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30 DIAS DE GESTÃO
“Somos um governo de
continuidade e avanços”, diz
Brandão ao fazer balanço
O governador do Estado, Carlos Brandão concedeu entrevista a emissora de tv local, nesta quarta-feira (11), onde pontuou ações dos primeiros 30 dias à frente do comando do Maranhão. Na ocasião, ele também anunciou medidas que devem ser implantadas nos próximos
meses e as expectativas para as eleições de outubro. “Somos um governo de continuidade e avanços”, frisou o governador.
PÁGINA 3

8 mil denúncias de violência contra crianças
e adolescentes no Maranhão em um ano
PÁGINA 4
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Estado pode ter
sistema de proteção a
pessoas ameaçadas
PÁGINA 3

Assassino de Dino
Márcio é preso

O suspeito foi levado para a
Superintendência de Homicídios e Proteção à Pessoa (SHPP),
localizada na Beira-Mar, para ser
apresentado ao delegado Armando Pacheco, que está conduzindo
as investigações.PÁGINA 4

Flávia Bittencourt
fará show solidário
em São Luís

Projeto Arte da
Nossa Gente encerra
com festas

É grande a expectativa em torno do novo show e álbum da cantora e compositora maranhense
Flávia Bittencourt “Volitar” que
será apresentado no próximo dia
20 de maio (sexta) às 20h.
PÁGINA 7

O Arte da Nossa Gente realizou
oficinas e vivências artísticas, compartilhando e multiplicando conhecimento e aprendizado em 21 comunidades de São Luís. PÁGINA 7

Insurgência petista
Cenário político do Maranhão é uma
desarrumação só. No PT, um grupo minoritário que já foi do governo Flávio Dino
e hoje está fora, lança um “documento”
apócrifo com pesadas críticas ao antigo
chefe, que estaria tentando usurpar para
si o comando da campanha do ex-presidente Lula no Maranhão e a indicação Felipe Camarão para vice de Brandão.
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Tenebrosas transações
LINO RAPOSO MOREIRA
PhD Da Academia Maranhense de Letras

Um dos aspectos mais esdrúxulos
do bolsonarismo é o fascínio exercido
sobre pessoas que, em algumas dimensões de suas vidas, não se deixam
capturar por ideias ameaçadoras à sobrevivên-cia de uma sociedade civilizada e democrática, expressas nas
opiniões dessa seita, o bolsonarismo,
de extrema direita. No entanto, em
outras dimensões, esses mesmos indivíduos aparentemente edu-cados
em boas escolas, desenvolvem apoio
fanático por Bolsonaro, incompatível
com a imagem de cidadãos afáveis,
bem-educados e corteses que deles
fazemos no dia a dia, pois o conceito
da maio-ria dos brasileiros sobre o
presidente é exatamente o contrário
dessas qualidades. Tal fenômeno não
é raro e parece justiûcar a sempre presente dúvida sobre os verdadeiros
sentimentos dos seres hu-manos uns
pelos outros.
Entre os seguidores de Bolsonaro
há muito de ressentimento justiûcado
conta a classe políti-ca, pois esta mostra extraordinária indiferença pela
sorte dos cidadãos com respeito a
saúde, educa-ção, segurança, três colunas fundamentais da sustentação
de uma vida humana boa de ser vivida
material e espiritualmente por todos
os cidadãos. Já não falo nem de coisas
intangíveis, como a cul-tura e outras
mais.

Não se pode dizer seja exclusivo do
bolsonarismo o apoio ou indiferença
por pecados consi-derados por muita
gente como <veniais=, tais como rachadinha, ou, até mesmo, mortais,
como a apropriação de outros recursos públicos. Bolsonaristas aprovam
entusiasmados o que mais os exci-ta:
a violência física e moral contra adversários, e o bullying institucional
contra os Poderes da Re-pública, na
tentativa de criar ambiente propício a
um golpe de Estado.
A diversidade de nossa espécie tem
seu lado aviltante da condição humana. A bondade e a maldade, como poderia dizer um estatístico, têm distribuição normal em qualquer população, seja esta de pessoas ou não. Numa extremidade, tem-se indivíduos
excepcionalmente malvados no desempenho de suas atividades ou proûssões e na outra os muito bons. Os
dois grupos, porém, são, ainda que
somados, representativos de parcela
pequena da amostra sob análise. Entre uma e outra extremidade, estão os
medianos, que são os de maior número, dando ao gráûco da distribuição a
forma de sino enviesado para a esquerda ou para a direita, ou, ainda,
sem viés algum. Bolsonaro pertence à
ponta dos possuidores de maldade
em altíssimo grau, minoria como os
componentes de índole pacíûca da
outra ponta.
Vejam:
<Quase fui condenado porque um
colega meu, eu falei que ele pesava oito arrobas.= PRECONCEITO – Ao participar de uma palestra no Clube Hebraica, após uma visita feita a um quilombo, aûrmou que <o afrodescendente mais leve lá pesava sete arrobas= e que os mora-dores <não fazem
nada, eu acho que nem pra procriar
servem mais.= Em 07/06/2019, noticiado pelo jornal <O Globo=, e por diversas outras fontes.
<E eu tenho imunidade pra falar
que sou homofóbico, sim, com muito
orgulho se é pra de-fender as crianças
nas escolas=. HOMOFOBIA – Em
20/10/2018, no YouTube.
<Vamos fuzilar a petralhada aqui
do Acre Vamos botar esses picaretas
para correr do Acre, Já que eles gostam tanto da Venezuela, essa turma
tem de ir para lá. Só que lá, não tem

Sertão
nem mortadela, hein galera? Vão ter
de comer é capim mesmo, hein?=
AMEAÇA DE FUZILAMENTO – 1º
/09/2018, no YouTube.
Pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor de Dilma Rousseff, o meu voto é sim.= DEFESA DA TORTURA – Em 17 de abril
de 2016, na votação do impeachment
de Dilma Roussef, na Câmara dos Deputados. Ustra foi o torturador mais conhecido da
ditadura militar de 1964.
Estão estão aí pronunciamentos
preconceituosos, homofóbicos, de incentivo a fuzilamento de adversários
bem como de defesa da tortura de
presos políticos.
É chocante, pelo menos de meu
ponto e vista, saber de pessoas supostamente incapazes de matar uma formiga e muitas vezes testemunhas,
elas, daquele período de barbárie do
regime militar, apoiar o clima repressivo em que o país passou a viver a
partir de 1964 e incentivar agora o plane-jamento de um golpe estado pelos
velhos bárbaros de sempre, ignorantes como de hábito. Bolsonaro tem
uma personalidade doentia, é arruaceiro, violento e analfabeto funcional,
desconhece o mundo e é promotor de
bulying, é desonesto e defensor da
tortura, orgulha-se de ser misógino,
ditatorial, homofóbico, pouco inteligente e despreparado para o cargo.
Pau que nasce torto…
Nunca deu uma palavra sobre suas
ideias sobre educação, mencionando
apenas sua intenção de destruí-la; na
saúde, área na qual chegou ao ponto
de imitar doentes sufocados por falta
de oxi-gênio, em lugar de tomar providência a ûm de evitar morte tão cruel,
debochou das vítimas, às gar-galhadas; na segurança, pensou sempre em
aumentar apenas a remuneração de
policiais, tão mere-cedores de aumento quanto os demais servidores
públicos.
Por tudo isso e pelas tenebrosas
transações destinadas a preparar um
golpe na democracia brasileira, tem
de ser parado agora. Ou as atrocidades do regime de 1964 parecerão um
inocente passeio no parque.
O título desta crônica foi tirado da
letra de <Vai Passar=, canção de Chico
Buarque.

Uma História bem Contada
AURELIANO NETO

Narra Eduardo Mayr, desembargador
do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro
e diretor literário do Instituto dos Magistrados do Brasil, num belíssimo e interessante texto, publicado na Revista In
Verbis, nº 49, ano 2022, pp. 16/17, que
<uma história tem sido apresentada aos
estudantes da cadeira de 8Introdução ao
Direito9, disciplina que usualmente
constitui uma das matérias do primeiro
semestre das faculdades, em início de
curso=.
Em seguida, passa a contar, como se
conto fosse, a interessante e pedagógica
história. Vamos a ela:
<Diz respeito a uma aula introdutória
desta cadeira em que um catedrático
entra em sala de aula, e, antes de mais
nada, faz questão de perguntar o nome
de um dos alunos, sentado na primeira
ûla: 8Como te chamas?9 Chamo-me
Francisco, senhor9. Ato contínuo: 8Saia
da sala de aula, e não quero que voltes
nunca mais!9 – teria gritado o desagradável professor. O aluno, Francisco, estaria desconcertado. Quando voltou a
si, levantou-se rapidamente, recolheu
suas coisas e saiu da sala. <Todos estariam assustados e indignados, porém
ninguém falou nada.
<9Agora sim!9 – Continuou o profes-

sor: 8Para que servem as leis?9 Os alunos
seguiam assustados, porém pouco a
pouco começaram a responder à sua
pergunta: 8Para que haja uma ordem em
nossa sociedade.9 8Não9 – Respondeu o
professor. 8Para salvaguardar os direitos
humanos…9 Porém, seguiam respondendo. Perguntava o professor: 8Para diferençar o certo do errado…9 8Para premiar a quem faz o bem…9 8Certo, não está mal, porém… Respondam a esta pergunta: 8Agi corretamente ao expulsar
Francisco da sala de aula?…9 Todos ûcaram calados, ninguém respondia. 8Quero uma resposta decidida e unânime!9
8Não!9 – Responderam os alunos, todos a
uma só voz. 8Poderia se dizer que cometi
uma injustiça?9 8Sim!9. 8E por que ninguém fez nada a respeito? Para que queremos leis e regras se não dispomos da
vontade necessária para praticá-las?
Cada um de vocês tem a obrigação de
reclamar quando presenciar uma injustiça. Todos. Não voltem a ûcar calados,
nunca mais!Vão buscar o Francisco.9
<Naquele dia os alunos teriam recebido a lição mais prática no seu curso de
Direito. Quando alguém não defende
seus direitos, perde a dignidade, e a dignidade não se negocia. Este é o ensinamento que esta pequena ilustração nos
traz.=
E, seguindo essa trilha prática de
conscientização, já pavimentada por
Von Ihering, na sua consagrada obra A
Luta pelo Direito, cujas primeiras palavras introdutórias são: <O objetivo do
direito é a paz. A luta é o meio de consegui-la.=, exorta o texto do desembargador Eduardo Mayr, na voz irreverente do
personagem/professor que <devemos
lutar pelos nossos direitos, e para isto
avulta a nossa atividade como magistrados. Já ensinava Ulpiano: 8juris praeceptae sunt haec: honeste vivere, alterum
non laedere suum cuique triubuere9, ou
seja, 8os preceitos de direito são estes: viver honestamente, não lesar a outrem,

dar a cada um o seu direito9. Em suas
8Institutas9, lecionava: 8justitia est constans et perpetua voluntas Ius suumcuique tribuere9, ou seja, 8justiça é a constante e perpétua vontade de dar a cada
um o seu direito9, o que há de ser o foco
da atividade do Julgador. Não se pode
compactuar com a prepotência, e acima
de tudo com a injustiça.=
Na leitura desse excelente e humanista texto de Eduardo Mayr, veio-me à
lembrança um fato recente. Havendo
necessidade de fazer uns exames médicos, foi-me passado um desses que exige esforços físicos. Saí à procura da clínica que me foi indicada, como apta para sua realização. Tive que estacionar o
carro numa das nossas atravancadas e
complicadas ruas. Um senhor me possibilitou esse favor. Parei nas imediações
do Marista. Ao botar os pés na rua, deparei-me com uma esquina, onde as
pessoas se aglomeravam: jovens, velhos, adultos, crianças. O local era (ou é)
onde os ônibus param. Mães e pais com
ûlhos pequenos nos braços. E a chuva
caindo. Um chuvisco incessante. Tive a
curiosidade de perguntar a algumas daquelas pessoas se ali era uma parada de
ônibus. Responderam que sim. Perguntei-lhes por que aceitavam aquele desrespeito com a sua dignidade de cidadãos e não reclamavam. Ficaram em silêncio. Naquele momento, pensei para
comigo mesmo: a pior cidadania, se é
que é cidadania, é essa que aceita calada as injustiças. Pensei mais um pouco:
ainda não conseguimos eliminar o estigma do escravismo. Aceitamos,calados, submissos, como bois que vão para
abatedouro, esse tratamento do poder
público, que tem o dever de tratar o cidadão e cidadã com dignidade. O direito para ter vida exige que as pessoas se
despojem do doentio conformismo. Alcançado o direito, ter-se-á a paz. Essa é a
regra da realização da dignidade do ser
humano. Não há outra.

ALAN KARDEC GOMES PACHÊCO FILHO
Ph. D. em História, professor universitário, membro da AMC,
Coordenador do Núcleo de Estudos sobre o Maranhão, Memória, Política e Sertão (NEMPeS).
O verbete sertão há muito está dado. Sertão é conhecido em todo o domínio territorial do pluricontinental império português
sempre com o mesmo signiûcado. A esse respeito, Cândido de Figueiredo registra que sertão é <lugar inculto, distante de povoações ou de terrenos cultivados; üoresta, no interior de um continente, ao longe da costa=1.
A despeito de sua graûa ter sido modiûcada ao longo das centúrias, não houve variação semântica. Encontramos a forma escrita <sertam= em João de Barros, quando justiûcava a conquista
portuguesa de terras aos mouros em razão de o sertão ibérico ter
ûcado em poder da coroa de Castela2. O sertão ao qual se refere
João de Barros, assim como outros autores que o sucederam,
usando essa paisagem como cenário de suas narrativas, é um lugar desconhecido e, portanto, imaginário.
A etimologia da palavra sertão, assim como a sua evolução semântica ao longo dos séculos XVI ao XIX, foram debatidas. Em seu
dicionário etimológico, Cunha deûne sertão como <região agreste, distante das povoações ou das terras cultivadas | sertaõo XV,
sartão XV | de etimologia obscura=3. Gustavo Barroso nos faz lembrar que <a graûa certão era corrente em Portugal desde o século
XVI e credita sua origem provável ao vocabulário angolano muceltão no sentido de interior, região distante da costa=4. Barroso e
Cunha, embora distantes mais de um século de Figueiredo, ativeram-se às mesmas acepções de sertão vigentes no século XIX, denotando, de certa forma, uma estabilidade semântica atingida
pelo termo.
A conquista desses sertões de aquém e além-mar esteve presente nas ações e nas mentes da maioria dos homens simples, os
quais foram impulsionados pela possibilidade de alcançar glórias
e reconhecimentos pessoais, riquezas materiais e o enriquecimento da Coroa portuguesa em outras terras, que constituíam
um sertão ûctício, irreal e utópico. A dicotomia sertão/litoral ainda não havia sido estabelecida, e o
possível reconhecimento a posteriori dos feitos desses homens os impeliu a um mundo desconhecido. O que eles jamais
imaginaram foi que enfrentariam uma natureza tão brava, quase
indomável.
Partiram à conquista dos sertões da África, da Ásia e da América portuguesa, os quais se tornariam local de vida e morte de muitos colonos. Esses sertões, totalmente desconhecidos desses conquistadores, que iam desprovidos de instrumentos capazes de
medir com precisão as distâncias, as direções e as profundidades
dos rios, a altura das serras, a longitude e a latitude, forçaram o
subjugador a aprender com os que ali viviam algumas técnicas de
navegação üuvial e como adentrar as üorestas. Assim, seguiram
os <caminhos d9água=, ou caminho de terra, chegando aos <sertões de dentro=. Muitos se perderam nos caminhos de volta, outros resolveram por lá se estabelecer, enquanto alguns, mesmo
querendo, nunca mais conseguiriam retornar.
A conquista dos sertões da América portuguesa foi atribuída
pela historiograûa paulista ao pioneirismo e à bravura dos Bandeirantes. Apesar de esses homens terem se embrenhado pelo
sertão, a construção do mito se deve à busca de uma identidade
paulista, e para isso alguns historiadores nascidos em São Paulo
deram uma contribuição capital: Pedro Taques (s/d), Alfredo Elias
Jr. (1926), se consideravam mesmo descendentes desses destemidos homens.
Ao narrarem, em suas obras, os feitos dos <destemidos paulistas= os historiadores omitiram o assassinato indiscriminado das
sociedades indígenas e dos próprios companheiros de expedição.
Deslocar a fronteira da América portuguesa rumo ao oeste e <descobrir= novas terras, rios, drogas do sertão e minas de metais e pedras preciosas era, para eles e para a coroa portuguesa, o propósito da conquista, e se tornou a tônica dessas narrativas. A denúncia
dos assassinatos, e de todas as barbáries praticadas contra os indígenas, veio a público quase no ûnal do século XX, por pesquisadores, historiadores e antropólogos: Manuela Carneiro da Cunha
(História do índio no Brasil, 1980), Edilson Martins (Nossos índios
nossos mortos, 1983) e John Monteiro (Negros da terra, 1994), entre outros.
Embora tenha havido, ainda no século XIX, alguns escritos sobre os acontecimentos às margens do rio Vaza-Barris: Barros
(1897), Benício (1899), Horcades (1899), Zama (1899), Barreto
(1898).
Contudo, o sertão passaria a fazer parte do imaginário brasileiro somente em 1902, ano de lançamento da obra de Euclides da
Cunha, Os Sertões. Nominando sua obra no plural, Euclides deu a
entender ao público leitor que todos os sertões brasileirossão
iguais, o que é um grande equívoco. O sertão sobre o qual falaremos neste espaço será o sertão dos Pastos Bons, localizado no
centro-sul maranhense, um sertão de águas e de letras.
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BALANÇO GOVERNAMENTAL

