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Insurgência petista 
Cenário político do Maranhão é uma 

desarrumação só. No PT, um grupo mino-
ritário 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-presi-

dente Lula no Maranhão e a indicação Fe-
lipe Camarão para vice de Brandão.

8 mil denúncias de violência contra crianças 
e adolescentes no Maranhão em um ano

PÁGINA 4

Assassino de Dino 
Márcio é preso

O suspeito foi levado para a 
Superintendência de Homicí-

dios e Proteção à Pessoa (SHPP), 
localizada na Beira-Mar, para ser 
apresentado ao delegado Arman-
do Pacheco, que está conduzindo 

as investigações.PÁGINA 4

ASSEMBLEIA  LEGISLATIVA

Estado pode ter
 sistema de proteção a 
pessoas ameaçadas  

PÁGINA 3

“Somos um governo de 
continuidade e avanços”, diz 

Brandão ao fazer balanço

30 DIAS DE GESTÃO

O governador do Estado, Carlos Brandão concedeu entrevista a emissora de tv local, nesta quarta-feira (11), onde pontuou ações dos pri-
meiros 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

Flávia Bittencourt 
fará show solidário 

em São Luís
É grande a expectativa em tor-

no do novo show e álbum da can-
tora e compositora maranhense 
Flávia Bittencourt “Volitar” que 

será apresentado no próximo dia 
20 de maio (sexta) às 20h. 

PÁGINA  7

Projeto Arte da
 Nossa Gente encerra 

com festas
O Arte da Nossa Gente realizou 

oficinas e vivências artísticas, com-
partilhando e multiplicando conhe-
cimento e aprendizado em 21 comu-

nidades de São Luís. PÁGINA 7
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LI NO RA PO SO MO REI RA
PhD Da Aca de mia Ma ra nhen se de Le -
tras

AU RE LI A NO NE TO

Tenebrosas transações

Um dos as pec tos mais es drú xu los
do bol so na ris mo é o fas cí nio exer ci do
so bre pes so as que, em al gu mas di- 
men sões de su as vi das, não se dei xam
cap tu rar por idei as ame a ça do ras à so- 
bre vi vên-cia de uma so ci e da de ci vi li- 
za da e de mo crá ti ca, ex pres sas nas
opi niões des sa sei ta, o bol so na ris mo,
de ex tre ma di rei ta. No en tan to, em
ou tras di men sões, es ses mes mos in- 
di ví du os apa ren te men te edu-ca dos
em bo as es co las, de sen vol vem apoio
fa ná ti co por Bol so na ro, in com pa tí vel
com a ima gem de ci da dãos afá veis,
bem-edu ca dos e cor te ses que de les
fa ze mos no dia a dia, pois o con cei to
da maio-ria dos bra si lei ros so bre o
pre si den te é exa ta men te o con trá rio
des sas qua li da des. Tal fenô me no não
é ra ro e pa re ce jus ti û car a sem pre pre- 
sen te dú vi da so bre os ver da dei ros
sen ti men tos dos se res hu-ma nos uns
pe los ou tros.

En tre os se gui do res de Bol so na ro
há mui to de res sen ti men to jus ti û ca do
con ta a clas se po lí ti-ca, pois es ta mos- 
tra ex tra or di ná ria in di fe ren ça pe la
sor te dos ci da dãos com res pei to a
saú de, edu ca-ção, se gu ran ça, três co- 
lu nas fun da men tais da sus ten ta ção
de uma vi da hu ma na boa de ser vi vi da
ma te ri al e es pi ri tu al men te por to dos
os ci da dãos. Já não fa lo nem de coi sas
in tan gí veis, co mo a cul-tu ra e ou tras
mais.

Não se po de di zer se ja ex clu si vo do
bol so na ris mo o apoio ou in di fe ren ça
por pe ca dos con si-de ra dos por mui ta
gen te co mo <ve ni ais=, tais co mo ra- 
cha di nha, ou, até mes mo, mor tais,
co mo a apro pri a ção de ou tros re cur- 
sos pú bli cos. Bol so na ris tas apro vam
en tu si as ma dos o que mais os ex ci-ta:
a vi o lên cia fí si ca e mo ral con tra ad- 
ver sá ri os, e o bullying ins ti tu ci o nal
con tra os Po de res da Re-pú bli ca, na
ten ta ti va de cri ar am bi en te pro pí cio a
um gol pe de Es ta do.

A di ver si da de de nos sa es pé cie tem
seu la do avil tan te da con di ção hu ma- 
na. A bon da de e a mal da de, co mo po- 
de ria di zer um es ta tís ti co, têm dis tri- 
bui ção nor mal em qual quer po pu la- 
ção, se ja es ta de pes so as ou não. Nu- 
ma ex tre mi da de, tem-se in di ví du os
ex cep ci o nal men te mal va dos no de-
sem pe nho de su as ati vi da des ou pro- 
ûs sões e na ou tra os mui to bons. Os
dois gru pos, po rém, são, ain da que
so ma dos, re pre sen ta ti vos de par ce la
pe que na da amos tra sob aná li se. En- 
tre uma e ou tra ex tre mi da de, es tão os
me di a nos, que são os de mai or nú me- 
ro, dan do ao grá û co da dis tri bui ção a
for ma de si no en vi e sa do pa ra a es- 
quer da ou pa ra a di rei ta, ou, ain da,
sem viés al gum. Bol so na ro per ten ce à
pon ta dos pos sui do res de mal da de
em al tís si mo grau, mi no ria co mo os
com po nen tes de ín do le pa cí û ca da
ou tra pon ta.

Ve jam:
<Qua se fui con de na do por que um

co le ga meu, eu fa lei que ele pe sa va oi- 
to ar ro bas.= PRE CON CEI TO – Ao par- 
ti ci par de uma pa les tra no Clu be He- 
brai ca, após uma vi si ta fei ta a um qui- 
lom bo, aûr mou que <o afro des cen- 
den te mais le ve lá pe sa va se te ar ro- 
bas= e que os mo ra-do res <não fa zem
na da, eu acho que nem pra pro cri ar
ser vem mais.= Em 07/06/2019, no ti ci- 
a do pe lo jor nal <O Glo bo=, e por di ver- 
sas ou tras fon tes.

<E eu te nho imu ni da de pra fa lar
que sou ho mo fó bi co, sim, com mui to
or gu lho se é pra de-fen der as cri an ças
nas es co las=. HO MO FO BIA – Em
20/10/2018, no YouTube.

<Va mos fu zi lar a pe tra lha da aqui
do Acre Va mos bo tar es ses pi ca re tas
pa ra cor rer do Acre, Já que eles gos- 
tam tan to da Ve ne zu e la, es sa tur ma
tem de ir pa ra lá. Só que lá, não tem

nem mor ta de la, hein ga le ra? Vão ter
de co mer é ca pim mes mo, hein?=
AME A ÇA DE FU ZI LA MEN TO – 1º
/09/2018, no YouTube.

Pe la me mó ria do co ro nel Car los Al-
ber to Bri lhan te Us tra, o pa vor de Dil- 
ma Rous seff, o meu vo to é sim.= DE- 
FE SA DA TOR TU RA – Em 17 de abril
de 2016, na vo ta ção do im pe a ch ment
de Dil ma Rous-

sef, na Câ ma ra dos De pu ta dos. Us- 
tra foi o tor tu ra dor mais co nhe ci do da
di ta du ra mi li tar de 1964.

Es tão es tão aí pro nun ci a men tos
pre con cei tu o sos, ho mo fó bi cos, de in- 
cen ti vo a fu zi la men to de ad ver sá ri os
bem co mo de de fe sa da tor tu ra de
pre sos po lí ti cos.

É cho can te, pe lo me nos de meu
pon to e vis ta, sa ber de pes so as su pos-
ta men te in ca pa zes de ma tar uma for- 
mi ga e mui tas ve zes tes te mu nhas,
elas, da que le pe río do de bar bá rie do
re gi me mi li tar, apoi ar o cli ma re pres- 
si vo em que o país pas sou a vi ver a
par tir de 1964 e in cen ti var ago ra o pla- 
ne-ja men to de um gol pe es ta do pe los
ve lhos bár ba ros de sem pre, ig no ran-
tes co mo de há bi to. Bol so na ro tem
uma per so na li da de do en tia, é ar ru a- 
cei ro, vi o len to e anal fa be to fun ci o nal,
des co nhe ce o mun do e é pro mo tor de
bulying, é de so nes to e de fen sor da
tor tu ra, or gu lha-se de ser mi só gi no,
di ta to ri al, ho mo fó bi co, pou co in te li-
gen te e des pre pa ra do pa ra o car go.
Pau que nas ce tor to…

Nun ca deu uma pa la vra so bre su as
idei as so bre edu ca ção, men ci o nan do
ape nas sua in ten ção de des truí-la; na
saú de, área na qual che gou ao pon to
de imi tar do en tes su fo ca dos por fal ta
de oxi-gê nio, em lu gar de to mar pro vi- 
dên cia a ûm de evi tar mor te tão cru el,
de bo chou das ví ti mas, às gar-ga lha- 
das; na se gu ran ça, pen sou sem pre em
au men tar ape nas a re mu ne ra ção de
po li ci ais, tão me re-ce do res de au- 
men to quan to os de mais ser vi do res
pú bli cos.

Por tu do is so e pe las te ne bro sas
tran sa ções des ti na das a pre pa rar um
gol pe na de mo cra cia bra si lei ra, tem
de ser pa ra do ago ra. Ou as atro ci da-
des do re gi me de 1964 pa re ce rão um
ino cen te pas seio no par que.

O tí tu lo des ta crô ni ca foi ti ra do da
le tra de <Vai Pas sar=, can ção de Chi co
Bu ar que.

Uma His tó ria bem Con ta da

Nar ra Edu ar do Mayr, de sem bar ga dor
do Tri bu nal de Jus ti ça do Rio de Ja nei ro
e di re tor li te rá rio do Ins ti tu to dos Ma- 
gis tra dos do Bra sil, num be lís si mo e in- 
te res san te tex to, pu bli ca do na Re vis ta In
Ver bis, nº 49, ano 2022, pp. 16/17, que
<uma his tó ria tem si do apre sen ta da aos
es tu dan tes da ca dei ra de 8In tro du ção ao
Di rei to9, dis ci pli na que usu al men te
cons ti tui uma das ma té ri as do pri mei ro
se mes tre das fa cul da des, em iní cio de
cur so=.

Em se gui da, pas sa a con tar, co mo se
con to fos se, a in te res san te e pe da gó gi ca
his tó ria. Va mos a ela:

 
<Diz res pei to a uma au la in tro du tó ria

des ta ca dei ra em que um ca te drá ti co
en tra em sa la de au la, e, an tes de mais
na da, faz ques tão de per gun tar o no me
de um dos alu nos, sen ta do na pri mei ra
û la: 8Co mo te cha mas?9 Cha mo-me
Fran cis co, se nhor9. Ato con tí nuo: 8Saia
da sa la de au la, e não que ro que vol tes
nun ca mais!9 – te ria gri ta do o de sa gra- 
dá vel pro fes sor. O alu no, Fran cis co, es- 
ta ria des con cer ta do. Quan do vol tou a
si, le van tou-se ra pi da men te, re co lheu
su as coi sas e saiu da sa la. <To dos es ta ri- 
am as sus ta dos e in dig na dos, po rém
nin guém fa lou na da.

<9Ago ra sim!9 – Con ti nu ou o pro fes- 

sor: 8Pa ra que ser vem as leis?9 Os alu nos
se gui am as sus ta dos, po rém pou co a
pou co co me ça ram a res pon der à sua
per gun ta: 8Pa ra que ha ja uma or dem em
nos sa so ci e da de.9 8Não9 – Res pon deu o
pro fes sor. 8Pa ra sal va guar dar os di rei tos
hu ma nos…9 Po rém, se gui am res pon- 
den do. Per gun ta va o pro fes sor: 8Pa ra di- 
fe ren çar o cer to do er ra do…9 8Pa ra pre- 
mi ar a quem faz o bem…9 8Cer to, não es- 
tá mal, po rém… Res pon dam a es ta per- 
gun ta: 8Agi cor re ta men te ao ex pul sar
Fran cis co da sa la de au la?…9 To dos û ca- 
ram ca la dos, nin guém res pon dia. 8Que- 
ro uma res pos ta de ci di da e unâ ni me!9
8Não!9 – Res pon de ram os alu nos, to dos a
uma só voz. 8Po de ria se di zer que co me ti
uma in jus ti ça?9 8Sim!9. 8E por que nin- 
guém fez na da a res pei to? Pa ra que que- 
re mos leis e re gras se não dis po mos da
von ta de ne ces sá ria pa ra pra ti cá-las?
Ca da um de vo cês tem a obri ga ção de
re cla mar quan do pre sen ci ar uma in jus- 
ti ça. To dos. Não vol tem a û car ca la dos,
nun ca mais!Vão bus car o Fran cis co.9

 
<Na que le dia os alu nos te ri am re ce- 

bi do a li ção mais prá ti ca no seu cur so de
Di rei to. Quan do al guém não de fen de
seus di rei tos, per de a dig ni da de, e a dig- 
ni da de não se ne go cia. Es te é o en si na- 
men to que es ta pe que na ilus tra ção nos
traz.=

E, se guin do es sa tri lha prá ti ca de
cons ci en ti za ção, já pa vi men ta da por
Von Ihe ring, na sua con sa gra da obra A
Lu ta pe lo Di rei to, cu jas pri mei ras pa la- 
vras in tro du tó ri as são: <O ob je ti vo do
di rei to é a paz. A lu ta é o meio de con se- 
gui-la.=, exor ta o tex to do de sem bar ga- 
dor Edu ar do Mayr, na voz ir re ve ren te do
per so na gem/pro fes sor que <de ve mos
lu tar pe los nos sos di rei tos, e pa ra is to
avul ta a nos sa ati vi da de co mo ma gis tra- 
dos. Já en si na va Ul pi a no: 8ju ris pra e cep- 
tae sunt ha ec: ho nes te vi ve re, al te rum
non la e de re su um cui que triu bu e re9, ou
se ja, 8os pre cei tos de di rei to são es tes: vi- 
ver ho nes ta men te, não le sar a ou trem,

dar a ca da um o seu di rei to9. Em su as
8Ins ti tu tas9, le ci o na va: 8jus ti tia est cons- 
tans et per pe tua vo lun tas Ius su um cui- 
que tri bu e re9, ou se ja, 8jus ti ça é a cons- 
tan te e per pé tua von ta de de dar a ca da
um o seu di rei to9, o que há de ser o fo co
da ati vi da de do Jul ga dor. Não se po de
com pac tu ar com a pre po tên cia, e aci ma
de tu do com a in jus ti ça.=

 
Na lei tu ra des se ex ce len te e hu ma- 

nis ta tex to de Edu ar do Mayr, veio-me à
lem bran ça um fa to re cen te. Ha ven do
ne ces si da de de fa zer uns exa mes mé di- 
cos, foi-me pas sa do um des ses que exi- 
ge es for ços fí si cos. Saí à pro cu ra da clí- 
ni ca que me foi in di ca da, co mo ap ta pa- 
ra sua re a li za ção. Ti ve que es ta ci o nar o
car ro nu ma das nos sas atra van ca das e
com pli ca das ru as. Um se nhor me pos si- 
bi li tou es se fa vor. Pa rei nas ime di a ções
do Ma ris ta. Ao bo tar os pés na rua, de- 
pa rei-me com uma es qui na, on de as
pes so as se aglo me ra vam: jo vens, ve- 
lhos, adul tos, cri an ças. O lo cal era (ou é)
on de os ôni bus pa ram. Mães e pais com
û lhos pe que nos nos bra ços. E a chu va
cain do. Um chu vis co in ces san te. Ti ve a
cu ri o si da de de per gun tar a al gu mas da- 
que las pes so as se ali era uma pa ra da de
ôni bus. Res pon de ram que sim. Per gun-
tei-lhes por que acei ta vam aque le des- 
res pei to com a sua dig ni da de de ci da- 
dãos e não re cla ma vam. Fi ca ram em si-
lên cio. Na que le  mo men to, pen sei pa ra
co mi go mes mo: a pi or ci da da nia, se é
que é ci da da nia, é es sa que acei ta ca la- 
da as in jus ti ças. Pen sei mais um pou co:
ain da não con se gui mos eli mi nar o es-
tig ma do es cra vis mo. Acei ta mos,ca la- 
dos, sub mis sos, co mo bois que vão pa ra
aba te dou ro, es se tra ta men to do po der
pú bli co, que tem o de ver de tra tar o ci-
da dão e ci da dã com dig ni da de. O di rei- 
to pa ra ter vi da exi ge que as pes so as se
des po jem do do en tio con for mis mo. Al- 
can ça do o di rei to, ter-se-á a paz. Es sa é a
re gra da re a li za ção da dig ni da de do ser
hu ma no. Não há ou tra.

