtividade, com o conforto 

de poder vender seus grãos para tradin-

gs a preços bem competitivos", completa 

Marcos Pepe. 

A CLI está investindo, a curto prazo, em 

serviços de automação e sistemas para con-

tribuir com o aumento de produtividade e 

aprimorar a operação atual, além de ga-

rantir a qualidade da soja manuseada pelo 

terminal. "Estamos na fase final de imple-

mentação de novas tecnologias que vão me-

lhorar a comunicação e os serviços presta-

dos. Além disso, estamos em contato com 

uma empresa de tecnologia logística a fim 

de modernizar os nossos processos ope-

racionais", explica o diretor Administrati-

vo da CLI, Fabio Arbex Suzuki. A operação 

do terminal funciona com as recepções de 

grãos dos trens e caminhões, esteiras para 

levar o grão para o armazém, esteiras e carrega-

dor para colocar os grãos nos navios.

O Terminal de Grãos do Maranhão (Tegram) 

passou por uma expansão em setembro do ano 

passado, duplicando sua capacidade para 15 mi-

GERAL8
São Luís, sexta-feira, 29 de abril de 2022

lhões de toneladas. A CLI, junto com os seus só-

cios no Tegram, está avaliando alternativas para 

uma terceira fase de expansão, a fim de tornar 

as exportações  e o agronegócio brasileiro mais 

competitivos.
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Café Com Advocacia

A OAB-MA, em par ce ria com Es co la Su pe- 
ri or da Ad vo ca cia Prof. Jo sé Ve ra-Cruz San ta-
na, pro mo ve rá o IV Ca fé Com Ad vo ca cia, dia
3 de maio, às 14h, no Fó rum da Jus ti ça do
Tra ba lho. O even to ain da con ta rá com o mi-
ni cur so so bre o te ma “Atu a li da des em Di rei- 
to do Tra ba lho”. O pre si den te da OAB/MA,
Kaio Sa rai va, e o Juiz ti tu lar da Va ra do Tra ba- 
lho de Pe drei ras, Le o nar do Fer rei ra, se rão os
con vi da dos pa ra fa lar so bre a te má ti ca.

“Família Madrigal”

A Ado le ta Pro du ções apos ta em mais um
su ces so de pú bli co e traz pa ra a Ilha do Amor
“O en can to da fa mí lia Ma dri gal”. Ins pi ra do
na ani ma ção En can to, da Disney+, a apre-
sen ta ção acon te ce no dia 22 de maio, no Te a-
tro Arthur Aze ve do. Com du as ses sões con- 
fir ma das, às 16h e às 18h, o es pe tá cu lo reú ne
elen co com pos to por no ve ato res. Os in gres-
sos es tão dis po ní veis pa ra ven da no si te In-
gres so Di gi tal e na Bi lhe te ria do TAA

Eis aqui to da or gu lho sa a equi pe
de en ge nhei ros e ar qui te tos da Em -
pre sa Ma ra nhen se de Ser vi ços Hos -
pi ta la res (EM SERH), que faz par te da
obra de cons tru ção do no vo hos pi tal
pú bli co do Ma ra nhão, o Hos pi tal da
Ilha, cu ja pri mei ra eta pa foi inau gu -
ra da dia 1º de abril. São eles: Igor Lo -
pes de Cas tro (En ge nhei ro ele tri cis -
ta), Le an dro Bar ros (En ge nhei ro ci -
vil), Thaynnã Me ne ses (En ge nhei ra
ci vil), An dres sa Li ma (Ge ren te de en -
ge nha ria), Rais sa Ser pa de Car va lho
(Ar qui te ta e ur ba nis ta) e Luís Fe li pe
Tei xei ra (Ar qui te to e ur ba nis ta), res -
pon sá veis pe la ma nu ten ção pre di al
da obra. A pri mei ra eta pa da no va
uni da de con ta com 59 lei tos de en -
fer ma ria, 10 lei tos de UTI adul to, só
pa ra se ter uma ideia.

O go ver na dor de Mi nas
Ge rais, Ro meu Ze ma,
foi con vi da do pe lo fo -
tó gra fo Val dez Ma ra -
nhão, pa ra abri lhan tar
a 31ª edi ção da Fei jo a -
da do Ma ra nhão, even -
to que vai acon te cer
dia 27 de Agos to no
Ho tel Dayrell em BH.
No fla gran te, são vis -
tos du ran te o lan ça -
men to da Via Li ber da -
de: mai or ro ta tu rís ti ca
do país, que in te gra
três es ta dos e o Dis tri -
to Fe de ral, que ocor reu
em BH dia 26 pas sa do

A ci ne as ta e es cri to ra
Mi le na Car va lho; au to -
ra do pro je to cul tu ral
“Sou Mu lher e Mui ta
Coi sa” na fo to com
Hel der Tei xei ra, di re tor
da Alu mar, em pre sa
que é pa tro ci na do ra
mas ter des te pro je to
iti ne ran te. Sua me ta é
le var ro das de con ver -
sas e ofi ci nas de es cri -
ta cri a ti va pa ra 9 ci da -
des do Nor des te, re -
gião que, se gun do le -
van ta men to, tem al tas
ta xas de abu so se xu al
e cri mes de fe mi ni cí -
dio.

