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Reativação de fábrica,
indústria de alumínio
acelera geração de
emprego e renda
no Maranhão

Zona de Processamento
de Exportação , ZPE o
futuro do 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. PÁGINA 5

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

PÁGINA 4

Quando chega o
mês de maio...
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 Jansen, na Ponta D’areia. PÁGINA 7

de Lago do Junco – MA. Publicado no Diário Oficial da União, Seção 3
01 de abril de 2022; Publicado no Diário do Estado do Maranhão, Public
19, sexta-feira, 01 de abril de 2022; Publicado no Jornal O Imparcial, Pá
2022; Publicado no Diário Oficial do Município de Lago do Junco - M
. Tendo em vista que há algum

Polícia caça ladrão de
cachorros no Vinhais

Sessão Pública, para que não ocorram prejuízos a Administração Públi
que a administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de
porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de c

. Pregoeiro Oficial:

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

Concurso da
Assembleia será
neste domingo

preceitua o Artigo 49 da Lei federal 8.666/93.
-

Lago do Junco

Mais de 28 mil candidatos vão fazer as
provas objetivas do concurso público da
Assembleia Legislativa do Maranhão, neste domingo (1º), em mais de 20 escolas e
universidades de São Luís. PÁGINA 3

de Obra de reforma e restauração do imóvel para fim institucional localizado à

As travessuras do PT

Mestre Nelsinho lança
“Capoeira Angola Laborarte”
PÁGINA 7

PORTO: 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. PÁGINA 8

Entender o PT do Maranhão é preciso morar no PT. Conviver com suas correntes ideológicas, 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
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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
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ZPE o futuro do Maranhão
EDILSON BALDEZ DAS NEVES
Presidente da Federação das Indústrias
do Estado do Maranhão-Fiema e vicePresidente da Confederação Nacional da
Indústria -CNI

de indústrias contribuindo para a expansão e diversiﬁcação dos negócios
do comércio exterior, além de ampliar
a incorporação de novas tecnologias,
aumento da competitividade e de
oferta de empregos e redução da desigualdade econômico-social em nosso
estado. Ao entregar esse estudo, a FIEMA sinaliza sua conﬁança e apoio ao
atual governo, e torce para que sejam
encontras soluções para nos colocar
no caminho do desenvolvimento via
ZPEs, com a atração de investimentos
em energias renováveis, siderúrgicas,
reﬁnarias e outras atividades.
A ZPE é um instrumento de desenvolvimento regional voltada para o
comércio exterior visando expandir
fronteiras e integrar a indústria maranhense e os seus produtos às cadeias
globais de valor, abrigando desde as
cadeias de suprimento até a formação
de hub de diversos manufaturados e
de hidrogênio verde, área em que o
nosso estado está se posicionando
muito bem.

O Maranhão possui malha ferroviária em expansão, com a construção do
ramal Estreito-Balsas, investimento
acionado pela VLI, e um Complexo
Portuário( Porto do Itaqui, TUPs da
A Federação das Indústrias do Esta- Vale e da Alumar e o novo porto de São
do do Maranhão-FIEMA, entidade re- Luís, em construção). Eles operam
presentativa dos anseios da indústria granéis sólidos e líquidos como minémaranhense, entregou ao governador rios, fertilizantes, combustíveis e seus
Carlos Brandão o estudo de viabilida- derivados, e grãos, recebendo quase
de técnica e econômico-ﬁnanceira 2000 navios no ano passado.
Projetos de sucesso como a impara implantação de uma Zona de
Processamento de Exportação no Ma- plantação da Zona Franca de Manaus
ranhão, projeto contratado por esta permitiu retirar o Amazonas da letarFederação. A proposição é uma orien- gia e se tornar um estado economicatação técnica para que o governo pro- mente forte, com a atração de investimova ações visando a instalação des- mentos que permitiram instalar o
sa importante ferramenta, aprovada maior polo industrial de eletroeletrôpelo Congresso Nacional. O tema que nicos do país.
se arrasta há décadas, agora pode se
A futura ZPE maranhense será um
tornar realidade diante de mudanças
do Marco Regulatório das ZPE’s e, ser- instrumento estratégico de desenvolvirá também de base, para atração de vimento do nosso estado. O Marainvestimentos voltados basicamente nhão, além de possuir grandes potenpara exportação e ao mercado inter- cialidades e caminhar para ser grande
produtor de energia limpa, avança no
no.
A partir da divulgação desse traba- sentido de transformar-se em um hub
lho os entes governamentais, a comu- de hidrogênio verde. Esse ambiente
nidade empresarial e os investidores também
contempla a implantação de um
terão acesso à essa janela de oportunidades, visando atrair capitais nacio- parque industrial voltado ao mercado
nais e internacionais para a instalação internacional, utilizando os benefíci-

os tributários existentes ou a serem
criados.
No país, conforme o Ministério da
Economia, aguardam concessão do
governo 147 projetos de implantação
dessas zonas de comércio internacional. Desde a aprovação do novo marco regulatório operam no Nordeste
apenas cinco unidades de ZPE: no
Porto de Pecém, no Ceará; em Parnaíba, no Piauí; Suape em Pernambuco;
Ilhéus, na Bahia; Macaíba, no Rio
Grande do Norte e em Parnaíba, no
Piauí. Essa perspectiva nos vislumbrou a contratar consultoria para a
instalação da nossa ZPE. O estudo
acordado por esta Federação poderá
ser o início de uma nova etapa para o
desenvolvimento da nossa economia.
Uma importante contribuição para o
fomento industrial deste estado, repleto de vantagens competitivas.
A implantação de um novo parque
industrial empresarial comportando
empresas industriais e de serviços em
sua área de abrangência, localizada
em espaço concentrador de infraestrutura e logística possibilitando o
acesso aos mercados globalizados vai
permitir a adesão de investidores, dos
governos municipal e estadual e enormes benefícios econômicos como geração de emprego, renda e melhores
condições de vida ao maranhense. Somente em janeiro deste ano o país
aportou 4,7 bilhões de dólares de investimento estrangeiro.
A nossa ZPE, conforme apontamentos do relatório, deve promover
redução de custos dos bens produzidos, gerar incentivos tributários, ampliar a competitividade da indústria e
unir os poderes públicos e todas as lideranças em torno deste projeto ao
criar clima favorável para atração dos
investimentos estrangeiros.
O governo estadual acerta ao lançar o Plano Maranhão 2050, contendo
ações, projetos e programas para elevação dos indicadores sociais do estado, abrangendo energia renovável, hidrogênio verde e implantação da ZPE
maranhense.
O Maranhão não pode mais esperar pela sua vez. O momento é agora.
Com esse estudo a Fiema cumpre seu
papel de ser um dos principais protagonistas do nosso desenvolvimento.

