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Polêmica do título 
O Brasil político de 2022 é outro país, 

com a divisão radicalizada entre direita e 
esquerda, quando a maioria esmagadora 

da população nem sequer sabe o significa-
do dessas duas correntes ideológicas. Nesse 

ambiente tenso, em que as redes sociais vira-
ram rinhas de galos entre bolsonaristas e lu-
listas, o voto dos adolescentes passou a ser, 
pela primeira vez na história, tema de inte-

resse internacional.

Mesmo com possível corte de ponto, 
professores prometem intensificar a greve

Presidente da 
FMF apoia criação 
da Liga de Clubes

FUTEBOL

PÁGINA  6

Comissões da Câmara 
reúnem-se para discutir o 
Plano Diretor da Capital
O presidente da Câmara Municipal de São Luís, Osmar Filho (PDT), se reuniu na última segunda-feira (2), com presidentes das comissões temáticas do 

Legislativo para debater o projeto de lei do novo Plano Diretor, que tramita na Casa desde 2020, após a retirada de tramitação, a pedido do promotor de Justi-
ça de Proteção ao Meio Ambiente, Urbanismo e Patrimônio Cultural de São Luís, Luís Fernando Barreto Júnior. PÁGINA 3

O Dia das Mães está chegando e você pode 
trocar um eletrodoméstico antigo da casa da sua 
mãe por um mais eficiente pela metade do preço. 
Por meio do programa Troca com Bônus, da Equa-
torial Maranhão, é possível comprar de presente 
geladeira, televisão, ar-condicionado ou ventila-
dor pagando apenas metade do valor do eletro-
doméstico. PÁGINA 4

50% de desconto no 
presente da mamãe

São Luís recebe locomotiva elétrica 
da Vale para  ferrovia Carajás 

PÁGINA 4

DIA DAS MÃES :  745 presos liberados para Saída Temporária
PÁGINA 4

LI T E R A T U R A
Seabra e Maria Helena, 

registro para a vida
Um livro para deixar vivas as memórias das vidas 

de Seabra e Maria Helena. Maria da Salete, a mais 
velha, dentre os 5 filhos do casal, lança nesta quin-
ta-feira, 5, o livro “Seabra e Maria Helena” (Edições 
AMEI), na Associação dos Magistrados do Maranhão 
(Avenida Luís Eduardo Magalhães, Calhau), às 19h.

PÁGINA  7

Museu da Imagem e  
do Som do Maranhão 

recebe exposição 
fotográfica sobre 
a Festa do Divino 

Espírito Santo
PÁGINA  7

PÁGINA 4
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LI NO RA PO SO MO REI RA
Da Aca de mia Ma ra nhen se de Le tras

AU RE LI A NO NE TO
· Mem bro da AML e AIL · au ri ne to@hot -
mail.com

Em defesa do STF

Jul gar é mis são ár dua, su jei ta a in- 
com pre en sões, es tres san te e, até pe ri- 
go sa, em ca sos ex tre mos, pois in te res- 
ses de to do o ti po, le gí ti mos e ile gí ti- 
mos, con ver gem so bre as sen ten ças
que, na mai o ria das ve zes, agra dam
uma das par tes e de sa gra dam ou tra,
em bo ra pos sa ha ver ca sos de to dos
saí rem con ten tes da dis pu ta ou, con- 
tra ri a men te, des con ten tes.

Co mo jul gar? Bem, exis tem as leis e
su as in ter pre ta ções, exis tem os fa tos
tra zi dos ao pro ces so e, em es pe ci al,
exis te a con vic ção do jul ga dor. Nos so
sis te ma ju rí di co fa cul ta à par te in sub- 
mis sa à de ci são o di rei to de re cur so.
São es tes ana li sa dos e aca ta dos ou
não. Em re su mo, pas so a pas so, a
ques tão é ana li sa da e jul ga da, até
tran si tar em jul ga do, is to é, até o úl ti- 
mo re cur so ser apre ci a do. Aí o li tí gio
se en cer ra e to dos têm de acei tar a de- 
ci são.

Es se é em ter mos am plos o en ten- 
di men to de lei gos co mo eu so bre o
fun ci o na men to de nos so or de na men- 
to ju rí di co de mo crá ti co, no qual os
po de res Ju di ciá rio, Le gis la ti vo e Exe- 
cu ti vo, em bo ra in de pen den tes, atu- 
am, ou de vem atu ar, har mo ni ca men- 
te. No en tan to, o Po der res pon sá vel
pe la úl ti ma pa la vra é o Po der Ju di ciá- 
rio, que, por meio do STF, in ter pre ta a
Cons ti tui ção da Re pú bli ca.

Po rém, qual quer ci da dão no uso de
seus di rei tos po lí ti cos po de rá li vre- 
men te ex pres sar sua opi nião con trá- 
ria a de ci sões do Ju di ciá rio. To da via,
tal in con for mis mo não po de rá ex- 
pres sar-se pe lo uso de ame a ças de
qual quer ti po aos jul ga do res, nem se
per mi tir co a gi-los, cri ar fa ke news so- 
bre eles e dis tri bui-las por qual quer
meio. Li ber da de de opi nião não se
con fun de com li ber da de de co me ter
cri mes. Me nos ain da exi gir que to das
as de ci sões se jam fa vo rá veis às exi- 
gên ci as do Exe cu ti vo. A ser as sim, me- 
lhor fe char o STF.

Des de o iní cio do go ver no Bol so na- 
ro, tor nou-se fre quen te acu sar o STF
de ter ado ta do de ci sões er ra das. Se o
re sul ta do não agra da, en tão o Tri bu- 
nal agiu de má fé. Ten ta-se en tão mu- 
dar o re sul ta do por ou tros mei os, co- 
mo, por exem plo, trans for man do o
Exe cu ti vo em Po der re vi sor das de ci- 
sões do Su pre mo, co mo vis to re cen te- 
men te. Nes te ca so, me lhor se ria le var
as que re las en vol ven do in te res ses es- 
pú ri os do Exe cu ti vo di re ta men te ao
Su pre mo juiz, Bol so na ro, e no fu tu ro,
aos bol so na ros 01, 02, 03 e 04. Se, no
ca so do STF, al gum mi nis tro for sus- 
pei tos de des res pei to às leis, apro pri- 
ou-se de re cur sos pú bli cos, ou al go
se me lhan te, que se apon tem as pro- 
vas do cri me e se to mem as pro vi dên- 
ci as ade qua das pa ra ti rá-lo da Cor te e
pron to. Tu do se rá cor ri gi do. Mas, até
ho je nin guém apre sen tou tais pro vas.

Os juí zes e tri bu nais nun ca er ram?
Er ram, cla ro. Te mos de tra ba lhar com
o pres su pos to de ser er ro au tên ti co e
não do lo fa lhas even tu ais. Não é acei- 
tá vel, em qual quer ca so, por se cons ti- 
tuir em ame a ça fun ci o na men to das
ins ti tui ções bra si lei ras, ame a çar os
jul ga do res, per se gui-los em res tau- 
ran tes, in ven tar his tó ria nun ca pro va- 
das con tra eles, di vul ga das em si tes
co mo o co nhe ci do Jor nal da Ci da de
On li ne, sol tar fo gos de ar ti fí cio so bre
o pré dio do Su pre mo Tri bu nal Fe de- 
ral, gra var ví de os xin gan do os mi nis- 
tros, apro vei tan do ma te ri al pro du zi- 
do pe lo ga bi ne te do ódio, di ri gi do por
Car los Bol so na ro e ins ta la do no pró- 
prio Pa lá cio do Pla nal to, gra var ví de os

xin gan do os mi nis tros. <Que es tu-
prem e ma tem as fi lhas dos or di ná ri os
mi nis tros do STF=, es cre veu em seu
per fil no Fa ce bo ok uma bol so na ris ta
cha ma da Cláu dia.

Até o iní cio do atu al go ver no, es se
ti po de de linquên cia con tra o Su pre- 
mo, não acon te cia. Eu mes mo, nun ca
ou vi fa lar de sel va ge ria ins ti tu ci o nal
co mo es sa: o pró prio pre si den te da
Re pú bli ca in cen ti van do ma ni fes ta- 
ções cri mi no sas con tra o ór gão má xi- 
mo de Po der Ju di ciá rio e mes mo de las
par ti ci pan do. Na se ma na pas sa da,
aqui mes mo nes te es pa ço, ci tei es tas
pa la vras de Bol so na ro, an tes de ser
elei to pre si den te, con tra ou tro Po der:

<O Con gres so ho je em dia não ser ve
pra na da, só vo ta o que o pre si den te
quer. Se ele é a pes soa que de ci de, que
man da, que tri pu dia em ci ma do Con- 
gres so, dê lo go o gol pe, par te lo go pa- 
ra a di ta du ra=.

Es ta é, in tei ra, a men te de Bol so na- 
ro. A ideia da di ta du ra co mo ins tru-
men to a ser uti li za do com o fim de
tor tu rar, ma tar e des truir; o so nho das
ra cha di nhas co mo meio de en ri que- 
ci men to ilí ci to; a ideia ma ca bra da
mor te, da ar mi nha com os de dos na
ca be ça dos ad ver sá ri os, mas com ar- 
ma de ver da de. Re cen te men te ele
con ce deu, co mo to dos sa bem, a um
ami go cri mi no so, in dul to in cons ti tu- 
ci o nal.

Tal me di da tor na ria Bol so na ro uma
es pé cie de ins tân cia re vi so ra das de ci-
sões do Su pre mo, per mi tin do a ele, e
não à Cor te, dar a úl ti ma pa la vra so bre
cri mes de ti pos co mo Da ni el Sil vei ra,
per mi tin do ao pre si den te dar a Sil vei- 
ra os mei os sa far-se das sa fa de zas. Se
o STF ce der a es sa ten ta ti va de gol pe,
te rá de acei tar mais à fren te in dul tos a
Alan dos San tos, o mai or em pre en de- 
dor do ra mo de men ti ras na in ter net e
in ves ti ga do pe la Cor te, aos res pon sá- 
veis pe lo sai te Ter ra Bra sil No tí ci as e a
ou tros do mes mo ca rá ter de li tu o so e
no ci vo à de mo cra cia.

O STF não de ve ce der um mi lí me- 
tro se quer aos gol pis tas ou dei xa rá de
exis tir. As ame a ças às ins ti tui ções bra-
si lei ras de ve ser bar ra do ago ra ou não
o se rá nun ca.

<Sou eu, não temais=

Cris to, o Fi lho de Deus, que veio a es te
nos so mun do con tro ver ti do e con tur ba do,
pa ra nos en si nar a amar ao o pró xi mo, co mo
se ama a si mes mo, é Ele mes mo quem nos
diz que é a ver da de que es cla re ce e li ber ta (Jo
14,6), a luz que ilu mi na a nos sa vi da (Jo 8,12)
e o ca mi nho que nos le va à fe li ci da de (Jo,
14,6). Nas ci do de Ma ria, a bem-aven tu ra da
vir gem de Na za ré, apren deu com ela e com o
pai ter re no, Jo sé, um sim ples car pin tei ro,
mas o jus to, as coi sas da vi da, mas ad ver tia
que era, des de sem pre, Fi lho do Deus vi vo
(Mt 16,16), e, por tan to, ami go nos so e com- 
pa nhei ro de to das as ho ras. Apren di mui to,
mes mo em fa ce das mi nhas hu ma nas fra- 
que zas, se guin do as su as li ções, trans mi ti- 
das des de bem cri an ça pe lo meu avô, um
sim ples car ro cei ro.

A im por tân cia de Je sus Cris to em nos sa
cul tu ra re li gi o sa é trans cen den tal. Fo ra os
que cre em ne le co mo Fi lho de Deus, há
aque les, e não são pou cos, que não o têm co- 
mo o Mes si as, en vi a do pe lo Pai ao mun do
pa ra nos sal var e nos li ber tar da opres são; há
os que en ten dem que Ele foi um gran de pro- 
fe ta, nu ma épo ca em que o exer cí cio do po- 
der fo men ta va, na so ci e da de de en tão, uma
pro fun da de si gual da de, que, nes ta atu al di- 

men são so ci al e po lí ti ca, na da mu dou; pe lo
con trá rio, pi o rou e mui to: com uma gran de
mas sa de mi se rá veis e po bres e uma ín fi ma
quan ti da de de pri vi le gi a dos e ri cos. Só que,
no tem po de Cris to, ha via ape nas um Pôn cio
Pi la tos, o go ver na dor da pro vín cia ro ma na
da Ju deia. Nos tem pos atu ais, são mi lha res,
mi lhões, que la vam as mãos an te a mi sé ria e
a for me que se alas tram pe lo mun do. Do
mes mo mo do, não há ape nas um Ju das, o
trai dor e o ca na lha, que, em bo ra pre vis to pe- 
lo pró prio Sal va dor, fez a sua ne go ci a ção es- 
pú ria por trin ta mo e das de pra ta. E ain da
deu bei jo da trai ção. Há mi lhões de Ju das. E
as trin ta mo e das de pra ta não são mais re- 
pas sa das na es cu ri dão das noi tes tur vas,
mas à luz do dia, sob os ar gu men tos mais
<con vin cen tes= pa ra man ter-se a es pú ria
con vi vên cia com o po der do mi nan te e des- 
tru ti vo. Não mais re ce bi das em rús ti cos e se- 
ben tos sa cos. Mas em de pó si to de con tas
ban cá ri as se cre tas, ou de fa vo res, co bra dos e
con ce di dos à

luz do dia. Os fa ri seus di zi am que cri am
em Deus, po rém odi a vam Je sus. Vi vi am uma
vi da faus to sa, às cus tas de ne go ci a tas com a
mer can cia que se ins ta lou no tem plo. Cris to,
pe la pri mei ra e úni ca vez, per deu a pa ci ên- 
cia e ex pul sou os ven di lhões, que ain da se
alas tram por es te mun do de es te li o na tá ri os.

Je sus pre gou pa ra os seus dis cí pu los e pa- 
ra o po vo hu mil de, que o aco lheu com ve ne- 
ra ção. Te ve com pai xão das pros ti tu tas. Há
uma pas sa gem do evan ge lho que con ta es ta
his tó ria: <Che ga da a tar de, os seus dis cí pu los
des ce ram à mar gem do la go. Su bin do a uma
bar ca, atra ves sa ram o la go ru mo a Ca far- 
naum. Era já es cu ro, e Je sus ain da não se ti- 
nha reu ni do a eles. O mar, en tre tan to, se agi- 
ta va, por que so pra va um ven to ri jo. Ten do
eles re ma do uns vin te e cin co ou trin ta es tá- 
di os, vi ram Je sus que se apro xi ma va da bar- 
ca, an dan do so bre as águas, e fi ca ram ater- 
ro ri za dos. Mas ele lhes dis se: 8Sou eu, não te- 
mais9.= E a bar ca ven ceu a tem pes ta de e che- 
gou ao seu des ti no. Pois é: sou eu, não te- 
mais, ele exor tou. A tra ves sia de ve ser sem- 
pre fei ta com Ele, sem ter me do das men ti- 
ras, das tra mas, da trai ção, da sa nha cru el
dos po de ro sos.

A bar ca da vi da de to dos nós sin gra por

ma res cal mos e pro ce lo sos. Jo ga-nos de um
la do pa ra o ou tro. Co mo Ju das, nem por is so,
de ve mos nos ven der por trin ta mo e das de
pra ta. Nem ne gar uma, du as ou três ve zes a
éti ca fir me za éti ca que sus ten ta as nos sas
vir tu des ou dos nos sos de fei tos. Es ta mos su-
jei tos a to das as pro va ções, ad ver si da des e
tem pes tu o si da des, pre vis tas ou pre vi sí veis,
que de vem ser su pe ra das, ain da que, em al-
guns mo men tos, com o te mor de não ven cê-
las, re cor ra-se ao Fi lho de Deus, que nem
sem pre nos dá uma res pos ta ime di a ta. E, no
seu si lên cio, Ele nos diz, a co chi char nos
nos sos in cré du los ou vi dos; <Sou eu, não te- 
mais=. As sim, ven cen do o ven to da in cer te-
za, do im pre vis to, da in com pre en são, da
men ti ra, do en xo va lho à hon ra, da trai ção,
che ga-se ao des ti no. To dos nós che ga re mos
a es se fa tal des ti no. Al guns ca bis bai xo, cas- 
mur ro, vol ta do pa ra si mes mo; ou tros, de ca- 
be ça er gui da, com o de ver mo ral e éti co
cum pri do, sem ter nun ca com pro me ti do a
sua hon ra com quais quer es tig mas, a tro co
de fa vo res ou de vis mo e das de pra ta.

Gon çal ves Di as, es se mo nu men tal po e ta,
de pro fun do li ris mo, que en gran de ceu o Ma-
ra nhão, can tou, em Can ção do Ta moio, es se
can to épi co e eter no de lu ta: Não cho res,
meu fi lho; / Não cho res, que a vi da / É lu ta
re nhi da: / Vi ver é lu tar. / A vi da é com ba te, /
Que os fra cos aba te, / Que os for tes, os bra- 
vos / Só po de exal tar.= Es se bar do ma ra- 
nhen se, con si de ra do, em sua épo ca, o mai or
po e ta bra si lei ro, te ve a pre mo ni ção de ver a
vi da co mo lu ta re nhi da e que vi ver é lu tar.
Des de os ban cos do Gru po Es co la So te ro dos
Reis, a mi nha ge ra ção apren deu mui to com
es se va te ca xi en se, por que vi da lhe foi sem-
pre um com ba te, sem que o aba tes se. Nes sa
tra ves sia, a vi da me en si nou a ser for te, pa ra
ven cer o ven to ri jo e, com pun gen tes re ma-
das e mui tas noi tes acor da das, po der le var o
bar co ao seu des ti no. Por tu do is so, sem o
con for mis mo da de son ra, sem pre con fi ei
nes te Cris to, que é a vi da e res sur rei ção . E,
nas mi nhas con ver sas com Ele, a sua voz re- 
pe te es se can to de fé: <Sou eu, não te mais.=
Obri ga do, eis a mi nha res pos ta. Aju dou-me
a ven cer a in sen sa tez, os es tig mas, der ra ma-
dos so bre uma vi da de lu ta re nhi da. Mas vi-
ver é lu tar.

