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Professor denuncia aluno armado em escola de Itapecuru-Mirim
PÁGINA 9

ACABOU A FESTA

Prefeituras investigadas
por contratos de shows
com dinheiro público
REPRODUÇÃO JBNAESTRADA

O Ministério Público do Maranhão evitou, por meio de ações judiciais e recursos, interpostos pelo procurador-geral de justiça, Eduardo
Nicolau, em abril deste ano, o gasto de R$ 1,65 milhão com pagamento de cachês de cantores, bandas, estrutura de palco e de som nos
municípios de Vitória do Mearim, Barra do Corda e Bacabal. Envolvidos podem ter bens bloqueados. PÁGINA 3

Encontro de Miolos de boi acontece amanhã no Centro Histórico
Cerca de 50 miolos de diversos grupos de bumba meu boi, estarão no Centro Histórico de São Luís, na Praça dos Catraieiros, além da tradicional exposição das Capoeiras bordadas. A programação terá ainda a participação da Banda de Música do 24º BIS, Banda da Guarda Municipal, Show de Cantadores, o Cortejo dos Miolos pelas ruas da Praia Grande e encerramento com grande show do Batalhão da Maioba. PÁGINA 12

CARTOLAGEM
Sampaio fica fora
do Grupo de 25
clubes da Libra
PÁGINA 11

Endemia da fome
Maranhense na final
do festival de dança
urbana no DF
PÁGINA 12

FERRY BOAT: Prorrogada intervenção
da Serviporto por 180 dias

Depois de dois anos e meio de
covid-19 no Brasil, que matou 667 mil
e infectou 31,3 milhões, a população
enfrenta outro drama social em forma
hiperendêmica: a fome. O número de
pessoas em insegurança alimentar
grave no maior país da América Latina,
que está passando fome quase duplicou
em menos de dois anos. PÁGINA 3
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INTERNET

TETO DO ICMS

Governadores querem
compensação imediata

Bolsonaro defende
páginas do PCO

Executivos estaduais afirmam que corte no ICMS sem compensação imediata vai
comprometer a manutenção de serviços essenciais, como saúde, educação e segurança

E

Nacional de Secretários de Fazenda,
Finanças, Receita ou Tributação dos
Estados e do Distrito Federal), Décio
Padilha, aﬁrmou que diversos países,
até mesmo de economia liberal, usam
contas ou fundos de equalização ou
realizam tributação especial das petroleiras com lucro extraordinário, e
questionou o porquê do mesmo instrumento não ser adotado no Brasil.
<Porque o mundo todo aplica a
equalização de preços através de conta de equalização e aqui não? Qual é o
problema de pegar 40% dos dividendos destinados à Petrobras e ir para a
conta de equalização? É uma pergunta a ser respondida. A União recebeu
dividendos do ano passado na ordem
de quase R$ 40 bilhões. Esse ano, já recebeu cerca de R$ 18 bilhões e vai receber até o ﬁnal do ano dividendos na
casa de R$ 50 bilhões=, disse Padilha
Outra proposta
Padilha ainda citou dados publicaApesar das novas propostas colocadas sob a mesa de negociações, os go- dos na terça-feira (07/06) pela Abivernadores têm preferência por um com (Associação Brasileira de Imporoutro projeto aprovado no início do tadores de Combustíveis), de que já
ano, o PL 1472, com origem no Sena- há uma defasagem de 13% no preço
do Federal, mas está parado na Câma- do diesel em comparação ao mercado
internacional. Caso a Petrobras anunra.
Duas situações
Segundo interlocutores do Con- cie algum reajuste nesta ordem, anuO acordo proposto pelos governadores prevê duas situações: a suspen- gresso, o texto que cria a conta de es- laria o efeito do PLP e de outras duas
são do pagamento de dívidas e os re- tabilização dos preços dos combustí- PECs defendidas pelo governo em pepasses com dividendos da Petrobras veis (CEP) não tem a simpatia de lo menos 11 estados.
De acordo com dados da Abicom,
para estados que não possuem dívi- Arthur Lira (PP-AL). O projeto relatadas com a União. Os instrumentos fo- do pelo senador Jean Paul Prates (PT- que reúne os importadores, na segunram levados para uma reunião com o RN) visava repassar cerca de R$50 bi- da-feira, a defasagem da gasolina era
relator do PLP, senador Fernando Be- lhões do lucro extraordinário da Pe- de 20% por litro (R$ 0,95) e de 14% (R$
zerra (MDB-PE) e também dialoga trobras para atacar a alta dos combus- 0,78) no diesel, em um dos maiores
patamares desde o início de maio.
com o governo e a Câmara para a via- tíveis.
O presidente do Comsefaz (Comitê
bilizar as propostas.
m meio a um intenso debate
sobre a alta dos combustíveis,
o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), se
reuniu mais uma vez com grupo governadores para negociar sobre projetos de um pacote de combustíveis que
tramitam na Casa, principalmente sobre o PLP 18/2021, já aprovado pela
Câmara dos Deputados.
Pacheco já havia se reunido com
outro grupo de governadores na noite
de ontem (07), mas deixou um espaço
na agenda para os chefes executivos
estaduais que não conseguiram comparecer.
A nova reunião não resolveu o impasse a respeito da ﬁxação do ICMS
sobre bens e serviços de comunicação, energia elétrica, combustíveis e
transportes em aproximadamente
17%. Governadores querem que o relatório do senador Fernando Bezerra
inclua uma compensação imediata
para a isenção do ICMS e uma eventual modulação — escalonamento —
das dívidas.

<Podem compensar os estados com
a suspensão de pagamento de dívida.
Os estados que não têm dívidas então,
portanto, precisa usar por exemplo o
lucro da Petrobras. Segure o preço das
Petrobras com política de compensação e se a política liberal clássica vai
nas reﬁnarias e controla os preços
com subsídio direto e transparente no
orçamento=, disse o governador de
São Paulo, Rodrigo Garcia.
<O governo federal suspende o pagamento da dívida dos paulistas com
a União por dois anos. Eu uso esse dinheiro para zerar o ICMS do diesel,
etanol e gás de cozinha e reduzir a gasolina. Não precisa de PEC [Proposta
de Emenda Constitucional] para isso.
É mais justo e rápido=, declarou ainda
o governador paulista.

DECISÃO DO STF

MORAES (STF), INCLUIU O PCO NO INQUÉRITO DAS FAKE NEWS
O presidente Jair Bolsonaro (PL) defendeu, nesta
quarta-feira (8/6), a manutenção das páginas do Partido
da Causa Operária (PCO). No último dia 2, o ministro
Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal
(STF), incluiu o Partido da Causa Operária (PCO) no
inquérito das fake news e determinou o bloqueio das
contas das redes sociais ligadas à sigla. O partido, de extrema-esquerda, fez reiterados ataques à Corte e chegou
a chamar Moraes de <skinhead=.
<Cada vez mais nos tolhem, derrubam páginas, desmonetizam, ameaçam. Ontem eu estive com o vice
mundial do Telegram e com o representante nacional e
ele autorizou eu abrir parte da conversa. Estão sendo
ameaçados de banimento pelo ministro Alexandre de
Moraes se não fecharam, se não excluírem a página do
PCO. O que é PCO, meu Deus do céu? É ultrarradical de
esquerda. Deixa a página deles aberta, pô. Porque chamaram lá o ministro Moraes de 8skinhead de toga9. Olha
o que me chamam o tempo todo nas redes sociais=, alegou.
<Agora, em cima disso banir o Telegram? Banir? A troco de que? Eu não posso tudo. Como é que pode alguém
do outro lado da pista querer tudo? Olha o risco que corre o Brasil. Nós temos que preservar a nossa liberdade
acima de tudo=, pregou.
O post
<Em sanha por ditadura, skinhead de toga retalha o
direito de expressão, e prepara um novo golpe nas eleições. A repressão aos direitos sempre se voltará contra
os trabalhadores! Dissolução do STF=, disse o partido.
Outra crítica do partido foi a ordem de bloqueio do
ministro ao aplicativo Telegram, que se negava a cumprir medidas judiciais impostas por Alexandre de Moraes.

PRÓXIMA SEMANA

Demissõesemmassadevemternegociaçãocoletiva Senado deve votar novo
pacote de combustíveis
F

SENADO FEDERAL VOTARÁ 3 PECS PARA CONTROLAR PREÇOS

CORTE JULGOU, NESTA QUARTA-FEIRA (8/7), AÇÃO ENVOLVENDO DEMISSÃO DE 4 MIL FUNCIONÁRIOS DA EMBRAER EM 2009
O plenário do Supremo Tribunal
Federal (STF) decidiu que as demissões em massa devem passar por
acordos coletivos com as categorias
para serem realizadas.
Em julgamento nesta quarta-feira
(8/6), sete ministros votaram pela
obrigação das negociações e três foram contra.
O caso chegou ao STF por conta de
uma ação envolvendo uma decisão do
Tribunal Superior do Trabalho (TST)
sobre dispensa coletiva feita pela Embraer em 2009. Cerca de 4 mil trabalhadores foram demitidos pela empresa.
À época, a Corte trabalhista havia
decidido que a demissão em massa
neste caso não foi abusiva, mas que,
em situações futuras, seria necessário
um acordo com as entidades sindicais
antes de dispensas em massa.

O processo é de recursos extraordinários com repercussão geral, ou seja,
servirá de referência para julgamentos de casos semelhantes na Justiça.
No entanto, a determinação do STF
desta quarta-feira não envolve a necessidade de autorização da dispensa
por entidades sindicais ou celebração
de convenção, ou, ainda, acordo coletivo.
Votação
A ação teve como relator o ministro
aposentado Marco Aurélio Mello. Ele
votou a favor da ação e argumentou
que não seria necessária a negociação
coletiva prévia com sindicatos para a
dispensa em massa sendo acompanhado por Gilmar Mendes e Kassio
Nunes Marques.
Os ministros Edson Fachin, Luís
Roberto Barroso, Dias Toffoli, Cármen

Lúcia, Ricardo Lewandowski, Alexandre de Moraes e Rosa Weber votaram
contra a ação.
Barroso apresentou uma proposta
para que o Supremo estabeleça o seguinte entendimento a ser aplicado
nas decisões de casos semelhantes.
<A intervenção sindical prévia é exigência procedimental imprescindível
para a dispensa em massa de trabalhadores, que não se confunde com
autorização prévia por parte da entidade sindical ou celebração de convenção de acordo coletivo=.
Os ministros Fachin e Lewandowski apresentaram divergência e se posicionaram contra a tese apresentada
por Barroso.Eles entenderam que a
proposta mudava o entendimento ﬁxado pelo TST. Alexandre de Moraes e
Rosa Weber acompanharam a divergência aberta pelos magistrados.

O senador Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE), relator do Projeto de Lei Complementar (PLP 18/2022) que
impõe um teto de aproximadamente 17% ao ICMS —
imposto cobrado por estados sobre combustíveis e outros serviços e produtos —, informou, nesta terça-feira
(7/6), que o projeto deve ser votado só na próxima segunda-feira (13). Além do PLP, o Senado Federal deve
voltar outras duas Propostas de Emenda Constitucional
(PECs) para mitigar a alta dos combustíveis, sobretudo
do diesel.
Bezerra não entrou em detalhes sobre o conteúdo das
três propostas, pois ainda irá se reunir com grupos de
governadores em duas reuniões, uma na noite desta terça-feira e outra na manhã da próxima quarta-feira (8).
Após ouvir os governadores, as três propostas serão
apresentadas por volta das 16h30.
<Apresentaremos o relatório após ouvir os governadores. A matéria será debatida na sessão de quinta feira,
às 10h, quando farei a leitura do relatório no Senado e
também da PEC que será relatada pelo senador Eduardo
Gomes (PL-TO), chamada de PEC dos combustíveis,
que vai abrir espaço à compensação dos estados que
queiram zerar as alíquotas de do gás de cozinha e do diesel=, disse Bezerra.
A outra PEC é sobre o abatimento do ICMS também
sobre o etanol e biocombustíveis, com o objetivo de
manter a competitividade dos produtos frente à gasolina que deverá sofrer abatimentos com a aprovação dos
outros dois projetos. O relator da proposta ainda será
designado por Rodrigo Pacheco.
<Através dessa PEC se procura manter a competitividade dos combustíveis sustentáveis no sentido da concorrência com combustíveis fósseis. Ficou deﬁnido por
Pacheco votar no PLP 18 e as duas PECs na sessão de segunda-feira (13)=, disse Bezerra Coelho.
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MINI

Deolhoemshowspagos
A endemia da fome
comdinheiropúblico
Ações evitaram pagamento de shows em Vitória do Mearim, Barra do Corda e Bacabal.
Objetivo foi evitar gasto excessivo com festas enquanto as cidades enfrentam problemas
O Ministério Público do Maranhão
evitou, por meio de ações judiciais e
recursos, interpostos pelo procurador-geral de justiça, Eduardo Nicolau,
em abril deste ano, o gasto de R$ 1,65
milhão com pagamento de cachês de
cantores, bandas, estrutura de palco e
de som nos municípios de Vitória do
Mearim, Barra do Corda e Bacabal.

O objetivo do MPMA foi evitar o
gasto excessivo com festas enquanto
as cidades enfrentam problemas de
infraestrutura, saúde, educação, saneamento básico e demais demandas
coletivas. <Não podemos permitir que
um município gaste milhares de reais
com show enquanto a população sofre com a falta de saneamento, saúde
e outras questões mais urgentes=, destaca o procurador-geral de justiça,
Eduardo Nicolau (foto).
As ações das Promotorias de Justiça
foram ajuizadas em abril, ou seja, um
mês antes da polêmica envolvendo o
cantor sertanejo Zé Neto ao criticar a
cantora Anitta e a Lei Rouanet. Após a

controvérsia, os Ministérios Públicos
da Bahia, Rio de Janeiro, Rio Grande
do Norte, Roraima e Mato Grosso
questionaram o pagamento de shows
com dinheiro público em 29 cidades.

Oliveira; R$ 18 mil com o cantor Bruno Shinoda, além de R$ 260.536,00
com palco, tablado, camarote, trio
elétrico, entre outros itens para a estrutura das apresentações.

VITÓRIA DO MEARIM

BARRA DO CORDA

No dia 7 de abril, a Promotoria de
Justiça de Vitória do Mearim ingressou com uma Ação Civil Pública com
pedido de liminar contra o Município
e o prefeito Raimundo Nonato Everton Silva para suspender o show do
cantor Wesley Safadão e outros artistas, anunciado para comemorar o
aniversário da cidade. O caso foi levado ao Superior Tribunal de Justiça e
depois ao Supremo Tribunal Federal
pela Prefeitura de Vitória do Mearim.
O MPMA conseguiu manter a proibição do pagamento determinada na 1ª
instância. O valor do contrato era de
R$ 500 mil.