Como aprendi a falar Juçara
quem nos escolhe. No meu caso e no
da minha família, não foi diferente.
Vim de um lugar onde o açaí é uma
iguaria e assim que cheguei por aqui
me dei conta das diferenças que existem.

uma missão árdua, mas que me trouxe uma satisfação pessoal: conhecer
de perto a imensidão que esta terra
possui. Poder participar da mudança
que aconteceu, e principalmente qual
o impacto da chegada do SUS em regiões que antes eram descobertas me
Nunca imaginei que, trabalhando e proporciona um fôlego de vida. Quem
morando no Maranhão, enfrentaria me conhece sabe o quanto eu sou feium desaﬁo tão grande como foi a pan- to para o trabalho e hoje, em novas
demia do coronavírus. Mas por onde frentes e novos projetos, penso sempassei ao longo desse tempo, as pes- pre em como contribuir para assegusoas que cumprimentei, as unidades rar a dignidade para cada maranhende saúde, os trabalhadores e trabalha- se.
doras do SUS de alguma forma me deram força para concluir uma jornada
García Márquez dizia que a vida é
de muito êxito na saúde pública do es- uma sucessão de oportunidades, e
tado. De certa forma é gratiﬁcante po- desde que me dei conta disso, ainda
der olhar para trás e perceber que o le- jovem, passei a encarar cada dia com
gado que ﬁcou tem uma parcela, ain- muito aﬁnco e seriedade. Enfrentar
da que pequena, de contribuição mi- cada acontecimento na vida como
nha.
uma oportunidade nos faz, e me fez,
despejar cada gota de suor em trabaLembro que os primeiros meses de lhar em cima de objetivos concretos.
Quando cheguei ao Maranhão, ti- 2020 foram turbulentos e, tão logo tive Muitas vezes traçamos objetivos e sonha uma missão de trabalho muito ciência do tamanho da crise sanitária mos felizes com os resultados, muitas
bem deﬁnida. Colaborar na constru- que se aproximava, pensei nos meus vezes somos surpreendidos.
ção de políticas públicas que melho- irmãos e irmãs, familiares que moram
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corme comunicar. Hoje eu falo juçara
lhemos o lugar onde moramos, ele é
ri os quatro cantos deste estado em com muito orgulho!
MARCOS GRANDE
Gestor público e Ex-presidente da EMSERH.

MSE e LABORATÓRIOS
INTELIGENTES: UMA
NECESSIDADE
ANDRÉ SANTOS DA SILVA NETO
Engenheiro, Professor EBTT/IFMA, Membro Efetivo e 2° Secretário da Academia Maranhense de Ciências, Analista do
Cotidiano.
Desde sua criação propriamente dita no início dos anos 1990, a
internet vem protagonizando mudanças relevantes no cenário
econômico mundial. A capacidade de trocar dados acabou tornando-se essencial na dinâmica do mundo globalizado, popularizando-se completamente em todas as classes sociais. Essa popularização foi conceituada de revolução digital, que atualmente
vem impondo novos desaﬁos para a formação de recursos humanos, o que coloca a atuação docente diante de um novo paradigma: a necessidade de trabalhar questões que possibilitam a construção do conhecimento num processo educativo em torno da Biotecnologia e da Inteligência Artiﬁcial.
Diante desse cenário, Carvalho Neto (2017) destaca o modelo
de Educação 4.0 estruturado por quatro eixos teórico-tecnológicos em que competências e conhecimento explícito cumprem
um papel fundamental na formação de uma nova sociedade, onde as habilidades físicas cederão espaço às habilidades cognitivas, sistêmicas e sociais.
Para que esse novo modelo de ensino ocorra de fato, é fundamental uma reestruturação das práticas didático-pedagógicas
através de uma nova postura epistemológica dos docentes, que
deverão adotar uma abordagem teórica e tecnológica mais eﬁcaz
e associada a um modelo sistêmico de educação (MSE), em detrimento dos modelos atuais unilaterais, monolíticos e lineares.
O MSE constitui, portanto, um instrumento estratégico de ensino para professores e estudantes que permite um aprendizado
interativo e integrado às tecnologias da informação e comunicação (TIC). Um dos exemplos qualitativos e quantitativos da utilização das tecnologias da informação está associado à prática laboral do ensino com a utilização de laboratórios inteligentes. Os
laboratórios inteligentes são ambientes interativos de ensino utilizando componentes-chave da era 4.0, tais como: internet das
coisas, informações em nuvem, gerenciamento de informações e
rede sem ﬁo que busca atender, no universo de ensino, da pesquisa, da extensão e da sociedade, práticas pedagógicas inteligentes
e inovadoras.
Tem-se então um desaﬁo. O novo modelo de ensino apresentado engloba quase tudo que possa ser signiﬁcativo na mudança de
cultura da prática de ensino, ou seja, a utilização de laboratórios
inteligentes sob um modelo sistêmico de educação traz a necessidade de se implantar uma política acadêmica que envolve o interesse cientíﬁco, ético e cultural e também estrutural sob três eixos
sistêmicos: a superestrutura (paradigmas, currículos e modelos
de ensino-aprendizagem), mesoestrutura (tecnologia, técnica e
mídia) e a infraestrutura (equipamentos, dispositivos e instalações).
Percebe-se que no novo paradigma de ensino a implantação
de laboratórios inteligentes não possui um conceito de baixo para
cima e sim um conceito estruturante a partir da elaboração de
projetos pedagógicos que delinearão a utilização de tecnologias e
técnicas de aprendizagem que demandarão, por sua vez, a implantação desses laboratórios.
Apesar das grandes vantagens de se implantar um laboratório
inteligente sob modelo sistêmico de educação, ainda assim têmse questionamentos a serem respondidos e que, portanto, geram
oportunidades de projetos resolutivos:
· Como implantar tais laboratórios em estruturas laboratoriais
existentes?;
· Quais métodos de capacitação do corpo Docente e Administrativo devem ser adotados, levando em consideração a heterogeneidade do público?;
· Como tornar o modelo sistêmico de Educação e a utilização
de laboratórios inteligente missão e visão institucional?;
· Quais critérios devem ser adotados para integrar currículos
dentro das tecnologias de informação e comunicação?
Diante do exposto, nos parece claro que desenvolver ciência e
tecnologia a partir de um ensino sistêmico, com utilização das
TICs, não é uma atividade puramente tecnicista, como acreditam
alguns pedagogos mais conservadores: é mais do que isso, é uma
imersão do estudante na abordagem de problemas da sociedade
que o rodeiam e que o potencializam desenvolver habilidades
cognitivas na construção de conhecimento qualitativo cada vez
mais contextualizado com o bem-estar da sociedade.
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CÂMARA FEDERAL

Maranhãozinho pode
ter mandato cassado
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
SAMARTONY MARTINS

D

istante da Câmara dos Deputados desde o dia 17 de
abril, quando pediu licença
de 120 dias, para “tratar de
assunto particular”, o deputado federal, Josimar de Maranhãozinho (PL),
pode ter seu mandato cassado. A representação está sob o comando do
deputado Paulo Azi (União Brasil-BA),
que é o atual presidente do Conselho
de Ética da Câmara Federal. Josimar é
suspeito de desviar recursos da Saúde
viabilizados por emendas parlamentares em cidades do Maranhão.
O parlamentar que destinou emendas no valor de R$ 35 milhões, é précandidato ao governo do Maranhão
foi aconselhado por aliados para pedir licença do cargo e ﬁcar distante
das redes sociais com intuito de evitar
um desgaste político de sua imagem.
Com a saída, Josimar de Maranhãozinho abriu espaço para o seu suplente
Paulo Marinho Júnior, que renunciou
ao mandato de vice-prefeito de Caxias
para assumir a vaga na Câmara dos
Deputados..
No início de março, Josimar de Maranhãozinho foi alvo de uma nova
operação da Polícia Federal, que fez
uma ação de busca e apreensão na residência do parlamentar que foi acusado mais uma vez de desvio de recursos públicos por meio de empresas de
fachada. Para Josimar, as operações
em seu desfavor tem relação direta
com a sua pré-candidatura ao Governo do Estado e ao seu desempenho na
articulação política, com a constru-