PROF. DR. OTHON BAS TOS FI LHO, PROF.ª DR.ª JOI NA AL -
VES BOM FIM, PROF.ª DR.ª TE O DO RA TOR RES

O uso de
fer ra men tas
tec no ló gi cas di gi tais
no en si no pre sen ci al

No vas for mas de apren di za gem aden tram o ce ná rio
de es co las e uni ver si da des. As pe da go gi as di tas tra di ci o- 
nais vêm ce den do es pa ço pa ra no vas ar ti cu la ções do
cur rí cu lo que im pli cam, so bre tu do, o uso de me to do lo- 
gi as em que o(a) alu no(a) as su me o pa pel de pro ta go nis- 
ta de sua pró pria apren di za gem, ao mes mo tem po em
que as au las in cor po ram no vas tec no lo gi as em um
mun do ca da vez mais di gi ta li za do e no qual a so ci a li za- 
ção do co nhe ci men to ga nha ce le ri da de em pro por ções
nun ca dan tes vis tas.

Em fa ce de tais ques tões, os/as pro fes so res/as bus- 
cam res sig ni fi car su as prá ti cas pe da gó gi cas e de sen vol- 
ver ex pe ri ên ci as ino va do ras em su as sa las de au la. Às
au las ex po si ti vas, vão se acres cen tan do ou tras me to do- 
lo gi as, com vis tas a acom pa nhar e/ou adi an tar-se aos
avan ços ci en tí fi cos e tec no ló gi cos que ho je per mei am a
vi da co ti di a na.

En tre ou tras ori en ta ções aos pro fes so res, apre sen- 
tou-se a Me to do lo gia Te am Ba sed Le arn (TBL), co mo fo- 
co de in ser ção do uso das fer ra men tas tec no ló gi cas di gi- 
tais. Es ta me to do lo gia foi cri a da pe lo pro fes sor de ges- 
tão e ne gó ci os Larry Mi cha el sen, no fi nal dos anos 1970,
na Uni ver si da de de Oklaho ma (EUA), com vis tas a me- 
lho rar a apren di za gem, fa zer com que os alu nos se sin- 
tam res pon sá veis pe la pró pria apren di za gem e pe la dos
co le gas e de sen vol ver ha bi li da des de tra ba lho co la bo ra- 
ti vo, por meio de uma es tru tu ra en vol ven do o ge ren ci a- 
men to de equi pes de apren di za gem, ta re fas de pre pa ra- 
ção e apli ca ção de con cei tos, fe ed back cons tan te e ava- 
li a ção en tre os co le gas. Ocor re, en tre tan to, que, pa ra
pro vo car mu dan ças na sa la de au la, tais tec no lo gi as pre- 
ci sam ser uti li za das pe los(as) pro fes so res(as). E pa ra
que o se jam, eles(as) pre ci sam ter do mí nio quan to ao
uso, in clu si ve por que os(as) alu nos(as), em gran de par- 
te, já as do mi nam. Se não do mi nam, há de se con vir que
elas re pre sen tam uma fer ra men ta atra en te por se rem
par te da cul tu ra di gi tal que es tá pre sen te nos mais di- 
ver sos es pa ços da so ci e da de, con for me já men ci o na do

O mo men to ago ra é pro pí cio pa ra que o/a alu no/a as- 
su ma o pro ta go nis mo de sua apren di za gem, me di a do
por es se pro fes sor, cu jas au las pas sam a ser en ri que ci- 
das por fer ra men tas que já as su mi ram um pa pel fun da- 
men tal na so ci e da de atu al. E a sa la de au la não po de ser
dis so ci a da des sa re a li da de, ao con trá rio, de ve-se cons ti- 
tuir uma for ma de pen sar es sa re a li da de que, ca da vez
mais, tor na-se usuá ria das tec no lo gi as di gi tais.

Es pa ços pre sen ci ais e es pa ços vir tu ais ca da vez mais
se apro xi mam e os múl ti plos usos de re cur sos des sa na- 
tu re za per mei am o aces so a to dos es ses am bi en tes. E
alu nos/as es tão imer sos nes sa cul tu ra des de ce do. Tra- 
zer is so pa ra a sa la de au la pos si bi li ta o que cha ma mos
de apren di za gem sig ni fi ca ti va, uma vez que par te da ex- 
pe ri ên cia de les/as e per mi te res sig ni fi cá-la e in cor po rá-
la à luz do co nhe ci men to clás si co.

 
_________
Prof. Dr. OTHON BAS TOS FI LHO – Dou tor In for má ti- 

ca na Edu ca ção pe la Uni ver si da de Fe de ral do Rio Gran- 
de do Sul – UFRGS. Mem bro efe ti vo da Aca de mia Ma ra- 
nhen se de Ci ên ci as – AMC. E-mail: othon.bas tos@ceu- 
ma.br

 
Prof.ª Dr.ª JOI NA AL VES BOM FIM – Dou to ra em Edu- 

ca ção pe la Uni ver si da de Lu só fo na de Hu ma ni da des e
Tec no lo gi as (LU SÓ FO NA). As ses so ra Pe da gó gi ca da Di- 
re to ria Aca dê mi ca do Gru po Ceu ma (DAC). E-mail: joi- 
na.bom fim@hot mail.com

 
Prof.ª Dr.ª TE O DO RA TOR RES – Dou to ra em Edu ca- 

ção pe la Uni ver si da de Lu só fo na de Hu ma ni da des e Tec- 
no lo gi as (LU SÓ FO NA). As ses so ra Pe da gó gi ca da Di re to- 
ria Aca dê mi ca do Gru po Ceu ma (DAC). E-mail: tor res- 
teo@hot mail.com.

São Luís, quinta-feira, 5 de maio de 2022
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Roberto Costa afirmou que defenderá o nome do ex-governador Flávio Dino na
convenção do MDB para que o partido apoie sua pré-candidatura ao Senado Federal

SAMARTONY MAR TINS

Apoio iné di to do par ti do   
 na  po lí ti ca  ma ra nhen se

Pla no Di re tor

Pe rí me tro Ur ba no

ELEIÇÕES 2022

Dino pode ser  senador na
chapa majoritária do MDB

O
ex-go ver na dor Flá vio Di no
(PSB) po de ser apoi a do pe lo
MDB pa ra o se na do nas
elei ções de 2022. A afir ma- 

ção foi fei ta pe lo de pu ta do  e vi ce-pre- 
si den te es ta du al da le gen da, Ro ber to
Cos ta, na úl ti ma ter ça-fei ra (3), du- 
ran te en tre vis ta ao <Ques tão de Or- 
dem=, pro gra ma de rá dio da Mais FM.

O no me de Flá vio Di no se rá apre- 
sen tan do por Ro ber to Ro cha du ran te
a con ven ção es ta du al do MDB que es- 
tá pre vis ta pa ra acon te cer no mês de
ju lho. No even to o par ti do de fi ni rá os
can di da tos que vão con cor rer a de- 

pu ta do es ta du al e fe de ral, além de de- 
cla rar ofi ci al men te o apoio da le gen da
a pré-can di da tos ao se na do e ao go- 
ver no do es ta do, uma vez que a le gen- 
da não lan çou ne nhum no me pa ra
con cor rer a es ses car gos.

 <Tu do que se dis cu te no par ti do é
fei to de uma for ma de mo crá ti ca. Ho je
te mos um ali nha men to mui to for te
com o go ver na dor Car los Bran dão
(PSB). E es se diá lo go foi uma coi sa
cons truí da [por mim] com in te gran- 
tes do par ti do com os de pu ta dos fe de- 
rais Hil do Ro cha, João Mar ce lo e com
a pró pria ex-go ver na do ra Ro se a na
Sarney. Eu já de cla rei que apoio e vo to
no ex-go ver na dor Flá vio Di no. Eu te- 
nho le gi ti mi da de. Eu sou de pu ta do do
par ti do es tou há 30 anos no par ti do,
co me cei na ju ven tu de, no di re tó rio
mu ni ci pal, no di re tó rio es ta du al. E eu
te nho uma coi sa cha ma da le gi ti mi da- 
de po lí ti ca  par ti dá ria pa ra de fen der
meu pon to de vis ta. E o que eu vou de- 

fen der é: 8se nós apoi a mos o go ver na- 
dor Bran dão co mo é que não apoia o
se na dor, se a cha pa ma jo ri tá ria é fe- 
cha da?9. Se nós que re mos a vi tó ria do
go ver na dor Bran dão te mos que re for- 
çar sua cha pa ma jo ri tá ria nes se pon to
o ex-go ver na dor Flá vio Di no se ria a
me lhor op ção pa ra o par ti do apoia
pa ra o se na do=, jus ti fi cou Ro ber to
Cos ta

O par la men tar acres cen tou ain da
que, in ter na men te no par ti do tem de- 
fen di do nas reu niões que o no me de
Flá vio Di no ao se na do, res sal tan do
que es sa de ci são não de pen de úni ca e
ex clu si va men te de le. <Quem vai de ci- 
dir is so? É o de pu ta do Ro ber to? Não!
O di re tó rio é for ma do por 45 mem- 
bros mais o lí der do par ti do na As sem- 
bleia Le gis la ti va [que sou eu], o de pu- 
ta do Ro ber to Cos ta. Por tan to, eu não
te nho só um vo to, eu te nho dois vo tos.
Mas o que vai pe sar nes sa de ci são se rá
o vo to do de pu ta do Hil do Ro cha, do
de pu ta do João Mar ce lo e da ex-go ver- 
na do ra  Ro se a na Sarney que ain da
não se po si ci o nou pu bli ca men te so- 
bre is so, e dos ou tros mem bros do di- 
re tó rio co mo os ex-pre fei tos, co mo o
se cre tá rio mu ni ci pal An dré Cam pos,
o se cre tá rio-ge ral do par ti do, Ro ber to
Luís, ou se ja, to do um cor po fei to pe lo
di re tó rio. E é es se di re tó rio que vai to- 
mar a de ci são fi nal=, afir mou Ro ber to
Cos ta.

O de pu ta do es ta du al fez ques tão de
lem brar que o MDB apoi ou nas elei- 
ções de 2020 o de pu ta do es ta du al Ne- 
to Evan ge lis ta pa ra pre fei to de São
Luís. Na épo ca, Evan ge lis ta que ho je é
fi li a do ao União Bra sil es ta va no par ti- 
do De mo cra tas. <Nin guém acre di ta va

que o par ti do fos se apoi ar o Ne to
Even ge lis ta pa ra pre fei to, e as sim foi
fei to. Es sa foi uma de ci são ma jo ri tá-
ria. Eu acre di to que es sa pro po si ção
se rá le va da pa ra ser dis cu ti da no par-
ti do, e es sa de ci são se rá to ma da pe los
com pa nhei ros do di re tó rio do par ti- 
do. Te nho cer te za que se rá le va da a
mi nha po si ção. Eu ten ta rei con ven cer
meus co le gas o meu apoio de cla ra do
ao ex-go ver na dor Flá vio Di no=, en fa- 
ti zou Ro ber to Cos ta afir man do que
ho je não tem ra di ca li da de en tre a le- 
gen da eme de bis ta e o ex-go ver na dor
so ci a lis ta.

Ca so se ve nha con fir mar o apoio
do MDB ao ex-go ver na dor Flá vio Di-
no, o ges to po lí ti co se rá con si de ra do
um fa to his tó ri co. Va le res sal tar, que
em nas elei ções de 2014, o ex-juiz fe- 
de ral que na épo ca es ta va no PC doB,
e ven ceu em pri mei ro tur no, a dis pu- 
ta pe lo go ver no do Ma ra nhão. Com
97,17% dos vo tos apu ra dos, Di no ob- 
te ve 1,82 mi lhão, um to tal de 63,54%
dos vá li dos, der ro tan do Ed son Lo bão
Fi lho, do PMDB, can di da to do gru po
do se na dor Jo sé Sarney, que re ce beu
966, 5 mil vo tos, por cen tu al de
33,64%. Es se fei to con tou com uma
cam pa nha de uma co li ga ção que in-
cluiu o PSDB e ou tros oi to par ti dos
de di fe ren tes cor ren tes ide o ló gi cas e
o apoio não ofi ci al da mi li tân cia pe- 
tis ta da ca pi tal São Luís pa ra que Flá-
vio Di no che gas se o Pa lá cio dos
Leões em seu pri mei ro man da to co- 
mo go ver na dor do Ma ra nhão.

CÂMARA DE SÃO LUÍS

Comissões reúnem-se para discutir Plano Diretor
O pre si den te da Câ ma ra Mu ni ci pal

de São Luís, Os mar Fi lho (PDT), se
reu niu na úl ti ma se gun da-fei ra (2),
com pre si den tes das co mis sões te má- 
ti cas do Le gis la ti vo pa ra de ba ter o
pro je to de lei do no vo Pla no Di re tor,
que tra mi ta na Ca sa des de 2020, após
a re ti ra da de tra mi ta ção, a pe di do do
pro mo tor de Jus ti ça de Pro te ção ao
Meio Am bi en te, Ur ba nis mo e Pa- 
trimô nio Cul tu ral de São Luís, Luís
Fer nan do Bar re to Jú ni or.

A reu nião con tou com pre sen ça
dos pre si den tes das co mis sões de
Cons ti tui ção e Jus ti ça (CCJ), Rai mun- 
do Pe nha (PDT); Mo bi li da de Ur ba na,
As tro de Ogum (PC doB); Saú de e Meio
Am bi en te, Um be li no Jú ni or (PL); Eco- 
no mia e Tra ba lho, Ed son Ga gui nho
(União Bra sil), Or ça men to, Mar qui- 
nho Sil va (União Bra sil); e As sun tos
Me tro po li ta nos, Thyago Frei tas (PL).

Na oca sião, Os mar Fi lho ex pli cou
que em 2020, o in te gran te do Mi nis té- 
rio Pú bli co, apre sen tou pro pos tas de
ade qua ção do pro je to de re vi são do
Pla no Di re tor da ca pi tal ao Es ta tu to
da Ci da de e a ou tras le gis la ções am bi- 
en tais re la ci o na das. Na épo ca, se gun- 
do foi ex pli ca do, a pro po si ção do ór- 
gão mi nis te ri al foi en tre gue ao ex-pre- 
si den te da Co mis são de Cons ti tui ção
e Jus ti ça, ve re a dor Pa vão Fi lho, e de- 
ve ria ser in te gra da ao pro je to de lei nº
174/2019, de au to ria do Exe cu ti vo
Mu ni ci pal, que tra ta do no vo Pla no

Di re tor.  <Na ava li a ção do pro mo tor
de jus ti ça, o pro je to de lei con ti nha
<omis sões téc ni cas e equí vo cos le- 
gais= e ne ces si ta va pas sar por cor re- 
ção das fa lhas, so bre tu do as re la ci o- 
na das com os ma pas de ma cro zo ne a- 
men to, o que po de ria re sul tar na re jei- 
ção in te gral do Pla no Di re tor ou na ju- 
di ci a li za ção com pos sí vel de cla ra ção
de nu li da de=, ex pli cou Os mar, se gun- 
do ve re a do res que par ti ci pa ram da
reu nião. 

O ve re a dor Ed son Ga gui nho elo gi- 
ou a ini ci a ti va do che fe do Le gis la ti vo
em con vo car os pre si den tes dos co le- 
gi a dos da Ca sa pa ra dis cu tir em con- 
jun to um cro no gra ma pa ra re a li zar o
acom pa nha men to e atu a li za ção das
di re tri zes e dos ins tru men tos de im- 
ple men ta ção da po lí ti ca ur ba na mu- 
ni ci pal. 

O Pla no Di re tor é uma exi gên cia da
lei fe de ral que cri ou o Es ta tu to da Ci- 
da de e ser ve co mo ins tru men to bá si- 
co da po lí ti ca de de sen vol vi men to
mu ni ci pal. Ele é com pos to por um
con jun to de prin cí pi os e re gras ori en- 
ta do ras de ações nas áre as ur ba na e
ru ral, a fim de ga ran tir os ser vi ços pú- 
bli cos e as se gu rar me lho res con di- 
ções à po pu la ção e ao meio am bi en te.

Os es tu dos e au di ên ci as pú bli cas
que re sul ta ram na pro pos ta do no vo
Pla no Di re tor da ca pi tal ma ra nhen se
fo ram ini ci a dos ain da em 2019. Ele foi
ela bo ra do com a par ti ci pa ção da co- 
mu ni da de em ge ral, da so ci e da de ci vil
or ga ni za da e de ser vi do res pú bli cos.

Um dos pro ble mas apon ta dos pe lo
pro mo tor de jus ti ça Fer nan do Bar re to
Jú ni or es ta va no ma pa de ma cro zo ne- 
a men to am bi en tal, que re co nhe cia
co mo edi fi cá veis áre as de du nas que
fo ram in de vi da men te ocu pa das e cu- 
jas cons tru ções en con tram-se, em
gran de par te, ju di ci a li za das nos âm- 
bi tos da Jus ti ça fe de ral e da es ta du al.

<O re co nhe ci men to de que áre as de
du nas fo ram in de vi da men te ob je to
de edi fi ca ções e que, mes mo as sim,
se ri am ago ra clas si fi ca das co mo edi fi- 
cá veis es bar ra na Sú mu la nº 613 do
Su pe ri or Tri bu nal de Jus ti ça, que ve da
o fa to con su ma do em ma té ria am bi- 
en tal=, ob ser va.

No que se re fe re ao au men to do pe- 
rí me tro ur ba no de São Luís in se ri do
no pro je to, o Mi nis té rio Pú bli co iden- 
ti fi cou <gra ve omis são téc ni ca=, ao
des cum prir re gras de con teú do mí ni- 
mo pre vis tas nos ar ti gos 42-A e 42-B
do Es ta tu to da Ci da de. O pe rí me tro
ur ba no é o li mi te que se pa ra a área ur-
ba na da área ru ral no ter ri tó rio de um
mu ni cí pio.

Em re la ção ao ar ti go 42-A, os ma-
pas apre sen ta dos pe lo Po der Exe cu ti- 
vo não in di cam as áre as de ris co de
inun da ção e des li za men tos, em bo ra o
Es ta tu to da Ci da de de ter mi ne que os
pla nos di re to res con te nham obri ga- 
to ri a men te es sa in for ma ção, pa ra que
se jam evi ta dos ris cos de aci den tes.

Quan to ao ar ti go 42-B foi ob ser va-
do que não cons tam dos ma pas os pa- 
râ me tros mí ni mos de fi ni dos nos in ci- 
sos II a VI pa ra in di car um no vo pe rí-
me tro ur ba no. Ape nas o in ci so I é
obe de ci do pe lo pro je to. <A ex pan são
le gal do pe rí me tro ur ba no de pen de
de lei es pe cí fi ca que con te nha es sas
in for ma ções. O pro je to apre sen ta do
pe lo Exe cu ti vo não as con tém e, por
se tra tar de ma té ria es tri ta men te téc- 
ni ca com da dos car to grá fi cos em es- 
ca las bem de ta lha das, não é per mi ti-
da a al te ra ção por emen da par la men-
tar=, aler ta va, à épo ca, o pro mo tor de
jus ti ça.Após os apon ta men tos, a nor-
ma foi de vol vi da ao Exe cu ti vo pa ra as
de vi das cor re ções e re tor nou no va-
men te ao Le gis la ti vo pa ra cum prir
sua tra mi ta ção vi san do sua apro va-
ção em ple ná rio

1

2

3

Abrin do ca mi nho (1)

Abrin do ca mi nho (2)

Abrin do ca mi nho (3)

<Ban di do que le van tar ar ma vai le var ba la
na ca ra=.