BACABAL

A 2ª Promotoria de Justiça Especializada de Bacabal, ajuizou, em 13 de
abril, Ação Civil Pública contra o Município para suspender as comemorações de aniversário da cidade com a
banda Xand Avião e outros artistas pagos com recursos públicos. Os custos
previstos totalizavam quase R$ 750
mil. A Justiça determinou a suspensão
do show no dia 14 de abril. O contrato
com o cantor Xand Avião custaria aos
cofres públicos R$ 270 mil. Já com o
show da banda Rosa de Saron, seriam
gastos R$ 90 mil. Seriam gastos, ainda,
R$ 55 mil com o cantor Henry Freitas;
R$ 55 mil com o cantor Pastor Cícero

Após Ação Civil Pública proposta
pela 1ª Promotoria de Justiça de Barra
do Corda, o Poder Judiciário suspendeu o show do cantor Xand Avião,
marcado para ocorrer no dia 3 de
maio, no aniversário da cidade, com
custos de R$ 400 mil aos cofres públicos. A Ação foi ajuizada depois de o
MPMA tomar conhecimento, por
meio da divulgação em redes sociais,
dos planos do município de realizar
shows comemorativos de aniversário
da cidade com a presença de vários
artistas, entre os quais Xand Avião.

NOTA TÉCNICA

A Assessoria Técnica do MPMA
emitiu a Nota Técnica 001/2022, destinada a orientar os membros da instituição, a respeito das normas gerais
de licitação e contratos, mediante veriﬁcação de exigências técnicas para a
contratação de proﬁssionais do setor
artístico pelos gestores públicos. O
documento chama atenção para as
regras que regulamentam a contratação de shows e espetáculos artísticos
pela administração pública, em especial, a Lei de Licitações e Contratos,
considerando a proporcionalidade e
razoabilidade do custo-benefício da
contratação, de acordo com a realidade de cada município

Envolvidos podem ter bens bloqueados
O Ministério Público do Maranhão
(MPMA) requereu, em 17 de maio, em
Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa, a indisponibilidade liminar dos bens de cinco envolvidos em licitações irregulares para
realização dos carnavais dos anos de
2018 e 2019, em Carolina. O limite para bloqueio é R$ 1.714.800,00, que
corresponde ao dobro do valor dos
danos causados ao erário, além de
multas.

ILEGALIDADES

A Promotoria de Justiça de Carolina
requereu ao Município documentos
referentes às festividades, incluindo
convênios e respectivas prestações de
contas; extratos bancários; cópias de
contratos e licitações à contratação de
bandas, locação de palco, iluminação
e despesas correlatas; notas de empenho e ﬁscais das despesas realizadas;
extratos bancários de transferências
realizadas para pagamento dos contratos, indicando contas bancárias de
origem e do destinatário, além de documentos relacionados ao evento.
Os documentos foram analisados
pela Assessoria Técnica do MPMA e
demonstraram prática de diversas ilegalidades. <A improbidade já seria indiscutível se fosse somente uma licitação fraudada. Mas, foram quase 20
dispensas e inexigibilidades de licitações e contratos com graves desvios,
causando danos ao erário no importe
de R$ 521,6 mil=, relata o promotor de
justiça.
As ilegalidades incluem uso de contratos de representação artística para
inexigibilidade de licitação, (quando
deveriam ser contratos de exclusiviNa manifestação, formulada pelo dade). As justiﬁcativas de preço inpromotor de justiça Marco Túlio Ro- cluíram somente uma contratação sedrigues Lopes, estão citados o prefeito melhante, contrariando decisão do
Erivelton Neves (foto); a secretária Tribunal de Contas da União (TCU).
municipal de Administração Finan- Também faltou comprovação de preças, Planejamento e Urbanismo, An- visão de recursos para garantir pagadreia Antoniolli; o procurador do Mu- mento das obrigações. Outra inexisnicípio, Diego Andraus, e os presiden- tência foi a do número do registro do
tes da Comissão Permanente de Lici- proﬁssional responsável pela elaboratação (CPL) Daniel Esteves (2018) e ção do parecer jurídico na Ordem dos
Amilton Guimarães (2019).
Advogados do Brasil (OAB), afrontanO MPMA também solicita suspen- do outra determinação do TCU. Igualsão de contratações por meio de dis- mente, foi constatada ausência de pupensa e inexigibilidade de licitação blicação no Diário Oﬁcial do Estado,
para ﬁnanciamento, uso, gasto e des- violando a Lei das Licitações.
tinação, mesmo que já tenham sido
empenhados recursos públicos mu- CONDUTAS
nicipais em festas, comemorações,
Para o Ministério Público, os aciocarnaval, contratação de artistas ou nados praticaram conjuntamente
bandas, serviços de bufê e montagem atos ímprobos porque contribuíram
de estruturas etc.
para que a oferta contratada não fosse
a mais vantajosa.

No que se refere ao prefeito, ele foi
responsável pelas ilegalidades porque
foram ignorados os princípios da legalidade e da moralidade da Administração Pública.
A secretária municipal de Finanças
cometeu improbidade ao contratar
bandas, equipamentos de som e estrutura para o Carnaval nos dois anos.
Em todos os processos licitatórios
houve parecer do procurador do Município, que atestou regularidade dos
procedimentos. <Sequer um checklist aprofundado de veriﬁcação da regularidade das etapas das licitações e
contratos, o proﬁssional se deu ao trabalho de fazer=, relata o promotor de
justiça.
As licitações também tiveram participações dos presidentes das comissões de licitação, que emitiram pareceres para aceitação dos preços contratados, atestando a regularidade de
procedimentos que estavam recheados de ilegalidades. <São mais de 10 licitações fraudadas, recursos que poderiam ser gastos na concretização de
direitos constitucionais. A justiﬁcativa do Município para não reformar
escolas, construir creches, realizar
concurso público, implementar aterro sanitário, disponibilizar saneamento básico, etc é sempre a mesma:
falta de recursos ﬁnanceiros. Isto é extremamente contraditório porque são
feitos gastos outros pela Prefeitura=,
contesta Marco Túlio Lopes.

PEDIDOS

Outro pedido do MPMA é condenação dos acionados à perda dos bens
ou valores acrescidos ilicitamente ao
patrimônio, perda da função pública,
suspensão dos direitos políticos, pagamento de multas e proibição de
contratar com o poder público ou de
receber benefícios ou incentivos ﬁscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por meio de pessoa
jurídica da qual seja sócio majoritário.
Também solicita a conﬁrmação das liminares ao ﬁnal da Ação.

Depois de dois anos e meio de covid-19 no Brasil, que matou
667 mil e infectou 31,3 milhões, a população enfrenta outro drama social em forma hiperendêmica: a fome. O número de pessoas
em insegurança alimentar grave no maior país da América Latina
e maior exportador de carnes do mundo, vive esse paradoxo, quase duplicou em dois anos. Segundo a pesquisa Vigisan (Inquérito
Nacional Sobre Segurança Alimentar no Contexto da Pandemia
covid-19 no Brasil), divulgada nesta quarta-feira (8), 33,1 milhões
de brasileiros se encontram nessa situação (15,5% da população).
Não deixa de ser um numero assustador.
Quando faltam apenas quatro meses para as eleições, novamente o debate que se trava é outro. Está mais naquela de quem
apoia quem, se fulano ganha e se cicrano perde. É o jeito clássico
de escamotear a realidade emergencial. A fome é tão urgente
quanto foi adotar medidas de combate à pandemia para salvar o
maior número possível de infectados. O presidenciável Ciro Gomes está com um discurso desﬁgurado para quem é militante do
partido brizolista. Em tom de <coronel de Sobral=, ele diz que se
Lula for eleito, <no dia seguinte o país amanhece em guerra=. Até o
presidente do PDT, Carlos Lupi reconhece o destempero verbal de
Ciro que, nas pesquisas, continua nanico, em 7%.
Portanto, a campanha eleitoral é o melhor lugar para a população mergulhar de peito aberto no debate sobre a pobreza no Brasil. Com tanta gente sem comida, o país entrou uma rota de calamidade pública. Como o IBGE deixou de realizar pesquisa sobre
segurança alimentar desde 2018, o novo inquérito ﬁcou por conta
do instituto Vox Populi, entre novembro de 2021 e abril de 2022,
com visita a 12.745 domicílios de 577 municípios nos 26 estados e
no Distrito Federal. Segundo a pesquisa, mais da metade (58,7%)
da população brasileira, 125,2 milhões, convive com insegurança
alimentar em algum grau.
O problema da fome aparece mais no campo, onde 60% dos
domicílios relataram algum tipo de diﬁculdade 418,6% com insegurança alimentar grave. A pesquisa destaca também que as famílias negras e cheﬁadas por mulheres são as mais atingidas. Por
Região, o Nordeste é a pior situação. Para o jornalista Josias de
Souza (UOL), <com a geladeira do Alvorada abarrotada de iguarias
que o déﬁcit público pode pagar, Bolsonaro costuma se vangloriar
da ostentação que patrocina, com o Brasil sendo potência mundial na produção de alimentos. Mas não consegue enxergar a pobreza que viceja a seu redor.

Racha no PDT (1)
Por essa o senador Weverton Rocha não esperava. O prefeito de
Balsas Erik Silva, do PDT, declarar apoio ao ex-governador Flávio
Dino. Líder inegável no PDT, Weverton tenta arrastar o partido por
inteiro para Roberto Rocha (PTB), cujo pai era ﬁlho de Balsas.

Racha no PDT (2)
O prefeito de Balsas é alinhado com o ex-secretário de Desenvolvimento Social de Flávio Dino, Márcio Onaiser, que deixou o
cargo para concorrer à reeleição de deputado estadual. Ele e Erik
são do agro na região de Balsas.

Lembrando o milhão
Nas redes sociais, o empresário Lobão Filho (MDB) busca um
mandato de deputado federal, argumentando que em 2014, ele
recebeu 995 mil votos, que arredonda para 1 milhão, na disputa
do governo contra Flávio Dino, que ganhou no 1º turno com 1,887
milhão de votos.

<Não quero me meter em política agora.
Se não, dá B.O. para mim, dá B.O. para o
meu pai=

Do caçula filho do presidente Jair Bolsonaro, Renanzinho – o
Zero 4, explicando porque não quer ingressar na política. “Estou
bem assim”, explicou.
3 O presidente licenciado do Sebrae do Maranhão, Raimundo Coelho, com forte atuação também na Federação da Agricultura (Faema), é candidatíssimo a deputado federal pelo Podemos. Coelho tem forte aliados
em todas as áreas do agro.

1

2
3

O prefeito Eduardo Braide continuar dando as costas
para as eleições de outubro, sem declarar apoio a qualquer candidato a governador ou ao Senado. Nem partido ele tem pressa em deﬁnir, depois que se desligou
do Podemos. Mistério!
Quando o TSE divulgar o resultado das eleições de outubro do Congresso e da Presidência, o Brasil sairá de
cara nova. O congresso terá passado pela maior reestruturação partidária com janelas e federações partidárias, brotadas em 2021 e 2022.

Quebrando barreiras (1)
O presidente eleito da Câmara Municipal de São Luís, Paulo
Victor (PCdoB) é uma tremenda revelação de sua juventude. Derrotou o esquema do senador Weverton Rocha na eleição antecipada que acabou ganhando no WO, com um ano de antecedência.

Quebrando barreiras (2)
Licenciado da Câmara, Paulo Victor foi nomeado secretário de
Cultura do governo Carlos Brandão e um dos articuladores do festejo de São João alongado 3 até o ﬁm de julho em São Luís. Se não
bastasse, foi elogiado por Roseana Sarney, do MDB.
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E-mail: celiosergio@hotmail.com
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São Luís, quinta-feira, 9 de junho de 2022

Pega Mal
à taxa de 8,9 mortes por 100 mil habitantes e representou, sozinha, 23% do
total da letalidade policial no Brasil.
No mesmo ano, a letalidade da PM de
São Paulo, foi de 0,9, ou meros 10% da
taxa do Rio d Janeiro. No entanto, nem
sempre foi assim. Os números paulistas vêm consistentemente caindo
desde a implantação das chamadas
câmeras <grava tudo=, ou Câmeras
Operacionais Portáteis COP, adicionadas aos uniformes dos policiais há
poucos anos. Tal medida, levou à redução, já em 2021, em 36% no número
de mortes em supostos choques de
bandidos de todo tipo com a força policial militar. Nas 18 unidades da PM,
na cidade de São Paulo e no interior, a
diminuição foi de – atentem a isto –,
Em nenhum lugar do mundo se co- 85% nos últimos sete meses de 2021,
metem tantos homicídios como no comparados ao mesmo período de
Brasil. Em 2017, o país atingiu o pico 2020. O milagre veio principalmente
de 59.128 assassinatos de série histó- das câmaras. Neste ano serão implanrica 2007–2021. Neste último ano, o tadas mais 7.000 delas.
Não se deve atribuir, contudo, apenúmero caiu a 41.069, segundo o Monitor da Violência, serviço do G1, do nas às câmeras a diminuição da letaligrupo Globo. O ponto mais alto bem dade. Paralelamente, ou-tras provico-mo o mais baixo, são absurdamen- dências foram tomadas pelo governo
te elevados, em comparação com to- de São Paulo, como diversas ações de
dos os de países de renda média ou al- gestão no moni-toramento de operata. São espantosas mais de 50.000 pes- ções. Nem é somente, porém, a polísoas assassinadas, em média, todo cia a cometer chacinas, pois grupos
ano. Obviamente, há grande variação de milicia-nos também matam inonas taxas de mortes de um Estado a centes. Em São Paulo mesmo, várias já
outro. No Ceará, ocorreu, por exem- aconteceram, como a de Paraisópolis.
plo, um cres-cimento de 81% em As coisas em São Paulo são perfeitas?
2020, enquanto no Pará, uma queda Não, claro, mas estão melhorando,
de 19%. As raízes do problema são sim, rapidamente.
Em contraste, a letalidade da atuamultiva-riadas e de abordagem difícil
em um espaço jornalístico pequeno ção da Polícia Militar do Rio de Janeiro
como o de jornais. Não há, assim, co- tem provocado repeti-dos desastres.
mo abordar todas as nuances do pro- Tomemos a chacina da Vila Cruzeiro,
blema. Há igualmente variações sazo- em que morreram 23 pessoas, várias
nais, com diminuição, aproximada- delas sem históricos de cometimento
mente, de maio até setembro, e eleva- de crimes de qualquer tipo. As autoridades policiais falaram em minucioso
ção nos outros meses.
Contribui com essa contagem de planejamento feito com meses de anmortos tão impactante a atuação das tecedência, com o objetivo de prenpolícias militares em al-guns estados der chefes de facções crimino-sas. Tobrasileiros. Quero falar um pouco so- davia, nenhum dos conjecturados
bre o comportamento das PMs do Rio chefes foi preso. Morreram bagrinhos
do tráûco de drogas e das milícias,
de Janeiro e São Paulo.
A polícia do Rio foi a mais letal en- bem como moradores da favela sem
tre todas as PMs. Em 2018, ela chegou conexão alguma com criminosos. O
LINO RAPOSO MOREIRA
PhD Economista Da Academia Maranhense de Letras

secretário de Segurança do Estado
tentou jogar a culpa pelas mortes nas
costas do Supremo Tribuna Federal
STF, ao aûrmar que o tribunal provocara um üuxo de bandidos de outros
Estados em direção às áreas dos morros dominadas pelo tráûco e pelas milícias, ao proibir operações. Mentira
despudorada. A decisão do STF se refere ao modo de operar as tropas. Elas
têm de contar com um planejamento
detalhado a ser comunicado às autoridades judiciárias antes de começarem a agir em campo. Decisão descumprida pela PM.
Em Jacarezinho, houve também
mortandade repugnante, a mais letal
da história do Rio. No dia 5 de maio de
2021, apenas doze horas após reunião
do governador Cláudio Castro – autoidentiûcado como evangelizador e
cantor católico –, com Jair Bolsonaro,
o massacre de Jacarezinho se tornou
rea-lidade. Das 39 últimas matanças,
31 ocorreram sob a administração
desse governador.
Aliás, por ordem do governador do
Estado, foram distribuídas a mais de
quarenta mil reforma-dos da PM pistolas e munições pagas com recursos
públicos. Será parte da intenção de
Bolsonaro de armar a população, para
depois usá-la no sonho de golpe de
Estado? Essas pessoas não usarão essas armas na defesa dos cidadãos,
mas apenas deles mesmos e suas famílias. Além de imoral e ilegal, é
criminosa tal determinação, mas
não surpreendente ninguém, partindo do governador. Lembremos das
duas maiores chacinas policiais no
Rio. Elas foram efetuadas em sua administração. Dos mortos, qua-se todos eram pretos e pobres. Por coincidência, só essas pessoas são achadas
por balas perdidas, es-pecializadas
estas em encontrá-las no decorrer das
mal afamadas operações. Não vi ainda, e não verei durante meu tempo de
vida, a polícia na perseguição a traûcantes e consumidores de drogas na
zona sul do nas grandes cidades brasileiras nem em cidade alguma. Pegaria
mal, não é mesmo?