<Somosumgovernode
continuidadeeavanços=
Governador Carlos Brandão fez um balanço de suas ações e de suas expectativas para
as eleições de outubro, além de anunciar medidas que devem ser implementadas

O

governador do Estado, Carlos Brandão concedeu entrevista a emissora de tv local, nesta quarta-feira (11),
onde pontuou ações dos primeiros 30
dias à frente do comando do Maranhão. Na ocasião, ele também anunciou medidas que devem ser implantadas nos próximos meses e as expectativas para as eleições de outubro.
<Somos um governo de continuidade
e avanços=, frisou o governador.
<Acompanhamos a gestão Flávio
Dino durante sete anos. Conhecemos
todas as políticas públicas, todas as
secretarias e órgãos, portanto, não
houve diﬁculdades nesta transição.
Fizemos alguns ajustes na composição de secretariado, mas, o governo
segue inaugurando várias obras, programas sociais, de desenvolvimento e
geração de empregos. Seguimos
avançando=, frisou Brandão.
O governador pontuou que irá conduzir sua gestão com a inauguração
de obras em andamento na área social, educação e saúde, entre outras, totalizado cerca de 500 a serem entregues, até ﬁnal do mês de julho. <Todo
governo tem uma identidade e a nossa, com certeza, são os avanços e conquistas sociais. Vamos concluir obras
em andamento, impactando na geração de milhares de empregos. Estamos saindo de uma pandemia e o Maranhão teve o maior desempenho
nesse combate, e, mesmo com este
cenário, foi o que mais gerou empregos=, pontuou.
Na economia, Brandão anunciou
alocação de recursos para o pagamento da primeira parcela do 13º, no

BRANDÃO PONTUOU QUE IRÁ CONDUZIR SUA GESTÃO COM A INAUGURAÇÃO DE OBRAS
mês de julho. Citou o planejamento
para o São João do Maranhão, que
também vai impactar na geração de
renda, empregos, além de movimentar a economia, o turismo e o setor
cultural. <O São João não é apenas festa, é um projeto de geração de emprego e renda=, apontou.
Sobre os Índices de Desenvolvimento Humano (IDH), o governador
pontuou alguns avanços. Entre estes,
no Índice de Desenvolvimento da
Educação Básica (Ideb), do qual o Maranhão saiu do 22º para o 13º; na segurança alimentar, de seis Restaurantes
Populares, agora são 106, alcançando
todas as regiões do Maranhão; e, segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), o Maranhão está entre os que mais gerou
empregos formais durante a pandemia 3 cerca de 43 mil e sendo o quarto
do país.
Na infraestrutura, anunciou pacote

de obras, incluindo manutenções, reformas e pavimentação em estradas e
vias urbanas, estas últimas, em apoio
às prefeituras. Na saúde, criação de
uma grande rede de hospitais e ampliação do número de UTIs de três para
mais de 30 municípios. Citou também, investimentos de R$ 12 milhões
na agricultura familiar para este ano,
o dobro dos recursos destinados anteriormente. <Os indicadores têm o tripé na educação, saúde e renda. Neste
rumo, fazemos movimentar a economia. Portanto, avançamos bastante=,
avaliou.
Carlos Brandão enfatizou que esse
é o momento de focar na gestão. <A
política será lá para agosto, quando
teremos as convenções. Agora, quero
mostrar ao maranhense o meu trabalho e como vou cuidar do povo do Maranhão=, aﬁrmou, citando a boa relação com os poderes judiciário e legislativo.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Estadopodetersistemadeproteçãoapessoasameaçadas

Insurgência petista
Cenário político do Maranhão é uma desarrumação
só. No PT, um grupo minoritário que já foi do governo
Flávio Dino e hoje está fora, lança um <documento= apócrifo com pesadas críticas ao antigo chefe, que estaria
tentando usurpar para si o comando da campanha do
ex-presidente Lula no Maranhão e a indicação Felipe
Camarão para vice de Brandão. Para o presidente regional, Francimar Melo, o manifesto, apesar de fazer parte
do jogo interno do PT, não interferem na aliança formatada com o PSB no âmbito nacional e estadual. O <Movimento de Base=, dono do manifesto contra Dino é uma
ação dos apoiadores do senador Weverton Rocha, que
repercute apenas <fora do partido, sem nenhuma ressonância dentro=, disse Francimar Melo, que apoia Brandão.
Postura assim no PT maranhense não é novidade. Nada diferente dos chamados partidos de direita que formam o Centrão no Congresso, em busca do que o ex-deputado federal e ex-prefeito de Paço do Lumiar, Domingos Dutra chamava de <farelos de poder=. Quando estavam nas secretarias do governo dinista, nenhuma reclamação sobre o então chefe do Palácio dos Leões. Só agora, fora do governo e apoiando Weverton Rocha, lançam
manifesto apócrifo para em que condenam com veemência a postura de Dino em relação a sua histórica
proximidade com Lula e a cúpula do PT, do qual foi militante desde jovem.
A confusão do PT que vai escolher no voto secreto,
nos dias 28 e 29 no encontro estadual, o nome que será
vice de Carlos Brandão, só tende a ampliar a zoada. Seja
como for, o vice será o ex-secretário estadual de Educação, Felipe Camarão ou outro nome. O deputado José
Inácio, que tem cargo no governo Brandão (Sagrima),
seria a opção dos insurgentes. Só que desta vez não há
risco de intervenção nacional para o partido apoiar ou
deixar de apoiar Carlos Brandão, hoje no mesmo PSB de
Flávio Dino e do vice de Lula, ex-governador tucano Geraldo Alckmin. Pode até haver muita trovoada, mas com
previsão de pouca chuva.
Outro partido estranho no Maranhão é o PDT, presidido no regional pelo líder no Senado, Weverton Rocha.
Na última 3ª feira, houve reunião de constituição do comitê de campanha pró-Ciro Gomes. Nada mais do que
normal, se não fosse o próprio Ciro não fosse uma ﬁgura
ignorada pelo candidato Weverton. É como se no estado
haverá um comitê pró-Ciro e outro pró-Weverton, précandidato a governador que, por sua vez, trata Lula como <companheiro de lutas políticas=. Aliás, na foto da
reunião, nem aparece Weverton Rocha. É tão difícil de
entender quanto Aluísio Mendes (PSC) se encrespar
com Lahésio Bonﬁm sobre a posição do partido em
apoiar Carlos Brandão no 2º turno. Bonﬁm, bolsonarista, ﬁcou tiririca.
44444444444444444444444

Bem na lista

O desembargadores federais Ney Bello, Messod
Azulay Neto, Paulo Sérgio Domingues e Fernando Quadros foram eleitos para compor a lista quádrupla que será enviada ao presidente Jair Bolsonaro. Um será ministro do STJ.

Desaﬁo de Weverton

<Desaﬁo que apontem uma votação minha a favor do
governo Bolsonaro e contra os trabalhadores=, disse o
senador Weverton Rocha, dirigindo-se a Brandão, fazendo o mesmo sobre posições dele em relação ao expresidente Lula.

Pós-pandemia

Depois de dois anos de pandemia e o mato tomando
conta dos arraiais, o governador Carlos Brandão anunciou o <Maior São João do Brasil=. Só em São Luís, serão
dois meses de festejos, com 500 apresentações folclóricas em 20 arraiais.
44444444444444444444444
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No twitter, Flávio Dino voltou a fustigar Jair
Bolsonaro. Ao comentar a demissão do ministro das Minas e Energia, Bento Albuquerque,
disse que o governo já trocou três presidentes da Petrobras e que em outubro será a vez do <chefe maior ser demitido=.
COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA (CCJ), PROJETO VAI À SANÇÃO GOVERNAMENTAL
O Plenário da Assembleia Legislativa do Maranhão aprovou, em segundo turno, na sessão plenária desta terça-feira (10), o Projeto de Lei
009/2022, enviado pelo Governo do
Estado, instituindo o Sistema Estadual de Proteção às Pessoas Ameaçadas
no Maranhão (Provita) e criando seu
Conselho. Com parecer favorável da
Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania (CCJ), a matéria teve como
relator o deputado Adriano (PV) e vai
à sanção governamental.
O Provita, segundo a justiﬁcativa
apresentada pelo então governador
Flávio Dino (PSB), por meio da Mensagem 008/2022, consiste em políticas públicas de combate à impunidade por meio de medidas de proteção a

vítimas e testemunhas e de seus familiares que estejam coagidas ou expostas à grave ameaça em razão de colaborarem com investigação ou processo criminal.
O programa foi criado por meio da
Lei Federal 9.807, que estabelece normas para a organização e manutenção de programas especiais de proteção a vítimas e testemunhas ameaçadas, e cria o Programa Federal de Assistência a Vítimas e Testemunhas
Ameaçadas, regulamentada pelo Decreto Federal 3.518.

Composição
De acordo com o projeto, o Sistema
Estadual de Proteção às Pessoas Ame-

açadas no Maranhão será composto
pelos Programas de Proteção às Pessoas Ameaçadas, pelo Conselho do
Sistema de Proteção e pelo Núcleo de
Proteção Provisória. Além disso, será
executado por intermédio da secretária de estado responsável pelas políticas de direitos humanos junto ao Poder Executivo Estadual.
Já o Conselho Gestor do Programa
de Proteção será órgão colegiado de
caráter consultivo, deliberativo e normativo, vinculado à Secretaria de Estado de Direitos Humanos e Participação Popular, composto por um representante titular e um suplente dos
órgãos e entidades deﬁnidos em regulamento próprio de cada programa.

O pré-candidato a governador Simplício Araújo
parece perceber que a política não é tão singela como indica a origem latina da palavra simplex (simples), de seu nome. Com o nanico SD
sem candidato presidencial e sem grupo, ﬁca difícil tocar um projeto desse porte.
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O ex-prefeito de São Pedro dos Crentes, Lahesio
Bonﬁm, pré-candidato a governador já se bica
com o deputado federal Aluísio Mendes, presidente regional do PSD. Ele disse que num
eventual 2º turno sem Lahesio, o partido apoiará
Carlos Brandão.
44444444444444444444444-
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Fim do juiz TQQ?

O presidente do TJMA, desembargador Paulo Velten,
destaca um ponto positivo nos avanços tecnológico no
bojo da pandemia no Judiciário. O trabalho remoto permite que ao juiz morar na comarca, ao invés de está indo
e vindo entre capital e interior.
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VIDA

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

oimparcial.com.br

São Luís, quinta-feira, 12 de maio de 2022

CASO PET SHOP

CRIANÇAS E ADOLESCENTES

8 mil denúncias de
violência no Maranhão

Assassino de Dino
Márcio é preso

No Maranhão, dados são do Disque 100, relativos ao período de julho de 2020 a
dezembro de 2021 e mostram um aumento na violência contra crianças e adolescentes
PATRÍCIA CUNHA

N

o ûm do mês de abril, a Polícia Civil prendeu um homem por estupro de vulnerável na cidade de Santa
Inês por meio de um mandado de prisão preventiva por ter estuprado a
própria ûlha, no ano de 2020, em Bela
Vista. A crianç,a que na época tinha 12
anos, foi engravidada pelo próprio
pai. Após intensa investigação, oitivas
e exames de DNA, o avô foi apontado
como principal suspeito pela prática
do crime de constantes abusos.
No início de maio, a Polícia Civil
deu cumprimento ao mandado de

prisão preventiva de um Pastor, acusado pela prática de estupro de vulnerável contra uma criança de 11 anos,
no município de São Mateus. De acordo com as investigações, o homem
abusou sexualmente por quase 1 ano
de uma criança que frequentava sua
Igreja. O suspeito atuava como Pastor
de uma igreja evangélica em São Mateus do Maranhão, na ocasião em que
a criança ûcava em sua casa brincando com suas enteadas, o homem
aproveitava o momento para praticar
os crimes de abusos. A execução da
prisão do suspeito, foi realizada pelo
trabalho da Delegacia Regional da cidade, pertencente à 16ª Delegacia Regional de Bacabal.

Nos primeiros 40 dias de 2022, a
Delegacia de Proteção à Criança e ao
Adolescente (DPCA) realizou 10 prisões em üagrante e 18 prisões preventivas de pessoas suspeitas de estupro
de vulnerável na Região Metropolitana de São Luís. 12 crianças e adolescentes foram vítimas desse crime, em
2022, que em geral acontece no âmbito familiar, de acordo com a Polícia
Civil do Maranhão. Em 2021, foram
registrados 131 casos de estupro de
vulnerável na Região Metropolitana
de São Luís.
Infelizmente, a prática desses crimes é uma constante em todo o Brasil
e são só alguns dos inúmeros casos
que acontecem ao redor do mundo.