De Ro dri go Gar cia (PSDB), go ver na dor de São Pau lo,
subs ti tu to de João Do ria, em sa ba ti na UOL/Fo lha, nes ta
quar ta-fei ra, ao ex pli car a <Ope ra ção Su fo ca= da Po lí cia
Mi li tar.

Vi são re no va da 

Po lê mi ca do tí tu lo
O Bra sil po lí ti co de 2022 é ou tro país, com a di vi são

ra di ca li za da en tre di rei ta e es quer da, quan do a mai o ria
es ma ga do ra da po pu la ção nem se quer sa be o sig ni fi ca- 
do des sas du as cor ren tes ide o ló gi cas. Nes se am bi en te
ten so, em que as re des so ci ais vi ra ram ri nhas de ga los
en tre bol so na ris tas e lu lis tas, o vo to dos ado les cen tes
pas sou a ser, pe la pri mei ra vez na his tó ria, te ma de in te- 
res se in ter na ci o nal. E o que é mais im por tan te, es tre las
de Hollywood en tra ram du ro na cam pa nha de cons ci- 
en ti za ção, di fun di da pe lo TSE e al guns par ti dos, ba ten- 
do de fren te na trin chei ra de Jair Bol so na ro.

Os ato res hollywoodianos Le o nar do Di Ca prio (Não
olhe pa ra ci ma) e Lu ke Skywalker (Star Wars) en tra ram
nu ma guer ra ci ber né ti ca com o pre si den te Bol so na ro,
por in cen ti var os qua se 4 mi lhões de ado les cen tes bra si- 
lei ros a ti ra rem o ti tu lo de elei tor e vo tar em ou tu bro. Na
mes ma pe le ja, pe lo twit ter, a can to ra Anit ta não fi cou
atrás. Co mo ati vis ta po lí ti co, ela se ali ou a Di Ca prio que
pe diu: <Ti rem o tí tu lo de elei tor até 4 de maio, jo vens do
Bra sil!=. No mes mo dia, o ator Mark Ruf fa lo, que in ter- 
pre ta o Hulk na fran quia Vin ga do res, tam bém pos tou
uma men sa gem em apoio aos bra si lei ros.

To do es se ba ru lho de fa mo sos fo ra das te las, li te ral- 
men te ti rou o so no de Bol so na ro. De sua mo ra da no Pa- 
lá cio da Al vo ra, o pre si den te lo go nos pri mei ros mi nu tos
de on tem, da ta-li mi te da ini ci a ção dos jo vens co mo
elei to res, saiu do de ba te na re de de se gui do res so bre as
en cren cas das fa ke news do ga bi ne te do ódio, pa ra ata- 
car no va men te a can to ra Anit ta e Le o nar do Di Ca prio.
Anit ta dis se no twit ter ter con ver sa do com o ator e per- 
ce beu <que ele co nhe ce mais a Amazô nia que Bol so na- 
ro=.

A re a ção do pre si den te foi ime di a ta: <É bom o Di Ca- 
prio fi car de bo ca fe cha da em vez de fa lar bes tei ra=. E
de fen deu a sua ges tão com a <boa po lí ti ca de pre ser va- 
ção=. Co mo vo to e o tí tu lo, são fer ra men tas prin ci pais da
de mo cra cia, va le lem brar a his tó ria dos 134 anos em que
es te do cu men to tor nou-se obri ga tó rio no pro ces so elei- 
to ral do Bra sil. No pe río do, o vo to so freu re vés, a de mo- 
cra cia apa nhou, o Con gres so dei xou de exis tir e di ta du- 
ras sem vo tos de ram os ru mos à po lí ti ca, à eco no mia e à
vi da na ci o nal, sem pre com mar ca de vi o lên cia, abu sos,
atro ci da des. Com tan tas mu dan ças, o vo tou já ga nhou
até <ca bres to=, co mo se a ca be ça do elei tor fos se igual a
de ca va lo.

 
———————————————————————

Pa re ce sur pre sa, mas não é: o ex-go ver na dor Flá vio
Di no (PSB), anun ci ar o pre si den te da As sem bleia Le gis- 
la ti va do Ma ra nhão, Othe li no Ne to (PC doB) co mo co or- 
de na dor po lí ti co da sua cam pa nha ao Se na do.

Os dois têm lon ga car rei ra po lí ti ca jun tos des de
quan do Di no tro cou a to ga de juiz fe de ral em 20006 pe lo
PC doB, na es treia co mo de pu ta do fe de ral. Othe li no foi
pa ra o PC doB com Di no e es te ano, re con du zi do ao gru- 
po quan do mar ca va pas so ao la do de We ver ton Ro cha.

A re la ção po lí ti ca de Flá vio Di no com Othe li no é tão
evi den te, que a es po sa a es po sa do de pu ta do, Ana Pau la,
vi ce-pre fei ta de Pi nhei ro, é tam bém pré-can di da ta a
pri mei ra su plen te na cha pa de Flá vio Di no, pe lo PSB.

———————————————————————

———————————————————————
 

Ago ra da nou-se. Não bas tas se os pré-can di da- 
tos a go ver na dor do Ma ra nhão, We ver ton Ro- 
cha (PDT) e Car los Bran dão (PSB), Sim plí cio
Araú jo (SD) tam bém vi rou o Lu lis ta. Fez até dis- 

cur so no en con tro do PSB na pre sen ça do lí der pe tis ta.
 

Co mo se fos se um pe tis ta de raiz, Sim plí cio, ex-
se cre tá rio de In dús tria e Co mér cio de Flá vio
Di no dis se: <To dos os can di da tos a pre si den te
pre ci sam en ten der que só vai es tar bom pa ra

to dos quan do es ti ver bom pa ra os mais po bres=.
 

Não vai ser fá cil pa ra o can di da to Lu la da Sil va
no Ma ra nhão. Quan do vi er em cam pa nha, vai
ter pa lan ques à sua es pe ra des de o ae ro por to
até a Pra ça Ma ria Ara gão, pas san do pe la De o- 

do ro, no cen tro da ca pi tal.

———————————————————————

Elei to com fol ga pa ra pre si den te do TJ-MA, o de sem- 
bar ga dor Pau lo Vel ten, pro ce den te da car rei ra de ad vo- 
ga do, in di ca do pe la OAB, é um ma gis tra do que agem
sem ar ro gân cia na to ga, sem gru pis mo e tem ob ses são
pe lo tra ba lho ri go ro so e pe los es tu dos atu a li za dos.

São Luís, quinta-feira, 5 de maio de 2022

https://banca.oimparcial.com.br/
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Sem acordo entre as partes, profissionais da rede municipal de ensino da capital
maranhense pretendem seguir com a greve, iniciada no dia 18 de abril

EDUCAÇÃO

Professores vão
intensificar a greve

O
s pro fis si o nais da re de mu- 
ni ci pal de en si no afir ma ram 
que vão in ten si fi car o mo vi- 
men to gre vis ta, que com- 

ple ta nes te 5 de maio, 18 di as. Na úl ti- 
ma au di ên cia de con ci li a ção com a 
Pre fei tu ra de São Luís, me di a da pe lo 
Mi nis té rio Pú bli co, o exe cu ti vo mu ni- 
ci pal man te ve a pro pos ta de 10,06% 
de re a jus te, o que foi re cu sa do pe la 
ca te go ria em as sem bleia. O Sin di ca to 
que re pre sen ta a ca te go ria, o Sin de- 
du ca ção, afir mou que os pro fis si o nais 
não vão re cu ar.

A con tra pro pos ta apre sen ta da pe lo 
Sin de du ca ção foi de 17,62%, apro va- 
da após de li be ra ção da ca te go ria, 
após es tu do téc ni co con tra ta do pe lo 
Sin de du ca ção com ba se nos da dos 
or ça men tá ri os do mu ni cí pio de São 
Luís. Na au di ên cia an te ri or, o Mi nis té- 
rio Pú bli co le van tou a  pos si bi li da de 
de a pre fei tu ra con ce der 14,57% de re- 
a jus te, a par tir de es tu do fei to pe la sua 
as ses so ria téc ni ca.

Após a au di ên cia, a  se cre tá ria mu- 
ni ci pal de Edu ca ção, Ca ro li ne Sal ga- 
do, in for mou na re de so ci al da Se cre- 
ta ria Mu ni ci pal de Edu ca ção:  <Co mo 
en ca mi nha men to,  o Mi nis té rio Pú- 
bli co re co men da rá ao mu ni cí pio a 
im plan ta ção do per cen tu al de 10,06% 
aos pro fes so res, me di an te en vio de 
pro je to de lei à Câ ma ra de Ve re a do res. 
O Mi nis té rio Pú bli co so li ci tou tam- 
bém ao Sin de du ca ção, a sus pen são 
do mo vi men to, ten do em vis ta que o 
diá lo go per ma ne ce rá aber to com os 
pro fes so res. Es pe ra mos que os pro- 
fes so res che guem a um en ten di men- 
to pa ra que não ha ja mai o res pre juí- 
zos aos nos sos es tu dan tes=.

Cor te do pon to

OS PROFESSORES DA CAPITAL MARANHENSE ESTÃO EM GREVE DESDE O DIA 18 DE ABRIL

O Sin de du ca ção, em no ta, in for- 
mou que <O MP MA ape nas su ge riu 
que a ca te go ria po de ria sus pen der a 
gre ve até a vol ta das ne go ci a ções. O 
Sin de du ca ção re for çou na reu nião 

que tal de ci são ca be ria ex clu si va- 
men te à ca te go ria=. A de ci são foi pe la 
ma nu ten ção da gre ve. O Sin di ca to in- 
for mou ain da que no vos atos se rão 
or ga ni za dos pa ra os pró xi mos di as.

Ou tro as sun to abor da do na reu- 
nião no Mi nis té rio Pú bli co, foi so bre o 
des pa cho da de sem bar ga do ra do Tri- 
bu nal de Jus ti ça, Fran cis ca Ga li za, au- 
to ri zan do a Pre fei tu ra de São Luís a 
des con tar os di as de fal ta dos pro fes- 

so res da re de mu ni ci pal, além de pro- 
ces sos ad mi nis tra ti vos. No dia 25 de 
abril a Pre fei tu ra Mu ni ci pal de São 
Luís fez uma con vo ca ção,  no Diá rio 
Ofi ci al, pa ra que os pro fes so res re tor- 
nas sem ao tra ba lho na ter ça, 26, sob 
pe na de te rem su as fal tas des con ta- 
das. Os pro fes so res

O Sin de du ca ção lem bra que na 
pró pria de ci são da de sem bar ga do ra 
diz que o ver bo au to ri zar di fe re do 
ver bo de ter mi nar. <A de ter mi na ção de 
in se rir os des con tos nas re mu ne ra- 
ções dos ser vi do res gre vis tas par tiu do 
mu ni cí pio de São Luis, por in ter mé- 
dio da Se cre ta ria Mu ni ci pal de Edu ca- 
ção=, in for mou o  as ses sor ju rí di co do 
Sin de du ca ção, Edu ar do Cor rêa.

DIA DAS MÃES

745 presos liberados
para Saída Temporária

OS DETENTOS TEM QUE VOLTAR ÀS 12H DO DIA 10 DE MAIO

O juiz ti tu lar da 1ª Va ra de Exe cu ções Pe nais da Co- 
mar ca da Ilha de São Luís, Rom mel Cruz Vié gas, en ca mi- 
nhou ofí cio à Se cre ta ria de Ad mi nis tra ção Pe ni ten ciá ria,
au to ri zan do a saí da tem po rá ria de 745 ape na dos do re- 
gi me se mi a ber to pa ra vi si ta aos fa mi li a res em co me mo- 
ra ção à se ma na do Dia das Mães de 2022. Os be ne fi ci a- 
dos fo ram au to ri za dos a sair às 9h da quar ta-fei ra (4),
de ven do re tor nar aos es ta be le ci men tos pri si o nais até as
18h do dia 10 de maio, pró xi ma ter ça-fei ra.

O ma gis tra do tam bém de ter mi nou que os di ri gen tes
dos es ta be le ci men tos pri si o nais da Co mar ca da Gran de
Ilha de São Luís co mu ni quem à VEP, até as 12h, do dia 23
de maio, o re tor no dos in ter nos e/ou even tu ais al te ra- 
ções.

Lei de exe cu ção pe nal
Por pre en che rem os re qui si tos dos ar ti gos 122 e 123

da Lei de Exe cu ção Pe nal, os ape na dos, se por ou tros
mo ti vos não es ti ve rem pre sos, fo ram au to ri za dos a sair
das uni da des pri si o nais, pa ra vi si ta aos seus fa mi li a res.
Os be ne fi ci a dos de vem cum prir vá ri as res tri ções co mo
re co lhi men to à re si dên cia vi si ta da, no pe río do no tur no;
não fre quen tar fes tas, ba res e si mi la res; en tre ou tras de- 
ter mi na ções.

De acor do com o ar ti go 123, <au to ri za ção se rá con ce- 
di da por ato mo ti va do do juiz da exe cu ção, ou vi dos o
Mi nis té rio Pú bli co e a ad mi nis tra ção pe ni ten ciá ria e de- 
pen de rá da sa tis fa ção dos se guin tes re qui si tos: com por- 
ta men to ade qua do; cum pri men to mí ni mo de um sex to
da pe na, se o con de na do for pri má rio, e um quar to, se
rein ci den te; com pa ti bi li da de do be ne fí cio com os ob je- 
ti vos da pe na=.

DIA DAS MÃES

50% de desconto no presente da mamãe

O Dia das Mães es tá che gan do e vo cê
po de tro car um ele tro do més ti co an ti go da
ca sa da sua mãe por um mais efi ci en te pe la
me ta de do pre ço. Por meio do pro gra ma
Tro ca com Bô nus, da Equa to ri al Ma ra- 
nhão, é pos sí vel com prar de pre sen te ge la- 
dei ra, te le vi são, ar-con di ci o na do ou ven ti- 
la dor pa gan do ape nas me ta de do va lor do
ele tro do més ti co.

A sua mãe me re ce o me lhor, por is so to- 
dos os equi pa men tos ofer ta dos pe lo pro je- 
to pos su em se lo Pro cel clas se A, que ga ran- 
te pro du tos mais efi ci en tes e econô mi cos,
o que per mi te di mi nuir o va lor da con ta de
ener gia e ain da con tri buir pa ra pre ser va- 
ção am bi en tal. É per mi ti da a tro ca de um
equi pa men to por con ta con tra to e o an ti- 
go, que se rá tro ca do, de ve rá es tar em fun ci- 
o na men to.

O pro gra ma faz par te das ações de Efi ci- 
ên cia Ener gé ti ca da Equa to ri al Ener gia re- 
gu la do pe la Agên cia Na ci o nal de Ener gia
Elé tri ca (ANE EL) e é vá li do pa ra cli en tes de
São Luís e da re gião me tro po li ta na (Pa ço
do Lu mi ar, Ra po sa e São Jo sé do Ri ba mar).
Pa ra par ti ci par é ne ces sá rio que o cli en te
se ja re si den ci al (co mum, ru ral ou bai xa
ren da), não pos sua dé bi tos ven ci dos com a
Equa to ri al Ener gia, aces se o si te
(www.equa to ri a le ner gia.com.br), cli que

em Ma ra nhão, em se gui da no ban ner do
pro gra ma e de pois em <Ca das tre-se=. Fei to
is so, é pre ci so pre en cher os da dos so li ci ta- 
dos, es co lher o pro du to e di ri gir-se a uma
das 5 lo jas cre den ci a das, em até 72h pa ra
re a li zar o pa ga men to.

O Tro ca com Bô nus se gue en quan to du- 
rar o es to que, com uma quan ti da de li mi ta- 
da de ven da de pro du tos por dia, res pei- 
tan do a ca pa ci da de diá ria de aten di men to
dos lo jis tas cre den ci a dos do pro je to.

ESTRADA DE FERRO CARAJÁS

São Luís recebe locomotiva elétrica
Den tro da es tra té gia de ace le rar o uso

de tec no lo gi as que pri vi le gi em fon tes re- 
no vá veis, a Va le re ce beu, no fim do abril, a
sua se gun da lo co mo ti va 100% elé tri ca,
mo vi da a ba te ria.

Fa bri ca da na Chi na pe la CR RC
Zhuzhou Lo co mo ti ve (CR RC ZELC), o
equi pa men to vai ope rar ini ci al men te no
pá tio de ma no bra do Ter mi nal de Pon ta
da Ma dei ra, em São Luís (MA). Su as ba te- 
ri as, fei tas de lí tio, têm ca pa ci da de de ar- 
ma ze na men to de 1000 kWh, com au to no- 
mia pa ra ope rar até 10 ho ras sem pa ra das
pa ra re car re ga men to.

A lo co mo ti va da CR RC es tá den tro da
es tra té gia da Va le de ele tri ci fi car seus
equi pa men tos de mi na e fer ro via. As du as
áre as res pon dem por 25% das emis sões
di re tas de car bo no da em pre sa, o cha ma- 
do es co po 1. Em 2019, a Va le anun ci ou a
me ta de ze rar su as emis sões lí qui das de
es co pos 1 e 2 (re la ti vo ao con su mo de
ener gia elé tri ca) até 2050. Pa ra is to, es tá
in ves tin do en tre US$ 4 bi lhões e US$ 6 bi- 
lhões.

Atu al men te, a fro ta da Va le so ma 490
lo co mo ti vas, mo vi das a di e sel, de di ca das
ao trans por te de mi né rio de fer ro. A pri- 
mei ra má qui na to tal men te elé tri ca da
em pre sa, fa bri ca da pe la Pro gress Rail, foi
re ce bi da, em ju lho de 2020, na Es tra da de
Fer ro Vi tó ria a Mi nas (EFVM). <As sim co- 

mo acon te ceu no Es pí ri to San to na Es tra- 
da de Fer ro Vi tó ria a Mi nas, nos sa es tra té- 
gia é tes tá-la em ma no bras de pá tio pa ra
de pois ava li ar a pos si bi li da de de re a- 
dequá-la co mo par te da es tra té gia pos te- 
ri or de uti li za ção de lo co mo ti vas elé tri cas
na li nha prin ci pal da fer ro via=, ex pli ca
Gus ta vo Bas tos, ge ren te-exe cu ti vo do
Cen tro de Ex ce lên cia, Tec no lo gia e Ino va- 
ção de Fer ro sos.