Marbury vs. Madison
AURELIANO NETO
· Membro da AML e AIL · aurineto@hotmail.com

Luís Roberto Barroso, ministro do Supremo Tribunal Federal, na sua estudada e sempre citada obra Controle de Constitucionalidade no Direito Brasileiro, 7. ed., Saraiva,
São Paulo, 2016, p. 27, ao referir-se ao histórico caso Marbury versus Madison, se manifesta aûrmando que <foi a primeira decisão
na qual a Suprema Corte aûrmou seu poder
de exercer o controle de constitucionalidade, negando a aplicação de lei que, de acordo com sua interpretação, fossem inconstitucionais. Assinala-se, por relevante, que a
Constituição não conferia a ela ou a qualquer outro órgão judicial, de modo explícito,
competência dessa natureza. Ao julgar o caso, a Corte procurou demonstrar que a atribuição decorria logicamente do sistema. A
argumentação desenvolvida por Marshall
acerca da Supremacia da Constituição, da
necessidade do judicial review e da competência do Judiciário na matéria é tida como
primorosa. Mas não era pioneira nem original=. Com razão, nessa parte ûnal, o ministro
Luís Barroso, porquanto, em O Federalista,
obra que reúne os artigos temáticos sobre
constitucionalismo, de autoria de James Madison, Alexandre Hamilton e John Jay, já defendiam essa tese de que o Poder Judiciário
deveria exercer o controle de constitucionalidade.

Nessa linha de racionalidade, Madison,
Hamilton e Jay expunham esse entendimento, nesta passagem de O Federalista: <É muito mais sensato supor que os tribunais foram
concebidos para ser um intermediário entre
o povo e o legislativo, de modo a, entre outras coisas, manter este último dentro dos limites atribuídos ao seu poder. A interpretação das leis é o domínio próprio e particular
dos tribunais. Uma Constituição é de fato
uma lei fundamental, e como tal deve ser
vista pelos juízes. Cabe a eles, portanto, deûnir seu signiûcado tanto quanto o signiûcado de qualquer ato particular procedente do
corpo legislativo. Em outras palavras, a
Constituição deve ser preferida ao estatuto,
a intenção do povo, a intenção do povo à intenção de seus agentes.= E mais: o Judiciário
não quer com isso dizer-se que é superior
aos demais poderes. Mas <juízes… devem
regular suas decisões pelas leis
fundamentais, não pelas que não são
fundamentais.= Plantam esses federalistas
as primeiras fortes raízes do princípio da Supremacia da Constituição, o que faz com que
o Estado de direito possa debelar qualquer
ato contrário à ordem jurídica vigente, a partir da prevalência da Lei Fundamental, a
Constituição.
O que foi o caso Marbury vs. Madison? Essa pergunta exige esclarecimento. E o faço,
de forma resumida, porque, como aûrmam
os constitucionalistas, se tem, em razão do
julgamento que se processou na Suprema
Corte dos Estados Unidos, a origem do Controle de Constitucionalidade. Quem governava os Estados Unidos era o presidente
John Adams, isso por volta de 1897 a 1800,
ano em que foi realizada a eleição presidencial, saindo vitorioso o republicano Thomas
Jefferson, que venceu o presidente Adams,
candidato a reeleição. O partido dos federalistas foi fragorosamente derrotado, ao perder 22 cadeiras na Câmara dos Representantes.
O presidente John Adams, com essa derrota, decidiu manter a sua inüuência sobre o
único poder, o Judiciário. Num passageiro
resumo dos fatos históricos, altera o
Judiciary Act de 1789; dobra o número de juízes federais, e cria outros cargos na magistratura americana, no que ûcou conhecido
como <Midnight Judges= (expressão que es-

tudiosos apontam que o nome foi dado pelo
fato de a nomeação ter sido no <apagar das
luzes= do governo Adams; outros entendem
que o fato recebeu este título por ter se dado
às escuras, às escondidas). Por ûm, o derrotado presidente americano decide nomear
John Marshall, seu secretário de Estado, para
o relevante cargo de Chief Justice (em síntese, o equivalente ao presidente do STF no
Brasil).
Entre os juízes nomeados pelo derrotado
Adams, estava William Marbury, indicado
para juiz de Paz no Estado de Colúmbia. Ao
assumir o cargo de presidente, Thomas Jefferson nomeou James Madison para Secretário de Estado. Madison observou que vários juízes indicados por Adams não haviam
recebido a carta de nomeação. Resolveu
cancelar essas indicações, entre as quais a de
William Marbury, que, inconformado, foi à
Suprema Corte e impetrou um Writ of
Mandamus, espécie de mandado de segurança, contra Madison. John Marshall, indicado por Adams para Suprema Corte, como Chief Justice, sem declarar-se impedido,
em razão de ter participado da criação do
Judiciary Act, foi o julgador (juiz) inicial do
caso.
Examinando o caso, John Marshall conclui que a Constituição norte-americana teria atribuído à Suprema Corte a competência originária para analisar todas as causas
concernentes a embaixadores, ministros
públicos e os cônsules, bem como as ações
em que for parte um Estado. Nas demais
causas, teria a Corte competência revisional,
em grau de recurso. Com esse entendimento, veriûcou haver um conüito de normas
entre a Constituição dos EUA e a Seção 13 do
Judiciary Act. Dessa conclusão decorre a
questão principal: o que deve prevalecer a
carta constitucional ou uma lei federal? E
concluiu: na hierarquia de leis, a Constituição detém a supremacia, e toda lei que a
contrarie deve ser considerada nula. E decide pela inconstitucionalidade da Seção 13
do Judiciary Act, no ponto em afrontava a
Constituição. Dessa histórica decisão resultaram o princípio da Supremacia da Constituição e o controle de constitucionalidade,
bem como a regra universal de que Juiz não
serve a quem o indica, mas o império do direito, emanado da Constituição.

Dia dos Namorados,
Liquidez e
Capitalismo
PAULO SERGIO GONÇALVES
Professor de Sociologia e coordenador do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas da Estácio

Em pleno advento da globalização, da proximidade
virtual, da redução das enormes distâncias geográûcas,
da praticidade, da internet, das redes sociais, chegamos
a mais um dia dos namorados. É tão interessante que
enquanto as sociedades mudam seus comportamentos
acerca de diversos assuntos, ainda continuam tradicionalmente presas a certas datas que foram idealizadas
para um contexto totalmente diverso do que vivemos
hoje.
O dia dos namorados, anteriormente, era visto como
o dia de celebrar as relações, mas, atualmente, vemos
relações que vão e vem de maneira tão rápida que quase
não dá tempo de alguma celebração. Ao mesmo tempo
que as pessoas querem algum compromisso, não querem mais, porque a vida <prática= e a <busca= pelo <sucesso individual= não permite que o ser humano se
prenda a um relacionamento que possa interferir em
sua trajetória.
A multiplicidade das identidades intitulada como
<sujeito pós-moderno= por Stuart Hall, vai de encontro
ao amor líquido que Zigmunt Bauman prévia em 2003,
onde falava também sobre a solidão nas grandes cidades e a desconûança entre as pessoas, tudo isso, causado pela falha do Estado em proteger o ser humano contra seus infortúnios individuais.
Ao assumir a responsabilidade de autoproteção, antes delegada ao Estado, o resultado se deu na quebra e
no enfraquecimento dos vínculos humanos, gerando a
üuidez e a liquidez nos relacionamentos e a inconstância nos compromissos.
Mas ainda há tempo de salvaguardar nossos relacionamentos? Ainda há tempo de solidiûcar as relações?
Creio que sim. Basta deixarmos de substituir a sociedade do espetáculo, apontada por Guy Debord, pela vida
<real=, ou seja, valorizarmos mais as pessoas do que as
coisas. Assim, poderemos talvez entender porque as
consciências coletivas, formadas pelo consenso das
consciências individuais (Durkheim), insistem, mesmo
em meio a tanta liquidez, conclamar o Dia dos Namorados.
Será que tudo isso não se revela na sede de relacionamentos mais duradouros, ou simplesmente é saudade?
Interessante se pensar porque no meio de tanta obsolescência programada, onde se prega a todo canto a importância do sucesso individual, o dia dos namorados, que
seria o dia daqueles que vivem e sonham em crescer
juntos, ainda esteja viva nas nossas sociedades. Uma
coisa pode ser dita, ou todo este paradoxo já se explica
na dita saudade, ou tudo isso pode ser ainda pior, ou seja, apenas mais um alvo do desenfreado capitalismo.

GERAL
GERAL
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1. Data, Horário e Local: Aos 08 de junho de 2022, às 10:00 horas, na sede da Novo Mundo Amazônia S.A. (“Companhia”),
localizada na Avenida Cinco, nº 1, Quadra E, Módulo 01, Lote
1, Distrito Industrial, São Luís, Maranhão, CEP 65.090-272.
2. Convocação e Presença: Dispensada a convocação em razão
da presença da totalidade dos acionistas da Companhia, nos termos do artigo 124, parágrafo 4º, da Lei 6.404/1976 e do artigo
11 do estatuto social da Companhia.
3. Mesa: Presidente: Sr. Carlos Luciano Martins Ribeiro, e Secretário: Sr. Antonio Teodoro Silva Junior.
4. Ordem do Dia: Deliberar sobre:
4.1. A alteração, conforme disposto abaixo, de determinados
termos e condições do Aval e da Cessão Fiduciária no âmbito da
Emissão.
4.2. A celebração, pela Companhia, de todos e quaisquer instrumentos necessários à Emissão, à assunção das obrigações
oriundas das Notas Comerciais Escriturais e à implementação
da Operação de Securitização e da Oferta Restrita, em relação às
matérias do item 4.1 acima.
4.3. A autorização à diretoria e demais representantes legais da
Companhia para negociar termos e condições, fixar honorários,
assinar e tomar as medidas necessárias para a estruturação e
Emissão, a realização da Operação de Securitização e da Oferta
Restrita e a outorga da Cessão Fiduciária e do Aval, em relação
às matérias do item 4.1 acima.
4.4. A ratificação de todos os atos já praticados pela diretoria da
Companhia em relação às matérias acima.
5. Deliberações: Após exame e discussão, os acionistas resolveram por unanimidade e sem quaisquer ressalvas, dissidências
ou protestos:
5.1. Autorizar a alteração, conforme descrito abaixo, de determinados termos e condições do Aval e da Cessão Fiduciária no
âmbito da 1ª (primeira) emissão, pela acionista Novo Mundo
S.A. (“Emitente”), de notas comerciais escriturais no montante
total de R$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais), em até duas
séries, para colocação privada, nos termos da Lei nº 14.195, de
26 de agosto de 2021, conforme alterada (“Lei 14.195”, “Notas Comerciais Escriturais” e “Emissão”), conforme disposto no
“Termo da 1ª (Primeira) Emissão de Notas Comerciais Escriturais, em Duas Séries, para Colocação Privada, da Novo Mundo
S.A.” a ser celebrado entre a Emitente, True Securitizadora S.A.
(“Securitizadora”), Carlos Luciano Martins Ribeiro, Ednara de
Oliveira Martins Braga e Silva, Patrícia Auxiliadora de Oliveira
Martins Sepúlveda, Martins Ribeiro Participações Ltda., Companhia, Lótus Participações Ltda., Libélula Participações Ltda.,

e Mont Blanc Participações Ltda. (em conjunto, “Avalistas”)
(“Termo de Emissão de Notas Comerciais Escriturais”), conforme aprovado originalmente pela Companhia por meio daPágina 2 de 4 ata de assembleia geral extraordinária de acionistas da
Companhia realizada em 3 de maio de 2022 e registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão em 11 de maio de 2022
sob o nº 20220549397 (“AGE Original”).
5.1.1. O valor total da Emissão é alterado de R$100.000.000,00
(cem milhões de reais), na Data de Emissão, para, no mínimo, R$100.000.000,00 (cem milhões de reais) e, no máximo,
R$150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de reais), na Data
de Emissão. Consequentemente, o valor total da emissão de
CRI é alterado de R$100.000.000,00 (cem milhões de reais), na
sua data de emissão, para, no mínimo, R$100.000.000,00 (cem
milhões de reais) e, no máximo, R$150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de reais), na sua data de emissão.
5.1.2. Em razão do deliberado no item 5.1.1 acima, são, neste
ato, aprovadas as seguintes alterações às características principais das Notas Comerciais Escriturais, as quais deverão ser detalhadas e reguladas no Termo de Emissão de Notas Comerciais
Escriturais e demais documentos no âmbito da operaçãoindependentemente de deliberação societária adicional por órgãos
da administração da Companhia:
(i) Quantidade de Notas Comerciais Escriturais: Serão emitidas, no mínimo, 100.000 (cem mil) Notas Comerciais Escriturais (“Quantidade Mínima de Notas Comerciais Escriturais”)
e, no máximo 150.000 (cento e cinquenta mil) Notas Comerciais Escriturais, sendo que a quantidade de Notas Comerciais
Escriturais a serem emitidas, no total e em cada série,refletirá
o resultado do procedimento de bookbuilding previsto no âmbito da Oferta Restrita (“Procedimento de Bookbuilding”);(ii)
Valor Total da Emissão: O valor total da Emissão será de até
R$150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de reais), na
Data de Emissão; (iii) Número de Séries: A Emissão será realizada em até 2 (duas) séries, sendo que a quantidade de Notas
Comerciais Escriturais a ser alocada em cada série será definida conforme o Procedimento de Bookbuilding, observado que
o somatório das Notas Comerciais Escriturais da primeira série
e das Notas Comerciais Escriturais da segunda série não poderá
exceder a quantidade prevista no inciso (i) acima;(iv) Colocação Parcial: Será admitida a colocação parcial das Notas Comerciais Escriturais desde que haja a colocação da Quantidade Mínima de Notas Comerciais Escriturais. Eventual saldo de
Notas Comerciais Escriturais não colocado no âmbito da Emissão será cancelado pela Companhia, sem a necessidade de qualquer deliberação societária adicional da Companhia; e (v) Demais Condições: Observadas as alterações previstas neste item
5.1 e no item 5.2 abaixo, as demais condições e regras aplicáveis à Emissão e à Cessão Fiduciária serão tratadas no Termo de
Emissão de Notas Comerciais Escriturais e nos demais docu-

