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Avanço para o centro
As eleições gerais de outubro estão jogan-

do fora da história política brasileira mui-
to do que se aprendeu nos manuais sobre os 
partidos, suas lideranças e as defesas ideoló-
gicas que escrevem em seus programas. Se já 
era estranho ver o PT unido com Geraldo Al-
ckmin, governador quatro vezes pelo PSDB 
vai ser mais difícil entender o esforço do ex-

-presidente Luiz Inácio Lula da Silva Lula 
gastar energia, mirando uma aliança com o 

MDB, PSD e Avante, num pacote só.

ELEIÇÕES 2022 ELEIÇÕES 2022 ELEIÇÕES 2022 ELEIÇÕES 2022 ELEIÇÕES 2022 ELEIÇÕES 2022

PÁGINA7

O Governo do Estado, por meio da Secma, lançou o Maranhão de Reencontros – evento 
que vai receber até o fim de junho grandes nomes da música maranhense. PÁGINA 7

Em uma situação raríssima, a Academia 
Maranhense de Letras realizará uma de 

suas sessões rotineiras fora de sua tradicio-
nal sede, chamada por Américo Azevedo 

Neto, de Palácio das Letras. A sessão do dia 
5 de maio acontecerá na sede do Instituto 
de Arte Cazumbá, na Rua do Trapiche, nº 
218, nas dependências do Teatro Cazum-

bá, no Centro Histórico de São Luís.

Prévia junina na Lagoa fortalece o Mais Renda

SÃO JOÃO DO MARANHÃO

Credenciamento para barracas no São João 
do Maranhão começa no dia 9 de maio

PÁGINA 7
Shoppings  lideram 
opção nas compras 

de  presentes

DIA DAS MÃES

PÁGINA 4

Prazo para emitir ou regularizar 
título de eleitor termina amanhã

Quem quiser votar nas eleições 2022 tem até a próxima quarta-feira (4) para emitir ou regularizar o título de eleitor. Esse é o prazo legal para que a Justiça 
Eleitoral conclua o cadastro de todo o eleitorado apto a votar em outubro. O mesmo prazo vale para quem quiser transferir o domicílio eleitoral, mudando o 

município onde vota, bem como para incluir o nome social no título de eleitor – no caso de pessoas transsexuais e travestis. PÁGINA 8

SÉRIE B
Árbitro

 denuncia o 
Sampaio 

Corrêa
Relatório diz que alguns 
integrantes da comissão 
técnica arrombaram e in-
vadiram o vestiário para 
xingar e ameaçar o trio de 
árbitros que atuou no jogo 
contra o Operário, 

PÁGINA 6

Pré-candidatura de 
Roberto Rocha ao 

Senado é confirmada 
com onze partidos

Republicanos, PL, AVANTE, Patriota, PDT, PSD, 
PTB, PSC, Agir, PMN e Pros declararam apoio ao 

projeto político de Roberto Rocha que pretende se 
reeleger ao senado federal.  PÁGINA 3
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RO NAL DO LI MA DOS SAN TOS
Pro cu ra dor Re gi o nal do Tra ba lho e co -
or de na dor Na ci o nal de Pro mo ção da Li -
ber da de Sin di cal

THASSYA SIL VA

O es tres se la bo ral em um
ano pan dê mi co e a
im por tân cia das em pre sas
in ves ti rem na pre ven ção ao
Bur nout

Análise: Sindicato para quê?

Num mun do ca da vez mais com ple xo, de
uma so ci e da de de con su mo, in di vi du a li za- 
da e do mi na da pe la ve lo ci da de das in for ma- 
ções, mui tos se ques ti o nam so bre o pa pel
das en ti da des sin di cais. A ideia do que ho je
se com pre en de por sin di ca to é fru to de um
pro ces so his tó ri co de or ga ni za ção dos tra- 
ba lha do res pa ra a con quis ta de di rei tos e
me lho ria das su as con di ções de vi da.

Pra ti ca men te to dos os di rei tos tra ba lhis- 
tas e so ci ais, co mo li mi ta ção da jor na da de
tra ba lho, 13º sa lá rio, fé ri as, des can so se ma- 
nal re mu ne ra do, adi ci o nais sa la ri ais 4 ho- 
ra-ex tra, no tur no, in sa lu bri da de, pe ri cu lo si- 
da de e apo sen ta do ria 4, fo ram fru to de uma
lon ga e his tó ri ca lu ta da or ga ni za ção co le ti- 
va dos tra ba lha do res, prin ci pal men te por

meio das en ti da des sin di cais. Se mui tos di- 
rei tos tra ba lhis tas es tão pre vis tos ho je em lei
é por que fo ram con quis ta dos pe la clas se tra- 
ba lha do ra or ga ni za da e so men te após re co- 
nhe ci dos pe lo Es ta do. Ain da que ga ran ti dos
em lei, os sin di ca tos con ti nu am a exer cer
im por tan te pa pel na lu ta con tra a re du ção
ou a re ti ra da dos di rei tos so ci ais, pe ran te os
em pre ga do res ou con tra as po lí ti cas go ver- 
na men tais que vi sam a sua eli mi na ção, mui- 
tas ve zes ocul tas por no mes co mo <üe xi bi li- 
za ção= ou <mo der ni za ção= das leis tra ba lhis- 
tas. A Re for ma Tra ba lhis ta (Lei nº
13.467/2017), por exem plo, com o dis cur so
de mo der ni za ção e cri a ção de em pre gos,
pro mo veu a pre ca ri za ção da si tu a ção dos
tra ba lha do res. Pes qui sas re cen tes de mons- 
tram que apro xi ma da men te 70% dos tra ba- 
lha do res ain da des co nhe cem que, com ex- 
ce ção do sa lá rio mí ni mo, um au men to sa la- 
ri al não de cor re de po lí ti ca de go ver no, mas
sim de ne go ci a ção di re ta en tre o sin di ca to e

o em pre ga dor. Ou se ja, sem a in ter ven ção do
sin di ca to, ra ra men te se tem uma re po si ção
da in üa ção ou um au men to sa la ri al.  Por for-
ça dos tra ba lha do res or ga ni za dos, mui tas
ca te go ri as pos su em um sa lá rio mí ni mo di fe-
ren ci a do, o pi so sa la ri al. Al guns pi sos, por
exem plo, che gam ao pa ta mar de mais de
três ve zes o va lor do sa lá rio mí ni mo na ci o- 
nal. De ter mi na das ver bas tra ba lhis tas, co- 
mo par ti ci pa ção nos lu cros e re sul ta dos, de- 
pen dem de ne go ci a ção co le ti va e de sua pre-
vi são em um acor do ou con ven ção co le ti va
pa ra que pos sam ser pa gas pe los em pre ga- 
do res (Lei nº 10.101/2000).  

Não bas tas sem es sas con quis tas, mui tas
en ti da des sin di cais ofe re cem ser vi ços de
saú de, odon to ló gi co, cur sos de qua li û ca ção,
as sis tên cia ju rí di ca, colô ni as de fé ri as, en tre
ou tros ser vi ços so ci ais aos tra ba lha do res.
Sin di ca to pa ra quê? Pa ra dar voz, lu tar e ne- 
go ci ar por vo cê. Va lo ri ze o seu sin di ca to,
pois, sem ele, o ne go ci a do po de ser vo cê.

Home office e Burnout

 
O ho me of û ce é de û ni do pe la Or ga ni za- 

ção Mun di al do Tra ba lho co mo uma ati vi da- 
de que é exe cu ta da à dis tân cia do ce ná rio la- 
bo ral, com o au xí lio de no vas tec no lo gi as
(ZER BI NI; & ZER BI NI 2020). No ge ral, sa be- 
mos que exe cu tar seu tra ba lho à dis tân cia
do ce ná rio la bo ral foi uma gran de es tra té gia
pa ra em pe ga dos e em pre ga do res.

Uma pes qui sa re a li za da pe lo Gru po de
Es tu dos Tra ba lho e So ci e da de (GETS) da
Uni ver si da de do Pa ra ná (UF PR) com par ce- 
ria da Re de de Es tu dos e Mo ni to ra men to In- 
ter dis ci pli nar da Re for ma Tra ba lhis ta (RE- 
MIR), iden ti û cou que   que hou ve uma li gei ra
tran si ção do tra ba lho pre sen ci al pa ra o re- 
mo to, em es pe ci al aos pro ûs si o nais que pos- 
suíam al ta es co la ri da de (BRI DI; BOH LER,
;ZA NO NI; BRAU NER; BER NA DER DO;
MAIA; FREI BER GER; BEZ ZER RAU, 2020).
Mas, um dos fa to res que mais cha ma ram a
aten ção dos pes qui sa do res, foi o do au men- 
to de ho ras diá ri as tra ba lha das no ho me of û- 
ce, com rit mos mais ace le ra dos, sen do uma
mo da li da de não pre fe ri da pe los tra ba lha do- 
res (BRI DI; BOH LER, ;ZA NO NI; BRAU NER;
BER NA DER DO; MAIA; FREI BER GER; BEZ- 
ZER RAU, 2020).

O tra ba lho re mo to so bre car re gou mui tos
in di ví du os ao exi gir mais de ter mi na ção, co- 
ra gem e des tre za dos pro ûs si o nais, û can do
in viá vel se pa rar e até mes mo res pei tar as ho- 
ras pre vis tas de tra ba lho (CAT TON RNH,
2020). Os im pac tos psi co ló gi cos fo ram per- 
cep tí veis atra vés do can sa ço e es tres se ex- 
ces si vo, oriun dos da au sên cia do dis tan ci a- 
men to do mun do do tra ba lho do seu mo- 
men to de des can so/ la zer e tam bém in te ra- 
ção so ci al, lo go as so cia-se a quei xa dos sin- 
to mas de mui tos tra ba lha do res a sín dro me
de  Bur nout.

Pe rei ra (2002) de û ne Bur nout atra vés de
uma me tá fo ra de um jar gão in glês, sen do
aqui lo que pa rou de fun ci o nar por fal ta de
ener gia, ou se ja, aqui lo que che gou ao seu li- 
mi te e que não tem mais con di ções de de- 
sem pe nho fí si co e men tal. Um dos sin to mas

é de ter mi nan te pa ra o es ta do de vi gi lân cia
quan to a saú de do tra ba lha dor, o es tres se
crô ni co, pois es se além de afe tar a vi da la bo- 
ral, tam bém afe ta a vi da men tal da pes soa
(PE REI RA, 2002).

Di fe rin do-se do es tres se bre ve, on de as
res pos tas são su a ves e con tro lá veis, o es tres- 
se crô ni co tem um grau mai or e ne ga ti vo,
com  sin to mas que va ri am e acon te cem em
di men sões fí si cas, psi co ló gi cas e com por ta- 
men tais, ten do co mo ca ra te rís ti ca a  fa di ga
cons tan te, do res mus cu la res, dis túr bi os do
no so no, ce fa leia, per tur ba ções gas troin tes- 
ti nais, dis túr bi os res pi ra tó ri os, dis fun ção se- 
xu al, fal ta de con cen tra ção, al te ra ções na
me mó ria, len ti û ca ção do pen sa men to, sen- 
ti men tos de so li dão e im po tên cia, im pa ci- 
ên cia, mu dan ça brus ca de hu mor, di û cul da- 
de de au to-acei ta ção, de sâ ni mo, dis fo ria, ir- 
ri ta bi li da de, es crú pu lo ex ces si vo, agres si vi- 
da de, in ca pa ci da de pa ra re la xar, per da de
ini ci a ti va, au men to do con su mo de subs tân- 
ci as etc. (PE REI RA, 2002).

O cui da do com a saú de men tal do tra ba- 
lha dor na pre ven ção ao Bur nout

A Or ga ni za ção Mun di al da Saú de (OMS)
de û ne co mo saú de men tal, sen do es sa <um
es ta do de bem-es tar no qual o in di ví duo de- 
sen vol ve su as ha bi li da des pes so ais, con se- 
gue li dar com os es tres ses da vi da, tra ba lha
de for ma pro du ti va e en con tra-se ap to a dar
sua con tri bui ção pa ra sua co mu ni da de=
(WHO, 2002). Lo go, ela im pli ca di re ta men te
na vi da la bo ral do su jei to, co mo en fa ti za do
por Al mei da em 1999:

<…a saú de men tal sig ni û ca um so cius
sau dá vel; ela im pli ca em pre go, sa tis fa ção no
tra ba lho, vi da co ti di a na sig ni û ca ti va, par ti- 
ci pa ção so ci al, la zer, qua li da de das re des so- 
ci ais, equi da de, en ûm, qua li da de de vi da.
Por mais que se de cre te o ûm das uto pi as e a
cri se dos va lo res, não se po de es ca par: o
con cei to de saú de men tal vin cu la-se a uma
pau ta eman ci pa tó ria do su jei to, de na tu re za
ina pe la vel men te po lí ti ca= (AL MEI DA, 1999).

Vas con ce los e Fa ri as (2008) des ta ca ram
que cui dar da saú de men tal do tra ba lha dor é
tam bém res pon sa bi li da de do em pre ga dor,
pois <a or ga ni za ção do tra ba lho po de apre- 
sen tar-se co mo fa tor de fra gi li da de men tal
dos in di ví du os, o que tor na as or ga ni za ções
co mo par te res pon sá vel pe la saú de men tal
de seus in te gran tes= (VAS CON CE LOS; FA RI- 
AS, 2008).  Em pre sas e tra ba lha do res de ve ri- 
am es tar em es ta do de vi gí lia pa ra o pri mei ro
si nal de com por ta men tos es tres so res, as- 
sim, man ten do-se aten tos pa ra o cui da do de

sua saú de men tal.
Her nán dez et al. (2014), des ta ca que há

for mas de in ter vir e pre ve nir es se mal, sen do
es sas dis tri buí da em três ní veis:

<Pro gra mas cen tra dos na res pos ta do in- 
di ví duo, no con tex to ocu pa ci o nal, e na in te-
ra ção do con tex to ocu pa ci o nal e o in di ví- 
duo. Quan to ao grau de atu a ção, os pro gra-
mas pre ven ti vos se clas si û cam em: pre ven-
ção pri má ria, quan do se faz um tra ba lho pa- 
ra se iden ti û car qual é a si tu a ção que po de
cau sar es tres se no am bi en te, an tes que es ta
se ma ni fes te em es tres se; pre ven ção se cun- 
dá ria, quan do a pes soa já es tá ma ni fes tan do
o es tres se, mas ain da não há os sin to mas; e
pre ven ção ter ciá ria, quan do os sin to mas
exis tem e há per da do bem-es tar e da saú de
da pes soa= (Her nán dez et al, 2014). Pen sar
em so lu ções pa ra pre ve nir a sín dro me de ve- 
ri am es tar nos pla nos das em pre sas, com
me di das que an te ce dem até mes mo o mo-
men to pan dê mi co, co mo a de que <as em- 
pre sas de ve ri am ini bir o des res pei to, a fal ta
de gros se ria e agres si vi da de, is so ten do que
fa zer par te da for ma ção dos ges to res e da
cul tu ra das em pre sas= des cri ta por Fer rei ra
(2016) em sua obra <A ar te de ser le ve= (FER-
REI RA, 2016).  Co mo ou tra me di da pa ra a
em pre sas na pre ven ção ci ta mos a <con ver- 
sa ção te ra pêu ti ca= des cri ta por Za nel lo
(2014), en glo ban do mo men tos de psi co e du- 
ca ção so bre saú de, e tam bém en co ra jan do
tra ba lha do res a se ex pres sa rem, bus can do
diá lo go, tro ca e a cons tru ção de no vos sen ti- 
dos em um es pa ço re la ci o nal (ZA NEL LO,
2014). Téc ni cas cog ni ti vas tam bém po dem
ofe re cer uma so lu ção as em pre sas e a saú de
men tal do tra ba lha dor, pois elas au xi li am na
for ma que o in di ví duo vê o am bi en te, a for- 
ma co mo res pon de a si tu a ções es tres so ras, e
a re üe ti rem so bre for mas as ser ti vas de re so-
lu ção de pro ble mas (Her nán dez et al, 2014).

Con tu do, a pro du ti vi da de re ce be a mai or
re le vân cia que a saú de dos tra ba lha do res,
em es pe ci al, a men tal, e pou co se per ce be
que a au sên cia des sa po de in ter fe rir na agi li- 
da de do tra ba lho, na per fei ção, na cri a ti vi da-
de, ini ci a ti va do tra ba lha dor (VAS CON CE- 
LOS; FA RI AS, 2008). O Bur nout afe ta a vi da
da em pre sa, pois não só tra ba lha dor es tá
des gas ta do, co mo tam bém as re la ções de
tra ba lho se des gas tam po den do se cro ni û-
car. Por is so, é ur gen te o re co nhe ci men to da
em pre sa fren te ao pro ble ma, co mo tam bém
a ge ra ção de es tra té gi as de en fren ta men to
não só in di vi du al, mas tam bém or ga ni za ci o- 
nal (MA CHA DO; IE DA & SAN TOS).

ANTÔ NIO NEL SON FA RIA
Jor na lis ta

Clas si fi ca do de jor nal

Tem pos atrás, en con trei ami ga las ti man do-se por es tar en ca- 
lha da em ple na Ida de da Lo ba. Do na de cor po es plên di do, ca paz
de reu nir tor ci da a fa vor nos lo cais on de pas sa va, achei es tra nho o
seu la men to. Pa ra le van tar seu as tral dis se-lhe pa la vras de in cen- 
ti vos e que ela se en con tra va em ple na for ma e pe gan do ain da na
cha ve, sin to mas que lhes da vam a con di ção de ser co bi ça da e pos- 
suir ener gia su û ci en te pa ra se du zir quem bem de se jas se. Não adi- 
an tou. Pa re cia mes mo es tar de bai xo aus tral, cheia de üui dos ne- 
ga ti vos, da que les de dar cho que em pos te da Equa to ri al.

Qua se sem ar gu men tos, após ho ras ten tan do ban car ana lis ta
de be le za ex pus-lhe a exis tên cia de meio de co mu ni ca ção eû caz
que po de ria ser o ca nal cer to pa ra en con trar o seu cu pi do e re sol- 
ver de û ni ti va men te o pro ble ma afe ti vo. A saí da en con tra da acen- 
deu-lhe os olhos e deu-lhe âni mo a pro cu rar o no vo amor. Es ti- 
mu la da pe la pro pos ta, deu-se iní cio en tão a ca ça ao fu tu ro prín ci- 
pe en can ta do, es co lhi do por meio de anún cio nos clas si û ca dos de
jor nal im pres so, bem pou cos ain da em cir cu la ção na ci da de.

A for ma de pu bli ca ção de ve ria pos suir tex to en xu to e con tun- 
den te o su û ci en te pa ra se ob ter res pos ta ins tan tâ nea. De ve ria evi- 
tar os mei os ele trô ni cos pa ra as se gu rar a pro te ção da anun ci an te
e não lhe cau sar cons tran gi men tos. Al guns prin cí pi os de ve ri am
ser le va dos em con ta. Ini ci al men te, es ta be le cer o per ûl do pre ten- 
di do pa ra o pro ces so de se le ção ser ob je ti vo e não to mar mui to
tem po com a se pa ra ção de cur rí cu los sem as con di ções exi gi das.

Nes sa par te, sur giu bar rei ra qua se in trans po ní vel pe lo ex ces so
de exi gên ci as da ex-di va. Que ria por que que ria pre ten den te abas- 
ta do, de con ta ban cá ria gor da, ex ce len te ní vel de ins tru ção, e, de
pre fe rên cia, ser po li glo ta e pos sui dor de do tes e be le za fo ra do co- 
mum. Ora, dis se-lhe com cer to sar cas mo, que es se item te ria de
ser eli mi na do, pois quem já tem tu do is so, cer ta men te es tá es ta- 
be le ci do com mu lher bo ni ta, mes mo que se ja fo ra de ca sa. Em to- 
do ca so, lem brei-lhe que po de ria fa zer pes qui sa na Co lu na PH, o
lo cal ide al pa ra sa ber quem é quem na ter ri nha.

Pa ra dar al gum em ba lo, pro pus-lhe pu bli car edi tal de con vo- 
ca ção na mo da li da de Car ta Con vi te. Por quê?…Per gun tou-me
atô ni ta, de su pe tão. Di da ti ca men te, ex pli quei-lhe ser es sa a for ma
de mo crá ti ca de se le ci o nar pre ten den tes a for ne cer bens e ser vi- 
ços aos go ver nos. Quan do o edi tal cir cu la, a re par ti ção û ca cheia
de gen te se di zen do o me lhor pa ra po der ga nhar a pre fe rên cia. E
que tam bém, após o re ce bi men to das pro pos tas, exis te o ris co de
o ven ce dor en tre gar le bre ao in vés de ga to.