O ge ren te-exe cu ti vo da EFC, João Sil va
Ju ni or, res sal ta que a lo co mo ti va elé tri ca
so ma-se à es tra té gia da fer ro via de in ves- 
tir em efi ci ên cia, se gu ran ça e ino va ção,
que vi sa re du zir su as emis sões de car bo- 
no. 

O exe cu ti vo lem bra que, no ano pas sa- 
do, a fer ro via ob te ve uma das me lho res
ava li a ções am bi en tais en tre seus pa res,
se gun do a Agên cia Na ci o nal de Trans por- 
tes Ter res tres (ANTT). <A che ga da da lo co- 
mo ti va elé tri ca na EFC é um im por tan te
mar co pa ra a nos sa jor na da de Car bo no
Ze ro da Va le. Es ta mos cons truin do um
pla no ro bus to que nos per mi ti rá uma re- 
du ção drás ti ca de emis sões de CO2 oriun- 
das das nos sas ope ra ções fer ro viá ri as. Ca- 
da vez mais, re a fir ma mos o nos so com- 
pro mis so pa ra uma Va le mais sus ten tá- 
vel=, afir ma.

O no vo equi pa men to se gui rá pa ra a ofi- 
ci na de lo co mo ti vas do ter mi nal, on de fi- 
ca rá por 90 di as pa ra ve ri fi ca ção e tes tes
de sis te mas. Es tá pre vis to pa ra ju lho o pri- 
mei ro tes te em pá tio de ma no bra. O equi- 
pa men to es tá na ofi ci na de lo co mo ti vas
pa ra ve ri fi ca ção e tes tes de sis te mas an tes
de en trar em ope ra ção no pá tio de ma no- 
bras do por to. Cré di tos: Di vul ga ção Va le

Powershift
As du as lo co mo ti vas 100% elé tri cas fa- 

zem par te do Powershift, pro gra ma cri a do
pe la Va le pa ra aten der ao de sa fio da em- 
pre sa de ze rar emis sões de car bo no de es- 
co pos 1 e 2. 

Além de lo co mo ti vas, o pro gra ma tam- 
bém tem re a li za do tes tes com equi pa- 
men tos elé tri cos em mi nas sub ter râ ne as
no Ca na dá – atu al men te, há cer ca de 40
em ope ra ção.

São Luís, quinta-feira, 5 de maio de 2022

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


São Luís, quinta-feira, 5 de maio de 2022
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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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANO DO MARANHÃO
AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 4/2022. PROCESSO 

ADMINISTRATIVO Nº 07.07/2022. A prefeitura municipal de Serrano do Maranhão, através do 

Secretário Municipal de Saúde, torna público a suspensão da licitação Pregão Presencial nº 

4/2022, oriundo do processo administrativo nº 07.07/2022, inicialmente marcada para 10/05/2022, 

horário 08:00hs, para alterações técnicas no Termo de Referencia. Serrano do Maranhão, MA, 04 

de maio de 2022. Ramiro José Saif Campos. Secretário Municipal de Saúde.

LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO 
DE PA DA CAIXA EM COLINAS/MA

MINISTÉRIO DA 
ECONOMIA

A Caixa Econômica Federal torna pública sua pesquisa de mercado para compor estudos 

quanto à viabilidade na locação de imóvel pronto, localizados no município de Colinas, da 

De Rodovia BR 135 - Centro até a Av. Mirador – Centro, da Avenida Mirador - CENTRO até 

a Rua Rio Branco – CENTRO, da Rua Rio Branco - CENTRO até a Travessa Nilário Barbosa 

– CENTRO, Travessa Nilário Barbosa - CENTRO até a Rua Gonçalves Dias – CENTRO, 

da Rua Gonçalves Dias - CENTRO até a Rua Itapecuru – CENTRO, da Rua Itapecuru - 

CENTRO até a Rodovia BR 135 - CENTRO, situado no Estado do Maranhão. Os imóveis 

devem possuir documentação regularizada junto aos órgãos públicos. Preferencialmente ter 

idade aparente de até 10 anos, possuir área aproximada de 170m² a 230m², com pé direito 

aproximado de 3,5m, em um único pavimento (térreo), com vão interno livre de colunas. 

Devem possuir sanitários e área de estacionamento, conforme exigências da Prefeitura local. 

Os interessados devem encaminhar carta de manifestação de interesse na possível locação 

e indicação do imóvel, contendo: 1) Endereço completo do imóvel, área construída em m² e 

dados para contato oferta do imóvel assinado; 2) Registro Geral de Imóveis (RGI) em nome do 

proponente; 3) Fotos do imóvel; 4) Planta baixa com área (se houver). Os documentos devem 

ser enviados para o e-mail CEOGI04@CAIXA.GOV.BR ou em qualquer Agência da CAIXA, 

destinado à CEOGI. Esclarecemos que a pesquisa de mercado ficará aberta ao recebimento 
das ofertas de imóveis até que se torne público o seu encerramento.

 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS
CNPJ Nº 11.516.236/0001-00

REAVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 01/2022

A Prefeitura Municipal de Mirinzal/MA, através do Fundo Municipal de Saúde – FMS, torna público aos 
interessados que no dia 18 de Maio de 2022 às 08:30hs, realizará licitação na modalidade Pregão eletrônico, 
tipo menor preço por item, tendo por objeto o Registro de Preços para eventual e futura Contratação de empresa 
para fornecimento de Gases Medicinais destinados à atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde - 
FMS do Município de Mirinzal/MA. O Edital encontra-se a disposição dos interessados onde poderão ser con-
sultados e retirados gratuitamente, na sala da Comissão de Licitação, situada na Avenida Pedro Almeida Junior, 
nº 466, Centro – CEP: 65.265-000, inscrita no CNPJ 06.342.240/0001-50, das 08:00 às 12:00h., ou disponíveis 
para download gratuitamente no site nas seguintes páginas www.portaldecompraspublicas.com.br ou no site 
do TCE/MA - SACOP. Mais informações complementares diretamente na Comissão Permanente de Licitação. 
BASE LEGAL: Lei Federal nº 10520/02, Decreto Federal nº 10.024/2019 e suas alterações e demais normas 
constantes no Edital. Mais informações: E-mail: cpl.mirinzal@gmail.com Mirinzal/MA, 03 de Maio de 2022. 
LARISSA DE MARIA SCHALCHER MENDES ALMEIDA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
CNPJ Nº 06.342.240/0001-50

AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2022. A Prefeitura Municipal de Mirinzal – MA, torna públi-
co aos interessados que no dia 24 de Maio de 2022 às 08:00 (oito) Horas, realizará licitação 
na modalidade Tomada de preços, tipo menor preço global, tendo por objeto a Contratação 
de empresa especializada na Prestação dos Serviços de Recuperação de Estradas Vicinais 
no Município de Mirinzal/MA, de acordo com o Convênio nº 899588/2020. O Edital se 
encontra a disposição dos interessados onde poderão ser consultados e retirados gratui-
tamente na sala da Comissão de Licitação, situada na Avenida Pedro Almeida Júnior, nº 
466, Centro, Mirinzal – MA – CEP: 65.265-000, CNPJ Nº 06.342.240/0001-50, das 08:00 
às 12:00 Horas. Informações complementares diretamente na Comissão Permanente de 
Licitação. BASE LEGAL: Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações e demais normas 
constantes no Edital. Mais informações: cpl.mirinzal@gmail.com. Mirinzal - MA, em 03 de 
Maio de 2022. Claudio Santos Almeida – Secretario Municipal de Planejamento e Finanças.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
CNPJ: 06.191.001/0001-47

Av. Nagib Haickel, s/nº - Centro, Santa Luzia - Maranhão.
CEP: 65.390-000 

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2022. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 
066/2022. O Município de Santa Luzia/MA, através de seu Pregoeiro Oficial, torna público aos interessados 
que realizará às 09h:00m (nove horas) do dia 19 de Maio de 2022, por meio eletrônico, através do site www.
portaldecompraspublicas.com.br, licitação na modalidade Pregão, na forma Eletrônica, do tipo menor preço 
por ITEM, objetivando o Registro de Preço para eventual e futura aquisição de material de consumo e 
permanente de informática do Município de Santa Luzia/MA, na forma da Lei Federal nº 10.520/2002, 
Decreto Federal n° 10.024/2019, Lei Complementar nº 123/2006, aplicando, subsidiariamente, no que couber, 
a Lei Federal nº 8.666/1993 e demais normas pertinentes à espécie. O Edital, seus anexos e informações 
adicionais estão à disposição dos interessados no referido site a ser realizado o certame ou ainda através do 
nº (98) 98595-4913. Santa Luzia/MA, 04 de maio de 2022. THIAGO SILVA DE ASSUNÇÃO - Pregoeiro 
da CPL/PMSL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
CNPJ: 06.191.001/0001-47

Av. Nagib Haickel, s/nº - Centro, Santa Luzia - Maranhão.
CEP: 65.390-000 

AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2022. PROC. ADM. Nº 051/2022. O MUNICÍPIO DE 
SANTA LUZIA - MA, através da Comissão Permanente de Licitação - CPL, torna público aos interessados que realizará 
às 14h00min (quatorze horas) do dia 23/05/2022, na sala da Comissão Permanente de Licitação, localizado na Av. 
Nagib Haickel - Praça dos Três Poderes, s/nº - Centro, Santa Luzia/MA, licitação na modalidade Tomada de Preços, 
tipo Menor Preço Global, para Contratação de empresa especializada para instalação da subestação abaixadora de 
energia aérea de 75kva para atender a demanda da unidade administrativa da secretaria de educação do Muni-
cípio de Santa Luzia/MA, conforme Edital e seus anexos, na forma da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 
O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, das 08 às 12 horas, onde 
poderão ser gratuitamente consultados ou obtidos através da apresentação de mídia eletrônica (pendrive) ou ainda através 
do portal do município sito à https://santaluzia.ma.gov.br, bem como através do e-mail cplsantaluziama@hotmail.com 
(respeitado o horário citado para resposta); ou ainda obtida cópia física mediante o recolhimento da importância de R$ 
50,00, feito exclusivamente, através do DAM, emitido pela Coordenação de Tributos, Arrecadação e Fiscalização situada 
à Avenida Newton Belo, s/nº, Santa Luzia - MA. Por fim, qualquer modificação no Edital será divulgada na forma do ar-
tigo 21, § 4º da Lei 8.666/93 e comunicada aos interessados que adquirirem o Edital na CPL. Pedidos de esclarecimentos 
poderão ser protocolados na CPL, no endereço físico, no eletrônico ou através do nº (98) 98595-4913. Santa Luzia (MA), 
02 de maio de 2022. THIAGO SILVA DE ASSUNÇÃO - Presidente da Comissão Permanente de Licitação - CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
CNPJ: 06.191.001/0001-47

Av. Nagib Haickel, s/nº - Centro, Santa Luzia - Maranhão.
CEP: 65.390-000 

AVISO DE REABERTURA DE PRAZO - LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022. PROC. ADM. Nº 
002/2022. O MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - MA, através da Comissão Permanente de Licitação - CPL, torna público 
aos interessados que realizará às 09h00min (nove horas) do dia 23/05/2022, na sala da Comissão Permanente de Lici-
tação, localizado na Av. Nagib Haickel - Praça dos Três Poderes, s/nº - Centro, Santa Luzia/MA, licitação na modalidade 
Tomada de Preços, tipo Menor Preço Global, para Contratação de empresa especializada para prestação de serviços 
sociais de acordo com o Projeto de Trabalho Técnico Social (PTTS) Pertencente ao PMCMV/Residencial Fran-
cisco Gonçalves, conforme Edital e seus anexos, na forma da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993. O Edital e 
seus anexos estão à disposição dos interessados no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, das 08 às 12 horas, onde poderão ser 
gratuitamente consultados ou obtidos através da apresentação de mídia eletrônica (pendrive) ou ainda através do portal 
do município sito à https://santaluzia.ma.gov.br, bem como através do e-mail cplsantaluziama@hotmail.com (respeitado 
o horário citado para resposta); ou ainda obtida cópia física mediante o recolhimento da importância de R$ 50,00, feito 
exclusivamente, através do DAM, emitido pela Coordenação de Tributos, Arrecadação e Fiscalização situada à Avenida 
Newton Belo, s/nº, Santa Luzia - MA. Por fim, qualquer modificação no Edital será divulgada na forma do artigo 21, § 4º 
da Lei 8.666/93 e comunicada aos interessados que adquirirem o Edital na CPL. Pedidos de esclarecimentos poderão ser 
protocolados na CPL, no endereço físico, no eletrônico ou através do nº (98) 98595-4913. Santa Luzia (MA), 02 de maio 
de 2022. THIAGO SILVA DE ASSUNÇÃO - Presidente da Comissão Permanente de Licitação - CPL.

ESTADO DO MARANHÃO - MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico nº 07/2022
Processo n° 2004/2022

Objeto: “Registro de preços para aquisição eventual de Material Permanente - ULTRABOOKS, devendo 

os mesmos serem novos de fábrica, isentos do processo de remanufatura, com garantia de funcionamen-

to e assistência técnica “ON-SITE” de, no mínimo, 48 (quarenta e oito) meses, conforme condições, 

quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.”; Suspenso até ulterior deliberação. 
Informações: Procuradoria-Geral de Justiça, situada à Avenida Prof. Carlos Cunha, nº 3261, Calhau, São 

Luís-MA. CEP: 65076-820; E-mail: licitacoes@mpma.mp.br; Fones: (98) 3219-1645 e 3219-1766.

São Luís-MA, 04 de maio de 2022.

JOÃO CARLOS A. DE CARVALHO
Pregoeiro Oficial

CPL/PGJ-MA

ESTADO DO MARANHÃO - MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DO RESULTADO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2022
RESULTADO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO DA TOMADA DE PRE-
ÇOS Nº 01/2022, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
EXECUÇÃO DA REFORMA DO NÚCLEO COMUNITÁRIO DE MEDIAÇÃO E PRÁTICAS RES-
TAURATIVAS DE SÃO LUÍS/MA. (ART. 109, I, “A” DA LEI Nº 8.666/93).

NOME DA EMPRESA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO RESULTADO 

H2N ENGENHARIA LTDA Atendeu a todos os itens do Edital HABILITADA

BASE ENGENHARIA EIRELI Atendeu a todos os itens do Edital HABILITADA

D3 ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES 
EIRELI

Atendeu a todos os itens do Edital HABILITADA

FHS CONSTRUTORA EIRELI Atendeu a todos os itens do Edital HABILITADA

HÁBILI ENGENHARIA E CONSTRU-
ÇÃO LTDA.

Não atendeu aos itens 7.1.3.1.2 e 
7.1.3.2.2.1 do Edital*

INABILITADA

FP PROJETOS, GERENCIAMENTO, 
SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS 
EIRELI

Não atendeu aos itens 7.1.3.1.2 e 
7.1.3.2.2.1 do Edital**

INABILITADA

FUNDCON – FUNDAÇÕES E CONS-
TRUÇÕES LTDA

Não atendeu aos itens 7.1.3.2.2.1, 
7.1.3.2.2.1 e 7.1.4.1 do Edital***

INABILITADA

*Os Atestados apresentados pela licitante não atendem ao item 7.1.3.1.2 do Edital (Rede Estruturada),não 
apresentou Certidão de Registro e Quitação do CREA e CAT do Eng. Eletricista;
**Os Atestados apresentados pela licitante não atendem ao item 7.1.3.1.2 do Edital (Rede Estruturada), as 
CAT apresentadas não atendem ao item 7.1.3.2.2.1 (Rede Estruturada) para Eng. Eletricista;
***Não apresentou Certidão de Registro e Quitação do CREA do Eng. Eletricista, a empresa apresentou 
CAT Eng. Eletricista, porém a planilha anexa da CAT 794025/2018 não contém os itens exigidos no item 
7.1.3.2.2.1 do Edital e descumpriu o item 7.1.4.1 do Edital – Anexo IX do Projeto Básico.

São Luís (MA), 03 de maio de 2022.
FRANCISCO DE ASSIS MARTINS QUEIROZ

Presidente da Comissão de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE NINA RODRIGUES
ESTADO DO MARANHÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2022
PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2022. 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° 10.520/02, 
Decreto Municipal n° 03/07 e subsidiariamente as disposições da Lei n° 8.666/93 e suas alterações posteriores, fará 
realizar às 11h:00 (onze) horas no dia 19 de Maio de 2022, tendo por objeto a Contratação de empresa para prestação 
de serviço de elaboração de mídias, jingles, veiculação em rádio e TV, web e outros serviços para divulgação das ações 
da Prefeitura Municipal de Nina Rodrigues/MA. 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 solicitado gratuitamente pelo email licitacaopmnina@hotmail.com. Esclarecimentos adicionais, no 
mesmo endereço ou pelo Telefone (98) 99185-1853 – Nina Rodrigues – MA.