ALAN KAR DEC GO MES PA CHÊ CO FI LHO
Ph. D. em His tó ria, pro fes sor uni ver si tá rio, mem bro da AMC,
Co or de na dor do Nú cleo de Es tu dos so bre o Ma ra nhão, Me -
mó ria, Po lí ti ca e Ser tão (NEM PeS).

Ser tão

O ver be te ser tão há mui to es tá da do. Ser tão é co nhe ci do em to- 
do o do mí nio ter ri to ri al do plu ri con ti nen tal im pé rio por tu guês
sem pre com o mes mo sig ni û ca do. A es se res pei to, Cân di do de Fi- 
guei re do re gis tra que ser tão é <lu gar in cul to, dis tan te de po vo a- 
ções ou de ter re nos cul ti va dos; üo res ta, no in te ri or de um con ti- 
nen te, ao lon ge da cos ta=1. 

A des pei to de sua gra ûa ter si do mo di û ca da ao lon go das cen- 
tú ri as, não hou ve va ri a ção se mân ti ca. En con tra mos a for ma es- 
cri ta <ser tam= em João de Bar ros, quan do jus ti û ca va a con quis ta
por tu gue sa de ter ras aos mou ros em ra zão de o ser tão ibé ri co ter
û ca do em po der da co roa de Castela2. O ser tão ao qual se re fe re
João de Bar ros, as sim co mo ou tros au to res que o su ce de ram,
usan do es sa pai sa gem co mo ce ná rio de su as nar ra ti vas, é um lu- 
gar des co nhe ci do e, por tan to, ima gi ná rio.

A eti mo lo gia da pa la vra ser tão, as sim co mo a sua evo lu ção se- 
mân ti ca ao lon go dos sé cu los XVI ao XIX, fo ram de ba ti das. Em seu
di ci o ná rio eti mo ló gi co, Cu nha de û ne ser tão co mo <re gião agres- 
te, dis tan te das po vo a ções ou das ter ras cul ti va das | ser taõo XV,
sar tão XV | de eti mo lo gia obs cu ra=3. Gus ta vo Bar ro so nos faz lem- 
brar que <a gra ûa cer tão era cor ren te em Por tu gal des de o sé cu lo
XVI e cre di ta sua ori gem pro vá vel ao vo ca bu lá rio an go la no mu- 
cel tão no sen ti do de in te ri or, re gião dis tan te da cos ta=4. Bar ro so e
Cu nha, em bo ra dis tan tes mais de um sé cu lo de Fi guei re do, ati ve- 
ram-se às mes mas acep ções de ser tão vi gen tes no sé cu lo XIX, de- 
no tan do, de cer ta for ma, uma es ta bi li da de se mân ti ca atin gi da
pe lo ter mo.

A con quis ta des ses ser tões de aquém e além-mar es te ve pre- 
sen te nas ações e nas men tes da mai o ria dos ho mens sim ples, os
quais fo ram im pul si o na dos pe la pos si bi li da de de al can çar gló ri as
e re co nhe ci men tos pes so ais, ri que zas ma te ri ais e o en ri que ci- 
men to da Co roa por tu gue sa em ou tras ter ras, que cons ti tuíam
um ser tão ûc tí cio, ir re al e utó pi co. A di co to mia ser tão/li to ral ain- 
da não ha via si do es ta be le ci da, e o

pos sí vel re co nhe ci men to a pos te ri o ri dos fei tos des ses ho- 
mens os im pe liu a um mun do des co nhe ci do. O que eles ja mais
ima gi na ram foi que en fren ta ri am uma na tu re za tão bra va, qua se
in do má vel.

Par ti ram à con quis ta dos ser tões da Áfri ca, da Ásia e da Amé ri- 
ca por tu gue sa, os quais se tor na ri am lo cal de vi da e mor te de mui- 
tos co lo nos. Es ses ser tões, to tal men te des co nhe ci dos des ses con- 
quis ta do res, que iam des pro vi dos de ins tru men tos ca pa zes de
me dir com pre ci são as dis tân ci as, as di re ções e as pro fun di da des
dos ri os, a al tu ra das ser ras, a lon gi tu de e a la ti tu de, for ça ram o
sub ju ga dor a apren der com os que ali vi vi am al gu mas téc ni cas de
na ve ga ção üu vi al e co mo aden trar as üo res tas. As sim, se gui ram
os <ca mi nhos d9água=, ou ca mi nho de ter ra, che gan do aos <ser- 
tões de den tro=. Mui tos se per de ram nos ca mi nhos de vol ta, ou- 
tros re sol ve ram por lá se es ta be le cer, en quan to al guns, mes mo
que ren do, nun ca mais con se gui ri am re tor nar.

A con quis ta dos ser tões da Amé ri ca por tu gue sa foi atri buí da
pe la his to ri o gra ûa pau lis ta ao pi o nei ris mo e à bra vu ra dos Ban- 
dei ran tes. Ape sar de es ses ho mens te rem se em bre nha do pe lo
ser tão, a cons tru ção do mi to se de ve à bus ca de uma iden ti da de
pau lis ta, e pa ra is so al guns his to ri a do res nas ci dos em São Pau lo
de ram uma con tri bui ção ca pi tal: Pe dro Ta ques (s/d), Al fre do Eli as
Jr. (1926), se con si de ra vam mes mo des cen den tes des ses des te mi- 
dos ho mens.

Ao nar ra rem, em su as obras, os fei tos dos <des te mi dos pau lis- 
tas= os his to ri a do res omi ti ram o as sas si na to in dis cri mi na do das
so ci e da des in dí ge nas e dos pró pri os com pa nhei ros de ex pe di ção.
Des lo car a fron tei ra da Amé ri ca por tu gue sa ru mo ao oes te e <des- 
co brir= no vas ter ras, ri os, dro gas do ser tão e mi nas de me tais e pe- 
dras pre ci o sas era, pa ra eles e pa ra a co roa por tu gue sa, o pro pó si- 
to da con quis ta, e se tor nou a tô ni ca des sas nar ra ti vas. A de nún cia
dos as sas si na tos, e de to das as bar bá ri es pra ti ca das con tra os in- 
dí ge nas, veio a pú bli co qua se no û nal do sé cu lo XX, por pes qui sa- 
do res, his to ri a do res e an tro pó lo gos: Ma nu e la Car nei ro da Cu nha
(His tó ria do ín dio no Bra sil, 1980), Edil son Mar tins (Nos sos ín di os
nos sos mor tos, 1983) e John Mon tei ro (Ne gros da ter ra, 1994), en- 
tre ou tros.

Em bo ra te nha ha vi do, ain da no sé cu lo XIX, al guns es cri tos so- 
bre os acon te ci men tos às mar gens do rio Va za-Bar ris: Bar ros
(1897), Be ní cio (1899), Hor ca des (1899), Za ma (1899), Bar re to
(1898).

Con tu do, o ser tão pas sa ria a fa zer par te do ima gi ná rio bra si lei- 
ro so men te em 1902, ano de lan ça men to da obra de Eu cli des da
Cu nha, Os Ser tões. No mi nan do sua obra no plu ral, Eu cli des deu a
en ten der ao pú bli co lei tor que to dos os ser tões bra si lei ros são
iguais, o que é um gran de equí vo co. O ser tão so bre o qual fa la re- 
mos nes te es pa ço se rá o ser tão dos Pas tos Bons, lo ca li za do no
cen tro-sul ma ra nhen se, um ser tão de águas e de le tras. 

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

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

Com po si ção

BALANÇO GOVERNAMENTAL

<Somos um governo de
continuidade e avanços=

O
go ver na dor do Es ta do, Car- 
los Bran dão con ce deu en- 
tre vis ta a emis so ra de tv lo- 
cal, nes ta quar ta-fei ra (11), 

on de pon tu ou ações dos pri mei ros 30 
di as à fren te do co man do do Ma ra- 
nhão. Na oca sião, ele tam bém anun- 
ci ou me di das que de vem ser im plan- 
ta das nos pró xi mos me ses e as ex pec- 
ta ti vas pa ra as elei ções de ou tu bro. 
<So mos um go ver no de con ti nui da de 
e avan ços=, fri sou o go ver na dor.

<Acom pa nha mos a ges tão Flá vio 
Di no du ran te se te anos. Co nhe ce mos 
to das as po lí ti cas pú bli cas, to das as 
se cre ta ri as e ór gãos, por tan to, não 
hou ve di fi cul da des nes ta tran si ção. 
Fi ze mos al guns ajus tes na com po si- 
ção de se cre ta ri a do, mas, o go ver no 
se gue inau gu ran do vá ri as obras, pro- 
gra mas so ci ais, de de sen vol vi men to e 
ge ra ção de em pre gos. Se gui mos 
avan çan do=, fri sou Bran dão.

O go ver na dor pon tu ou que irá con- 
du zir sua ges tão com a inau gu ra ção 
de obras em an da men to na área so ci- 
al, edu ca ção e saú de, en tre ou tras, to- 
ta li za do cer ca de 500 a se rem en tre- 
gues, até fi nal do mês de ju lho. <To do 
go ver no tem uma iden ti da de e a nos- 
sa, com cer te za, são os avan ços e con- 
quis tas so ci ais. Va mos con cluir obras 
em an da men to, im pac tan do na ge ra- 
ção de mi lha res de em pre gos. Es ta- 
mos sain do de uma pan de mia e o Ma- 
ra nhão te ve o mai or de sem pe nho 
nes se com ba te, e, mes mo com es te 
ce ná rio, foi o que mais ge rou em pre- 
gos=, pon tu ou.

Na eco no mia, Bran dão anun ci ou 
alo ca ção de re cur sos pa ra o pa ga- 
men to da pri mei ra par ce la do 13º, no

 BRANDÃO PONTUOU QUE IRÁ CONDUZIR SUA GESTÃO COM A INAUGURAÇÃO DE OBRAS

mês de ju lho. Ci tou o pla ne ja men to 
pa ra o São João do Ma ra nhão, que 
tam bém vai im pac tar na ge ra ção de 
ren da, em pre gos, além de mo vi men- 
tar a eco no mia, o tu ris mo e o se tor 
cul tu ral. <O São João não é ape nas fes- 
ta, é um pro je to de ge ra ção de em pre- 
go e ren da=, apon tou.

So bre os Ín di ces de De sen vol vi- 
men to Hu ma no (IDH), o go ver na dor 
pon tu ou al guns avan ços. En tre es tes, 
no Ín di ce de De sen vol vi men to da 
Edu ca ção Bá si ca (Ideb), do qual o Ma- 
ra nhão saiu do 22º pa ra o 13º; na se gu- 
ran ça ali men tar, de seis Res tau ran tes 
Po pu la res, ago ra são 106, al can çan do 
to das as re giões do Ma ra nhão; e, se- 
gun do o Ca das tro Ge ral de Em pre ga- 
dos e De sem pre ga dos (Ca ged), o Ma- 
ra nhão es tá en tre os que mais ge rou 
em pre gos for mais du ran te a pan de- 
mia 3 cer ca de 43 mil e sen do o quar to 
do país.

Na in fra es tru tu ra, anun ci ou pa co te 

de obras, in cluin do ma nu ten ções, re- 
for mas e pa vi men ta ção em es tra das e 
vi as ur ba nas, es tas úl ti mas, em apoio 
às pre fei tu ras. Na saú de, cri a ção de 
uma gran de re de de hos pi tais e am pli- 
a ção do nú me ro de UTIs de três pa ra 
mais de 30 mu ni cí pi os. Ci tou tam-
bém, in ves ti men tos de R$ 12 mi lhões 
na agri cul tu ra fa mi li ar pa ra es te ano, 
o do bro dos re cur sos des ti na dos an te- 
ri or men te. <Os in di ca do res têm o tri-
pé na edu ca ção, saú de e ren da. Nes te 
ru mo, fa ze mos mo vi men tar a eco no- 
mia. Por tan to, avan ça mos bas tan te=, 
ava li ou.

Car los Bran dão en fa ti zou que es se 
é o mo men to de fo car na ges tão. <A 
po lí ti ca se rá lá pa ra agos to, quan do 
te re mos as con ven ções. Ago ra, que ro 
mos trar ao ma ra nhen se o meu tra ba- 
lho e co mo vou cui dar do po vo do Ma- 
ra nhão=, afir mou, ci tan do a boa re la- 
ção com os po de res ju di ciá rio e le gis- 
la ti vo.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Estado pode ter sistema de proteção a pessoas ameaçadas

COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA (CCJ),  PROJETO VAI À SANÇÃO GOVERNAMENTAL

O Ple ná rio da As sem bleia Le gis la ti- 
va do Ma ra nhão apro vou, em se gun- 
do tur no, na ses são ple ná ria des ta ter- 
ça-fei ra (10), o Pro je to de Lei
009/2022, en vi a do pe lo Go ver no do
Es ta do, ins ti tuin do o Sis te ma Es ta du- 
al de Pro te ção às Pes so as Ame a ça das
no Ma ra nhão (Pro vi ta) e cri an do seu
Con se lho. Com pa re cer fa vo rá vel da
Co mis são de Cons ti tui ção, Jus ti ça e
Ci da da nia (CCJ), a ma té ria te ve co mo
re la tor o de pu ta do Adri a no (PV) e vai
à san ção go ver na men tal.

O Pro vi ta, se gun do a  jus ti fi ca ti va
apre sen ta da pe lo en tão go ver na dor
Flá vio Di no (PSB), por meio da Men- 
sa gem  008/2022, con sis te em po lí ti- 
cas pú bli cas de com ba te à  im pu ni da- 
de por meio de me di das de pro te ção a

ví ti mas e tes te mu nhas e de seus fa mi- 
li a res que es te jam co a gi das ou ex pos- 
tas à gra ve ame a ça em ra zão de co la- 
bo ra rem com in ves ti ga ção ou pro ces- 
so cri mi nal.

O pro gra ma foi cri a do por meio da
Lei Fe de ral 9.807, que es ta be le ce nor- 
mas pa ra a or ga ni za ção e ma nu ten- 
ção de pro gra mas es pe ci ais de pro te- 
ção a ví ti mas e tes te mu nhas ame a ça- 
das, e cria o Pro gra ma Fe de ral de As- 
sis tên cia a Ví ti mas e Tes te mu nhas
Ame a ça das, re gu la men ta da pe lo De- 
cre to Fe de ral 3.518.