DINO MÁRCIO FOI MORTO NA NOITE DA ÚLTIMA SEGUNDA
O suspeito de ter assassinado brutalmente o corretor
de imóveis Dino Márcio Pinho Rosa Formiga, de 47
anos, foi preso na tarde desta quarta-feira (11), em São
Luís. De acordo com informações policiais, o suspeito,
identiûcado apenas como <Guedes=, tem 39 anos, é auxiliar penitenciário temporário e estava lotado na Unidade Prisional de Ressocialização de São Luís 3, mais conhecida como PSL3, desde do dia 20 de abril de 2020.
Equipes policiais cercaram um endereço, localizado
na Cidade Operária, onde o ele estava escondido desde
do dia do crime, última segunda-feira (9). O suspeito
ainda pensou em resistir e cogitou não se entregar com
facilidade para as forças policiais, mas foi aconselhado
pelo seu advogado a se entregar paciûcamente.
O suspeito foi levado para a Superintendência de Homicídios e Proteção à Pessoa (SHPP), localizada na Beira-Mar, para ser apresentado ao delegado Armando Pacheco, que está conduzindo as investigações.
Prisão decretada
A prisão temporária do suspeito foi representada pelo
delegado Felipe César, que atendeu a ocorrência durante o plantão da SHPP, ainda na madrugada da terça-feira
(10), horas após o crime que ceifou a vida de Dino Márcio. Na manhã da terça, a prisão temporária dele já estava decretada.
O crime
O corretor de imóveis, Dino Márcio Pinho Rosa Formiga, de 47 anos, foi assassinado a tiros, na noite da última segunda-feira (9), na porta de um Pet Shop, no bairro
da Cohama. De acordo com informações policiais, o
principal suspeito do crime seria um homem que trabalhava como segurança/vigilante no estabelecimento,
que ûca localizado na Avenida Daniel de La Touche, nas
proximidades da área conhecida como Bambuzal.

SANTA INÊS

PRF apreende R$ 33
Campanhadecombateaviolênciasexualinfantil milhões em cocaína
Neste mês de maio, entes públicos
municipais, estaduais e municipais,
entidades e organizações que fazem
parte da rede de enfrentamento contra a violência de crianças e adolescentes, encampam um movimento
que faz alusão ao Dia Nacional de
combate ao abuso e exploração sexual
contra crianças e adolescentes, no 18
de maio. É o Maio Laranja.
O Tribunal de Justiça do Maranhão,
iniciou a campanha de sensibilização
e mobilização no combate a violência
sexual infantil que este ano tem o tema <Eu estou atento aos sinais=.
A campanha de 2022 é organizada
pela Coordenadoria da Infância e Juventude (CIJ), em parceria com o Fundo das Nações Unidas para a Infância
(UNICEF), para alertar aos sinais que
podem ser indícios de abuso e violência sexual contra crianças e adolescentes.
De acordo com os dados da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos
(ONDH), de julho de 2020 a dezembro
de 2021, foram recebidas 121.700 denúncias de violações de direitos hu-

manos que envolvem vítimas entre 0 e
19 anos.
No Maranhão, conforme dados do
Disque 100, foram 29.632 violações de
direitos, 8.355 denúncias, e 2.892 denúncias de casos de violência contra
criança e adolescente.

Campanha também nas estradas

A Polícia Rodoviária Federal (Superintendência Maranhão), também está em campanha de combate à exploração sexual de crianças e adolescentes, integrada com a Polícia Militar do
Maranhão, na região metropolitana
de São Luís, com o objetivo de coibir a
exploração sexual infanto-juvenil em
pontos vulneráveis no Maranhão.
A operação também acontecerá em
Santa Inês, Caxias, Imperatriz e Balsas
ao longo do mês de maio. Dentre as
diversas modalidades delituosas
combatidas pela PRF, a exploração sexual de crianças e adolescentes ûgura
no rol das mais importantes devido à
vulnerabilidade das vítimas, principalmente em ambiente ermo de pos-

tos de combustíveis, estabelecimentos comerciais e residências às margens das rodovias e estradas federais,
locais que favorecem a prática desse
delito.

Saiba mais

O Dia Nacional de Combate ao
Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes é celebrado em 18
de maio.
A data faz memória à menina capixaba Araceli Crespo, de apenas oito
anos de idade. Ela foi sequestrada,
drogada, espancada, estuprada e
morta em 1973.
A violência sexual de crianças e
adolescentes pode ocorrer em várias
idades (incluindo bebês). O abuso sexual se conûgura quando a criança é
utilizada por adulto, ou até um adolescente, para praticar algum ato de
natureza sexual. Já a exploração sexual é quando eles são utilizados com
propósito de troca ou de obter lucro
ûnanceiro ou de outra natureza em
turismo sexual, tráûco, pornograûa,
ou também em rede de prostituição.

FORAM ACHADOS 260 TABLETES DA DROGA COM OS SUSPEITOS
Uma equipe da PRF realizou, na última terça-feira
(10), uma grande apreensão de pasta base de cocaína,
na cidade de Santa Inês, no km 366 da BR-222. Foram
encontrados 260 tabletes da droga, um total de 276,38
quilos. Estima-se que o tráûco de drogas sofreu um desfalque de cerca de R$ 33 milhões.
O üagrante aconteceu durante uma abordagem de
rotina, os policiais desconûaram do nervosismo do condutor do veículo, que não soube explicar o motivo de ter
de dois conjuntos roda-pneu de máquina agrícola no
compartimento de carga. Após examinar as rodas dos
pneus, os policiais üagraram a cocaína, que no mercado
ilegal é utilizado para a fabricação de outras drogas como crack, merla e cloridrato de cocaína ou ainda ser
consumido em seu estado de pasta base.

Logo que foi constatado o crime de tráûco de drogas,
a equipe da PRF deu voz de prisão ao envolvido e o encaminhou juntamente com veículo e o entorpecente para
a Delegacia da Polícia Federal. Este é o triplo da quantidade de droga apreendida na última grande apreensão
de pasta de cocaína, quando os policiais rodoviários encontraram aproximadamente 100 quilos do entorpecente na região dos cocais.

GERAL
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AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO Nº 005/2022
O MUNICÍPIO DE PRIMEIRA CRUZ, através do Presidente da Comissão Permanente de Licitação, torna
público, para conhecimento dos interessados que fará realizar, sob a égide da Lei nº 8.666/93 e suas alterações
posteriores, licitação na modalidade TOMADA DE PREÇO, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, sob o
regime Empreitada por Preço Unitário, objetivando a Contratação de empresa para prestação dos Serviços
de Pavimentação de vias públicas com uso de bloquetes intertravado, com bloco sextavados e drenagem
superficial no Município de Primeira Cruz – MA, no dia 27 de maio de 2022, às 14h:00min (quatorze
horas), no auditório da Comissão Permanente de Licitação, situada à Praça Rua da Matriz, S/N, Centro, Primeira Cruz/MA, sendo 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 08:00 às 12:00 onde poderão ser
consultados gratuitamente ou obtidos mediante o recolhimento da importância de R$ 10,00 (dez reais) feito,
exclusivamente, através de Documento de Arrecadação Municipal. Também está disponível na Internet no Site:
http://www.primeiracruz.ma.gov.br/portal. Esclarecimentos adicionais, no mesmo endereço ou pelo e-mail
cpl-primeiracruz@hotmail.com.
Primeira Cruz–MA, 10 de maio de 2022.
Lucas Artur Bezerra Pinheiro
Presidente da CPL

UNIVERSIDADE
FEDERAL DO
MARANHÃO

MINISTÉRIO DA
EDUCAÇÃO

PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E TRANSPARÊNCIA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE ABERTURA
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico nº 11/2022 – UFMA.
Objeto: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa
para a contratação de empresa especializada para o preparo e fornecimento
de refeições, nas instalações da Universidade Federal do Maranhão (UFMA),
Campus Balsas, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas
no Edital e seus anexos.
Dia: 20/05/2022

Horário: 10:00h - horário de Brasília

Local: https://www.gov.br/compras/pt-br/
Valor Global: R$ 269.280,00

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI
CNPJ (MF): 06.151.419/0001-20
PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI/MA.AVISO DE LICITAÇÃO. AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2022/CPL/PMB. PROCESSO Nº 0011/2022 – Secretaria Municipal de Administração e Finanças.
A Prefeitura Municipal de Bacuri - MA, através de seu Pregoeiro Oficial, torna público aos interessados que realizará
às 09:00horas do dia 27 de Maio de 2022, na sala da Comissão Permanente de Licitação/CPL, situada à Av. 07 de
Setembro, n.º 210, Bairro Centro, Bacuri - MA, licitação, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, tipo Menor Preço
por ITEM, para a contratação de empresa de locação de veículos para o transporte escolar, para atender as demandas da
Secretaria Municipal, de Educação, Esporte e Cultura da Prefeitura Municipal de Bacuri/MA, na forma da Lei Federal
nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993. O Edital e
seus anexos estão à disposição dos interessados no endereço http://licitanet.com.br. http://transparencia.bacuri.ma.gov.
br/acessoInformacao/licitacao/tce, bem como no SACOP (portal do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão-TCE),
https://www6.tce.ma.gov.br/sacop/muralsite/mural.zul, bem como de 2ª a 6ª feira, no horário das 08 às 12 horas, onde
poderão ser consultados gratuitamente ou obtidos mediante o recolhimento da importância de R$ 50,00 (cinquenta reais),
feito exclusivamente, através do Documento de Arrecadação Municipal – DAM, emitido pela Coordenação de Tributos,
Arrecadação e Fiscalização da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, situada à Av. 07 de Setembro, n.º 210,
Bairro Centro, Bacuri – MA, ou pelo e-mail:bacuricpl@gmail.com. Qualquer modificação no Edital será divulgada na
forma do artigo 21, § 4º da Lei 8.666/93 e comunicada aos interessados que adquirirem o Edital na CPL. Pedidos de
esclarecimentos deverão ser protocolados na CPL, Av. 07 de Setembro, n.º 210, Bairro Centro, Bacuri – MA. Bacuri
(MA), 10 de Maio de 2022. Linelson Ribeiro Rodrigues--Pregoeiro Oficial.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS
RUA 12 DE OUTUBRO, 635 – CENTRO.
CNPJ Nº: 06.101.117/0001-48
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS - MA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2022
O MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS - MA, POR SUA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOCALIZADA NA AVENIDA 12 DE OUTUBRO, 635 - CENTRO, GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS – MA, TORNA PÚBLICO, PARA
CONHECIMENTO DOS INTERESSADOS QUE NO DIA 24 DE MAIO DE 2022, ÀS 09H30MIN, REALIZARÁ LICITAÇÃO
NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO, DO TIPO MENOR PREÇO, TENDO POR OBJETO: CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, POR MEIO DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA ATENDER
AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS – MA, NOS
TERMOS DA LEI Nº 10.520/02 E SUBSIDIARIAMENTE A LEI Nº 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES E SUAS ALTERAÇÕES.
EDITAL E SEUS ANEXOS ESTÃO À DISPOSIÇÃO DOS
INTERESSADOS NO ENDEREÇO SUPRA DE 2ª A 6ª FEIRA NO HORÁRIO DE 07:30 ÀS 13:30 HORAS, SITE WWW.BLL.
ORG.BR, E ATRAVÉS DO E-MAIL: LICITACAOGEB@GMAIL.COM.
Governador Eugênio Barros - MA, 11 de maio de 2022.
Márcio Irla de Sousa Cortez
Pregoeiro Municipa

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM
COMERCIAL ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO
ESTADO DO MARANHÃO

PROCESSO SELETIVO SENAC/MA
MODALIDADE TRABALHO INTERMITENTE
O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, Departamento Regional no
Estado do Maranhão – SENAC/MA torna pú blico o Edital do Processo Seletivo Nº
003/2022, de 09/05/2022, para o preenchimento de 10 vagas do seu quadro efetivo
de empregados com formaçã o de cadastro de reserva, com lotaçã o na cidade Sã o
Luıś/MA. As inscrições poderão ser realizadas online no período de 11/05 a
18/05/2022. Para maiores informaçõ es sobre este Processo Seletivo e todas as suas
publicaçõ es, acesse o endereço: www.seletivo.ma.senac.br

DAS VAGAS: As vagas a serem preenchidas sã o de Instrutor de Educaçã o Pro issional II
(nıv́ el superior) para modalidade de contrato de trabalho intermitente, nas ocupaçõ es
de: Comunicaçã o; Gestã o em Saú de; Segurança; e Tecnologia da Informaçã o.

VALOR HORA-AULA: R$ 30,89

C/H SEMANAL (PREVISTA): 40h
BENEFÍCIOS: Plano de Saú de Subsidiado; Seguro de Vida em Grupo; Seguro Funeral;
Ticket Alimentaçã o

ESTADO DO MARANHÃO - MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
COMISSÃO PROCESSANTE – PORTARIA N.º 10406/2018-GPGJ
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
EDITAL DE CITAÇÃO – PROC. Nº 18646/2018 - PORTARIA-GSPGJAAD - 102022
PRAZO: 15 DIAS. NATUREZA: PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR Nº 18646/2018
PROCESSADA: ADRIANA DE CARVALHO BRITO
Objeto: Citação de ADRIANA DE CARVALHO BRITO, atualmente em local incerto e não sabido, para
apresentar defesa escrita, na qualidade de indiciada, no prazo de 15 (quinze) dias, na sede deste Órgão
(sito à Avenida Professor Carlos Cunha, s/nº - Jaracaty, São Luís / MA, CEP: 65.076-906 – Telefone 32191760/3219-1647), nos autos do Processo Administrativo Disciplinar nº 18646/2018. Os autos podem ser
consultados, no horário das 08h às 15h, também com o Secretário da Comissão Processante, na Coordenadoria de Gestão de Pessoas, na sede desta Procuradoria Geral de Justiça.
Presidente da Comissão Processante: José Luiz da Cunha Júnior

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO
AVISO DE REMARCAÇÃO 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 em
Anestesiologia, para atender a demanda do Hospital Regional de Morros, administrado pela
EMSERH.
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM.
DATA DA ABERTURA: dia 06/06/2022, às 9h, horário de Brasília/DF.
ID nº [937540].
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), 9 de maio de 2022
Eduardo Henrique de Melo Santos
Agente de Licitação da CSL/EMSERH

O PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE SÃO
DOMINGOS DO AZEITÃO, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais que lhe
são conferidas pela Lei Orgânica do Município e pela Constituição da República Federativa do
Brasil, torna pública a seguinte ERRATA:
Na publicação do Jornal O Imparcial do dia 10/05/2022, na página 05, onde dispõe sobre
AVISO DE ADIAMENTO LICITAÇÃO, onde se lê:
OBJETO: Contratação de empresa para o fornecimento de grande aradora para atender a
necessidade do Município de São Domingos do Azeitão/MA.
Leia-se:
OBJETO: Contratação de empresa para o fornecimento de grade aradora para atender a
necessidade do Município de São Domingos do Azeitão/MA.
Hugo Ribeiro Cardoso
Presidente da CPL

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2022. A Prefeitura
Municipal de Icatu/MA, através da Comissão Permanente de Licitação torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar, sob a égide do Decreto
nº 10.024/19 e subsidiariamente as disposições da Lei 8.666/93 e suas alterações
posteriores, Licitação na Modalidade Pregão na sua Forma Eletrônica, do tipo Menor Preço Por Item, sob o Regime de Fornecimento, visando a formação de registro
de preços para futura e eventual contratação de pessoa jurídica especializada no
fornecimento de Kit de Refeição para Merenda Escolar (composto de prato, cumbuca, caneca e colher em polipropileno). ABERTURA: 24 de maio de 2022, às
08h00min, através da plataforma: https://licitar.digital/#home, demais informações
no e-mail cplicatulicitacao@gmail.com. Icatu/MA, 10 de maio de 2022. Denilson
Odilon Fonsêca Pregoeiro.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2022. A Prefeitura
Municipal de Icatu/MA, através da Comissão Permanente de Licitação torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar, sob a égide do Decreto
nº 10.024/19 e subsidiariamente as disposições da Lei 8.666/93 e suas alterações
posteriores, Licitação na Modalidade Pregão na sua Forma Eletrônica, do tipo Menor Preço Por Item, sob o Regime de Empreitada por Preço Unitário, visando a
Formação de Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa
especializada no serviço de hospedagem, para atender as atividades das Secretarias
Municipais da Prefeitura Municipal de Icatu - MA. ABERTURA: 25 de maio de
2022, às 08h00min, através da plataforma: https://licitar.digital/#home, demais informações no e-mail cplicatulicitacao@gmail.com. Icatu/MA, 10 de maio de 2022.
Denilson Odilon Fonsêca. Pregoeiro.