Nina Rodrigues - MA, 04 de Maio de 2022.
Raimundo Nonato Silva Junior

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR - MA
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2022 – CELICC/PMSJR. PROC. 
Nº 525/2022/SEMUS. A Prefeitura Municipal de São José de Ribamar – MA, através de sua 
Pregoeira, torna público aos interessados que realizará às 10h:00min (horário de Brasília) do 
dia 19 de maio de 2022, Pregão Eletrônico, tipo Menor Preço, cujo objeto é o Registro de 
Preço para aquisição de uniformes personalizados para os agentes comunitários de saúde da 
estratégia de saúde da família do município de São José de Ribamar, na forma da Lei Federal nº 
10.520, de 17 de julho de 2002 e subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 
1993. Poderão participar deste pregão eletrônico as empresas que preencherem os requisitos do 
Edital. A sessão pública acontecerá pelo site: www.licitacaosaojosederibamar.com.br. O Edital 
e seus anexos estão à disposição dos interessados no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no horário 
das 08:00h às 13:30h, telefone (98) 3224-0769 e no site www.saojosederibamar.ma.gov.br, 
onde poderão ser consultados e obtidos gratuitamente. O Edital também pode ser adquirido no 
site www.licitacaosaojosederibamar.com.br. Qualquer modificação no Edital será divulgada na 
forma do artigo 21, § 4º da Lei 8.666/93 e comunicada aos interessados que adquirirem o Edital 
na CELICC. Pedidos de esclarecimentos deverão ser protocolados através do site: www.lici-
tacaosaojosederibamar.com.br. São José de Ribamar (MA), 03 de maio de 2022. JÉRLLIDA 
FREITAS NUNES. Pregoeira.

sederibamar.com.br. Qualquer modificação no Edital será divulgada na forma do artigo 21, § 4º 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR - MA

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2022 – CELICC/PMSJR. PROC. Nº 1193/2021/
SEMAS. A Prefeitura Municipal de São José de Ribamar – MA, através de seu Pregoeiro, torna público aos 
interessados que realizará às 14h:00min (horário de Brasília) do dia 19 de maio de 2022, Pregão Eletrônico, 
tipo Menor Preço, cujo objeto é o  Registro de Preço para aquisição de 60.000 (sessenta mil) cestas básicas, 
com produtos de 1ª necessidade para serem doados a famílias em situação de vulnerabilidade social, públi-
co-alvo da política de Assistência Social, cadastradas no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), 
visando atender a demanda da Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Renda de São José de 
Ribamar, na forma da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei Complementar Municipal nº 046, de 
11 de maio de 2017; Decreto Municipal nº 207, de 16 de outubro de 2006 e subsidiariamente pela Lei Federal 
nº 8.666, de 21 de junho de 1993. Poderão participar deste pregão eletrônico as empresas que preencherem os 
requisitos do Edital. A sessão pública acontecerá pelo site: www.licitacaosaojosederibamar.com.br. O Edital 
e seus anexos estão à disposição dos interessados no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08:00h 
às 13:30h, telefone (98) 3224-0769 e no site www.saojosederibamar.ma.gov.br, onde poderão ser consultados 
e obtidos gratuitamente. O Edital também pode ser adquirido no site www.licitacaosaojosederibamar.com.br. 
Qualquer modificação no Edital será divulgada na forma do artigo 21, § 4º da Lei 8.666/93 e comunicada aos 
interessados que adquirirem o Edital na CELICC. Pedidos de esclarecimentos deverão ser protocolados através 
do site: www.licitacaosaojosederibamar.com.br. São José de Ribamar (MA), 03 de maio de 2022. Gotardo 
Tibére Costa. Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
Rua Jornalista Mauritonio Meire, 22 - Centro - CEP 65.850-000

CNPJ nº 06.140.818/0001-96
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022
(REPETIÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022)

 O Município de Mirador, no Estado do Maranhão, comunica aos interessados que realizará licitação na modalidade Pregão 
Eletrônico, no dia 16/05/2022, às 09:00 horas, horário local, por meio do sistema https://www.comprasmirador.com.br/, obje-
tivando o registro de preços para futura e eventual contratação de empresa para prestação dos serviços comuns de engenha-
ria de perfuração de poços artesianos nos mais diversos povoados do município de Mirador/MA (NÃO SERÁ PERMITIDA 
ADESÕES DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS).
O presente Edital estará à disposição dos interessados no endereço eletrônico https://www.comprasmirador.com.br/ ou no 
portal de transparência http://www.transparencia.mirador.ma.gov.br/acessoInformacao/licitacao/tce ou no site do Tribunal de 
Contas do Estado do Maranhão https://www6.tce.ma.gov.br/sacop/muralsite/mural.zul ou na sede da Prefeitura Municipal de 
Mirador, localizada a Rua Jornalista Mauritonio Meire, 22 - Centro - CEP 65.850-000.

Mirador/MA, 04 de maio de 2022. 

DEUSEVAN PEREIRA DE BRITTO
Pregoeiro

Portaria Nº 009B/2021

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 056/2022
AVISO DE LICITAÇÃO

INTERESSADO: Município de São Raimundo das Mangabeiras – MA.
Objeto: Registro de Preços para eventual e Futura Contratação de empresa para prestação de Serviços de Perfuração de Poços 
Tubulares Profundos no Município São Raimundo das Mangabeiras –MA, conforme descrição e condições estabelecidas no Anexo 
I - Termo de Referência.
• MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO 
• ENVIO DA PROPOSTA/DOCUMENTAÇÃO: Do dia 09/05/2022, às 08h00min. ao dia 19/05/2022 às 08h59min. Horário de 
Brasília/DF.
• ABERTURA DAS PROPOSTAS/SESSÃO PÚBLICA: Dia 19/05/2022 às 09h00min.  Horário de Brasília/DF.
• FONTE DE RECURSOS: RECURSOS ORDINÁRIOS.
• VALOR ESTIMADO: Registro de Preços. 
• ORÇAMENTO SIGILOSO (    ) SIM  ( X ) NÃO
OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital poderá ser obtido ou consultado nos seguintes endereços eletrônicos: 
www.comprasnet.gov.br, no site da Prefeitura municipal de São Raimundo das Mangabeiras/MA: https://
saoraimundodasmangabeiras.ma.gov.br e no site do Tribunal de Contas do Estado: www.tce.ma.gov.br. Mais 
informações poderão ser consultadas e obtidas através do e-mail da CPL: cpl@saoraimundodasmangabeiras.ma.gov.
br.

São Raimundo das Mangabeiras - MA, 04 de maio de 2022.

GLORIA MARIA AGUIAR COSTA
Pregoeira Municipal

A Universidade Estadual do Maranhão - UEMA torna público para conhecimento dos interessados que se 

encontra afixado nos quadros de avisos da Reitoria e do Centro de Estudos Superiores de Colinas - 

CESCO/Curso de Enfermagem Bacharelado o Edital nº 16/2022 - GR/UEMA, de 28 de abril de 2022, 

referente à relação nominal dos candidatos inscritos no Concurso Público para provimento de Cargo da 

Carreira do Magistério Superior, objeto do Edital nº 97/2017 - GR/UEMA, a fim de atender ao Centro de 

Estudos Superiores de Colinas - CESCO/Curso de Enfermagem Bacharelado, bem como a constituição 

da comissão examinadora, datas, horários e local de realização do aludido concurso na área/subárea 

seguinte:

• Área/Subárea: Ciências da Saúde/Enfermagem (Professor Adjunto); 1 vaga [40 horas].

• Área/Subárea: Ciências da Saúde/Saúde Coletiva (Professor Adjunto); 1 vaga [40 horas].

São Luís - MA, 29 de abril de 2022

Prof. Dr. Gustavo Pereira da Costa

Reitor

ESTADO DO MARANHÃO
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO – UEMA

AVISO DE EDITAL Nº 17/2022 - GR/UEMA

A Universidade Estadual do Maranhão - UEMA torna público para conhecimento dos interessados que se 

encontra afixado nos quadros de avisos da Reitoria e do Centro de Estudos Superiores de Coroatá - 

CESCR/Curso de Enfermagem Bacharelado, o Edital nº 17/2022 - GR/UEMA, de 28 de abril de 2022, 

referente à relação nominal dos candidatos inscritos no Concurso Público para provimento de Cargo da 

Carreira do Magistério Superior, objeto do Edital nº 70/2017 - GR/UEMA e Edital de Retificação nº 10/2017 

- GR/UEMA (proc. nº 269920/2016), a fim de atender ao Centro de Estudos Superiores de Coroatá - 

CESCR/Curso de Enfermagem Bacharelado, bem como a constituição da comissão examinadora, datas, 

horários e local de realização do aludido concurso na área/subárea seguinte:

• Área/Subárea: Bioquímica/Farmacologia (Professor Adjunto); 1 vaga [40 horas].

• Área/Subárea: Ciências da Saúde/Enfermagem (Professor Adjunto); 1 vaga [40 horas].

• Área/Subárea: Ciências da Saúde/Saúde Coletiva (Professor Adjunto); 1 vaga [40horas].

São Luís - MA, 29 de abril de 2022

Prof. Dr. Gustavo Pereira da Costa

Reitor

ESTADO DO MARANHÃO
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO – UEMA

AVISO DE EDITAL Nº 18/2022 - GR/UEMA

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2022. A Prefeitura Municipal de 
Esperantinópolis – MA, através da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento, 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 engenharia para manutenção de poços no Município de Esperantinópolis-MA, de 
interesse da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento, em conformidade com o Projeto 
Básico disposto no Anexo I do edital, o qual será processado e julgado em conformidade com a 
Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores e as condições do Edital à realizar-se às 10:00 
(dez) horas do dia 24 de maio de 2022. A sessão pública de julgamento será realizada na sala 
da Comissão Permanente de Licitação – CPL, situada à Rua Jefferson Moreira, S/N, Centro, 
Esperantinópolis – MA, no dia, hora e local citados, em que serão recebidos os envelopes de 
habilitação e proposta de preços. 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, telefone: (99) 98853-8649 e através do E-mail: cplesperanti-
nopolis@gmail.com. ou na página https://www.esperantinopolis.ma.gov.br/index.php. Espe-
rantinópolis - MA, 26 de abril de 2022. Joelson Ribeiro de Sousa Secretário Municipal de  
Saúde e Saneamento Portaria 008/2021.

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2022. A Prefeitura Municipal de 
Esperantinópolis – MA, através da Secretaria Municipal de Obras, Habitação e Transporte, tor-
na público para conhecimento dos interessados que estará realizando licitação na modalidade 
Tomada de Preços do tipo Menor Preço Global objetivando a contratação de empresa especia-
lizada para prestação serviços de desobstrução de córregos, valas, canais, bueiros e logradouros 
públicos no município de Esperantinópolis/MA, de interesse da Secretaria Municipal de Obras, 
Habitação e Transporte, em conformidade com o Projeto Básico disposto no Anexo I do edital, 
o qual será processado e julgado em conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93 e alterações 
posteriores e as condições do Edital à realizar-se às 14:00 (quatorze) horas do dia 26 de maio 
de 2022. A sessão pública de julgamento será realizada na sala da Comissão Permanente de 
Licitação – CPL, situada à Rua Jefferson Moreira, S/N, Centro, Esperantinópolis – MA, no 
dia, hora e local citados, em que serão recebidos os envelopes de habilitação e proposta de 
preços. 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, telefone: (99) 98853-8649 e através do E-mail: cplesperantinopolis@gmail.com. ou 
na página https://www.esperantinopolis.ma.gov.br/index.php. Esperantinópolis - MA, 26 de 
abril de 2022. Sueldo Sankly de Freitas Formiga Secretario Municipal de Obras, Habitação e 
Transporte Portaria: 014/2021

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2022. A Prefeitura Municipal de 
Esperantinópolis – MA, através da Secretaria Municipal de Obras, Habitação e Transporte, 
torna público para conhecimento dos interessados que estará realizando licitação na moda-
lidade Tomada de Preços do tipo Menor Preço Global objetivando a contratação de empresa 
especializada para serviços de Obras e Engenharia para manutenção praças, canteiros centrais 
e estacionamento de prédios públicos junto a Secretaria de Obras Habitação e Transporte deste 
Município, em conformidade com o Projeto Básico disposto no Anexo I do edital, o qual será 
processado e julgado em conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores 
e as condições do Edital à realizar-se às 10:00 (dez) horas do dia 25 de maio de 2022. A sessão 
pública de julgamento será realizada na sala da Comissão Permanente de Licitação – CPL, 
situada à Rua Jefferson Moreira, S/N, Centro, Esperantinópolis – MA, no dia, hora e local cita-
dos, em que serão recebidos os envelopes de habilitação e proposta de preços. 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, telefone: (99) 98853-
8649 e através do E-mail: cplesperantinopolis@gmail.com. ou na página https://www.espe-
rantinopolis.ma.gov.br/index.php. Esperantinópolis - MA, 26 de abril de 2022. Sueldo Sankly 
de Freitas Formiga Secretario Municipal de Obras, Habitação e Transporte Portaria: 014/2021

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Saúde em 

Anestesiologia, para atender a demanda do Hospital Regional de Morros, administrado pela 

EMSERH.

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR LOTE.

DATA DA ABERTURA: ADIADO ATÉ ULTERIOR DELIBERAÇÃO em virtude de pedido de 

esclarecimento não respondido em tempo hábil.

ID [nº 930341].

MOTIVO DO ADIAMENTO: Esclarecimento não respondido em tempo hábil.

Local de Realização: Sistema Licitações-e: www.licitacoes-e.com.br.

Edital e demais informações estão disponíveis no site da EMSERH (www.emserh.ma.gov.br).

Informações adicionais serão prestadas na CSL/EMSERH, localizada na Av. Borborema, Qd-16, n° 25, 

Bairro do Calhau, São Luís/MA, pelos e-mails csl@emserh.ma.gov.br, eduardo.emserh@gmail.com 

ou eduardo.santos@emserh.ma.gov.br, ou pelo telefone (98) 3235-7333.

São Luís (MA), 29 de abril de 2022

Eduardo Henrique de Melo Santos

Agente de Licitação da CSL/EMSERH

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO

LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 111/2022 - CSL/EMSERH
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 97.877/2021 - EMSERH

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

SAÚDE MÉDICOS EM ULTRASSONOGRAFIA, PARA ATENDER A DEMANDA DA POLICLÍNICA DE 

CODÓ.

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço Por LOTE.

DATA DA ABERTURA: 26/05/2022, às 9h, horário de Brasília - DF.

Local de Realização: Sistema Licitações-e www.licitacoes-e.com.br.

Edital e demais informações disponíveis em www.emserh.ma.gov.br e www.licitacoes-e.com.br.

Informações adicionais serão prestadas na CSL/EMSERH, localizada na Av. Borborema, Qd-16, n° 25, 

Bairro do Calhau, São Luís/MA, pelos e-mails csl@emserh.ma.gov.br e/ou 

maiane.lobao@emserh.ma.gov.br, ou pelo telefone (98) 3235-7333.

São Luís (MA), 2 de maio de 2022

Maiane Rodrigues Corrêa Lobão

Agente de Licitação da EMSERH

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 129/2022 - CSL/EMSERH

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 44.938/2022 – EMSERH
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Nova entidade também tem apoio da CBF para administrar a principal competição
nacional nas Séries, A, B, C e D. Comissão da Fifa virá ao Brasil para dar orientação

NE RES PIN TO

Di vi são de re cei ta

In cen ti vo

• Quar ta-fei ra (4/5): Lan ça men to da
Co pi nha Show de Bo la 5×5 / 19h30 na
Are na Olynto
• Quin ta-fei ra (5/5): Tor neio Adul to
Fe mi ni no / 19h na Are na Olynto
• Sex ta-fei ra (6/5): Tor neio Sub-17 /
19h na Are na Olynto
• Sá ba do (7/5): Tor neio Sub-14 / 15h
na Are na Olynto

FUTEBOL DO BRASIL

Presidente da FMF
apoia criação da Liga

A
o con trá rio das ve zes an te ri o- 
res em que a cri a ção de uma
Li ga pe los clu bes de fu te bol
do Bra sil te ve re a ções na CBF

e nas fe de ra ções es ta du ais, o cli ma é
ou tro, um dia após  a as si na tu ra do es- 
ta tu to de cri a ção da no va en ti da de
por par te de seis clu bes da Sé rie A e
dois da Sé rie B.

 Se gun do in for mou nes ta quar ta-
fei ra o pre si den te da Fe de ra ção Ma ra- 
nhen se de Fu te bol (FMF),  Antô nio
Amé ri co Lo ba to Gon çal ves,  não há
na da con tra. <Nós, aqui da CBF, as
pes so as que fa zem a en ti da de e eu co- 
mo pre si den te da Fe de ra ção Ma ra- 
nhen se de Fu te bol, acha mos que de ve
ser en tre gue aos clu bes a ad mi nis tra- 
ção do Cam pe o na to Bra si lei ro, mas aí
eles têm que as su mir tu do, além dos
bô nus, o ônus,  ou se ja, trans por te,
hos pe da gem, ali men ta ção, ar bi tra- 
gem, as co tas de ca da um=.

Amé ri co tam bém adi an tou que o
pre si den te da CBF tem  si do  fa vo rá vel
à ideia e  já co mu ni cou  sua po si ção à
Fi fa. <Uma co mis são se rá en ca mi nha- 
da pe la Fi fa ao Bra sil, pa ra re a li za ção
de vá ri os se mi ná ri os em se tem bro,
pa ra que, em con jun to, au xi li em os
clu bes a fun da rem a li ga de les. O mo- 
de lo de li ga que a Fi fa es tá su ge rin do
que se ja ado ta do no Bra sil é  igual ao
da In gla ter ra, com as qua tro com pe ti- 
ções, com o Es pe ci al, Cam pe o na to
Bra si lei ro Sé rie A, B, C e D. En tão eu
sou a fa vor, não tem pro ble ma ne- 
nhum. A gen te es tá aí pa ra au xi li ar na- 
qui lo que for ne ces sá rio=.

O pre si den te da FMF ob ser vou que
a Con fe de ra ção tem um sis te ma de
re gis tro de atle tas, que se gun do ele, é
mo de lo no mun do.

<Co mo é que os clu bes vão fa zer is- 
so? O re gis tro de atle tas se rá de les?
Acho que a CBF tam bém tem que
man ter es se tra ba lho pa ra po der con- 
tro lar me lhor, mas é um em brião, es tá
nas cen do ago ra, eles já não es tão se
en ten do co mo sem pre não se en ten- 
dem, o Ath le ti co Pa ra na en se acha que
tem de ga nhar qua se igual ao Fla men- 
go, não vê que is so é uma ques tão de
mer ca do, mas eu sou fa vo rá vel à cri a- 
ção da Li ga Na ci o nal e a CBF tam- 
bém= , de cla rou Amé ri co.

O es ta tu to de cri a ção da Li bra (Li ga
do Fu te bol Bra si lei ro) foi as si na do por
Bra gan ti no, Co rinthi ans, Fla men go,
Pal mei ras, San tos e São Pau lo(Sé rie A)
, Cru zei ro e Pon te Pre ta (Sé rie B).

Os cri té ri os de re par ti ção en tre os
clu bes as so ci a dos  se rão aque les que
fo rem apro va dos pe la una ni mi da de

das as so ci a ções. A pri mei ra edi ção da
li ga se ria or ga ni za da em 2025, pois  as
prin ci pais fon tes de re cei ta do Cam- 
pe o na to Bra si lei ro em seu atu al for- 
ma to já es tão ven di das até 2024.

O pro ble ma mai or é a fu tu ra di vi-
são de re cei tas, on de há di ver gên ci as.
De um la do, os seis clu bes da Sé rie A
que as si na ram a cri a ção da Li ga Bra si- 
lei ra (Li bra) e  do ou tro, os 14 que ain- 
da  não se ma ni fes ta ram.  Por is so, há
di ri gen tes  que en ten dem ser me lhor
 for ma li zar lo go a cri a ção da en ti da de
e dei xar as de mais dis cus sões pa ra
ou tros en con tros.