INVESTIGAÇÕES DA PF APONTARAM QUE JOSIMAR DESVIOU RECURSOS DE AS EMENDAS
ção de um grupo que integra dezenas
de prefeitos e deputados estaduais.
Por conta das investigações que estão sendo realizadas, a tendência é
que o parlamentar não concorra mais
ao governo. O parlamentar, que alvo
de pelo menos três inquéritos da PF.
Em um deles, Maranhãozinho foi ﬁlmado em uma ação controlada manuseando caixas de dinheiro e entregando o material a aliados, conforme
vídeos divulgados pelo GLOBO.
Nesta semana, o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), decidiu
destravar os pedidos de quebra de decoro contra deputados, ação que também atinge Maranhãozinho. Lira liberou um total de 22 representações ao
Conselho de Ética da Câmara para
que sejam instaurados os processos
contra os parlamentares. O Conselho
retomou as atividades esta semana. A
representação contra o deputado ainda aguarda designação de relator para
ter prosseguimento. O documento foi
apresentado no ﬁnal do ano passado
ao colegiado pelo partido Rede Sus-

tentabilidade, baseando-se nas apurações da Polícia Federal. De acordo
com a legenda, o deputado “parece ter
cometido crime de corrupção, apropriando-se de escassos recursos públicos”.
O parlamentar tem negado o cometimento de irregularidades. Sobre
o vídeo com caixa de dinheiro, ele disse na ocasião que a imagem retratava
a sua atividade empresarial na pecuária “com compra e venda de gado e
equipamentos com órgãos privado”
Maranhãozinho é presidente estadual do PL no Maranhão, partido que
ﬁliou mês passado o presidente Jair
Bolsonaro e seu ﬁlho mais velho, o senador Flávio Bolsonaro, e é comandado por Valdemar Costa Neto, condenado no escândalo do Mensalão do
PT. A reportagem de O Imparcial entrou em contato com assessoria de comunicação de Josimar de Maranhãozinho para que o mesmo se pronunciasse sobre as acusações, mas até o fechamento desta edição não houve retorno.

SELETIVO

Concurso da Assembleia será neste domingo

As travessuras do PT
Entender o PT do Maranhão é preciso morar no PT.
Conviver com suas correntes ideológicas, 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. É a mesma situação
de um morador da Península se mudar para o bairro
Areinha, em São Luís, e tentar entender a vida de seus
habitantes. É uma incrível experiência pluralizada, debaixo da mesma estrela vermelha. Mesmo assim, é o
único caso de um partido levar ao Palácio do Planalto
dois presidentes seguidos – oito anos de Lula e seis de
Dilma Rousseff –, derrubada no golpe de 2016.
No Maranhão o PT já sofreu intervenção nacional em
2010, por decidir por maioria de três de votos de vantagem, poiar a candidatura de Flávio Dino (PCdoB) ao governo. Como Lula passou a gostar do PMDB, de José
Sarney, presidente do Senado, e de Michel Temer, vice
de Dilma Rousseff, a intervenção foi decretada em favor
de Roseana Sarney, que ganhou a eleição de Flávio Dino,
tendo o petista Washington Oliveira como vice. Nessa
condição ele foi indicado para o Tribunal de Contas do
Estado, órgão que hoje ele preside. Como não existe expetista, e sim ex-ﬁliado, Washington ainda tem forte inﬂuência no PT.
Daqui a um mês, o PT maranhense vai realizar seu encontro estadual para eleger o vice do pré-candidato Carlos Brandão, fruto da aliança costurada com o PSB, hoje
morada do próprio chefe do Executivo e de seu antecessor Flávio Dino. A votação envolve 160 delegados que
vão indicar o vice entre Felipe Camarão e o deputado estadual José Inácio, cujo “campo” reúne correntes lideradas pelo presidente Francimar Melo, o vice Augusto Lobato, o deputado federal José Carlos, o ex-secretário de
Direitos Humanos Francisco Gonçalves e várias outras
ﬁguras que batem cabeça na legenda. São eles que vão
escolher cada delegado.
Até agora, todos “campos” petistas têm consciência
de que só uma reviravolta inesperada tiraria Felipe Camarão da chapa de Brandão. Mas Zé Inácio, que precisa
garantir sua reeleição, vai alimentar a expectativa de que
pode ser ele o companheiro de Brandão. A confusão é
tanta que até Weverton Rocha (PDT), adversário de
Brandão na disputa estadual, joga pesado para abiscoitar vantagem na divisão interna do PT. Ele receber Lula
em seu palanque seria o troféu para exibir a sua plateia.
Mas Brandão cedeu quatro secretarias ao PT e está no
PSB, legenda que já indicou Geraldo Alckmin vice de Lula, com quem o petista vai percorrer o Brasil antes e depois das convenções entre 20 de julho e 5 de agosto.
———————————————————————

TJ bem maior

Mesmo depois de eleger e empossar três novos desembargadores, o Tribunal de Justiça do Maranhão ainda terá mais quatro já aprovados pelo plenário e pela Assembleia Legislativa a serem incorporado à corte estadual nos próximos dias.

TJ bem maior (2)

Logo após ser empossado na presidência, o desembargador Paulo Velten vai concluir a expansão do TJ\MA
para 37 membros. Faltam dois por merecimento, um da
OAB e um do Ministério Público, eleitos em lista tríplice,
pelo quinto constitucional.

Brincar de Deus?

Sentado na presidência do Senado, o senador Roberto Rocha (PTB) entrou na celeuma entre o presidente
Bolsonaro, com quem é alinhado, e o STF. Rocha concluiu a fala assim: “Acho que já é hora de alguns membros do Judiciário pararem de brincar de Deus”.
———————————————————————

“Senti-me orgulhoso e feliz comigo mesmo”

PROVAS DO CONCURSO PÚBLICO DAASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO ACONTECERÁ EM DOIS HORÁRIOS NO DOMINGO
Mais de 28 mil candidatos vão fazer
as provas objetivas do concurso público da Assembleia Legislativa do
Maranhão, neste domingo (1º), em
mais de 20 escolas e universidades de
São Luís. Segundo Vívian Vicentine,
diretora da Fundação Centro Estadual
de Estatísticas, Pesquisas e Formação
de Servidores Públicos do Rio de Janeiro (Fundação Ceperj), responsável
pela organização do concurso, está
tudo pronto para a realização desta
etapa do certame.
No turno matutino, das 9h às 12h,
ocorre a aplicação das provas dos
candidatos de nível médio; e no turno
vespertino, das 14h15 às 18h15, das
provas de nível superior, com exceção
do cargo de consultor legislativo, que
se estende até as 18h45.
O Edital 01/2021, que rege o certa-

me, pode ser acessado no endereço
eletrônico
https://ceperj.selecao.net.br/ e no portal da Assembleia
por
meio
do
endereço
https://www.al.ma.leg.br/home/.
A diretora de concurso e processo
seletivo da Fundação Ceperj, Vívian
Vicentine, fez recomendações aos
candidatos, principalmente quanto
aos documentos exigidos para acessar
os locais de provas. “O candidato precisa acessar o Cartão de Conﬁrmação
de Inscrição (CCI) no endereço
https://ceperj.selecao.net.br/ , pois
sua apresentação é obrigatória para
acessar a sala ou local de prova, com
um documento oﬁcial e original de
identidade com foto. É preciso que o
candidato leia o edital do concurso e
chegue ao local de prova com, no mínimo, uma hora de antecedência, mu-

nido de caneta esferográﬁca de corpo
transparente e tinta de cor preta ou
azul”, adverte.