3 É mui to com pli ca do, dis se-me, cor tan do de û ni ti va men te es- 
sa pos si bi li da de.

Vol ta mos, en tão, à es ta ca ze ro. A eû cá cia do nos so pla no sus- 
ten ta va-se em tor nar pú bli co, pa ra mai or con tin gen te de pes so as,
a in ten ção ca sa men tei ra da

nos sa pós-jo vem. Pen sa mos na dis tri bui ção de pan üe tos nos
me lho res lo cais de São Luís, en tre eles o Ia te Clu be e os ba res e res- 
tau ran tes da Pe nín su la. Che ga mos à con clu são que o es for ço co- 
mu ni ca ci o nal se ria des vi a do e não te ría mos a res pos ta es pe ra da.
En tão vol tei a in sis tir no for ma to de anún cio, com des ta que, no
clas si û ca do de sá ba do/do min go, de O Im par ci al, on de se po de
com prar ce lu lar e apar ta men to, pro cu rar ca chor ro de sa pa re ci do,
ad qui rir ca sa que cai ba no seu bol so e achar a me lhor ofer ta de
pu ri û ca dor de água. Ba ta ta! Ela to pou na ho ra. Bo tei a ca be ça pa- 
ra fun ci o nar e eis que, û nal men te, con se gui a apro va ção do tex to
pa ra pu bli ca ção, em es pa ço de 2 co lu nas por 06 cen tí me tros:

Ro mân ti ca Pro cu ra
Jo vem se nho ra, se mi no va, de be las for mas, óti ma edu ca ção,

sem ví ci os es drú xu los, fa lan do vá ri os idi o mas, com dó la res su û ci- 
en tes pa ra não de pen der de nin guém e man ter to das as su as mor- 
do mi as, pro cu ra com pa nhei ro do mes mo ní vel e que pos sa lar gar
tu do pa ra vi ver um no vo amor. En vi ar Cur ri cu lum Vi tae, de ta lha- 
do e com pro va do, as sim co mo as três úl ti mas de cla ra ções do IR
ou ba lan ços das em pre sas nas quais pos sui par ti ci pa ção. Ca so o
can di da to ain da es te ja ca sa do, do cu men to com pro van do no vo
en de re ço re si den ci al. En vi ar ma te ri al pa ra a Cai xa Pos tal n° 1, na
por ta ria des te jor nal.

Só fal ta a nos sa do ce ena mo ra da cri ar co ra gem e pu bli car o
anún cio. Se al guém res pon der e pre en cher os re qui si tos, po de rá
re a li zar o seu so nho e aca bar de vez com a so li dão.

São Luís, terça-feira, 3 de maio de 2022

https://banca.oimparcial.com.br/
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Onze partidos declaram
apoio a Roberto Rocha
SAMARTONY MARTINS

O
se na dor Ro ber to Ro cha 
(PTB) con ûr mou em en tre- 
vis ta co le ti va à im pren sa a 
sua pré-can di da tu ra a re e- 

lei ção ao se na do. O par la men tar re ce- 
beu o apoio que po dem fa zer a di fe- 
ren ça nas ur nas em ou tu bro des te ano 
tan to pa ra o se na do fe de ral, quan to 
pa ra o go ver no do es ta do.

Re pre sen tan tes de on ze par ti dos 
de cla ra ram apoio a Ro ber to Ro cha, 
en tre eles, o pre si den te es ta du al do 
PSD, o de pu ta do fe de ral Edi lá zio Fi- 
lho; do pre si den te es ta du al do PROS, 
Mar cos Cal das; do pre si den te es ta du- 
al do PL, Jo si mar de Ma ra nhão zi nho, 
re pre sen ta do pe lo de pu ta do es ta du al 
Vi ni cius Lou ro; do pre si den te es ta du- 
al do PDT, o se na dor We ver ton Ro cha, 
que é pré-can di da to ao go ver no do 
Ma ra nhão, re pre sen tan do pe lo pre- 
fei to de Iga ra pé Gran de e pre si den te 
da Fe de ra ção Ma ra nhen se dos Mu ni- 
cí pi os do Ma ra nhão (Fa mem); do pre- 
si den te do PSC, o de pu ta do Fe de ral 
Aluí sio Men des; do pre si den te do 
Agir, Lahé sio Bon ûm, re pre sen ta do 
por Antô nio Nor ber to, que pré-can di- 
da to ao vi ce-go ver no e pe lo pre si den- 
te do PMN, Fer nan do Brai de, re pre- 
sen ta do pe lo ve re a dor de pri mei ro 
man da to, Mar cos Cas tro; do pre si- 
den te es ta du al do Re pu bli ca nos, de- 
pu ta do fe de ral Clé ber Ver de,  além de 
AVAN TE, e Pa tri o ta. To dos de le gen- 
das de opo si ção ao atu al go ver na dor 
Car los Bran dão (PSB) e ao ex-go ver- 
na dor Flá vio Di no (PSB), que tam bém 
é pré-can di da to ao se na do.

ROBERTO ROCHA  CONFIRMA EM COLETIVA QUE VAI PARA A REELEIÇÃO  AO SENADO

Du ran te a sua fa la, Ro ber to Ro cha 
des ta cou que o pro ces so po lí ti co é de 
con ver gên cia, e que a a pri mei ra 
acon te ce den tro do par ti do e a se gun- 
da com ali a dos e a ter cei ra com a so ci- 
e da de.  Ro ber to Ro cha res sal tou que o 
apoio do PSD, PSC, PDT, PL e Agir em 
tor no de uma pré-can di da tu ra ao se- 
na do é al go iné di to na po lí ti ca ma ra- 
nhen se. O se na dor que é um dos de- 
fen so res de pri mei ra li nha do pre si- 
den te Jair Bol so na ro (PL), res sal tou 
que uma boa cam pa nha co me ça com 
um bom can di da to e uma boa co li ga- 
ção, e que não se in ven ta can di da to de 
uma ho ra pa ra ou tra. <Que ro ma ni fes- 
tar a mi nha de ci são de re ve lar a mi- 
nha pré-can di da tu ra a se na dor com 
apoio tão ex pres si vo de for ças po lí ti- 
cas do Ma ra nhão. Mais do que uma 
co li ga ção en tre par ti dos es ta mos 
anun ci an do uma co li ga ção com a so- 
ci e da de ma ra nhen se, por que o nos so 
par ti do é o Ma ra nhão=, aûr mou o se- 
na dor.

O pre si den te es ta du al do Re pu bli- 
ca nos, de pu ta do fe de ral Clé ber Ver de, 
aûr mou que a união de le gen das re- 
pre sen ta das no even to, de mons tra 
cla ra men te a com po si ção em tor no 
de um pro pó si to em fa vor do Ma ra- 
nhão. <Nós en ten de mos que po lí ti ca é 
fei ta de com pro mis so. Po de-se di zer 
que su bes cre vi a um do cu men to de 
apoio a um pro je to que não se con ûr-
mou con for me es ta va des cri to na que- 
le do cu men to. Ou se ja, que se ia ava li- 
ar pes qui sa, que ia se ava li ar na dis- 
cus são dos pre si den tes de par ti dos 
com o gru po pa ra de ter mi nar quem 
se ria o can di da to a go ver na dor do 
Ma ra nhão. Não acon te cen do is so, to- 
dos nós û ca mos li vres e de sim pe di dos 
pa ra ava li ar o me lhor ca mi nho a se-
guir. O par ti do Re pu bli ca nos já de û-
niu que quem se rá o seu can di da to ao 
se na do, se rá Ro ber to Ro cha e o nos so 
can di da to ao go ver no se rá o se na dor 
We ver ton Ro cha=, aûr mou Clé ber Ver-
de.

Parlamentares defendem o nome de Roberto Rocha

SENADOR ROBERTO ROCHA CONSEGUE APOIO DE ONZE PARTIDOS PARA A SUA PRÉ-CANDIDATURA AO SENADO NAS ELEIÇÕES 2022

O de pu ta do fe de ral e pre si den te do
PSC, Aluí zio Men des aûr mou que to- 
dos da com po si ção his tó ri ca es ta vam
ali reu ni dos vai tra ba lhar pa ra le la- 
men te in de pen den te do pro je to po lí- 
ti co de ca da le gen da. E que o fo co
sem pre se rá o me lhor pa ra o Ma ra- 
nhão. <O que es tá se dis cu tin do ho je é
a can di da tu ra úni ca do se na dor Ro- 
ber to Ro cha que se rá de to dos os par- 
ti dos aqui pre sen te. To dos nós te mos
um pro je to pa ra o Ma ra nhão di fe ren- 
te do que vi mos nos úl ti mos se te anos.
E es sa mu dan ça co me ça ho je, lan çan- 
do uma can di da tu ra com pe ti ti va que
vai com cer te za se rá uma can di da tu ra
ma jo ri tá ria ao se na do=, dis se o par la- 
men tar.

Pa ra o de pu ta do es ta du al e pre si- 
den te do PROS no Ma ra nhão, Mar cos
Cal das re a ûr mou que o pré-can di da- 
to ao go ver no do Ma ra nhão se rá o se- 
na dor We ver ton Ro cha, e pa ra o se na- 
do se rá Ro ber to Ro cha. O par la men- 
tar jus ti û cou a es co lha pe lo tra ba lho
de sen vol vi do por Ro ber to Ro cha em
Bra sí lia, res sal tan do que o es ta do ga- 

nhou di ver sas obras com o seu man- 
da to. <Nós acre di ta mos que o se na dor
Ro ber to Ro cha é o me lhor pa ra o Ma- 
ra nhão. Que re mos que o Ma ra nhão
vol te a cres cer, que se ja um es ta do de
to dos e não de meia dú zi as de pes so- 
as=, res sal tou Mar cos Cal das.

Par ti do Po de mos vai ana li sar
apoio

Já o de pu ta do es ta du al Vi ni cius
Lou ro, que re pre sen tou o pre si den te
es ta du al do PL, Jo si mar de Ma ra nhão- 
zi nho, rein tei rou o apoio do par ti do
en tor no do no me de Ro ber to Ro cha.
<Quan do a gen te vê nes ta me sa, vá ri- 
os par ti dos, vá ri as ide o lo gi as com vá- 
ri os pro je tos em no me do se na do é
por que o Ma ra nhão es tá ten do vez e
voz aqui re pre sen ta dos. Eu û co fe liz
des sa uni da de em seu no me pa ra o
se na do fe de ral=, aûr mou Vi ni cius
Lou ro.

O de pu ta do fe de ral Edi lá zio Jú ni or,
pre si den te es ta du al do PSD aûr mou
que o par ti do te rá uma can di da tu ra
ao se na do, e que es se no me é Ro ber to
Ro cha. <Bus ca mos um no me que pu- 

des se con ver gir co nos co e o no me
mais le gí ti mo que já es tá na ca dei ra
do se na do fe de ral e que re pre sen ta
mui to bem o nos so es ta do é o se na dor
Ro ber to Ro cha que abriu es se diá lo go
com to das as le gen das aqui pre sen te.
Não era jus to com os ma ra nhen ses,
nem com o nos so es ta do en tre gar
uma ca dei ra ao se na do fe de ral pa ra
al guém que con se guiu pi o rar aqui lo
que já era ruim=, fa zen do uma men- 
ção ve la da a Flá vio Di no.

Após a co le ti va, Fá bio Ma ce do, pre- 
si den te es ta du al do Po de mos que não
es ta va pre sen te na co le ti va de apoio a
Ro ber to Ro cha, usou as re des so ci ais,
aûr man do que a le gen da es tu da rá o
ce ná rio pa ra to mar uma de ci são com
re la ção ao po si ci o na men to do par ti do
em 2022. <Ana li san do o ce ná rio po lí ti-
co es ta du al e a co le ti va de im pren sa
do se na dor Ro ber to Ro cha ob ser va- 
mos a for ma ção de uma fren te am pla
e de mo crá ti ca his tó ri ca no Ma ra nhão.
Nos so par ti do Po de mos irá se reu nir
bre ve pa ra to mar mos nos sa po si ção
pa ra o se na do=, aûr mou o de pu ta do.
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Vol ta que o mun do dá (1)

Vol ta que o mun do dá (2)

Vol ta que oi mun do dá (3)

<A ló gi ca do con fron to ame a ça o Es ta do de
di rei to e des mon ta con quis tas=

De Dom Wal mor, pre si den te da CNBB, ao la men tar ten -
ta ti vas de <co lo car em xe que a li su ra do pro ces so elei to -
ral e a con quis ta ir re vo gá vel do vo to=.

Meia cha pa

Avan ço pa ra o cen tro
As elei ções ge rais de ou tu bro es tão jo gan do fo ra da

his tó ria po lí ti ca bra si lei ra mui to do que se apren deu nos
ma nu ais so bre os par ti dos, su as li de ran ças e as de fe sas
ide o ló gi cas que es cre vem em seus pro gra mas. Se já era
es tra nho ver o PT uni do com Ge ral do Alck min, go ver na- 
dor qua tro ve zes pe lo PSDB vai ser mais di fí cil en ten der
o es for ço do ex-pre si den te Luiz Iná cio Lu la da Sil va Lu la
gas tar ener gia, mi ran do uma ali an ça com o MDB, PSD e
Avan te, num pa co te só. Tu do pa ra for ta le cer sua can di- 
da tu ra ao Pa lá cio do Pla nal to. São le gen das que po dem
nem apa re cer cor pos es tra nhos no pa lan que do pe tis ta.

Ain da car re gan do cer to ran ço das es ca ra mu ças do PT
nas elei ções de 2014 com Dil ma Rous seff e 2018, com
Fer nan do Had dad, a pre si den te do PT, Glei si Hoff mann
aûr ma que a pri o ri da de ho je era <con so li dar a es quer da
e cen tro-es quer da em tor no do Lu la=. Quan do con ju ga o
ver bo ser no pre té ri to im per fei to <era=, lo go se con cluiu
qual é o sen ti men to do PT e su as li de ran ças em 2022. <É
ób vio que va mos con ti nu ar con ver san do=, dis se Hoff- 
mann. Con ver sar sig ni û ca que a ca pa ci da de de o PT di a- 
lo gar com os par ti dos sem olhar seu pro gra ma e a po si- 
ção de su as li de ran ças es tá lon ge de se es go tar.

No pró xi mo sá ba do, o PT vai oû ci a li zar a can di da tu ra
de Lu la à pre si dên cia da Re pú bli ca, mas não se rá um ato
qual quer. Vai ter que mos trar a for ça do pe tis ta, não ape- 
nas nos mo vi men tos de rua que ain da nem co me ça ram,
mas, prin ci pal men te, no ajun ta men to de par ti dos. Lu la
es tá cons truin do uma re de de apoi os que mos tre à po- 
pu la ção não só a for ça elei to ral, mais prin ci pal men te,
des car tar de uma vez por to da a ima gem de es quer dis ta
ra di cal. O PT sa be que a dis tân cia de Lu la de Jair Bol so- 
na ro nas pes qui sas es tá en co lhen do, prin ci pal men te
de pois que Sér gio Mo ro aban do nou sua can di da tu ra.

Sem o ex-juiz no pá reo, a po la ri za ção en tre Lu la e Bol- 
so na ro es tá ca da vez mais dis tan te de um ce ná rio com
subs tra to que fa ça vi ce jar uma ter cei ra via ame a ça do ra.
O ex-mi nis tro Ci ro Go mes de mons tra mais si nais de
em bi car com seu pro je to pre si den ci al do que se tor nar
uma 3ª via vi go ro sa. Tem po ele já te ve de so bra pa ra
mos trar até aon de po de ir. Res ta, por tan to a Lu la avan- 
çar so bre o ter re no cen tris ta, ten tar ar re gi men tar for ças
<ocul tas= que es pe ram a 3ª via, por re jei ção ao mo de lo
Bol so na ris ta.  Lu la já es tá ul tra pas san do a fron tei ra do
cen tro-es quer da pa ra <in va dir= o cen tro-di rei ta ar re- 
pen di do ou con tra ri a do com o es pec tro ra di ca li za do do
pre si den te da Re pú bli ca e sua le gião de se gui do res.

———————————————————————

Em 2014 o can di da to do PSB ao Se na do, Ro ber to Ro- 
cha foi elei to na ali an ça com o PC doB de Flá vio Di no,
nu ma re vi ra vol ta de uma se ma na an tes da elei ção,
quan do Gas tão Vi ei ra era vis to co mo <elei to=. Mas a for- 
ça de Di no vi rou o jo go pro Ro ber to Ro cha.

Após rom per com Flá vio Di no lo go no co me ço do go- 
ver no, Ro ber to Ro cha (PSDB) vi rou ini mi go fer re nho do
<co mu nis ta=. Mas se deu mal na elei ção de go ver na dor
em 2018, con cor ren do ao Pa lá cio dos Leões, con tra Di- 
no, û can do com es cas sos 2,05% dos vo tos.

On tem, Ro ber to Ro cha, já û li a do ao PTB, oû ci a li zou
sua can di da tu ra à re no va ção do man da to, con cor ren do
ao Se na do, no va men te con tra Flá vio Di no. A di fe ren ça é
que, ao con trá rio de 2014, ago ra quem o apoia é de Jair
Bol so na ro em bus ca da re e lei ção.

———————————————————————

O PSDB es tá com os ner vos à üor da pe le com a
pré-can di da tu ra do ex-go ver na dor João Do ria.
Já lhe deu até me ta de 5% pa ra as pró xi mas
pes qui sas. Se não con se guir, os tu ca nos vão

ten tar em pla car o se na dor Tas so Je reis sa ti.
 

Além de tro car o mar que tei ro Fran klin Mar tins
da co or de na ção da cam pa nha de Lu la, o PT
es tá pro cu ran do al gum es pe ci a lis ta pa ra ti rar
o pe tis ta do mo do ana ló gi co e avan çar no

mun do di gi tal, on de Bol so na ro na ve em céu de
bri ga dei ro.

 
Se gui do res do Se na do We ver ton Ro cha usam

de to dos os ar ti fí ci os pa ra ten tar pro vo car in- 
tri ga en tre Flá vio Di no e Car los Bran dão. Em
res pos ta, os bran do nis tas e di nis tas vão abrir

uma fren te de pe tar dos con tra o pe de tis ta. É guer- 
ra to tal no front.

———————————————————————

Pa ra quem du vi da va que Lu la não apoi a ria Car los
Bran dão no Ma ra nhão, o en con tro na ci o nal do PSB, no
ûm de se ma na, mos trou ima gens que des men tem as fu- 
tri cas: Lu la num ani ma do pa po com Car los Bran dão,
en quan to Flá vio Di no os ob ser va fe liz.

São Luís, terça-feira, 3 de maio de 2022
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O cenário de 2022 mostra que os consumidores devem realizar suas compras do Dia
das Mães mais fortemente em locais abertos e com maior diversidade de lojas e preços

Lo jas de bair ro e in ter net

In fluên cia so bre a com pra

Co me mo ra ção da da ta

Mul ti pli ca do res de co nhe ci men to

DIAS DAS MÃES

Shoppings lideram nas
compras de presentes

A
Pes qui sa de In ten ção de
Com pras pa ra o Dia das Mães
em São Luís mos trou que, em
2022, os Shop ping Cen ters

são a prin ci pal re fe rên cia do con su- 
mi dor lu do vi cen se na bus ca por pre- 
sen tes pa ra a da ta. Den tre os lo cais
apon ta dos pe los en tre vis ta dos no le- 
van ta men to da 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), as lo jas
de shop pings apa re ce ram co mo pre- 
fe rên cia de 40,1% do pú bli co.

Es te re sul ta do, mes mo re pre sen- 
tan do a mai or fa tia da in ten ção de lo- 
cal de com pra, re pre sen ta uma que da
de -28,5% em re la ção à pes qui sa an te- 
ri or re a li za da em 2019, quan do os
Shop ping Cen ters aten di am a pre fe- 
rên cia de mais da me ta de do pú bli co
lo cal que pre ten dia pre sen te ar
(56,1%).

Em com pa ra ção aos úl ti mos anos,
o ce ná rio de 2022 mos tra que os con- 
su mi do res de vem re a li zar su as com- 
pras do Dia das Mães, mais for te men- 
te, em lo cais aber tos e com mai or di- 
ver si da de de lo jas e pre ços. A Rua
Gran de, por exem plo, cres ceu no ran- 
king de pre fe rên cia e apa re ce co mo a
2ª me lhor op ção de lo cal, com a fa tia
de 30,7% das in ten ções.