Acho que a CBF tam bém

tem que man ter es se

tra ba lho pa ra po der

con tro lar me lhor, mas é

um em brião, es tá

nas cen do ago ra, eles já

não es tão se en ten do

co mo sem pre não se

en ten dem, o Ath le ti co

Pa ra na en se acha que

tem de ga nhar qua se

igual ao Fla men go

COMPETIÇÃO

Copinha Show de Bola 5×5 é atração em São Luís

O bra si lei ro é sim ples men te apai- 
xo na do por fu te bol. Jo gar bo la é uma
das ati vi da des mais co muns des de a
in fân cia. E foi jus ta men te ins pi ra do
nes se fu te bol raiz, que a Co pi nha
Show de Bo la 5×5 foi ide a li za da. A ini- 
ci a ti va, pa tro ci na da pe lo go ver no do
Es ta do e pe la In dús tria de Água Agua- 
fi na por meio da Lei Es ta du al de In- 
cen ti vo ao Es por te, che ga a São Luís
com o ob je ti vo de fo men tar a prá ti ca
es por ti va na ca pi tal ma ra nhen se. A
par tir des ta quin ta-fei ra (5) até sá ba- 
do (7), a Are na Olynto, no bair ro do
Olho d’Água, se rá pal co de tor nei os
nas ca te go ri as Sub-14, Sub-17 e Adul- 
to Fe mi ni no. To das as par ti das te rão
trans mis são, ao vi vo, pe lo YouTube do
Pla ne ta Es por ti vo.

Ao to do, a Co pi nha Show de Bo la
5×5 con ta rá com a par ti ci pa ção de 24
equi pes e reu ni rá mais de 160 atle tas
dis tri buí dos nas três ca te go ri as. <Vai
ser um even to bem le gal, bem di nâ- 
mi co e mui to di ver ti do. O tor neio é
uma gran de no vi da de aqui em São

Luís de vi do ao seu for ma to de dis pu- 
ta. É sem pre po si ti vo even tos que fo- 
men tem a prá ti ca do fu te bol e é por
is so que agra de ce mos aos pa tro cí ni os
do go ver no do Es ta do e da In dús tria
de Água Agua fi na, por acre di ta rem,
ca da vez mais, no es por te=, afir mou
Wal de mir Ro sa, di re tor-téc ni co do
even to. Va le des ta car o for ma to da
com pe ti ção, que te rá os mes mos mol- 
des e re gras do fa mo so tor neio de fu- 
te bol 5×5 Neymar Jr’s Fi ve, de sen vol- 
vi do pe lo cra que Neymar Jú ni or. As- 
sim, ca da ti me con ta com cin co jo ga- 
do res (e até dois re ser vas). Ins pi ra do
no fu te bol de rua, o con cei to é sim- 
ples. Os ti mes en tram em cam po com
cin co jo ga do res e, a ca da gol, o opo- 
nen te per de um jo ga dor. Ven ce a
equi pe que fi zer cin co gols pri mei ro
ou aque la que ti ver me lhor re sul ta do
após dez mi nu tos. As di men sões do
cam po são me no res e não se po de pi- 
sar na área de li mi ta da pró xi ma ao gol.

Em ca da uma das ca te go ri as da Co- 
pi nha Show de Bo la 5×5, se rá for ma do

dois gru pos com qua tro ti mes em ca- 
da um. Na pri mei ra fa se, os ti mes jo- 
gam en tre si nas cha ves. Na fa se se- 
guin te, as qua tro equi pes clas si fi ca- 
das dis pu tam as se mi fi nais e, os ven- 
ce do res, de ci dem o tí tu lo.

Co mo for ma de in cen ti var e di fun- 
dir o es por te, a pri mei ra edi ção da Co- 
pi nha Show de Bo la 5×5 vai dis tri buir
con jun tos de uni for mes pa ra to das as
24 equi pes par ti ci pan tes.

To dos os de ta lhes da Co pi nha
Show de Bo la 5×5 es tão dis po ní veis no
Ins ta gram ofi ci al da com pe ti ção
(@copinhashowdebola5x5). 

• Luiz Fel li pe Gol ta ra Af fon so / SUB-15 MAS CU LI NO
SU PER PE SA DO (+81kg)
• Lu cas San tos Ri os / SUB-21 MAS CU LI NO LI GEI RO
(-60kg)
• Esther Do ria do Nas ci men to / SUB-13 FE MI NI NO
MEIO-LE VE (-34kg)
• Clau dio Fla vio San tos San ta na Fi lho / SUB-18 MAS -
CU LI NO MEIO-LE VE (-60kg)
• Jo sé Ma no el Cam pe lo Sil va / SUB-18 MAS CU LI NO LI -
GEI RO (-55kg)
• Mar lon Sil va Vi ei ra / SUB-18 MAS CU LI NO SU PER LI -
GEI RO (-50kg)
• Íta lo Maz zi li Ca bral de Car va lho / SÊ NI OR MAS CU LI -
NO LI GEI RO (-60kg)
• Kai la ne Vi to ria Aze ve do Al ves / SUB-15 FE MI NI NO LI -
GEI RO (-40kg)

• Ge o van na Bar bo sa Can tu a rio / SUB-13 FE MI NI NO
MEIO-PE SA DO (-52kg)
• Vi tor Ga bri el de Sou sa As sun ção / SUB-13 MAS CU LI -
NO LI GEI RO (-31kg)
• Luis Gus ta vo Cor rea Ca xi as / SUB-13 MAS CU LI NO
PE SA DO (-60kg)
• Ma ria He loi za de Oli vei ra Cos ta / SUB-13 FE MI NI NO
MÉ DIO (-47kg)
• Adryelly Karolynny San tos Pi nhei ro / SÊ NI OR FE MI -
NI NO LE VE (-57kg)
• Mayara Luí za Me ne zes da Sil va / SUB-21 FE MI NI NO
MEIO-MÉ DIO (-63kg)
• Adryan Fe li pe Bar bo sa Sil va / SUB-13 MAS CU LI NO
SU PER LI GEI RO (-28kg)
• Ra ni e ri Maz zi li Vi ei ra de Car va lho Se gun do / SUB-21
MAS CU LI NO MEIO-LE VE (-66kg)
• Rapha el Gui lher me Gui ma ra es Co e lho / SUB-15 MAS -
CU LI NO LI GEI RO (-45kg)
• Mai con Dou glas Cor tez Sil va / SÊ NI OR MAS CU LI NO
MEIO-MÉ DIO (-81kg)
• Me da lhas de Bron ze
• Ra ni e ri Maz zi li Vi ei ra de Car va lho Se gun do / SÊ NI OR
MAS CU LI NO MEIO-LE VE (-66kg)
• Hil ton Ryan Frei re de Aze ve do / SÊ NI OR MAS CU LI NO
LI GEI RO (-60kg)
• Vla di mir Cos ta Fi lho / SÊ NI OR MAS CU LI NO PE SA DO
(+100kg)
• Ale xan dre Ga bri el Mo rei ra Ser ra / SÊ NI OR MAS CU LI -
NO MEIO-LE VE (-66kg)
• Pe dro Vic tor Fon se ca Re zen de / SÊ NI OR MAS CU LI NO
MEIO-PE SA DO (-100kg)
• Bren da An dréa Car va lho Bar bo sa / SÊ NI OR FE MI NI -
NO MEIO-MÉ DIO (-63kg)
• Isa bel la Tri bu zi Lo ba to de Me lo Al vim / SUB-13 FE MI -
NI NO MÉ DIO (-47kg)
• Lu ci a na de Oli vei ra Co e lho / SÊ NI OR FE MI NI NO LE -
VE (-57kg)
• Na tasha Cris ti na Al ves San tos / SUB-15 FE MI NI NO
LI GEI RO (-40kg)
• Kewelly Sa rai va Sil va Sa / SUB-15 FE MI NI NO MÉ DIO
(-57kg)
• Ana Ris sa me Ca bral de Car va lho / SUB-18 FE MI NI NO
MEIO-LE VE (-48kg)
• Ju lia Me ne zes Cor reia / SUB-18 FE MI NI NO LE VE
(-52kg)
• Mai sa Lo pes da Sil va Car va lho / SUB-21 FE MI NI NO
LI GEI RO (-48kg)
• Pau lo Ga bri el da Cos ta Reis / SUB-21 MAS CU LI NO
PE SA DO (+100kg)
• Pe dro Hen rick de Mo rais No bre / SUB-15 MAS CU LI -
NO LI GEI RO (-45kg)
• Ra fa el San tos An dra de / SUB-15 MAS CU LI NO MEIO-
MÉ DIO (-60kg)
• Luís Da vi de Car va lho Ro cha / SUB-15 MAS CU LI NO
MÉ DIO (-66kg)
• Le vi Se guins Di niz / SUB-18 MAS CU LI NO SU PER LI -
GEI RO (-50kg)
• Pe dro Cor reia / SUB-18 MAS CU LI NO MEIO-MÉ DIO
(-73kg)
• Thi a go de Oli vei ra Reis de Sou sa / SUB-18 MAS CU LI -
NO MÉ DIO (-81kg)
• Antô nio Enes Fon te nel le Ro cha Pa che co / SUB-21
MAS CU LI NO MEIO-LE VE (-66kg)
• Da vi Ri bei ro / SUB-21 MAS CU LI NO MEIO-MÉ DIO

JUDÔ

Ma ra nhão con quis ta
40 me da lhas no
Bra si lei ro Re gi o nal

Qua ren ta me da lhas na ba ga gem. Es se foi o sal do da
Se le ção Ma ra nhen se que dis pu tou, no úl ti mo fim de se- 
ma na, o Cam pe o na to Bra si lei ro Re gi o nal de Judô – Re- 
gião 1. O even to, re a li za do em Ana nin deua (PA), ser viu
de se le ti va pa ra a fa se fi nal da com pe ti ção na ci o nal em
di ver sas ca te go ri as: Sub-13, Sub-15, Sub-18, Sub-21 e
Sê ni or. Com as 40 me da lhas ob ti das, a equi pe do Ma ra- 
nhão ter mi nou a dis pu ta em so lo pa ra en se na quin ta
co lo ca ção no ge ral com 8 ou ros, 10 pra tas e 22 de bron- 
zes. <Ti ve mos 40 me da lhas, o que não é uma pro por ção
ruim. Con quis ta mos pou cas me da lhas de ou ro den tro
do uni ver so da com pe ti ção, o que nos dei xou em 5º no
qua dro ge ral de me da lhas. Mas es ta mos fe li zes com a
re to ma da dos even tos. O Bra si lei ro Re gi o nal não acon- 
te cia des de 2019 de vi do à pan de mia. Vol ta mos des sa
com pe ti ção com o sen ti men to de mis são cum pri da e
ago ra é fo car nos trei nos pa ra os cam pe o na tos bra si lei- 
ros fi nais de ca da clas se=, afir mou Ro dol fo Lei te, pre si- 
den te da FMJ. A de le ga ção do Ma ra nhão foi com pos ta
por mais de 70 atle tas, que fo ram con vo ca dos pe la Fe de- 
ra ção Ma ra nhen se de Judô (FMJ) a par tir dos re sul ta dos
con quis ta dos na pri mei ra eta pa do Cir cui to Ma ra nhen- 
se 2022. O even to pro mo vi do pe la FMJ foi re a li za do no
Gol den Shop ping, no fim de mar ço.

Me da lhas de Ou ro

Me da lhas de Pra ta

São Luís, quinta-feira, 5 de maio de 2022

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


ERRATA NO EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Sindicato dos(as) Pescadores(as) Artesanais e Profissionais da Pesca do Município de Cândido Mendes/MA 
CNPJ nº 43.877.008/0001-43, retifica os editais publicados no Diário Oficial da União (DOU de 14/04/2022, 
Seção 3, Nº 72, Pág. 195) e no Jornal de Grande Circulação “O IMPARCIAL” (Geral, Pág. 4) como segue:

1 - Onde se lê: por sua Presidente: Marcos Andrey Rodrigues Pereira
Leia-se: por seu Presidente: Marcos Andrey Rodrigues Ferreira

2 - Onde se lê: SINPAM
Leia-se: * Em branco (ou seja, exclua-se o termo SINPAM dos Editais)

3 - Onde se lê: Marcos Andrey Rodrigues Pereira
Leia-se: Marcos Andrey Rodrigues Ferreira

Cândido Mendes /MA, 02 de Maio de 2022.

Marcos Andrey Rodrigues Ferreira

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA GRANDE
RUA DO COMERCIO, 3- CENTRO- CACHOEIRA GRANDE

CNPJ: 01.612.624/0001-22

Aviso de PREGÃO ELETRÔNICO N º 004/2022-SPR. A Prefeitura Municipal de Cachoeira Gran-
de/MA, através da Secretária Municipal de Administração e Planejamento por força do Decreto 
005/2021, torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar, sob a égide da lei 
nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, do decreto 
nº 7.746, de 05 de junho de 2012, do decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-se, 
subsidiariamente, a lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, decreto municipal 009/2021, Licitação 
na modalidade Pregão na sua forma Eletrônica, do tipo menor preço por item. Objeto: Registro de 
preço para futura ou eventual aquisição de Gás Liquefeito de Petróleo e Água Mineral para atender 
a demanda de Diversas Secretarias do Município de Cachoeira Grande/MA. A realização da sessão 
será no dia 18 de maio de 2022 - às 09h00 no endereço eletrônico: www.portaldecompraspublicas.
com.br. O Edital completo está disponível para consulta e retirada nos endereços eletrônicos: www.
portaldecompraspublicas.com.br e https://www.cachoeiragrande.ma.gov.br/transparencia. Maiores 
informações poderão ser obtidas pelo e-mail cplcgma@hotmail.com, 05/05/2022, Davi Leite Mar-
ques, Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.

A Secretaria de Estado da Segurança Pública – SSP, através de sua Comissão Setorial de Licitação 

- CSL, torna público para conhecimento dos interessados que realizará licitação na modalidade Pregão 

Eletrônico nº 12/2022 – SSP/MA, do tipo Menor Preço, por Item, cujo objeto é a aquisição de 

equipamentos de informática (estação de trabalho) para estruturar as Unidades Polos de Coordenação da 

PMMA, em sessão pública eletrônica a partir das 9h (horário de Brasília - DF) do dia 18/05/2022, que será 

conduzido pelo(a) seu(ua) Pregoeiro(a), através do sistema COMPRASNET, acessível no Portal de 

Compras do Governo Federal, disponível em https://www.gov.br/compras/pt-br/, nos termos da Lei nº 

10.520/2002, Decreto Federal nº 10.024/2019, Decreto Estadual nº 24.629/2008, Decreto Estadual nº 

28.906/2013, alterado pelo Decreto Estadual 29.920/2014, aplicando-se os procedimentos determinados 

pela Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, e pela Lei Estadual nº 

10.403/2015 e, subsidiariamente, no que couber, a Lei Federal nº 8.666/1993. O edital e seus anexos 

estão à disposição dos interessados no Portal de Compras do Governo Federal (Comprasnet) 

https://www.gov.br/compras/pt-br/, e na página oficial desta Secretaria no site www.ssp.ma.gov.br.

São Luís, 29 de abril de 2022

Rosirene Travassos Pinto

Presidente da CSL/SSP

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA

COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2022 - SSP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0121188/2021 - SSP/MA

SINDICATO DOS EMPRESÁRIOS LOTÉRICOS DO 
ESTADO DO MARANHÃO – SELOMA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Sindicato dos Empresários Lotéricos do Estado do Maranhão – 
SELOMA convoca toda a categoria econômica dos lotéricos no plano da 
Confederação Nacional do Comércio, 3º Grupo – Agentes Autônomos 
do Comércio (comissários e signatários) do Estado de Maranhão/MA 
para participarem da Assembleia Geral Extraordinária que será realizada 
no dia 28 de maio de 2022, no Rio Poty Hotel São Luís, Avenida dos 
Holandeses, Lote 2/5, Qd.32 – Ponta D`areia, em primeira convocação 
às 16h:30 e em segunda convocação às 17h:00, com qualquer número 
de presentes, a fim de tratarem a seguinte ordem do dia: I) Ratificação 
da fundação do SELOMA; II) Retificação e Ratificação do Estatuto Social 
do SELOMA; e III) Ratificação da eleição e posse da Diretoria do SELOMA.
      
São Luís/MA, 04 de maio de 2022.        
           

LUCIA REGINA GUIMARAES DE OLIVEIRA 
Presidente do SELOMA

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

Os grupos juninos e artistas poderão se inscrever, presencialmente na Praça Maria
Aragão, no período de 9 a 16 de maio.

Ins cri ções

• û cha de ins cri ção pre en chi da e as si -
na da pe lo pro po nen te,
• port fó lio do gru po/ar tis ta e ma te ri -
al de di vul ga ção (fo tos, re cor tes de
jor nal, fol ders, do cu men tá ri os etc.),
• me mo ri al apre sen tan do a his tó ria
do pro po nen te e sua re le vân cia na
cons tru ção da cul tu ra ma ra nhen se,
• a con û gu ra ção de sua apre sen ta ção
no que diz res pei to a tem po de es pe -
tá cu lo,
• nú me ro de par ti ci pan tes,
• con teú do mu si cal e/ou dra má ti co,
• ti po de in du men tá ria (û gu ri no),
• pro ces so de cri a ção e mais o que
pos sa agre gar co mo iden ti da de de sua
pro pos ta,

• CD e/ou DVD com in di ca ção do for -
ma to do ar qui vo, sal vo na mí dia,
• re per tó rio mu si cal, apli cá vel às ca -
te go ri as de Show Mu si cal e For ró Pé
de Ser ra,
• ma pa de pal co pa ra as ca te go ri as
em que es te item se apli car.

Aná li se e se le ção

Gru pos Con tem pla dos
• 80 Gru pos de Bum ba-Meu-Boi
• 30 Gru pos de Tam bor de Cri ou la
• 50 Gru pos de Dan ças Po pu la res
• 10 Gru pos de Dan ças Al ter na ti vos
• 15 Shows Mu si cais
• 10 Gru pos de For ró Pé de Ser ra
• 05 Ex pres sões Cê ni cas
• 06 Ma ni fes ta ções da Cul tu ra Po pu -
lar Mi rim
• 14 Gru pos em Sal va guar da

Cro no gra ma do edi tal
• 03/05 – Pu bli ca ção do edi tal
• 04 a 06/05 – Im pug na ção do edi tal
• 09 a 16/05 – Ins cri ções das atra ções,
ex ce to nos di as de ûm de se ma na
• 09 e 10/05 – Con vo ca ção dos gru pos
de Dan ças Re gi o nais e Al ter na ti vos
se le ci o na dos
• 11 e 12/05 – Con vo ca ção dos gru pos
de Bum ba-meu-boi e Sal va guar da se -
le ci o na dos
• 13/05 – Con vo ca ção dos gru pos de
Tam bor de Cri ou la e Ar tes Cê ni cas se -
le ci o na dos
• 16/05 – Con vo ca ção dos gru pos de
Shows Mu si cais e For ró Pé de Ser ra se -
le ci o na dos
• 26/05 – Di vul ga ção do re sul ta do
pre li mi nar
• 27 e 30/05 – Apre sen ta ção de re cur -
sos por par te dos gru pos
• 31/05 – Di vul ga ção do re sul ta do û -
nal

O edi tal com ple to com to das
as in for ma ções, do cu men ta -
ção ne ces sá ria e ane xos po -
de ser aces sa do pe lo
link: www.sa o -
luis.ma.gov.br/edi tais.