Uso de máscaras

Vívian Vicentine esclareceu que,
em razão do decreto do Governo do
Maranhão, que tornou facultativo o
uso de máscaras de proteção à Covid19, não será obrigatório que os candidatos as usem durante o concurso.

Atendimento aos candidatos

O atendimento aos candidatos estará disponível no dia 30/04/2022 (sábado), das 9h às 17h, e no dia
01/05/2022 (domingo), das 7h às 14h,
por intermédio do telefone (21) 23347146 e do email alema@ceperj.rj.gov.br.

Do presidente Jair Bolsonaro, falando a apoiadores sobre o perdão dado ao deputado bolsonarista Daniel Silveira (PTB), confrontando o STF.
———————————————————————
O presidente da Assembleia Legislativa, Othelino Neto (PCdoB) abre hoje em Paulino Neves,
entre os Lençóis Maranhenses e Delta do Parnaíba, a 7ª edição do programa Assembleia em
Ação. Políticos de 17 municípios vão debater os problemas locais com os deputados.

1

É a primeira dessas itinerâncias pós-pandemia
da covid e deve ser a última deste ano, em razão da campanha eleitoral. Trata-se da oportunidade que as lideranças locais e comunidade têm para debater com a Alema, os problemas
que enfrentam.
———————————————————————

2

Projeto 2050

O governador Carlos Brandão está preparando um
projeto de desenvolvimento para o Maranhão com visão para 2050. Signiﬁca que ele não só tem expectativa
de ser reeleito, quanto também prospectar o futuro no
longo prazo.
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VIDA

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

oimparcial.com.br

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

“TROCA COM BÔNUS”

VINHAIS

Polícia caça ladrão
de cachorros
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
DOUGLAS CUNHA

A

s Forças de Segurança sediadas na capital continuam desenvolvendo buscas visando
localizar e prender o indivíduo que praticou assalto, dia nove do
mês em curso, no Vinhais, subtraindo
um automóvel Fiat Mobi com três cachorros no seu interior.

Veja como ganhar
50% de desconto na
compra de novos
eletrodomésticos
Já está valendo o programa “Troca com Bônus” da
Equatorial Maranhão estará disponível para os clientes
de São Luís e da região metropolitana da capital maranhense: Paço do Lumiar, Raposa e São José do Ribamar.
O programa oferece 50% de desconto para a compra
de novos eletrodomésticos mais econômicos e eﬁcientes, em troca dos antigos que consomem mais energia.
O programa faz parte das ações de Eﬁciência Energética
da Equatorial Energia Maranhão regulado pela Agência
Nacional de Energia Elétrica (ANEEL).
O “Troca com Bônus” está disponibilizando 1.430 eletrodomésticos entre geladeiras, ar-condicionados, ventiladores e televisores para aquisição, mediante troca do
eletrodoméstico antigo, com o benefício do desconto de
50% sobre o valor total do produto. Ou seja: o cliente pagará apenas metade do valor do equipamento e a Equatorial Maranhão pagará a outra metade.

O AUTOMÓVEL FIAT MOBI, DE COR BRANCA, FOI LOCALIZADO E APREENDIDO PELA PM
branca, foi localizado e apreendido
pela Polícia Militar, na última terçafeira, dia 26, e entregue na Delegacia
Especial da Cidade Operária. Foi submetido a perícias pela Polícia TécniApós intensivas diligências desen- co-Cientíﬁca e entregue à sua proprivolvidas pelos investigadores da De- etária.
Um inquérito foi instaurado e tem
legacia de Furtos e Roubos de Veículos
e da Quarta Delegacia Distrital ( Vi- andamento com as investigações se
nhais), foi identiﬁcado o autor do ilíci- desenvolvendo, visando localizar e
to, que já está com sua prisão decreta- prender o suspeito . Vítima e testemuda pela Justiça. Dois dos três cachor- nhas já foram ouvidas. A Polícia está
ros furtados ,já foram localizados, fal- solicitando à comunidade que tenha
informações sobre o suspeito e do catando apenas um.
O automóvel Fiat Mobi, de cor chorro roubado, que informe através

do Disque-denúncia 181, garantindo
o sigilo absoluto.

O crime

Por volta das 13h30 do dia 9 de
abril, foi registrado um roubo de veículo no bairro Vinhais em São Luís.
Segundo informações da vítima, que é
médica veterinária, ela estava chegando ao Pet Shop onde trabalha, em
um veículo Fiat Mobi, de cor branca,
quando foi surpreendida por criminosos, que tomaram o carro de assalto
e levaram os três cachorros que estavam dentro do automóvel.

DECISÃO JUDICIAL

Justiça determina que Prefeitura abrigue idoso

Após pedido do Ministério Público
do Maranhão, a Justiça determinou
que o Município de São Luís, promova
o abrigamento imediato de um idoso
de 72 anos, em instituição pública de
longa permanência (asilo), ou em outra instituição de semelhante estrutura. Atualmente, ele se encontra internado no Hospital do Servidor (HSE).
Em caso de descumprimento da
medida, o Município poderá ter suas
contas bloqueadas, além de arcar
com multa diária a ser ﬁxada pelo juízo da Vara Especial do Idoso e de Registros Públicos.
Foi determinado, ainda, ao Município de São Luís que adote, dentro do
prazo estipulado, todas as providências necessárias para o abrigamento, incluindo a disponibilização de agentes, translado do idoso até a instituição e acompanhamento psicológico e
assistencial, provendo as condições
necessárias para resguardar a sua integridade física, bem como as condições mínimas de alimentação, higiene, vestimenta e cuidados básicos de
saúde.
A Ação Civil Pública de obrigação

de fazer foi ajuizada pela promotora
de justiça Eliane Ribeiro Azor, titular
da 2ª Promotoria de Justiça de Defesa
do Idoso de são Luís.

Apuração

A ação ministerial foi ajuizada após
a notícia de fato instaurada para apurar a situação de abandono familiar
em que se encontrava o idoso. De
acordo com relatório social do Hospital do Servidor (HSE), o paciente idoso deu entrada no estabelecimento no
dia 3 de fevereiro de 2022, inicialmente acompanhado por uma sobrinha,
que, posteriormente, contratou uma
cuidadora. “Todavia, a partir do dia 6
de fevereiro, o paciente ﬁcou desacompanhado, e apesar das inúmeras
tentativas de contato com a família,
esta permaneceu inerte”, relata a
Ação Civil.
No dia 9 de fevereiro, o Serviço Social do HSE entrou em contato com
uma cunhada do paciente para informar a programação de alta hospitalar
e a necessidade, mais uma vez, de um
acompanhante. Contudo, ela se mostrou irritada e resistente em aceitar a

saída do paciente da unidade, alegando não ter condições de recebê-lo em
sua residência.
Posteriormente, em novo contato
do hospital com a sobrinha do idoso,
esta aﬁrmou que tomaria as medidas
necessárias para a alta do paciente.
Contudo, não atendeu mais as ligações feitas pelo Serviço Social e nem
respondeu as mensagens de WhatsApp.
Segundo o Ministério Público, a
Defensoria Pública do Estado do Maranhão também realizou tentativas
para que a família ﬁzesse o acolhimento do idoso, mas sem sucesso.
Após o recebimento da demanda, a 2ª
Promotoria do Idoso, igualmente, fez
buscas junto aos familiares, entretanto, sem êxito. “O idoso se encontra em
situação de vulnerabilidade, uma vez
que restou caracterizada a ausência
de familiares disponíveis a prestar os
atendimentos e auxílios de que ele necessita, não podendo manter-se permanentemente em uma Unidade
Hospitalar, haja vista o risco iminente
de adquirir outras doenças”, observa
a promotora de justiça Eliane Azor.