PREFEITURA DE FORMOSA DA SERRA NEGRA/MA
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRONICO
Nº 026/2022 – PMFSN. O PREGOEIRO DA PREFEITURA DE FORMOSA DA SERRA NEGRA/MA, no uso de suas atribuições legais, tendo
em vista o que consta do Processo nº 055/2022, AVISA aos interessados que a ABERTURA DO PREGÃO ELETRONICO Nº 026/2022, com
abertura prevista para o dia 16 de junho de 2022, às 08:00 horas, FICA
ADIADA para o dia 22 de junho de 2022, às 08:00 horas, para que não
haja dúvida quanta a data da realização do certame a Comissão em conformidade com a Lei Federal 8.666/93 adia o Certame para a data acima
mencionada. A presente licitação será realizada através da Plataforma
Portal de Compras Públicas – www.portaldecompraspublicas.com.br. O
Edital e seus anexos encontram-se disponíveis de segunda a sexta das
08h00min às 12h00min para consulta ou ser retirado grátis, bem como no
endereço eletrônico www.formosadaserranegra.ma.gov.br e www.portaldecompraspublicas.com.br. Formosa da Serra Negra/MA, 08 de junho de
2022. RICARDO PONTES SALES – Pregoeiro

PREFEITURA DE FORMOSA DA SERRA NEGRA/MA
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRONICO
Nº 027/2022 – PMFSN. O PREGOEIRO DA PREFEITURA DE FORMOSA DA SERRA NEGRA/MA, no uso de suas atribuições legais, tendo
em vista o que consta do Processo nº 056/2022, AVISA aos interessados que a ABERTURA DO PREGÃO ELETRONICO Nº 027/2022, com
abertura prevista para o dia 27 de maio de 2022, às 08:00 horas, FICA
ADIADA para o dia 22 de junho de 2022, às 14:00 horas, para que não
haja dúvida quanta a data da realização do certame a Comissão em conformidade com a Lei Federal 8.666/93 adia o Certame para a data acima
mencionada. A presente licitação será realizada através da Plataforma
Portal de Compras Públicas – www.portaldecompraspublicas.com.br. O
Edital e seus anexos encontram-se disponíveis de segunda a sexta das
08h00min às 12h00min para consulta ou ser retirado grátis, bem como no
endereço eletrônico www.formosadaserranegra.ma.gov.br e www.portaldecompraspublicas.com.br. Formosa da Serra Negra/MA, 08 de junho de
2022. RICARDO PONTES SALES - Pregoeiro

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
DE ACIONISTAS DE NOVO MUNDO AMAZÔNIA S.A.
CNPJ nº 13.530.973/0001-84
NIRE 21.300.013.075

PREFEITURA DE FORMOSA DA SERRA NEGRA/MA
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRONICO
Nº 025/2022 – PMFSN. O PREGOEIRO DA PREFEITURA DE FORMOSA DA SERRA NEGRA/MA, no uso de suas atribuições legais, tendo
em vista o que consta do Processo nº 054/2022, AVISA aos interessados que a ABERTURA DO PREGÃO ELETRONICO Nº 025/2022, com
abertura prevista para o dia 15 de junho de 2022, às 14:00 horas, FICA
ADIADA para o dia 21 de junho de 2022, às 14:00 horas, para que não
haja dúvida quanta a data da realização do certame a Comissão em conformidade com a Lei Federal 8.666/93 adia o Certame para a data acima
mencionada. A presente licitação será realizada através da Plataforma
Portal de Compras Públicas – www.portaldecompraspublicas.com.br. O
Edital e seus anexos encontram-se disponíveis de segunda a sexta das
08h00min às 12h00min para consulta ou ser retirado grátis, bem como no
endereço eletrônico www.formosadaserranegra.ma.gov.br e www.portaldecompraspublicas.com.br. Formosa da Serra Negra/MA, 08 de junho de
2022. RICARDO PONTES SALES – Pregoeiro

PREFEITURA DE FORMOSA DA SERRA NEGRA/MA
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRONICO
Nº 024/2022 – PMFSN. O PREGOEIRO DA PREFEITURA DE FORMOSA DA SERRA NEGRA/MA, no uso de suas atribuições legais, tendo
em vista o que consta do Processo nº 053/2022, AVISA aos interessados que a ABERTURA DO PREGÃO ELETRONICO Nº 024/2022, com
abertura prevista para o dia 15 de junho de 2022, às 08:00 horas, FICA
ADIADA para o dia 21 de junho de 2022, às 08:00 horas, para que não
haja dúvida quanta a data da realização do certame a Comissão em conformidade com a Lei Federal 8.666/93 adia o Certame para a data acima
mencionada. A presente licitação será realizada através da Plataforma
Portal de Compras Públicas – www.portaldecompraspublicas.com.br. O
Edital e seus anexos encontram-se disponíveis de segunda a sexta das
08h00min às 12h00min para consulta ou ser retirado grátis, bem como no
endereço eletrônico www.formosadaserranegra.ma.gov.br e www.portaldecompraspublicas.com.br. Formosa da Serra Negra/MA, 08 de junho de
2022. RICARDO PONTES SALES – Pregoeiro

CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRÂNDIA – MA
TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2022. A Câmara Municipal de Palmeirândia –
MA, torna público para conhecimento dos interessados que realizara Licitação
na forma da Lei Federal N 8.666/93, da Lei complementar n 147/2014 e demais
normas Pertinentes a espécie, modalidade Tomada de Preços, tipo menor preço
global, tendo por objetivo a Contratação de empresa especializada para prestação
de serviços de assessoria em Licitação para atender as necessidades da Câmara
Municipal de Palmeirândia/MA, data da abertura: 24 de junho de 2022, às 09:30
(nove horas e trinta minutos). A íntegra do Edital juntamente com seus anexos
estará disponível na sala da Câmara Municipal na Av. João Pinheiro, s/n, Bairro
Belira, Palmeirândia - MA CEP: 65.238-000, E-mail: cmplpalmeirandia@gmail.
com, no horário de 08:00 às 12:00 horas, onde poderão ser lidos e retirados gratuitamente impressos ou ainda através de mídia eletrônica, maiores informações
cplpalmeirandia2022@gmail.com. Palmeirândia – MA, 06 de junho de 2022.
Sara Carvalho Dias Freitas. Presidente da CPL.

CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRÂNDIA – MA
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2022. A Câmara Municipal de Palmeirândia – MA, torna público para conhecimento dos interessados
que realizara Licitação na forma da Lei Federal 10.520/02 com aplicação subsidiária da Lei Federal N 8.666/93, da Lei complementar n 147/2014 e demais
normas Pertinentes a espécie, modalidade Pregão Presencial, tipo menor preço
por item, tendo por objetivo o Registro de Preços para fornecimento parcelado
de combustível, tipo Gasolina Comum, para atender a demanda das atividades
administrativas realizadas pelo Gabinete da Presidência e demais setores da Câmara Municipal de Palmeirândia/MA, data da abertura: 22 de junho de 2022,
às 09:00 (nove horas). A íntegra do Edital juntamente com seus anexos estará
disponível na sala da Câmara Municipal na Av. João Pinheiro, s/n, Bairro Belira,
Palmeirândia - MA CEP: 65.238-000, E-mail: cmplpalmeirandia@gmail.com, no
horário de 08:00 às 12:00 horas, onde poderão ser lidos e retirados gratuitamente
impressos ou ainda através de mídia eletrônica, maiores informações cplpalmeirandia2022@gmail.com. Palmeirândia – MA, 06 de junho de 2022. Sara Carvalho Dias Freitas. Pregoeira da Câmara

CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRÂNDIA – MA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2022. A Câmara Municipal de Palmeirândia –
MA, torna público para conhecimento dos interessados que realizara Licitação
na forma da Lei Federal 10.520/02 com aplicação subsidiária da Lei Federal N
8.666/93, da Lei complementar n 147/2014 e demais normas Pertinentes a espécie, modalidade Pregão Presencial, tipo menor preço por item, tendo por Objetivo
o Registro de Preços para eventual aquisição de materiais permanentes para atender as necessidades da Câmara Municipal de Palmeirândia/MA, data da abertura:
24 de junho de 2022, às 08:00 (oito horas). A íntegra do Edital juntamente com
seus anexos estará disponível na sala da Câmara Municipal na Av. João Pinheiro,
s/n, Bairro Belira, Palmeirândia - MA CEP: 65.238-000, E-mail: cmplpalmeirandia@gmail.com, no horário de 08:00 às 12:00 horas, onde poderão ser lidos e
retirados gratuitamente impressos ou ainda através de mídia eletrônica, maiores
informações cplpalmeirandia2022@gmail.com. Palmeirândia – MA, 06 de junho
de 2022. Sara Carvalho Dias Freitas. Pregoeira da Câmara

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA/MA
AVISO DE LICITAÇÃO PÚBLICA. PREGÃO ELETRONICO Nº 028/2022 – REGISTRO
DE PREÇO - O Município de Formosa da Serra Negra - MA, torna público aos interessados
que, com base na Lei nº 10.024/2019, 10.520/02 e subsidiariamente as disposições da Lei nº
8.666/93 e suas alterações posteriores, fará realizar às 08h00min (oito horas) do dia 23 de
junho de 2022, licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 028/2022 – Registro de Preço, do
tipo menor preço por item modo de disputa “Aberto”, tendo por objeto a Eventual contratação
de empresa especializada para fornecer gases medicinais líquidos e gasosos com cessão de
cilindros em regime de comodato para atender as necessidades da Secretaria Municipal de
Saúde de Formosa da Serra Negra/MA. A presente licitação será realizada através da Plataforma Portal de Compras Públicas – www.portaldecompraspublicas.com.br O Edital e seus
anexos encontram-se disponíveis de segunda a sexta das 08h00min às 12h00min para consulta
ou ser retirado grátis, bem como no endereço eletrônico www.formosadaserranegra.ma.gov.br
e www.portaldecompraspublicas.com.br Formosa da Serra Negra/MA, 08 de junho de 2022.
RICARDO PONTES SALES - Pregoeiro.

A Eneva S.A. torna público que recebeu da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais – SEMA a renovação da Licença Prévia de Perfuração (LPper) nº 1091046/2022,
e-processo nº 67713/2022, para a atividade de perfuração de 3 poços exploratórios de gás
natural no Bloco PN-T-163, Bacia do Parnaíba, MA.

mentos da Oferta Restrita.
5.2. Aprovar a alteração dos termos e condições da Cessão Fiduciária para refletir o disposto no item 5.1 acima.
5.3. A celebração, pela Companhia, de todos e quaisquer instrumentos necessários à Emissão, à assunção das obrigações
oriundas das Notas Comerciais Escriturais e à implementação
da Operação de Securitização e da Oferta Restrita, nos termos
acima.
5.4. Autorizar a diretoria e demais representantes legais da
Companhia para negociar termos e condições, fixar honorários,
assinar e tomar as medidas necessárias para a implementação
das deliberações acima, incluindo a celebração de quaisquer
aditamentos ao Termo de Emissão de Notas Comerciais Escriturais e a qualquer dos demais documentos da Oferta Restrita,
conforme aplicável, declarações, requerimentos, procurações
pelo prazo de validade constante do respectivo mandato e independentemente de limitações temporais previstas em estatuto social, requerimentos, dentre outros) e seus aditamentos, e a
contratação de prestadores de serviços, em qualquer caso necessários ou convenientes ao cumprimento das deliberações acima.
5.5. Ratificar todos os atos já praticados pela diretoria da Companhia com relação às matérias acima.
Termos iniciados em letra maiúscula que não estiverem aqui
definidos têm o significado que lhes foi atribuído na AGE Original.
Declaração: o presidente e secretário declaram que foram atendidos os requisitos para a elaboração da ata em documento digital com assinaturas eletrônicas qualificadas dos membros da
mesa, acionistas pessoas físicas e representantes legais dos acionistas pessoas jurídicas, todos titulares de certificados eletrônicos emitidos pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira
ICPBrasil, conforme disposto na Medida Provisória n.º 2.220-2,
de 24 de agosto de 2001, reconhecendo os signatários desta ata
essa forma de assinatura em meio eletrônico, digital e informático como válida e plenamente eficaz para todos os fins de direito.
6.Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, lavrada esta ata na forma de sumário, que foi
lida, aprovada e assinada por todos os presentes, conforme assinaturas. Mesa: Presidente – Carlos Luciano Martins Ribeiro,
Secretário - Antonio Teodoro Silva Junior. Acionistas: Carlos
Luciano Martins Ribeiro, Ednara de Oliveira Martins Braga e
Silva, Patricia Auxiliadora de Oliveira Martins Sepulveda, Martins Ribeiro Participações Ltda. (representada por Carlos Luciano Martins Ribeiro) e Novo Mundo S.A. (representada por José
Carlos Guimarães Mesquita e Alex dos Santos Lima).A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.
São Luís, 08 de junho de 2022.
Carlos Luciano Martins Ribeiro
Presidente

AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇO Nº 010/2022. O Município de Lago da
Pedra (MA), por meio da Comissão Permanente de Licitação - CPL avisa aos interessados que
fará realizar Licitação na seguinte modalidade e condições. Modalidade: Tomada de Preço.
Tipo de licitação: menor preço global, que será regida pela Lei nº 8.666/93, suas alterações.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE
ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
NO MUNICÍPIO DE LAGO DA PEDRA – MA. ABERTURA: 27 de junho de 2022, às
14h30min (catorze e trinta), no Setor de Licitação da Prefeitura Municipal de Lago da Pedra MA, situado na Rua Mendes Fonseca, 222 – Centro – Lago da Pedra/MA, onde serão recebidos
e abertos os envelopes de DOCUMENTAÇÃO e PROPOSTA. Participarão da Licitação todas
as firmas especializadas no ramo, que comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital, para a execução de seus objetivos, perante a Comissão Permanente de
Licitação. Maiores informações poderão ser obtidas no site da Prefeitura (https://www.lagodapedra.ma.gov.br/), no SACOP do TCE/MA: (https://www6.tce.ma.gov.br/sacop/muralsite/
mural.zul) e também nos dias de expediente das 08:00 às 12:00 horas, no Setor de Licitação
do Município de LAGO DA PEDRA - MA, onde poderão ser consultados e obtidos o Edital e
seus anexos gratuitamente desde que seja em mídia, podendo ainda ser disponibilizado através
do e-mail: cpllagodapedra@gmail.com, Lago da Pedra - MA, 06 de junho de 2022. Sabrina
Santos de Araújo - Presidente da CPL.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA
AVISO DE LICITAÇÃO. Pregão Presencial nº 013/2022-CPL/PMC. A Prefeitura Municipal de Carolina,
mediante seu Pregoeiro, designado pela Portaria nº 012, de 01 de janeiro de 2021, torna público que o Pregão
Presencial nº 013/2022-CPL/PMC, do tipo Menor Preço, para Registro de Preços de Móveis, conforme Anexo
I do Edital, realizar-se-á em 22.06.2026, às 08h30min, na sala da Comissão Permanente de Licitação-CPL,
desta Prefeitura, localizada na Praça Alípio Carvalho, nº 50, Centro. CEP 65.980-000 - Carolina/MA. O Edital
foi redigido na forma da Lei Federal nº 10.520/2002, do Decreto Federal nº 3.555/2000, da Lei Complementar
nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar n° 147/2014 e pela Lei Complementar nº 155/2016, aplicando
subsidiariamente, no que couber, a Lei Federal nº 8.666/1993 e demais normas regulamentares pertinentes à
espécie; e seus anexos estão à disposição dos interessados, de 2º a 6º feira, no horário das 08h às 12h, na Comissão Permanente de Licitação-CPL desta Prefeitura, no site www.carolina.ma.gov.br e SACOP. Esclarecimentos adicionais, no mesmo endereço de e-mail. Carolina/MA, 07 de junho de 2022. AMILTON FERREIRA
GUIMARÃES-Pregoeiro.

MINISTÉRIO DA
ECONOMIA

AVISO DE VENDA
Edital de Leilão Público nº 3051/0222 - 1° Leilão e nº 3052/0222 - 2° Leilão
A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAIXA, por meio da CN Manutenção de Bens, torna
público aos interessados que venderá, pela maior oferta, respeitado o preço mínimo
de venda, constante do anexo II, deste Edital, no estado físico e de ocupação em que se
encontra(m), imóvel (is) recebido (s) em garantia, nos contratos inadimplentes de Alienação
Fiduciária, de propriedade da CAIXA. O Edital de Leilão Público - Condições Básicas, do
qual é parte integrante o presente aviso de Venda, estará à disposição dos interessados de
01/07/2022 até 10/07/2022, no primeiro leilão, e de 15/07/2022 até 25/07/2022, no segundo
leilão, em horário bancário, nas Agências da CAIXA nos estados AL, BA, CE, DF, GO, MA,
MG, MS, MT, PA, PB, PE, PR, RJ, RN, RO, RS, SC, SP e TO e no escritório do leiloeiro,
Sr. DANIEL ELIAS GARCIA, no endereço Rua Alameda Santos, nº. 1767- 1773, caixa
postal 104779, Cerqueira Cesar, CEP: 01419-100, São Paulo/SP, telefones 0800-2787431;
(11)93493-0397. Atendimento no horário de segunda a sexta das 08:00 às 12:00hs e 13:30 às
18:00hs (Site: www.danielgarcialeiloes.com.br). (O Edital estará disponível também no site:
www.caixa.gov.br/imoveiscaixa). O 1° Leilão realizar-se-á no dia 11/07/2022, às 13h (horário
de Brasília), e os lotes remanescentes, serão ofertados no 2° Leilão no dia 26/07/2022,
às 13h (horário de Brasília), ambos exclusivamente no site do leiloeiro, no endereço:
www.danielgarcialeiloes.com.br).
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CN MANUTENÇÃO DE BENS

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUFILANDIA
ERRATA DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGAO
ELETRONICO SRP N.º 16/2022 – CPL PROCESSO ADM.
Nº 028/2022. O aviso de Licitação publicado no Diário
do Estado, ano XLVI, Edição 104, no dia 03 de junho de
2022. ONDE SE LÊ: realizará no dia 16 de junho de 2022,
às 10:00hs (dez horas). LEIA-SE. realizará no dia 22 de
junho de 2022, às 10:00hs (dez horas). Tufilândia – MA,
03/06/2022. Vildimar Alves Ricardo. Prefeito Municipal.
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GERAL
São Luís, quarta-feira, 9 de junho de 2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA/MA
AVISO DE LICITAÇÃO PÚBLICA. PREGÃO ELETRONICO Nº 029/2022 –
REGISTRO DE PREÇO - O Município de Formosa da Serra Negra - MA, torna público aos interessados que, com base na Lei nº 10.024/2019, 10.520/02 e
subsidiariamente as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores,
fará realizar às 14h00min (catorze horas) do dia 23 de junho de 2022, licitação na
modalidade Pregão Eletrônico nº 029/2022 – Registro de Preço, do tipo menor
preço por item modo de disputa “Aberto”, tendo por objeto a Eventual contratação
de empresa para fornecimento de material esportivo para as necessidades do Município de Formosa da Serra Negra/MA. A presente licitação será realizada através da Plataforma Portal de Compras Públicas – www.portaldecompraspublicas.
com.br O Edital e seus anexos encontram-se disponíveis de segunda a sexta das
08h00min às 12h00min para consulta ou ser retirado grátis, bem como no endereço
eletrônico www.formosadaserranegra.ma.gov.br e www.portaldecompraspublicas.
com.br Formosa da Serra Negra/MA, 08 de junho de 2022. RICARDO PONTES
SALES - Pregoeiro.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2022, REGISTRO DE PREÇO Nº 026/2022.
O Município de Lago da Pedra (MA), por meio da Comissão Permanente de Licitação – CPL avisa aos interessados que realizará 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
Decreto nº 004/2021, subsidiariamente as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO
DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE
LAGO DA PEDRA-MA. Data e horário do início da disputa: 23 de junho de 2022, às 9h (nove). Site para
realização do Pregão: www.licitanet.com.br. Poderão participar deste Pregão os interessados que militem no
ramo pertinente ao objeto desta licitação e as empresas definidas como Microempresas (ME), Empresas de
Pequeno Porte (EPP) e equiparadas, especializadas no ramo, que comprovem possuir os requisitos mínimos
de qualificação exigidos no edital, para a execução de seus objetivos. Meios de disponibilização do edital:
no site do LICITANET (www.licitanet.com.br), PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (https://lagodapedra.ma.
gov.br/acessoainformacao.php), SACOP (https://www6.tce.ma.gov.br/sacop/muralsite/mural.zul) e E-MAIL
DA CPL (cpllagodapedra@gmail.com). Maiores informações poderão ser obtidas nos dias de expediente das
08:00 às 12:00 horas, no Setor de Licitação do Município de Lago da Pedra- MA, onde poderão ser consultados
gratuitamente, desde que em mídia, podendo ainda ser solicitado via e-mail: cpllagodapedra@gmail.com. Lago
da Pedra- MA, 06 de junho de 2022. Felipe Pereira Bacelar – Pregoeiro.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 043/2022. ADESÃO CARONA Nº
002/2022. ARP Nº 001.2021.1143.2021. PREGÃO ELETRÔNICO
SRP 040/2021. ICATU/MA. CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Educação. CONTRATADA: J R COELHO TAVARES OBJETO: contratação de empresa para fornecimento de Livros Histórico e
Geográfico município de Cedral de Interesse a Secretaria Municipal de
Educação de Cedral –MA. VALOR: R$ 91.865,80 (noventa e um mil,
oitocentos e sessenta e cinco reais e oitenta centavos) RECURSOS:
12.361.0043.2036.0000 - Custeio Fundeb 15%; 12.361.0022.2027.0000
– Manutenção do QSE; 12.122.0018.2017.000 – Manutenção da Secretaria - MDE– 4.4.90.32.00 - Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição
Gratuita. BASE LEGAL: Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores. ASSINATURA DO CONTRATO: 20 de maio de 2022. ELIEDENE ROSA
CUBA – Secretária Municipal de Educação.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPAVA DO GRAJAÚ - MA
CNPJ: 01.612.546/0001-66
Av. Dep. Mercial Liam de Arruda, s/n – centro,
CEP: 65.948-000 - Itaipava do Grajaú – MA.
REAVISO DA CHAMADA PUBLICA N° 001/2022-PMIG. A Prefeitura Municipal de Itaipava do Grajaú
avisa aos interessados que realizará licitação, nos seguintes termos: OBJETO: aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e empreendedor familiar rural, destinado ao atendimento do programa
nacional de alimentação escolar, durante o ano de 2022. ABERTURA: 23 de junho de 2022 às 10h00min.
TIPO LICITAÇÃO: Menor Preço Por Item. BASE LEGAL: Constituição Federal, Art. 37, XXI; Lei nº
10.520/2012 e no que lhe couber, Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas pertinentes à espécie. PROCESSO
ADMINISTRATIVO: 2022023/2022-PMIG. OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital e seus anexos estão à
disposição dos interessados na sala da Comissão Permanente de Licitação – CPL Av. Deputado Mercial Lima
de Arruda, s/n – centro, Itaipava do Grajaú no horário de 08h00min às 12h00min, (impressos mediante o
pagamento de valor relativo ao custo de reprodução gráfica) ou poderão ser baixados gratuitamente, pelo site
www.itaipava.ma.gov.br/transparencia/licitacoes ou https://www6.tce.ma.gov.br/sacop/muralsite/mural.zul e
ser consultados pelo e-mail: cpl.pmig@gmail.com. PUBLIQUE-SE. Itaipava do Grajaú/MA, 07 de junho de
2022. José Carvalho Júnior – Presidente da CPL.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. PE.010/2022 (SRP). O Município de Esperantinópolis, Poder Executivo, por intermédio da Secretaria Municipal de Cultura, torna público para
conhecimento dos interessados que na data, horário e local indicado fará realizar licitação na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo menor preço por item, tendo por objeto a seleção
de proposta mais vantajosa para registro de preços objetivando eventual e futura prestação de
serviços de organização e realização das festividades para atender as necessidades do município
de Esperantinópolis-MA, em conformidade com o Termo de Referência disposto no Anexo I do
edital, o qual será processado e julgado em conformidade com a Lei nº 10.520, de 2002, Decreto nº
10.024, de 20 de setembro de 2019, à Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, à
Lei Complementar nº 123, de 2006 e Lei 147, de 2014 e subsidiariamente à Lei nº 8.666, de 1993
e as condições do Edital a realizar-se às 09:00 (nove) horas do dia 24 de junho de 2022. O Edital
e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na sala da Comissão Permanente de
Licitação, na Rua Jefferson Moreira, S/N, Centro, Esperantinópolis – MA, horário de 08:00 às 12:00
horas, no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br. Esclarecimento adicional no
mesmo endereço, telefone: (99) 98853-8649 e através do E-mail: cplesperantinopolis@gmail.com.
ou na página www.esperantinopolis.ma.gov.br. Esperantinópolis - MA, 31 de maio de 2022. Maria
das Graças Lima Corrêa Secretária de Cultura, Turismo e Juventude Portaria: 012/2021.

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 05/2022 - CSL/SEGOV - MA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 32839/2022
O PRESIDENTE DA CSL/SEGOV/MA torna público que será realizada às 10h (horário local) do dia 14 de
julho de 2022, no auditório do Edifício João Goulart, Centro, São Luís – MA, CEP: 65065-545, licitação na
modalidade CONCORRÊNCIA, do tipo MENOR PREÇO, no regime de EMPREITADA POR PREÇO
GLOBAL, para contratação de uma empresa especializada para CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA
ESCOLAR DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO, localizado na Rua da Vaquejada (ou Rua São José)
S/N, de acordo com as especificações técnicas insertas no Projeto Básico e seus respectivos anexos,
aplicando a Lei Federal nº 8.666/1993 e demais normas pertinentes à espécie. O Edital e seus Anexos
estão à disposição para consulta nos dias de expediente das 9h às 18h, de segunda à sexta-feira, na
Comissão Setorial de Licitação da Secretaria de Estado de Governo, estabelecida no Edifício João
Goulart, 1º andar, Centro, São Luís – MA, CEP: 65065-545, onde poderá ser retirado gratuitamente
através da apresentação de um pen drive ou através do site: http:// www.segov.ma.gov.br.
São Luís/MA, 8 de junho de 2022
Daniel Maia de Mendonça
Presidente da CSL/SEGOV/MA

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2022 - SSP/MA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 021720/2021 - SSP/MA
A Secretaria de Estado da Segurança Pública – SSP, através de sua Comissão Setorial de Licitação
- CSL, torna público para conhecimento dos interessados que realizará licitação na modalidade Pregão
Eletrônico nº 21/2022 – SSP/MA, de abrangência internacional, do tipo Menor Preço, por Item, cujo
objeto é a Aquisição de armamentos (carabinas e espingardas) e equipamentos, acompanhado dos
respectivos acessórios, com os devidos treinamentos, para aplicações nos trabalhos diários das
operações policiais e instruções do Centro Tático Aéreo – CTA, em sessão púbica eletrônica a partir das
9h (horário de Brasília – DF) do dia 28/06/2022, que será conduzida pela sua Pregoeira, através do
Sistema COMPRASNET, acessível no Portal de Compras do Governo Federal, disponível em
https://www.gov.br/compras/pt-br, nos termos do Decreto Federal nº 10.024/2019, da Lei Federal nº
10.520/2002, do Decreto Estadual nº 24.629/2008, do Decreto Estadual nº 28.906/2013, alterado pelo
Decreto Estadual 29.920/2014, da Lei Estadual nº 10.403/2015, aplicando-se os procedimentos
determinados pela Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, e,
subsidiariamente, no que couber, a Lei Federal nº 8.666/1993. O edital e seus anexos estão à disposição
dos
interessados
no
Portal
de
Compras
do
Governo
Federal
(Comprasnet)
https://www.gov.br/compras/pt-br/, na página oficial desta Secretaria no site www.ssp.ma.gov.br e por
consulta no Sistema de Acompanhamento de Contatações Públicas (SACOP), disponível em
https://www6.tce.ma.gov.br/sacop/muralsite/mural.zul.
São Luís, 3 de junho de 2022
Rosirene Travassos Pinto
Presidente da CSL/SSP/MA