PA TRI CIA CU NHA

A au to ra

Aberta  seleção de atrações
do São João de São Luís

N
es ta quar ta-fei ra (4), foi lan- 
ça do o edi tal pa ra se le ção
de mais de 200 atra ções ar- 
tís ti cas, que fa rão par te da

pro gra ma ção do São João São
Luís 2022, pro mo vi do pe la pre fei tu ra
da ca pi tal.

Se gun do o edi tal, os gru pos ju ni nos
e ar tis tas po de rão se ins cre ver, pre- 
sen ci al men te na Pra ça Ma ria Ara gão,
no Cen tro, no pe río do de 9 a 16 de
maio, das 9h às 16h, de se gun da a sex- 
ta-fei ra.

Po de rão se ins cre ver, co mo pro po- 
nen te, ar tis tas e/ou gru pos não cons- 
ti tuí dos ju ri di ca men te, atra vés de re- 
pre sen ta ção por Pes soa Ju rí di ca (em- 
pre sá ri os in di vi du ais e So ci e da des
com Fins Lu cra ti vos) que atu em em
seg men tos da cul tu ra po pu lar, com
mais de um ano de cons ti tui ção.

Pa ra que a ins cri ção se ja efe tu a da
de vem ser apre sen ta dos:

Os pro po nen tes de vem û car aten- 
tos quan do da se pa ra ção da do cu- 
men ta ção e in for ma ções re qui si ta das
no edi tal, pois não se rão acei tas mo- 
di û ca ções ou subs ti tui ções de da dos e
de ane xos à pro pos ta.

Além dis so, não se rão acei tas ins- 
cri ções com pen dên cia de do cu men- 
ta ção, tam bém não se rão acei tas ins- 
cri ções en vi a das pe lo Cor reio e não
se rão re ce bi dos do cu men tos pos te ri- 
or men te à ins cri ção.

A û cha de ins cri ção cons ta no Ane- 
xo 1 do edi tal e a di vul ga ção do re sul- 
ta do û nal da se le ção ocor re rá dia 31
des te mês.

Após o pe río do de ins cri ção, se rão
for ma das três co mis sões de se le ção
com pos tas por téc ni cos da Se cult
com sa ber ar tís ti co e cul tu ral, no me a- 
dos por meio de Por ta ria com û na li- 
da de de ana li sar e se le ci o nar as pro- 
pos tas.

As pro pos tas se rão se le ci o na das
con si de ran do a pon tu a ção de 0 a 20
(ze ro a vin te), se gun do os cri té ri os por
ca te go ria cons tan tes no edi tal, sen do
que as pro pos tas clas si û ca das cons ti- 
tui rão uma lis ta de atra ções ar tís ti cas
dis po ní veis e ha bi li ta das pa ra par ti ci- 
pa rem da pro gra ma ção do São
João São Luís 2022 pro mo vi do pe la
Pre fei tu ra.

LANÇAMENTO

Seabra e Maria Helena, registro para a vida

A OBRA CONTA A HISTÓRIA DO CASAL DE SERTANEJOS QUE NASCEU NA CIDADE DE MIRADOR, INTERIOR DO MARANHÃO

Um li vro pa ra dei xar vi vas as me- 
mó ri as das vi das de Se a bra e Ma ria
He le na. Ma ria da Sa le te, a mais ve lha,
den tre os 5 û lhos do ca sal, lan ça nes ta
quin ta-fei ra, 5, o li vro <Se a bra e Ma ria
He le na= (Edi ções AMEI), na As so ci a- 
ção dos Ma gis tra dos do Ma ra nhão
(Ave ni da Luís Edu ar do Ma ga lhães,
Ca lhau), às 19h.

A ideia de es cre ver uma obra re ve- 
ren ci an do a vi da dos pais foi ma tu ra- 
da du ran te o pe río do pan dê mi co cau- 
sa do pe la Co vid-19, no in tui to de ra ci- 
o na li zar o tem po de iso la men to obri- 
ga tó rio.

<Dei asas a um pro pó si to an ti go, a
mim im pos to por de ver e gra ti dão, o
de re gis trar pa ra û lhos, ne tos, bis ne- 
tos, so bri nhos e os que ain da vi e rem
na li nha su ces só ria de meus pais, Se a- 
bra e Ma ria He le na=, dis se Ma ria da
Sa le te.

Se a bra e Ma ria He le na fo ram dois
ser ta ne jos, nas ci dos em Mi ra dor
(MA), que, se gun do Ma ria da Sa le te,

<cons truí ram com res pon sa bi li da de e
amor uma fa mí lia, ape sar de to dos os
obs tá cu los e ca rên ci as dos gro tões
ma ra nhen ses da se gun da me ta de do
sé cu lo XX=.

A ex pec ta ti va nes te seu pri mei ro li- 
vro, é gran de. <Es pe ro que o lan ça- 
men to se ja par ti ci pa do por fa mi li a res
e ami gos, que o li vro al can ce bas tan- 
tes lei to res e sir va de mo ti va ção pa ra
mui tos não dei xa rem apa gar as lu tas,
os amo res, as do res, as ale gri as e as
con quis tas de su as fa mí li as=, co men- 
ta.

O tex to da ore lha do li vro û cou a
car go da ne ta de Ma ria da Sa le te, Le tí- 
cia Car va lho. Bis ne ta do ca sal, Le tí cia
es cre veu que a obra é <mais que uma
his tó ria da nos sa fa mí lia, é a sa ga his- 
tó ri ca de tan tas ad mi rá veis fa mí li as
do Nor des te bra si lei ro, con tex tu a li za- 
da com pri mor nu ma épo ca, so ci e da- 
de, eco no mia e cul tu ra de um Bra sil
re al que a mi nha ge ra ção não co nhe- 
ceu=.

Nes sa pri mei ra obra, a es cri to ra
bus cou im pri mir a ver da de dos fa tos,
em ba san do con üi tos e me di a ções,
sem se afas tar da sub je ti vi da de do seu
olhar so bre a vi da, as cau sas e as idei- 
as, que lhe são pró pri as.

Ma ria da Sa le te se con si de ra pro- 
vin ci a na. Nas ci da em Tun tum, há se te
dé ca das, mui to ce do veio es tu dar em
São Luís. Cur sou Le tras e de pois Di- 
rei to. Foi pro fes so ra, ban cá ria e, de-
pois da apo sen ta do ria, ad vo ga da. Se
con si de ra fas ci na da pe la lín gua por- 
tu gue sa.

<Mas, an tes de tu do,

te nho-me por al guém

sen sí vel, ami ga e com

gran de ca pa ci da de de

amar=, de û ne-se.

Pro je to <O Di vi no no For te=

Mu seu da Ima gem e 
do Som do Ma ra nhão
re ce be ex po si ção
fo to grá fi ca so bre a Fes ta
do Di vi no Es pí ri to San to

Uma ex po si ção so bre a Fes ta do Di vi no Es pí ri to San to
vai re ve lar, por meio da len te de 5 fo tó gra fos, ex pres si- 
vos re gis tros de uma ce le bra ção se cu lar, ple na de sig ni- 
û ca do, de re li gi o si da de, de vo ção e cul to.  

A ex po si ção <Olhar Di vi no= û ca em car taz do dia 5 de
maio a 5 de ju nho, no Mu seu da Ima gem e do Som do
Ma ra nhão, no For te San to Antô nio (Ave ni da Dr. Jack son
Ke pler La go, Pon ta D9Areia), de ter ça-fei ra a sá ba do, das
10h às 18h.

A mos tra co le ti va reú ne os múl ti plos olha res dos fo tó- 
gra fos Charl les Edu ar do, Da vid Sou sa, Éden Jú ni or, Mar- 
cel lus Ri bei ro, Zeq roz Ne to e da fo tó gra fa Ca ro li na San- 
tos. Ca da pro ûs si o nal exi bi rá 10 fo to gra û as com sua pe- 
cu li a ri da de so bre a fes ta. 

Se gun do o cu ra dor da ex po si ção e ide a li za dor da
ação, Cláu dio Pi nhei ro, não hou ve uma te má ti ca a ser
se gui da so bre o Di vi no, mas sim, o pro pó si to de reu nir,
co le ti va men te o olhar de ca da um, a sen si bi li da de de ca- 
da pro ûs si o nal em vá ri os as pec tos, so bre o Di vi no. Os
tra ba lhos com es sa abor da gem con tem pla dos pe la Lei
Al dir Blanc tam bém fa rão par te da ex po si ção.

A mos tra é uma das ver ten tes do pro je to cha ma do <O
Di vi no no For te=, que tem ain da a ação <Di vi nos To ques,
on de se rão fei tas abor da gens rá pi das e cur tas so bre a
fes ta, que se rão dis po ni bi li za dos nas re des so ci ais oû ci- 
ais do Mu seu.

No dia 13 de maio se rá exi bi do um do cu men tá rio
com o his to ri a dor e pes qui sa dor Se bas tião Car do so fa- 
lan do so bre a fes ta do Di vi no Es pí ri to San to.

Ain da de acor do com Pi nhei ro, a in ten ção, com es sa
mos tra co le ti va é am pli ar o raio de ação do Mu seu da
Ima gem e do Som do Ma ra nhão, dis po ni bi li zan do con- 
teú dos re sul tan tes de pes qui sa, bem co mo am bi en tar o
es pa ço ex po si ti vo do MIS com as mú si cas dos ri tu ais da
fes ta. <Te mos o ob je ti vo tam bém de cri ar um fun do de
con teú dos pa ra o Mu seu. Es se nú cleo de pes qui sa pro- 
põe dis po ni bi li zar es ses con teú dos ao pú bli co tan to
pre sen ci al men te, no ca so da ex po si ção, quan to de for- 
ma vir tu al, com ma te ri al nas mí di as so ci ais. Pe lo car na- 
val û ze mos a mos tra 8Car na val de To dos os Tem pos9,
uma me mó ria do car na val ma ra nhen se=, des ta cou Pi- 
nhei ro.

O ûm da ex po si ção, não por aca so, cul mi na com o ûm
das fes ti vi da des do Di vi no Es pí ri to San to, uma fes ta ri ca
em sig ni û ca dos e re li gi o si da de. 

São Luís, quinta-feira, 5 de maio de 2022

oimparcial.com.br IMPAR Thayane Maramaldo
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Os grupos juninos e artistas poderão se inscrever, presencialmente na Praça Maria
Aragão, no período de 9 a 16 de maio.

Ins cri ções

• û cha de ins cri ção pre en chi da e as si -
na da pe lo pro po nen te,
• port fó lio do gru po/ar tis ta e ma te ri -
al de di vul ga ção (fo tos, re cor tes de
jor nal, fol ders, do cu men tá ri os etc.),
• me mo ri al apre sen tan do a his tó ria
do pro po nen te e sua re le vân cia na
cons tru ção da cul tu ra ma ra nhen se,
• a con û gu ra ção de sua apre sen ta ção
no que diz res pei to a tem po de es pe -
tá cu lo,
• nú me ro de par ti ci pan tes,
• con teú do mu si cal e/ou dra má ti co,
• ti po de in du men tá ria (û gu ri no),
• pro ces so de cri a ção e mais o que
pos sa agre gar co mo iden ti da de de sua
pro pos ta,

• CD e/ou DVD com in di ca ção do for -
ma to do ar qui vo, sal vo na mí dia,
• re per tó rio mu si cal, apli cá vel às ca -
te go ri as de Show Mu si cal e For ró Pé
de Ser ra,
• ma pa de pal co pa ra as ca te go ri as
em que es te item se apli car.

Aná li se e se le ção

Gru pos Con tem pla dos
• 80 Gru pos de Bum ba-Meu-Boi
• 30 Gru pos de Tam bor de Cri ou la
• 50 Gru pos de Dan ças Po pu la res
• 10 Gru pos de Dan ças Al ter na ti vos
• 15 Shows Mu si cais
• 10 Gru pos de For ró Pé de Ser ra
• 05 Ex pres sões Cê ni cas
• 06 Ma ni fes ta ções da Cul tu ra Po pu -
lar Mi rim
• 14 Gru pos em Sal va guar da

Cro no gra ma do edi tal
• 03/05 – Pu bli ca ção do edi tal
• 04 a 06/05 – Im pug na ção do edi tal
• 09 a 16/05 – Ins cri ções das atra ções,
ex ce to nos di as de ûm de se ma na
• 09 e 10/05 – Con vo ca ção dos gru pos
de Dan ças Re gi o nais e Al ter na ti vos
se le ci o na dos
• 11 e 12/05 – Con vo ca ção dos gru pos
de Bum ba-meu-boi e Sal va guar da se -
le ci o na dos
• 13/05 – Con vo ca ção dos gru pos de
Tam bor de Cri ou la e Ar tes Cê ni cas se -
le ci o na dos
• 16/05 – Con vo ca ção dos gru pos de
Shows Mu si cais e For ró Pé de Ser ra se -
le ci o na dos
• 26/05 – Di vul ga ção do re sul ta do
pre li mi nar
• 27 e 30/05 – Apre sen ta ção de re cur -
sos por par te dos gru pos
• 31/05 – Di vul ga ção do re sul ta do û -
nal

O edi tal com ple to com to das
as in for ma ções, do cu men ta -
ção ne ces sá ria e ane xos po -
de ser aces sa do pe lo
link: www.sa o -
luis.ma.gov.br/edi tais.

PA TRI CIA CU NHA

A au to ra

Aberta  seleção de atrações
do São João de São Luís

N
es ta quar ta-fei ra (4), foi lan- 
ça do o edi tal pa ra se le ção
de mais de 200 atra ções ar- 
tís ti cas, que fa rão par te da

pro gra ma ção do São João São
Luís 2022, pro mo vi do pe la pre fei tu ra
da ca pi tal.

Se gun do o edi tal, os gru pos ju ni nos
e ar tis tas po de rão se ins cre ver, pre- 
sen ci al men te na Pra ça Ma ria Ara gão,
no Cen tro, no pe río do de 9 a 16 de
maio, das 9h às 16h, de se gun da a sex- 
ta-fei ra.

Po de rão se ins cre ver, co mo pro po- 
nen te, ar tis tas e/ou gru pos não cons- 
ti tuí dos ju ri di ca men te, atra vés de re- 
pre sen ta ção por Pes soa Ju rí di ca (em- 
pre sá ri os in di vi du ais e So ci e da des
com Fins Lu cra ti vos) que atu em em
seg men tos da cul tu ra po pu lar, com
mais de um ano de cons ti tui ção.

Pa ra que a ins cri ção se ja efe tu a da
de vem ser apre sen ta dos:

Os pro po nen tes de vem û car aten- 
tos quan do da se pa ra ção da do cu- 
men ta ção e in for ma ções re qui si ta das
no edi tal, pois não se rão acei tas mo- 
di û ca ções ou subs ti tui ções de da dos e
de ane xos à pro pos ta.

Além dis so, não se rão acei tas ins- 
cri ções com pen dên cia de do cu men- 
ta ção, tam bém não se rão acei tas ins- 
cri ções en vi a das pe lo Cor reio e não
se rão re ce bi dos do cu men tos pos te ri- 
or men te à ins cri ção.

A û cha de ins cri ção cons ta no Ane- 
xo 1 do edi tal e a di vul ga ção do re sul- 
ta do û nal da se le ção ocor re rá dia 31
des te mês.

Após o pe río do de ins cri ção, se rão
for ma das três co mis sões de se le ção
com pos tas por téc ni cos da Se cult
com sa ber ar tís ti co e cul tu ral, no me a- 
dos por meio de Por ta ria com û na li- 
da de de ana li sar e se le ci o nar as pro- 
pos tas.

As pro pos tas se rão se le ci o na das
con si de ran do a pon tu a ção de 0 a 20
(ze ro a vin te), se gun do os cri té ri os por
ca te go ria cons tan tes no edi tal, sen do
que as pro pos tas clas si û ca das cons ti- 
tui rão uma lis ta de atra ções ar tís ti cas
dis po ní veis e ha bi li ta das pa ra par ti ci- 
pa rem da pro gra ma ção do São
João São Luís 2022 pro mo vi do pe la
Pre fei tu ra.

Seabra e Maria Helena, registro para a vida

A OBRA CONTA A HISTÓRIA DO CASAL DE SERTANEJOS QUE NASCEU NA CIDADE DE MIRADOR, INTERIOR DO MARANHÃO

Um li vro pa ra dei xar vi vas as me- 
mó ri as das vi das de Se a bra e Ma ria
He le na. Ma ria da Sa le te, a mais ve lha,
den tre os 5 û lhos do ca sal, lan ça nes ta
quin ta-fei ra, 5, o li vro <Se a bra e Ma ria
He le na= (Edi ções AMEI), na As so ci a- 
ção dos Ma gis tra dos do Ma ra nhão
(Ave ni da Luís Edu ar do Ma ga lhães,
Ca lhau), às 19h.

A ideia de es cre ver uma obra re ve- 
ren ci an do a vi da dos pais foi ma tu ra- 
da du ran te o pe río do pan dê mi co cau- 
sa do pe la Co vid-19, no in tui to de ra ci- 
o na li zar o tem po de iso la men to obri- 
ga tó rio.

<Dei asas a um pro pó si to an ti go, a
mim im pos to por de ver e gra ti dão, o
de re gis trar pa ra û lhos, ne tos, bis ne- 
tos, so bri nhos e os que ain da vi e rem
na li nha su ces só ria de meus pais, Se a- 
bra e Ma ria He le na=, dis se Ma ria da
Sa le te.

Se a bra e Ma ria He le na fo ram dois
ser ta ne jos, nas ci dos em Mi ra dor
(MA), que, se gun do Ma ria da Sa le te,

<cons truí ram com res pon sa bi li da de e
amor uma fa mí lia, ape sar de to dos os
obs tá cu los e ca rên ci as dos gro tões
ma ra nhen ses da se gun da me ta de do
sé cu lo XX=.