O programa segue enquanto durar o estoque, com
uma quantidade limitada de venda de produtos por dia,
respeitando a capacidade diária de atendimento dos lojistas credenciados do projeto.
“Os clientes que participarem do programa, efetuando a
troca, estarão adquirindo um equipamento mais econômico e eﬁciente, trazendo economia a curto prazo com
o desconto de 50% na compra do produto novo, e a longo prazo com a redução no valor da fatura de energia, já
que todos os produtos cadastrados na campanha têm
selo Classe A do Procel”, pontua o Gerente de Relacionamento com o Cliente, Rainilton Andrade.
O Analista de Projetos do Programa de Eﬁciência
Energética da Equatorial Maranhão, Luís Emílio Filho,
chama atenção para os benefícios do programa para o
meio ambiente. “Além do benefício do bônus de 50% aos
clientes, o “Troca com Bônus” contribui para a proteção
dos recursos naturais através do descarte correto dos
eletrodomésticos que poderiam ser jogados no lixo comum. Ou seja, os clientes também contribuirão diretamente com o meio ambiente, minimizando os impactos
ambientais”, destaca.

Conﬁra as regras do programa:

Para participar é necessário que o cliente seja residencial (comum, rural ou baixa renda), não possua débitos vencidos com a Equatorial Energia, acesse o site da
Equatorial Energia (www.equatorialenergia.com.br),
clique em Maranhão, em seguida no banner do programa e depois em “Cadastre-se”. Preencha os dados solicitados, escolha o seu produto e dirija-se a uma das 5 lojas
credenciadas, em até 72h para realizar o pagamento.

Atenção

Será permitida a troca de um equipamento por conta
contrato e o antigo, que será trocado, deverá estar em
funcionamento. Além de arcar com o valor restante dos
50% do equipamento diretamente com a loja conveniada, o cliente deverá assumir os custos com a retirada e
instalação tanto do equipamento usado, quanto do novo em sua residência.

GERAL
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OPORTUNIDADES

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

Nesta quinta-feira (28), representando o governador
Carlos Brandão, o secretário-chefe da Casa Civil, Sebastião Madeira, participou, em São Luís, da solenidade de
reativação da fábrica de produção de alumínio da Alumar,
chamada de Redução. O evento reuniu autoridades federais, dos governos estadual e municipal, além de executivos da iniciativa privada.
Em andamento para retomada de toda a sua capacidade de produção, 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.
“Muito importante, o governador me incumbiu de agradecer 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 propício 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, visando 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 ambientais, com energia 100% renovável.

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

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

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 005/2022
ID nº 935154 - licitacoes-e.com.br
REGIDO PELA RESOLUÇÃO SENAC 958/2012–CN
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

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

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.

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 necessidades 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.

Brasília, 25 de abril de 2022.
João Martins da Silva Junior
Presidente da Confederação

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DE AREIA MA
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 003/2022 PMBA O município 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 interessados 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 eletrônica, 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 municipais 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, Esclarecimentos 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.

Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Passagem Franca – MA
AVISO 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.

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.

DEFENSORIA PÚBLICA
DO ESTADO DO MARANHÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2022-DPE/MA

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 licitação 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 licitações 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, Prédio 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.

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.

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.

ESTADO DO MARANHÃO
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO – UEMA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO
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:

ESTADO DO MARANHÃO CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO CNPJ
05.282.280/0001-91 RUA ELIAS BARROS, S/N – CENTRO – FONE: (099) 35310380. 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 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 Ministério 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

DATA

HORA

16/05/2022

9h30

PROCESSO
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.
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA
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.

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

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

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.
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São Luís, sexta-feira, 29 de abril de 2022
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SÉRIE B

Sampaio reforçado
contra o Operário
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
NERES PINTO

C

ontagem regressiva para a
quarta partida do Sampaio
Corrêa na Série B do Campeonato Brasileiro. O jogo será
disputado no Castelão, às 16h30, contra o Operário-PR e o Tricolor necessita da vitória para melhorar sua posição. Após a rodada de terça-feira (27),
o time maranhense caiu para o décimo lugar na classiﬁcação. Um resultado positivo diante dos paranaenses,
no entanto, poderá deixar os bolivianos com sete pontos, mais próximo
do G4, dependendo dos resultados da
rodada. O Operário está na 13ª colocação.
O Sampaio vem de uma derrota para o Bahia (1 a 0), quando não teve três
titulares – Ferreira, Pimentinha e Ygor
Catatau – no Estádio da Fonte Nova. O
técnico Léo Condé, no entanto, espera contar, no mínimo, com os dois últimos. A situação de Ferreira ainda é
duvidosa, pois o atleta se recupera de
uma lesão muscular. Enquanto isso,
Lucas Araújo, que não atuou na capital baiana, por força do contrato de
empréstimo com o time da Boa Terra,
pode reaparecer no setor de meiocampo.
Com o retorno de Pimentinha e
Ygor Catatau, a equipe ﬁca mais ofensiva. É com esse esquema que o técnico tricolor pretende vencer os jogos
disputados em casa. Com pouco tempo para os treinamentos, a equipe encerra nesta sexta-feira os preparativos
de campo no CT José Carlos Macieira.
A provável formação inicial será esta:

Seleção Maranhense
disputa Brasileiro
Regional de Judô
O Maranhão está conﬁrmado no Campeonato Brasileiro Regional de Judô – Região 1, competição que será
realizada neste ﬁm de semana (30/4 e 1º/5) na cidade de
Belém (PA).
Para a disputa deste evento, que é seletiva para a fase
ﬁnal do campeonato nacional, a Seleção Maranhense
será formada por mais de 70 judocas, distribuídos em
diversas categorias: Sub-13, Sub-15, Sub-18, Sub-21 e
Sênior.

SAMPAIO CORRÊA VEM DE DERROTA PARA O BAHIA, NA ÚLTIMA RODADA DA SÉRIE B
Luiz Daniel; Mateusinho, Joécio, Nilson Junior e Lucas Hipólito; André
Luiz, Lucas Araújo e Rafael Vila; Pimentinha, Eron e Ygor Catatau.

Arbitragem carioca

A CBF já designou os árbitros para a
partida Sampaio x Operário. Alexandre Vargas Tavares de Jesus (RJ), terá
como assistentes Thiago Henrique
Neto Correa Farinha e Michael Correia, todos do Rio de Janeiro. O Quarto
Árbitro será Paulo José Souza Mourão
(MA), o Analista de Campo Marcelo
Bispo Nunes Filho (MA). Árbitro de Vídeo: Rodrigo Carvalhaes de MirandaRJ.