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA FAMILIAR
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO
AVISO DE ADIAMENTO
CONCORRÊNCIA Nº 01/2021 – CSL/SAF
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0002612/2021
A COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA
FAMILIAR, por intermédio de seu Presidente, e no uso das suas atribuições legais e regimentais, torna
público aos interessados que a licitação em epígrafe, cujo objeto é a contratação de empresa para
implantação de Sistemas de Dessalinização, compreendendo: execução de obras civis, fornecimento e
instalação de dessalinizadores, capacitação de operadores, monitoramento e manuntenção dos sistemas
em 27 (vinte e sete) comunidades, conforme condições e especificações constantes do ANEXO 01 Projeto Básico e demais Anexos do Edital, anteriormente marcada para às 14h do dia 9 de junho de
2022, fica ADIADA “sine die”, motivada pelo questionamento ingressado pela empresa
CONSTRUTORA POTIGUAR LTDA, acerca de possíveis inconsistências encontradas na Planilha
Orçamentária, sendo este questionamento recebido pelo setor técnico responsável pela elaboração da
referida planilha.
A data de abertura da licitação será redefinida tão logo os Setores competentes procedam a todos os
ajustes necessários nos arquivos técnicos da referida concorrência.
São Luís – MA, 6 de junho de 2022
JOSÉ XAVIER DA SILVA NETO
Presidente

AVISO DA TOMADA DE PREÇOS N° 004/2022-PMIG. A Prefeitura Municipal de Itaipava do Grajaú avisa aos interessados que realizará licitação, nos seguintes termos: OBJETO:
contratação de empresa especializada para execução de serviço de Recuperação de Estradas Vicinais no Município de Itaipava do Grajaú/MA, conforme Plano de Trabalho devidamente inserido e aprovado no SICONV nº 919861, constante no processo administrativo nº
59580.000851/2021-54. ABERTURA: 27 de junho de 2022 às 08h00min. ENDEREÇO: Av.
Dep. Mercial Lima de Arruda, s/n, Centro, Itaipava do Grajaú/MA. (Prédio da Secretaria de Educação). TIPO LICITAÇÃO: Menor Preço Global. BASE LEGAL: Constituição
Federal, Art. 37, XXI; Lei Complementar nº 123/2006; Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas pertinentes à espécie. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2022029/2022-PMIG. OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados na sala da
Comissão Permanente de Licitação – CPL Av. Deputado Mercial Lima de Arruda, s/n – centro,
Itaipava do Grajaú no horário de 08h00min às 12h00min, (impressos mediante o pagamento
de valor relativo ao custo de reprodução gráfica) ou poderão ser baixados gratuitamente, pelo
site www.itaipava.ma.gov.br/transparencia/licitacoes ou https://www6.tce.ma.gov.br/sacop/
muralsite/mural.zul e ser consultados pelo email: cpl.pmig@gmail.com. PUBLIQUE-SE.
Itaipava do Grajaú/MA, 07 de junho de 2022. José Carvalho Júnior – Presidente da CPL.

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 20/2022 - CSL/SEGOV - MA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 21291/2022
O PREGOEIRO DA SEGOV/MA torna público que será realizada às 10h30 (horário local) do dia 27 de
junho do corrente ano, no site eletrônico www.comprasnet.gov.br, licitação na modalidade PREGÃO
ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, para a contratação de empresa especializada
para a aquisição de TELAS PARA VIDEOWALL, com o objetivo de atender as demandas de
tecnologia da informação da SEGOV, na forma Decreto Federal nº 10.024/2019, Lei Federal nº
10.520/2002, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, da Lei
Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei Federal nº
8.666/1993, de 21 de junho de 1993, e demais normas regulamentares pertinentes à espécie.
O
Edital
e
seus Anexos
poderão
ser
obtidos
no
endereço
eletrônico:
https://www.comprasgovernamentais.gov.br e https://segov.ma.gov.br/, e, ainda, em caso de
problemas nos sites acima, poderão ser solicitados através do e-mail csl@segov.ma.gov.br, em dias
úteis, das 9h às 18h.
São Luís/MA, 8 de junho de 2022
ANDERSON ARAUJO PERDIGAO
Pregoeiro da CSL/SEGOV/MA

ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR NUNES FREIRE-MA
CNPJ – 01.612.834/0001-10
AVISO DE LICITAÇÃO PÚBLICA
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2022
A Prefeitura Municipal de Governador Nunes Freire/MA, através da Secretaria Municipal de Administração,
comercio e Industria, torna público que realizará às 09h00min do dia 28 de junho de 2022, na Sala da Comissão
Permanente de Licitação, localizada na Rua do Varejão, n° 115, Centro, CEP: 65.284-000 Governador Nunes
Freire/MA, Licitação na modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço global, tendo por objeto a Contratação de Pessoa Jurídica para prestação dos serviços de Assessoria e Consultoria no acompanhamento de
convênios federais e estaduais, elaboração das propostas, projetos de captação de recursos, consultas prévias e
planos de trabalho, formalizando todo acompanhamento necessário e elaboração de prestação de contas junto
aos órgãos concedentes, de acordo com as determinações normativas e legais de cada Instituição, de interesse
desta Administração Pública, de interesse do Município de Governador Nunes Freire/MA, conforme Edital e
seus Anexos, na forma da Lei Federal n° 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações, Lei Complementar n°.
123/2006 e alterações dadas pela Lei Complementar nº 147/2014. O Edital e seus Anexos estão à disposição
dos interessados, no site oficial deste poder executivo - www.governadornuesfreire.ma.gov.br onde poderão
ser consultados ou obtidos gratuitamente. Esclarecimentos adicionais através do e-mail: cplgnf2017@hotmail.
com Governador Nunes Freire - MA, em 09 de junho de 2022. José Fábio Andrade de Souza – Secretário
Municipal de Administração, comercio e Industria.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 020/2022. REGISTRO DE PREÇOS.
O MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO, Estado do Maranhão, através da
Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, torna público que fará licitação na
modalidade Pregão Eletrônico para Registro de Preços. BASE LEGAL: Lei nº 10.520/2002,
Decreto nº 10.024/2019 e pela Lei nº 8.666/93 e alterações. OBJETO: Seleção de proposta
visando o REGISTRO DE PREÇOS para eventual contratação de empresa para o fornecimento de combustíveis, de forma parcelada, à frota de veículos oficiais e locados, da Secretaria
Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde do município de Lagoa Grande do Maranhão
(MA). ABERTURA: 28 de junho de 2022 às 15:00 horas. INFORMAÇÕES: O Edital e seus
anexos encontram-se à disposição dos interessados na sala da Comissão Permanente de Licitação, na Av. 1º de maio, SN – Centro – Lagoa Grande do Maranhão/MA, horário de 08:00 às
12:00 horas, no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br. por e-mail cpl@
lagoagrande.ma.gov.br ou na página www.lagoagrandedomaranhao.ma.gov.br. Lagoa Grande
do Maranhão (MA), 07 de junho de 2022. Marianna Dias Sousa. Secretária Municipal de Saúde. CPF nº 051.309.913-11. Portaria nº 015/2021-PMLG-GP

Estado do Maranhão
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA INÊS
Comissão Permanente de Licitação
ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA INÊS-MA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 01/2022
A Câmara Municipal de Santa Inês-MA, torna público para conhecimento dos interessados que realizará
licitação na modalidade Pregão Eletrônico n.º 01/2022, objetivando a aquisição de relógio ponto eletrônico
biométrico para controle de registro de frequência, compreendendo a instalação e o fornecimento de
equipamentos, software, serviços gerais, treinamento e suporte técnico destinado a esta Câmara Municipal de
Santa Inês-MA, conforme Anexo I do edital, no dia 24/06/2022 às 09:00 horas. O Edital poderá ser consultado
na Sala da Comissão Permanente de Licitação, Prédio da Câmara Municipal de Santa Inês (MA), situada na
Av Luiz Muniz, 1055, Centro, em dias úteis de 2ª a 6ª feira, nos horários das 08:00 às 13:00h ou poderá ser
obtido através do site https://www6.tce.ma.gov.br/sacop/muralsite/mural.zul e https://cmsantaines.ma.gov.br/
licitacoes-3/. Informações pelo e-mail: licitacao@cmsantaines.ma.gov.br.
Santa Inês-MA, 07 de junho de 2022.
Antônia de Matos Costa. Pregoeira.

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 151/2022 – CSL/EMSERH
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 44.059/2022 – EMSERH
OBJETO: CONTRATAÇÃO de empresa especializada na prestação de serviço de saúde em
PEDIATRIA, para atender a demanda da POLICLÍNICA DE CODÓ, administrado pela EMSERH.
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM.
DATA DA SESSÃO: 06/07/2022, às 9h, horário de Brasília - DF.
Local de Realização: Sistema Licitações-e (www.licitacoes-e.com.br).
Edital e demais informações estão disponíveis em www.emserh.ma.gov.br e www.licitacoes-e.com.br.
Informações adicionais serão prestadas na CSL/EMSERH, localizada na Av. Borborema, Qd-16, n° 25,
Bairro do Calhau, São Luís/MA, no horário de 8h às 12h e das 14h às 18h, de segunda a sexta, pelos
e-mails csl.emserh.ma@gmail.com e/ou gabrielle.emserh@gmail.com, ou pelo telefone (98)
3235-7333.
São Luís (MA), 6 de junho de 2022
Gabrielle Duarte Pires Cutrim
Agente de Licitação da CSL/EMSERH

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 028/2022-SRP 025/2022. O PREGOEIRO
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRAMA, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o que
consta do Processo nº 130/2022, AVISA aos interessados que
a ABERTURA DO PREGÃO Eletrônico nº 028/2022-SRP
025/2022, com abertura prevista para o dia 20 de junho de
2022, às 09h00min, FICA ADIADA para o dia 24 de junho de
2022, às 09h(horário local). Lago da Pedra/MA, 06 de junho de
2022. Felipe Pereira Bacelar – Pregoeiro.

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO Nº 008/2022
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 Povoado Aparecida no Município de Primeira Cruz – MA, no dia 27 de junho
de 2022, às 14h:00min (quatorze horas), no auditório da Comissão Permanente de Licitação, situada à Praça
Rua da Matriz, S/N, Centro, Primeira Cruz/MA, sendo presidida pelo Pregoeiro desta Prefeitura Municipal.
O Edital e seus anexos estão a disposição dos interessados no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no horário
das 08:00 às 12:00 onde poderão ser consultados gratuitamente ou obtidos mediante o recolhimento da importância de R$ 10,00 (dez reais) feito, exclusivamente, através de Documento de Arrecadação Municipal.
Também está disponível na Internet no Site: http://www.primeiracruz.ma.gov.br/portal. Esclarecimentos
adicionais, no mesmo endereço ou pelo e-mail cpl-primeiracruz@hotmail.com.
Primeira Cruz–MA, 09 de junho de 2022
Lucas Artur Bezerra Pinheiro
Presidente da CPL

ESTADO DO MARANHÃO
INSTITUTO DE PROMOÇÃO E DEFESA DO CIDADÃO
E CONSUMIDOR DO ESTADO DO MARANHÃO
PROCON/MA
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2022 - CSL/PROCON
AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2022 - CSL/PROCON - DATA: 23 de junho de
2022. HORÁRIO: 9h. LOCAL: A sessão pública do pregão, na forma eletrônica, terá início com a
divulgação das propostas de preços recebidas e início da etapa de lances, no endereço eletrônico, dias e
horário, abaixo discriminados: ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.comprasgovernamentais.gov.br.
E-MAIL PARA CONTATO: cslprocon.viva@gmail.com . DATA DE ABERTURA DA SESSÃO DO
PREGÃO ELETRÔNICO: às 9h do dia 23/06/2022. TIPO: MENOR PREÇO. MODO DE DISPUTA:
ABERTO E FECHADO. OBJETO: contratação de agente de integração referente aos serviços de
administração do programa de concessão de vagas de estágio não remuneradas e remuneradas
(obrigatório e não obrigatório) a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva nos
cursos vinculados à estrutura do ensino técnico e superior, público e particulares oficiais ou reconhecidas
pelo MEC, cujas áreas de conhecimento estejam diretamente relacionadas com este Instituto de
Promoção e Defesa do Cidadão e Consumidor do Estado do Maranhão – PROCON/MA. A licitação
reger-se-á pelas disposições a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 10.024, de 20 de
setembro de 2019, da Lei Complementar nº 123/2006, com redação dada pela Lei Complementar
147/2014, da Lei Estadual nº 9.529, de 23 de dezembro de 2011 e da Lei Estadual nº 10.403, de 29 de
dezembro de 2015, e suas alterações, aplicando subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/1993 e demais
normas regulamentares pertinentes à espécie. Este Edital e seus anexos estão à disposição dos
interessados na página www.comprasnet.gov.br, www.procon.ma.gov.br, e no Instituto de Promoção
e Defesa do Cidadão e Consumidor do Estado do Maranhão - PROCON/MA, situado na Av. Beira Mar, n°
384- Centro - São Luís/MA. CEP: 65.010-070, de segunda a sexta-feira, no horário das 8h30 às 13h, onde
poderão ser consultados e obtidos gratuitamente para gravação em CDR-W ou pen drive do interessado
em adquirir o instrumento.
São Luís – MA, 7 de junho de 2022
THIAGO COLVER DA SILVA
PREGOEIRO DA CSL - PROCON/MA

AVISO DA TOMADA DE PREÇOS N° 005/2022-PMIG. A Prefeitura Municipal de Itaipava do Grajaú avisa aos interessados que realizará licitação, nos seguintes termos: OBJETO: contratação de empresa especializada para execução de serviço de Recuperação de Estradas Vicinais no Município de Itaipava do Grajaú/MA,
conforme Plano de Trabalho devidamente inserido e aprovado CONTRATO DE REPASSE Nº 924450/2021/
MDR/CAIXA. ABERTURA: 27 de junho de 2022 às 10h00min. ENDEREÇO: Av. Dep. Mercial Lima
de Arruda, s/n, Centro, Itaipava do Grajaú/MA. (Prédio da Secretaria de Educação). TIPO LICITAÇÃO: Menor Preço Global. BASE LEGAL: Constituição Federal, Art. 37, XXI; Lei Complementar nº
123/2006; Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas pertinentes à espécie. PROCESSO ADMINISTRATIVO
N: 2022030/2022-PMIG. OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados na sala da Comissão Permanente de Licitação – CPL Av. Deputado Mercial Lima de Arruda, s/n – centro,
Itaipava do Grajaú no horário de 08h00min às 12h00min, (impressos mediante o pagamento de valor relativo
ao custo de reprodução gráfica) ou poderão ser baixados gratuitamente, pelo site www.itaipava.ma.gov.br/
transparencia/licitacoes ou https://www6.tce.ma.gov.br/sacop/muralsite/mural.zul e ser consultados pelo
email: cpl.pmig@gmail.com. PUBLIQUE-SE. Itaipava do Grajaú/MA, 07 de junho de 2022. José Carvalho
Júnior – Presidente da CPL.
José Carvalho Júnior
Presidente da CPL