De acor do com o pro je to, o Sis te ma
Es ta du al de Pro te ção às Pes so as Ame- 

a ça das no Ma ra nhão se rá com pos to
pe los Pro gra mas de Pro te ção às Pes- 
so as Ame a ça das, pe lo Con se lho do
Sis te ma de Pro te ção e pe lo Nú cleo de
Pro te ção Pro vi só ria. Além dis so, se rá
exe cu ta do por in ter mé dio da se cre tá-
ria de es ta do res pon sá vel pe las po lí ti- 
cas de di rei tos hu ma nos jun to ao Po- 
der Exe cu ti vo Es ta du al.

Já o Con se lho Ges tor do Pro gra ma
de Pro te ção se rá ór gão co le gi a do de
ca rá ter con sul ti vo, de li be ra ti vo e nor- 
ma ti vo, vin cu la do à Se cre ta ria de Es- 
ta do de Di rei tos Hu ma nos e Par ti ci- 
pa ção Po pu lar, com pos to por um re- 
pre sen tan te ti tu lar e um su plen te dos
ór gãos e en ti da des de fi ni dos em re gu-
la men to pró prio de ca da pro gra ma.
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Bem na lis ta

De sa fio de We ver ton

Pós-pan de mia

Fim do juiz TQQ?

In sur gên cia pe tis ta
Ce ná rio po lí ti co do Ma ra nhão é uma de sar ru ma ção

só. No PT, um gru po mi no ri tá rio que já foi do go ver no
Flá vio Di no e ho je es tá fo ra, lan ça um <do cu men to= apó- 
cri fo com pe sa das crí ti cas ao an ti go che fe, que es ta ria
ten tan do usur par pa ra si o co man do da cam pa nha do
ex-pre si den te Lu la no Ma ra nhão e a in di ca ção Fe li pe
Ca ma rão pa ra vi ce de Bran dão. Pa ra o pre si den te re gi o- 
nal, Fran ci mar Me lo, o ma ni fes to, ape sar de fa zer par te
do jo go in ter no do PT, não in ter fe rem na ali an ça for ma- 
ta da com o PSB no âm bi to na ci o nal e es ta du al. O <Mo vi- 
men to de Ba se=, do no do ma ni fes to con tra Di no é uma
ação dos apoi a do res do se na dor We ver ton Ro cha, que
re per cu te ape nas <fo ra do par ti do, sem ne nhu ma res so- 
nân cia den tro=, dis se Fran ci mar Me lo, que apoia Bran- 
dão.

Pos tu ra as sim no PT ma ra nhen se não é no vi da de. Na- 
da di fe ren te dos cha ma dos par ti dos de di rei ta que for- 
mam o Cen trão no Con gres so, em bus ca do que o ex-de- 
pu ta do fe de ral e ex-pre fei to de Pa ço do Lu mi ar, Do min- 
gos Du tra cha ma va de <fa re los de po der=. Quan do es ta- 
vam nas se cre ta ri as do go ver no di nis ta, ne nhu ma re cla- 
ma ção so bre o en tão che fe do Pa lá cio dos Leões. Só ago- 
ra, fo ra do go ver no e apoi an do We ver ton Ro cha, lan çam
ma ni fes to apó cri fo pa ra em que con de nam com ve e- 
mên cia a pos tu ra de Di no em re la ção a sua his tó ri ca
pro xi mi da de com Lu la e a cú pu la do PT, do qual foi mi li- 
tan te des de jo vem.

A con fu são do PT que vai es co lher no vo to se cre to,
nos di as 28 e 29 no en con tro es ta du al, o no me que se rá
vi ce de Car los Bran dão, só ten de a am pli ar a zo a da. Se ja
co mo for, o vi ce se rá o ex-se cre tá rio es ta du al de Edu ca- 
ção, Fe li pe Ca ma rão ou ou tro no me. O de pu ta do Jo sé
Iná cio, que tem car go no go ver no Bran dão (Sa gri ma),
se ria a op ção dos in sur gen tes. Só que des ta vez não há
ris co de in ter ven ção na ci o nal pa ra o par ti do apoi ar ou
dei xar de apoi ar Car los Bran dão, ho je no mes mo PSB de
Flá vio Di no e do vi ce de Lu la, ex-go ver na dor tu ca no Ge- 
ral do Alck min.  Po de até ha ver mui ta tro vo a da, mas com
pre vi são de pou ca chu va.

Ou tro par ti do es tra nho no Ma ra nhão é o PDT, pre si- 
di do no re gi o nal pe lo lí der no Se na do, We ver ton Ro cha.
Na úl ti ma 3ª fei ra, hou ve reu nião de cons ti tui ção do co- 
mi tê de cam pa nha pró-Ci ro Go mes. Na da mais do que
nor mal, se não fos se o pró prio Ci ro não fos se uma fi gu ra
ig no ra da pe lo can di da to We ver ton. É co mo se no es ta do
ha ve rá um co mi tê pró-Ci ro e ou tro pró-We ver ton, pré-
can di da to a go ver na dor que, por sua vez, tra ta Lu la co- 
mo <com pa nhei ro de lu tas po lí ti cas=. Aliás, na fo to da
reu nião, nem apa re ce We ver ton Ro cha. É tão di fí cil de
en ten der quan to Aluí sio Men des (PSC) se en cres par
com Lahé sio Bon fim so bre a po si ção do par ti do em
apoi ar Car los Bran dão no 2º tur no. Bon fim, bol so na ris- 
ta, fi cou ti ri ri ca.

44444444444444444444444

O de sem bar ga do res fe de rais Ney Bel lo, Mes sod
Azulay Ne to, Pau lo Sér gio Do min gues e Fer nan do Qua- 
dros fo ram elei tos pa ra com por a lis ta quá dru pla que se- 
rá en vi a da ao pre si den te Jair Bol so na ro. Um se rá mi nis- 
tro do STJ.

<De sa fio que apon tem uma vo ta ção mi nha a fa vor do
go ver no Bol so na ro e con tra os tra ba lha do res=, dis se o
se na dor We ver ton Ro cha, di ri gin do-se a Bran dão, fa- 
zen do o mes mo so bre po si ções de le em re la ção ao ex-
pre si den te Lu la.

De pois de dois anos de pan de mia e o ma to to man do
con ta dos ar rai ais, o go ver na dor Car los Bran dão anun- 
ci ou o <Mai or São João do Bra sil=. Só em São Luís, se rão
dois me ses de fes te jos, com 500 apre sen ta ções fol cló ri- 
cas em 20 ar rai ais.

44444444444444444444444

No twit ter, Flá vio Di no vol tou a fus ti gar Jair
Bol so na ro. Ao co men tar a de mis são do mi nis- 
tro das Mi nas e Ener gia, Ben to Al bu quer que,

dis se que o go ver no já tro cou três pre si den tes da Pe tro- 
bras e que em ou tu bro se rá a vez do <che fe mai or ser de- 
mi ti do=.

 
O pré-can di da to a go ver na dor Sim plí cio Araú jo

pa re ce per ce ber que a po lí ti ca não é tão sin ge- 
la co mo in di ca a ori gem la ti na da pa la vra sim- 
plex (sim ples), de seu no me. Com o na ni co SD

sem can di da to pre si den ci al e sem gru po, fi ca di fí- 
cil to car um pro je to des se por te.

 
O ex-pre fei to de São Pe dro dos Cren tes, Lahe sio

Bon fim, pré-can di da to a go ver na dor já se bi ca
com o de pu ta do fe de ral Aluí sio Men des, pre si- 
den te re gi o nal do PSD. Ele dis se que num

even tu al 2º tur no sem Lahe sio, o par ti do apoi a rá
Car los Bran dão.

44444444444444444444444-

O pre si den te do TJ MA, de sem bar ga dor Pau lo Vel ten,
des ta ca um pon to po si ti vo nos avan ços tec no ló gi co no
bo jo da pan de mia no Ju di ciá rio. O tra ba lho re mo to per- 
mi te que ao juiz mo rar na co mar ca, ao in vés de es tá in do
e vin do en tre ca pi tal e in te ri or.

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

PA TRÍ CIA CU NHA

Cam pa nha tam bém nas es -
tra das

Sai ba mais

CRIANÇAS E ADOLESCENTES

8 mil denúncias de
violência no Maranhão

N
o ûm do mês de abril, a Po lí- 
cia Ci vil pren deu um ho- 
mem por es tu pro de vul ne- 
rá vel na ci da de de San ta

Inês por meio de um man da do de pri- 
são pre ven ti va por ter es tu pra do a
pró pria û lha, no ano de 2020, em Be la
Vis ta. A cri anç,a que na épo ca ti nha 12
anos, foi en gra vi da da pe lo pró prio
pai. Após in ten sa in ves ti ga ção, oi ti vas
e exa mes de DNA, o avô foi apon ta do
co mo prin ci pal sus pei to pe la prá ti ca
do cri me de cons tan tes abu sos.

No iní cio de maio, a Po lí cia Ci vil
deu cum pri men to ao man da do de

pri são pre ven ti va de um Pas tor, acu- 
sa do pe la prá ti ca de es tu pro de vul ne- 
rá vel con tra uma cri an ça de 11 anos,
no mu ni cí pio de São Ma teus. De acor- 
do com as in ves ti ga ções, o ho mem
abu sou se xu al men te por qua se 1 ano
de uma cri an ça que fre quen ta va sua
Igre ja. O sus pei to atu a va co mo Pas tor
de uma igre ja evan gé li ca em São Ma- 
teus do Ma ra nhão, na oca sião em que
a cri an ça û ca va em sua ca sa brin can- 
do com su as en te a das, o ho mem
apro vei ta va o mo men to pa ra pra ti car
os cri mes de abu sos. A exe cu ção da
pri são do sus pei to, foi re a li za da pe lo
tra ba lho da De le ga cia Re gi o nal da ci- 
da de, per ten cen te à 16ª De le ga cia Re- 
gi o nal de Ba ca bal.

Nos pri mei ros 40 di as de 2022, a
De le ga cia de Pro te ção à Cri an ça e ao
Ado les cen te (DP CA) re a li zou 10 pri-
sões em üa gran te e 18 pri sões pre ven- 
ti vas de pes so as sus pei tas de es tu pro
de vul ne rá vel na Re gião Me tro po li ta-
na de São Luís. 12 cri an ças e ado les- 
cen tes fo ram ví ti mas des se cri me, em
2022, que em ge ral acon te ce no âm bi-
to fa mi li ar, de acor do com a Po lí cia
Ci vil do Ma ra nhão. Em 2021, fo ram
re gis tra dos 131 ca sos de es tu pro de
vul ne rá vel na Re gião Me tro po li ta na
de São Luís.

In fe liz men te, a prá ti ca des ses cri- 
mes é uma cons tan te em to do o Bra sil
e são só al guns dos inú me ros ca sos
que acon te cem ao re dor do mun do.

Campanha de combate a violência sexual infantil
Nes te mês de maio, en tes pú bli cos

mu ni ci pais, es ta du ais e mu ni ci pais,
en ti da des e or ga ni za ções que fa zem
par te da re de de en fren ta men to con- 
tra a vi o lên cia de cri an ças e ado les- 
cen tes, en cam pam um mo vi men to
que faz alu são ao Dia Na ci o nal de
com ba te ao abu so e ex plo ra ção se xu al
con tra cri an ças e ado les cen tes, no 18
de maio. É o Maio La ran ja.

O Tri bu nal de Jus ti ça do Ma ra nhão,
ini ci ou a cam pa nha de sen si bi li za ção
e mo bi li za ção no com ba te a vi o lên cia
se xu al in fan til que es te ano tem o te- 
ma <Eu es tou aten to aos si nais=.  

A cam pa nha de 2022 é or ga ni za da
pe la Co or de na do ria da In fân cia e Ju- 
ven tu de (CIJ), em par ce ria com o Fun- 
do das Na ções Uni das pa ra a In fân cia
(UNI CEF), pa ra aler tar aos si nais que
po dem ser in dí ci os de abu so e vi o lên- 
cia se xu al con tra cri an ças e ado les- 
cen tes.

De acor do com os da dos da Ou vi- 
do ria Na ci o nal de Di rei tos Hu ma nos
(ONDH), de ju lho de 2020 a de zem bro
de 2021, fo ram re ce bi das 121.700 de- 
nún ci as de vi o la ções de di rei tos hu- 

ma nos que en vol vem ví ti mas en tre 0 e
19 anos.

No Ma ra nhão, con for me da dos do
Dis que 100, fo ram 29.632 vi o la ções de
di rei tos, 8.355 de nún ci as, e 2.892 de- 
nún ci as de ca sos de vi o lên cia con tra
cri an ça e ado les cen te.

A Po lí cia Ro do viá ria Fe de ral (Su pe- 
rin ten dên cia Ma ra nhão), tam bém es- 
tá em cam pa nha de com ba te à ex plo- 
ra ção se xu al de cri an ças e ado les cen- 
tes, in te gra da com a Po lí cia Mi li tar do
Ma ra nhão, na re gião me tro po li ta na
de São Luís, com o ob je ti vo de coi bir a
ex plo ra ção se xu al in fan to-ju ve nil em
pon tos vul ne rá veis no Ma ra nhão.

A ope ra ção tam bém acon te ce rá em
San ta Inês, Ca xi as, Im pe ra triz e Bal sas
ao lon go do mês de maio. Den tre as
di ver sas mo da li da des de li tu o sas
com ba ti das pe la PRF, a ex plo ra ção se- 
xu al de cri an ças e ado les cen tes û gu ra
no rol das mais im por tan tes de vi do à
vul ne ra bi li da de das ví ti mas, prin ci- 
pal men te em am bi en te er mo de pos- 

tos de com bus tí veis, es ta be le ci men- 
tos co mer ci ais e re si dên ci as às mar-
gens das ro do vi as e es tra das fe de rais,
lo cais que fa vo re cem a prá ti ca des se
de li to.

O Dia Na ci o nal de Com ba te ao
Abu so e Ex plo ra ção Se xu al de Cri an- 
ças e Ado les cen tes é ce le bra do em 18
de maio. 

A da ta faz me mó ria à me ni na ca pi- 
xa ba Ara ce li Cres po, de ape nas oi to
anos de ida de. Ela foi se ques tra da,
dro ga da, es pan ca da, es tu pra da e
mor ta em 1973.

A vi o lên cia se xu al de cri an ças e
ado les cen tes po de ocor rer em vá ri as
ida des (in cluin do be bês). O abu so se- 
xu al se con û gu ra quan do a cri an ça é
uti li za da por adul to, ou até um ado- 
les cen te, pa ra pra ti car al gum ato de
na tu re za se xu al. Já a ex plo ra ção se xu- 
al é quan do eles são uti li za dos com
pro pó si to de tro ca ou de ob ter lu cro
û nan cei ro ou de ou tra na tu re za em
tu ris mo se xu al, trá û co, por no gra ûa,
ou tam bém em re de de pros ti tui ção.

CASO PET SHOP

Assassino de Dino
Márcio é preso

DINO MÁRCIO FOI MORTO NA NOITE DA ÚLTIMA SEGUNDA

O sus pei to de ter as sas si na do bru tal men te o cor re tor
de imó veis Di no Már cio Pi nho Ro sa For mi ga, de 47
anos, foi pre so na tar de des ta quar ta-fei ra (11), em São
Luís. De acor do com in for ma ções po li ci ais, o sus pei to,
iden ti û ca do ape nas co mo <Gue des=, tem 39 anos, é au- 
xi li ar pe ni ten ciá rio tem po rá rio e es ta va lo ta do na Uni- 
da de Pri si o nal de Res so ci a li za ção de São Luís 3, mais co- 
nhe ci da co mo PSL3, des de do dia 20 de abril de 2020.