Modificação

Por meio da Federação Maranhense de Futebol (FMF) o Departamento
de Competições da CBF informou que
o jogo do dia 7 de maio, entre CRB e
Sampaio Corrêa, marcado inicial-

mente para um sábado, às 19h, foi
modiﬁcado em sua data para segunda-feira (09/05), às 20h, no Estádio Rei
Pelé, na capital alagoana. A transferência foi feita a pedido do clube
mandante, com a concordância da
emissora de televisão detentora dos
direitos de transmissão ao vivo.

Nadson

Destaque do Cordino no Campeonato Maranhense-2022, o atacante
Nadson Mesquita, 22 anos, foi anunciado pela diretoria tricolor como novo contratado. O atleta, no entanto,
ainda tinha contrato com o clube do
interior no dia em que foi fechada a janela de contratações para agremiações das séries A e B do Brasileiro
(12/04). O departamento jurídico
busca informações na CBF sobre a legalidade do lançamento do atleta antes da reabertura de novos contratos
em julho.

SÉRIE D

Moto encara Juventude Samas com cautela

Os atletas convocados pela Federação Maranhense
de Judô (FMJ) para representar o Maranhão no Brasileiro Regional se classiﬁcaram a partir dos resultados conquistados na primeira etapa do Circuito Maranhense
2022. O evento promovido pela FMJ foi realizado no
Golden Shopping, no ﬁm de março.
“A Federação tem feito um trabalho de fortalecer cada
vez mais o judô no Maranhão e, para isso, buscamos investir em mais competições e eventos que possam preparar nossos judocas para as disputas regionais e nacionais. O Circuito Maranhense mostrou que nossos judocas estão em bom nível técnico. Por isso, estamos com
boas expectativas para as disputas do Brasileiro Regional em Belém. Será uma oportunidade para darmos
mais experiência aos nossos atletas e conseguirmos
bons resultados fora do Estado”, aﬁrmou Rodolfo Leite,
presidente da FMJ.
Na primeira etapa do Circuito Maranhense, o destaque ﬁcou para a Associação Desportiva Mazzili, para a
Academia Monte Branco e para o Projeto Judô Jaracaty,
que tiveram mais judocas no lugar mais alto do pódio.
Juntos, os três clubes conquistaram 30 medalhas de ouro na disputa do Circuito. Isso representa que a base da
Seleção Maranhense é composta por atletas dessas
equipes.
No entanto, judocas de outros clubes também são esperança de bons resultados. É o caso de Adryelly Pinheiro, da Ippon. Uma das atletas maranhenses mais vitoriosas de sua geração, ela está conﬁrmada no Brasileiro
Regional de Judô – Região 1 e vai em busca do pódio e,
consequentemente, chegar à fase ﬁnal do campeonato
nacional. “As expectativas são as melhores, primeiro pelo retorno das competições nacionais após a pandemia,
e por ser uma competição muito importante que somará pontos para a etapa do Brasileiro Final. Nesses três últimos meses, me dediquei bastante para essa competição, tentando conciliar faculdade, trabalho e rotina de
treinos. Estou em busca de mais um título regional e espero, mais uma vez, conseguir estar no lugar mais alto
do pódio e desejo isso também a toda a delegação do
Maranhão. Estaremos lá um torcendo pelo outro, apoiando, e dando muita força a todos”, disse Adryelly.

Nesses três últimos meses, me
dediquei bastante para essa
competição, tentando conciliar
Apesar do bom desempenho demonstrado pelo time do Moto na partida diante do 4 de Julho-PI, o técnico
Júlio César Nunes considera que o jogo do próximo domingo (1º de maio),
contra o Juventude Samas, no Nhozinho Santos, tem seu grau de diﬁculdades para os rubro-negros, notadamente, pelas mexidas que terá de fazer. “A vitória sobre o 4 de Julho foi importante, os atletas compraram a
ideia, mas agora temos que virar a página. Estamos estudando o Juventude, um adversário que joga de forma
muito coletiva, se entrega muito, todos os jogadores marcam. Então a
gente precisa ter muito cuidado”.
Júlio César entende que mesmo
ainda restando 12 rodadas a serem
cumpridas, cada jogo agora tem que
ser visto como uma ﬁnal, onde todos
os jogos são decisivos e será muito im-

portante prevalecer o fator casa. Nesta sexta, o Moto deverá deﬁnir a equipe que começará jogando contra o Samas e a mais provável formação será
esta: Rodrigo Carvalho; Lucas Hulk,
Luís Eduardo, Dedé e Caio Felipe (ou
Carioca); Naílson, Jair e Leomir; Eduardo, Emerson Nike e Oséas (ou Enzo). Há ainda a possibilidade do aproveitamento de Ronald Camarão no
meio de campo ou ataque. Tudo isso
devido a ausência do atacante Dagson, expulso no jogo anterior.

Reforços

A preferência do atacante Nadson
pelo Sampaio Corrêa não foi comentada pelo presidente Yglesio Moyses.
O jogador também estava nas pretensões motenses, assim como esteve
Edrean, mas o dirigente já deixou claro que não entra em leilão. Ele tam-

bém não deu sinais de negociações
com outros proﬁssionais fora ou dentro do estado, apesar das sugestões
apresentadas por torcedores da vinda
de mais atacantes. O nome de Diogo,
atleta que marcou um dos mais belos
gols do Estadual, pelo Cordino, no
Castelão, diante do Sampaio, tem sido
lembrado, mas por enquanto nenhum contato foi feito com o atleta.

faculdade, trabalho e rotina de

Arbitragem baiana

toda a delegação do Maranhão

A CBF divulgou os nomes dos árbitros que estarão atuando no próximo
domingo, na partida Moto x Juventude Samas. Moisés Ferreira Simão (BA),
terá como assistentes Antonio Fernando de Sousa Santos (MA) e Raelson Almeida (MA).Quarto Árbitro:
Mayron Frederico dos Reis Novais
(MA); Analista de Campo: Jorge Luis
Viana da Silva (MA). (N.P)

treinos. Estou em busca de mais um
título regional e espero, mais uma
vez, conseguir estar no lugar mais
alto do pódio e desejo isso também a

Programação

A abertura do Brasileiro Regional de Judô – Região 1
está marcada para ocorrer às 8h30 de sábado (30), no Ginásio Poliesportivo de Marituba, em Belém (PA). Na
sequência, às 9h, começam os combates da categoria
Sub-18. À tarde, haverá as disputas das categorias Sub13 e Sênior. No domingo (1º/5), será dado início às lutas
do Sub-15 e Sub-21.

IMPAR

oimparcial.com.br

Thayane Maramaldo
E-mail: maramaldothay@gmail.com
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NOVO ÁLBUM

VEM AÍ!