Prefeito Empreendedor

No pró xi mo dia 3, 14 pre fei tos dis pu ta rão as
oi to ca te go ri as da pre mi a ção ‘Pre fei to Em pre- 
en de dor’, re a li za da pe lo Se brae-MA. Os ges to res
fi na lis tas, den tre os quais os ven ce do res da eta- 
pa es ta du al do XI Prê mio Se brae Pre fei to Em- 
pre en de dor, se rão co nhe ci dos du ran te even to
mar ca do pa ra 18h, em São Luís. O even to con ta- 
rá com a pre sen ça de au to ri da des po lí ti cas mu- 
ni ci pais de vá ri as re giões, além de de pu ta dos e
se cre tá ri os es ta du ais. Os pre sen tes co nhe ce rão
pro je tos ven ce do res que pau ta ram o em pre en- 
de do ris mo em seus pro gra mas de go ver no. 

Comércio em alta

Com mais con su mi do res dis pos tos a pre sen- 
te ar no Dia das Mães 2022, a Pes qui sa de In ten-
ção de Com pras pa ra a da ta, re a li za da pe la Fe- 
de ra ção do Co mér cio de Bens, Ser vi ços e Tu ris- 
mo do Ma ra nhão (Fe co mér cio-MA), re ve la que
as ma mães lu do vi cen ses de vem co me mo rar o
seu dia com di rei to a mi mo. Na ces ta de pro du-
tos que ri di nhos, as pre fe rên ci as do con su mi dor
lo cal não des to a ram da que las apre sen ta das no
úl ti mo le van ta men to, em 2019, e as es co lhas
pri o ri tá ri as con ti nu am pau ta das em um tri pé
de itens pes so ais.

‘’Do Nosso Jeito’’,

“Vem Fes te jar!’’ É o tí tu lo do even to e ao mes- 
mo tem po o con vi te fei to pe la UF MA pa ra par ti- 
ci par do en cer ra men to da eta pa pre sen ci al do
pro je to ‘’Do Nos so Jei to’’, re a li za do pe la Pró-rei- 
to ria de Ex ten são e Cul tu ra (PRO EC). A fes ta
ocor re nes ta sex ta-fei ra (29), na Pra ça De o do ro,
em fren te à Bi bli o te ca Be ne di to Lei te. A pro gra- 
ma ção é com pos ta pe lo co le ti vo ‘’O Cir co tá na
Rua’’; Ro da Aber ta de Ca cu riá de Do na Te té; Jô
Con de e con ta ção do ‘’O Au to do Bum ba Meu
Boi’’; Ema nu e le Paz e Boi de Ni na Ro dri gues. A
Di re to ra de As sun tos Cul tu rais da UF MA, Ro sé- 

Pra curtir

O pro cu ra dor-ge ral
de jus ti ça, Edu ar do
Ni co lau, re ce beu, na
ma nhã des ta quin ta-
fei ra (28), o se cre tá rio
es ta du al de Cul tu ra,
Pau lo Vic tor, pa ra de -
ba ter as me di das
pre pa ra tó ri as pa ra o
São João do Ma ra -
nhão.

Ou tro ob je ti vo foi es -
cla re cer ao che fe do
Mi nis té rio Pú bli co
que as fes tas ju ni nas
vão pri o ri zar os gru -
pos e ar tis tas lo cais e
ga ran tir a di ver si da de
das apre sen ta ções
cul tu rais.

O Ma ra nhão es tá
con fir ma do no Cam -
pe o na to Bra si lei ro
Re gi o nal de Judô –
Re gião 1, com pe ti ção
que se rá re a li za da
nes te fim de se ma na
(30/4 e 1º/5) na ci da -
de de Be lém (PA).

Pa ra a dis pu ta des te
even to, que é se le ti va
pa ra a fa se fi nal do
cam pe o na to na ci o -
nal, a Se le ção Ma ra -
nhen se se rá for ma da
por mais de 70 ju do -
cas, dis tri buí dos em
di ver sas ca te go ri as:
Sub-13, Sub-15, Sub-
18, Sub-21 e Sê ni or.

Os ar ti gos de Per fu -
ma ria e Cos mé ti cos
li de ram o ran king da
lis ta com 30% da in -
ten ção de pre sen te
pa ra o Dia das Mães.
Itens de Ves tuá rio e 

Aces só ri os fo ram a
se gun da prin ci pal es -
co lha de com pra,
apon ta da por 24,9%
dos en tre vis ta dos. 

Os Sa pa tos, Cin tos ou
Bol sas po si ci o nam-
se no ter cei ro lu gar
da lis ta.
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