Equi pes po li ci ais cer ca ram um en de re ço, lo ca li za do
na Ci da de Ope rá ria, on de o ele es ta va es con di do des de
do dia do cri me, úl ti ma se gun da-fei ra (9). O sus pei to
ain da pen sou em re sis tir e co gi tou não se en tre gar com
fa ci li da de pa ra as for ças po li ci ais, mas foi acon se lha do
pe lo seu ad vo ga do a se en tre gar pa ci û ca men te.

O sus pei to foi le va do pa ra a Su pe rin ten dên cia de Ho- 
mi cí di os e Pro te ção à Pes soa (SHPP), lo ca li za da na Bei- 
ra-Mar, pa ra ser apre sen ta do ao de le ga do Ar man do Pa- 
che co, que es tá con du zin do as in ves ti ga ções.

Pri são de cre ta da
A pri são tem po rá ria do sus pei to foi re pre sen ta da pe lo

de le ga do Fe li pe Cé sar, que aten deu a ocor rên cia du ran- 
te o plan tão da SHPP, ain da na ma dru ga da da ter ça-fei ra
(10), ho ras após o cri me que cei fou a vi da de Di no Már- 
cio. Na ma nhã da ter ça, a pri são tem po rá ria de le já es ta- 
va de cre ta da.

O cri me
O cor re tor de imó veis, Di no Már cio Pi nho Ro sa For- 

mi ga, de 47 anos, foi as sas si na do a ti ros, na noi te da úl ti- 
ma se gun da-fei ra (9), na por ta de um Pet Shop, no bair ro
da Coha ma. De acor do com in for ma ções po li ci ais, o
prin ci pal sus pei to do cri me se ria um ho mem que tra ba- 
lha va co mo se gu ran ça/vi gi lan te no es ta be le ci men to,
que û ca lo ca li za do na Ave ni da Da ni el de La Tou che, nas
pro xi mi da des da área co nhe ci da co mo Bam bu zal.

SANTA INÊS

PRF apreende R$ 33
milhões em cocaína

FORAM ACHADOS 260 TABLETES DA DROGA COM OS SUSPEITOS

Uma equi pe da PRF re a li zou, na úl ti ma ter ça-fei ra
(10), uma gran de apre en são de pas ta ba se de co caí na,
na ci da de de San ta Inês, no km 366 da BR-222. Fo ram
en con tra dos 260 ta ble tes da dro ga, um to tal de 276,38
qui los. Es ti ma-se que o trá û co de dro gas so freu um des- 
fal que de cer ca de R$ 33 mi lhões.

O üa gran te acon te ceu du ran te uma abor da gem de
ro ti na, os po li ci ais des con û a ram do ner vo sis mo do con- 
du tor do veí cu lo, que não sou be ex pli car o mo ti vo de ter
de dois con jun tos ro da-pneu de má qui na agrí co la no
com par ti men to de car ga. Após exa mi nar as ro das dos
pneus, os po li ci ais üa gra ram a co caí na, que no mer ca do
ile gal é uti li za do pa ra a fa bri ca ção de ou tras dro gas co- 
mo crack, mer la e clo ri dra to de co caí na ou ain da ser
con su mi do em seu es ta do de pas ta ba se.

Lo go que foi cons ta ta do o cri me de trá û co de dro gas,
a equi pe da PRF deu voz de pri são ao en vol vi do e o en ca- 
mi nhou jun ta men te com veí cu lo e o en tor pe cen te pa ra
a De le ga cia da Po lí cia Fe de ral. Es te é o tri plo da quan ti- 
da de de dro ga apre en di da na úl ti ma gran de apre en são
de pas ta de co caí na, quan do os po li ci ais ro do viá ri os en- 
con tra ram apro xi ma da men te 100 qui los do en tor pe- 
cen te na re gião dos co cais.

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

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


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

GERAL 5

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

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

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

AVISO DE ABERTURA

MINISTÉRIO DA 
EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO 
MARANHÃOAVISO 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, Pri-
meira 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 

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 3219-
1760/3219-1647), 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 Coordena-
doria de Gestão de Pessoas, na sede desta Procuradoria Geral de Justiça.

Presidente da Comissão Processante: José Luiz da Cunha Júnior

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 ELE-
TRÔNICO 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.

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

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 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, 

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

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

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

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

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, LOCALIZA-
DA 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

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2022.  A Prefeitura 
Municipal de Icatu/MA, através da Comissão Permanente de Licitação torna pú-
blico 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 Me-
nor 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, cum-
buca, 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.

DAS VAGAS: As vagas a serem preenchidas são de Instrutor de Educação Pro issional II (nıv́el superior) para modalidade de contrato de trabalho intermitente, nas ocupações 
de: Comunicação; Gestão em Saúde; Segurança; e Tecnologia da Informação. 

C/H SEMANAL (PREVISTA): 40h

BENEFÍCIOS: Plano de Saúde Subsidiado; Seguro de Vida em Grupo; Seguro Funeral; 
Ticket Alimentação

VALOR HORA-AULA: R$ 30,89

MODALIDADE TRABALHO INTERMITENTE
PROCESSO SELETIVO SENAC/MA

O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, Departamento Regional no 
Estado do Maranhão – SENAC/MA torna público 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 formação de cadastro de reserva, com lotação na cidade São Luıś/MA. As inscrições poderão ser realizadas online no período de 11/05 a 
18/05/2022. Para maiores informações sobre este Processo Seletivo e todas as suas publicações, acesse o endereço:  www.seletivo.ma.senac.br

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM 
COMERCIAL ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO 

ESTADO DO MARANHÃO

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

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 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

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 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;

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2022.  A Prefeitura 
Municipal de Icatu/MA, através da Comissão Permanente de Licitação torna pú-
blico 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 Me-
nor 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 in-
formações no e-mail cplicatulicitacao@gmail.com. Icatu/MA, 10 de maio de 2022.  
Denilson Odilon Fonsêca. Pregoeiro.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2022.  A Prefeitura 
Municipal de Icatu/MA, através da Comissão Permanente de Licitação torna pú-
blico 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 Me-
nor 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 cplica-
tulicitacao@gmail.com. Icatu/MA, 10 de maio de 2022.  Denilson Odilon Fonsêca 
Pregoeiro.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS

CNPJ Nº 06.933.519/0001-09

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
AVISO DE CONTINUAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO 

TOMADA DE PREÇOS Nº 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

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: 1- RR Assessoria e Empreendimentos, CNPJ 37.382.431/0001-
70; 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 Adminis-
tração 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 em-
presa 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 Pinhei-
ro 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.



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)

Aos acionistas, Conselheiros e Administradores da
São Luís Engenharia Ambiental S.A. - Rio de Janeiro - RJ 
Opinião: Examinamos as demonstrações contábeis São Luís Engenharia 
Ambiental S.A. (“Companhia”), que compreendem o balanço patrimonial 
em 31 de dezembro de 2021 e as respectivas demonstrações do resultado, 
do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos 
de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes 
notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em 
nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam 
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e 
financeira, da São Luís Engenharia Ambiental S.A. em 31 de dezembro de 
2021, o desempenho de suas operações e os seus respectivos fluxos de 
caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil, aplicáveis às pequenas e médias empresas (NBC TG 
1000). Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as 
normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, 
em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir 
intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações 
contábeis”. Somos independentes em relação à Companhia, de acordo com 
os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do 
Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de 
Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de 
acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é 
suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Incerteza relevante 
relacionada com a continuidade operacional: Conforme demonstrações 
contábeis de 31 de dezembro de 2021 a Companhia apresentando prejuízo no 

Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Contábeis 
exercício, apresenta prejuízos acumulados e capital circulante líquido negativo 
de R$2.386 mil. Essa situação indica a existência de incerteza relevante 
que pode levantar dúvida quanto à capacidade de continuidade operacional 
da Companhia. A continuidade das atividades operacionais da Companhia 
depende da implantação dos reajustes ordinários, do reconhecimento do 
termo de reconhecimento da dívida (TRD) e suporte financeiro por parte dos 
seus acionistas. A Administração da Companhia preparou as demonstrações 
contábeis no pressuposto de continuidade dos negócios. Nossa opinião 
não contém ressalva relacionada a esse assunto. Responsabilidades da 
administração e da governança pelas demonstrações contábeis: A 
administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação 
das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil, aplicáveis as pequenas e médias empresas (NBC TG 
1000 – Contabilidade para pequenas e médias empresas) e pelos controles 
internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de 
demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se 
causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações contábeis, a 
administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia 
continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados 
com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração 
das demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar 
a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa 
realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela 
governança da Companhia são aqueles com responsabilidade pela supervisão 
do processo de elaboração das demonstrações contábeis. Responsabilidades 
do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis: Nossos objetivos 

são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas 
em conjunto, estejam livres de distorção relevante, independentemente se 
causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa 
opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas, não, uma 
garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras 
e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções 
relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e 
são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam 
influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas 
dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis. 
Como parte da auditoria realizada, de acordo com as normas brasileiras e 
internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos 
ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e 
avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, 
independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos 
procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtivemos 
evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. 
O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior 
do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar 
os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas 
intencionais. • Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes 
para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados 
nas circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre 
a eficácia dos controles internos da Companhia. • Avaliamos a adequação 
das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis 

e respectivas divulgações feitas pela administração. • Concluímos sobre 
a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade 
operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe uma 
incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar 
dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da 
Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar 
atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas 
demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as 
divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas 
nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, 
eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a não mais se manter 
em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura 
e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as 
demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os 
eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. 
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre 
outros aspectos, do alcance e da época dos trabalhos de auditoria planejados 
e das constatações significativas de auditoria, inclusive as deficiências 
significativas nos controles internos que, eventualmente, tenham sido 
identificadas durante nossos trabalhos.

Rio de Janeiro, 31 de março de 2022.

Grant Thornton Auditores Independentes
CRC SP 025.583/O-1

Marcio Romulo Pereira
CT CRC RJ 076774-O – 7

DIRETORIA CONTADOR

André Neves Monteiro Vianna
Marcos José da Silva

Walter Luis da Silva Junior
CRC-RJ 093.575/O-7

Ativo Nota 31.12.2021 31.12.2020
Circulante
Caixa e equivalente de caixa ..................... 4 550 17.677 
Contas a receber de clientes ..................... 5 13.987 13.955 

Impostos a recuperar ................................. 6  4.312  5.410 
Estoques  ...................................................  1.418  1.159 

Outras contas a receber ............................  1.847 880 

22.114 39.081 
 
Não circulante
Realizável a Longo Prazo
Contas a receber de clientes ..................... 5 23.562 27.055 
Partes relacionadas ................................... 7 520 - 

Imobilizado ................................................. 8 22.501 24.003 
46.583 51.058 

Total do Ativo ............................................. 68.697 90.139 

Passivo Nota 31.12.2021 31.12.2020
Circulante
Fornecedores ............................................. 9  9.112  5.137 
Empréstimos e financiamentos .................. 10  2.346  3.670 
Obrigações fiscais ..................................... 11  4.176  5.892 
Obrigações com pessoal ........................... 12  7.844  7.434 
Outras obrigações .....................................  1.022 358 

24.500 22.491 
Não circulante
Empréstimos e financiamentos .................. 10 541  2.887 
Tributos diferidos ....................................... 13 224 414 
Partes relacionadas ................................... 7 43.963 57.692 
Provisão para contingências ...................... 14  1.625 952 

46.353 61.945 
Patrimônio liquido 15
Capital social  ............................................  5.168  5.168 
Reservas de lucros .................................... - 535 
Prejuízos acumulados ............................... (7.324) - 

(2.156)  5.703 
Total do Passivo e Patrimônio Líquido ... 68.697 90.139 

Demonstrações dos Resultados
Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020

(Em milhares de reais, exceto o lucro por ação)
Nota 31.12.2021 31.12.2020

Receita operacional líquida ......................... 16 130.226 128.856 
Custos dos serviços prestados.................... 17 (132.784) (115.896)
Lucro bruto ................................................ (2.558) 12.960 
Despesas (receitas) operacionais:
Despesas administrativas .......................... 18 (4.122) (2.958)
Despesas tributárias ..................................  (256)  (830)
Outras ........................................................  (225) 3 

(4.603) (3.785)
Resultado financeiro Líquido 19
Receitas financeiras .................................. 149  1.932 
Despesas financeiras ................................ (1.267) (1.275)

(1.118) 657 
Resultado antes do imposto de renda
 e contribuição social ............................... (8.279)  9.832 
Imposto de renda e contribuição
 social sobre o lucro 20
Imposto de renda  ...................................... - (2.355)
Contribuição social .................................... -  (877)
Imposto de renda e contribuição social
 diferidos ................................................... 190  (414)

190 (3.646)
(Prejuízo)/Lucro líquido do exercício ...... (8.089)  6.186 
(Prejuízo)/Lucro líquido do exercício
 por ação do capital social ....................... (1,57) 1,20

Demonstrações dos Resultados Abrangentes
Exercicios Findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020

(Em milhares de reais)
31.12.2021 31.12.2020

(Prejuízo)/Lucro Líquido do Exercício .....................  (8.089)  6.186 
Outros Resultados Abrangentes..............................  - - 
Resultado Abrangente Total .................................  (8.089)  6.186 

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020
(Em milhares de reais)

Reservas de lucros
Capital Reserva Reserva de Prejuízos
social legal retenção de lucros Total acumulados Total

Saldos em 1º de janeiro de 2020 ................................................ 4.705  456  7.657  8.113  -  12.818 
Lucro líquido do exercício ............................................................  -  - - - 6.186 6.186 
Constituição da reserva legal ......................................................  -  309 - 309  (309)  - 
Aumento do capital social conf. AGE de 11/02/2020 ...................  463  - - -  -  463 
Distribuição de dividendos conf. AGE de 02/06/2020 ..................  -  - (6.071) (6.071)  -  (6.071)
Distribuição de dividendos conf. AGO de 30/07/2020 .................  -  - (7.693) (7.693)  -  (7.693)
Transferência para reserva de lucro ............................................  -  -  5.877  5.877  (5.877)  - 

Saldos em 31 de dezembro de 2020 .......................................... 5.168  765 (230) 535  - 5.703 
Prejuízo do exercício ...................................................................  -  - - -  (8.089)  (8.089)
Compensação de prejuízos .........................................................  - (765) 230  (535)  765  230 

Saldos em 31 de dezembro de 2021 .......................................... 5.168  - - -  (7.324)  (2.156)
As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis. 