De 2018 pa ra cá, o Cen tro Co mer ci- 
al de São Luís vem se des ta can do en- 
tre as es co lhas pri o ri tá ri as de lu ga res
pa ra com prar os pre sen tes, com au- 
men to de 108,8%, ou se ja, mais que o
do bro. Na que la épo ca, a por cen ta gem
de pes so as que op ta vam por es ta es- 
co lha era de 14,7%, apa re cen do co mo
3ª op ção no ran king.

<Es te cres ci men to es tá ali nha do ao

pe río do de en tre ga das obras de re- 
qua li û ca ção da Rua Gran de e do seu
en tor no, além da que da do ren di men- 
to mé dio do lu do vi cen se di an te das
su ces si vas al tas da in üa ção, o que
com pe le aos con su mi do res re a li zar
su as com pras em lo cais mais ba ra tos
e de fá cil aces so, se com pa ra do às lo- 
jas de shop ping cen ters=, apon ta o
pre si den te da Fe co mér cio-MA, Jo sé
Ar tei ro.

Na 3ª po si ção do ran king de lo cais
pa ra com prar o mi mo das mães, as lo- 
jas de rua, bair ro ou ga le ri as so mam
23,6% den tre as op ções es te ano. Is to
sig ni û ca uma que da de -47,2% de
2018 a 2022, ten do si do a mai or per da,
apu ra da até en tão, da lis ta de pre fe- 
rên ci as.

A in ter net, por sua vez, apa re ce co- 
mo des ta que po si ti vo es te ano. Na
pes qui sa re a li za da em 2018, 2,1% dos
con su mi do res de cla ra ram que pre- 
ten di am fa zer su as com pras na in ter- 
net. 

Em 2022, na mes ma da ta, 10,8%
dos en tre vis ta dos já as su mi am a pos- 
si bi li da de de fa zer su as aqui si ções no
e-com mer ce, um avan ço de 414,2%
nes ta in ten ção, per cen tu al 5 ve zes
mai or.

<O co mér cio vir tu al, for te men te
ala van ca do pe lo ce ná rio pan dê mi co,
mos tra-se ca da vez mais for te nas da- 
tas co me mo ra ti vas. Is to po de ser um
ni cho mui to im por tan te a ser abor da- 
do pe las em pre sas que pre ten dem al- 
can çar no vos mer ca dos e con su mi do- 
res atra vés da in ter net=, û na li za Jo sé
Ar tei ro.

Os dois prin ci pais mo ti vos que de- 
vem le var os con su mi do res de São
Luís a en tra rem nas lo jas es te ano são
os mes mos da que les apre sen ta dos
em 2019. As pro mo ções e des con tos
apa re cem com mai or pe so e en ca be-
çam a lis ta com 44,8% e os pre ços dos
ar ti gos con tem plam a 2ª po si ção com
38,4%. Ou tros atra ti vos que pre en-
chem es se rol são a va ri e da de de pro- 
du tos (18,9%); a qua li da de dos itens
(17,8%); e o aten di men to do ven de dor
(9,5%).

O Dia das Mães des te ano de ve ter
um bom ní vel de co me mo ra ção. Do
to tal de en tre vis ta dos, 74,7% in for ma- 
ram que irão ce le brar a da ta, re ve lan- 
do um au men to de 8,5% em com pa ra- 
ção a 2019, quan do 68,8% dos en tre- 
vis ta dos de cla ra ram ter a mes ma in- 
ten ção. A üe xi bi li za ção to tal das ati vi- 
da des e o ûm das res tri ções econô mi-
cas e so ci ais de cor ren tes da Co vid-19
con tri bu em pa ra que mais pes so as
pos sam co me mo rar.

Por ser uma da ta fes ti va mais ca sei- 
ra, a mai o ria dos con su mi do res (79%)
de cla rou que de ve pas sar o Dia das
Mães em su as ca sas ou em re si dên ci as
de pa ren tes, pre fe rên cia que tem se
man ti do em pes qui sas an te ri o res. As
prai as ou clu bes são a es co lha de 6,2%
e os res tau ran tes aten dem ao gos to de
5,7%. Nes te ano, os shop ping cen ters
ou ci ne mas so ma ram ape nas 5,5% da
in ten ção dos con su mi do res, pas san- 
do da 2ª po si ção na lis ta de 2019, pa ra
a 4ª po si ção em 2022.

EDITAL

Inscrições no Professor Cidadão do Mundo vão até dia 9

SERÃO SELECIONADAS ATÉ 45 PROPOSTAS DE EDUCADORES QUE LECIONAM EM ESCOLAS PÚBLICAS MARANHENSES EFETIVAMENTE

Aten ção pro fes so res da re de pú bli- 
ca de en si no! Es tão aber tas até a pró- 
xi ma sex ta-fei ra (6), as ins cri ções pa ra
o edi tal Pro fes sor Ci da dão do Mun do,
que vi sa es ti mu lar a mo bi li da de in ter- 
na ci o nal de do cen tes do Ma ra nhão,
por meio do in cen ti vo ao in ter câm bio
aca dê mi co e ci en tí û co com Ins ti tui- 
ções de En si no Su pe ri or (IES) de Por- 
tu gal.

Ini ci a ti va da Fun da ção de Am pa ro
à Pes qui sa e ao De sen vol vi men to Ci- 
en tí û co e Tec no ló gi co do Ma ra nhão
(Fa pe ma), o edi tal é des ti na do a pro- 
fes so res da edu ca ção bá si ca e pro ûs- 
si o nal tec no ló gi ca, com vín cu lo em- 
pre ga tí cio efe ti vo em ins ti tui ção de
en si no pú bli co do Ma ra nhão.

<O Pro fes sor Ci da dão do Mun do é
um edi tal iné di to vol ta do pa ra pro fes- 
so res de Edu ca ção Bá si ca, Pro ûs si o- 
nal e Tec no ló gi ca. Os pro fes so res con- 
tem pla dos na cha ma da pú bli ca vão
par ti ci par de in ter câm bio aca dê mi co
e ci en tí û co nas ci da des de Por to e
Coim bra, em Por tu gal=, ex pli ca o di re- 
tor-pre si den te da Fa pe ma, An dré
San tos.

Com re cur sos alo ca dos do Go ver no

do Es ta do de mais de R$ 1,2 mi lhão, o
edi tal vol ta do aos pro fes so res da Re de
Es ta du al de En si no, da rá con ti nui da- 
de à exi to sa po lí ti ca de in ter câm bio
cul tu ral já pro por ci o na da pe las edi- 
ções an te ri o res do Ci da dão do Mun- 
do, an tes di re ci o na das ex clu si va men- 
te pa ra es tu dan tes de bai xa ren da.

Co or de na do pe la Se cre ta ria de Es- 
ta do da Ci ên cia, Tec no lo gia e Ino va- 
ção (Sec ti), so men te en tre 2016 e
2018, o Ci da dão do Mun do con ce deu
mais de 300 bol sas de in ter câm bio in- 
ter na ci o nal em paí ses co mo In gla ter- 
ra, Fran ça, Ar gen ti na, Áfri ca do Sul,
Ca na dá, Es pa nha, den tre ou tros.

Pa ra o edi tal Pro fes sor Ci da dão do
Mun do, se rão se le ci o na das até 45
pro pos tas de edu ca do res que le ci o- 
nam em es co las pú bli cas ma ra nhen- 
ses de for ma efe ti va. Se rá opor tu ni za- 
da aos pro fes so res a par ti ci pa ção nos
cur sos de for ma ção em: Me to do lo gi as
Ati vas e Tec no lo gi as Edu ca ci o nais Di- 
gi tais na Uni ver si da de de Coim bra (25
bol sas); e Ro bó ti ca no Ins ti tu to Po li- 
téc ni co do Por to (20 bol sas).

Se rão û nan ci a dos pa ra ca da pro- 
fes sor, au xí lio e bol sas to ta li zan do o

va lor má xi mo da pro pos ta de or ça- 
men to em R$28.225,00.

Se gun do o di re tor-pre si den te da
Fa pe ma, An dré San tos, a ideia é que
os pro fes so res ab sor vam co nhe ci-
men to nas ins ti tui ções de en si no eu-
ro pei as elen ca das no edi tal, e re tor- 
nem ao Ma ra nhão pa ra re pli car o sa- 
ber ad qui ri do com o in ter câm bio.

<Os pro fes so res se le ci o na dos se rão
mul ti pli ca do res des ses co nhe ci men- 
tos no es ta do. Es sa é uma opor tu ni da- 
de pa ra os pro fes so res am pli a rem
seus co nhe ci men tos e de sen vol ve rem
com pe tên ci as e ha bi li da des. A ini ci a- 
ti va con tri bui pa ra a po lí ti ca de for- 
ma ção con ti nu a da de pro fes so res da
re de pú bli ca. Fa ze mos uma cha ma da
a to dos os pro fes so res e pes qui sa do- 
res do es ta do do Ma ra nhão pa ra sub- 
me te rem pro pos tas e con cor re rem a
es te edi tal=, con vo ca An dré San tos.

As pro pos tas só po de rão ser sub- 
me ti das vai in ter net, me di an te pre en- 
chi men to e en vio de for mu lá rio ele- 
trô ni co na pla ta for ma Pa tro na ge, no
en de re ço pa tro na ge.fa pe ma.br.

Quem po de se ins cre ver?

Por quê um edi tal?

Pos so man dar ins cri ção por e-mail?

Quan to cus ta a ins cri ção?

Co mo se rá a ava li a ção?

OPOR TU NI DA DE

Cre den ci a men to pa ra
bar ra cas no São João
do Ma ra nhão co me ça
no dia 9 de maio

Se rá aber to, no dia 9 de maio, o cre den ci a men to e se- 
le ção de can di da tos pa ra a ces são de pon to û xo em bar- 
ra cas de ali men tos nos ar rai ais do cir cui to oû ci al do São
João do Ma ra nhão.

De acor do com o edi tal, os in te res sa dos te rão até o
dia 13 de maio pa ra se ins cre ve rem, no ho rá rio das 9h às
17h, de for ma pre sen ci al, na se de da Se cre ta ria de Es ta- 
do da Cul tu ra (Sec ma), que û ca na Ave ni da dos Ho lan- 
de ses, nº 1803, no bair ro São Mar cos, em São Luís.

O edi tal e seus ane xos se rão

dis po ni bi li za dos no si te da Sec ma,

www.cul tu ra.ma.gov.br.

Pa ra ti rar dú vi das so bre o edi tal, ve ja abai xo as prin ci- 
pais per gun tas e res pos tas so bre o pro ces so:

Pes so as ju rí di cas, com ati vi da de no ra mo de ali men- 
ta ção; pes so as ju rí di cas de di rei to pri va do sem ûns lu- 
cra ti vos (in de pen den te men te da ati vi da de de sen vol vi- 
da) e tur mas aca dê mi cas em ano de co la ção de grau.

Pe la ne ces si da de de aber tu ra de es pa ços pa dro ni za- 
dos aos for ne ce do res de ali men ta ção e be bi das nos cir- 
cui tos oû ci ais dos ar rai ais do São João do Ma ra nhão,
bem co mo pe la quan ti da de in de ter mi na da de in te res- 
sa dos na pres ta ção des ses ser vi ços.

Não. O cre den ci a men to se rá de for ma pre sen ci al, de
9 a 13 de maio, das 9h às 17h, na se de da Sec ma, que û ca
na Ave ni da dos Ho lan de ses, nº 1803, no bair ro São Mar- 
cos, em São Luís.

As ins cri ções se rão gra tui tas e as bar ra cas se rão ce di- 
das me di an te a as si na tu ra de Ter mo de Au to ri za ção e
Com pro mis so com os cre den ci a dos con tem pla dos após
a se le ção re a li za da pe la Sec ma. As ins cri ções se rão re a li- 
za das me di an te o com pa re ci men to pes so al na se de da
Sec ma, jun ta men te com a û cha de ins cri ção e de cla ra- 
ções as si na das, além da do cu men ta ção dis po ní vel no
si te cul tu ra.ma.gov.br.

Re ce bi das as ins cri ções e û na li za do o pra zo, a Co mis- 
são de Cre den ci a men to ava li a rá os do cu men tos apre- 
sen ta dos e di vul ga rá, em Por ta ria, a con vo ca ção dos in- 
te res sa dos con tem pla dos pa ra as si na tu ra do Ter mo de
Au to ri za ção e Com pro mis so, me di an te cri té ri os pre vis- 
tos no edi tal. As por ta ri as de con vo ca ção dos con tem- 
pla dos se rá pu bli ca da de acor do com ca da ar rai al do cir- 
cui to oû ci al.

São Luís, terça-feira, 3 de maio de 2022

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


São Luís, terça-feira, 3 de maio de 2022

GERAL 5

SINDANEPS – SINDICATO NACIONAL DAS EMPRESAS
PROMOTORAS DE CRÉDITO E CORRESPONDENTES NO PAÍS

 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Pelo presente edital e usando das atribuições que lhe confere o estatuto em vigor, o Presidente do SINDANEPS - SINDI-
CATO NACIONAL DAS EMPRESAS PROMOTORAS DE CRÉDITO E CORRESPONDENTES NO PAÍS, entidade 
sindical de 1° grau que representa a categoria econômica (patronal) das empresas promotoras de crédito e correspon-
dentes no país, com base territorial nacional, inscrito no CNPJ sob o n. 21.454.174/0001-02, com sede na Rua XV de 
Novembro n. 269, 2° andar, conj. 203, Centro, São Paulo/SP, CEP 01013-001, vem, por meio deste edital, convocar todas 
as empresas da categoria econômica das empresas promotoras de crédito e correspondentes no país para se reunirem 
em Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada em 22 de junho de 2022, às 10h em primeira convocação e às 11h 
em segunda convocação, em sua sede social, localizada na Rua XV de Novembro, n. 269, 2° andar, conj. 203, Centro, 
São Paulo/SP EP 01013-001, cuja ordem do dia é: 1) ratificar a fundação do SINDANEPS - SINDICATO NACIONAL 
DAS EMPRESAS PROMOTORAS DE CRÉDITO E CORRESPONDENTES NO PAÍS; 2) alterar o estatuto social; 3) 
ratificar a eleição dos membros da diretoria executiva e do conselho fiscal para o quadriênio vigente. 

São Paulo, 03 de maio de 2022
Edison João Costa

Presidente do SINDANEPS - SINDICATO NACIONAL DAS EMPRESAS
PROMOTORAS DE CRÉDITO E CORRESPONDENTES NO PAÍS.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS

COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO - CCL
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 032/2022 – CCL/PMB
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1.067/2022

OBJETO: Aquisição de Ambulâncias tipo A – Simples Remoção, para atender as demandas da 

Secretaria Municipal de Saúde de Barreirinhas.

DATA DA ABERTURA: 18/05/2022 às 09h00min, horário de Brasília. 

LOCAL DE REALIZAÇÃO: Portal de CMB – www.centralcomprasbhsma.com.br
Informações adicionais em www.barreirinhas.ma.gov.br, www.centralcomprasbhsma.com.br e 
Mural de Contratações do SACOP - www.tcema.tc.br.

Barreirinhas (MA), 29 de abril de 2022.

Áquilas Conceição Martins
Pregoeira CCL/PMB

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2022

O MUNICÍPIO DE PRIMEIRA CRUZ, através da Prefeitura Municipal de Primeira Cruz - MA, por meio 
do seu Pregoeiro Oficial, torna público, para conhecimento dos interessados que fará realizar, sob a égide da 
Lei nº 10.520/02, Decreto Federal nº 10.024/2019 e subsidiariamente as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas 
alterações posteriores, que a licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, no dia 10 de maio de 2022, às 
14h:00min (quatorze horas) do tipo Menor Preço por Item, sob o regime Fornecimento, objetivando a Contra-
tação de Pessoa Jurídica para fornecimento de Material Permanente de uso hospitalar para atender as Necessi-
dades da Prefeitura Municipal de Primeira Cruz – MA, no endereço eletrônico: https://licitanet.com.br, fica 
adiada para o dia 13 de maio de 2022 as 10h00min (dez horas). O edital e seus anexos podem ser consultados 
gratuitamente na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada à Praça Rua da Matriz, S/N, Centro, de 2ª a 
6ª feira, no horário das 08:00 às 12:00 gratuitamente ou obtidos mediante o recolhimento da importância de R$ 
10,00 (dez reais), Também encontra-se disponível para consulta no site da Prefeitura Municipal: http://www.
primeiracruz.ma.gov.br/portal e no site do TCEMA https://www6.tce.ma.gov.br/sacop/muralsite/mural.
zul. Esclarecimentos adicionais, no mesmo endereço ou pelo e-mail cpl-primeiracruz@hotmail.com.

Primeira Cruz–MA, 02 de maio de 2022
Lucas Artur Bezerra Pinheiro

Pregoeiro

ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM

CNPJ: 06.229.975/0001-72

JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS. TOMADA DE 
PREÇOS N° 001/2022. PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 
070/2022. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS. A 
Prefeitura Municipal de Bom Jardim/MA, através da 
Comissão Permanente de Licitação-CPL, torna público o 
resultado do julgamento das propostas de preços da 
Tomada de Preços n° 001/2022 referente à Contratação de 
pessoa jurídica especializada para a construção de escolas 
com 01 (uma) sala em vários povoados no Município de 
Bom Jardim/MA, Processo Administrativo n° 070/2022. 
Conforme a análise da Comissão Permanente de Licitação 
do Município e do parecer do setor de engenharia do 
município, chegou-se ao seguinte julgamento: As 
empresas habilitadas são: 1- PS OBRAS E PROJETOS DE 
ENGENHARIA LTDA, CNPJ Nº 63.571.137/0001-16; 2- A R 
CONSTRUIR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ Nº 
20.000.230/0001-68; 3- R R ASSESSORIA E 
EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ sob o nº 
37.382.431/0001-70; 4- K. R. CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO 
EIRELI, CNPJ sob o nº 09.584.688/0001-79; 5- MIX 
GESTAO CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI EPP, CNPJ Nº 
27.896.522/0001-70. As Empresas não habilitadas são: 1- 
VANDERLAN P SANTOS EIRELLI, CNPJ Nº 
09.050.814/0001-05: a. Não apresentou o comprovante de 
seguro; b. O atestado que capacidade técnica há 
divergência do contrato de trabalho com a engenheira e os 
atestados apresentados; c. Não apresentou CRC do 
contador. 2 - IOS EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP, CNPJ 
sob o nº 19.541.608/0001-51: a. Apresentou a certidão 
negativa de falência apenas do Distrito Federal e territórios 
e não do seu foro correspondente. 3 - JOSE ROSINALDO 
RIBEIRO BARROS LTDA, CNPJ Nº 08.866.317/0001-17: a. 
Cadastro municipal fora do prazo. 4 - ECL CONSTRUÇOES & 
SERVIÇOS EIRELI, CNPJ Nº 26.825.253/0001-98: a. Não 
apresentou o seguro garantia; b. Cadastro municipal fora do 
prazo. 5 - MSETE SERVIÇOS EIRELI, CNPJ Nº 
10.515.079/0001-47: a. Certidão do contador diversa do 
responsável pelo balanço; b. Não comprovou a vinculação 
do responsável técnico; c. Certidão específica e 
simplificada vencidas. 6 - A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO 
– EPP, CNPJ Nº 16.793.035/0001-65: a. Não apresentou a 
certidão de falência. Desta forma, está aberto o prazo de 05 
(cinco) dias para interposição de recurso nos termos do 
Art. 109, inciso I, alínea “b”, da Lei Federal nº 8.666/1993. 
Os autos do Processo Administrativo encontram-se com 
vistas aos interessados na Comissão Permanente de 
Licitação – CPL. Bom Jardim/MA, 02 de maio de 2022. 
Ingrid Silva dos Santos. Presidente da CPL. Daniel Araújo 
Costa. Equipe de Apoio. Margareth Tatcher de Sousa 
Oliveira. Equipe de Apoio.

                        DEFENSORIA PÚBLICA 
DO ESTADO DO MARANHÃO

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022-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 012/2022 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 contratação de empresa especializada nos serviços continuados de vigilância 
eletrônica monitorada à distância nos núcleos da capital e dos interiores da DEFENSORIA PÚBLICA 
DO ESTADO, em regime de comodato. O sistema de vigilância consiste nos sistemas de CERCA 
ELÉTRICA, CFTV/IP (Circuito Interno de TV) e ALARMES ULTRASSENSÍVEIS, contemplando 
o FORNECIMENTO de todos os equipamentos, materiais e mão de obra para a IMPLANTAÇÃO/ 
INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA e CORRETIVA e o MONITORAMENTO a distância 
Via Rede/Internet, Rádio ou GPRS, nas condições constantes do Termo de Referência - ANEXO I 
do Edital. Data/Hora abertura do certame: dia 19/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, 29/abril/2022. 
Comissão Permanente de Licitação-DPE/MA.

A EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA – EMAP torna público que realizará 

licitação, na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço (lote único), no modo de disputa 

aberto, com orçamento sigiloso, no dia 25/05/2022, às 9h – Hora de Brasília - DF, por meio do uso de 

recursos de tecnologia da informação, pelo site www.licitacoes-e.com.br, para contratação de empresa 

especializada para o fornecimento de 2 (duas) licenças URL Filtering PAN DB para SOLUÇÃO DE 

FIREWALL - PALOALTO NETWORKS com subscrição de 36 meses, de acordo com o constante no 

Processo Administrativo Eletrônico nº 0257/2022 - EMAP, de 04/02/2022 e especificações e condições do 

Edital e seus Anexos, e em conformidade disposições do Regulamento de Licitações e Contratos da 

Empresa Maranhense de Administração Portuária - EMAP, da Lei Complementar n° 123, de 14 de 

dezembro de 2006 e Lei Federal n° 13.303, de 30 de junho de 2016. O edital e seus anexos estão à 

disposição dos interessados nos sites www.licitacoes-e.com.br e www.emap.ma.gov.br, no link 

Transparência/Compras, podendo ainda ser adquirido gratuitamente, mediante solicitação pelo e-mail: 

csl@emap.ma.gov.br, durante os dias úteis, das 8h às 12h e das 13h às 17h. Esclarecimentos e 

informações adicionais serão prestados aos interessados no site www.emap.ma.gov.br. Telefones: (98) 

3216-6531, 3216-6532 e 3216-6533.

São Luís/MA, 28 de abril de 2022

Flavia Alexsandra Noleto Miranda Carvalho

Gerente de Compras e Contratos da EMAP

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA - EMAP

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022 - EMAP

A EQUATORIAL ENERGIA MARANHÃO, inscrita no CNPJ Nº 

06.272.793/0001-84, torna público, que REQUEREU junto à Secretaria 

do Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais - SEMA, a Licença 

Ambiental de Regularização, referente a Rede de distribuição em 34,5 kV 

do Complexo Turístico da Cachoeira do Itapecuruzinho, conforme Proc. Nº 

78943/2022, a ser localizada em Carolina – Maranhão.

EQUATORIAL ENERGIA S.A.
Companhia Aberta

CNPJ/ME N.º 03.220.438/0001-73
NIRE 21.300.000.938-8 | CÓDIGO CVM N.º 02001-0

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA A SER 
REALIZADA, EM SEGUNDA CONVOCAÇÃO, EM 12 DE MAIO DE 2022. EQUATORIAL 
ENERGIA S.A. (“Companhia”), vem pela presente, nos termos do art. 124 da Lei 6.404/1976 
(“Lei das S.A.”) e dos arts. 4º e 6º da Resolução CVM 81/2022 (“RCVM 81/22”), convocar a 
Assembleia Geral Extraordinária (“Assembleia”), a ser realizada, em segunda convocação, no 
dia 12 de maio de 2022, às 11 horas, de maneira exclusivamente digital, conforme facultado 
a RCVM 81/22 e de acordo com os procedimentos abaixo descritos, para examinar, discutir e 
votar a respeito da seguinte ordem do dia: (i) a alteração do art. 6 do estatuto social da 
Companhia para ajustar o valor do capital social e o número de ações ordinárias 
representativas do capital social; (ii) a alteração do art. 4 e inclusão de novo parágrafo no art. 
21 do estatuto da Companhia para alterar as competências e atribuições da Diretoria; (iii) a 
alteração do art. 10 do estatuto social da Companhia para alterar os procedimentos previstos 
para a indicação de presidente e secretário da mesa das assembleias gerais da Companhia; 
(iv) a alteração do art. 16 do estatuto social da Companhia para incluir novo parágrafo para 
complementar as regras aplicáveis na hipótese de ausência ou impedimento temporário do 
Presidente e do Vice-Presidente do Conselho de Administração; (v) a alteração dos atuais §§ 
1º, 2º, 3º e 4º e inclusão de novo parágrafo do art. 16 do estatuto social da Companhia para 
adequação da redação e ajuste das regras relativas à substituição dos membros do Conselho 
de Administração e à convocação, realização e participação nas reuniões do Conselho de 
Administração; (vi) a alteração do atual § 5º do art. 16 do estatuto social da Companhia para 
ajustar regra aplicável no caso de empate em deliberações do Conselho de Administração; 
(vii) a alteração do art. 17 do estatuto social da Companhia para alterar as competências do 
Conselho de Administração; (viii) a alteração do art. 18 do estatuto social da Companhia para 
alterar a composição da Diretoria; (ix) a alteração do art. 24 do estatuto social da Companhia 
para incluir novo parágrafo com regras sobre substituição em casos de faltas, impedimentos 
e vacância dos membros do conselho fiscal; (x) a reforma do estatuto social da Companhia 
com vistas a (a) adaptá-lo aos requisitos previstos do Regulamento do Novo Mercado da B3 
S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“Regulamento do Novo Mercado”); (b) adequações e atualizações 
às previsões legais e regulamentares; (c) aprimoramento de redação e das previsões de 
dispositivos; e (d) inclusão, exclusão e renumeração de dispositivos; e (xi) a consolidação do 
estatuto social da Companhia. A Assembleia será realizada de maneira exclusivamente 
digital, por meio de videoconferência em plataforma digital observando o disposto na RCVM 
81/22, de forma que os Senhores Acionistas, observados os respectivos prazos e 
procedimentos, poderão participar e votar na Assembleia por meio de sistema eletrônico para 
participação a distância. Para participação na Assembleia, o acionista deverá se cadastrar, 
impreterivelmente até o dia 10 de maio de 2022, mediante solicitação pelo e-mail  
ri@equatorialenergia.com.br, fornecendo as informações e documentos indicados abaixo. 
Validada a sua condição pela Companhia, o acionista receberá nas 24 horas que antecederem 
a Assembleia, o seu acesso de participação à reunião virtual. Não poderão participar da 
Assembleia os acionistas que não se cadastrarem pelo e-mail indicado, com o correspondente 
depósito dos documentos solicitados no prazo indicado. Caso o acionista não receba as 
instruções de acesso com até 24 horas de antecedência do horário de início da Assembleia, 
deverá entrar em contato com o Departamento de Relações com Investidores, por meio do 
e-mail ri@equatorialenergia.com.br, com até, no máximo, 2 horas de antecedência do horário 
de início da Assembleia, para que seja prestado o suporte necessário. A solicitação de 
cadastro necessariamente deverá: (i) conter a identificação do acionista e, se for o caso, de 
seu representante legal que comparecerá à Assembleia, incluindo seus nomes completos e 
seus CPF ou CNPJ, conforme o caso, e telefone e endereço de e-mail para envio das 
informações para participação; e (ii) ser acompanhada dos documentos necessários para 
participação na Assembleia, conforme descritos a seguir. Nos termos do art. 126 da Lei das 
S.A. e do art. 6º da RCVM 81/22, para participar da Assembleia, os acionistas ou seus 
representantes deverão apresentar, além da cópia simples do documento de identidade e da 
dos atos societários que comprovem a representação legal, os seguintes documentos: (a) 
comprovante expedido pela instituição financeira prestadora dos serviços de escrituração das 
ações da Companhia com, no máximo, 5 dias de antecedência da data da realização da 
Assembleia; (b) cópia simples do instrumento de outorga de poderes de representação; e (c) 
relativamente aos acionistas participantes da custódia fungível de ações nominativas, o 
extrato contendo a respectiva participação acionária, emitido pelo órgão competente com, no 
máximo, 5 dias de antecedência da data da realização da Assembleia. O representante do 
acionista pessoa jurídica deverá apresentar cópia simples dos seguintes documentos, 
devidamente registrados no órgão competente: (a) contrato ou estatuto social; e (b) ato 
societário de eleição do administrador que (b.i) comparecer à Assembleia como representante 
da pessoa jurídica, ou (b.ii) assinar procuração para que terceiro represente acionista pessoa 
jurídica. No tocante aos fundos de investimento, a representação dos cotistas na Assembleia 
caberá à instituição administradora ou gestora, observado o disposto no regulamento do 
fundo. Nesse caso, o representante da administradora ou gestora do fundo, além dos 
documentos societários acima mencionados relacionados à gestora ou à administradora, 
deverá apresentar cópia simples do regulamento do fundo, devidamente registrado no órgão 
competente. Para participação por meio de procurador, a outorga de poderes de representação 
deverá ter sido realizada há menos de 1 ano, nos termos do art. 126, § 1º da Lei das S.A.. Em 
cumprimento ao disposto no art. 654, §1º e §2º do Código Civil, a procuração deverá conter 
indicação do lugar onde foi passada, qualificação completa do outorgante e do outorgado, 
data e objetivo da outorga com a designação e extensão dos poderes conferidos, contendo o 
reconhecimento da firma do outorgante, ou, alternativamente, com assinatura digital, por 
meio de certificado digital emitido por autoridades certificadoras vinculadas à ICP-Brasil, ou 
com assinatura eletrônica certificada por outros meios que, a critério da Companhia, 
comprovem a autoria e integridade do documento e dos signatários. As pessoas naturais 
acionistas da Companhia somente poderão ser representadas na Assembleia por procurador 
que seja acionista, administrador da Companhia, advogado ou instituição financeira, 
consoante o art. 126, §1º da Lei das S.A.. As pessoas jurídicas acionistas da Companhia 
poderão ser representadas por procurador constituído em conformidade com seu contrato ou 
estatuto social e segundo as normas do Código Civil, sem a necessidade de tal pessoa ser 
administrador da Companhia, acionista ou advogado (Processo CVM RJ2014/3578, j. 
4.11.2014). Os documentos dos acionistas expedidos no exterior devem conter reconhecimento 
das firmas dos signatários por Tabelião Público, ser apostilados ou, caso o país de emissão 
do documento não seja signatário da Convenção de Haia (Convenção da Apostila), 
legalizados em Consulado Brasileiro, traduzidos por tradutor juramentado matriculado na 
Junta Comercial, e registrados no Registro de Títulos e Documentos, nos termos da legislação 
em vigor. Ressalta-se que não haverá a possibilidade de comparecer fisicamente à 
Assembleia, uma vez que será realizada exclusivamente de modo digital. A Companhia 
reforça que será de responsabilidade exclusiva do acionista assegurar a compatibilidade de 
seus equipamentos com a utilização das plataformas para participação da Assembleia por 
sistema eletrônico, e que a Companhia não se responsabilizará por quaisquer dificuldades de 
viabilização e/ou de manutenção de conexão e de utilização da plataforma digital que não 
estejam sob controle da Companhia. Os documentos e informações relativos às matérias a 
serem deliberadas na Assembleia estarão à disposição dos acionistas no site da Companhia 
(https://ri.equatorialenergia.com.br/), da CVM (http://www.gov.br/cvm) e da B3  
(http://www.b3.com.br), incluindo a Proposta da Administração contendo também informações 
complementares relativas à participação na Assembleia e ao acesso por sistema eletrônico. 
São Luís/MA, 03 de maio de 2022. Carlos Augusto Leone Piani - Presidente do Conselho 
de Administração

O Conselho Estadual de Educação do Maranhão convoca o representante legal do Instituto Ícaro de 

Educação, Gestão e Desenvolvimento Profissional Ltda, instituição privada de ensino, na categoria 

particular, localizada no município de São Luís - Maranhão, para comparecer à sede deste Conselho à 

Rua do Sol, nº 412 - Centro, São Luís MA, no horário das 14h às 17h, no prazo máximo de 30 dias, a partir 

da data desta publicação, para tratar de assunto relacionado ao processo nº 053/2015 - CEE/MA, de 

interesse da referida escola.

Atenciosamente,

Soraia Raquel AI es da Silva

Presidente /CEE/ MA

ESTADO DO MARANHÃO
CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DO MARANHÃO

CONVOCAÇÃO

O Presidente da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar designada pelo Secretário de Estado 

da Saúde, por meio da Portaria/SES/MA n° 131, de 9 de fevereiro de 2022, publicada  no Diário Oficial do 

Estado do Maranhão n° 33, de 16 de fevereiro de 2022, no uso de suas atribuições e tendo em vista o 

disposto no art. 256, II, § 3°, do Código de Processo Civil Brasileiro, CITA pelo presente Edital, JOSE 

RIBAMAR MARQUES MELLO, Auxiliar de Serviços/Auxiliar de Patologia Clínica, para, no prazo de 15 

(quinze) dias, a partir da publicação deste, comparecer na Sala do Serviço de Sindicância e 

Processo Administrativo Disciplinar da Secretaria de Estado da Saúde - SESPAD/SES, instalado 

no 2° andar do Prédio da Casa do Trabalhador, localizado na Avenida Jerônimo de Albuquerque, 

s/n°, Calhau - São Luís - MA, a fim de saber que estão correndo em seus termos legais, os autos do 

Processo Administrativo Disciplinar n° 0032500/2022 (apenso n° 239048/2019) em que o mesmo figura 

como servidor arguido, em razão da denúncia de possíveis irregularidades relacionadas a acumulo de 

cargo, conforme a Lei n° 6.107/1994 de julho de 1994.

São Luís, 26 de abril de 2022

Sonia Maria Ferreira

Presidente

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE SERVIDOR
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR
N° 0032500/2022 (APENSO N° 0239048/2019)

A Eneva S.A. torna público que requereu à Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais – SEMA a Autorização de Supressão de Vegetação para a instalação do 

Projeto de Produção e Escoamento de Gás Natural do Campo de Gavião Tesoura, para fins  

de supressão vegetal para uso alternativo do solo, conforme dados constantes no Processo  

nº 22050000810/2022, e-processo nº 90109/2022.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 011/2022. REGISTRO DE PREÇOS. 
O MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO, Estado do Maranhão, através 
da Coordenação Municipal de Administração e Finanças, torna público que fará licitação na 
modalidade Pregão Eletrônico para Registro de Preços. BASE LEGAL: Lei nº 10.520/2002, 
Decreto nº 10.024/2019 e pela Lei nº 8.666/93 e alterações. OBJETO: Seleção de proposta 
visando o REGISTRO DE PREÇOS para futura, eventual e parcelada aquisição de material 
de limpeza e higiene, para atender as necessidades do município de Lagoa Grande do Mara-
nhão (MA). ABERTURA: 18 de maio de 2022 às 08:20 horas. INFORMAÇÕES: O Edital e 
seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na sala da Comissão Permanente de 
Licitação, na Av. 1º de maio, SN – Centro – Lagoa Grande do Maranhão/MA, horário de 08:00 
às 12:00 horas, no endereço eletrônico  www.portaldecompraspublicas.com.br . por e-mail 
cpl@lagoagrande.ma.gov.br ou na página www.lagoagrandedomaranhao.ma.gov.br. Lagoa 
Grande do Maranhão (MA), 02 de maio de 2022. ANTÔNIO KLEBER CARDOSO DA SIL-
VA. Coordenação Municipal de Administração e Finanças. CPF nº 783.101.993-68. Portaria nº 
014/2021-PMLG-GP.

REQUERIMENTO DE 
LICENÇA AMBIENTAL

A Itacel Terminal de Celulose de Itaqui torna públi-
co que REQUEREU junto à Secretaria do Estado 
do Meio Ambiente e Recursos Naturais – SEMA 
a renovação da Licença de Operação para a ativi-
dade de Armazém de Celulose conforme Proc. N° 
60909/2022 a ser localizado no Porto de Itaqui no 
município de São Luís / MA.

REQUERIMENTO DE LICENÇA 
AMBIENTAL

A Itacel Terminal de Celulose de Itaqui torna pú-
blico, que REQUEREU da Secretaria de Esta-
do do Meio Ambiente e Recursos Naturais, em 
06/04/2022, Autorização para Diluição de Efluen-
tes situado no Porto de Itaqui em São Luís, Estado 
do Maranhão, para fins diluição de efluentes sani-
tários, conforme dados constantes no processo n° 
70581/2022.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 012/2022. REGISTRO DE PREÇOS. 
O MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO, Estado do Maranhão, através da 
Secretaria Municipal de Educação, torna público que fará licitação na modalidade Pregão Ele-
trônico para Registro de Preços. BASE LEGAL: Lei nº 10.520/2002, Decreto nº 10.024/2019 
e pela Lei n° 8.666/93 e alterações. OBJETO: Seleção de proposta visando o REGISTRO DE 
PREÇOS para eventual, futura contratação de empresa especializada na prestação de serviços 
de reformas de carteiras escolar para a rede de ensino do município de Lagoa Grande do Ma-
ranhão (MA). ABERTURA: 18 de maio de 2022 às 14:20 horas. INFORMAÇÕES: O Edital 
e seus anexos encontra-se à disposição dos interessados, na sala da Comissão Permanente de 
Licitação, na Av. 1º de Maio, S/N – Centro – Lagoa Grande do Maranhão/MA, no horário 
das 08:00 às 12:00 horas. No endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br e por 
e-mail: cpl@lagoagrande.ma.gov.br ou na página www.lagoagrandedomaranhao.ma.gov.br. 
Lagoa Grande do Maranhão (MA), 02 de maio de 2022. Petrônio Cortez de Almeida. Secretário 
Municipal de Educação. CPF: 303.336.953-72. Portaria n°013/2021-PMLG-GP.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA

AVISO DE LICITAÇÃO. Pregão Presencial nº 010/2022-CPL/PMC. A Prefeitura Municipal de Carolina, 
mediante seu Pregoeiro, designado pela Portaria nº 12, de 01 de janeiro de 2021, torna público que o Pregão 
Presencial nº 010/2022-CPL/PMC, do tipo Menor Preço por Item, para Registro de Preços de aquisição de 
Livros didáticos de interesse da Secretaria Municipal de Educação, conforme Anexo I do Edital, realizar-se-á 
em 16.05.2022, às 08h30min, na sala da Comissão Permanente de Licitação-CPL, desta Prefeitura, localizada 
na Praça Alípio Carvalho, nº 50, Centro. CEP 65.980-000 - Carolina/MA. O Edital foi redigido na forma da 
Lei Federal nº 10.520/2002, do Decreto Federal nº 3.555/2000, da Lei Complementar nº 123/2006, alterada 
pela Lei Complementar n° 147/2014 e pela Lei Complementar nº 155/2016, aplicando subsidiariamente, no 
que couber, a Lei Federal nº 8.666/1993 e demais normas regulamentares pertinentes à espécie; e seus anexos 
estão à disposição dos interessados, de 2º a 6º feira, no horário das 08h às 12h, na Comissão Permanente de 
Licitação-CPL desta Prefeitura, no site www.carolina.ma.gov.br e SACOP. Esclarecimentos adicionais, no 
mesmo endereço. Carolina/MA, 29 de abril de 2022. AMILTON FERREIRA GUIMARÃES – Pregoeiro.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS

CNPJ Nº 06.933.519/0001-09
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

AVISO DE CONTINUAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO 
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022

O MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS-MA, através da Comissão Permanente de 
Licitação – CPL, no uso de suas atribuições legais e regimentais, torna público aos 
interessados, em especial às empresas participantes da licitação, que, nos termos 
da Lei n°. 8.666/93, a sessão pública para a continuação da Tomada de Preços nº. 
002/2022 acontecerá às 14h00min do dia 10 de maio de 2022, na sala de reuniões da 
Prefeitura Municipal de Lima Campos, situada na Av. JK, s/nº - Centro, Lima Campos–
MA, com o resultado do julgamento das propostas de preços. Maiores informações no 
endereço supracitado ou pelo e-mail: licitacao@limacampos.ma.gov.br.   

Lima Campos–MA, 29 de abril de 2022.
Valmí Silva Júnior  

Presidente da Comissão Permanente de Licitação
Portaria nº 001 de 22 de outubro de 2021

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2022. A Prefeitura Municipal de Santo Amaro 

do Maranhão – MA, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Públicos, Trânsito 

e Transporte, torna público para conhecimento dos interessados que estará realizando licitação na 

modalidade Tomada de Preços, do tipo Menor Preço Global, objetivando a contratação de empresa 

especializada em serviços de obras e engenharia para recuperação de meio-fios, sarjetas e pavimen-

tação em blocos de concreto em vias urbanas do município, de interesse da Secretaria Municipal 

Infraestrutura, Serviços Públicos, Trânsito e Transporte, o qual será processado e julgado em confor-

midade com as disposições da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações posteriores e as condições do 

Edital à realizar-se às 08:00 horas do dia 20 de maio de 2022. A sessão pública de julgamento será 

realizada na sala da Comissão Permanente de Licitação – CPL, situada à Praça Nossa Senhora 

da Conceição, S/N, Centro, Santo Amaro do Maranhão – MA, no dia, hora e local citados, em que 

serão recebidos os envelopes de proposta e habilitação. O Edital e seus anexos estão à disposição 

de interessados no mesmo endereço para consulta gratuita, de 2ª a 6ª, das 08:00 ás 12:00 horas. 