ESTADO DO MARANHÃO
AGÊNCIA EXECUTIVA METROPOLITANA - AGEM
COMUNICAÇÃO DE REQUERIMENTO

A Agência Executiva Metropolitana- AGEM, CNPJ: 27.361.985/0001-37, torna público, que
REQUEREU junto à Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais – SEMA, em junho de
2022, a LICENÇA AMBIENTAL DE REGULARIZAÇÃO - LAR, para atividade de outros empreendimentos
ou atividades relacionadas à construção civil não especificadas anteriormente, conforme processo de N°
22060011933/2022 e E- processo N° 118823/2022, a ser implantado pela Agência Executiva
Metropolitana, na Avenida Senador Vitorino Freire, no bairro Centro, localizado no município de São
Luís/MA, sob as coordenadas geográficas: Latitude - 2°32’12,00” SUL e longitude - 44°18’12,00” OESTE.
SÃO LUÍS, 7 DE JUNHO DE 2022
LEÔNIDAS ARAÚJO DA SILVA
Presidente da Agência Executiva Metropolitana - AGEM

AVISO DE EDITAL ALTERADO
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022-CPL/PMM
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 027/2022-AL
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura de Mirador, por meio de seu Presidente, Antônio Barros
Araújo, com fulcro na Tomada de Preços N° 01/2022 - CPL/PMM, cujo objeto é a contratação de empresa
de recuperação de 99,248 km de estradas vicinais nos povoados Santana, Morrinhos, Regalo/São João e Giki,
município de Mirador/MA torna público para conhecimento dos interessados que realizará a sessão de licitação
no dia 23 de junho de 2022 às 09:30hs localizada à Rua Jornalista Mauritonio Meire, 22 - Centro - Mirador/MA
em razão da alteração do edital da licitação em epígrafe.
O presente Edital Alterado esta à disposição dos interessados na Comissão Permanente de
Licitações da Prefeitura Municipal de Mirador podendo ainda ser adquiridos GRATUITAMENTE no
portal da transparência do município por meio do link http://www.transparencia.mirador.ma.gov.br/
acessoInformacao/licitacao/tce ou ainda no Sistema de Acompanhamento de Contratações Públicas do
Tribunal de Contas do Maranhão (“SACOP”) via o seguinte link https://site.tce.ma.gov.br/.
Mirador, 06 de junho de 2022.
Antônio Barros Araújo
Presidente da CPL/PMM

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 019/2022. REGISTRO DE PREÇOS.O MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO, Estado do Maranhão, através
da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, 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 mais
vantajosa para registro de preços objetivando eventual e futura aquisição de material odontológico, de forma parcelada, através do Fundo Municipal de Saúde do município de Lagoa Grande
do Maranhão (MA). ABERTURA: 28 de junho de 2022 às 10:00 horas. INFORMAÇÕES:
O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na sala da Comissão Permanente de Licitação, na Av. 1º de maio, SN – Centro – Lagoa Grande do Maranhão/MA, horário de 08:00 às 12:00 horas, no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br.
por e-mail cpl@lagoagrande.ma.gov.br ou na página www.lagoagrandedomaranhao.ma.gov.
br. Lagoa Grande do Maranhão (MA), 07 de junho de 2022. Marianna Dias Sousa. Secretária
Municipal de Saúde. CPF nº 051.309.913-11. Portaria nº 015/2021-PMLG-GP.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR

AVISO DE REABERTURA DE SESSÃO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº 022/2022 –
CELICC/PMSJR. PROC. Nº 248/2021/SEMED. A Prefeitura Municipal de São José de Ribamar – MA, através
do seu Pregoeiro, torna público aos interessados a reabertura da Sessão de Licitação para dar continuidade ao Pregão Eletrônico nº 022/2022, cujo objeto é o Registro de
Preços de Kit Material Escolar, visando atender às necessidades da Secretaria Municipal de Educação-SEMED, às
10h:00min do dia 24 de junho de 2022. A sessão pública acontecerá pelo site: www.licitacaosaojosederibamar.
com.br. São José de Ribamar (MA), 08 de junho de 2022.
Gotardo Tibére Costa. Pregoeiro.

Aviso de Licitação. A Prefeitura Municipal de Tutóia/MA, torna público que realizará a licitação na modalidade abaixo discriminada, cujo certame será regido pela Lei 10.520/2002, Decreto nº 10.024/2019, do Decreto nº 7.746/2012, do Decreto n° 8.538/2015, da Lei Complementar
nº 123/06 que institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte
e suas alterações na Lei 147/2014 e 155/2016, Decreto Federal nº 10.024/2019, pelo Decreto
Municipal N° 015/2021 (que regulamenta a modalidade pregão) e subsidiariamente, pela Lei
8.666/93 e alterações posteriores. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022 – PMT. Processo Administrativo: 038-05/2022-13-PMT. OBJETO: Registro de preços para eventual
to de combustíveis,
de forma
parcelada,
frota de veículos
oficiais e preparação,
locados, da produção,
Secretaria
contratação
de empresa
especializada
naàorganização,
planejamento,
estruturação com fornecimento de mão de obra e toda estrutura necessária para futuros eventos
a serem realizados (Arraial, 7 de setembro e Réveillon em 2022) pelo no município de Tutóia
(MA). DA SESSÃO DE ABERTURA: Realizar-se no dia 24 de junho de 2022, às 09h:00mim.
A sessão Pública de julgamento será realizada eletronicamente no site www.portaldecompraspublicas.com.br no dia e horário marcados. OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital e anexos
poderão ser obtidos nos endereços eletrônicos: http://www.tce.ma.gov.br, https://tutoia.ma.
gov.br ou pelo e-mail: cclcapmtutoia@gmail.com, e informações podem ser obtidas pelo
Telefone: (*98) 98457 0412. Tutóia/MA, 09 de junho de 2022. FABIANA DE PAIVA LIMA
GALENO. Pregoeira da Prefeitura Municipal de Tutóia (MA).

oimparcial.com.br
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MAIS RENDA

Sedescapacitamais80
beneficiáriosdeSãoLuís
Após essa etapa, os contemplados do programa receberão equipamentos para
trabalharem nos arraiais e um auxílio no valor de R$ 500,00

N

esta quarta-feira (8), a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social (Sedes) realizou a capacitação
de mais 80 beneûciários do programa
Mais Renda. A ação, que ocorreu durante todo o dia no Centro Social Urbano, no Vinhais, visou a proûssionalização de trabalhadores informais do
setor alimentício para atuarem nos
arraiais do São João 2022, promovido
pelo Governo do Estado.
Após essa etapa, os contemplados
do programa receberão equipamentos para trabalharem nos arraiais e
um auxílio no valor de R$ 500,00. Na
última quinta-feira (2), 116 beneûciários iniciaram a venda dos seus lanches, sendo 85 distribuídos no arraial
da Vila Palmeira e 31 no arraial do Ceprama. Ao todo, serão 300 beneûciados atuando durante toda a programação junina em São Luís.
Para o secretário da Sedes, Paulo
Casé Fernandes, o programa tem o
objetivo de fomentar a renda de famílias assistidas por políticas de assistência social e que, nos últimos dois
anos, foram afetadas pela pandemia
da Covid-19.
<Devido a esse cenário, há muitos
maranhenses precisando de uma
oportunidade. Por isso, a Sedes vem
investindo nas capacitações, além das
entregas de equipamentos e auxílios,
para assegurar a renda familiar desses
trabalhadores=, explicou.
Durante a capacitação, o secretário
adjunto de Inclusão Socioprodutiva,
Júnior Rodrigues, relembrou que o
programa é uma porta de entrada para o surgimento de novos microem-

SERÃO 300 BENEFICIADOS DURANTE TODA A PROGRAMAÇÃO JUNINA EM SÃO LUÍS
preendedores. <Após o período de São
João, a expectativa é que esses trabalhadores possam expandir seus negócios=, aûrmou.
O beneûciário Nauro Cesar ressaltou estar satisfeito em ter sido capacitado pelo programa. <Com a oferta do
treinamento e dos equipamentos, nós
vamos estar mais preparados para
atender e conquistar nossos clientes=,
destacou. Segundo o microempreendedor, sem o Mais Renda, ele não teria
condições de comprar o carrinho para

vender os seus lanches.
Implementado em 2015 pelo Governo do Maranhão, e sob administração da Sedes, o Mais Renda já atendeu
4 mil maranhenses.
<A inserção do programa no São
João é uma determinação do governador Carlos Brandão, a ûm de dar assistência a quem mais precisa=, relembrou o secretário Paulo Casé. Ainda de
acordo com o secretário, a expectativa
é de entregar mil kits operacionais em
todo o Maranhão até o ûnal de julho.

Maranhãoeoutros
Estadosdebatemaltano
preçodoscombustíveis
O governador em exercício, Paulo Velten, participou
de reuniões em Brasília com o presidente do Senado,
Rodrigo Pacheco, e governadores de outros Estados, sobre a alta do preço dos combustíveis que vem sendo
provocada pelos constantes reajustes feitos pela Petrobras.

Durante as reuniões, os governadores trataram sobre
os impactos do Projeto de Lei Complementar n° 18, de
2022 (PLP 18/2022), que reduz alíquotas do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).
A proposição deûne que combustíveis, assim como
energia, transportes coletivos, gás natural e comunicações não poderão ter alíquotas de ICMS superior a 17%.
Os governadores, entretanto, ponderaram que não há
garantia que, com a medida, o preço na bomba vai cair
de fato.
Eles defenderam soluções que não punam os consumidores nem prejudiquem a capacidade dos Estados de
investir em obras e serviços, o que gera emprego e renda
para a população.
<A nossa esperança é que o Senado da República tenha a responsabilidade que sempre teve, ao olhar esse
problema que afeta todos os estados da Federação, uns
mais que outros, mas afeta todos indistintamente. Esperamos que o Senado esteja à altura de sua responsabilidade republicana, para não desorganizar as ûnanças
dos Estados, sobretudo nesse momento de crise econômica que todos nós atravessamos=, frisou Paulo Velten.

MARANHÃO

Em20anosProerdalcançoumaisde450milalunos

O PROERD TRABALHA EDUCAÇÃO CONTRA AS DROGAS COM ALUNOS DAS SÉRIES INICIAIS, 5° E 7° ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
O Programa Educacional de Resistência às Drogas (Proerd) completa 20
anos este mês. Para comemorar a
marca, será realizada uma solenidade
na quinta-feira (9), no Teatro João do
Vale, na Praia Grande, a partir das
14h30. O programa é coordenado pela
Polícia Militar do Maranhão (PMMA)
e desenvolve ações de orientação, segurança e também educacionais voltadas para estudantes – crianças e jovens – da rede pública e privada, com
ûns a prevenir e combater o acesso
deste público às drogas. No Maranhão, a iniciativa já alcançou 452.800
alunos.
A programação do evento terá
apresentação da banda de música da
Polícia Militar do Maranhão; apresentação de balé infantil; apresentação
de ex-alunos com violino; momento
de depoimentos e homenagem; entrega de placas e certiûcados de Amigos do Proerd; sorteio de brindes; e fala de autoridades. O secretário de Estado de Segurança Pública (SSP-MA),
Silvio Leite, estará presente à cerimô-

nia.
<O objetivo é prevenir o uso de drogas e prática de violência entre estudantes, bem como ajudá-los a reconhecer as pressões e as inüuências
diárias que contribuem para este
acesso. Desenvolvemos com alunos
algumas habilidades que contribuem
para que resistam a estes atos. O Proerd é mais um fator de proteção, incrementado pelas Polícias Militares,
para a valorização da vida, elevação
da autoestima e solidiûcação da cidadania=, explica a coordenadora estadual do Proerd, tenente-coronel
Edhyelem Almeida. A coordenadora
do programa vai mais além e classiûca
o Proerd como <uma vacina comportamental contra as drogas e a violência=.
As homenagens ao Proerd terão
continuidade na sexta-feira (10), com
seminário de atualização do programa. Haverá palestras com temas voltados ao papel do educador na inclusão de pessoas com Autismo, o poder
de inüuência das mídias digitais no

comportamento do aluno; a importância do lúdico na educação e sua
contribuição para prática docente. O
seminário vai tratar ainda de inteligência emocional e estratégias para
aproximar família e escola.
Alcance
O Proerd trabalha educação contra
as drogas com alunos das séries iniciais, 5° e 7° anos do ensino fundamental. As atividades nas escolas incluem
aulas, palestras e ações sociais pelo
período de um semestre e utiliza material didático, apoio do Livro do Estudante, além de auxiliar os alunos nas
agendas escolares. São apresentadas
um total de 10 lições sobre estratégias
preventivas para a comunidade escolar. A Polícia Militar atua em ação conjunta com as escolas e a família.
Só em 2021, o Proerd esteve em 67
escolas maranhenses. O programa é
realizado a partir de convênios com
prefeituras e secretarias de Educação
dos municípios ou por solicitações direta das escolas via ofício.

Os governadores alertaram para o risco de levar as administrações locais ao desequilíbrio ûscal, sem a garantia de que o preço na bomba vai cair. De acordo com o
secretário de Estado da Fazenda (Sefaz), Marcellus Ribeiro, o prejuízo entre os Estados pode chegar a R$ 100
bilhões e no Maranhão a perda corresponderia a R$ 3 bilhões.
Marcellus Ribeiro destaca ainda que a receita gerada
via ICMS também vai afetar os municípios maranhenses e investimentos em Educação e Saúde, já que existem receitas vinculadas (receita arrecadada com destinação especíûca) a esses dois setores.
<Se nós reduzimos as receitas do ICMS, nós reduzimos as receitas da Saúde e, evidentemente, essa política
pública ûca muito prejudicada=, sublinha o secretário
da Fazenda, Marcellus Ribeiro.
As reuniões entre os gestores estaduais e o presidente
do Senado ainda não alcançaram um acordo ûnal. A
meta, segundo explica o secretário Marcellus Ribeiro, é
tentar reduzir os danos à economia estadual, sem prejudicar a oferta das políticas públicas.
<Acima de tudo nós buscamos mitigar os prejuízos e
manter o nível de prestação de serviços públicos essenciais para a população. Nós procuramos convergir para
um ponto em que haja perda para os estados, mas que
não seja no volume que nós temos hoje, porque isso inviabilizará tanto os municípios quanto os estados da Federação=, adverte Marcellus Ribeiro.
Compensações
Governadores e representantes de secretarias de Fazenda dos estados, entre eles Marcellus Ribeiro, cobraram garantia da União para recompor os cofres estaduais antes de alterar as alíquotas do ICMS.
Paulo Velten antecipa que o texto do projeto de lei
complementar aprovado na Câmara, e que agora tramita no Senado, prevê um mecanismo para compensar a
perda de arrecadação dos Estados. Se essa redução de
receitas do ICMS for superior a 5%, a União ressarciria
os governos estaduais por meio do abatimento da dívida.
<Os governadores apresentaram algumas propostas,
com atenção à Lei de Responsabilidade Fiscal, já que
nós temos previsão orçamentária e despesas ûxas. Há a
possibilidade de uma compensação ampla, com as dívidas que os estados têm não só com a União, mas com
instituições privadas, e, sobretudo, a modulação dos
efeitos, para que essa regra que coloca todas as alíquotas
na alíquota máxima de 17% não desarrume a arrecadação dos estados e os investimentos públicos que nós temos hoje em andamento e em execução orçamentária=,
concluiu Paulo Velten.