Demonstrações dos Fluxos de Caixa
Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020

(Em milhares de reais)
Fluxos de caixa das atividades operacionais: 31.12.2021 31.12.2020
(Prejuízo)/Lucro líquido do exercício ....................... (8.279)  6.186 
Ajustes para reconciliar o lucro ou prejuízo
 às disponibilidades:
Depreciação ...........................................................  4.092  1.819 
Provisão para contingências trabalhistas e cíveis ... 673 284 
Juros e encargos sobre empréstimos e
 financiamentos .....................................................  1.012  1.127 

(2.502)  9.416 
Variações nos ativos e passivos
Aumento (diminuição) em contas a receber ..........  3.461 30.772 
Aumento (diminuição) em estoques  .....................  (259) (43)
Aumento (diminuição) em impostos a recuperar ...  1.098 71 
Aumento (diminuição) em partes relacionadas .....  (290) - 
Aumento (diminuição) em outros ativos ................  (967) 251 
Aumento (diminuição) em fornecedores ................ (9.754)  (258)
Aumento (diminuição) em obrigações fiscais a pagar .. (1.716) (3.343)
Aumento (diminuição) em obrigações com pessoal ... 410 760 
Aumento (diminuição) em outras obrigações ........ 664 129 
Aumento de imposto de renda e contribuição
 social diferidos ..................................................... - 414 

Recursos líquidos gerados nas atividades
 operacionais .......................................................... (9.855) 38.169 
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Aquisição de ativo imobilizado ............................... (2.590) (12.263)

Recursos líquidos aplicados nas atividades
 de investimento...................................................... (2.590) (12.263)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Aumento de capital social ...................................... - 463 
Financiamentos pagos ........................................... (4.682) (1.806)
Distribuição de dividendos ..................................... - (13.764)

Recursos líquidos gerados nas atividades
 de financiamento ................................................... (4.682) (15.107)
(Redução)/Aumento de caixa e equivalentes de caixa .. (17.127) 10.799 
Demonstração do aumento (diminuição) no caixa
 e equivalentes de caixa:
No início do exercício ............................................ 17.677  6.878 
No final do exercício .............................................. 550 17.677 

(Redução)/Aumento de caixa e equivalentes
 de caixa ................................................................. (17.127) 10.799 1 - Contexto Operacional: 1.1 - Objeto Social: A São Luís Engenharia 

Ambiental S.A. (Companhia)  é uma sociedade anônima de capital de 
fechado, subsidiária da Vital Engenharia Ambiental S.A., em 14 de março de 
2012 (data da constituição) e tem como objeto social à execução, por meio 
de Parceria Público-Privada na modalidade Concessão Administrativa do 
serviço de limpeza pública, a disposição final, em aterro sanitário, e tratamento 
dos resíduos sólidos urbanos classificados, segundo a ABNT, como sendo 
classe II-A e classe II-B, provenientes da limpeza urbana do Município de 
São Luís - MA. 
2 - Apresentação das Demonstrações Contábeis: 2.1 - Base de 
preparação e apresentação das demonstrações contábeis: a) Declaração de 
conformidade: As demonstrações contábeis da Companhia foram elaboradas 
e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas 
no Brasil, aplicáveis às pequenas e médias empresas ( NBC TG 1000) e, em 
consonância com a Lei das Sociedades por Ações, bem como as normas 
e procedimentos contábeis emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos 
Contábeis - CPC – PME (Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas). 
A elaboração das demonstrações financeiras em conformidade com os 
CPCs exige a utilização de determinadas estimativas contábeis essenciais. 
Requer, ainda, que a Administração julgue a maneira mais apropriada para 
a aplicação das políticas contábeis. As áreas em que os julgamentos e 
estimativas significativos foram feitos para a elaboração das demonstrações 
contábeis são apresentadas na Nota Explicativa nº 2.e. b) Data de aprovação 
das demonstrações contábeis: Em 31 de março de 2022, a Diretoria aprovou 
estas demonstrações contábeis e autorizou a sua divulgação. c) Base de 
mensuração: As demonstrações contábeis foram preparadas com base 
no custo histórico, exceto pela valorização de certos ativos financeiros 
(mensurados a valor justo). A preparação das demonstrações contábeis requer 
o uso de certas estimativas contábeis e o exercício de julgamento por parte da 
Administração da Companhia no processo de aplicação das políticas contábeis 
do grupo. Aquelas áreas que requerem maior nível de julgamento e possuem 
maior complexidade, bem como as áreas nas quais premissas e estimativas 
são significativas estão divulgadas no item (e). d) Moeda funcional e moeda de 
apresentação: Estas demonstrações contábeis estão apresentadas em Real, 
que é a moeda funcional e a moeda de apresentação da Companhia. Todos 
os saldos foram arredondados para o milhar mais próximo, exceto quando 
indicado de outra forma. e) Uso de estimativas e julgamentos: Ao preparar 
as demonstrações contábeis a Administração da Companhia se baseia em 
estimativas e premissas derivadas da experiência histórica e outros fatores, 
incluindo expectativas de eventos futuros, as quais se consideram razoáveis 
e relevantes. A aplicação das estimativas e premissas frequentemente requer 
julgamentos relacionados a assuntos que são incertos, com relação aos 
resultados das operações e ao valor dos ativos e passivos. Ativos e passivos 
sujeitos a estimativas e premissas incluem a mensuração de instrumentos 
financeiros, provisão para perdas em ativos, provisão para imposto de renda e 
contribuição social e outras avaliações similares. Os resultados operacionais 
e posição financeira podem diferir se as experiências e premissas utilizadas 
na mensuração das estimativas forem diferentes dos resultados reais. 2.2 - 
Novas normas e pronunciamentos emitidos e ainda não aplicáveis: Uma série 
de novas normas serão efetivas para exercícios iniciados após 1º de janeiro de 
2022, conforme segue: • 1o de janeiro de 2022 - Contratos onerosos – custo 
de cumprimento de um contrato (alterações ao NBC TG 25 (R1)/IAS 37); • 1o 
de janeiro de 2022 - Ciclo anual de melhorias às normas IFRS 2018-2020 
(alterações ao IFRS 1, IFRS 9, IFRS 16 e IAS 41); • 1o de janeiro de 2022 
– Imobilizado – Receitas antes do uso pretendido (alterações ao NBC TG 
27 (R4)/IAS 16); • 1o de janeiro de 2022 - Referências à estrutura conceitual 
(alterações ao NBC TG 15/IFRS 3); • 1o de janeiro de 2023 - Classificação 
de passivo como circulante e não circulante (alterações ao NBC TG 26 (R4)/
IAS 1 e NBC TG 23/IAS 8); • 1o de janeiro de 2023 - IFRS 17 Contratos de 
Seguro, e alterações à IFRS 17 Contratos de Seguro. A Companhia não 
adotou antecipadamente essas normas na preparação destas demonstrações 
contábeis. Entretanto, não se espera que essas normas novas e alteradas 
tenham um impacto significativo nas demonstrações contábeis da Companhia.
3 - Resumo das Principais Políticas Contábeis: a. Apuração do resultado: 
É apurado em conformidade com o regime contábil de competência de 
exercícios. b. Instrumentos financeiros: (i) Ativos financeiros não 
derivativos: A Companhia reconhece os ativos financeiros inicialmente na 
data da negociação na qual a Companhia se torna uma das partes das 
disposições contratuais do instrumento. Os ativos financeiros da Companhia 
incluem caixa e equivalentes de caixa e aplicações financeiras. Os ativos ou 
passivos financeiros são compensados e o valor líquido apresentado no 
balanço patrimonial quando, e somente quando, a Companhia tenha o direito 
legal de compensar os valores e tenha a intenção de liquidar em uma base 
líquida ou de realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente. Caixa e 
equivalentes de caixa: Caixa e equivalentes de caixa abrangem saldos de 
caixa e investimentos financeiros com vencimento original de até 90 dias a 
partir da data da contratação. Os quais são sujeitos a um risco insignificante de 
alteração no valor e são utilizadas na gestão das obrigações de curto prazo. A 
Companhia possui classificados em caixa e equivalentes de caixa saldos em 
conta corrente bancária e aplicações financeiras, conforme Nota Explicativa n° 
4. Empréstimos e recebíveis: Empréstimos e recebíveis são ativos 
financeiros não derivativos com pagamentos fixos ou determináveis e que não 
são cotados em um mercado ativo. Os empréstimos e recebíveis são 
mensurados pelo valor de custo amortizado utilizando o método de juros 
efetivos, deduzidos de qualquer perda por redução do valor recuperável. A 
receita de juros é reconhecida através da aplicação da taxa de juros efetiva, 
exceto para créditos de curto prazo quando o reconhecimento dos juros seria 
imaterial. Redução ao valor recuperável de ativos financeiros: Ativos 
financeiros, exceto aqueles designados pelo valor justo por meio do resultado, 
são avaliados por indicadores de redução ao valor recuperável no final de cada 
período de relatório. As perdas por redução ao valor recuperável são 
reconhecidas se, e apenas se, houver evidência objetiva da redução ao valor 
recuperável do ativo financeiro como resultado de um ou mais eventos que 
tenham ocorrido após seu reconhecimento inicial, com impacto nos fluxos de 
caixa futuros estimados desse ativo. (ii) Passivos financeiros não 
derivativos: A Companhia reconhece títulos de dívida emitidos e passivos 
subordinados inicialmente na data em que são originados. Todos os outros 
passivos financeiros (incluindo dos passivos designados pelo valor justo 
registrados no resultado) são reconhecidos inicialmente na data de negociação 
na qual a Companhia se torna uma parte nas disposições contratuais do 
instrumento. A Companhia classifica os passivos financeiros não derivativos a 
valor justo por meio do resultado. Tais passivos financeiros são reconhecidos 
inicialmente pelo valor justo acrescido de quaisquer custos de transação 
atribuíveis. Após o reconhecimento inicial, esses passivos financeiros são 
medidos pelo custo amortizado através do método dos juros efetivos. 
(iii) Instrumentos financeiros derivativos: A Companhia não opera com 
instrumentos financeiros derivativos. De acordo com suas políticas financeiras, 
a Companhia não efetua operações envolvendo instrumentos financeiros que 
tenham caráter especulativo. c. Contas a receber: Os valores a receber são 
demonstrados a valor justo, já deduzidos da provisão estimada para créditos 
de liquidação duvidosa, que é constituída, quando necessário, em montante 
considerado suficiente pela Administração para cobrir eventuais perdas na 
realização das contas a receber, considerando os riscos envolvidos. Essa 
avaliação, realizada periodicamente, considera a conjuntura econômica, a 
experiência passada e os riscos específicos e globais em relação às 
operações, aos devedores e garantidores. d. Estoques: Os estoques são 
avaliados ao custo médio de aquisição ou de produção, reduzido por provisão 
para perda ao valor de mercado, quando aplicável. O custo dos estoques inclui 
gastos incorridos na produção, transporte e armazenagem dos estoques. No 
caso de estoques acabados, o custo inclui os gastos gerais de fabricação 
baseadas na capacidade normal de operação. A Companhia utiliza o método 
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de custeio por absorção. Os custos diretos são apropriados mediante 
apontamento de forma objetiva, e os custos indiretos são apropriados por meio 
de rateio com base na capacidade normal de produção, incluindo gastos 
incorridos na aquisição de estoques, custos de produção e transformação e 
outros custos incorridos em trazê-los às suas localizações e condições 
existentes. A Companhia reconhece as perdas, quando aplicável, no estoque 
considerando a diferença entre o preço praticado e custo médio apurado. 
e. Imobilizado: Demonstrado aos custos de aquisição, formação ou 
construção, deduzidos das depreciações que não supera o valor provável de 
recuperação determinado com base nos resultados das operações futuras. As 
depreciações são calculadas pelo método linear, com base na vida útil 
econômica estimada dos bens, conforme descrito na Nota Explicativa nº 8. A 
Companhia avalia a cada exercício o valor para identificação da 
recuperabilidade de ativos (impairment). Um ativo imobilizado é considerado 
passível de ajuste de desvalorização quando seu valor contábil exceder seu 
valor recuperável. Os métodos de depreciação, as vidas úteis e os valores 
residuais são revistos a cada encerramento de exercício e eventuais ajustes 
são reconhecidos como mudança das estimativas contábeis. (a) Perda 
(impairment) estimada de ativos não financeiros: A Companhia verifica se 
há evidência objetiva de que o ativo financeiro ou o grupo de ativos financeiros 
está deteriorado. Um ativo ou grupo de ativos financeiros está deteriorado e os 
prejuízos de impairment são incorridos somente se há evidência objetiva de 
impairment como resultado de um ou mais eventos ocorridos após o 
reconhecimento inicial dos ativos (um “evento de perda”) e aquele evento (ou 
eventos) de perda tem um impacto nos fluxos de caixa futuros estimados do 
ativo financeiro ou grupo de ativos financeiros que podem ser estimados de 
maneira confiável. Os ativos que têm uma vida útil indefinida, e são testados 
anualmente para identificar eventual necessidade de redução ao valor 
recuperável (impairment). Os ativos que estão sujeitos à amortização são 
revisados para a verificação de impairment sempre que eventos ou mudanças 
nas circunstâncias indicarem que o valor contábil pode não ser recuperável. 
Uma perda por impairment é reconhecida quando o valor contábil do ativo 
excede seu valor recuperável, o qual representa o maior valor entre o valor 
justo de um ativo menos seus custos de venda e o seu valor em uso. Os ativos 
não financeiros que tenham sido ajustados por impairment, são revisados 
subsequentemente para a análise de uma possível reversão do impairment na 
data do balanço. Para o exercício findo em 31 de dezembro de 2021, não 
foram identificadas pela Administração, evidências objetivas que pudessem 
justificar o registro de perdas de impairment dos ativos não financeiros. 
f. Provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas: Provisões são 
constituídas para todas as contingências referentes a processos judiciais para 
os quais é provável que uma saída de recursos seja feita para liquidar a 
contingência/obrigação e uma estimativa razoável possa ser feita. A avaliação 
da probabilidade de perda inclui a avaliação das evidências disponíveis, a 
hierarquia das leis, as jurisprudências disponíveis, as decisões mais recentes 
nos tribunais e sua relevância no ordenamento jurídico, bem como a avaliação 
dos assessores legais da Companhia. As provisões são revisadas e ajustadas 
para levar em conta alterações nas circunstâncias, tais como prazo de 
prescrição aplicável, conclusões de inspeções fiscais, trabalhistas e 
previdenciárias ou exposições adicionais identificadas com base em novos 
assuntos ou decisões de tribunais. Os passivos contingentes são avaliados pela 
Administração com o apoio dos assessores legais da Companhia, onde aqueles 
considerados como provável o risco de perda, e quando os montantes envolvidos 
forem mensuráveis com suficiente segurança, são provisionados nas 
demonstrações contábeis e os de perda possível, desde que relevantes, são 
divulgados nas notas explicativas. g. Imposto de renda e contribuição social 
(corrente e diferido): As despesas de imposto de renda e contribuição social do 
período são calculados pelo regime de tributação do Lucro Real. Os encargos de 
imposto de renda e contribuição social são calculados com base nas leis 
tributárias promulgadas na data do balanço. A alíquota do imposto de renda é 
15% com adicional de 10% sobre uma base superior a R$ 240 anuais e a 
alíquota da contribuição social é de 9%. O imposto de renda e contribuição social 
diferidos são reconhecidos sobre as diferenças temporárias decorrentes de 
diferenças entre as bases fiscais dos ativos e passivos e seus valores contábeis 
nas demonstrações contábeis e são determinados usando alíquotas de imposto 
(base a legislação fiscal) promulgadas, ou substancialmente promulgadas, na 
data do balanço. h. Receita de serviços: A receita do contrato compreende o 
valor inicial acordado no contrato acrescido de variações decorrentes de 
solicitações adicionais, reclamações e pagamentos de incentivos contratuais, na 
condição em que seja provável que elas resultem em receita e possam ser 
mensuradas de forma confiável. Tão logo o resultado de um contrato de 
prestação de serviços possa ser estimado de maneira confiável, a receita do 
contrato é reconhecida no resultado na medida do estágio de conclusão do 
contrato. O estágio de conclusão é avaliado pela referência do levantamento 
dos trabalhos realizados. A receita compreende o valor justo da contraprestação 
recebida ou a receber pelo contrato de prestação de serviço celebrado entre a 
Companhia e seus clientes. A receita é apresentada líquida dos impostos, dos 
abatimentos e dos descontos. i. Resultado básico por ação: O cálculo do 
resultado básico por ação é feito através da divisão do resultado do exercício, 
atribuído aos detentores de ações da Companhia, pela quantidade média 
ponderada de ações ordinárias em circulação durante o mesmo período. A 
Companhia não possui instrumentos com efeitos dilutivos, e, portanto, o 
resultado básico por ação é igual ao resultado diluído por ação. 
j. Demonstração dos Fluxos de Caixa: As demonstrações dos fluxos de 
caixa foram preparadas pelo método indireto e estão apresentadas de acordo 
com Seção 7 do CPC aplicável a pequenas e médias empresas (CPC PME).  
4 - Caixa e Equivalente de Caixa 31.12.2021 31.12.2020
Bancos conta movimento ........................................ 285 14.787
Aplicações de liquidez imediata .............................. 265 2.890