Esclarecimento adicional no mesmo endereço e através do E-mail: cplsantoamaro.ma@gmail.com. 

Santo Amaro do Maranhão (MA), 29 de abril de 2022. João da Cruz de Aguiar Secretário Municipal 

de Infraestrutura, Serviços Públicos, Trânsito e Transporte Portaria: 006/2021

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2022. A Prefeitura Municipal de Santo 
Amaro do Maranhão – MA, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Pú-
blicos, Trânsito e Transporte, torna público para conhecimento dos interessados que estará 
realizando licitação na modalidade Tomada de Preços, do tipo Menor Preço Global, obje-
tivando a contratação de empresa especializada em serviços de obras e engenharia para 
recuperação de estradas vicinais em Santo Amaro - MA, de interesse da Secretaria Municipal 
Infraestrutura, Serviços Públicos, Trânsito e Transporte, com recursos provenientes do CV 
N° 8.078/2020, o qual será processado e julgado em conformidade com as disposições 
da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações posteriores e as condições do Edital à realizar-se 
às 13:00 horas do dia 20 de maio de 2022. A sessão pública de julgamento será realizada 
na sala da Comissão Permanente de Licitação – CPL, situada à Praça Nossa Senhora da 
Conceição, S/N, Centro, Santo Amaro do Maranhão – MA, no dia, hora e local citados, em 
que serão recebidos os envelopes de proposta e habilitação. O Edital e seus anexos estão 
à disposição de interessados no mesmo endereço para consulta gratuita, de 2ª a 6ª, das 
08:00 ás 12:00 horas. Esclarecimento adicional no mesmo endereço e através do E-mail: 
cplsantoamaro.ma@gmail.com. Santo Amaro do Maranhão (MA), 29 de abril de 2022. João 
da Cruz de Aguiar Secretário Municipal de Infraestrutura, Serviços Públicos, Trânsito e Trans-
porte Portaria: 006/2021

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS

COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO - CCL
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 030/2022 – CCL/PMB
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1.181/2022

OBJETO: Registro de Preços para futura aquisição de cestas básicas para serem distribuídas 

como benefício eventual, visando atender a famílias em situação de vulnerabilidade social do 

Município de Barreirinhas.

DATA DA ABERTURA: 16/05/2022 às 09h00min, horário de Brasília. 

LOCAL DE REALIZAÇÃO: Portal de CMB – www.centralcomprasbhsma.com.br
Informações adicionais em www.barreirinhas.ma.gov.br, www.centralcomprasbhsma.com.br e 
Mural de Contratações do SACOP - www.tcema.tc.br.

Barreirinhas (MA), 29 de abril de 2022.

Áquilas Conceição Martins
Pregoeira CCL/PMB

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS

COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO - CCL
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 031/2022 – CCL/PMB
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 872/2022

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de hospedagem com café da 

manhã.

DATA DA ABERTURA: 16/05/2022 às 14h00min, horário de Brasília. 

LOCAL DE REALIZAÇÃO: Portal de CMB – www.centralcomprasbhsma.com.br
Informações adicionais em www.barreirinhas.ma.gov.br, www.centralcomprasbhsma.com.br e 
Mural de Contratações do SACOP - www.tcema.tc.br.

Barreirinhas (MA), 29 de abril de 2022.

Áquilas Conceição Martins
Pregoeira CCL/PMB

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR
Rua Jornalista Mauritonio Meire, 22 - Centro - Mirador/MA

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2022-CPL/PMM

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 053/2022-AL 

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura de Mirador, por meio de seu Presidente, Antônio 
Barros Araújo, com fulcro na Tomada de Preços em epígrafe cujo objeto é a contratação de empresa para reforma da 
Secretaria Muncipal de Educação, torna público para conhecimento dos interessados que realizará a sessão de licitação 
no dia 19 de maio de 2022 às 09:30hs localizada na Rua Jornalista Mauritonio Meire, 22 - Centro - Mirador/MA.

O presente Edital esta à disposição dos interessados na Comissão Permanente de Licitações da 
Prefeitura Municipal de Mirador podendo ainda ser adquiridos GRATUITAMENTE no portal da transparência 
do município por meio do link http://www.transparencia.mirador.ma.gov.br/acessoInformacao/licitacao/tce ou ainda 
no Sistema de Acompanhamento de Contratações Públicas do Tribunal de Contas do Maranhão (“SACOP”) via 
o seguinte link https://site.tce.ma.gov.br/. 

Mirador, 28 de abril  de 2022.
Antônio Barros Araújo

Presidente da CPL/PMM

Nosso papel 
tá on, 

tá impresso, 
todo dia

888
MILHÕES
DE ACESSOS
o imparcial.com.br

OImparcialMA oimparcialonline oimparcial Tv Imparcial98 99144-5645



oimparcial.com.brESPORTESSamartony Martins
E-mail: samartonymartins@gmail.com6

Relatório diz que alguns integrantes da comissão técnica arrombaram e invadiram o
vestiário para xingar e ameaçar o trio de árbitros que atuou no jogo contra o Operário

AMEAÇA

Árbitro denuncia o
Sampaio Corrêa
NERES PINTO

M
es mo não ten do in üu en- 
ci a do no pla car do jo go, a 
ar bi tra gem de  Ale xan dre 
Var gas Ta va res de Je sus, 

do Rio de Ja nei ro, foi bas tan te cri ti ca- 
da pe los bo li vi a nos, com um agra van- 
te: No re la tó rio en vi a do à CBFD, ele 
re ve lou que hou ve in va são (com ar- 
rom ba men to da por ta do ves tiá rio da 
ar bi tra gem), após o jo go con tra o 
Ope rá rio, por mem bros da co mis são 
téc ni ca do Sam paio, que te ri am fei to 
ame a ças a ele e sua equi pe.

<Após o tér mi no da par ti da, dois in- 
te gran tes (uni for mi za dos com a rou- 
pa da equi pe do Sam paio Cor rêa) ar- 
rom ba ram a por ta de aces so ao ves- 
tiá rio de ar bi tra gem e aden tra ram ao 
mes mo – sem se rem cha ma dos – de 
for ma de se qui li bra da, des res pei to sa, 
ame a ça do ra e tu mul tu a da. Os se guin- 
te se nho res fo ram iden ti û ca dos: Ar- 
lin do de Je sus Aze ve do Ju ni or (pre pa- 
ra dor fí si co) e Hen ri que So a res Fur ta- 
do (ana lis ta de de sem pe nho). Am bos 
en con tram-se no cam po <staff=. O se- 
nhor Ar lin do dis se as se guin tes pa la- 
vras: <vo cês não têm cons ci ên cia? vo- 
cês não têm fa mí lia?=. Já o se nhor 
Hen ri que es ta va gri tan do as se guin tes 
pa la vras com o de do em ris te: <vo cês 
não têm fa mí lia, seus va ga bun dos! Vo- 
cês são uns la drões! Vo cês es tão fod… 
com o Sam paio Cor rêa!=. Após ten ta- 
ti vas frus tra das de acal mar os âni mos, 
o mes mo se nhor (Hen ri que) con ti nu- 
ou gri tan do com o de do em ris te em

O que diz o CBJD

Caiu na ta be la

 ALEXANDRE VARGAS DETONOU  O TIME DO SAMPAIO NO RELATÓRIO ENVIADO AO CBDF

di re ção ao ar bi tro as sis ten te nº1: <vo- 
cê é um sa fa do! Le van tou a ban dei ra 
por quê?=. Em se gui da, dis se em tom 
ame a ça dor: <eu vou pa gar pa ra fod… 
com vo cês! Eu vou pa gar pa ra fod.. 
com vo cês!=, diz o re la tó rio aces sa do 
pe la re por ta gem de O Im par ci al no 
por tal da Con fe de ra ção Bra si lei ra de 
Fu te bol (CBF).

O Có di go Bra si lei ro de Jus ti ça Des- 
por ti va (CBJD) no ar ti go 258-B dei xa 
bem cla ro so bre si tu a ções em que se 
re gis tra <in va são de lo cal des ti na do à 
equi pe de ar bi tra gem ou lo cal da par- 
ti da, pro va ou equi va len te du ran te 
sua re a li za ção, in clu si ve no in ter va lo 
re gu la men tar=. O clu be po de ser pu- 
ni do com o man do de cam po de uma 
a três par ti das. Já os pro ûs si o nais que 
atu am na co mis são téc ni ca po dem 
so frer sus pen são de 15 a 180 di as.

Os re sul ta dos da 5ª ro da da da Sé rie 
B do Cam pe o na to dei xa ram o Sam- 
paio Cor rêa nu ma po si ção bem abai- 
xo das ex pec ta ti vas de sua tor ci da e da 
co mis são téc ni ca. Com o em pa te por 
1 a 1 di an te do Ope rá rio-PR, na tar de 
do úl ti mo sá ba do (30), o Tri co lor, que 
es ta va na quin ta co lo ca ção, des pen- 
cou pa ra a 11ª, com cin co pon tos. Se o 
Lon dri na der ro tar o Bahia nes ta ter- 
ça-fei ra (3), em Sal va dor, a si tu a ção do 
re pre sen tan te ma ra nhen se pi o ra ain-
da mais.

A li de ran ça da Se gun do na  é ocu pa- 
da pe lo Grê mio-RS, Bahia e Cru zei ro, 
com 10 pon tos;  Cha pe co en se-SC 
(4º)  e Itu a no-SP, 8.  Ou se ja, o Sam-
paio  es tá dis tan te três pon tos do 
quar to co lo ca do e ape nas um do ti me 
que abre a zo na de re bai xa men to, o 
Gua ra ni-SP, que tem 4. Os três úl ti mos 
são: Vi la No va-GO-4; No voho ri zon ti-
no-SP-3; e CRB-AL-1.

Diego revela como é a pressão de ser Flamengo

MEIO-CAMPISTA CONTOU SOBRE COMO É LIDAR COM A PRESSÃO DE VESTIR A CAMISA DE UM CLUBE COMO O FLAMENGO

Em seu úl ti mo ano de con tra to com
a ca mi sa do Fla men go, Di e go, que es- 
tá no clu be des de 2016, con vi veu com
al tos e bai xos na Gá vea. Em en tre vis ta
ao Flow Pod cast, o meio-cam pis ta do
Ru bro-Ne gro re ve lou os mo men tos
de mai or pres são que vi veu no ti me
do Rio de Ja nei ro, mas co mo se sen tiu
pre pa ra do des de o iní cio pa ra o gran- 
de de sa ûo.

Di e go es ta va no Fe ner bah ce, da
Tur quia, quan do acei tou o de sa ûo de
vir ao Bra sil, lu gar que não atu a va co- 
mo atle ta pro ûs si o nal des de 2004,
quan do dei xou o San tos pa ra ir ao
Por to, de Por tu gal. O cra que sa bia que
pas sa ria por uma mu dan ça ra di cal na
car rei ra, mas con tou com o apoio de
fa mi li a res an tes de di zer 8sim9 ao Fla- 
men go. <Eu sa bia, vim pre pa ra do, vi vo
si tu a ções, não me es pan to com eles.
Mas não quer di zer que não û co in dig- 
na do. To das es sas du as se ma nas de
con ver sar com mi nha fa mí lia, se dá
cer to con sa gra, se não dá é pe sa do, é
for te. Vim com es sa men ta li da de. A
gen te û ca re fém das con quis tas. A di- 
re to ria foi cla ra 8que re mos con quis tar
va ga na Li ber ta do res, ano que vem va- 
mos tra zer um jo ga dor, bri gar pe lo tí- 
tu lo9=, con tou Di e go.

Na que la épo ca, o Fla men go ha via
aca ba do de sair de um lon go pe río do

de cri se û nan cei ra e 8ca os9 nas û nan- 
ças. A ideia do clu be era û nal men te se
re for çar, con tan do uma es tru tu ra û- 
nan cei ra for te, pa ra û nal men te po der
vol tar a bri gar por tí tu los. Em 2016, o
Ru bro-Ne gro bri gou ca be ça a ca be ça
pe lo tí tu lo do Cam pe o na to Bra si lei ro,
que û cou com o Pal mei ras.

Fa cin ca ni diz dois jo ga do res do Fla- 
men go que 8não po dem sair da equi- 
pe9: 8Im pos sí vel pen sar o ti me sem
eles9Co men ta ris ta opi nou so bre as
op ções do téc ni co por tu guês

<O ti me foi bem, bri ga mos pe lo tí- 
tu lo. Li ber ta do res não, tem que ser
cam peão. Le va mos pan ca das. Ba te- 
mos na tra ve no ano se guin te na Co pa
do Bra sil, veio aque la on da ne ga ti va
de co bran ça, pe so. Eu sen ti tu do is so,
mas en fren tei=. A tem po ra da de 2017
foi frus tran te pa ra o Ru bro-Ne gro.

No mes mo ano, a equi pe ca ri o ca
amar gou o vi ce-cam pe o na to da Co pa
do Bra sil pa ra o Cru zei ro, nos pê nal tis.
Na opor tu ni da de, o pró prio Di e go foi
o úni co a er rar a co bran ça na vi tó ria
por 5 a 4 dos mi nei ros. Além da com- 
pe ti ção na ci o nal, o Ru bro-Ne gro tam- 
bém per deu a Con me bol Sul-Ame ri- 
ca na pa ra o In de pen di en te, em ple no
Ma ra ca nã. Di e go foi apon ta do co mo
um dos 8vi lões9 e che gou a ser al vo de
pro tes tos da tor ci da du ran te em bar- 

que an tes de con fron to con tra o Ce a- 
rá, em 2018, pe lo Bra si lei ro. Na que le
ano, as sim co mo em 2016, o Ru bro-
Ne gro bri gou pe lo tí tu lo da com pe ti-
ção, que mais uma vez û cou com o
Pal mei ras. O meio-cam pis ta, mais
uma vez, re ce beu for te co bran ça da
tor ci da. <Não me as sus ta a co bran ça,
não me es pan ta, mas tam bém des gas- 
ta. Eu nas ci pa ra ves tir es sa ca mi sa. Eu
te nho re la ção mui to for te. Mi nha de-
ci são não foi só em 2016. Foi 2016, 17,
18, 19, 20, 21, 22…. Ti ve pro pos tas de
ou tros clu bes bra si lei ros pa ra sair na
ja ne la, mas es co lhi o Fla men go. Vai
além do fu te bol, mais do que nun ca
no sprint û nal da car rei ra. Es tar aqui é
ma ra vi lho so=.

Ape sar dos in su ces sos ci ta dos, Di e- 
go fez par te do gran de pe río do do Fla- 
men go em 2019. Após so frer uma gra-
ve fra tu ra no tor no ze lo, o meio-cam- 
pis ta con se guiu aju dar a equi pe na
con quis ta da Con me bol Li ber ta do res
e do Cam pe o na to Bra si lei ro. No ano
se guin te, o Men gão, den tre ou tros tí- 
tu los, ga ran tiu mais um Bra si lei rão
pa ra a sa la de tro féus. Em re ta û nal de
con tra to com o Fla men go, Di e go não
de ve rá per ma ne cer no clu be pa ra a
pró xi ma tem po ra da. Ho je com 37
anos, o cra que de ve en con trar um no- 
vo ru mo pa ra a car rei ra em de zem bro.

Al ta de Pa rá

A lu ta

As sim que a lu ta co me çou, Tu ba rão foi pra ci ma de Fi li.
O nor te-ame ri ca no re cu ou e jo gou uma es quer da. Mas o
cru za do do bra si lei ro en trou lim po e der ru bou o ri val.
Jo an der son ain da co lo cou vá ri os so cos no so lo até o ár -
bi tro pa rar o du e lo e de cre tar o no cau te téc ni co em 41
se gun dos de lu ta.

Clube terá desfalques
no jogo de Maceió

 MATEUSINHO ESTÁ FORA DO PRÓXIMO JOGO EM MACEIÓ

O Sam paio Cor rêa só vol ta a jo gar na pró xi ma  se gun- 
da-fei ra (09), em Ma ceió, con tra o CR, no Es tá dio Rei Pe- 
lé. Por tan to, tem uma se ma na in tei ra pa ra trei nar e cor- 
ri gir as fa lhas que apre sen tou nos úl ti mos jo gos. O téc ni- 
co Léo Con dé,  no en tan to, não de ve rá con tar com dois
ti tu la res. O la te ral-di rei to Ma teu si nho re ce beu o ter cei- 
ro car tão ama re lo, e o vo lan te Fer rei ra, após no vo exa- 
me, acu sou uma le são mus cu lar de grau 2. De ve û car au- 
sen te dos gra ma dos por mais du as se ma nas.

Boa no tí cia û ca por con ta da boa re cu pe ra ção do la te- 
ral-es quer do Pa rá, que re ce beu al ta mé di ca no úl ti mo
ûm de se ma na e já se en con tra em ca sa ao la do de seus
fa mi li a res, con for me no ti ci ou,  oû ci al men te, a As ses so- 
ria de Co mu ni ca ção do Tri co lor. Co mo se sa be, o atle ta
te ve uma fra tu ra na cos te la e per fu ra ção do pul mão na
úl ti ma par ti da do Cam pe o na to Ma ra nhen se, di an te do
Cor di no, no Cas te lão.

O se tor de fen si vo, em prin cí pio, Con dé lan ça rá Ti a go
En nes na la te ral, mas ain da vai ten tar ajus tar o se tor
cen tral, on de Nil son Jú ni or tam bém apre sen tou can sa- 
ço mus cu lar e não atu ou no úl ti mo jo go. Além dis so, a
re cu pe ra ção de  Al lan Go dói ain da se gue in de û ni da. Al- 
gu mas dú vi das se rão ti ra das, prin ci pal men te, no se tor
de meio-cam po.

O trei na dor bo li vi a no re co nhe ce que o ti me não ren- 
deu o es pe ra do di an te do Ope ra rio-PR e que os ajus tes
são re al men te ne ces sá ri os. <Foi um jo go mo vi men ta do,
ti ve mos bo as opor tu ni da des pa ra sair em van ta gem,
mas eles mar ca ram pri mei ro. Con se gui mos em pa tar,
mas não man ti ve mos o mes mo rit mo nos úl ti mos mi nu- 
tos do se gun do tem po. No û nal, o des gas te nos pre ju di- 
cou, prin ci pal men te após aque la pa ra da pa ra ve ri û ca- 
ção da ilu mi na ção=.

O Sam paio vai apro vei tar a fol ga pa ra in ten si û car os
trei nos, mas pro gra mou ati vi da des aber tas à im pren sa
ape nas pa ra aque ci men to, até sex ta-fei ra, quan do to das
se rão fe cha das in te gral men te.

Lutador maranhense
vence luta do UFC

TUBARÃO  VENCEU LUTA CONTRA ANDRE FILI EM 41 SEGUNDOS

O ma ra nhen se Jo an der son Tu ba rão pre ci sou de ape- 
nas 41 se gun dos pa ra con quis tar sua pri mei ra vi tó ria no
Ul ti ma te. No card prin ci pal do UFC Las Ve gas 53, o ma- 
ra nhen se atro pe lou o nor te-ame ri ca no An dre Fi li e ven- 
ceu por no cau te com me nos de um mi nu to de lu ta.

Des co ber to no <Con ten der Se ri es=, even to pro mo vi- 
do por Da na Whi te em pro cu ra de no vos ta len tos, Tu ba- 
rão se re cu pe rou da amar ga der ro ta na es treia, con tra
Bill Al geo, por pon tos.

Tu ba rão, que co me çou sua tra je tó ria co mo pro ûs si o- 
nal em 2013, ain da re ve lou que seu tio fa le ceu ho ras an- 
tes de sua lu ta e pre ci sou su pe rar um <dra ma pes so al=
pa ra com pe tir. Em sua car rei ra, são 12 triun fos, três re- 
ve ses e uma lu ta sem re sul ta do.

São Luís, terça-feira, 3 de maio de 2022

oimparcial.com.brESPORTESSamartony Martins
E-mail: samartonymartins@gmail.com6

Relatório diz que alguns integrantes da comissão técnica arrombaram e invadiram o
vestiário para xingar e ameaçar o trio de árbitros que atuou no jogo contra o Operário

Árbitro denuncia o
Sampaio Corrêa
NERES PINTO

M
es mo não ten do in üu en- 
ci a do no pla car do jo go, a 
ar bi tra gem de  Ale xan dre 
Var gas Ta va res de Je sus, 

do Rio de Ja nei ro, foi bas tan te cri ti ca- 
da pe los bo li vi a nos, com um agra van- 
te: No re la tó rio en vi a do à CBFD, ele 
re ve lou que hou ve in va são (com ar- 
rom ba men to da por ta do ves tiá rio da 
ar bi tra gem), após o jo go con tra o 
Ope rá rio, por mem bros da co mis são 
téc ni ca do Sam paio, que te ri am fei to 
ame a ças a ele e sua equi pe.