Shows no domingo (1º)
abrem São João do MA
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
FOTO: THAYANE MARAMALDO

PAULO FREITAS

P

ara 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 Jansen, na Ponta
D’areia.
O projeto terá início com o Cacuriá
de Dona Teté, o cantor Mano Borges e
o Boi de Morros (sotaque de orquestra), além de música eletrônica na
abertura e nos intervalos das atrações.
Confira os horários de cada apresentação:
• Cacuriá de Dona Teté – 17h
• Mano Borges – 19h
• Boi de Morros – 20:30h
‘Pescadores de de ﬁta’

SÃO LUÍS SE PREPARA PARA O PERÍODO JUNINO COM PRÉVIAS NESTE FIM DE SEMANA
A Praça do Pescador, na Avenida Litorânea, conhecida por ser um dos
cartões postais de São Luís, passou
por uma intervenção cultural da Secretaria de Estado da Cultura.
As esculturas dos pescadores foram
“transformadas” em “caboclos de ﬁta”, personagens populares do imaginário junino.
O cartão-postal será ponto chave
das festas juninas na capital maranhense, e os ludovicenses poderão
entrar no clima da festa postando fotos no ponto turístico.
De acordo com o secretário de Es-

tado da Cultura, Paulo Victor, a ideia é
fazer uma prévia do São João e ao
mesmo tempo fomentar a economia
local.
“Com essas ações, o governo do Estado gera entretenimento, com um
evento idealizado para toda a família,
ao tempo que contribui para a geração de emprego e renda, pois no entorno estarão proﬁssionais liberais.
Assim, trabalhamos a cultura e a economia, provando que o evento São
João não se trata somente de atrações
juninas”, disse o secretário.

MestreNelsinholança
“CapoeiraAngolaLaborarte”

LANÇAMENTO PRESENCIAL DO ALBÚM ACONTECE HOJE
Neste sexta-feira (29) acontece o lançamento presencial do álbum “Capoeira Angola Laborarte”, do Mestre
Nelsinho. A festa será no Laborarte e contará com grandes nomes da música e cultura popular maranhense,
como Camila Reis, Rosa Reis e Chico Nô, além de apresentações de tambor de crioula e rodas de capoeira.
O disco “Capoeira Angola Laborarte”, que foi lançado
em 2020 durante a pandemia, até o momento não havia
encontrado oportunidade para reunir presencialmente
público e artistas.
Além da festa de lançamento, será possível também
adquirir a cópia física do álbum, que conta com encarte
que traz informações como a sua ﬁcha técnica, as letras
das músicas, textos sobre o Laborarte e o Mestre Nelsinho num projeto gráﬁco realizado por Jesus Chuseto.
É com alegria que Mestre Nelsinho compartilha esse
momento de sua carreira com o público depois de anos
em pandemia. Sobre o processo de gravação ele comenta: “nós iniciamos o processo de gravação em 2018, nesse primeiro momento foram gravados faixas ao vivo e
esse processo de gravação foi dentro do Laborarte. Depois tivemos uma etapa de gravação no estúdio.”
Para a celebração da festa, que acontecerá no Laborarte, Mestre Nelsinho aguarda o público com entrada
gratuita e uma boa mistura de ritmos e sons – com capoeira, tambor de crioula, forró pé de serra e muito mais.
Uma grata surpresa é a performance de dança que será
realizada pelas bailarinas Sabrina Dias, Marina Corrêa e
Tatiana Soares.
Sobre o mestre
Mestre Nelsinho é mestre de capoeira formado pelo
Mestre Patinho, tem 47 anos e pratica capoeira desde os
11 anos de idade. Atualmente é coordenador da escola
de capoeira Angola do Laborarte. Além de ministrar aulas no Laborarte desde 1997, já trabalhou com o ensino
da capoeira em escolas, universidades e projetos sociais.

LITERATURA

MÚSICA LOCAL

Academia Nacional lança livro de maranhense

MaranhenseBetoEhong
lançaclipe“Curare”

FOTO: HAILTON SANTOS

CLIPE TEM SELO CALIFORNIANO/USA INTERLINKED RECORDS

A ACADEMIA DE ARTES, CIÊNCIAS E LETRAS DO BRASIL LANÇA O LIVRO “CONSTRUINDO VERSOS”, DA ESCRITORA RILNETE MELO.
Já o superintendente da ACILBRAS
A conceituada Academia de Artes,
Ciências e Letras do Brasil (ACIL- no Maranhão, Willame Belfort, nos faBRAS), através de sua Superintendên- la sobre a importância da Academia:
cia no Estado do Maranhão, lançará,
nesta sexta-feira (29), o livro de poesias “Construindo Versos”, da escritora
“As academias existem
maranhense Rilnete Melo.
O evento, primeiro a ser realizado
no Maranhão, será presidido pelo jo- não para esbanjar ou
vem poeta e também imortal da referida arcádia, Willame Belfort, que as- impor um status social,
sina o posfácio da obra, e é o Palacete
Gentil Braga que terá a honra de sedi- mas para valorizar
ar a solenidade.
Sobre esse momento a autora da pessoas e suas
obra nos conta: “A emoção de lançar
meu primeiro livro solo é imensurá- produções de cunho
vel, ímpar! sinto-me amante da construção de olhares e “Construindo Ver- intelectual,
sos” vem trazer uma reﬂexão existenpossibilitando o
cial da vida para os meus leitores.
A ACILBRAS foi o gatilho de incentivo e apoio na construção dessa obra, protagonismo do artista
serei eternamente grata a essa acolhida e reconhecimento ao meu traba- local e fomentando a
lho.”, concluiu.

Uma produção musical internacional que traduz a
beleza e a luta em tempos de resistência. O maranhense
Beto Ehong lançou o clipe “Curare”, com produção musical do selo californiano/USA Interlinked Records, que
tem os músicos produtores Steve B e Addasi Addasi,
com trabalhos assinados juntos a grandes nomes da
música mundial como Snoop Dog, Eminem, The Gamer, Michael Jackson (Steve) e Los Lobos, João Gordo do
Ratos de Porão (Addasi).

construção de uma
sociedade consciente de
seus direitos e deveres
para com a sua cultura.”
A solenidade acontecerá às 20h, no
Palacete Gentil Braga.
SOBRE A ACILBRAS
Fundada em Volta Redonda-RJ, pelo Comendador Maestro Armando
Caaräura, a Academia de Artes, Ciências e Letras do Brasil nasceu da necessidade de protagonizar a cultura
nacional e seus respectivos autores.
Inspirada nas Academias de Artes e
Ciência da Europa, desenvolve um
profícuo trabalho, reunindo pessoas
notáveis nos setores da arte, cultura e
ciência jurídica.