550 17.677
As aplicações financeiras estão substancialmente concentradas em CDBs 
(Certificados de Depósitos Bancários), mantidas em instituições financeiras 
de primeira linha, com remuneração de 100% do Certificado de Depósito 
Interbancário (CDI) em 31 de dezembro de 2021e 2020. 
5 - Contas a Receber de Clientes

Circulante Não Circulante
31.12.2021 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2020

Saldos vincendos (i) ....... 13.987 13.955 - -
Saldos vencidos a
 mais de 360 dias........... - - 23.562 27.055

13.987 13.955 23.562 27.055
(i) Representado por faturas ou duplicatas a vencer na data do balanço, como 
também por serviços já executados e ainda não faturado. As faturas vencidas 
foram repactuadas com novos prazos de vencimento com a Prefeitura 
Municipal de São Luís. Este montante tem previsão de ser recebido entre 
os anos de 2022 a 2026. Após o acordo com a prefeitura foram recebidos 
R$3.493. Em 31 de dezembro de 2021, a Administração, com base em sua 
avaliação do risco de crédito, entende que não se faz necessária a constituição 
de provisão para perdas esperadas de crédito.
6 - Impostos a Recuperar 31.12.2021 31.12.2020
IRRF a recuperar ..................................................... 3.011 1.477
IRPJ de anos anteriores a recuperar....................... 503 3.153
CSLL de anos anteriores a recuperar ..................... 18 -
INSS a recuperar ..................................................... 780 780

4.312 5.410
7 - Partes Relacionadas
Ativo

% de Parti-
cipação 31.12.2021 31.12.2020

Contas a receber
URCD Ambiental (LIMPEL) .............. 50,00% 520 -
Total Ativo ....................................... 520 -

Passivo
% de Parti-

cipação 31.12.2021 31.12.2020
Fornecedores de longo prazo
VITAL Engenharia Ambiental S/A ..... 50,00% 16.035 25.111
URCD Ambiental (LIMPEL) .............. 50,00% 27.928 29.764
ARENDAL Locadora Ltda. ................ - - 2.817
Total no Passivo ............................. 43.963 57.692
Os valores de partes relacionadas são representados basicamente por faturas 
de locação de equipamentos operacionais com empresas ligadas direta ou 
indiretamente. Os saldos mantidos com partes relacionadas não são passíveis 
de qualquer encargo remuneratório e não possuem vencimento.
8. Imobilizado Taxa Anual 

de Depre- 
ciação %

31.12.2021 31.12.2020
a) Composição

Custo
Depreciação 
Acumulada

Valor 
Residual

Valor 
Residual

Instalações ............ 10 15.925 (1.851) 14.074 16.402
Equipamentos de
 campo e auxiliar .. 20 3.471 (1.770) 1.701 2.106
Veículos................. 20 7.754 (4.814) 2.940 4.146
Imobilizações
 em andamento .... - 2.836 - 2.836 838
Outras
 imobilizações ...... 10 1.284 (334) 950 511

31.270 (8.769) 22.501 24.003
b) Movimentação do Imobilizado

Descrição
Insta- 

lações

Equip. de 
Campo e 

Aux.
Veí- 

culos

Imobiliza-
ções em 

andamento
Ou- 
tros Total

Saldo líquido
 em 31.12.2020 ...... 16.402 2.106 4.146 838 511 24.003
Adições ................... 1.461 240 319 60 510 2.590
Baixas ..................... - (23) (46) - (5) (74)
Transferências ........ (1.938) - - 1.938 - -
(-) Baixas de
 depreciação .......... - 23 46 - 5 74
(-) Depreciação ....... (1.851) (645) (1.525) - (71) (4.092)
Saldo líquido
 em 31.12.2021 ...... 14.074 1.701 2.940 2.836 950 22.501
Saldo líquido
 em 31.12.2019 ...... 5.725 1.015 5.634 838 347 13.559
Adições ................... 10.798 1.585 - - 3.608 15.991
Baixas ..................... (121) (12) (195) - (3.400) (3.728)
(-) Baixas de Depre-
 ciação/Amortiz. ...... - 12 195 - 4 211
(-) Depreciação ....... - (494) (1.488) - (48) (2.030)
Saldo líquido
 em 31.12.2020 ...... 16.402 2.106 4.146 838 511 24.003
9 - Fornecedores 31.12.2021 31.12.2020
Fornecedores nacionais (i) ...................................... 9.112 5.137

9.112 5.137
(i) Representado basicamente por faturas em aberto de fornecedores de 
insumos e serviços utilizados nas operações da Companhia.
10 - Empréstimos e Financiamentos

Circulante Não Circulante
Agente Financeiro 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2020
Banco Bradesco S.A. ..... - 5 - -
Total Finame (a) ............ - 5 - -
Banco Daycoval S.A. ...... 383 542 - 383
Total de Leasing
 Financeiro (b) .............. 383 542 - 383
Banco do Nordeste S.A. . 282 282 541 823
Caterpillar Financial S.A. 95 180 - 95
Banco Daimler
 Chrysler S.A.................. - 546 - -
Total CDC (e) ................. 377 1.008 541 918
Conta Garantida (d) ........ 1.586 2.115 - 1.586
Total Empréstimos ....... 1.586 2.115 - 1.586
Total Geral ..................... 2.346 3.670 541 2.887
a) FINAME, parte com taxa fixa de 6% a.a. e parte vinculados a TJLP. O prazo 
para pagamento é de 60 meses com vencimento da última parcela em 2021; 
b) LEASING FINANCEIRO, arrendamento com taxa prefixada de 15,05% a.a.. 
O prazo para pagamento é de 48 meses com vencimento da última parcela 
em 2022. c) CDC, empréstimos com taxa média prefixada de 14,17% a.a. 
O prazo para pagamento entre 33 e 48 meses com vencimento das últimas 
parcelas entre 2021 e 2022. d) CONTA GARANTIDA, disponibilizada a taxa 
média prefixada de 12% a.a. O contrato é renovável por períodos iguais de 
180 dias. • Garantias - As garantias dos contratos de financiamento são os 
próprios bens financiados. • Covenants - Os contratos de financiamento não 
possuem covenants.
11 - Obrigações fiscais 31.12.2021 31.12.2020
PIS s/Faturamento................................................... 116 330
COFINS s/Faturamento ........................................... 533 1.518
PIS diferida .............................................................. 590 653
COFINS diferida ...................................................... 2.716 3.009
Obrigações fiscais sobre lucro ................................ - 124
Impostos retidos de terceiros .................................. 220 217
PIS e COFINS s/Receitas financeiras ..................... 1 41

4.176 5.892
12 - Salários e obrigações Sociais 31.12.2021 31.12.2020
Salários a pagar ...................................................... 2.030 1.996
Provisão de férias e encargos ................................. 4.404 4.065
Encargos sociais a recolher .................................... 1.410 1.373

7.844 7.434

13 - Tributos diferidos: Os tributos diferidos (IRPJ e CSLL) está relacionado 
aos lucros não realizados e são decorrentes de valores a receber oriundo dos 
contratos com órgãos públicos, com base na legislação fiscal vigente.
Passivo não circulante 31.12.2021 31.12.2020
Tributos diferidos ..................................................... 224 414

224 414
14 - Provisões para contingências: A Companhia é parte em processos 
trabalhistas e não trabalhistas para os quais a Administração entende ter 
constituído, com base nas informações recebidas dos seus assessores 
jurídicos e na experiência anterior referente às quantias reivindicadas, provisão 
para contingências em montante considerado suficiente para cobrir perdas 
prováveis. Em 31 de dezembro de 2021 foi constituída provisão no valor de 
R$ 1.625 (R$ 952 em 2020).

Provável
31.12.2021 31.12.2020

Trabalhista ............................................................... 659 947
Cível ........................................................................ 966 5

1.625 952
Não existem processos classificados como possíveis para o exercício findo em 
31 de dezembro de 2021 e de 2020 a ser divulgado.
15 - Patrimônio líquido: a) Capital Social: Em 31 de dezembro de 2021 
o capital social, totalmente subscrito e integralizado é de R$5.168 (cinco 
milhões, cento e sessenta e oito mil reais), representado por 5.168.000 (cinco 
milhões, cento e sessenta e oito mil) ações ordinárias, todas nominativas e 
sem valor nominal. Em 11 de fevereiro de 2020 as acionistas aprovaram um 
aumento de capital social da Companhia, no valor de R$463 (quatrocentos 

e sessenta e três mil reais), passando o capital social de R$4.705 (quatro 
milhões, setecentos e cinco mil reais) para R$5.168 (cinco milhões, cento e 
sessenta e oito mil reais), mediante a subscrição de 463.000 (quatrocentas 
e sessenta três mil) novas ações ordinárias, todas nominativas e sem valor 
nominal. b) Reserva legal e distribuição de lucros e dividendos: O Estatuto 
prevê que dos lucros líquidos apurados nos exercícios serão destinados 5% 
(cinco por cento) à constituição da reserva legal, até o limite de 20% (vinte 
por cento) do capital social e 3% (três por cento) à distribuição aos acionistas 
como dividendo obrigatório, podendo a Assembleia Geral deliberar pela 
distribuição a menor. c) Reserva de retenção lucros: O Estatuto prevê que após 
a constituição da reserva legal e da distribuição aos acionistas como dividendo 
obrigatório, a Assembleia Geral poderá deliberar pela retenção de todo o lucro. 
d) Resultado por ação

Resultado 
do Exercício

Quantidade 
de ações

Resultado por 
ação - em R$

31.12.2021................. (8.089) 5.168 (1,57)
31.12.2020................. 6.186 5.168 1,20

16 - Receita operacional líquida 31.12.2021 31.12.2020
Receita de Serviços................................................. 151.870 150.301
Total de Receita Bruta ........................................... 151.870 150.301
(-) ISS ...................................................................... (7.593) (7.515)
(-) PIS ...................................................................... (2.506) (2.485)
(-) COFINS .............................................................. (11.545) (11.445)
Total de Impostos s/Faturamento ........................ (21.644) (21.445)
Receita Operacional Liquida ................................ 130.226 128.856
17 - Custos dos serviços prestados 31.12.2020 31.12.2020
Insumos ................................................................... (20.061) (15.489)
Pessoal .................................................................... (63.093) (58.451)
Locação ................................................................... (22.856) (15.886)
Serviços de terceiros ............................................... (22.164) (23.406)
Depreciação ............................................................ (3.722) (1.802)
Outros ...................................................................... (888) (862)

(132.784) (115.896)
18 - Resultado financeiro líquido 31.12.2021 31.12.2020
Receitas Financeiras
Sobre aplicações financeiras ................................. 41 50
Juros ...................................................................... 115 1.976
(-) PIS e COFINS s/receitas financeiras ................ (7) (94)

Total ........................................................................ 149 1.932
Despesas Financeiras
Bancária ................................................................. (57) (51)
Juros ...................................................................... (198) (97)
Encargos s/financiamentos .................................... (1.012) (1.127)

Total ........................................................................ (1.267) (1.275)
Resultado Financeiro Líquido .............................. (1.118) 657
19 - Despesas de IRPJ e CSLL: Conciliação da despesa de imposto de renda 
e contribuição social no resultado: a) Tributos correntes

31.12.2021 31.12.2020
Lucro (prejuízo) antes do Imposto de Renda
 e Contribuição Social ............................................. (8.279) 9.832
Imposto de Renda e Contribuição Social às alíquotas
 nominais (34%) ............................................................. - (3.343)
Efeito do Imposto de Renda e Contribuição Social
 sobre:
Adições permanentes ............................................ (7) (5)
Adições temporárias .............................................. (362) (908)
Exclusões temporárias .......................................... - 275
Compensação de base negativa ........................... - 763
Outros .................................................................... - (428)

Despesa com Imposto de Renda e
 Contribuição Social ................................................ (370) (3.646)
Despesa de Imposto de Renda e Contribuição
 Social - correntes ................................................. - (3.232)
Despesa de Imposto de Renda e Contribuição
 Social - diferidos .................................................. 190 (414)

190 (3.646)
Alíquota efetiva de Imposto de Renda e
 Contribuição Social ................................................ 2% 37%
b) Tributos Diferidos: Os tributos diferidos são constituídos pela margem de 
lucro sobre o montante a receber de órgãos públicos, devidamente excluídos/
adicionados na apuração do lucro real.
20 - Gestão de Riscos Financeiros: a) Considerações Gerais: As políticas 
de gerenciamento de risco da Companhia foram estabelecidas para identificar 
e analisar os riscos, definir limites de riscos e controles apropriados, e para 
monitorar os riscos e a aderência aos limites impostos. As políticas de risco e 
os sistemas são revistos regularmente para refletir mudanças nas condições 
de mercado e atividades da Companhia. As atividades da Companhia as 
expõem a diversos riscos financeiros: risco de liquidez, risco de crédito e 
exposição a risco de taxa de juros. A gestão de risco da Companhia concentra-
se na imprevisibilidade dos mercados financeiros e busca minimizar os 
potenciais efeitos adversos no seu desempenho financeiro. A gestão de risco 
é pautada pela identificação, mensuração e mitigação dos riscos mapeados 
para todos os negócios da Companhia. b) Gerenciamentos de Riscos: A 
Companhia está exposta: (i) a riscos de liquidez, em virtude da possibilidade 
de não ter caixa suficiente para atender suas necessidades operacionais; (ii) 
aos riscos de mercado, decorrentes de variações das taxas de juros e preços; 
e (iii) aos riscos de crédito, decorrentes da possibilidade de inadimplemento 
de suas contrapartes em aplicações financeiras e contas a receber. A gestão 
de riscos de liquidez, de mercado e de crédito se dá através de mecanismos 
de manutenção de caixa mínimo e acompanhamento do mercado financeiro, 
buscando minimizar a exposição dos ativos e passivos, de modo a proteger a 
rentabilidade dos contratos e o patrimônio.
21 - Seguros: Por exigência contratual, a companhia mantém cobertura 
de seguros para garantir a execução do serviço público de disposição final 
em aterro sanitário dos resíduos sólidos provenientes da limpeza urbana do 
município de São Luís - MA. As premissas de risco adotadas e importância 
seguradas, dada a sua natureza, não fazem parte do escopo de uma auditoria 
das demonstrações contábeis e, portanto, não foram revisadas por nossos 
auditores independentes.

31.12.2021

Riscos Datas de Vigência
Importâncias 

Seguradas
Prêmios 
Líquidos

Responsabilidade Civil
 - Execução PPP ........... 05/05/2021 à 05/05/2022 8.753 17
Equipamentos Gerais .... 14/11/2021 à 14/11/2022 500 1

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

GERAL 6

Em função da incorporação da Telemar Norte Leste S.A. pela Oi S.A., fi rmada pelo Ato n˚ 678/2021 

de 01.02.2021, publicado no diário ofi cial da união na data 02.02.2021, e posteriormente ratifi cada 

mediante o cumprimento da condicionante deste ato, com publicação em 03.05.2021 no diário 

ofi cial 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.