<Após o tér mi no da par ti da, dois in- 
te gran tes (uni for mi za dos com a rou- 
pa da equi pe do Sam paio Cor rêa) ar- 
rom ba ram a por ta de aces so ao ves- 
tiá rio de ar bi tra gem e aden tra ram ao 
mes mo – sem se rem cha ma dos – de 
for ma de se qui li bra da, des res pei to sa, 
ame a ça do ra e tu mul tu a da. Os se guin- 
te se nho res fo ram iden ti û ca dos: Ar- 
lin do de Je sus Aze ve do Ju ni or (pre pa- 
ra dor fí si co) e Hen ri que So a res Fur ta- 
do (ana lis ta de de sem pe nho). Am bos 
en con tram-se no cam po <staff=. O se- 
nhor Ar lin do dis se as se guin tes pa la- 
vras: <vo cês não têm cons ci ên cia? vo- 
cês não têm fa mí lia?=. Já o se nhor 
Hen ri que es ta va gri tan do as se guin tes 
pa la vras com o de do em ris te: <vo cês 
não têm fa mí lia, seus va ga bun dos! Vo- 
cês são uns la drões! Vo cês es tão fod… 
com o Sam paio Cor rêa!=. Após ten ta- 
ti vas frus tra das de acal mar os âni mos, 
o mes mo se nhor (Hen ri que) con ti nu- 
ou gri tan do com o de do em ris te em

O que diz o CBJD

Caiu na ta be la

 ALEXANDRE VARGAS DETONOU  O TIME DO SAMPAIO NO RELATÓRIO ENVIADO AO CBDF

di re ção ao ar bi tro as sis ten te nº1: <vo- 
cê é um sa fa do! Le van tou a ban dei ra 
por quê?=. Em se gui da, dis se em tom 
ame a ça dor: <eu vou pa gar pa ra fod… 
com vo cês! Eu vou pa gar pa ra fod.. 
com vo cês!=, diz o re la tó rio aces sa do 
pe la re por ta gem de O Im par ci al no 
por tal da Con fe de ra ção Bra si lei ra de 
Fu te bol (CBF).

O Có di go Bra si lei ro de Jus ti ça Des- 
por ti va (CBJD) no ar ti go 258-B dei xa 
bem cla ro so bre si tu a ções em que se 
re gis tra <in va são de lo cal des ti na do à 
equi pe de ar bi tra gem ou lo cal da par- 
ti da, pro va ou equi va len te du ran te 
sua re a li za ção, in clu si ve no in ter va lo 
re gu la men tar=. O clu be po de ser pu- 
ni do com o man do de cam po de uma 
a três par ti das. Já os pro ûs si o nais que 
atu am na co mis são téc ni ca po dem 
so frer sus pen são de 15 a 180 di as.

Os re sul ta dos da 5ª ro da da da Sé rie 
B do Cam pe o na to dei xa ram o Sam- 
paio Cor rêa nu ma po si ção bem abai- 
xo das ex pec ta ti vas de sua tor ci da e da 
co mis são téc ni ca. Com o em pa te por 
1 a 1 di an te do Ope rá rio-PR, na tar de 
do úl ti mo sá ba do (30), o Tri co lor, que 
es ta va na quin ta co lo ca ção, des pen- 
cou pa ra a 11ª, com cin co pon tos. Se o 
Lon dri na der ro tar o Bahia nes ta ter- 
ça-fei ra (3), em Sal va dor, a si tu a ção do 
re pre sen tan te ma ra nhen se pi o ra ain-
da mais.

A li de ran ça da Se gun do na  é ocu pa- 
da pe lo Grê mio-RS, Bahia e Cru zei ro, 
com 10 pon tos;  Cha pe co en se-SC 
(4º)  e Itu a no-SP, 8.  Ou se ja, o Sam-
paio  es tá dis tan te três pon tos do 
quar to co lo ca do e ape nas um do ti me 
que abre a zo na de re bai xa men to, o 
Gua ra ni-SP, que tem 4. Os três úl ti mos 
são: Vi la No va-GO-4; No voho ri zon ti-
no-SP-3; e CRB-AL-1.

Diego revela como é a pressão de ser Flamengo

MEIO-CAMPISTA CONTOU SOBRE COMO É LIDAR COM A PRESSÃO DE VESTIR A CAMISA DE UM CLUBE COMO O FLAMENGO

Em seu úl ti mo ano de con tra to com
a ca mi sa do Fla men go, Di e go, que es- 
tá no clu be des de 2016, con vi veu com
al tos e bai xos na Gá vea. Em en tre vis ta
ao Flow Pod cast, o meio-cam pis ta do
Ru bro-Ne gro re ve lou os mo men tos
de mai or pres são que vi veu no ti me
do Rio de Ja nei ro, mas co mo se sen tiu
pre pa ra do des de o iní cio pa ra o gran- 
de de sa ûo.

Di e go es ta va no Fe ner bah ce, da
Tur quia, quan do acei tou o de sa ûo de
vir ao Bra sil, lu gar que não atu a va co- 
mo atle ta pro ûs si o nal des de 2004,
quan do dei xou o San tos pa ra ir ao
Por to, de Por tu gal. O cra que sa bia que
pas sa ria por uma mu dan ça ra di cal na
car rei ra, mas con tou com o apoio de
fa mi li a res an tes de di zer 8sim9 ao Fla- 
men go. <Eu sa bia, vim pre pa ra do, vi vo
si tu a ções, não me es pan to com eles.
Mas não quer di zer que não û co in dig- 
na do. To das es sas du as se ma nas de
con ver sar com mi nha fa mí lia, se dá
cer to con sa gra, se não dá é pe sa do, é
for te. Vim com es sa men ta li da de. A
gen te û ca re fém das con quis tas. A di- 
re to ria foi cla ra 8que re mos con quis tar
va ga na Li ber ta do res, ano que vem va- 
mos tra zer um jo ga dor, bri gar pe lo tí- 
tu lo9=, con tou Di e go.

Na que la épo ca, o Fla men go ha via
aca ba do de sair de um lon go pe río do

de cri se û nan cei ra e 8ca os9 nas û nan- 
ças. A ideia do clu be era û nal men te se
re for çar, con tan do uma es tru tu ra û- 
nan cei ra for te, pa ra û nal men te po der
vol tar a bri gar por tí tu los. Em 2016, o
Ru bro-Ne gro bri gou ca be ça a ca be ça
pe lo tí tu lo do Cam pe o na to Bra si lei ro,
que û cou com o Pal mei ras.

Fa cin ca ni diz dois jo ga do res do Fla- 
men go que 8não po dem sair da equi- 
pe9: 8Im pos sí vel pen sar o ti me sem
eles9Co men ta ris ta opi nou so bre as
op ções do téc ni co por tu guês

<O ti me foi bem, bri ga mos pe lo tí- 
tu lo. Li ber ta do res não, tem que ser
cam peão. Le va mos pan ca das. Ba te- 
mos na tra ve no ano se guin te na Co pa
do Bra sil, veio aque la on da ne ga ti va
de co bran ça, pe so. Eu sen ti tu do is so,
mas en fren tei=. A tem po ra da de 2017
foi frus tran te pa ra o Ru bro-Ne gro.

No mes mo ano, a equi pe ca ri o ca
amar gou o vi ce-cam pe o na to da Co pa
do Bra sil pa ra o Cru zei ro, nos pê nal tis.
Na opor tu ni da de, o pró prio Di e go foi
o úni co a er rar a co bran ça na vi tó ria
por 5 a 4 dos mi nei ros. Além da com- 
pe ti ção na ci o nal, o Ru bro-Ne gro tam- 
bém per deu a Con me bol Sul-Ame ri- 
ca na pa ra o In de pen di en te, em ple no
Ma ra ca nã. Di e go foi apon ta do co mo
um dos 8vi lões9 e che gou a ser al vo de
pro tes tos da tor ci da du ran te em bar- 

que an tes de con fron to con tra o Ce a- 
rá, em 2018, pe lo Bra si lei ro. Na que le
ano, as sim co mo em 2016, o Ru bro-
Ne gro bri gou pe lo tí tu lo da com pe ti-
ção, que mais uma vez û cou com o
Pal mei ras. O meio-cam pis ta, mais
uma vez, re ce beu for te co bran ça da
tor ci da. <Não me as sus ta a co bran ça,
não me es pan ta, mas tam bém des gas- 
ta. Eu nas ci pa ra ves tir es sa ca mi sa. Eu
te nho re la ção mui to for te. Mi nha de-
ci são não foi só em 2016. Foi 2016, 17,
18, 19, 20, 21, 22…. Ti ve pro pos tas de
ou tros clu bes bra si lei ros pa ra sair na
ja ne la, mas es co lhi o Fla men go. Vai
além do fu te bol, mais do que nun ca
no sprint û nal da car rei ra. Es tar aqui é
ma ra vi lho so=.

Ape sar dos in su ces sos ci ta dos, Di e- 
go fez par te do gran de pe río do do Fla- 
men go em 2019. Após so frer uma gra-
ve fra tu ra no tor no ze lo, o meio-cam- 
pis ta con se guiu aju dar a equi pe na
con quis ta da Con me bol Li ber ta do res
e do Cam pe o na to Bra si lei ro. No ano
se guin te, o Men gão, den tre ou tros tí- 
tu los, ga ran tiu mais um Bra si lei rão
pa ra a sa la de tro féus. Em re ta û nal de
con tra to com o Fla men go, Di e go não
de ve rá per ma ne cer no clu be pa ra a
pró xi ma tem po ra da. Ho je com 37
anos, o cra que de ve en con trar um no- 
vo ru mo pa ra a car rei ra em de zem bro.

Al ta de Pa rá

A lu ta

As sim que a lu ta co me çou, Tu ba rão foi pra ci ma de Fi li.
O nor te-ame ri ca no re cu ou e jo gou uma es quer da. Mas o
cru za do do bra si lei ro en trou lim po e der ru bou o ri val.
Jo an der son ain da co lo cou vá ri os so cos no so lo até o ár -
bi tro pa rar o du e lo e de cre tar o no cau te téc ni co em 41
se gun dos de lu ta.

Clube terá desfalques
no jogo de Maceió

 MATEUSINHO ESTÁ FORA DO PRÓXIMO JOGO EM MACEIÓ

O Sam paio Cor rêa só vol ta a jo gar na pró xi ma  se gun- 
da-fei ra (09), em Ma ceió, con tra o CR, no Es tá dio Rei Pe- 
lé. Por tan to, tem uma se ma na in tei ra pa ra trei nar e cor- 
ri gir as fa lhas que apre sen tou nos úl ti mos jo gos. O téc ni- 
co Léo Con dé,  no en tan to, não de ve rá con tar com dois
ti tu la res. O la te ral-di rei to Ma teu si nho re ce beu o ter cei- 
ro car tão ama re lo, e o vo lan te Fer rei ra, após no vo exa- 
me, acu sou uma le são mus cu lar de grau 2. De ve û car au- 
sen te dos gra ma dos por mais du as se ma nas.

Boa no tí cia û ca por con ta da boa re cu pe ra ção do la te- 
ral-es quer do Pa rá, que re ce beu al ta mé di ca no úl ti mo
ûm de se ma na e já se en con tra em ca sa ao la do de seus
fa mi li a res, con for me no ti ci ou,  oû ci al men te, a As ses so- 
ria de Co mu ni ca ção do Tri co lor. Co mo se sa be, o atle ta
te ve uma fra tu ra na cos te la e per fu ra ção do pul mão na
úl ti ma par ti da do Cam pe o na to Ma ra nhen se, di an te do
Cor di no, no Cas te lão.

O se tor de fen si vo, em prin cí pio, Con dé lan ça rá Ti a go
En nes na la te ral, mas ain da vai ten tar ajus tar o se tor
cen tral, on de Nil son Jú ni or tam bém apre sen tou can sa- 
ço mus cu lar e não atu ou no úl ti mo jo go. Além dis so, a
re cu pe ra ção de  Al lan Go dói ain da se gue in de û ni da. Al- 
gu mas dú vi das se rão ti ra das, prin ci pal men te, no se tor
de meio-cam po.

O trei na dor bo li vi a no re co nhe ce que o ti me não ren- 
deu o es pe ra do di an te do Ope ra rio-PR e que os ajus tes
são re al men te ne ces sá ri os. <Foi um jo go mo vi men ta do,
ti ve mos bo as opor tu ni da des pa ra sair em van ta gem,
mas eles mar ca ram pri mei ro. Con se gui mos em pa tar,
mas não man ti ve mos o mes mo rit mo nos úl ti mos mi nu- 
tos do se gun do tem po. No û nal, o des gas te nos pre ju di- 
cou, prin ci pal men te após aque la pa ra da pa ra ve ri û ca- 
ção da ilu mi na ção=.

O Sam paio vai apro vei tar a fol ga pa ra in ten si û car os
trei nos, mas pro gra mou ati vi da des aber tas à im pren sa
ape nas pa ra aque ci men to, até sex ta-fei ra, quan do to das
se rão fe cha das in te gral men te.

 PRIMEIRA VITÓRIA

Lutador maranhense
vence luta do UFC

TUBARÃO  VENCEU LUTA CONTRA ANDRE FILI EM 41 SEGUNDOS

O ma ra nhen se Jo an der son Tu ba rão pre ci sou de ape- 
nas 41 se gun dos pa ra con quis tar sua pri mei ra vi tó ria no
Ul ti ma te. No card prin ci pal do UFC Las Ve gas 53, o ma- 
ra nhen se atro pe lou o nor te-ame ri ca no An dre Fi li e ven- 
ceu por no cau te com me nos de um mi nu to de lu ta.

Des co ber to no <Con ten der Se ri es=, even to pro mo vi- 
do por Da na Whi te em pro cu ra de no vos ta len tos, Tu ba- 
rão se re cu pe rou da amar ga der ro ta na es treia, con tra
Bill Al geo, por pon tos.

Tu ba rão, que co me çou sua tra je tó ria co mo pro ûs si o- 
nal em 2013, ain da re ve lou que seu tio fa le ceu ho ras an- 
tes de sua lu ta e pre ci sou su pe rar um <dra ma pes so al=
pa ra com pe tir. Em sua car rei ra, são 12 triun fos, três re- 
ve ses e uma lu ta sem re sul ta do.

São Luís, terça-feira, 3 de maio de 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE NINA RODRIGUES
ESTADO DO MARANHÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 31/2022 - SRP
O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Nina Rodrigues, Estado do Maranhão, 

torna público, para conhecimento dos interessados que fará realizar, sob a égide da Lei n.º 10.520/02, Decreto 
10.024/2019, MP 1.047/2021, Decreto Municipal nº 05/2021 e subsidiariamente as disposições da Lei n.º 8.666/93 e 
suas alterações posteriores, licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço por item, cujo objeto é o 
Registro de Preços para a Contratação de empresas especializada para prestação de serviços de manutenção corretiva 
e preventiva, com fornecimento de peças, em equipamentos odontológicos, para atender a Secretaria Municipal de 
Saúde do Município de Nina Rodrigues/MA, no dia 16 de Maio de 2022, ás 14h:00 (horário de Brasília), através do 
uso de recursos da tecnologia da informação, site https://www.portaldecompraspublicas.com.br, sendo presidido pelo 
Pregoeiro desta Prefeitura Municipal, na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Praça Rui Fernandes 
Costa, s/n, Centro, Nina Rodrigues/MA. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis no endereço eletrônico do 
Portal de Compras Públicas em https://www.portaldecompraspublicas.com.br. Esclarecimentos adicionais no mesmo 
endereço eletrônico, das 08h:00 as 12h:00.

Nina Rodrigues/MA, 02 de Maio de 2022.
Raimundo Nonato Silva Junior

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2022

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2022. O Município de Feira Nova do Maranhão - MA, por 
meio da Comissão Permanente de Licitação – CPL, torna público aos interessados que, com base na Lei n.º 10.520/2002, 
dos Decretos Municipais nº 004/2021, da Lei Complementar n.º 123/2006 alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, 
e, subsidiariamente, da Lei n.º 8.666/1993 e de outras normas aplicáveis ao objeto deste certame, fará realizar às 09h00 
(nove horas) do dia 16 de maio de 2022, licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo menor preço, tendo 
por OBJETO:  AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA DE SAÚDE AO AR LIVRE, PARA ATENDER A 
DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO – MA, CONFORME TERMO 
DE REFERÊNCIA.  O presente Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, 
no portal www.comprasfeiranovama.com.br. OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital e seus anexos estão à disposição dos 
interessados nos dias de expediente das 08h00min às 12h00min, na Comissão Permanente de Licitação - CPL, situada 
na sede da Prefeitura Municipal, à Praça Central, Centro, Feira Nova do Maranhão - MA, bem como no site da Prefeitura 
Municipal: https://feiranovadomaranhao.ma.gov.br, onde poderão ser consultados e obtidos gratuitamente. Informações 
adicionais no endereço acima ou e-mail: cpl.feiranovama@gmail.com.  Feira Nova do Maranhão - MA, 29 de abril de 2022.

ESTADO DO MARANHÃO
CNPJ: 01.612.533/0001-97

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2022, REGISTRO DE PREÇO Nº 
007/2022. O Município de Turilândia (MA), através da Secretaria de Cultura, por meio da Comissão 
Permanente de Licitação - CPL, avisa aos interessados que fará realizar Licitação na seguinte 
modalidade e condições. Modalidade: Pregão Eletrônico. Modo de disputa: Aberto. Tipo de 
licitação: Menor Preço por Lote, que será regida pela Lei nº 10.520/2002 e Decretos nº 7.892/2013 e 
nº 10.024/2019, subsidiariamente as disposições da Lei nº 8.666/93, suas alterações. Objeto: Registro 
de Preços para Eventual Contratação de Empresa Especializada em Organização e Realização de 
Eventos para o Município de Turilândia - MA. Data e horário do recebimento das propostas e 
Documentação de Habilitação: até às 08h:59min do dia 16/05/2022. Data e horário do início da 
disputa: 09h:00min do dia 16/05/2022. Site para realização do Pregão: www.licitanet.com.br. 
Poderão participar da Licitação todas as empresas especializadas no ramo, que comprovem possuir 
os requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital, para a execução de seus objetivos. Maiores 
informações poderão ser obtidas nos sites do LICITANET, www.turilandia.ma.gov.br/portal/index.
php/portal-da-transparencia e no Mural de Licitações do TCE-MA. Dúvidas e-mail: cplturilandia@
gmail.com. Turilândia - MA, 29 de abril de 2022. Madai Santos – Secretária Municipal de Cultura.

ESTADO DO MARANHÃO
CNPJ: 01.612.533/0001-97

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2022, REGISTRO DE PREÇO Nº 
008/2022. O Município de Turilândia (MA), através da Secretaria de Administração e Finanças, por 
meio da Comissão Permanente de Licitação - CPL, avisa aos interessados que fará realizar Licitação 
na seguinte modalidade e condições. Modalidade: Pregão Eletrônico. Modo de disputa: Aberto. Tipo 
de licitação: Menor Preço Global, que será regida pela Lei nº 10.520/2002 e Decretos nº 7.892/2013 
e nº 10.024/2019, subsidiariamente as disposições da Lei nº 8.666/93, suas alterações. Objeto: 
Registro de Preços para Eventual Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Hospedagem 
para atender as necessidades das Secretarias do Município de Turilândia - MA. Data e horário do 
recebimento das propostas e Documentação de Habilitação: até às 14h:29min do dia 16/05/2022. 
Data e horário do início da disputa: 14h:30min do dia 17/05/2022. Site para realização do Pregão: 
www.licitanet.com.br. Poderão participar da Licitação todas as empresas especializadas no ramo, que 
comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital, para a execução de seus 
objetivos. Maiores informações poderão ser obtidas nos sites do LICITANET, www.turilandia.ma.gov.
br/portal/index.php/portal-da-transparencia e no Mural de Licitações do TCE-MA. Dúvidas e-mail: 
cplturilandia@gmail.com. Turilândia - MA, 29 de abril de 2022. Leilson Costa Fonseca – Secretário 
Municipal de Administração e Finanças.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE

CNPJ Nº 01.558.070/0001-22

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PREFEITURA DE TRIZIDELA DO VALE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 029/2022

REGISTRO DE PREÇOS
O MUNICIPIO DE TRIZIDELA DO VALE, Estado do Maranhão, através da Secretaria Municipal de Administra-
ção, torna público que fará licitação na modalidade Pregão Eletrônico para Registro de Preços. BASE LEGAL: Lei 
nº 10.520/2002, Decreto nº 10.024/2019 e pela Lei nº 8.666/93 e alterações. OBJETO: seleção de proposta visando 
o REGISTRO DE PREÇOS para eventual contratação de empresa para o fornecimento de combustíveis, de forma 
parcelada, à frota de veículos oficiais e locados, do município de Trizidela do Vale (MA). ABERTURA: 19 de maio 
de 2022 às 10:00 horas. INFORMAÇÕES: O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados 
na sala da Comissão Permanente de Licitação, na Av. Dep. Carlos Melo, nº 1670 – Aeroporto – Trizidela do Vale 
(MA), horário de 08:00 às 12:00 horas, no endereço eletrônico  www.portaldecompraspublicas.com.br . por e-mail 
cplpmtv@outlook.com  na página www.rizideladovale.ma.gov.br Trizidela do Vale (MA), 29 de abril de 2022. 
Enoque de Sá Barreto Filho. Secretário Municipal de Administração. Portaria nº 02/2021-GP.

Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Graça Aranha- MA

Aviso de Licitações
TOMADA DE PREÇOS

TOMADA DE PREÇOS N.º 001/2022. Processo Administrativo nº 02.1904.0001/2022 - OBJETO; 
Contratação de empresa especializada para prestar serviços em assessoria e consultoria 
tributaria (recuperação de créditos tributário) e econômica de modo a incrementar as 
receitas próprias e de transferências, além de elaboração de rotinas de trabalho, instrução 
e orientação nos recursos fiscais, atualização a Legislação Tributária no município de Graça 
Aranha - MA. MODALIDADE: Tomada de Preços. TIPO: Menor preço global. BASE LEGAL: Lei nº 
8.666/93 e suas alterações. DATA DE ABERTURA: 18 de maio de 2022 às 09:00 horas. 
Os editais e seus anexos estão à disposição dos interessados na Sala de reunião da CPL, 
no prédio da Secretaria Municipal de Administração, na São Francisco, s/nº, Centro, Graça 
Aranha - MA, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08:00 às 12:00 horas no portal do Município no 
Endereço eletrônico
http://transparencia.gracaaranha.ma.gov.br/ e no site do TCE/MA no sistema SACOP 
esclarecimento adicional no endereço supra, pelo endereço eletrônico pmgracaaranha@
yahoo.com ou pelo telefone (99) 3575-1117.

Graça Aranha/MA, 28 de abril de 2022.
Milka Verônica Stéfane Silva dos Santos

Presidente da CPL.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2022-SRP/IPRESAL

O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SANTA 
LUZIA – IPRESAL, com sede na Av. Nagib Haickel, s/nº Praça dos Três Poderes, 
CEP: 65.390-000, CEP: 65.390-000 – Santa Luzia – MA, através do Pregoeiro do 
IPRESAL, torna público, que fará realizar licitação na modalidade Pregão, na sua 
forma Presencial, do tipo Menor Preço por Item, tendo por objeto o Registro de Preços 
para Eventual contratação de pessoa(s) jurídica(s) para fornecimento de Combustível 
(Gasolina Comum), de interesse do instituto IPRESAL, conforme edital e anexos. A 
sessão do certame licitatório será realizada no dia 13 de maio de 2022, às 10h:00min 
(dez horas), na Sala da Comissão Permanente de Licitação. O Edital e seus anexos 
estão à disposição dos interessados na Sala da CPL, onde poderão ser consultados 
gratuitamente e obtidos mediante a entrega no setor de licitações de 02 (duas) 
resmas de papel de 500 folhas, tamanho A4, 210x297mm, 75g/m², ultra branco. 
Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço. Santa Luzia – MA, 28 de abril de 
2022. CARLOS HENRIQUE FERRO SOUSA. Pregoeiro do IPRESAL.

Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Lima Campos

CNPJ 06.933.519/0001-09
Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Pesca

AVISO DE ADIAMENTO DE SESSÃO PÚBLICA
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2022

O MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS-MA, através da Prefeitura Municipal de Lima Campos, torna 
público o adiamento da sessão pública para continuação da licitação na modalidade Tomada de Pre-
ços nº 003/2022, que tem por objeto a contratação de empresa para execução das obras de Refor-
ma e Ampliação do Mercado Municipal de Lima Campos, conforme Convênio CV nº. 8.401.00/2020 
(SICONV nº 909161), celebrado entre a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Fran-
cisco e do Parnaíba – CODEVASF e o Município de Lima Campos/MA, de interesse da Secretaria 
Municipal de Agricultura, Pecuária e Pesca, prevista para ocorrer às 09:00hs (nove horas) do dia 
10 de maio de 2022. Esclarecemos que o presente adiamento se deu em virtude da solicitação do 
Setor de Engenharia deste município para prorrogação do prazo de análise da documentação de 
qualificação técnica das empresas participantes do certame. Informamos que as empresas licitantes 
serão comunicadas da data e horário da nova sessão pública para continuação desta licitação, na 
forma prevista na lei. Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço e/ou pelo telefone (0**99) 
3646-1112.

 Lima Campos–MA, 02 de maio de 2022.
José Ribamar Pereira Braga

                              Secretário Municipal de Agricultura, Pecuária e Pesca    
Decreto nº. 007, de 01 de janeiro de 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR
Rua Jornalista Mauritonio Meire, 22 - Centro - Mirador/MA

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2022-CPL/PMM

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 051/2022-AL 
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura de Mirador, por meio de seu Presidente, Antônio Barros Araújo, 
com fulcro na Tomada de Preços N° 04/2022 - CPL/PMM, cujo objeto é a contratação de empresa para reforma de 
no povoado cocos, município de Mirador, torna público para conhecimento dos interessados que realizará a sessão de 
licitação no dia 18 de  maio de 2022 às 09:00hs localizada provisoriamente na Rua Jornalista Mauritonio Meire, 22 - 
Centro - Mirador/MA.
O presente Edital esta à disposição dos interessados na Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura 
Municipal de Mirador podendo ainda ser adquiridos GRATUITAMENTE no portal da transparência do município 
por meio do link http://www.transparencia.mirador.ma.gov.br/acessoInformacao/licitacao/tce ou ainda no Sistema 
de Acompanhamento de Contratações Públicas do Tribunal de Contas do Maranhão (“SACOP”) via o seguinte 
link https://site.tce.ma.gov.br/. 

Mirador, 27 de abril  de 2022.
Antônio Barros Araújo

Presidente da CPL/PMM

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR
Rua Jornalista Mauritonio Meire, 22 - Centro - Mirador/MA

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2022-CPL/PMM

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 052/2022-AL 

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura de Mirador, por meio de seu Presidente, Antônio Bar-
ros Araújo, com fulcro na Tomada de Preços em epígrafe cujo objeto é a contratação de empresa para reforma do Estádio 
Municipal de Mirador, torna público para conhecimento dos interessados que realizará a sessão de licitação no dia 18 de 
maio de 2022 às 15:00hs localizada na Rua Jornalista Mauritonio Meire, 22 - Centro - Mirador/MA.

O presente Edital esta à disposição dos interessados na Comissão Permanente de Licitações da 
Prefeitura Municipal de Mirador podendo ainda ser adquiridos GRATUITAMENTE no portal da transparência 
do município por meio do link http://www.transparencia.mirador.ma.gov.br/acessoInformacao/licitacao/tce ou ainda 
no Sistema de Acompanhamento de Contratações Públicas do Tribunal de Contas do Maranhão (“SACOP”) via 
o seguinte link https://site.tce.ma.gov.br/. 

Mirador, 28 de abril  de 2022.
Antônio Barros Araújo

Presidente da CPL/PMM



oimparcial.com.br IMPAR
Thayane Maramaldo
E-mail: maramaldothay@gmail.com 7

O Governo do Estado, por meio da Secma, lançou o Maranhão de Reencontros – evento
que vai receber até o fim de junho grandes nomes da música maranhense

SÃSS O JOÃO DO MARARR NHÃO

Prévia junina na Lagoa
fortalece o Mais Renda

R
eu nir-se e abra çar fa mi li a res
e ami gos têm si do atos ca da
vez mais va lo ri za dos de pois
de dois anos de pan de mia,

com mui tas e ne ces sá ri as res tri ções
pa ra o con ví vio so ci al. E nes te 1º de
maio, o go ver no do Es ta do, por meio
da Se cre ta ria de Es ta do da Cul tu ra
(Sec ma), lan çou o Ma ra nhão de Re en- 
con tros – even to que vai re ce ber até o
fim de ju nho gran des no mes da mú si- 
ca ma ra nhen se.

“Es ta mos aqui na La goa da Jan sen,
na fa mo sa Con cha Acús ti ca, por de li- 
be ra ção do go ver na dor Car los Bran- 
dão. Dois anos de es pe ra, a gen te co- 
me ça a in cen ti var e fa zer uma pré via
do nos so São João. To dos os do min gos
a gen te te rá uma pro gra ma ção pa ra a
fa mí lia”, in for mou o se cre tá rio de
Cul tu ra, Pau lo Vic tor.

Co mo dis se o se cre tá rio, o even to é
uma pré via ju ni na que vai acon te cer
to dos os do min gos na Con cha Acús ti- 
ca da La goa da Jan sen, sem pre com
uma di ver si fi ca da pro gra ma ção, a
par tir das 17h30, até 26 de ju nho. E o
pon ta pé ini ci al foi com o Ca cu riá de
Do na Te té, o can tor e com po si tor Ma- 
no Bor ges e o Boi de Mor ros, pa ra ma- 
tar a sau da de de quem apre cia um óti- 
mo so ta que de or ques tra. Hou ve ain- 
da mú si ca ele trô ni ca na aber tu ra e
nos in ter va los en tre as atra ções.

Pre sen te na fes ta, o se cre tá rio-che- 
fe da Ca sa Ci vil, Se bas tião Ma dei ra,
co men tou so bre o es for ço do go ver- 
na dor Car los Bran dão pa ra fa zer des- 
se pe río do ju ni no o me lhor e mais
lon go do es ta do. “De pois de uma pan- 
de mia, sem ha ver es sa fes ti vi da de, a
po pu la ção do Ma ra nhão, e de São
Luís, es pe ci al men te, es tá se den ta. E o
go ver na dor Car los Bran dão, aten den- 
do ao ape lo, do brou a fes ta, do brou o
pe río do e quer fa zer o mai or São João
que já te ve”, dis se Ma dei ra.

Mas não ape nas de ar te se rá mar ca- 

do es se gran de mo men to de re en con-
tros. Uma es tru tu ra foi pre pa ra da pa- 
ra o me lhor con for to do pú bli co e
tam bém pa ra fo men tar a eco no mia
lo cal, ao dis po ni bi li zar uma pra ça de
ali men ta ção. 

Na es treia do even to, par ti ci pa ram
em pre en de do res do Mais Ren da –
pro gra ma de ini ci a ti va da Se cre ta ria
de Es ta do do De sen vol vi men to So ci al
(Se des) -, os quais fo ram be ne fi ci a dos
com equi pa men tos da área de ali-
men ta ção. As op ções de ali men tos
vão de chur ros, cre pe, hot dog a chur- 
ras co.

A em pre en de do ra Taylane Bas tos,
in se ri da no Mais Ren da, re co nhe ce a
im por tân cia do pro gra ma que in cen- 
ti va a co mer ci a li za ção de pro du tos.
“[O pro gra ma] é mui to im por tan te,
por que an tes eu fi ca va em ca sa, e com
o Mais Ren da te nho uma ren da a mais
pra me aju dar”, afir mou a be ne fi ciá- 
ria.

Tam bém es ti ve ram pre sen tes no
Ma ra nhão de Re en con tros os se cre tá- 
ri os Cas si a no Pe rei ra (In dús tria e Co- 
mér cio); Raysa Quei roz (Meio Am bi- 
en te e Re cur sos Na tu rais); Cé lia Sa la- 
zar (Mu lher); Pau lo Ma tos (Tu ris mo);
Pe dro Cha gas (Ges tão, Pa trimô nio e
As sis tên cia dos Ser vi do res do Es ta do);
Aman da Cos ta (Di rei tos Hu ma nos e
Par ti ci pa ção Po pu lar); o pre si den te
do Ma ra nhão Par ce ri as, Antô nio Nu-
nes; e a che fe do Ce ri mo ni al de Go ver- 
no do Es ta do, Walquí ria Mo ra es; além
dos ve re a do res Antô nio Gar cês,
Andrey Mon tei ro e Ri bei ro Ne to e da
co ve re a do ra Flá via Al mei da.

com

SESSSS ÃSS OÃÃ ESPECIAL

Academia Maranhense
de Letras vai ao teatro

AML TERÁ SESSÃO NA SEDE DO INSTITUTO DE ARTE CAZUMBÁ

Em uma si tu a ção ra rís si ma, a Aca de mia Ma ra nhen se
de Le tras re a li za rá uma de su as ses sões ro ti nei ras fo ra
de sua tra di ci o nal se de, cha ma da por Amé ri co Aze ve do
Ne to, de Pa lá cio das Le tras.

A ses são do dia 5 de maio acon te ce rá na se de do Ins ti- 
tu to de Ar te Ca zum bá, na Rua do Tra pi che, nº 218, nas
de pen dên ci as do Te a tro Ca zum bá, no Cen tro His tó ri co
de São Luís.

So bre es se fa to, o tam bém imor tal Amé ri co de cla rou:

“e“ see sss e acocc ntett cimentott esee tátt muitott acima dod prarr zaa ez r.rr

NaNN verdrr add dedd é uma honrarr e uma rarr zaa ãzz o dedd rerr ge ogg zoo iji o,o

poisii aléméé dodd subjb etitt vo atett see tatt dodd dadd dodd ao nossss o

InII stitt tutott cocc mo uma orgrr agg nizii azz çãçç o culturarr l efe eff titt vavv e

efe iff cientett ,e é o rerr cocc nhecimentott dadd qualidadd dedd dedd nossss o

trtt arr balho dadd dodd pelall maisii altatt e eruditatt institt tuiçãçç o

litett rárr ria mararr nhense.”
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São Luís, terça-feira, 3 de maio de 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE NINA RODRIGUES
ESTADO DO MARANHÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 06/2022
TOMADA DE PREÇOS Nº 06/2022. A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura 

Municipal de Nina Rodrigues/MA, instituída pela Portaria em anexo, torna público que no dia 19/05/2022 
ás 09h:00 (nove) e sua sede na Praça Rui Fernandes Costa s/n - Centro - Nina Rodrigues/MA, serão 
recebidos os envelopes contendo a Documentação de habilitação e Proposta de Preços e iniciada a 
abertura dos envelopes relativos a Tomada de Preços em epigrafe do tipo menor preço global de interesse 
desta Prefeitura Municipal, nos termos da Lei 8.666/93 e demais alterações, atendidas as especificações e 
formalidades. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DO MATADOURO MUNICIPAL 
EM NINA RODRIGUES. OBSERVAÇÃO: O Edital e seus anexos estão a disposição dos interessados no 
endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08h:00 (oito horas) às 12h:00 (doze horas) e poderá ser 
obtido mediante recolhimento da importância de R$ 100,00 (cem) reais, também estarão disponível no meio 
eletrônico: https://ninarodrigues.ma.gov.br, onde poderá ser consultado ou solicitado gratuitamente pelo 
email licitacaopmnina@hotmail.com. Esclarecimentos adicionais, no mesmo endereço ou pelo Telefone (98) 
99185-1853 – Nina Rodrigues – MA. Nina Rodrigues - MA, 02 de Maio de 2022. João Batista Bezerra de 
Sousa - Presidente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NINA RODRIGUES
ESTADO DO MARANHÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 28/2022
PREGÃO PRESENCIAL – nº 28/2022.  O Município de Nina Rodrigues, através da 

Prefeitura Municipal de Nina Rodrigues, por meio da Comissão Permanente de Licitação, torna pública aos interessados 
que com base na Lei n° 10.520, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, fará realizar às 
09h:00 (nove) horas no dia 16 de Maio de 2022, tendo por objeto a seleção de proposta mais vantajosa, objetivando 
para futura e eventual contratação de empresa para prestação de serviços de lava jato dos veículos das 
secretarias do município de Nina Rodrigues/MA, com exclusividade dos itens para ME, EPP e MEI, conforme 
especificações e quantidades determinadas no Anexo I deste edital (Termo de Referência). A presente licitação 
será realizada na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Praça Rui Fernandes Costa, Centro, Nina 
Rodrigues – MA e será presidida pelo Pregoeiro desta Prefeitura Municipal. O Edital e seus anexos estão a disposição 
dos interessados no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08h:00 (oito horas) às 12h:00 (doze horas) e 
poderá ser obtido mediante recolhimento da importância de R$ 100,00 (cem) reais, também estarão disponível no 
meio eletrônico: https://ninarodrigues.ma.gov.br, onde poderá ser consultado ou obtido. Esclarecimentos adicionais, no 
mesmo endereço ou pelo Telefone (98) 99185-1853 – pelo email licitacaopmnina@hotmail.com, Nina Rodrigues – MA.

Nina Rodrigues/MA, 02 de Maio de 2022.
Raimundo Nonato Silva Junior

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE NINA RODRIGUES
ESTADO DO MARANHÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/2022 
	 	 O	Pregoeiro	Oficial	da	Prefeitura	Municipal	de	Nina	Rodrigues,	Estado	do	Maranhão,	
torna	 público,	 para	 conhecimento	 dos	 interessados	 que	 fará	 realizar,	 sob	 a	 égide	 da	 Lei	 n.º	 10.520/02,	 Decreto	
10.024/2019,	 MP	 1.047/2021,	 Decreto	 Municipal	 nº	 05/2021	 e	 subsidiariamente	 as	 disposições	 da	 Lei	 n.º	 8.666/93	
e	suas	alterações	posteriores,	 licitação	na	modalidade	Pregão	Eletrônico,	do	 tipo	menor	preço	por	 item,	cujo	objeto	
é	a	contratação	de	empresa	para	aquisição	de	equipamentos	e	material	permanente	para	Unidade	Básica	de	Saúde	
de	 Nina	 Rodrigues.	A	 presente	 licitação	 será	 realizada	 na	 sala	 da	 Comissão	 Permanente	 de	 Licitação,	 situada	 na	
Praça	Rui	Fernandes	Costa,	Centro,	Nina	Rodrigues	–	MA,	no	dia	17	de	Maio	de	2022,	ás	09h:00	(horário	de	Brasília),	
através	do	uso	de	 recursos	da	 tecnologia	da	 informação,	site:	https://www.portaldecompraspublicas.com.br.	O	edital	
e	 seus	 anexos	 encontram-se	 disponíveis	 no	 endereço	 eletrônico	 do	 Portal	 de	 Compras	 Públicas	 em	 https://www.
portaldecompraspublicas.com.br	e	no	Sacop.	Esclarecimentos	adicionais	no	mesmo	endereço	eletrônico,	das	08h:00	
as	12h:00.

Nina	Rodrigues/MA,	02	de	Maio	de	2022.
Raimundo	Nonato	Silva	Junior

Pregoeiro

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CNPJ. Nº 06.116.461/0001-00

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2022/SRP. O município de Anapurus/MA, 
torna público aos interessados que fará realizar às 10h00min, do dia 17/05/2022, licitação na 
modalidade Pregão Eletrônico nº 017/2022/SRP, do tipo menor preço por item, tendo por ob-
jeto o CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMEN-
TÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE 
ANAPURUS/MA. A sessão pública será realizada, no endereço eletrônico: http://www.licitanet.
com.br, e também poderão ser lidos e/ou obtidos no prédio da Comissão Permanente de Lici-
tação, situado Av. João Francisco Monteles, nº 2001 – Centro, Anapurus/MA, no horário das 
08h00min às 12h00min, como também por meio do Sistema de Acompanhamento de Contrata-
ções Públicas – SACOP ou ainda no portal da transparência desta prefeitura. Anapurus/MA, em 
29 de ABRIL de 2022. Almir lima da Silva. Pregoeiro.                  