O Edital completo encontra-se à disposição dos interessados no Portal
de Compras do Governo Federal – COMPRASNET, no endereço
https://www.gov.br/compras/pt-br/. Podendo, alternativamente, ser consultado
no endereço eletrônico https://portais.ufma.br/PortalProReitoria/ppgt/.
JOSÉ CARLOS MARQUES AGUIAR JUNIOR
Pregoeiro Federal

AVISO DE CONTINUAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022. A Prefeitura Municipal de Icatu/
MA, através da Comissão Permanente de Licitação torna público para conhecimento dos interessados,
a CONTINUAÇÃO DA TP 001.2022, apresentação de novos documentos de habilitação escoimados os
seus vícios, empresas credenciadas: 1RR Assessoria e Empreendimentos, CNPJ 37.382.431/000170; 2- Bara Construções Eireli, CNPJ 09.439.967/0001-40, sob a égide da Lei 8.666/93 e suas alterações
posteriores, Licitação na modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço global, sob o Regime de
empreitada por preço global, objetivando: contratação de pessoa jurídica especializada para realização
de Pavimentação em blocos Intertravados no município de Icatu/MA. CV Nº 8.137.00/2021. SICONV
Nº 913003. ABERTURA: 17 de maio de 2022, às 08h00min (oito horas), Sala de sessões da Comissão
de Licitações localizada na Rua Coronel Cortez Maciel, s/n. Centro, Icatu – MA, sendo presidida pelo
Presidente da Comissão Permanente de Licitação desta Prefeitura Municipal. O edital e seus anexos
podem ser consultados gratuitamente no prédio da Prefeitura onde funciona a Comissão Permanente de
Licitação ou pelo site www.icatu.ma.gov.br e ser adquiridos mediante o recolhimento da importância de
R$ 50,00 (cinquenta reais) feito exclusivamente através de documento de Arrecadação Municipal (DAM),
Rua Coronel Cortez Maciel, s/n. Centro, Icatu – MA, e demais informações no e-mail cplicatulicitacao@
gmail.com. Icatu/MA, 10 de maio de 2022. Denilson Odilon Fonsêca Presidente da CPL.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÃO DE PEDRAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
PREFEITURA DE POÇÃO DE PEDRAS
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 014/2022
REGISTRO DE PREÇOS
O MUNICIPIO DE POÇÃO DE PEDRAS, Estado do Maranhão, através da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, torna público que fará licitação na modalidade Pregão Eletrônico para Registro
de Preços. BASE LEGAL: Lei nº 10.520/2002, Decreto nº 10.024/2019 e pela Lei nº 8.666/93 e alterações.
OBJETO: seleção de proposta visando o REGISTRO DE PREÇOS para eventual e futura contratação de empresa para fornecimento de material de higiene e limpeza, de forma parcelada para atender as necessidades do
município de Poção de Pedras (MA). ABERTURA: 27 de maio de 2022 às 10:00 horas. INFORMAÇÕES: O
Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na sala da Comissão Permanente de Licitação,
na Rua Alto Brilhante, s/n – Centro – Poção de Pedras/MA, horário de 08:00 às 12:00 horas, Telefone: (99)
98534-1094 ou endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br . por e-mail pmppmacpl@outlook.
com ou na página www.pocaodepedras.ma.gov.br Poção de Pedras (MA), 10 de maio de 2022. Rahilda Pinheiro Fernandes. Secretária Mun. Administração

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO N.º 003/2022
A Prefeitura Municipal de Nova Olinda/MA, através da Secretaria Municipal de Administração
e Planejamento, CNPJ: 01.612.625/0001-77, torna público para conhecimento dos interessados
que realizará licitação na modalidade Tomada de Preço n.º 003/2022, objetivando a
Contratação de empresa especializada para Implantação de Sistemas de Abastecimento de
Água, de interesse da administração pública municipal de Nova Olinda do Maranhão - MA,
nos termos da Lei 8.666/93 e demais alterações, a realizar-se no dia 31/05/2022 às 09:00
(nove horas). LOCAL DE REALIZAÇÃO: Rua do SESP s/n Centro Nova Olinda MA, onde
poderão consultar o edital e seus anexos gratuitamente, em horário comercial das 08:00h às
12:00hs ou solicitar através do e-mail: cplnovaolindadomaranhao@outlook.com. Nova Olinda
do Maranhão/MA, 09 de maio de 2022. ELY SILVA LINHARES – Secretaria Municipal de
Administração e Planejamento.

MUNICÍPIO DE ARARI-ESTADO DO MARANHÃO
PODER EXECUTIVO
CNPJ nº 06.242.846/0001-14
Av. Dr. João da Silva Lima, s/n°, Centro, Cep 65.480-000, Telefone: (98) 3453-1140
PREFEITURA DE ARARI-MA
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2022. A Pregoeira da Prefeitura Municipal
de Arari/MA, com autorização do ordenador de despesa, avisa aos interessados que fará realizar Licitação
na seguinte modalidade e condições. Modalidade: Pregão Eletrônico. Modo de disputa: Aberto. Tipo de
licitação: Menor Preço por Item, que será regida pela Lei nº 10.520/2002 e Lei 10.024/2019, subsidiariamente
as disposições da Lei nº 8.666/93, suas alterações. Objeto: Eventual contratação de empresa para prestação
de serviços de instalação de Sistema de Geração de Energia Solar Fotovoltaica on-grid (Sistema
Conectado à Rede), para atender as necessidades do Município de Arari - MA. Data e horário do início
da disputa: 09:30 horas do dia 27/05/2022. Site para realização do Pregão: www.licitanet.com.br. Poderão
participar da Licitação todas as empresas especializadas no ramo, que comprovem possuir os requisitos
mínimos de qualificação exigidos no edital, para a execução de seus objetivos. Maiores informações poderão
ser obtidas no site da Prefeitura (https://arari.ma.go.br), Mural de Licitações do TCE – MA “SACOP”,
http://barrosoptr.dcfiorilli.com.br:2024/SCPIWEB_PMARARI/ (Portal da Transparência) e também nos dias de
expediente das 08:00 às 13:00 horas, no Setor de Licitação do Município de ARARI-MA, onde poderão ser
consultados gratuitamente, desde que em mídia, podendo ainda ser solicitado via e-mail: cclc@arari.ma.gov.
br. ARARI-MA, 10 de maio de 2022. Raimundo Fernandes Prazeres Filho - Secretário de Obras, Serviços
Urbanos e Transporte.

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 138/2022 - CSL/EMSERH
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 245.595/2021 - EMSERH

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2022. A Prefeitura
Municipal de Icatu/MA, através da Comissão Permanente de Licitação torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar, sob a égide do Decreto
nº 10.024/19 e subsidiariamente as disposições da Lei 8.666/93 e suas alterações
posteriores, Licitação na Modalidade Pregão na sua Forma Eletrônica, do tipo Menor Preço Por Item, sob o Regime de Fornecimento, visando o Registro de preços
para eventual e futura contratação de empresa especializada no fornecimento de
Combustível e Gás Liquefeito Petróleo, para atender as necessidades da Prefeitura
Municipal de Icatu - MA. ABERTURA: 26 de maio de 2022, às 08h00min, através
da plataforma: https://licitar.digital/#home, demais informações no e-mail cplicatulicitacao@gmail.com. Icatu/MA, 10 de maio de 2022. Denilson Odilon Fonsêca
Pregoeiro.

A operadora HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, com registro na ANS sob o nº
35.751-1, diante da obrigação legal contida no inciso II, parágrafo único, art. 13, da Lei
nº 9656/98 e na Súmula nº 28/2015-ANS, bem como ainda, em face das tentativas
sem sucesso de notificação pessoal, vem, por meio do presente Edital, NOTIFICAR
os beneficiários abaixo listados para que, no prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar
desta publicação, regularizem a situação de seu plano de saúde, garantindo, assim,
a manutenção dos serviços contratados, podendo, para tanto, comparecer à sede da
empresa, situada na Avenida Getúlio Vargas, 2063 - Monte Castelo, São Luís - MA,
CEP: 65025-000, de segunda a sexta, horário comercial. A não regularização da situação
contratual no prazo acima conferido acarretará na adoção das medidas previstas na
legislação supramencionada. A HUMANA aproveita o ensejo para ressaltar o prazer em
tê-los como clientes, desejando que esta relação permaneça firme e duradoura.
CONTRATO:RNPJ000729
CNPJ:277951770001;CONTRATO:RNPJ007702
CNPJ:289700340001;CONTRATO:RNPJ008407
CNPJ:081726500001;
CONTRATO:433867
CNPJ:042271940001;CONTRATO:433955
CNPJ:318311210001;

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO – CSLIC
AVISO DE LICITAÇÃO
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 55/2022 - CSLIC/SEAP
PROCESSO Nº 71094/2022 - SEAP
A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária – SEAP, através de sua Comissão Setorial de
Licitação – CSLIC, torna público aos interessados que realizará a licitação em epígrafe NO DIA 2 DE
JUNHO DE 2022, ÀS 10H, pelo site eletrônico www.comprasnet.gov.br, cujo objeto é o registro de
preços para aquisição de insumos (ferragem, serralheria e estruturas metálicas) para manutenção
predial com mão-de-obra dos internos com o ensejo de atender as demandas desta Secretaria de
Estado de Administração Penitenciária do Maranhão.
O edital e seus anexos estão à disposição dos interessados nos sites https://www.gov.br/compras/pt-br
e http://seap.ma.gov.br/pregoes-online/, podendo, em caso de problemas nos sites acima, ser
adquirido gratuitamente na CSLIC/SEAP, através dos e-mails: cslicseap@gmail.com ou
cslic@seap.ma.gov.br, durante os dias úteis, das 8h às 12h e das 14h às 18h, e pelo telefone (98)
99228-7275.
São Luís/MA, 11 de maio de 2022
ANTONIO FELIPE GOMES DUARTE DE FARIAS
Pregoeiro Oficial – CSLIC/SEAP

OBJETO: Contratação de Empresa especializada em prestação de serviços de hemodiálise para o
Hospital de Cuidados Intensivos – HCI, administrada pela EMSERH.
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR LOTE.
DATA DA ABERTURA: dia 03/06/2022, às 9h, horário de Brasília/DF.
ID nº [937571].
LOCAL DE REALIZAÇÃO: 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,
e/ou
Bairro
do
Calhau,
São
Luís/MA,
pelos
e-mails
csl.emserh.ma@gmail.com
dayanne.emserh@gmail.com, ou pelo telefone (98) 3235-7333.
São Luís (MA), 9 de maio de 2022
Dayanne Estrela da Costa Leite
Agente de Licitação da EMSERH

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS
CNPJ Nº 06.933.519/0001-09
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
AVISO DE CONTINUAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022
O MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS-MA, através da Comissão Permanente de Licitação – CPL,
no uso de suas atribuições legais e regimentais, torna público aos interessados, em especial às
empresas participantes da licitação, que, nos termos da Lei n°. 8.666/93, a sessão pública para a
continuação da Tomada de Preços nº. 001/2022 acontecerá às 09h00min do dia 19 de maio de
2022, na sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Lima Campos, situada na Av. JK, s/nº - Centro,
Lima Campos–MA, com o resultado do julgamento das propostas de preços. Maiores informações
no endereço supracitado ou pelo e-mail: licitacao@limacampos.ma.gov.br.
Lima Campos–MA, 10 de maio de 2022.
Valmí Silva Júnior
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
Portaria nº 001 de 22 de outubro de 2021

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA - EMAP
AVISO DE ALTERAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 006/2022 – EMAP
A EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA – EMAP, por intermédio da Gerência
de Compras e Contratos da EMAP, torna público aos interessados que procedeu alteração nos termos do
edital da Licitação PREGÃO ELETRÔNICO N° 006/2022 – EMAP, cujo objeto é a contratação de empresa
especializada na prestação de serviços terceirizados para atividades administrativas na EMAP.
1) A data da sessão pública do PREGÃO ELETRÔNICO N° 006/2022 – EMAP, em vista das alterações
realizadas, fica marcada para às 9h30, hora de Brasília - DF, do dia 6 de junho de 2022, ou no primeiro dia
útil subsequente, na hipótese de não haver expediente na EMAP nesta data.
2) A versão alterada do Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no site
www.emap.ma.gov.br, no link Transparência/Compras, podendo ainda ser solicitados pelo e-mail:
csl@emap.ma.gov.br, durante os dias úteis, das 8h às 12h e das 13h às 17h. Fone: (98)
3216-6533/3216-6531/3216-6532 e 3216-6028.
São Luís/MA, 10 de maio de 2022
Genivaldo Silva Carvalho
Substituto Gerente de Compras e Contratos da EMAP