Comunicado oi aos clientes

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 Re-
cursos 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

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 – Cen-
tro, 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.com-

prasmirador.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/licita-

cao/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!

88888
MILHÕES
DE ACESSOS
o imparcial.com.br
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O Arte da Nossa Gente realizou oficinas e vivências artísticas, compartilhando e
multiplicando conhecimento e aprendizado em 21 comunidades de São Luís

As ca te go ri as dis pos tas são:
• Cur ta-me tra gem;
• Lon ga-me tra gem;
• Vi de o cli pe;
Re por ta gem au di o vi su al;
• Fil me pu bli ci tá rio.

APÓS OFICINAS

Projeto Arte da Nossa
Gente encerra com festas

A
o lon go de 3 me ses, o Pro je to 
Ar te da Nos sa Gen te le vou 
um to tal de 42 ofi ci nas pa ra 
21 co mu ni da des de São 

Luís/MA. En tre ofi ci nas de ca po ei ra, 
vi o lão, graf fi ti ar tes cir cen ses, per cus- 
são, dan ça, zum ba, ca cu riá, pin tu ra e 
mais, o pro je to al can çou cer ca de 
1000 pes so as, de to das as fai xas etá ri- 
as.

Ide a li za do pe lo La bo rar te, o Ar te da 
Nos sa Gen te te ve co mo ob je ti vo re a li- 
zar ofi ci nas e vi vên ci as ar tís ti cas, 
com par ti lhan do e mul ti pli can do co- 
nhe ci men to e apren di za do com as 
co mu ni da des par ti ci pan tes.

So bre o re sul ta do des sa ini ci a ti va, a 
pro du to ra exe cu ti va Fer nan da Mon- 
tei ro co men ta: <O pro je to Ar te da Nos- 
sa Gen te foi uma gran de ex pe ri ên cia 
cul tu ral e ar tís ti ca na ilha de São Luís. 
Ava lio que es ses 2 me ses fo ram de 
mui tos apren di za dos e que atin gi mos 
o ob je ti vo de de mo cra ti zar o aces so à 
ar te e cul tu ra a 21 co mu ni da des de 
São Luís, be ne fi ci an do mais de 1000 
pes so as en tre cri an ças, jo vens, adul- 
tos e ido sos.=

Pa ra o en cer ra men to do pro je to, a 
or ga ni za ção pre pa rou 2 gran des fes- 
tas que acon te ce rão nos di as 12 e 14 
de maio. No dia 12 de maio, a par tir 
das 17h, a fes ta acon te ce rá no An jo da 
Guar da, com ro da de ca po ei ra, Tam- 
bor de Cri ou la Bri lho De São Be ne di- 
to, Show do can tor ma ra nhen se Chi co 
Nô e Boi de Ita pe ra.

Já no dia 14 de maio, a par tir das 
17h, a fes ta se rá no Cen tro, em fren te 
ao Ca sa rão La bo rar te. A pro gra ma ção

A ORGANIZAÇÃO FARÁ 2 GRANDES FESTAS QUE ACONTECERÃO NOS DIAS 12 E 14 DE MAIO

con ta rá com ro da de ca po ei ra, Tam- 
bor de Cri ou la do Mes tre Fe li pe, Ca cu- 
riá de Do na Te té, Show da can to ra ma- 
ra nhen se Ca mi la Reis, Boi de Ma ra ca- 
nã e Boi da Li ber da de.

Em cli ma de fes ti vi da de e nos tal gia, 
Fer nan da com ple men ta: <Acom pa- 
nha mos de per to o quan to a ar te mu- 
da e im pac ta a vi da das pes so as, tra- 
zen do no vas
pos si bi li da des às su as exis tên ci as! 
Nes ses 2 mo men tos de cul mi nân cia 
do pro je to ce le bra re mos to do es se su- 

ces so, jun to a es sas co mu ni da des e a 
po pu la ção de São Luís.= As fes tas de 
en cer ra men to pro me tem reu nir tu do 
aqui lo que fez par te do pro je to co mo 
um to do: ar te, cul tu ra, apren di za do e 
par ti lha!

A re a li za ção do pro je to Ar te da Nos-
sa Gen te se deu atra vés de Ter mo de 
Co la bo ra ção en tre a Pre fei tu ra de São 
Luís (Se cre ta ria Mu ni ci pal de Cul tu ra) 
e o La bo rar te, no ano de 2022, com 
apoio do De pu ta do Fe de ral Bi ra do 
Pin da ré.

CINEMA

Festival Guarnicê divulga categorias para inscrição

O GUARNICÊ ACEITA OBRAS FINALIZADAS A PARTIR DE JANEIRO DE 2021. O EVENTO SERÁ REALIZADO ENTRE 23 E 30 DE SETEMBRO

A 45ª edi ção do Fes ti val Guar ni cê de
Ci ne ma, o quar to mais an ti go fes ti val
de ci ne ma do Bra sil re a li za do pe- 
la Pró-rei to ria de Ex ten são e Cul tu ra
da Uni ver si da de Fe de ral do Ma ra- 
nhão (UF MA), abre ins cri ções pa ra
que re a li za do res pos sam sub me ter
pro du ções au di o vi su ais pa ra as mos- 
tras com pe ti ti vas, o pra zo se es ten de
até o dia 16 de maio.

O Fes ti val vai ser

re a li za do de 23 a 30 de

se tem bro, em São Luís,

de for ma hí bri da.

 O Guar ni cê acei ta obras fi na li za- 
das a par tir de ja nei ro de 2021 e que
não te nham si do ins cri tas em edi ções
an te ri o res do fes ti val. A par ti ci pa ção é
gra tui ta.

Pa ra par ti ci pa rem das mos tras
com pe ti ti vas de fil mes de lon ga e cur- 
ta-me tra gem, as obras de vem ser pro- 
du ções de ma ra nhen ses ou so bre te- 
ma di re ta men te re la ci o na do ao es ta- 

do do Ma ra nhão.

As ins cri ções ain da

es tão aber tas por tem po

in de ter mi na do e po dem

ser fei tas pe lo

si te guar ni ce.uf ma.br. A

di vul ga ção das obras

se le ci o na das acon te ce rá

no dia 11 de agos to.

<VOLITAR=

Flávia Bittencourt fará
show solidário em São Luís

INGRESSOS PODEM SER TROCADOS POR 2KG DE ALIMENTOS 

É gran de a ex pec ta ti va em tor no do no vo show e ál- 
bum da can to ra e com po si to ra ma ra nhen se Flá via Bit- 
ten court <Vo li tar= que se rá apre sen ta do no pró xi mo dia
20 de maio (sex ta) às 20h.

Flá via é con si de ra da uma das mais ta len to sas e com- 
ple tas ar tis tas de sua ge ra ção; e com cer te za vai le var
uma le gião de fãs pa ra es se no vo show no Te a tro do
SESC Na po leão Ewer ton, na Av. dos Ho lan de ses.

E aten ção: Os in gres sos são gra tui tos, pois o show
con ta com pa tro cí nio do Gru po Ci clo Cai ru, via Lei Es ta- 
du al de In cen ti vo à Cul tu ra. Mas é pre ci so se apres sar
pa ra ga ran tir o seu, já que são lu ga res li mi ta dos. Os in- 
gres sos po de rão ser tro ca dos por 2Kg de ali men tos não
pe re cí veis, na lo ja Du eth Sto re, no Win dows Open Mall
na Av. dos Ho lan de ses (Ho tel Ibis). To das as do a ções se- 
rão re pas sa das pe la can to ra ao pro je to so ci al So nho de
Ali ne.

Os in gres sos pa ra o no vo show <Vo li tar= da can to ra
Flá via Bit ten court, já po dem ser tro ca dos por 2kg de ali- 
men tos na lo ja Du eth Sto re no Win dows Open Mall (Ho- 
tel Ibis), na Av. dos Ho lan de ses à par tir des sa quin ta
(12.05).

MÚSICA

André Fiello lança novo
single <Ansiedade=

NOVA CANÇÃO AUTORAL FAZ PARTE DO SEU PRIMEIRO EP

Após 1 ano de lan ça men to do sin gle <Nos tal gia=, o ar- 
tis ta es tre ou no dia 28 de abril sua no va can ção au to ral
in ti tu la da de <An si e da de=. A pro pos ta da vez é abor dar
so bre <Saú de Men tal= com ba se em su as vi vên ci as co ti- 
di a nas.

<AN SI E DA DE= ex pres sa em seus ver sos so bre a lu ta
de quem so fre com os sin to mas des sa do en ça da men te,
in cen ti van do as pes so as a bus ca rem o au to con tro le uti- 
li zan do a téc ni ca de res pi ra ção pa ra ali vi ar su as ten sões
e pre o cu pa ções.

 O pro je to é fru to do pri mei ro EP do ar tis ta (que se rá
lan ça do por com ple to em bre ve), in ti tu la do de <ANA- 
GRA MA=, que con ta com 5 fai xas (in cluin do os sin gles
<An si e da de e Nos tal gia=) mes clan do os gê ne ros mu si- 
cais: POP; Loun ge; POP Rock; Country e Ele tro nic POP.

A com po si ção des ta obra foi es cri ta pe lo pró prio ar- 
tis ta, em par ce ria com o can tor e com po si tor VI NI e pe lo
pro du tor mu si cal Dei di val do Fran ça (que re a li zou a
pro du ção com ple ta des te sin gle).

O cli pe é as si na do pe lo ro tei ris ta e mú si co, Rony
Araú jo e pro du zi do pe la pro du to ra Ca sa Dé ci ma Stu dio.
Os bas ti do res de to da pro du ção vo cê con fe re no ca nal
ofi ci al do ar tis ta, fei to com ex clu si vi da de pe lo pu bli ci tá- 
rio, Ga bri el Ve lo so. A can ção en con tra-se dis po ní vel em
to das as pla ta for mas di gi tais.

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

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


*Pessoal e intransferível - Válido até domingo (14/05)

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.

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

<Volitar= é solidário

Os in gres sos pa ra o no vo show <Vo li tar=
da can to ra Flá via Bit ten court, já po dem ser
tro ca dos por 2kg de ali men tos na lo ja Du eth
Sto re no Win dows Open Mall (Ho tel Ibis), na
Av. dos Ho lan de ses à par tir des sa quin ta-fei- 
ra (12).<Vo li tar= se rá apre sen ta do no pró xi-
mo dia 20 de maio (sex ta-fei ra) às 20h, no Te- 
a tro do SESC Na po leão Ewer ton, na Ho lan-
de ses. O show con ta com pa tro cí nio do Gru-
po Ci clo Cai ru, via Lei de In cen ti vo à Cul tu ra.

Consumo na Ilha

A In ten ção de Con su mo das Fa mí li as de
São Luís (ICF) man te ve a pers pec ti va de
cres ci men to e al can çou 79,8 pon tos em
abril. Es ta já é a 11ª al ta con se cu ti va do in di- 
ca dor, após ter apre sen ta do avan ço de 0,9%
na pas sa gem men sal, se gun do o le van ta- 
men to da Fe de ra ção do Co mér cio de Bens,
Ser vi ços e Tu ris mo do Ma ra nhão (Fe co mér- 
cio-MA). A in ten ção es tá, pe lo 2° mês con se-
cu ti vo, aci ma da mé dia na ci o nal.

A Na tus Lu mi ne Hos pi tal e Ma ter -
ni da de par ti ci pou da Fei ra En tre
Mães, que acon te ceu nos úl ti mos di -
as 6 e 7 de maio, no Mul ti cen ter Se -
brae. No stand da Na tus Lu mi ne os
vi si tan tes con fe ri ram os di ver sos
ser vi ços em saú de da mu lher que es -
tão à dis po si ção na mo der na uni da de
do Hos pi tal e Ma ter ni da de lo ca li za -
do no Olho D’Água. Foi uma for ma de
mos trar ao pú bli co to dos os cui da -
dos que a Na tus Lu mi ne po de ofe re -
cer às mu lhe res, não ape nas na par te
de gi ne co lo gia e obs te trí cia, mas em
to das as de mais es pe ci a li da des. No
re gis tro, Rayanne Oli vei ra e Cé sar Di -
as, ele di re tor da Na tus Lu mi ne Hos -
pi tal e Ma ter ni da de, no staû no
stand da fei ra <En tre Mães=.

Vem aí o no vo show e
ál bum da can to ra e
com po si to ra Flá via
Bit ten court. Tra ta-se
de <Vo li tar= que se rá
apre sen ta do no pró xi -
mo dia 20 de maio
(sex ta-fei ra) às 20h.
Flá via é con si de ra da
uma das mais ta len to -
sas e com ple tas ar tis -
tas de sua ge ra ção; e
com cer te za vai le var
uma le gião de fãs pa ra
es se no vo show no Te -
a tro do SESC Na po leão
Ewer ton, na Ho lan de -
ses.

O pre si den te do Fo to -
clu be Po e sia do Olhar,
João Ma ria Be zer ra,
es tá às vol tas com o
lan ça men to do fo to li -
vro <Tam bo res=, ide a li -
za do pe la  as so ci a ção
que co man da. O even -
to se rá nes ta sex ta-fei -
ra (13), às 18h, no
Black Swan, na Coha -
ma. A pu bli ca ção faz
uma re lei tu ra fo to grá -
ü ca da obra <Os Tam -
bo res de São Luís= do
es cri tor ma ra nhen se,
Jo sué Mon tel lo.

São João 2022

A des cen tra li za ção das ati vi da des é ou tro di- 
fe ren ci al do São João 2022 do Go ver no do Es ta- 
do, que, se gun do di vul ga do, al can ça rá mu ni cí- 
pi os da Re gião Me tro po li ta na de São Luís e do
in te ri or. A pro gra ma ção es ta rá, en tre ou tros es- 
pa ços, na Pra ça Nau ro Ma cha do, Ipem, Par que
do Ran ge dor, zo na ru ral, Shop ping da Ilha,
Coha ma, Ce pra ma, Vi la Pal mei ra, Ma dre Deus,
Ci da de Ope rá ria, Mai o bão, San to Antô nio, La-
goa da Jan sen, Con ven to das Mer cês e em vá ri os
bair ros da Gran de Ilha; e, tam bém, em mu ni cí- 
pi os do in te ri or do es ta do com tra di ção ju ni na.

Festival da Cachaça

De 28 a 30 de ju lho des te ano vai acon te cer,
no es pa ço Mul ti cen ter Ne gó ci os e Even tos, a
pri mei ra edi ção Fes ti val Ma ra nhen se da Ca cha- 
ça: Cul tu ra e Sa bo res. Tra ta-se de um even to
com uma vas ta pro gra ma ção de ne gó ci os, ca pa- 
ci ta ção, gas tro no mia, cul tu ra, en tre te ni men to e
la zer que in te ra gem e con vi vem har mo ni ca- 
men te, con tri buin do pa ra o su ces so na co mer- 
ci a li za ção de pro du tos, no en can ta men to do
pú bli co e na vi si bi li da de, que se faz ne ces sá ria
aos em pre en de do res e ex po si to res pre sen tes
nes te gran di o so even to.

Dia das Mães lucrativo

Um le van ta men to da SmartHint- mai or e
mais uti li za do sis te ma de bus ca in te li gen te e re- 
co men da ção pa ra e-com mer ce da Amé ri ca La- 
ti na, per ten cen te ao gru po Ma ga zi ne Lui za – re- 
a li za do com os cli en tes da pla ta for ma, apon tou
um cres ci men to ex pres si vo no fa tu ra men to do
Dia das Mães com 719% nas ven das, com re la- 
ção a 2021. 