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CNPJ. Nº 06.116.461/0001-00

AVISOS DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2022/SRP. O Município de Anapurus - MA, torna 
público que fará realizar às 11h00min, do dia 19/05/2022, licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 011/2022/SRP, para registro de preços, do tipo menor preço por item, tendo como objeto Contratação 
de empresa especializada na prestação de serviços técnicos de comunicação audiovisual, para atender a 
demanda da prefeitura municipal de Anapurus/MA de interesse do Município de Anapurus/MA. A sessão 
pública será realizada na sala da Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Anapurus/
MA. O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados na Comissão Permanente de Licitação – CPL da 
Prefeitura Municipal de Anapurus/MA, localizada na Av. João Francisco Monteles, nº 2001 – Centro, Anapu-
rus/MA, de segunda à sexta-feira das 08h00min às 12h00min, onde poderão ser consultados gratuitamente 
ou obtidos mediante entrega de 01 (uma) resma de papel A4 no endereço supra, como também por meio do 
Sistema de Acompanhamento de Contratações Públicas – SACOP ou ainda no portal da transparência desta 
prefeitura. Anapurus/MA, 29 de abril de 2022. ALMIR LIMA DA SILVA, Pregoeiro.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CNPJ. Nº 06.116.461/0001-00

AVISOS DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2022/SRP. O Município de Anapurus - MA, torna pú-
blico que fará realizar às 08h00min, do dia 19/05/2022, licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 
010/2022/SRP, para registro de preços, do tipo menor preço por item, tendo como objeto contratação de 
empresa especializada para fornecimento de água mineral, vasilhame de 20 litros, gás liquefeito de petró-
leo e botijão de gás (Vasilhame de 13K), de interesse do Município de Anapurus/MA. A sessão pública será 
realizada na sala da Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Anapurus/MA. O Edital 
e seus anexos estão à disposição dos interessados na Comissão Permanente de Licitação – CPL da Prefeitura 
Municipal de Anapurus/MA, localizada na Av. João Francisco Monteles, nº 2001 – Centro, Anapurus/MA, de 
segunda à sexta-feira das 08h00min às 12h00min, onde poderão ser consultados gratuitamente ou obtidos 
mediante entrega de 01 (uma) resma de papel A4 no endereço supra, como também por meio do Sistema de 
Acompanhamento de Contratações Públicas – SACOP ou ainda no portal da transparência desta prefeitura. 
Anapurus/MA, 29 de abril de 2022. ALMIR LIMA DA SILVA, Pregoeiro.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CNPJ. Nº 06.116.461/0001-00

AVISOS DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2022/SRP. O Município de Anapurus - MA, torna pú-
blico que fará realizar às 08h00min, do dia 18/05/2022, licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 
009/2022/SRP, para registro de preços, do tipo menor preço por item, tendo como objeto contratação de 
empresa especializada na prestação de serviços de manutenção de ar condicionado, preventiva e corretiva 
e assistência técnica com fornecimento de peças para atender as necessidades da Secretarias Municipal de 
administração do Município de Anapurus/MA. A sessão pública será realizada na sala da Comissão Perma-
nente de Licitações da Prefeitura Municipal de Anapurus/MA. O Edital e seus anexos estão à disposição dos 
interessados na Comissão Permanente de Licitação – CPL da Prefeitura Municipal de Anapurus/MA, localizada 
na Av. João Francisco Monteles, nº 2001 – Centro, Anapurus/MA, de segunda à sexta-feira das 08h00min às 
12h00min, onde poderão ser consultados gratuitamente ou obtidos mediante entrega de 01 (uma) resma 
de papel A4 no endereço supra, como também por meio do Sistema de Acompanhamento de Contratações 
Públicas – SACOP ou ainda no portal da transparência desta prefeitura. Anapurus/MA, 29 de abril de 2022. 
ALMIR LIMA DA SILVA, Pregoeiro.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CNPJ. Nº 06.116.461/0001-00

AVISOS DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2022/SRP. O Município de Anapurus - MA, torna 
público que fará realizar às 08h00min, do dia 17/05/2022, licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 008/2022/SRP, para registro de preços, do tipo menor preço por item, tendo como objeto aquisição 
de câmeras de segurança e equipamentos complementares para formação de centro de monitoramento 
Município de Anapurus/MA. A sessão pública será realizada na sala da Comissão Permanente de Licitações 
da Prefeitura Municipal de Anapurus/MA. O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados na 
Comissão Permanente de Licitação – CPL da Prefeitura Municipal de Anapurus/MA, localizada na Av. João 
Francisco Monteles, nº 2001 – Centro, Anapurus/MA, de segunda à sexta-feira das 08h00min às 12h00min, 
onde poderão ser consultados gratuitamente ou obtidos mediante entrega de 01 (uma) resma de papel A4 no 
endereço supra, como também por meio do Sistema de Acompanhamento de Contratações Públicas – SACOP 
ou ainda no portal da transparência desta prefeitura. Anapurus/MA, 29 de abril de 2022. ALMIR LIMA DA 
SILVA, Pregoeiro.

, do tipo menor preço por item, tendo como objeto 

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CNPJ. Nº 06.116.461/0001-00

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2022/SRP. O município de Anapurus/MA, torna pú-
blico aos interessados que fará realizar às 15h00min, do dia 17/05/2022, licitação na modalidade Pregão 
Eletrônico nº 018/2022/SRP, do tipo menor preço por item, tendo por objeto o CONTRATAÇÃO DE EMPRE-
SA PARA FORNECIMENTO EMBALAGENS DE ISOPOR, COPOS DESCARTAVEIS E OUTROS CONFORME DETA-
LHAMENTO DOS ITENS NO TERMO DE REFERENCIA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
DURANTE O ANO DE 2022, do Município de Anapurus/MA. A sessão pública será realizada, no endereço 
eletrônico: http://www.licitanet.com.br, e também poderão ser lidos e/ou obtidos no prédio da Comissão 
Permanente de Licitação, situado Av. João Francisco Monteles, nº 2001 – Centro, Anapurus/MA, no horário 
das 08h00min às 12h00min, como também por meio do Sistema de Acompanhamento de Contratações 
Públicas – SACOP ou ainda no portal da transparência desta prefeitura. Anapurus/MA, em 29 de ABRIL de 
2022. Almir lima da Silva. Pregoeiro.                  

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIMARÃES - MA

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 008/2022. A Prefei-
tura Municipal de Guimarães – MA, através da Secretaria Municipal de Adminis-
tração, torna público aos interessados que no dia 16 de maio de 2022 às 09:00hs, 
realizará licitação na modalidade Pregão eletrônico, tipo menor preço por item, 
tendo por objeto o Registro de Preços para eventual contratação de empresa para 
prestação de serviços de manutenção de computadores, impressoras e periféricos 
para atender as necessidades das diversas Secretariais e fundos do Município de 
Guimarães/MA. O Edital encontra-se a disposição dos interessados onde poderão 
ser consultados e retirados gratuitamente, na sala da Comissão de Licitação, situada 
na Rua Dr. Urbano Santos, nº 214, Centro - CEP 65.255-000, inscrita no CNPJ 
05.505.334/0001-30, das 08:00 às 12:00h, ou disponíveis para download gratuita-
mente no site nas seguintes páginas www.guimaraes.ma.gov.br ou www.licitanet.
com.br. Mais informações complementares diretamente na Comissão Permanente 
de Licitação. BASE LEGAL: Lei Federal nº 10520/02, Decreto nº 10.024/2019 e 
suas alterações e demais normas constantes no Edital. Mais informações: E-mail: 
guimaraes.ma.cpl@gmail.com. Guimarães/MA, 28 de abril de 2022. Miscilene 
Carvalho Veras Carneiro - Secretária Municipal de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIMARÃES - MA

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 009/2022. A Prefei-
tura Municipal de Guimarães – MA, através da Secretaria Municipal de Assistência 
Social e Desenvolvimento Comunitário, torna público aos interessados que no dia 
16 de maio de 2022 às 15:00hs, realizará licitação na modalidade Pregão eletrôni-
co, tipo menor preço por item, tendo por objeto Registro de preços para eventual 
aquisição de urnas, artigos funerários e translado em geral para atender as necessi-
dades da Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Comuni-
tário da Prefeitura Municipal de Guimarães–MA. O Edital encontra-se a disposição 
dos interessados onde poderão ser consultados e retirados gratuitamente, na sala da 
Comissão de Licitação, situada na Rua Dr. Urbano Santos, nº 214, Centro - CEP 
65.255-000, inscrita no CNPJ 05.505.334/0001-30, das 08:00 às 12:00h., ou dispo-
níveis para download gratuitamente no site nas seguintes páginas www.guimaraes.
ma.gov.br ou www.licitanet.com.br. Mais informações complementares diretamen-
te na Comissão Permanente de Licitação. BASE LEGAL: Lei Federal nº 10520/02, 
Decreto nº 10.024/2019 e suas alterações e demais normas constantes no Edital. 
Mais informações: E-mail: guimaraes.ma.cpl@gmail.com. Guimarães/MA, 28 de 
abril de 2022. Olivia Francisca Lima Gonçalves CPF: 940.981.073-68. Secretária 
Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Comunitário

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIMARÃES - MA

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 010/2022. A Prefei-
tura Municipal de Guimarães – MA, através da Secretaria Municipal de Adminis-
tração, torna público aos interessados que no dia 17 de maio de 2022 às 09:00hs, 
realizará licitação na modalidade Pregão eletrônico, tipo menor preço por item, ten-
do por objeto o Registro de Preços para eventual aquisição de Material Permanente 
para atender as necessidades das diversas secretarias e fundos do município de 
Guimarães/MA. O Edital encontra-se a disposição dos interessados onde poderão 
ser consultados e retirados gratuitamente, na sala da Comissão de Licitação, situada 
na Rua Dr. Urbano Santos, nº 214, Centro - CEP 65.255-000, inscrita no CNPJ 
05.505.334/0001-30, das 08:00 às 12:00h., ou disponíveis para download gratuita-
mente no site nas seguintes páginas www.guimaraes.ma.gov.br ou www.licitanet.
com.br. Mais informações complementares diretamente na Comissão Permanente 
de Licitação. BASE LEGAL: Lei Federal nº 10520/02, Decreto nº 10.024/2019 e 
suas alterações e demais normas constantes no Edital. Mais informações: E-mail: 
guimaraes.ma.cpl@gmail.com. Guimarães/MA, 28 de abril de 2022. Miscilene 
Carvalho Veras Carneiro - Secretária Municipal de Administração



NEDILSON MACHADONedilson Machado E-mail: nedilsonmachado@gmail.com

Seleção para o IBGE

O IB GE abriu pro ces so se le ti vo sim pli fi ca- 
do com ple men tar (PSS) des ti na do à se le ção
de can di da tos pa ra con tra ta ção tem po rá ria
na fun ção de agen te cen si tá rio ope ra ci o nal
(ACO) e co or de na dor cen si tá rio su bá rea pa- 
ra o Cen so De mo grá fi co 2022. As con tra ta-
ções são pa ra jor na da de tra ba lho de 40h se-
ma nais. A re mu ne ra ção pa ra ACO é de R$ 1,7
mil e, pa ra co or de na dor cen si tá rio su bá rea,
de R$ 3,1 mil.

Live Commerce

A TIM se pre pa ra pa ra ir além do e-com-
mer ce. A ope ra do ra lan ça rá um no vo con-
cei to de ven das on li ne, o Li ve Com mer ce,
apre sen tan do uma ex pe ri ên cia di fe ren ci a da
a seus cli en tes. A no vi da de vi sa es trei tar os
la ços da com pa nhia com os con su mi do res,
num am bi en te que ofe re ce rá a co mo di da de
da lo ja on li ne com o con ta to pes so al dos
con sul to res, pron tos pa ra ti rar dú vi das e ori- 
en tar so bre os me lho res ser vi ços, etc.

Com o te ma da sus ten ta bi li da de
em pau ta, a 4ª edi ção da Ex po In dús -
tria Ma ra nhão (de 26 a 29 de maio),
na sua pro gra ma ção do es pa ço Ple -
na rium, con ta rá com a par ti ci pa ção
de um dos pri mei ros e mais im por -
tan tes es pe ci a lis tas em sus ten ta bi li -
da de em pre sa ri al e ESG do Bra sil
(pro gra ma am bi en tal, so ci al e de go -
ver nan ça): Ri car do Vol to li ni, que é
CEO e fun da dor da con sul to ria Ideia
Sus ten tá vel, com mais de 25 anos de
atu a ção no mer ca do, e ide a li za dor
da Pla ta for ma Li de ran ça com Va lo -
res, o mai or mo vi men to de li de ran ça
pa ra a sus ten ta bi li da de do Bra sil. Na
Ex po In dús tria Ma ra nhão, Vol to li ni
fa la rá so bre <As 5 es tra té gi as pa ra
for mar lí de res sus ten tá veis na sua
em pre sa=.

O se cre tá rio de Cul tu ra
do Ma ra nhão, Pau lo
Vic tor, por de ter mi na -
ção do go ver na dor
Car los Bran dão, ini ci -
ou as pré vi as do São
João 2022 nes te fim de
se ma na, na Con cha
Acús ti ca da La goa da
Jan sen. Tra ta-se do
pro je to <Ma ra nhão de
re en con tros=, que te ve
o Ca cu riá de Do na Te té,
Boi de Mor ros e Ma no
Bor ges, no mes con sa -
gra dos da mú si ca po -
pu lar ma ra nhen se, co -
mo as pri mei ras atra -
ções.

O ge ren te de Re la ci o -
na men to com o Cli en te
da Equa to ri al MA, Rai -
nil ton An dra de (fo to),
es tá di vul gan do o Pro -
gra ma <Tro ca Com Bô -
nus= da com pa nhia. O
pro gra ma es tá dis po ni -
bi li zan do vá ri os ele -
tro do més ti cos com
des con to de 50% so bre
o va lor to tal do pro du -
to. Se rão dis po ni bi li za -
dos 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.

Chão de Cozinha

A Cia Chão de Co zi nha, for ma da por alu nos
do cur so de Te a tro, abriu ins cri ções pa ra o I Fes- 
ti val de Ci ne ma da Ilha. As ins cri ções po dem ser
re a li za das até o dia 11 de maio, por meio do Ins-
ta gram da Com pa nhia. O even to te rá workshops
e me sas de diá lo gos pre sen ci ais no Mu seu de
Ar tes Vi su ais, lo ca li za do na Rua Por tu gal, no
Cen tro His tó ri co de São Luís, en quan to que a
exi bi ção das pro du ções au di o vi su ais ocor re rão
de for ma on-li ne, por meio do Youtube. O I Fes- 
ti val de Ci ne ma da Ilha es tá mar ca do pa ra os di-
as 3, 4 e 5 de ju nho de 2022.

<Cores da Sorte=

Úl ti mos di as pa ra par ti ci par da pro mo ção
Co res da Sor te, que o Gru po Po ti guar pro mo ve
em par ce ria com a mar ca de tin tas Co ral. Pa ra
con cor rer ao Kwid bas ta com prar os pro du tos
lis ta dos das mar cas Co ral, Ham me ri te, Spar lack
e Ala bas ti ne. A ca da R$ 250,00 em com pras o cli- 
en te ga nha um cu pom, que de ve ser pre en chi do
com seus da dos e a res pos ta à per gun ta: <Qual a
tin ta que po de dar um Kwid 0 Km?=. O sor teio do
veí cu lo Kwid 0 Km se rá na lo ja Po ti guar da
Coha ma, no pró xi mo dia 8 de maio, no do min go
do Dia das Mães, às 11h e aber to ao pú bli co.

Dívidas aumentam

As par ce las de fa mí li as en di vi da das (com dí- 
vi das em atra so ou não) e ina dim plen tes (com
dí vi das e con tas em atra so) atin gi ram os mai o- 
res va lo res em 12 anos, em abril des te ano, se- 
gun do a Con fe de ra ção Na ci o nal do Co mér cio
de Bens, Ser vi ços e Tu ris mo (CNC). O per cen tu- 
al de en di vi da dos che gou a 77,7% em abril, o
mai or ní vel des de o iní cio da Pes qui sa de En di- 
vi da men to e Ina dim plên cia (Peic), da CNC, em
ja nei ro de 2010. Em abril de 2021, as fa mí li as
com dí vi da eram 67,5%. Em mar ço des te ano,
eram 77,5%.

Pra curtir

A Aca de mia Ma ra -
nhen se de Le tras re a -
li za rá, pe la pri mei ra
vez, uma de su as ses -
sões ro ti nei ras fo ra
de sua tra di ci o nal se -
de, cha ma da por
Amé ri co Aze ve do Ne -
to, de Pa lá cio das Le -
tras.

A ses são do dia 5 de
maio acon te ce rá na
se de do Ins ti tu to de
Ar te Ca zum bá, à Rua
do Tra pi che, nas de -
pen dên ci as do Te a tro
Ca zum bá.

Os em pre sá ri os Air -
ton Oli vei ra e Fran co
Sou sa, só ci os da re de
Air ton Óti cas, es tão
em São Pau lo par ti ci -
pan do Con ven ção
Na ci o nal da Fran quia
Zeiss, que acon te ce
no Ti vo li Mo far rej,
com a pre sen ça do
pre si den te Zeiss na
Amé ri ca La ti na, Da -
vid Fer ran.

Co mo sem pre acon -
te ce na ro ti na de
even tos da Ai ton Óti -
cas, seus pro pri e tá ri -
os es tão se atu a li zan -
do so bre as mais re -
cen tes no vi da des da
Zeiss, lí der mun di al
na fa bri ca ção de óp ti -
ca de pre ci são, com -
bi nan do ex per ti se
téc ni ca e idei as ino -
va do ras.

O pro cu ra dor-ge ral
de jus ti ça, Edu ar do
Ni co lau, en tre ga rá,
nes ta ter ça-fei ra, 3,
as se te Pro mo to ri as
Dis tri tais da Ilha de
São Luís.

Pe la ma nhã, às 10h,
se rão inau gu ra dos os
po los Cen tro, Ita qui-
Ba can ga, Co ro a di -
nho, Ci da de Ope rá ria,
Coha trac e zo na ru ral.

São Luís, terça-feira, 3 de maio de 2022

ELEIÇÕES 2022
Prazo para emitir ou regularizar título termina amanhã

Mesmo prazo vale para transferência de domicílio eleitoral. Fachada do Tribunal Superior Eleitoral

Quem quiser votar nas eleições 
2022 tem até está quarta-feira (4) 
para emitir ou regularizar o título 
de eleitor. Esse é o prazo legal para 
que a Justiça Eleitoral conclua o ca-
dastro de todo o eleitorado apto a 
votar em outubro.

O mesmo prazo vale  para 
quem quiser  t ransfer ir  o  do-
micí l io  e le i toral ,  mudando 
o  município  onde vota,  bem 
como para incluir  o nome so-
cia l  no t í tulo  de  e le i tor  –  no 
caso de pessoas transsexuais 
e  t ravest is.

A data vale também para idosos 
e pessoas com mobilidade reduzida 
solicitarem a transferência do local 

de votação para uma seção acessível.
Assim como em todo ciclo eleito-

ral, a busca por regularizar a situação 
do título tem aumentado com a proxi-
midade do fim do prazo, o que levou a 
Justiça Eleitoral de diversos estados a 
ampliar o horário de funcionamento 
dos cartórios eleitorais.

Vale lembrar, contudo, que todos os 
procedimentos relativos ao título de 
eleitor, incluindo a emissão do docu-
mento pela primeira vez, podem ser 
realizados inteiramente online, sem a 
necessidade de sair de casa, por meio 
do Atendimento Online ao eleitor.

Por meio da internet é possível, por 
exemplo, pagar multas eleitorais atra-
sadas e solicitar a revisão de dados no 

caso de título cancelados. De acordo 
com a Justiça Eleitoral, mais de 6 mi-
lhões de títulos foram cancelados de 
2018 a 2021.

Isso pode acontecer, por exemplo, 
quando o eleitor não comparece à vo-
tação nem justifica a ausência por três 
eleições consecutivas, apesar de se en-
quadrar nos critérios de obrigatorie-
dade do voto.

Contudo, quem teve o título cance-
lado por ter faltado à revisão do elei-
torado e à coleta de biometria em seu 
estado não precisa se preocupar.

No mês passado, o Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE) suspendeu os efeitos 
do cancelamento devido à continui-
dade da pandemia de covid-19. Dessa 

maneira, os eleitores nessa situação po-
derão votar normalmente em outubro.

Para verificar e resolver pendências 
relativas ao título, o eleitor deverá ter 
em mãos documentos como cadastro 
de pessoa física.

Em alguns casos é necessário tirar fo-
tos de rosto e de documentos, entre eles 
RG e comprovante de residência, para 
solicitar determinados procedimentos. 
Todas as informações estão disponíveis 
no portal da Justiça Eleitoral.

O prazo limite para emitir ou modi-
ficar informações relativas ao título de 
eleitor é decorrente da Lei das Eleições, 
que prevê o fechamento do cadastro elei-
toral 150 dias antes do pleito. Neste ano, 
a data do fechamento é 5 de maio.