GERAL
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São Luís, quinta-feira, 12 de maio de 2022
SLEA - SÃO LUÍS ENGENHARIA AMBIENTAL S/A
CNPJ Nº 15.339.921/0001-50
RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO - Senhores Acionistas: Em cumprimento as disposições estatutárias, submetemos a apreciação de V.Sas. o relatório anual da administração e as demonstrações financeiras relativas ao exercício encerrado em 31/12/2021 da São Luís Engenharia Ambiental S/A. A Administração
agradece a todos que contribuíram para os resultados alcançados, especialmente a nossa equipe de colaboradores pelo empenho e dedicação, aos fornecedores e prestadores de serviços pela qualidade e pontualidade e aos clientes pela credibilidade em nosso trabalho. São Luís, 31 de março de 2022. Diretoria.
Balanços Patrimoniais em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de reais)
Demonstrações dos Fluxos de Caixa
Demonstrações dos Resultados
Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020
Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020
Nota 31.12.2021 31.12.2020
Ativo
Nota 31.12.2021 31.12.2020 Passivo
(Em milhares de reais)
(Em milhares de reais, exceto o lucro por ação)
Circulante
Circulante
Fornecedores............................................. 9
9.112
5.137
Nota 31.12.2021 31.12.2020 Fluxos de caixa das atividades operacionais: 31.12.2021 31.12.2020
Caixa e equivalente de caixa ..................... 4
550
17.677
Empréstimos e financiamentos.................. 10
2.346
3.670 Receita operacional líquida ......................... 16
(8.279)
6.186
130.226
128.856 (Prejuízo)/Lucro líquido do exercício .......................
Contas a receber de clientes ..................... 5
13.987
13.955
Obrigações fiscais ..................................... 11
4.176
5.892 Custos dos serviços prestados.................... 17
(132.784) (115.896) Ajustes para reconciliar o lucro ou prejuízo
Obrigações com pessoal ........................... 12
7.844
7.434 Lucro bruto ................................................
Impostos a recuperar ................................. 6
4.312
5.410
às disponibilidades:
(2.558)
12.960
Outras obrigações .....................................
1.022
358
Depreciação...........................................................
4.092
1.819
Despesas (receitas) operacionais:
Estoques ...................................................
1.418
1.159
24.500
22.491
673
284
Despesas administrativas .......................... 18
(4.122)
(2.958) Provisão para contingências trabalhistas e cíveis ...
1.847
880 Não circulante
Outras contas a receber ............................
Juros
e
encargos
sobre
empréstimos
e
Despesas tributárias ..................................
(256)
(830)
22.114
39.081
Empréstimos e financiamentos.................. 10
541
2.887
financiamentos .....................................................
1.012
1.127
Outras ........................................................
(225)
3
Tributos diferidos ....................................... 13
224
414
(2.502)
9.416
(4.603)
(3.785)
Não circulante
Partes relacionadas ................................... 7
43.963
57.692 Resultado financeiro Líquido
Variações nos ativos e passivos
19
Provisão
para
contingências
......................
14
1.625
952
Aumento
(diminuição)
em
contas
a
receber
..........
3.461
30.772
Receitas financeiras ..................................
149
1.932
Realizável a Longo Prazo
46.353
61.945
(259)
(43)
Despesas financeiras ................................
(1.267)
(1.275) Aumento (diminuição) em estoques .....................
Contas a receber de clientes ..................... 5
23.562
27.055 Patrimônio liquido
15
Aumento (diminuição) em impostos a recuperar ...
1.098
71
(1.118)
657
Partes relacionadas ................................... 7
520
Capital social ............................................
5.168
5.168 Resultado antes do imposto de renda
Aumento (diminuição) em partes relacionadas .....
(290)
Reservas
de
lucros
....................................
535
Aumento
(diminuição)
em
outros
ativos
................
(967)
251
e contribuição social ...............................
(8.279)
9.832
Imobilizado................................................. 8
22.501
24.003
Prejuízos acumulados ...............................
(7.324)
- Imposto de renda e contribuição
Aumento (diminuição) em fornecedores ................
(9.754)
(258)
46.583
51.058
(2.156)
5.703
Aumento (diminuição) em obrigações fiscais a pagar ..
(1.716)
(3.343)
social sobre o lucro
20
Total do Ativo .............................................
68.697
90.139 Total do Passivo e Patrimônio Líquido ...
68.697
90.139
410
760
Imposto de renda ......................................
(2.355) Aumento (diminuição) em obrigações com pessoal ...
Aumento
(diminuição)
em
outras
obrigações
........
664
129
Contribuição social ....................................
(877)
Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020
Aumento de imposto de renda e contribuição
Imposto de renda e contribuição social
(Em milhares de reais)
social diferidos .....................................................
414
diferidos ...................................................
190
(414)
Reservas de lucros
190
(3.646) Recursos líquidos gerados nas atividades
Capital
Reserva
Reserva de
Prejuízos
operacionais
..........................................................
(9.855)
38.169
(Prejuízo)/Lucro líquido do exercício ......
(8.089)
6.186
social
legal retenção de lucros
Total acumulados
Total (Prejuízo)/Lucro líquido do exercício
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Saldos em 1º de janeiro de 2020 ................................................
4.705
456
7.657
8.113
12.818
Aquisição de ativo imobilizado...............................
(2.590)
(12.263)
por ação do capital social .......................
(1,57)
1,20
Lucro líquido do exercício ............................................................
6.186
6.186
Recursos líquidos aplicados nas atividades
Demonstrações dos Resultados Abrangentes
Constituição da reserva legal ......................................................
309
309
(309)
de investimento......................................................
(2.590)
(12.263)
Exercicios Findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020
Aumento do capital social conf. AGE de 11/02/2020 ...................
463
463
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
(Em milhares de reais)
Distribuição de dividendos conf. AGE de 02/06/2020..................
(6.071)
(6.071)
(6.071)
Aumento de capital social ......................................
463
Distribuição de dividendos conf. AGO de 30/07/2020 .................
(7.693)
(7.693)
(7.693)
31.12.2021 31.12.2020
Financiamentos pagos...........................................
(4.682)
(1.806)
Transferência para reserva de lucro ............................................
5.877
5.877
(5.877)
- (Prejuízo)/Lucro Líquido do Exercício .....................
(8.089)
6.186
Distribuição de dividendos .....................................
(13.764)
Saldos em 31 de dezembro de 2020 ..........................................
5.168
765
(230)
535
5.703 Outros Resultados Abrangentes..............................
- Recursos líquidos gerados nas atividades
Prejuízo do exercício ...................................................................
(8.089)
(8.089) Resultado Abrangente Total .................................
(8.089)
6.186
de financiamento ...................................................
(4.682)
(15.107)
Compensação de prejuízos .........................................................
(765)
230
(535)
765
230
(Redução)/Aumento de caixa e equivalentes de caixa ..
(17.127)
10.799
% de PartiSaldos em 31 de dezembro de 2021 ..........................................
5.168
(7.324)
(2.156)
Demonstração do aumento (diminuição) no caixa
cipação 31.12.2021 31.12.2020
Passivo
e equivalentes de caixa:
As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
Fornecedores de longo prazo
No início do exercício ............................................
17.677
6.878
Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Contábeis em 31 de dezembro de 2021 e 2020
VITAL Engenharia Ambiental S/A .....
50,00%
16.035
25.111
No final do exercício ..............................................
550
17.677
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
URCD Ambiental (LIMPEL) ..............
50,00%
27.928
29.764 (Redução)/Aumento de caixa e equivalentes
2.817
1 - Contexto Operacional: 1.1 - Objeto Social: A São Luís Engenharia de custeio por absorção. Os custos diretos são apropriados mediante ARENDAL Locadora Ltda. ................
de caixa .................................................................
(17.127)
10.799
43.963
57.692
Ambiental S.A. (Companhia) é uma sociedade anônima de capital de apontamento de forma objetiva, e os custos indiretos são apropriados por meio Total no Passivo .............................
fechado, subsidiária da Vital Engenharia Ambiental S.A., em 14 de março de de rateio com base na capacidade normal de produção, incluindo gastos Os valores de partes relacionadas são representados basicamente por faturas e sessenta e três mil reais), passando o capital social de R$4.705 (quatro
2012 (data da constituição) e tem como objeto social à execução, por meio incorridos na aquisição de estoques, custos de produção e transformação e de locação de equipamentos operacionais com empresas ligadas direta ou milhões, setecentos e cinco mil reais) para R$5.168 (cinco milhões, cento e
de Parceria Público-Privada na modalidade Concessão Administrativa do outros custos incorridos em trazê-los às suas localizações e condições indiretamente. Os saldos mantidos com partes relacionadas não são passíveis sessenta e oito mil reais), mediante a subscrição de 463.000 (quatrocentas
e sessenta três mil) novas ações ordinárias, todas nominativas e sem valor
serviço de limpeza pública, a disposição final, em aterro sanitário, e tratamento existentes. A Companhia reconhece as perdas, quando aplicável, no estoque de qualquer encargo remuneratório e não possuem vencimento.
dos resíduos sólidos urbanos classificados, segundo a ABNT, como sendo considerando a diferença entre o preço praticado e custo médio apurado. 8. Imobilizado
Taxa Anual
31.12.2021 31.12.2020 nominal. b) Reserva legal e distribuição de lucros e dividendos: O Estatuto
classe II-A e classe II-B, provenientes da limpeza urbana do Município de e. Imobilizado: Demonstrado aos custos de aquisição, formação ou a) Composição
de DepreDepreciação
Valor
Valor prevê que dos lucros líquidos apurados nos exercícios serão destinados 5%
construção, deduzidos das depreciações que não supera o valor provável de
São Luís - MA.
ciação % Custo Acumulada Residual
Residual (cinco por cento) à constituição da reserva legal, até o limite de 20% (vinte
2 - Apresentação das Demonstrações Contábeis: 2.1 - Base de recuperação determinado com base nos resultados das operações futuras. As Instalações ............
10 15.925
(1.851) 14.074
16.402 por cento) do capital social e 3% (três por cento) à distribuição aos acionistas
como dividendo obrigatório, podendo a Assembleia Geral deliberar pela
preparação e apresentação das demonstrações contábeis: a) Declaração de depreciações são calculadas pelo método linear, com base na vida útil Equipamentos de
conformidade: As demonstrações contábeis da Companhia foram elaboradas econômica estimada dos bens, conforme descrito na Nota Explicativa nº 8. A campo e auxiliar..
20 3.471
(1.770)
1.701
2.106 distribuição a menor. c) Reserva de retenção lucros: O Estatuto prevê que após
e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas Companhia avalia a cada exercício o valor para identificação da Veículos.................
20 7.754
(4.814)
2.940
4.146 a constituição da reserva legal e da distribuição aos acionistas como dividendo
obrigatório, a Assembleia Geral poderá deliberar pela retenção de todo o lucro.
no Brasil, aplicáveis às pequenas e médias empresas ( NBC TG 1000) e, em recuperabilidade de ativos (impairment). Um ativo imobilizado é considerado Imobilizações
d) Resultado por ação
consonância com a Lei das Sociedades por Ações, bem como as normas passível de ajuste de desvalorização quando seu valor contábil exceder seu
- 2.836
2.836
838
Resultado
Quantidade Resultado por
e procedimentos contábeis emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos valor recuperável. Os métodos de depreciação, as vidas úteis e os valores em andamento ....
do Exercício
de ações
ação - em R$
Contábeis - CPC – PME (Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas). residuais são revistos a cada encerramento de exercício e eventuais ajustes Outras
10 1.284
(334)
950
511 31.12.2021.................
(8.089)
5.168
(1,57)
A elaboração das demonstrações financeiras em conformidade com os são reconhecidos como mudança das estimativas contábeis. (a) Perda imobilizações ......
31.270
(8.769) 22.501
24.003 31.12.2020.................
6.186
5.168
1,20
CPCs exige a utilização de determinadas estimativas contábeis essenciais. (impairment) estimada de ativos não financeiros: A Companhia verifica se
Requer, ainda, que a Administração julgue a maneira mais apropriada para há evidência objetiva de que o ativo financeiro ou o grupo de ativos financeiros b) Movimentação do Imobilizado
16 - Receita operacional líquida
31.12.2021 31.12.2020
a aplicação das políticas contábeis. As áreas em que os julgamentos e está deteriorado. Um ativo ou grupo de ativos financeiros está deteriorado e os
Equip. de
Imobiliza151.870
150.301
Receita de Serviços.................................................
estimativas significativos foram feitos para a elaboração das demonstrações prejuízos de impairment são incorridos somente se há evidência objetiva de
Insta- Campo e
Veíções em
OuTotal de Receita Bruta ...........................................
151.870
150.301
contábeis são apresentadas na Nota Explicativa nº 2.e. b) Data de aprovação impairment como resultado de um ou mais eventos ocorridos após o Descrição
lações
Aux. culos andamento
tros
Total
(-) ISS ......................................................................
(7.593)
(7.515)
das demonstrações contábeis: Em 31 de março de 2022, a Diretoria aprovou reconhecimento inicial dos ativos (um “evento de perda”) e aquele evento (ou Saldo líquido
(2.506)
(2.485)
estas demonstrações contábeis e autorizou a sua divulgação. c) Base de eventos) de perda tem um impacto nos fluxos de caixa futuros estimados do em 31.12.2020...... 16.402
2.106 4.146
838
511 24.003 (-) PIS ......................................................................
mensuração: As demonstrações contábeis foram preparadas com base ativo financeiro ou grupo de ativos financeiros que podem ser estimados de Adições ................... 1.461
(11.545)
(11.445)
(-)
COFINS
..............................................................
240
319
60
510 2.590
no custo histórico, exceto pela valorização de certos ativos financeiros maneira confiável. Os ativos que têm uma vida útil indefinida, e são testados
(21.644)
(21.445)
(23)
(46)
(5)
(74) Total de Impostos s/Faturamento ........................
(mensurados a valor justo). A preparação das demonstrações contábeis requer anualmente para identificar eventual necessidade de redução ao valor Baixas .....................
130.226
128.856
Transferências
........
(1.938)
1.938
- Receita Operacional Liquida ................................
o uso de certas estimativas contábeis e o exercício de julgamento por parte da recuperável (impairment). Os ativos que estão sujeitos à amortização são
17 - Custos dos serviços prestados
31.12.2020 31.12.2020
Administração da Companhia no processo de aplicação das políticas contábeis revisados para a verificação de impairment sempre que eventos ou mudanças (-) Baixas de
23
46
5
74 Insumos ...................................................................
(20.061)
(15.489)
do grupo. Aquelas áreas que requerem maior nível de julgamento e possuem nas circunstâncias indicarem que o valor contábil pode não ser recuperável. depreciação ..........
(645) (1.525)
(71) (4.092) Pessoal ....................................................................
maior complexidade, bem como as áreas nas quais premissas e estimativas Uma perda por impairment é reconhecida quando o valor contábil do ativo (-) Depreciação ....... (1.851)
(63.093)
(58.451)
são significativas estão divulgadas no item (e). d) Moeda funcional e moeda de excede seu valor recuperável, o qual representa o maior valor entre o valor Saldo líquido
Locação ...................................................................
(22.856)
(15.886)
apresentação: Estas demonstrações contábeis estão apresentadas em Real, justo de um ativo menos seus custos de venda e o seu valor em uso. Os ativos em 31.12.2021...... 14.074
1.701 2.940
2.836
950 22.501 Serviços de terceiros ...............................................
(22.164)
(23.406)
que é a moeda funcional e a moeda de apresentação da Companhia. Todos não financeiros que tenham sido ajustados por impairment, são revisados Saldo líquido
Depreciação ............................................................
(3.722)
(1.802)
os saldos foram arredondados para o milhar mais próximo, exceto quando subsequentemente para a análise de uma possível reversão do impairment na em 31.12.2019...... 5.725
1.015 5.634
838
347 13.559
(888)
(862)
Outros
......................................................................
indicado de outra forma. e) Uso de estimativas e julgamentos: Ao preparar data do balanço. Para o exercício findo em 31 de dezembro de 2021, não Adições ................... 10.798
1.585
- 3.608 15.991
(132.784) (115.896)
as demonstrações contábeis a Administração da Companhia se baseia em foram identificadas pela Administração, evidências objetivas que pudessem Baixas ..................... (121)
(12)
(195)
- (3.400) (3.728)
estimativas e premissas derivadas da experiência histórica e outros fatores, justificar o registro de perdas de impairment dos ativos não financeiros. (-) Baixas de Depre18 - Resultado financeiro líquido
31.12.2021 31.12.2020
incluindo expectativas de eventos futuros, as quais se consideram razoáveis f. Provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas: Provisões são
12
195
4
211 Receitas Financeiras
e relevantes. A aplicação das estimativas e premissas frequentemente requer constituídas para todas as contingências referentes a processos judiciais para ciação/Amortiz. ......
Sobre
aplicações
financeiras
.................................
41
50
(494) (1.488)
(48) (2.030)
julgamentos relacionados a assuntos que são incertos, com relação aos os quais é provável que uma saída de recursos seja feita para liquidar a (-) Depreciação .......
Juros ......................................................................
115
1.976
resultados das operações e ao valor dos ativos e passivos. Ativos e passivos contingência/obrigação e uma estimativa razoável possa ser feita. A avaliação Saldo líquido
(7)
(94)
(-) PIS e COFINS s/receitas financeiras ................
2.106 4.146
838
511 24.003
sujeitos a estimativas e premissas incluem a mensuração de instrumentos da probabilidade de perda inclui a avaliação das evidências disponíveis, a em 31.12.2020...... 16.402
149
1.932
financeiros, provisão para perdas em ativos, provisão para imposto de renda e hierarquia das leis, as jurisprudências disponíveis, as decisões mais recentes 9 - Fornecedores
31.12.2021 31.12.2020 Total ........................................................................
contribuição social e outras avaliações similares. Os resultados operacionais nos tribunais e sua relevância no ordenamento jurídico, bem como a avaliação Fornecedores nacionais (i) ......................................
Despesas
Financeiras
9.112
5.137
e posição financeira podem diferir se as experiências e premissas utilizadas dos assessores legais da Companhia. As provisões são revisadas e ajustadas
9.112
5.137
Bancária.................................................................
(57)
(51)
na mensuração das estimativas forem diferentes dos resultados reais. 2.2 - para levar em conta alterações nas circunstâncias, tais como prazo de (i) Representado basicamente por faturas em aberto de fornecedores de Juros ......................................................................
(198)
(97)
Novas normas e pronunciamentos emitidos e ainda não aplicáveis: Uma série prescrição aplicável, conclusões de inspeções fiscais, trabalhistas e insumos e serviços utilizados nas operações da Companhia.
(1.012)
(1.127)
Encargos s/financiamentos....................................
de novas normas serão efetivas para exercícios iniciados após 1º de janeiro de previdenciárias ou exposições adicionais identificadas com base em novos 10 - Empréstimos e Financiamentos
o
(1.267)
(1.275)
Total
........................................................................
2022, conforme segue: • 1 de janeiro de 2022 - Contratos onerosos – custo assuntos ou decisões de tribunais. Os passivos contingentes são avaliados pela
Circulante
Não Circulante Resultado Financeiro Líquido ..............................
(1.118)
657
de cumprimento de um contrato (alterações ao NBC TG 25 (R1)/IAS 37); • 1o Administração com o apoio dos assessores legais da Companhia, onde aqueles Agente Financeiro
31.12.2021 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2020
de janeiro de 2022 - Ciclo anual de melhorias às normas IFRS 2018-2020 considerados como provável o risco de perda, e quando os montantes envolvidos
5
- 19 - Despesas de IRPJ e CSLL: Conciliação da despesa de imposto de renda