O clipe, feito no centro histórico de São Luís pela Carabinas Filmes, tem como protagonistas ícones da cultura popular local como o cazumbá (Hugo Benígno), a
índia do bumba boi da Floresta (Geliciane Moraes), o fofão (Flávia Jeonara) que é um dos mais marcantes personagens do carnaval de São Luís, e mais o Makoko (Beto
Ehong), criado pelo próprio artista pra simbolizar a arte
de culturas ancestrais pra contar uma história cheia
cheia de cores, força e diversidades em tempos de negação e fazer valer a arte e o amor.
Curare está disponível no Youtube, no canal da Interlinked Records. Mais informações sobre o projeto e o artista podem ser conferidas no betoehong.com.
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CLI, da IG4 Capital, bate recorde de exportação no Tegram
O terminal, que detém 25% de participação no ConsórcioTerminal 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 comparação com 2020. A expectativa de crescimento é
de 20% para este ano. O navio Kydonia, originário da Grécia, será responsável por conduzir os
grãos e terá como destino final a Espanha. Esta
é a maior exportação feita no primeiro quadrimestre de 2022 e o maior embarque de soja já
realizado desde a criação do Tegram, em março de 2015.
Para o Diretor de Operações da CLI, Marcos
Pepe Bertoni, este resultado foi possível graças a
três fatores: melhor eficiência operacional, treinamento 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 localização privilegiada no Porto do Itaqui, o Tegram 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 produzidos no Maranhão, Piauí, Tocantins e, ainda,
no nordeste do Mato Grosso", revela. "Assim, os produtores de grãos da Matopiba
podem aumentar tanto a área produtora,
quanto a produtividade, com o conforto
de poder vender seus grãos para tradings a preços bem competitivos", completa
Marcos Pepe.
A CLI está investindo, a curto prazo, em
serviços de automação e sistemas para contribuir com o aumento de produtividade e
aprimorar a operação atual, além de garantir a qualidade da soja manuseada pelo
terminal. "Estamos na fase final de implementação de novas tecnologias que vão melhorar a comunicação e os serviços prestados. Além disso, estamos em contato com
uma empresa de tecnologia logística a fim
de modernizar os nossos processos operacionais", explica o diretor Administrativo 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 carregador 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-

lhões de toneladas. A CLI, junto com os seus sócios no Tegram, está avaliando alternativas para
uma terceira fase de expansão, a fim de tornar
as exportações e o agronegócio brasileiro mais
competitivos.

Nedilson Machado E-mail: nedilsonmachado@gmail.com

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

Café Com Advocacia

“Família Madrigal”

A OAB-MA, em parceria com Escola Superior da Advocacia Prof. José Vera-Cruz Santana, promoverá o IV Café Com Advocacia, dia
3 de maio, às 14h, no Fórum da Justiça do
Trabalho. O evento ainda contará com o minicurso sobre o tema “Atualidades em Direito do Trabalho”. O presidente da OAB/MA,
Kaio Saraiva, e o Juiz titular da Vara do Trabalho de Pedreiras, Leonardo Ferreira, serão os
convidados para falar sobre a temática.

A Adoleta Produções aposta em mais um
sucesso de público e traz para a Ilha do Amor
“O encanto da família Madrigal”. Inspirado
na animação Encanto, da Disney+, a apresentação acontece no dia 22 de maio, no Teatro Arthur Azevedo. Com duas sessões conﬁrmadas, às 16h e às 18h, o espetáculo reúne
elenco composto por nove atores. Os ingressos estão disponíveis para venda no site Ingresso Digital e na Bilheteria do TAA

Pra curtir
O procurador-geral
de justiça, Eduardo
Nicolau, recebeu, na
manhã desta quintafeira (28), o secretário
estadual de Cultura,
Paulo Victor, para debater as medidas
preparatórias para o
São João do Maranhão.
Outro objetivo foi esclarecer ao chefe do
Ministério Público
que as festas juninas
vão priorizar os grupos e artistas locais e
garantir a diversidade
das apresentações
culturais.

Eis aqui toda orgulhosa a equipe
de engenheiros e arquitetos da Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares (EMSERH), que faz parte da
obra de construção do novo hospital
público do Maranhão, o Hospital da
Ilha, cuja primeira etapa foi inaugurada dia 1º de abril. São eles: Igor Lopes de Castro (Engenheiro eletricista), Leandro Barros (Engenheiro civil), Thaynnã Meneses (Engenheira
civil), Andressa Lima (Gerente de engenharia), Raissa Serpa de Carvalho
(Arquiteta e urbanista) e Luís Felipe
Teixeira (Arquiteto e urbanista), responsáveis pela manutenção predial
da obra. A primeira etapa da nova
unidade conta com 59 leitos de enfermaria, 10 leitos de UTI adulto, só
para se ter uma ideia.

O Maranhão está
conﬁrmado no Campeonato Brasileiro
Regional de Judô –
Região 1, competição
que será realizada
neste ﬁm de semana
(30/4 e 1º/5) na cidade de Belém (PA).

O governador de Minas
Gerais, Romeu Zema,
foi convidado pelo fotógrafo Valdez Maranhão, para abrilhantar
a 31ª edição da Feijoada do Maranhão, evento que vai acontecer
dia 27 de Agosto no
Hotel Dayrell em BH.
No ﬂagrante, são vistos durante o lançamento da Via Liberdade: maior rota turística
do país, que integra
três estados e o Distrito Federal, que ocorreu
em BH dia 26 passado

Para a disputa deste
evento, que é seletiva
para a fase ﬁnal do
campeonato nacional, a Seleção Maranhense será formada
por mais de 70 judocas, distribuídos em
diversas categorias:
Sub-13, Sub-15, Sub18, Sub-21 e Sênior.
Os artigos de Perfumaria e Cosméticos
lideram o ranking da
lista com 30% da intenção de presente
para o Dia das Mães.
Itens de Vestuário e
Acessórios foram a
segunda principal escolha de compra,
apontada por 24,9%
dos entrevistados.
Os Sapatos, Cintos ou
Bolsas posicionamse no terceiro lugar
da lista.

A cineasta e escritora
Milena Carvalho; autora do projeto cultural
“Sou Mulher e Muita
Coisa” na foto com
Helder Teixeira, diretor
da Alumar, empresa
que é patrocinadora
master deste projeto
itinerante. Sua meta é
levar rodas de conversas e oﬁcinas de escrita criativa para 9 cidades do Nordeste, região que, segundo levantamento, tem altas
taxas de abuso sexual
e crimes de feminicídio.

Prefeito Empreendedor

Comércio em alta

‘’Do Nosso Jeito’’,

No próximo dia 3, 14 prefeitos disputarão as
oito categorias da premiação ‘Prefeito Empreendedor’, realizada pelo Sebrae-MA. Os gestores
ﬁnalistas, dentre os quais os vencedores da etapa estadual do XI Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor, serão conhecidos durante evento
marcado para 18h, em São Luís. O evento contará com a presença de autoridades políticas municipais de várias regiões, além de deputados e
secretários estaduais. Os presentes conhecerão
projetos vencedores que pautaram o empreendedorismo em seus programas de governo.

Com mais consumidores dispostos a presentear no Dia das Mães 2022, a Pesquisa de Intenção de Compras para a data, realizada pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Maranhão (Fecomércio-MA), revela que
as mamães ludovicenses devem comemorar o
seu dia com direito a mimo. Na cesta de produtos queridinhos, as preferências do consumidor
local não destoaram daquelas apresentadas no
último levantamento, em 2019, e as escolhas
prioritárias continuam pautadas em um tripé
de itens pessoais.

“Vem Festejar!’’ É o título do evento e ao mesmo tempo o convite feito pela UFMA para participar do encerramento da etapa presencial do
projeto ‘’Do Nosso Jeito’’, realizado pela Pró-reitoria de Extensão e Cultura (PROEC). A festa
ocorre nesta sexta-feira (29), na Praça Deodoro,
em frente à Biblioteca Benedito Leite. A programação é composta pelo coletivo ‘’O Circo tá na
Rua’’; Roda Aberta de Cacuriá de Dona Teté; Jô
Conde e contação do ‘’O Auto do Bumba Meu
Boi’’; Emanuele Paz e Boi de Nina Rodrigues. A
Diretora de Assuntos Culturais da UFMA, Rosé-