En tre os seg men tos mais pro cu ra dos es tão os
de Mo da e Aces só ri os, se gui do de Per fu ma ria,
Cos mé ti cos e Saú de, e em ter cei ro lu gar os des- 
ti na dos a Li vra ria. 

Pra curtir

A OAB/MA, por meio
da Es co la Su pe ri or da
Ad vo ca cia Prof. Jo sé
Ve ra-Cruz San ta na, e
com o apoio da Pro -
cu ra do ria Ge ral do
Es ta do, vai pro mo ver
um cur so de ca pa ci -
ta ção pa ra as ad vo -
ga das e ad vo ga dos
com o in tui to de es -
cla re cer a nor ma ti va
que pre vê as Con du -
tas Ve da das pa ra as
Elei ções 2022.

O cur so se rá re a li za -
do em for ma to hí bri -
do, no dia 26 de maio,
às 19h, no au di tó rio
da Sec ci o nal Ma ra -
nhen se e, tam bém,
se rá trans mi ti do pe la
pla ta for ma Zo om.

A Co pa In ter bair ros
de Fut sal Adul to,
com pe ti ção pro mo vi -
da pe la Fe de ra ção de
Fut sal do Ma ra nhão
(Fe fus ma) e pa tro ci -
na da  por meio da Lei
Es ta du al de In cen ti -
vo, es tá em sua fa se
eli mi na tó ria.

Nes ta quin ta-fei ra
(12), a bo la ro la pa ra
três jo gos. A ro da da
tri pla se rá aber ta
com o du e lo en tre CT
Sports e Athe nas,
par ti da pe la ca te go -
ria Adul to Fe mi ni no. 

A Azul te ve mo ti vos
de so bra pa ra co me -
mo rar os ín di ces do
pri mei ro tri mes tre de
2022.

De ja nei ro a mar ço
des te ano, a com pa -
nhia te ve re cei ta ope -
ra ci o nal to tal de R$
3,2 bi lhões, um au -
men to de 74,9% com -
pa ra do ao mes mo
pe río do de 2020 e
25,6% aci ma dos três
pri mei ros me ses de
2019. 

São Luís, quinta-feira, 12 de maio de 2022
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O Moto não tem condições financeiras de fazer mais nenhuma contratação nesta
primeira fase de disputa da Série D do Campeonato Brasileiro

NE RES PIN TO

Ti me man ti do

Co pi nha Show de Bo la 5×5

SEM CONTRATAÇÕES

Moto se fecha para o
<mercado da bola=

A
pe sar de ain da apre sen tar de- 
fi ci ên cia de jo ga do res em al- 
gu mas po si ções, en tre as
quais a la te ral-di rei ta, on de

Dou glas Sil va até ho je não jo gou e tem
si do subs ti tuí do de for ma im pro vi sa- 
da pe lo vo lan te Lu cas Hulk, o Mo to
não tem con di ções fi nan cei ras de fa- 
zer mais ne nhu ma con tra ta ção nes ta
pri mei ra fa se de dis pu ta da Sé rie D do
Cam pe o na to Bra si lei ro. Foi o que afir- 
mou on tem a O Im par ci al o pre si den- 
te Yglesio Moyses.

Além de Dou glas, o Ru bro-Ne gro
não tem ne nhum  la te ral-di rei to <de
ofí cio= pa ra a re ser va. Hulk es tá <pen- 
du ra do= com dois car tões ama re los e
o jo vem Le al, que é vo lan te e tam bém
já foi tes ta do na po si ção, não cor res- 
pon deu  às ex pec ta ti vas. Por is so,
nun ca mais vol tou ao ti me, após as
ob ser va ções fei tas pe lo téc ni co Jú lio
Cé sar Le al. <Não te mos di nhei ro pa ra
no vas pe ças=, re su miu o pre si den te
Yglesio, que tam bém tem pe di do aju- 
da da tor ci da por meio das re des so ci- 
ais. Até aqui, ape sar da boa cam pa nha
do clu be nes ta com pe ti ção, a pre sen- 
ça de tor ce do res no Nho zi nho San tos
tem si do re du zi da. O pe río do chu vo so
tem si do uma das cau sas, mas o di ri- 
gen te acre di ta que pa ra as pró xi mas
par ti das es se nu me ro po de cres cer.

<Es ta mos pre ci san do de di nhei ro
pa ra fa zer con tra ta ções e mu dar a es- 
tru tu ra do clu be, por is so  eu que ro fa- 
zer um con vi te pa ra que o tor ce dor ou
tor ce do ra se as so cie. O Mo to es tá pre- 
ci san do de vo cê=, ape lou Yglesio.

O téc ni co Jú lio Cé sar Nu nes de ve rá
man ter a mes ma for ma ção do jo go
an te ri or pa ra a par ti da do pró xi mo sá- 
ba do, con tra o To can ti nó po lis-TO, pe- 
la Sé rie D do Cam pe o na to Bra si lei ro.
Os jo ga do res que es ta vam no De par- 
ta men to Mé di co – Le o mir e Emer son
Ni ke – não con se gui ram se re cu pe rar
das le sões e dei xa ram de vi a jar com a
de le ga ção.

Sa tis fei to com a úl ti ma apre sen ta- 
ção di an te do Pa ca jus, o téc ni co mo- 
ten se vi a jou con vic to de que Ro nald
Ca ma rão (meia) e En zo de ve rão per- 
ma ne cer no ti me que vai co me çar jo- 
gan do. An tes da lon ga vi a gem de 12
ho ras, Nu nes es te ve ob ser van do o ti- 
me do To can ti nó po lis que foi go le a do
por 4 a 0 pe lo Ath le ti co-PR na noi te de
ter ça-fei ra. Não fez mai o res co men tá- 
ri os. A pro vá vel for ma ção se rá es ta:
Ro dri go Car va lho; Hulk, Luís Edu ar- 
do, De dé e Ca ri o ca; Nail son,  Jair e 
Clei ti nho; Zé Má rio, En zo e Ca ma rão.

A op ção pe la vi a gem por via ro do- 
viá ria foi de fi ni da após a di re to ria do
Mo to ter co nhe ci men to da lo gís ti ca
ofe re ci da pe la CBF, com voo pa ra Be- 
lém e de pois a Ma ra bá, ain da em ter- 
ri tó rio pa ra en se,  se guin do-se uma vi- 
a gem por via ro do viá ria de mais de 4
ho ras de du ra ção até che gar a To can- 
ti nó po lis. A equi pe ga nha pe lo me nos
um dia de des can so com a mu dan ça
do ro tei ro.

A equi pe to can ti nen se tem apre- 
sen ta do um ata que pou co ob je ti vo e
mar cou ape nas qua tro gols na Sé rie D
en quan to sua de fe sa so freu seis. Nes- 
te as pec to, o Pa pão le va van ta gem,

pois fez oi to e so freu três. Sua de fe sa
não to mou gols nos três úl ti mos jo gos.

Es ta mos pre ci san do de

di nhei ro pa ra fa zer

con tra ta ções e mu dar a

es tru tu ra do clu be, por

is so  eu que ro fa zer um

con vi te pa ra que o

tor ce dor ou tor ce do ra se

as so cie. O Mo to es tá

pre ci san do de vo cê

COPINHA SHOW DE BOLA 5X5

AFA, Corinthians e Jeito Moleque são campeões
Uma no vi da de que cer ta men te

caiu nas gra ças dos es por tis tas ma ra- 
nhen ses. Com dis pu tas em pol gan tes,
jo ga das de efei to e mui ta des con tra- 
ção, a pri mei ra edi ção da Co pi nha
Show de Bo la 5×5 foi um ver da dei ro
su ces so. 

A ini ci a ti va, pa tro ci na da pe lo go- 
ver no do Es ta do e pe la In dús tria de
Água Agua fi na por meio da Lei Es ta- 
du al de In cen ti vo ao Es por te, con sa- 
grou os ti mes do AFA, do Co rinthi ans
do Be qui mão e do Jei to Mo le que co- 
mo os gran des cam peões des ta edi ção
nas ca te go ri as Adul to Fe mi ni no, Sub-
17 e Sub-14, res pec ti va men te. As dis- 
pu tas fo ram re a li za das na Are na
Olynto, on de foi mon ta da uma be la
es tru tu ra pa ra re ce ber to dos os jo gos.

A Co pi nha Show de Bo la 5×5 ocor- 
reu du ran te três di as con se cu ti vos. No
pri mei ro dia, hou ve as dis pu tas do
tor neio Sub-17. A ga ro ta da do Co- 
rinthi ans do Be qui mão foi mais efi ci- 
en te, ven ceu qua tro dos cin co jo gos e
con quis tou o tí tu lo. Na fi nal, vi tó ria
por 5 a 0 so bre o GM Sports.

No tor neio da ca te go ria Adul to Fe- 
mi ni no, AFA e Tri ve la che ga ram à fi nal
com gran des atu a ções ao lon go do
tor neio. Na de ci são, as du as equi pes
fi ze ram um du e lo tão equi li bra do que
ter mi nou em pa ta do em 1 a 1 e foi pa ra
os pê nal tis, on de as me ni nas do AFA
le va ram a me lhor: 3 a 2.

Já no úl ti mo dia da Co pi nha Show
de Bo la 5×5, o Jei to Mo le que con quis- 
tou o tí tu lo da ca te go ria Sub-14 de
ma nei ra in vic ta. Na fi nal vi tó ria por 4
a 0 so bre o Cru zei ro.

<Foi um even to ino va dor aqui no
Es ta do que agra dou a to dos. Foi bem
le gal, bem di nâ mi co e mui to di ver ti- 
do. É sem pre po si ti vo even tos que fo- 
men tem a prá ti ca do fu te bol e é por
is so que agra de ce mos aos pa tro cí ni os
do go ver no do Es ta do e da In dús tria
de Água Agua fi na, por acre di ta rem,
ca da vez mais, no es por te=, afir mou
Wal de mir Ro sa, di re tor-téc ni co do
even to.

Ao to do, a Co pi nha Show de Bo la
5×5 con tou com a par ti ci pa ção de 24
equi pes e reu niu mais de 160 atle tas

dis tri buí dos nas três ca te go ri as. O for- 
ma to da com pe ti ção se guiu os mes- 
mos mol des e re gras do fa mo so tor-
neio de fu te bol 5×5 Neymar Jr’s Fi ve,
de sen vol vi do pe lo cra que Neymar Jú- 
ni or. As sim, ca da ti me con ta com cin- 
co jo ga do res (e até dois re ser vas). Ins- 
pi ra do no fu te bol de rua, o con cei to é
sim ples. Os ti mes en tram em cam po
com cin co jo ga do res e, a ca da gol, o
opo nen te per de um jo ga dor. Ven ce a
equi pe que fi zer cin co gols pri mei ro
ou aque la que ti ver me lhor re sul ta do
após dez mi nu tos. As di men sões do
cam po são me no res e não se po de pi-
sar na área de li mi ta da pró xi ma ao gol.

Foi um even to ino va dor

aqui no Es ta do que

agra dou a to dos. Foi

bem le gal, bem

di nâ mi co e mui to

di ver ti do. É sem pre

po si ti vo even tos que

fo men tem a prá ti ca do

fu te bol

Co mo for ma de in cen ti var e di fun- 
dir o es por te, a pri mei ra edi ção da Co- 
pi nha Show de Bo la 5×5 dis tri buiu
con jun tos de uni for mes pa ra to das as
24 equi pes par ti ci pan tes. To dos os de-
ta lhes da com pe ti ção es tão dis po ní- 
veis no Ins ta gram ofi ci al da com pe ti- 
ção (@copinhashowdebola5x5). 

O pro je to con ta com os pa tro cí ni os
do go ver no do Es ta do e da In dús tria
de Água Agua fi na por meio da Lei Es-
ta du al de In cen ti vo ao Es por te.

Con fi ra abai xo a lis ta de con vo ca dos:
• Go lei ros: Alis son (Li ver po ol), Eder son (Man ches ter
City) e We ver ton (Pal mei ras)
• Za guei ros: Eder Mi li tão (Re al Ma drid), Ga bri el Ma ga -
lhães (Ar se nal), Mar qui nhos (PSG) e Thi a go Sil va (Chel -
sea)
• La te rais: Da ni el Al ves (Bar ce lo na), Da ni lo (Ju ven tus),
Alex San dro (Ju ven tus), Alex Tel les (Man ches ter Uni -
ted), Gui lher me Ara na (Atlé ti co-MG)
• Meio-Cam pis tas: Bru no Gui ma rães (New cas tle), Ca -
se mi ro (Re al Ma drid), Da ni lo (Pal mei ras) Fa bi nho (Li -
ver po ol), Fred (Man ches ter Uni ted), Lu cas Pa que tá
(Lyon), Phi lip pe Cou ti nho (As ton Vil la)
• Ata can tes: Ga bri el Je sus (Man ches ter City), Ga bri el
Mar ti nel li (Ar se nal), Matheus Cu nha (Atlé ti co de Ma -
dri), Neymar (Pa ris Saint-Ger main), Raphi nha (Le eds
Uni ted), Ri char li son (Ever ton), Rodrygo (Re al Ma drid) e
Vi ni Jú ni or (Re al Ma drid)

Pre pa ra ção

EM JU NHO

Ti te con vo ca 27 atle tas
pa ra amis to sos da
se le ção bra si lei ra

O téc ni co Ti te já anun ci ou lis ta de 27 jo ga do res que
de fen de rão a se le ção bra si lei ra mas cu li na nos amis to- 
sos con tra Co reia do Sul e Ja pão. As par ti das se rão dis pu- 
ta das nos di as 2 e 6 de ju nho em Seul e Tó quio, res pec ti- 
va men te.

A prin ci pal no vi da de foi a con vo ca ção do meio-cam- 
pis ta Da ni lo, do Pal mei ras, de 21 anos.

Ha via um amis to so pre vis to con tra a Ar gen ti na nes se
mes mo pe río do, que se ria em 11 de ju nho em Mel bour- 
ne, na Aus trá lia, mas a par ti da foi can ce la da na vés pe ra
da con vo ca ção. A CBF bus ca um no vo ad ver sá rio, pro- 
va vel men te afri ca no, pa ra es sa da ta Fi fa, a pe núl ti ma
an tes da Co pa do Mun do do Ca tar.

A co mis são téc ni ca ca na ri nho de ve co me çar a che gar
em Seul a par tir do dia 24 de maio. Os atle tas de sem bar- 
cam na ca pi tal co re a na a par tir do dia 26.

Os con vo ca dos de Li ver po ol e Re al Ma drid, fi na lis tas
da Li ga dos Cam peões, só se jun ta rão ao gru po de pois,
no dia 31 de maio.

Os jo ga do res de clu bes bra si lei ros con vo ca dos per de- 
rão ao me nos três ro da das do Cam pe o na to Bra si lei ro,
en tre a oi ta va e a dé ci ma. Se um ter cei ro amis to so for
con fir ma do, se rão des fal ques tam bém na 11ª ro da da do
tor neio na ci o nal.

O pe río do que a Se le ção fi ca rá reu ni da nes sa da ta Fi fa
é su pe ri or ao que ha ve rá an tes da es treia na Co pa, quan- 
do se rão 10 di as en tre a apre sen ta ção, no dia 14 de no- 
vem bro, até a es treia no Mun di al, dia 24, con tra a Sér via.

De pois des tes amis to sos, o Bra sil te rá ape nas mais
uma da ta Fi fa pe la fren te an tes da Co pa. Se rá em se tem- 
bro, quan do a Se le ção de ve en fren tar a Ar gen ti na (em
jo go sus pen so das Eli mi na tó ri as) e pos si vel men te o Mé- 
xi co, em amis to so.

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