(alterações ao IFRS 1, IFRS 9, IFRS 16 e IAS 41); • 1o de janeiro de 2022 forem mensuráveis com suficiente segurança, são provisionados nas Banco Bradesco S.A. .....
5
- e contribuição social no resultado: a) Tributos correntes
– Imobilizado – Receitas antes do uso pretendido (alterações ao NBC TG demonstrações contábeis e os de perda possível, desde que relevantes, são Total Finame (a) ............
31.12.2021 31.12.2020
383
542
383
27 (R4)/IAS 16); • 1o de janeiro de 2022 - Referências à estrutura conceitual divulgados nas notas explicativas. g. Imposto de renda e contribuição social Banco Daycoval S.A. ......
Lucro (prejuízo) antes do Imposto de Renda
o
(alterações ao NBC TG 15/IFRS 3); • 1 de janeiro de 2023 - Classificação (corrente e diferido): As despesas de imposto de renda e contribuição social do Total de Leasing
e
Contribuição
Social
.............................................
(8.279)
9.832
383
542
383
de passivo como circulante e não circulante (alterações ao NBC TG 26 (R4)/ período são calculados pelo regime de tributação do Lucro Real. Os encargos de Financeiro (b) ..............
282
282
541
823 Imposto de Renda e Contribuição Social às alíquotas
IAS 1 e NBC TG 23/IAS 8); • 1o de janeiro de 2023 - IFRS 17 Contratos de imposto de renda e contribuição social são calculados com base nas leis Banco do Nordeste S.A. .
nominais (34%) .............................................................
(3.343)
Seguro, e alterações à IFRS 17 Contratos de Seguro. A Companhia não tributárias promulgadas na data do balanço. A alíquota do imposto de renda é Caterpillar Financial S.A.
95
180
95
Efeito do Imposto de Renda e Contribuição Social
adotou antecipadamente essas normas na preparação destas demonstrações 15% com adicional de 10% sobre uma base superior a R$ 240 anuais e a Banco Daimler
sobre:
contábeis. Entretanto, não se espera que essas normas novas e alteradas alíquota da contribuição social é de 9%. O imposto de renda e contribuição social Chrysler S.A..................
546
Adições permanentes ............................................
(7)
(5)
tenham um impacto significativo nas demonstrações contábeis da Companhia. diferidos são reconhecidos sobre as diferenças temporárias decorrentes de Total CDC (e) .................
377
1.008
541
918
Adições temporárias ..............................................
(362)
(908)
3 - Resumo das Principais Políticas Contábeis: a. Apuração do resultado: diferenças entre as bases fiscais dos ativos e passivos e seus valores contábeis Conta Garantida (d) ........
1.586
2.115
1.586
Exclusões
temporárias
..........................................
275
É apurado em conformidade com o regime contábil de competência de nas demonstrações contábeis e são determinados usando alíquotas de imposto Total Empréstimos .......
1.586
2.115
1.586
exercícios. b. Instrumentos financeiros: (i) Ativos financeiros não (base a legislação fiscal) promulgadas, ou substancialmente promulgadas, na
Compensação de base negativa ...........................
763
2.346
3.670
541
2.887
derivativos: A Companhia reconhece os ativos financeiros inicialmente na data do balanço. h. Receita de serviços: A receita do contrato compreende o Total Geral .....................
Outros ....................................................................
(428)
data da negociação na qual a Companhia se torna uma das partes das valor inicial acordado no contrato acrescido de variações decorrentes de a) FINAME, parte com taxa fixa de 6% a.a. e parte vinculados a TJLP. O prazo Despesa com Imposto de Renda e
disposições contratuais do instrumento. Os ativos financeiros da Companhia solicitações adicionais, reclamações e pagamentos de incentivos contratuais, na para pagamento é de 60 meses com vencimento da última parcela em 2021; Contribuição Social ................................................
(370)
(3.646)
incluem caixa e equivalentes de caixa e aplicações financeiras. Os ativos ou condição em que seja provável que elas resultem em receita e possam ser b) LEASING FINANCEIRO, arrendamento com taxa prefixada de 15,05% a.a.. Despesa de Imposto de Renda e Contribuição
passivos financeiros são compensados e o valor líquido apresentado no mensuradas de forma confiável. Tão logo o resultado de um contrato de O prazo para pagamento é de 48 meses com vencimento da última parcela
Social - correntes .................................................
(3.232)
balanço patrimonial quando, e somente quando, a Companhia tenha o direito prestação de serviços possa ser estimado de maneira confiável, a receita do em 2022. c) CDC, empréstimos com taxa média prefixada de 14,17% a.a.
legal de compensar os valores e tenha a intenção de liquidar em uma base contrato é reconhecida no resultado na medida do estágio de conclusão do O prazo para pagamento entre 33 e 48 meses com vencimento das últimas Despesa de Imposto de Renda e Contribuição
Social - diferidos ..................................................
190
(414)
líquida ou de realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente. Caixa e contrato. O estágio de conclusão é avaliado pela referência do levantamento parcelas entre 2021 e 2022. d) CONTA GARANTIDA, disponibilizada a taxa
190
(3.646)
equivalentes de caixa: Caixa e equivalentes de caixa abrangem saldos de dos trabalhos realizados. A receita compreende o valor justo da contraprestação média prefixada de 12% a.a. O contrato é renovável por períodos iguais de
caixa e investimentos financeiros com vencimento original de até 90 dias a recebida ou a receber pelo contrato de prestação de serviço celebrado entre a 180 dias. • Garantias - As garantias dos contratos de financiamento são os Alíquota efetiva de Imposto de Renda e
2%
37%
partir da data da contratação. Os quais são sujeitos a um risco insignificante de Companhia e seus clientes. A receita é apresentada líquida dos impostos, dos próprios bens financiados. • Covenants - Os contratos de financiamento não Contribuição Social ................................................
alteração no valor e são utilizadas na gestão das obrigações de curto prazo. A abatimentos e dos descontos. i. Resultado básico por ação: O cálculo do possuem covenants.
b) Tributos Diferidos: Os tributos diferidos são constituídos pela margem de
31.12.2021 31.12.2020
Companhia possui classificados em caixa e equivalentes de caixa saldos em resultado básico por ação é feito através da divisão do resultado do exercício, 11 - Obrigações fiscais
lucro sobre o montante a receber de órgãos públicos, devidamente excluídos/
116
330
conta corrente bancária e aplicações financeiras, conforme Nota Explicativa n° atribuído aos detentores de ações da Companhia, pela quantidade média PIS s/Faturamento...................................................
adicionados na apuração do lucro real.
4. Empréstimos e recebíveis: Empréstimos e recebíveis são ativos ponderada de ações ordinárias em circulação durante o mesmo período. A COFINS s/Faturamento ...........................................
533
1.518
20 - Gestão de Riscos Financeiros: a) Considerações Gerais: As políticas
financeiros não derivativos com pagamentos fixos ou determináveis e que não Companhia não possui instrumentos com efeitos dilutivos, e, portanto, o PIS diferida ..............................................................
590
653
de
gerenciamento de risco da Companhia foram estabelecidas para identificar
são cotados em um mercado ativo. Os empréstimos e recebíveis são resultado básico por ação é igual ao resultado diluído por ação. COFINS diferida ......................................................
2.716
3.009
e analisar os riscos, definir limites de riscos e controles apropriados, e para
mensurados pelo valor de custo amortizado utilizando o método de juros j. Demonstração dos Fluxos de Caixa: As demonstrações dos fluxos de Obrigações fiscais sobre lucro ................................
124
monitorar os riscos e a aderência aos limites impostos. As políticas de risco e
efetivos, deduzidos de qualquer perda por redução do valor recuperável. A caixa foram preparadas pelo método indireto e estão apresentadas de acordo Impostos retidos de terceiros ..................................
220
217
os sistemas são revistos regularmente para refletir mudanças nas condições
receita de juros é reconhecida através da aplicação da taxa de juros efetiva, com Seção 7 do CPC aplicável a pequenas e médias empresas (CPC PME). PIS e COFINS s/Receitas financeiras .....................
1
41
de mercado e atividades da Companhia. As atividades da Companhia as
exceto para créditos de curto prazo quando o reconhecimento dos juros seria 4 - Caixa e Equivalente de Caixa
31.12.2021 31.12.2020
4.176
5.892
imaterial. Redução ao valor recuperável de ativos financeiros: Ativos Bancos conta movimento ........................................
285
14.787
expõem a diversos riscos financeiros: risco de liquidez, risco de crédito e
31.12.2021 31.12.2020 exposição a risco de taxa de juros. A gestão de risco da Companhia concentrafinanceiros, exceto aqueles designados pelo valor justo por meio do resultado, Aplicações de liquidez imediata ..............................
265
2.890 12 - Salários e obrigações Sociais
2.030
1.996 se na imprevisibilidade dos mercados financeiros e busca minimizar os
são avaliados por indicadores de redução ao valor recuperável no final de cada
550
17.677 Salários a pagar ......................................................
período de relatório. As perdas por redução ao valor recuperável são As aplicações financeiras estão substancialmente concentradas em CDBs Provisão de férias e encargos .................................
4.404
4.065 potenciais efeitos adversos no seu desempenho financeiro. A gestão de risco
reconhecidas se, e apenas se, houver evidência objetiva da redução ao valor (Certificados de Depósitos Bancários), mantidas em instituições financeiras Encargos sociais a recolher ....................................
1.410
1.373 é pautada pela identificação, mensuração e mitigação dos riscos mapeados
recuperável do ativo financeiro como resultado de um ou mais eventos que de primeira linha, com remuneração de 100% do Certificado de Depósito
7.844
7.434 para todos os negócios da Companhia. b) Gerenciamentos de Riscos: A
tenham ocorrido após seu reconhecimento inicial, com impacto nos fluxos de Interbancário (CDI) em 31 de dezembro de 2021e 2020.
13 - Tributos diferidos: Os tributos diferidos (IRPJ e CSLL) está relacionado Companhia está exposta: (i) a riscos de liquidez, em virtude da possibilidade
caixa futuros estimados desse ativo. (ii) Passivos financeiros não 5 - Contas a Receber de Clientes
aos lucros não realizados e são decorrentes de valores a receber oriundo dos de não ter caixa suficiente para atender suas necessidades operacionais; (ii)
derivativos: A Companhia reconhece títulos de dívida emitidos e passivos
Circulante
Não Circulante contratos com órgãos públicos, com base na legislação fiscal vigente.
aos riscos de mercado, decorrentes de variações das taxas de juros e preços;
subordinados inicialmente na data em que são originados. Todos os outros
31.12.2021 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2020 Passivo não circulante
31.12.2021 31.12.2020 e (iii) aos riscos de crédito, decorrentes da possibilidade de inadimplemento
passivos financeiros (incluindo dos passivos designados pelo valor justo Saldos vincendos (i) .......
13.987
13.955
- Tributos diferidos .....................................................
224
414 de suas contrapartes em aplicações financeiras e contas a receber. A gestão
registrados no resultado) são reconhecidos inicialmente na data de negociação Saldos vencidos a
224
414 de riscos de liquidez, de mercado e de crédito se dá através de mecanismos
na qual a Companhia se torna uma parte nas disposições contratuais do mais de 360 dias...........
23.562
27.055
instrumento. A Companhia classifica os passivos financeiros não derivativos a
13.987
13.955
23.562
27.055 14 - Provisões para contingências: A Companhia é parte em processos de manutenção de caixa mínimo e acompanhamento do mercado financeiro,
valor justo por meio do resultado. Tais passivos financeiros são reconhecidos
trabalhistas e não trabalhistas para os quais a Administração entende ter buscando minimizar a exposição dos ativos e passivos, de modo a proteger a
inicialmente pelo valor justo acrescido de quaisquer custos de transação (i) Representado por faturas ou duplicatas a vencer na data do balanço, como constituído, com base nas informações recebidas dos seus assessores rentabilidade dos contratos e o patrimônio.
atribuíveis. Após o reconhecimento inicial, esses passivos financeiros são também por serviços já executados e ainda não faturado. As faturas vencidas jurídicos e na experiência anterior referente às quantias reivindicadas, provisão 21 - Seguros: Por exigência contratual, a companhia mantém cobertura
foram
repactuadas
com
novos
prazos
de
vencimento
com
a
Prefeitura
medidos pelo custo amortizado através do método dos juros efetivos.
para contingências em montante considerado suficiente para cobrir perdas de seguros para garantir a execução do serviço público de disposição final
(iii) Instrumentos financeiros derivativos: A Companhia não opera com Municipal de São Luís. Este montante tem previsão de ser recebido entre prováveis. Em 31 de dezembro de 2021 foi constituída provisão no valor de em aterro sanitário dos resíduos sólidos provenientes da limpeza urbana do
instrumentos financeiros derivativos. De acordo com suas políticas financeiras, os anos de 2022 a 2026. Após o acordo com a prefeitura foram recebidos R$ 1.625 (R$ 952 em 2020).
município de São Luís - MA. As premissas de risco adotadas e importância
a Companhia não efetua operações envolvendo instrumentos financeiros que R$3.493. Em 31 de dezembro de 2021, a Administração, com base em sua
Provável seguradas, dada a sua natureza, não fazem parte do escopo de uma auditoria
tenham caráter especulativo. c. Contas a receber: Os valores a receber são avaliação do risco de crédito, entende que não se faz necessária a constituição
31.12.2021 31.12.2020 das demonstrações contábeis e, portanto, não foram revisadas por nossos
demonstrados a valor justo, já deduzidos da provisão estimada para créditos de provisão para perdas esperadas de crédito.
659
947 auditores independentes.
31.12.2021 31.12.2020 Trabalhista ...............................................................
de liquidação duvidosa, que é constituída, quando necessário, em montante 6 - Impostos a Recuperar
966
5
3.011
1.477 Cível ........................................................................
31.12.2021
considerado suficiente pela Administração para cobrir eventuais perdas na IRRF a recuperar .....................................................
1.625
952
IRPJ
de
anos
anteriores
a
recuperar.......................
503
3.153
Importâncias Prêmios
realização das contas a receber, considerando os riscos envolvidos. Essa
18
- Não existem processos classificados como possíveis para o exercício findo em Riscos
Datas de Vigência
Seguradas Líquidos
avaliação, realizada periodicamente, considera a conjuntura econômica, a CSLL de anos anteriores a recuperar .....................
780
780 31 de dezembro de 2021 e de 2020 a ser divulgado.
Responsabilidade Civil
experiência passada e os riscos específicos e globais em relação às INSS a recuperar .....................................................
4.312
5.410 15 - Patrimônio líquido: a) Capital Social: Em 31 de dezembro de 2021 - Execução PPP........... 05/05/2021 à 05/05/2022
8.753
17
operações, aos devedores e garantidores. d. Estoques: Os estoques são
500
1
avaliados ao custo médio de aquisição ou de produção, reduzido por provisão 7 - Partes Relacionadas
% de Partio capital social, totalmente subscrito e integralizado é de R$5.168 (cinco Equipamentos Gerais.... 14/11/2021 à 14/11/2022
para perda ao valor de mercado, quando aplicável. O custo dos estoques inclui Ativo
cipação 31.12.2021 31.12.2020 milhões, cento e sessenta e oito mil reais), representado por 5.168.000 (cinco
DIRETORIA
CONTADOR
gastos incorridos na produção, transporte e armazenagem dos estoques. No Contas a receber
milhões, cento e sessenta e oito mil) ações ordinárias, todas nominativas e
caso de estoques acabados, o custo inclui os gastos gerais de fabricação URCD Ambiental (LIMPEL) ..............
50,00%
520
- sem valor nominal. Em 11 de fevereiro de 2020 as acionistas aprovaram um
André Neves Monteiro Vianna
Walter Luis da Silva Junior
baseadas na capacidade normal de operação. A Companhia utiliza o método Total Ativo .......................................
520
- aumento de capital social da Companhia, no valor de R$463 (quatrocentos
Marcos José da Silva
CRC-RJ 093.575/O-7
Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Contábeis
Aos acionistas, Conselheiros e Administradores da
exercício, apresenta prejuízos acumulados e capital circulante líquido negativo são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas e respectivas divulgações feitas pela administração. • Concluímos sobre
São Luís Engenharia Ambiental S.A. - Rio de Janeiro - RJ
de R$2.386 mil. Essa situação indica a existência de incerteza relevante em conjunto, estejam livres de distorção relevante, independentemente se a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade
Opinião: Examinamos as demonstrações contábeis São Luís Engenharia que pode levantar dúvida quanto à capacidade de continuidade operacional causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe uma
Ambiental S.A. (“Companhia”), que compreendem o balanço patrimonial da Companhia. A continuidade das atividades operacionais da Companhia opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas, não, uma incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar
em 31 de dezembro de 2021 e as respectivas demonstrações do resultado, depende da implantação dos reajustes ordinários, do reconhecimento do garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da
do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos termo de reconhecimento da dívida (TRD) e suporte financeiro por parte dos e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar
de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes seus acionistas. A Administração da Companhia preparou as demonstrações relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas
notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em contábeis no pressuposto de continuidade dos negócios. Nossa opinião são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as
nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam não contém ressalva relacionada a esse assunto. Responsabilidades da influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e administração e da governança pelas demonstrações contábeis: A dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis. nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia,
financeira, da São Luís Engenharia Ambiental S.A. em 31 de dezembro de administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação Como parte da auditoria realizada, de acordo com as normas brasileiras e eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a não mais se manter
2021, o desempenho de suas operações e os seus respectivos fluxos de das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura
caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis as pequenas e médias empresas (NBC TG ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as
adotadas no Brasil, aplicáveis às pequenas e médias empresas (NBC TG 1000 – Contabilidade para pequenas e médias empresas) e pelos controles avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os
eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.
1000). Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de
normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre
em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações contábeis, a procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtivemos outros aspectos, do alcance e da época dos trabalhos de auditoria planejados
intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. e das constatações significativas de auditoria, inclusive as deficiências
contábeis”. Somos independentes em relação à Companhia, de acordo com continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior significativas nos controles internos que, eventualmente, tenham sido
os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar identificadas durante nossos trabalhos.
Rio de Janeiro, 31 de março de 2022.
Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de das demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas
Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa intencionais. • Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes
acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados
suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Incerteza relevante governança da Companhia são aqueles com responsabilidade pela supervisão nas circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre
Marcio Romulo Pereira
relacionada com a continuidade operacional: Conforme demonstrações do processo de elaboração das demonstrações contábeis. Responsabilidades a eficácia dos controles internos da Companhia. • Avaliamos a adequação Grant Thornton Auditores Independentes
CT CRC RJ 076774-O – 7
contábeis de 31 de dezembro de 2021 a Companhia apresentando prejuízo no do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis: Nossos objetivos das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis CRC SP 025.583/O-1