A ex pec ta ti va nes te seu pri mei ro li- 
vro, é gran de. <Es pe ro que o lan ça- 
men to se ja par ti ci pa do por fa mi li a res
e ami gos, que o li vro al can ce bas tan- 
tes lei to res e sir va de mo ti va ção pa ra
mui tos não dei xa rem apa gar as lu tas,
os amo res, as do res, as ale gri as e as
con quis tas de su as fa mí li as=, co men- 
ta.

O tex to da ore lha do li vro û cou a
car go da ne ta de Ma ria da Sa le te, Le tí- 
cia Car va lho. Bis ne ta do ca sal, Le tí cia
es cre veu que a obra é <mais que uma
his tó ria da nos sa fa mí lia, é a sa ga his- 
tó ri ca de tan tas ad mi rá veis fa mí li as
do Nor des te bra si lei ro, con tex tu a li za- 
da com pri mor nu ma épo ca, so ci e da- 
de, eco no mia e cul tu ra de um Bra sil
re al que a mi nha ge ra ção não co nhe- 
ceu=.

Nes sa pri mei ra obra, a es cri to ra
bus cou im pri mir a ver da de dos fa tos,
em ba san do con üi tos e me di a ções,
sem se afas tar da sub je ti vi da de do seu
olhar so bre a vi da, as cau sas e as idei- 
as, que lhe são pró pri as.

Ma ria da Sa le te se con si de ra pro- 
vin ci a na. Nas ci da em Tun tum, há se te
dé ca das, mui to ce do veio es tu dar em
São Luís. Cur sou Le tras e de pois Di- 
rei to. Foi pro fes so ra, ban cá ria e, de-
pois da apo sen ta do ria, ad vo ga da. Se
con si de ra fas ci na da pe la lín gua por- 
tu gue sa.

<Mas, an tes de tu do,

te nho-me por al guém

sen sí vel, ami ga e com

gran de ca pa ci da de de

amar=, de û ne-se.

Pro je to <O Di vi no no For te=

Mu seu da Ima gem e 
do Som do Ma ra nhão
re ce be ex po si ção
fo to grá fi ca so bre a Fes ta
do Di vi no Es pí ri to San to

Uma ex po si ção so bre a Fes ta do Di vi no Es pí ri to San to
vai re ve lar, por meio da len te de 5 fo tó gra fos, ex pres si- 
vos re gis tros de uma ce le bra ção se cu lar, ple na de sig ni- 
û ca do, de re li gi o si da de, de vo ção e cul to.  

A ex po si ção <Olhar Di vi no= û ca em car taz do dia 5 de
maio a 5 de ju nho, no Mu seu da Ima gem e do Som do
Ma ra nhão, no For te San to Antô nio (Ave ni da Dr. Jack son
Ke pler La go, Pon ta D9Areia), de ter ça-fei ra a sá ba do, das
10h às 18h.

A mos tra co le ti va reú ne os múl ti plos olha res dos fo tó- 
gra fos Charl les Edu ar do, Da vid Sou sa, Éden Jú ni or, Mar- 
cel lus Ri bei ro, Zeq roz Ne to e da fo tó gra fa Ca ro li na San- 
tos. Ca da pro ûs si o nal exi bi rá 10 fo to gra û as com sua pe- 
cu li a ri da de so bre a fes ta. 

Se gun do o cu ra dor da ex po si ção e ide a li za dor da
ação, Cláu dio Pi nhei ro, não hou ve uma te má ti ca a ser
se gui da so bre o Di vi no, mas sim, o pro pó si to de reu nir,
co le ti va men te o olhar de ca da um, a sen si bi li da de de ca- 
da pro ûs si o nal em vá ri os as pec tos, so bre o Di vi no. Os
tra ba lhos com es sa abor da gem con tem pla dos pe la Lei
Al dir Blanc tam bém fa rão par te da ex po si ção.

A mos tra é uma das ver ten tes do pro je to cha ma do <O
Di vi no no For te=, que tem ain da a ação <Di vi nos To ques,
on de se rão fei tas abor da gens rá pi das e cur tas so bre a
fes ta, que se rão dis po ni bi li za dos nas re des so ci ais oû ci- 
ais do Mu seu.

No dia 13 de maio se rá exi bi do um do cu men tá rio
com o his to ri a dor e pes qui sa dor Se bas tião Car do so fa- 
lan do so bre a fes ta do Di vi no Es pí ri to San to.

Ain da de acor do com Pi nhei ro, a in ten ção, com es sa
mos tra co le ti va é am pli ar o raio de ação do Mu seu da
Ima gem e do Som do Ma ra nhão, dis po ni bi li zan do con- 
teú dos re sul tan tes de pes qui sa, bem co mo am bi en tar o
es pa ço ex po si ti vo do MIS com as mú si cas dos ri tu ais da
fes ta. <Te mos o ob je ti vo tam bém de cri ar um fun do de
con teú dos pa ra o Mu seu. Es se nú cleo de pes qui sa pro- 
põe dis po ni bi li zar es ses con teú dos ao pú bli co tan to
pre sen ci al men te, no ca so da ex po si ção, quan to de for- 
ma vir tu al, com ma te ri al nas mí di as so ci ais. Pe lo car na- 
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Pedalada Recreativa

O Sesc pre pa rou uma pro gra ma ção sau- 
dá vel pa ra to da a fa mí lia, a Pe da la da Re cre a- 
ti va, que acon te ce no pró xi mo dia 22, com
tra je to de 8km e lar ga da às 7h, do Sesc De o-
do ro. As ins cri ções já es tão aber tas e po dem
ser re a li za das pe lo link https://abre.ai/pe- 
da la da re cre a ti va. A par ti ci pa ção é so li dá ria,
ca da ci clis ta de ve rá do ar dois qui los de ali-
men tos não-pe re cí veis pa ra o Pro gra ma Me- 
sa Bra sil, en tre gues no dia do even to.

Jovens eleitores

De acor do com o Tri bu nal Su pe ri or Elei-
to ral (TSE), o Ma ra nhão tem ho je exa tos
52.455 ado les cen tes de 16 e 17 anos ap tos a
vo tar nas elei ções de ou tu bro. Es se quan ti ta-
ti vo tem cres ci do nos úl ti mos me ses e de ve
ser mai or a par tir des ta quin ta-fei ra (05),
quan do já es ta rão en cer ra dos os pra zos pa ra
re gu la ri zar pen dên ci as jun to à Jus ti ça Elei-
to ral. Ain da se gun do o TSE, o nú me ro de jo- 
vens elei to res au men tou 45% só em mar ço.

O pre si den te da Fi e ma, Edil son
Bal dez das Ne ves (na fo to vis to en tre
o co lu nis ta NM, o go ver na dor Car los
Bran dão e o pre si den te do Sin dus -
con-MA, Fá bio Nahuz) es tá ü na li zan -
do os úl ti mos de ta lhes pa ra a Ex po
In dús tria que vai acon te cer de 26 a
29 des te mês, no Mul ti cen ter Ne gó ci -
os e Even tos. Se rão qua tro di as de
ati vi da des em um am bi en te ino va dor
e sus ten tá vel, que vai au xi li ar na ge -
ra ção de no vos ne gó ci os, na pro mo -
ção de networ king e no for ta le ci -
men to de mar cas, ne gó ci os e ser vi -
ços. Pa ra es ta edi ção es tão con ür ma -
dos cer ca de 200 ex po si to res, ro da -
das de ne gó ci os na ci o nais e in ter na -
ci o nais, in for ma ções e co nhe ci men -
to so bre In dús tria Sus ten tá vel e mui -
tos ou tros ei xos te má ti cos.

O pre fei to de São Luís,
Edu ar do Brai de, foi
ven ce dor do XI Prê mio
Se brae Pre fei to Em pre -
en de dor – Eta pa Ma ra -
nhão, na ca te go ria es -
tre an te <Ci da de Em -
pre en de do ra=. A ce -
rimô nia de pre mi a ção
acon te ceu na noi te de
ter ça-fei ra (3), no Cen -
tro de Con ven ções Go -
ver na dor Pe dro Nei va
de San ta na. <São Luís
Ci da de Em pre en de do -
ra= foi o pro je to que
lhe ren deu pro ta go nis -
mo na ca te go ria.

Do staû do Mar ke ting
da Po ti guar, An der son
Pe nha e Ra fa el Ma ci el,
co or de nam os úl ti mos
di as da pro mo ção <Co -
res da Sor te=, da Po ti -
guar e Co ral, que vai
sor te ar um Kwid 0Km
no pró xi mo dia 8 de
maio. 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?=.

Advocacia pública

A OAB Ma ra nhão vai pro mo ver o Con gres so
Re gi o nal de Ad vo ca cia Pú bli ca do Nor te-Nor-
des te. O even to acon te ce rá nos di as 19 e 20 de
maio, em São Luís, e reu ni rá pro fis si o nais re no- 
ma dos dos mais di ver sos es ta dos das re giões.
Ga ran ta já sua ins cri ção cli can do aqui. Pa ra re a-
li za ção do Con gres so, a Sec ci o nal con ta com a
par ce ria da Cai xa de As sis tên cia dos Ad vo ga dos
do Ma ra nhão (CA A MA); da Es co la Su pe ri or da
Ad vo ca cia Prof. Jo sé Ve ra-Cruz San ta na
(ESA/MA); da Pro cu ra do ria Ge ral do Mu ni cí pio
de São Luís (PGM); en tre ou tros.

Indústria em alta

O vo lu me de pro du ção in dus tri al no Ma ra- 
nhão au men tou 12,5 pon tos em fe ve rei ro, che- 
gan do aos 48,6 pon tos. Es se cres ci men to foi
mai or nas in dús tri as de mé dio e gran de por te.
Ape sar da evo lu ção, o ín di ce con ti nua abai xo
dos 50 pon tos, po si ção em que per ma ne ce des- 
de ju lho de 2021. O Bra sil (47,8 pon tos) e Nor- 
des te (46 pon tos) tam bém se en con tram em de- 
se qui lí brio. Mes mo com avan ço de 4,8 e 3,6
pon tos, res pec ti va men te, o in di ca dor ain da si- 
na li za que da da pro du ção, pois o in di ca dor va- 
ria de 0 a 100. 

Azul é pontual

Che gar ao des ti no den tro do ho rá rio pro gra- 
ma do no car tão de em bar que é um dos prin ci- 
pais ob je ti vos de quem op ta pe lo trans por te aé- 
reo e tam bém é uma das prin ci pais me tas con tí- 
nu as da Azul. 

No acu mu la do do mês de abril, a Azul al can- 
çou 92,1% de pon tu a li da de em cer ca de 22.560
vo os ope ra dos nes te pe río do. 

Os da dos di zem res pei to ao D14, quan do as
ope ra ções de co lam em até 14 mi nu tos do ho rá- 
rio pre vis to no car tão de em bar que.

Pa ra béns.

Pra curtir

O tra di ci o nal al mo ço
do Dia das Mães se rá
mais que es pe ci al no
res tau ran te Vil la do
Vi nho Bis trô na
Coha ma, à par tir das
13h des se do min go
(8)..

O char mo so res tau -
ran te de Werther
Ban dei ra vai brin dar
as fa mí li as com poc -
ket show da can to ra
Sa ra Mei re les, sem
co bran ça de cou vert .

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.
Qua ren ta me da lhas
na ba ga gem. 

Es se foi o sal do da
Se le ção Ma ra nhen se
que dis pu tou, no úl ti -
mo fim de se ma na, o
Cam pe o na to Bra si -
lei ro Re gi o nal de
Judô – Re gião 1.

O even to, re a li za do
em Ana nin deua (PA),
ser viu de se le ti va pa -
ra a fa se fi nal da
com pe ti ção na ci o nal
em di ver sas ca te go ri -
as: Sub-13, Sub-15,
Sub-18, Sub-21 e Sê -
ni or.

A UNA-SUS-UF MA
abriu ins cri ções pa ra
o cur so <Aten ção à
saú de das mu lhe res
com de fi ci ên cia=. As
ma trí cu las po dem
ser re a li za das até o
dia 3 de ou tu bro no
sai te a va.org.

São Luís, quinta-feira, 5 de maio de 2022
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PARCERIA -  O diretor presidente do grupo O Imparcial, Pedro Freire, e  a gerente administrativo 
financeiro, Patrícia Freire, fizeram uma visita de cortesia ao empresário, Zildêni Falcão de Oliveira, Presi-
dente do Grupo Zildêni Falcão. O encontro aconteceu na sede da empresa, no retorno da Avenida dos Afri-
canos, no Bairro da Areinha. Na oportunidade, os empresários debateram sobre projetos diversos e o atual 
cenário em que se encontram os veículos de comunicação do Maranhão e do Brasil.
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vo tar nas elei ções de ou tu bro. Es se quan ti ta-
ti vo tem cres ci do nos úl ti mos me ses e de ve
ser mai or a par tir des ta quin ta-fei ra (05),
quan do já es ta rão en cer ra dos os pra zos pa ra
re gu la ri zar pen dên ci as jun to à Jus ti ça Elei-
to ral. Ain da se gun do o TSE, o nú me ro de jo- 
vens elei to res au men tou 45% só em mar ço.

O pre si den te da Fi e ma, Edil son
Bal dez das Ne ves (na fo to vis to en tre
o co lu nis ta NM, o go ver na dor Car los
Bran dão e o pre si den te do Sin dus -
con-MA, Fá bio Nahuz) es tá ü na li zan -
do os úl ti mos de ta lhes pa ra a Ex po
In dús tria que vai acon te cer de 26 a
29 des te mês, no Mul ti cen ter Ne gó ci -
os e Even tos. Se rão qua tro di as de
ati vi da des em um am bi en te ino va dor
e sus ten tá vel, que vai au xi li ar na ge -
ra ção de no vos ne gó ci os, na pro mo -
ção de networ king e no for ta le ci -
men to de mar cas, ne gó ci os e ser vi -
ços. Pa ra es ta edi ção es tão con ür ma -
dos cer ca de 200 ex po si to res, ro da -
das de ne gó ci os na ci o nais e in ter na -
ci o nais, in for ma ções e co nhe ci men -
to so bre In dús tria Sus ten tá vel e mui -
tos ou tros ei xos te má ti cos.

O pre fei to de São Luís,
Edu ar do Brai de, foi
ven ce dor do XI Prê mio
Se brae Pre fei to Em pre -
en de dor – Eta pa Ma ra -
nhão, na ca te go ria es -
tre an te <Ci da de Em -
pre en de do ra=. A ce -
rimô nia de pre mi a ção
acon te ceu na noi te de
ter ça-fei ra (3), no Cen -
tro de Con ven ções Go -
ver na dor Pe dro Nei va
de San ta na. <São Luís
Ci da de Em pre en de do -
ra= foi o pro je to que
lhe ren deu pro ta go nis -
mo na ca te go ria.

Do staû do Mar ke ting
da Po ti guar, An der son
Pe nha e Ra fa el Ma ci el,
co or de nam os úl ti mos
di as da pro mo ção <Co -
res da Sor te=, da Po ti -
guar e Co ral, que vai
sor te ar um Kwid 0Km
no pró xi mo dia 8 de
maio. 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?=.

Advocacia pública

A OAB Ma ra nhão vai pro mo ver o Con gres so
Re gi o nal de Ad vo ca cia Pú bli ca do Nor te-Nor-
des te. O even to acon te ce rá nos di as 19 e 20 de
maio, em São Luís, e reu ni rá pro fis si o nais re no- 
ma dos dos mais di ver sos es ta dos das re giões.
Ga ran ta já sua ins cri ção cli can do aqui. Pa ra re a-
li za ção do Con gres so, a Sec ci o nal con ta com a
par ce ria da Cai xa de As sis tên cia dos Ad vo ga dos
do Ma ra nhão (CA A MA); da Es co la Su pe ri or da
Ad vo ca cia Prof. Jo sé Ve ra-Cruz San ta na
(ESA/MA); da Pro cu ra do ria Ge ral do Mu ni cí pio
de São Luís (PGM); en tre ou tros.

Indústria em alta

O vo lu me de pro du ção in dus tri al no Ma ra- 
nhão au men tou 12,5 pon tos em fe ve rei ro, che- 
gan do aos 48,6 pon tos. Es se cres ci men to foi
mai or nas in dús tri as de mé dio e gran de por te.
Ape sar da evo lu ção, o ín di ce con ti nua abai xo
dos 50 pon tos, po si ção em que per ma ne ce des- 
de ju lho de 2021. O Bra sil (47,8 pon tos) e Nor- 
des te (46 pon tos) tam bém se en con tram em de- 
se qui lí brio. Mes mo com avan ço de 4,8 e 3,6
pon tos, res pec ti va men te, o in di ca dor ain da si- 
na li za que da da pro du ção, pois o in di ca dor va- 
ria de 0 a 100. 

Azul é pontual

Che gar ao des ti no den tro do ho rá rio pro gra- 
ma do no car tão de em bar que é um dos prin ci- 
pais ob je ti vos de quem op ta pe lo trans por te aé- 
reo e tam bém é uma das prin ci pais me tas con tí- 
nu as da Azul. 

No acu mu la do do mês de abril, a Azul al can- 
çou 92,1% de pon tu a li da de em cer ca de 22.560
vo os ope ra dos nes te pe río do. 

Os da dos di zem res pei to ao D14, quan do as
ope ra ções de co lam em até 14 mi nu tos do ho rá- 
rio pre vis to no car tão de em bar que.

Pa ra béns.

Pra curtir

O tra di ci o nal al mo ço
do Dia das Mães se rá
mais que es pe ci al no
res tau ran te Vil la do
Vi nho Bis trô na
Coha ma, à par tir das
13h des se do min go
(8)..

O char mo so res tau -
ran te de Werther
Ban dei ra vai brin dar
as fa mí li as com poc -
ket show da can to ra
Sa ra Mei re les, sem
co bran ça de cou vert .

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.
Qua ren ta me da lhas
na ba ga gem. 

Es se foi o sal do da
Se le ção Ma ra nhen se
que dis pu tou, no úl ti -
mo fim de se ma na, o
Cam pe o na to Bra si -
lei ro Re gi o nal de
Judô – Re gião 1.

O even to, re a li za do
em Ana nin deua (PA),
ser viu de se le ti va pa -
ra a fa se fi nal da
com pe ti ção na ci o nal
em di ver sas ca te go ri -
as: Sub-13, Sub-15,
Sub-18, Sub-21 e Sê -
ni or.

A UNA-SUS-UF MA
abriu ins cri ções pa ra
o cur so <Aten ção à
saú de das mu lhe res
com de fi ci ên cia=. As
ma trí cu las po dem
ser re a li za das até o
dia 3 de ou tu bro no
sai te a va.org.

São Luís, quinta-feira, 5 de maio de 2022
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