FTL - Ferrovia Transnordestina Logística S.A.
CNPJ/MF nº 17.234.244/0001-31
Torna público que requereu ao Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA a prorrogação de sua Licença
de Operação nº 1412/2017 até a data 10/11/2022, para operação
da malha ferroviária nos Estados do Maranhão, Ceará e Piauí.
Andres Kiekebusch
Gerente Geral de Meio Ambiente

Comunicado oi aos clientes
Em função da incorporação da Telemar Norte Leste S.A. pela Oi S.A., ﬁrmada pelo Ato n˚ 678/2021
de 01.02.2021, publicado no diário oﬁcial da união na data 02.02.2021, e posteriormente ratiﬁcada
mediante o cumprimento da condicionante deste ato, com publicação em 03.05.2021 no diário
oﬁcial da união sob o ato n° 2.875/2021, os planos de serviços existentes sobre a tutela da Telemar Norte
Leste S.A. passarão a ser suportados pela Oi S.A., não havendo prejuízo algum aos consumidores adquirentes
dos respectivos planos.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 016/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 031/2022 – CPL/MIRADOR
A Prefeitura Municipal de Mirador - MA, localizada na Rua Jornalista Mauritonio Meire, 22 – Centro, comunica aos interessados que realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico, em 24/05/2022, às
09:00hrs, horário local, objetivando o registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros
alimentícios para atender as necessidades das diversas secretarias de Mirador/MA (não será permitida
adesão/carona à ata de registro de preços decorrente deste certame), por meio do sistema https://www.comprasmirador.com.br/.
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.
MIRADOR (MA), 11/05/2022
Deusevan Pereira de Brito
Pregoeiro

O DIGITAL TAMBÉM
É O NOSSO NORMAL!
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MILHÕES
DE ACESSOS

o imparcial.com.br

IMPAR

oimparcial.com.br

Thayane Maramaldo
E-mail: maramaldothay@gmail.com
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São Luís, quinta-feira, 12 de maio de 2022

<VOLITAR=

APÓS OFICINAS

ProjetoArtedaNossa
Genteencerracomfestas

FláviaBittencourtfará
showsolidárioemSãoLuís

O Arte da Nossa Gente realizou oficinas e vivências artísticas, compartilhando e
multiplicando conhecimento e aprendizado em 21 comunidades de São Luís

A

o longo de 3 meses, o Projeto
Arte da Nossa Gente levou
um total de 42 oﬁcinas para
21 comunidades de São
Luís/MA. Entre oﬁcinas de capoeira,
violão, grafﬁti artes circenses, percussão, dança, zumba, cacuriá, pintura e
mais, o projeto alcançou cerca de
1000 pessoas, de todas as faixas etárias.
Idealizado pelo Laborarte, o Arte da
Nossa Gente teve como objetivo realizar oﬁcinas e vivências artísticas,
compartilhando e multiplicando conhecimento e aprendizado com as
comunidades participantes.
Sobre o resultado dessa iniciativa, a
produtora executiva Fernanda Monteiro comenta: <O projeto Arte da Nossa Gente foi uma grande experiência
cultural e artística na ilha de São Luís.
Avalio que esses 2 meses foram de
muitos aprendizados e que atingimos
o objetivo de democratizar o acesso à
arte e cultura a 21 comunidades de
São Luís, beneﬁciando mais de 1000
pessoas entre crianças, jovens, adultos e idosos.=
Para o encerramento do projeto, a
organização preparou 2 grandes festas que acontecerão nos dias 12 e 14
de maio. No dia 12 de maio, a partir
das 17h, a festa acontecerá no Anjo da
Guarda, com roda de capoeira, Tambor de Crioula Brilho De São Benedito, Show do cantor maranhense Chico
Nô e Boi de Itapera.
Já no dia 14 de maio, a partir das
17h, a festa será no Centro, em frente
ao Casarão Laborarte. A programação

INGRESSOS PODEM SER TROCADOS POR 2KG DE ALIMENTOS

A ORGANIZAÇÃO FARÁ 2 GRANDES FESTAS QUE ACONTECERÃO NOS DIAS 12 E 14 DE MAIO
contará com roda de capoeira, Tambor de Crioula do Mestre Felipe, Cacuriá de Dona Teté, Show da cantora maranhense Camila Reis, Boi de Maracanã e Boi da Liberdade.
Em clima de festividade e nostalgia,
Fernanda complementa: <Acompanhamos de perto o quanto a arte muda e impacta a vida das pessoas, trazendo novas
possibilidades às suas existências!
Nesses 2 momentos de culminância
do projeto celebraremos todo esse su-

cesso, junto a essas comunidades e a
população de São Luís.= As festas de
encerramento prometem reunir tudo
aquilo que fez parte do projeto como
um todo: arte, cultura, aprendizado e
partilha!
A realização do projeto Arte da Nossa Gente se deu através de Termo de
Colaboração entre a Prefeitura de São
Luís (Secretaria Municipal de Cultura)
e o Laborarte, no ano de 2022, com
apoio do Deputado Federal Bira do
Pindaré.

CINEMA

É grande a expectativa em torno do novo show e álbum da cantora e compositora maranhense Flávia Bittencourt <Volitar= que será apresentado no próximo dia
20 de maio (sexta) às 20h.
Flávia é considerada uma das mais talentosas e completas artistas de sua geração; e com certeza vai levar
uma legião de fãs para esse novo show no Teatro do
SESC Napoleão Ewerton, na Av. dos Holandeses.
E atenção: Os ingressos são gratuitos, pois o show
conta com patrocínio do Grupo Ciclo Cairu, via Lei Estadual de Incentivo à Cultura. Mas é preciso se apressar
para garantir o seu, já que são lugares limitados. Os ingressos poderão ser trocados por 2Kg de alimentos não
perecíveis, na loja Dueth Store, no Windows Open Mall
na Av. dos Holandeses (Hotel Ibis). Todas as doações serão repassadas pela cantora ao projeto social Sonho de
Aline.
Os ingressos para o novo show <Volitar= da cantora
Flávia Bittencourt, já podem ser trocados por 2kg de alimentos na loja Dueth Store no Windows Open Mall (Hotel Ibis), na Av. dos Holandeses à partir dessa quinta
(12.05).

MÚSICA

Festival Guarnicê divulga categorias para inscrição André Fiello lança novo
single <Ansiedade=

NOVA CANÇÃO AUTORAL FAZ PARTE DO SEU PRIMEIRO EP

O GUARNICÊ ACEITA OBRAS FINALIZADAS A PARTIR DE JANEIRO DE 2021. O EVENTO SERÁ REALIZADO ENTRE 23 E 30 DE SETEMBRO
A 45ª edição doFestival Guarnicê de
Cinema, o quarto mais antigo festival
de cinema do Brasil realizado pela Pró-reitoria de Extensão e Cultura
da Universidade Federal do Maranhão (UFMA), abre inscrições para
que realizadores possam submeter
produções audiovisuais para as mostras competitivas, o prazo se estende
até o dia 16 de maio.

O Festival vai ser
realizado de 23 a 30 de
setembro, em São Luís,
de forma híbrida.

do do Maranhão.
O Guarnicê aceita obras ﬁnalizadas a partir de janeiro de 2021 e que
não tenham sido inscritas em edições
anteriores do festival. A participação é
gratuita.

As categorias dispostas são:

As inscrições ainda
estão abertas por tempo
indeterminado e podem

• Curta-metragem;
• Longa-metragem;
• Videoclipe;
Reportagem audiovisual;
• Filme publicitário.

ser feitas pelo

Para participarem das mostras
competitivas de ﬁlmes de longa e curta-metragem, as obras devem ser produções de maranhenses ou sobre tema diretamente relacionado ao esta-

selecionadas acontecerá

site guarnice.ufma.br. A
divulgação das obras
no dia 11 de agosto.

Após 1 ano de lançamento do single <Nostalgia=, o artista estreou no dia 28 de abril sua nova canção autoral
intitulada de <Ansiedade=. A proposta da vez é abordar
sobre <Saúde Mental= com base em suas vivências cotidianas.
<ANSIEDADE= expressa em seus versos sobre a luta
de quem sofre com os sintomas dessa doença da mente,
incentivando as pessoas a buscarem o autocontrole utilizando a técnica de respiração para aliviar suas tensões
e preocupações.
O projeto é fruto do primeiro EP do artista (que será
lançado por completo em breve), intitulado de <ANAGRAMA=, que conta com 5 faixas (incluindo os singles
<Ansiedade e Nostalgia=) mesclando os gêneros musicais: POP; Lounge; POP Rock; Country e Eletronic POP.
A composição desta obra foi escrita pelo próprio artista, em parceria com o cantor e compositor VINI e pelo
produtor musical Deidivaldo França (que realizou a
produção completa deste single).
O clipe é assinado pelo roteirista e músico, Rony
Araújo e produzido pela produtora Casa Décima Studio.
Os bastidores de toda produção você confere no canal
oﬁcial do artista, feito com exclusividade pelo publicitário, Gabriel Veloso. A canção encontra-se disponível em
todas as plataformas digitais.

Nedilson Machado

E-mail: nedilsonmachado@gmail.com

NEDILSON MACHADO
São Luís, quinta-feira, 12 de maio de 2022

<Volitar= é solidário

Consumo na Ilha

Os ingressos para o novo show <Volitar=
da cantora Flávia Bittencourt, já podem ser
trocados por 2kg de alimentos na loja Dueth
Store no Windows Open Mall (Hotel Ibis), na
Av. dos Holandeses à partir dessa quinta-feira (12).<Volitar= será apresentado no próximo dia 20 de maio (sexta-feira) às 20h, no Teatro do SESC Napoleão Ewerton, na Holandeses. O show conta com patrocínio do Grupo Ciclo Cairu, via Lei de Incentivo à Cultura.

A Intenção de Consumo das Famílias de
São Luís (ICF) manteve a perspectiva de
crescimento e alcançou 79,8 pontos em
abril. Esta já é a 11ª alta consecutiva do indicador, após ter apresentado avanço de 0,9%
na passagem mensal, segundo o levantamento da Federação do Comércio de Bens,
Serviços e Turismo do Maranhão (Fecomércio-MA). A intenção está, pelo 2° mês consecutivo, acima da média nacional.

Pra curtir
A OAB/MA, por meio
da Escola Superior da
Advocacia Prof. José
Vera-Cruz Santana, e
com o apoio da Procuradoria Geral do
Estado, vai promover
um curso de capacitação para as advogadas e advogados
com o intuito de esclarecer a normativa
que prevê as Condutas Vedadas para as
Eleições 2022.

A Natus Lumine Hospital e Maternidade participou da Feira Entre
Mães, que aconteceu nos últimos dias 6 e 7 de maio, no Multicenter Sebrae. No stand da Natus Lumine os
visitantes conferiram os diversos
serviços em saúde da mulher que estão à disposição na moderna unidade
do Hospital e Maternidade localizado no Olho D’Água. Foi uma forma de
mostrar ao público todos os cuidados que a Natus Lumine pode oferecer às mulheres, não apenas na parte
de ginecologia e obstetrícia, mas em
todas as demais especialidades. No
registro, Rayanne Oliveira e César Dias, ele diretor da Natus Lumine Hospital e Maternidade, no staû no
stand da feira <Entre Mães=.

O curso será realizado em formato híbrido, no dia 26 de maio,
às 19h, no auditório
da Seccional Maranhense e, também,
será transmitido pela
plataforma Zoom.

Vem aí o novo show e
álbum da cantora e
compositora Flávia
Bittencourt. Trata-se
de <Volitar= que será
apresentado no próximo dia 20 de maio
(sexta-feira) às 20h.
Flávia é considerada
uma das mais talentosas e completas artistas de sua geração; e
com certeza vai levar
uma legião de fãs para
esse novo show no Teatro do SESC Napoleão
Ewerton, na Holandeses.

O presidente do Fotoclube Poesia do Olhar,
João Maria Bezerra,
está às voltas com o
lançamento do fotolivro <Tambores=, idealizado pela associação
que comanda. O evento será nesta sexta-feira (13), às 18h, no
Black Swan, na Cohama. A publicação faz
uma releitura fotográüca da obra <Os Tambores de São Luís= do
escritor maranhense,
Josué Montello.

São João 2022

Festival da Cachaça

Dia das Mães lucrativo

A descentralização das atividades é outro diferencial do São João 2022 do Governo do Estado, que, segundo divulgado, alcançará municípios da Região Metropolitana de São Luís e do
interior. A programação estará, entre outros espaços, na Praça Nauro Machado, Ipem, Parque
do Rangedor, zona rural, Shopping da Ilha,
Cohama, Ceprama, Vila Palmeira, Madre Deus,
Cidade Operária, Maiobão, Santo Antônio, Lagoa da Jansen, Convento das Mercês e em vários
bairros da Grande Ilha; e, também, em municípios do interior do estado com tradição junina.

De 28 a 30 de julho deste ano vai acontecer,
no espaço Multicenter Negócios e Eventos, a
primeira edição Festival Maranhense da Cachaça: Cultura e Sabores. Trata-se de um evento
com uma vasta programação de negócios, capacitação, gastronomia, cultura, entretenimento e
lazer que interagem e convivem harmonicamente, contribuindo para o sucesso na comercialização de produtos, no encantamento do
público e na visibilidade, que se faz necessária
aos empreendedores e expositores presentes
neste grandioso evento.

Um levantamento da SmartHint- maior e
mais utilizado sistema de busca inteligente e recomendação para e-commerce da América Latina, pertencente ao grupo Magazine Luiza – realizado com os clientes da plataforma, apontou
um crescimento expressivo no faturamento do
Dia das Mães com 719% nas vendas, com relação a 2021.
Entre os segmentos mais procurados estão os
de Moda e Acessórios, seguido de Perfumaria,
Cosméticos e Saúde, e em terceiro lugar os destinados a Livraria.

A Copa Interbairros
de Futsal Adulto,
competição promovida pela Federação de
Futsal do Maranhão
(Fefusma) e patrocinada por meio da Lei
Estadual de Incentivo, está em sua fase
eliminatória.
Nesta quinta-feira
(12), a bola rola para
três jogos. A rodada
tripla será aberta
com o duelo entre CT
Sports e Athenas,
partida pela categoria Adulto Feminino.
A Azul teve motivos
de sobra para comemorar os índices do
primeiro trimestre de
2022.
De janeiro a março
deste ano, a companhia teve receita operacional total de R$
3,2 bilhões, um aumento de 74,9% comparado ao mesmo
período de 2020 e
25,6% acima dos três
primeiros meses de
2019.

Os 5 primeiros assinantes que
ligarem hoje, das 9:00 às 11:00,
para o telefone (98) 99144-5645,
ganha 1 (um) par de ingressos
para se divertir no Valparaíso
Adventure Park.
*Pessoal e intransferível - Válido até domingo (14/05)

ESPORTES

oimparcial.com.br

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

SEM CONTRATAÇÕES

Moto se fecha para o
<mercado da bola=
O Moto não tem condições financeiras de fazer mais nenhuma contratação nesta
primeira fase de disputa da Série D do Campeonato Brasileiro
NERES PINTO

A

pesar de ainda apresentar deﬁciência de jogadores em algumas posições, entre as
quais a lateral-direita, onde
Douglas Silva até hoje não jogou e tem
sido substituído de forma improvisada pelo volante Lucas Hulk, o Moto
não tem condições ﬁnanceiras de fazer mais nenhuma contratação nesta
primeira fase de disputa da Série D do
Campeonato Brasileiro. Foi o que aﬁrmou ontem a O Imparcial o presidente Yglesio Moyses.
Além de Douglas, o Rubro-Negro
não tem nenhum lateral-direito <de
ofício= para a reserva. Hulk está <pendurado= com dois cartões amarelos e
o jovem Leal, que é volante e também
já foi testado na posição, não correspondeu às expectativas. Por isso,
nunca mais voltou ao time, após as
observações feitas pelo técnico Júlio
César Leal. <Não temos dinheiro para
novas peças=, resumiu o presidente
Yglesio, que também tem pedido ajuda da torcida por meio das redes sociais. Até aqui, apesar da boa campanha
do clube nesta competição, a presença de torcedores no Nhozinho Santos
tem sido reduzida. O período chuvoso
tem sido uma das causas, mas o dirigente acredita que para as próximas
partidas esse numero pode crescer.
<Estamos precisando de dinheiro
para fazer contratações e mudar a estrutura do clube, por isso eu quero fazer um convite para que o torcedor ou
torcedora se associe. O Moto está precisando de você=, apelou Yglesio.

O técnico Júlio César Nunes deverá
manter a mesma formação do jogo
anterior para a partida do próximo sábado, contra o Tocantinópolis-TO, pela Série D do Campeonato Brasileiro.
Os jogadores que estavam no Departamento Médico – Leomir e Emerson
Nike – não conseguiram se recuperar
das lesões e deixaram de viajar com a
delegação.

pois fez oito e sofreu três. Sua defesa
não tomou gols nos três últimos jogos.

O técnico Tite já anunciou lista de 27 jogadores que
defenderão a seleção brasileira masculina nos amistosos contra Coreia do Sul e Japão. As partidas serão disputadas nos dias 2 e 6 de junho em Seul e Tóquio, respectivamente.
A principal novidade foi a convocação do meio-campista Danilo, do Palmeiras, de 21 anos.

Time mantido

Satisfeito com a última apresentação diante do Pacajus, o técnico motense viajou convicto de que Ronald
Camarão (meia) e Enzo deverão permanecer no time que vai começar jogando. Antes da longa viagem de 12
horas, Nunes esteve observando o time do Tocantinópolis que foi goleado
por 4 a 0 pelo Athletico-PR na noite de
terça-feira. Não fez maiores comentários. A provável formação será esta:
Rodrigo Carvalho; Hulk, Luís Eduardo, Dedé e Carioca; Nailson, Jair e
Cleitinho; Zé Mário, Enzo e Camarão.
A opção pela viagem por via rodoviária foi deﬁnida após a diretoria do
Moto ter conhecimento da logística
oferecida pela CBF, com voo para Belém e depois a Marabá, ainda em território paraense, seguindo-se uma viagem por via rodoviária de mais de 4
horas de duração até chegar a Tocantinópolis. A equipe ganha pelo menos
um dia de descanso com a mudança
do roteiro.
A equipe tocantinense tem apresentado um ataque pouco objetivo e
marcou apenas quatro gols na Série D
enquanto sua defesa sofreu seis. Neste aspecto, o Papão leva vantagem,

Estamos precisando de
dinheiro para fazer
contratações e mudar a
estrutura do clube, por
isso eu quero fazer um
convite para que o
torcedor ou torcedora se
associe. O Moto está
precisando de você

COPINHA SHOW DE BOLA 5X5

AFA, Corinthians e Jeito Moleque são campeões
Uma novidade que certamente
caiu nas graças dos esportistas maranhenses. Com disputas empolgantes,
jogadas de efeito e muita descontração, a primeira edição da Copinha
Show de Bola 5×5 foi um verdadeiro
sucesso.
A iniciativa, patrocinada pelo governo do Estado e pela Indústria de
Água Aguaﬁna por meio da Lei Estadual de Incentivo ao Esporte, consagrou os times do AFA, do Corinthians
do Bequimão e do Jeito Moleque como os grandes campeões desta edição
nas categorias Adulto Feminino, Sub17 e Sub-14, respectivamente. As disputas foram realizadas na Arena
Olynto, onde foi montada uma bela
estrutura para receber todos os jogos.
A Copinha Show de Bola 5×5 ocorreu durante três dias consecutivos. No
primeiro dia, houve as disputas do
torneio Sub-17. A garotada do Corinthians do Bequimão foi mais eﬁciente, venceu quatro dos cinco jogos e
conquistou o título. Na ﬁnal, vitória
por 5 a 0 sobre o GM Sports.

Tite convoca 27 atletas
para amistosos da
seleção brasileira

Já no último dia da Copinha Show
de Bola 5×5, o Jeito Moleque conquistou o título da categoria Sub-14 de
maneira invicta. Na ﬁnal vitória por 4
a 0 sobre o Cruzeiro.

distribuídos nas três categorias. O formato da competição seguiu os mesmos moldes e regras do famoso torneio de futebol 5×5 Neymar Jr’s Five,
desenvolvido pelo craque Neymar Júnior. Assim, cada time conta com cinco jogadores (e até dois reservas). Inspirado no futebol de rua, o conceito é
simples. Os times entram em campo
com cinco jogadores e, a cada gol, o
oponente perde um jogador. Vence a
equipe que ﬁzer cinco gols primeiro
ou aquela que tiver melhor resultado
após dez minutos. As dimensões do
campo são menores e não se pode pisar na área delimitada próxima ao gol.

Havia um amistoso previsto contra a Argentina nesse
mesmo período, que seria em 11 de junho em Melbourne, na Austrália, mas a partida foi cancelada na véspera
da convocação. A CBF busca um novo adversário, provavelmente africano, para essa data Fifa, a penúltima
antes da Copa do Mundo do Catar.

Conﬁra abaixo a lista de convocados:

• Goleiros: Alisson (Liverpool), Ederson (Manchester
City) e Weverton (Palmeiras)
• Zagueiros: Eder Militão (Real Madrid), Gabriel Magalhães (Arsenal), Marquinhos (PSG) e Thiago Silva (Chelsea)
• Laterais: Daniel Alves (Barcelona), Danilo (Juventus),
Alex Sandro (Juventus), Alex Telles (Manchester United), Guilherme Arana (Atlético-MG)
• Meio-Campistas: Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Real Madrid), Danilo (Palmeiras) Fabinho (Liverpool), Fred (Manchester United), Lucas Paquetá
(Lyon), Philippe Coutinho (Aston Villa)
• Atacantes: Gabriel Jesus (Manchester City), Gabriel
Martinelli (Arsenal), Matheus Cunha (Atlético de Madri), Neymar (Paris Saint-Germain), Raphinha (Leeds
United), Richarlison (Everton), Rodrygo (Real Madrid) e
Vini Júnior (Real Madrid)

Preparação

Foi um evento inovador
aqui no Estado que
agradou a todos. Foi
bem legal, bem
dinâmico e muito
divertido. É sempre
positivo eventos que
fomentem a prática do

No torneio da categoria Adulto Feminino, AFA e Trivela chegaram à ﬁnal
com grandes atuações ao longo do
torneio. Na decisão, as duas equipes
ﬁzeram um duelo tão equilibrado que
terminou empatado em 1 a 1 e foi para
os pênaltis, onde as meninas do AFA
levaram a melhor: 3 a 2.

<Foi um evento inovador aqui no
Estado que agradou a todos. Foi bem
legal, bem dinâmico e muito divertido. É sempre positivo eventos que fomentem a prática do futebol e é por
isso que agradecemos aos patrocínios
do governo do Estado e da Indústria
de Água Aguaﬁna, por acreditarem,
cada vez mais, no esporte=, aﬁrmou
Waldemir Rosa, diretor-técnico do
evento.

Copinha Show de Bola 5×5

Ao todo, a Copinha Show de Bola
5×5 contou com a participação de 24
equipes e reuniu mais de 160 atletas

futebol
Como forma de incentivar e difundir o esporte, a primeira edição da Copinha Show de Bola 5×5 distribuiu
conjuntos de uniformes para todas as
24 equipes participantes. Todos os detalhes da competição estão disponíveis no Instagram oﬁcial da competição (@copinhashowdebola5x5).
O projeto conta com os patrocínios
do governo do Estado e da Indústria
de Água Aguaﬁna por meio da Lei Estadual de Incentivo ao Esporte.

A comissão técnica canarinho deve começar a chegar
em Seul a partir do dia 24 de maio. Os atletas desembarcam na capital coreana a partir do dia 26.
Os convocados de Liverpool e Real Madrid, ﬁnalistas
da Liga dos Campeões, só se juntarão ao grupo depois,
no dia 31 de maio.
Os jogadores de clubes brasileiros convocados perderão ao menos três rodadas do Campeonato Brasileiro,
entre a oitava e a décima. Se um terceiro amistoso for
conﬁrmado, serão desfalques também na 11ª rodada do
torneio nacional.
O período que a Seleção ﬁcará reunida nessa data Fifa
é superior ao que haverá antes da estreia na Copa, quando serão 10 dias entre a apresentação, no dia 14 de novembro, até a estreia no Mundial, dia 24, contra a Sérvia.
Depois destes amistosos, o Brasil terá apenas mais
uma data Fifa pela frente antes da Copa. Será em setembro, quando a Seleção deve enfrentar a Argentina (em
jogo suspenso das Eliminatórias) e possivelmente o México, em amistoso.