Nedilson Machado

E-mail: nedilsonmachado@gmail.com

NEDILSON MACHADO
São Luís, quinta-feira, 9 de junho de 2022

Romance na Villa do Vinho

Golpes na internet

O charmoso restaurante e wine store comandado por Werther Bandeira, na Av. Mário Andreazza na Cohama, é sem dúvida o
palco dos mais charmosos eventos. E portanto, é a escolha ideal para celebrar a data
mais romântica do ano. Como o Dia dos Namorados (12) será no próximo domingo, a
casa oferece três opções: almoço e dois turnos para o jantar, todos com música ao vivo
com repertório romântico.

Criminosos na internet têm se aproveitado cada vez mais de pessoas desempregadas
e em busca de oportunidades no mercado
de trabalho para aplicar golpes de vagas de
emprego.
A Psafe, empresa especializada em segurança digital, divulgou que de janeiro a abril
deste ano, mais de 220 mil mensagens oferecendo vagas de emprego falsas foram compartilhadas no país.

Pra curtir

Grupo Canopus mostra diversificação
em negócios na área de construção civil

Fim de semana chegando e hoje
recomeça a programação junina do
Governo do Estado que está promovendo <O Maior São João do Brasil=,
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NEDILSON MACHADO

com o prêmio <The
World’s Best School
Prize=, em razão dos
resultados da escola e
pelos projetos e programas inovadores.

soas e arrecadar quase 1 tonelada de alimentos.

anos devido às degustações de vinhos. As
inscrições prévias devem ser feitas no link
do per ﬁl no instagram
@potiguarhome center.

Transmissão de Energia

Guarnicê da Alvorada

Com o objetivo de promover o debate sobre
tecnologias inovadoras e fomentar as pesquisas
em ciência para melhores práticas no setor elétrico, por meio do Programa de Pesquisa & Desenvolvimento (P&D). O evento online e gratuito é destinado aos diversos públicos que buscam conhecimento sobre esse vasto e crescente
setor, e acontece nesta quinta-feira (9), a partir
das 14h, com o coordenador do projeto, Msc.
Hugo Villela de Miranda da empresa Tracel e os
pesquisadores Eder Luiz de Mello da Tracel e
Prof. Dr. José Resende da Unesp.

Show e discotecagem do vinil e digital voltados aos sotaques e diversidade da Música do
Maranhão acontecem neste domingo (12), no
Reviver Hostel – Centro Histórico. É o <Guarnicê
da Alvorada – Paisagens e Memórias Sonoras Juninas= realizado para despertar sensações festivas elevando nosso rico patrimônio cultural
imaterial brasileiro. A programação começa às
7h da manhã e vai até às 20h. A dinâmica do
evento seguirá os mesmos moldes de como
ocorreu o I Baile da Alvorada durante o domingo-magro de Carnaval neste ano.

O professor Rodrigo
Marques, CEO da escola COC São Luís, acaba
de retornar de Londres,
onde participou do
BETT, maior feira/evento de Educação
e Tecnologia do mundo. No evento, grupo
COC São Luís foi indicado para o <Oscar da
Educação Mundial=,
com o prêmio <The
World’s Best School
Prize=, em razão dos
resultados da escola e
pelos projetos e programas inovadores.

Neste sábado (11), em
comemoração ao Dia
dos Namorados, a partir das 9h30, a Cozinha
Potiguar recebe a sommelière (especialista
em vinhos) Cris Holanda no workshop <Como
Harmonizar Vinhos e
Queijos=. O evento é
gratuito e aberto ao
público maior de 18
anos devido às degustações de vinhos. As
inscrições prévias devem ser feitas no link
do per ﬁl no instagram
@potiguarhome center.

Arraial da Advocacia

Transmissão de Energia

Guarnicê da Alvorada

A OAB MA e a CAAMA tornam pública a abertura do Edital de Chamada Pública para captação de patrocínio para a realização do evento
<Arraial da Advocacia= que acontecerá no dia 1º
de julho, às 19h no Multicenter Sebrae, em São
Luís. Podem participar do processo pessoas jurídicas de direito público ou privado, com ou
sem ﬁns lucrativos, que tenham interesse em
vincular sua marca ao evento organizado pela
Seccional Maranhense da Ordem que chegou a
reunir, em sua última edição, mais de 5 mil pessoas e arrecadar quase 1 tonelada de alimentos.

Com o objetivo de promover o debate sobre
tecnologias inovadoras e fomentar as pesquisas
em ciência para melhores práticas no setor elétrico, por meio do Programa de Pesquisa & Desenvolvimento (P&D). O evento online e gratuito é destinado aos diversos públicos que buscam conhecimento sobre esse vasto e crescente
setor, e acontece nesta quinta-feira (9), a partir
das 14h, com o coordenador do projeto, Msc.
Hugo Villela de Miranda da empresa Tracel e os
pesquisadores Eder Luiz de Mello da Tracel e
Prof. Dr. José Resende da Unesp.

Show e discotecagem do vinil e digital voltados aos sotaques e diversidade da Música do
Maranhão acontecem neste domingo (12), no
Reviver Hostel – Centro Histórico. É o <Guarnicê
da Alvorada – Paisagens e Memórias Sonoras Juninas= realizado para despertar sensações festivas elevando nosso rico patrimônio cultural
imaterial brasileiro. A programação começa às
7h da manhã e vai até às 20h. A dinâmica do
evento seguirá os mesmos moldes de como
ocorreu o I Baile da Alvorada durante o domingo-magro de Carnaval neste ano.
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Opinião, da Universidade FM, recebeu,
nesta terça-feira (7), o
jornalista, vice-reitor,
diretor de Comunicação e professor da
UFMA, Marcos Fábio
Matos, para falar sobre o livro <200 anos
da Imprensa no Maranhão – O Campo
Histórico=.
O primeiro volume
será lançado no dia
15 de julho, às 19h, no
Palacete Gentil Braga. Ressaltando que o
lançamento do livro é
o fechamento do projeto 200 anos da Imprensa no Maranhão,
realizado em 2021.
As vendas para o Dia
dos Namorados deste
ano deverão alcançar
R$ 2,49 bilhões, com
queda de 2,6%, descontada a inüação,
na comparação com
o resultado da mesma data em 2021, que
chegou a R$ 2,56 bilhões.
Os dados foram divulgados pela Confederação Nacional do
Comércio de Bens,
Serviços e Turismo.

VIDA

oimparcial.com.br

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

FERRY-BOAT

Prorrogadaintervenção
daServiportopor180dias

Professordenuncia
alunoarmadonaescola

Determinação do governo do estado foi publicada no diário oficial sobre a empresa que
presta serviço de travessia de ferry-boat

O

governo do Estado do Maranhão prorrogou por mais
180 dias, a intervenção do
estado na Serviporto, empresa que presta serviço de travessia
de ferry-boat entre São Luís e a Baixada Maranhense.
O ato foi assinado pelo governador
em Exercício, Paulo Velten, informando, dentre outras considerações, que:
<o transporte coletivo intermunicipal
de passageiros é serviço essencial de
competência do Estado do Maranhão;
os serviços públicos devem ser prestados de forma adequada; as embarcações da Servi-Porto (Cidade de Tutóia,
Baía de São José e Cidade de Araioses)
encontram-se inoperantes e necessitando de reformas e manutenções,
em razão do desgaste natural no decurso do tempo; a recomendação da
Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Serviços Públicos – MOB pela
prorrogação da intervenção a ûm de
que seja dada continuidade às ações
até então desenvolvidas e assegurada
a plena prestação do serviço de transporte intermunicipal aquaviário=.
No decreto, a intervenção será de
180 dias, prorrogáveis, mediante Decreto, por igual período, ou até nova
contratação, o que ocorrer primeiro.
<Durante a intervenção poderão ser
utilizados recursos do Poder Executivo, na forma da Lei nº 11.525 de 18 de
agosto de 2021, para recuperação das
três embarcações (Cidade de Tutóia,
Baía de São José e Cidade de Araioses)
da empresa SERVI-PORTO (Serviços
Portuários) LTDA, em razão da necessidade de se assegurar o restabelecimento e a manutenção da prestação
adequada do serviço concedido=.
O documento assegura que as embarcações da Serviporto só poderão

O PROFESSOR FEZ A DENÚNCIA NO PLANTÃO DA PRF
AS TRÊS EMBARCAÇÕES DA EMPRESA ESTÃO FORA DE OPERAÇÃO E SERÃO REFORMADAS
voltar a operar quando cumprirem as
normas técnicas da Marinha do Brasil, as normas editadas pela Agência
Estadual de Mobilidade Urbana e Serviços Públicos – MOB e pelos demais
órgãos de ûscalização, devendo apresentarem, ainda, os certiûcados de segurança e navegabilidade necessários
para seu regular funcionamento.

Em reunião realizada no último dia
25, na qual participaram a Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Serviços Públicos, representantes das cooperativas do transporte alternativo
que utilizam o serviço de ferry-boats
e representantes das empresas Internacional Marítima e Serviporto, a Serviporto garantiu o retorno de duas
embarcações à atividade, uma delas
logo na primeira quinzena do mês de
Recorrência
Há quase 1 ano, a empresa também junho.
foi interditada pelo prazo de 180 dias.
Na ocasião, o governo do estado
O decreto publicado em 14 de junho ainda anunciou melhorias para os
de 2021 atestava que <após a primeira operadores do transporte alternativo
intervenção (determinada pelo De- que utilizam o ferry-boat, tais como a
creto nº 35.612, de 17 de fevereiro de gratuidade na passagem dos cobrado2020), a gestão da empresa não obser- res das vans e microônibus nas emvou as orientações indicadas, as quais barcações e a construção de um tereram relevantes para o prossegui- minal de passageiros para utilização
mento do trabalho de recuperação da das cooperativas que deverá ser consfrota, bem como para reabilitação da truído numa área do Anel Viário, em
saúde ûnanceira e ûscal da sociedade São Luís.
empresária=.

SÃO LUÍS

Golpedefalsoconsórciodeveículosfazváriasvítimas
O Ministério Público do Maranhão
determinou a suspensão das atividades das empresas + Cred Soluções Financeiras (RB Financeira) e Alpha
Bank Consórcio, situada em São Paulo, que atuavam na venda fraudulenta
de contratos de consórcio em São
Luís.
A decisão da juíza Stela Braga atende a uma denúncia feita pela promotora de Justiça de Defesa do Consumidor de São Luís, Lítia Teresa Costa Cavalcanti.
Foram presos os representantes legais das empresas, Francisco Boaes
Júnior (+ Cred Soluções Financeiras
Ltda) e Carlos Alberto Pires (Alpha
Bank Consórcio Ltda). Também foram
denunciados os vendedores envolvidos nas ilegalidades, identiûcados como Victor Hugo Lima, Derlyane Ferreira, Gabriel Silva e Camila Boaes.
O esquema
Segundo a promotora Lítia Cavalcanti, inicialmente os consumidores
eram atraídos por vendedores da +
Cred Soluções Financeiras em anúncios nas redes sociais ou na plataforma de vendas online, com oferta de
veículos abaixo do valor de mercado.
No anúncio, geralmente constava exigência de valor de entrada, simulando
contrato de ûnanciamento. <O esquema consistia na oferta e comercialização enganosa de contratos simulados
de consórcio como se fossem operações de ûnanciamento, mediante pagamento de entrada. Após o pagamento, os denunciados se apropriavam dos recursos, não disponibilizavam o bem pretendido, não cancelavam o contrato e nem devolviam os
valores pagos=, explica.
A aparência de credibilidade dos
anúncios era dada pelo uso fraudulento de fotos de veículos que realmente estavam sendo vendidos em

lojas ou anunciantes na capital. Os
consumidores eram induzidos a celebrar contratos de consórcio com a
Alpha Bank Consórcio, não autorizada pelo Banco Central para atuar no
sistema ûnanceiro.
Depois disso, os vendedores ludibriavam, protelavam a entrega dos
veículos e obtinham mais vantagens
ilegais.
Quando os consumidores solicitavam vistoria dos veículos que, em tese, estavam sendo comprados, os vendedores informavam que o bem já havia sido negociado, mas que possuíam outro com as mesmas características, preço e prazo de entrega, ou
apresentavam <um veículo de amigo
ou em uma concessionária=.
Vítimas da má fé
Após ver nas redes sociais um anúncio
de venda de um veículo Fiat Strada,
no valor de R$ 45 mil, em setembro de
2021, uma cliente entrou em contato
com a + Cred Soluções Financeiras e
foi atendida pelo vendedor Victor Hugo Lima.
Ela celebrou contrato, imaginando
se tratar de contrato de ûnanciamento do veículo, pagou R$ 20.400 como
entrada e, posteriormente, constatou
que o documento era uma carta de
crédito no valor de R$ 234.600, do
banco Alpha Bank Consórcio.
Depois do pagamento, Victor Lima
informou que o contrato era um consórcio, em que a consumidora poderia ser ou não contemplada. O valor
pago não foi devolvido e nem o veículo foi entregue.
Um mês após, a mesma coisa foi
feita pela vendedora Derlyane Ferreira contra outra vítima, que pagou R$
R$ 5.600, como entrada de uma picape Toyota Hilux 2002, no valor de R$
42 mil, também anunciada pelas empresas nas redes sociais.

A segunda consumidora, ela assinou contrato acreditando ser um ûnanciamento, quando, na verdade,
era uma suposta carta de crédito no
valor de R$ 55 mil, do Alpha Bank
Consórcio. A funcionária informou à
cliente que receberia o bem em 10 dias. O prazo expirou, e a empresa não
entregou o veículo e nem devolveu o
valor pago.
No mesmo mês, uma terceira vítima compareceu ao escritório da +
Cred Soluções Financeiras e foi atendida pela funcionária Camila Boaes,
que informou a consumidora sobre a
suposta existência de crédito no valor
de R$ 75 mil em nome da consumidora.
Para usar o crédito, deveria ser pago o valor de R$ 7 mil, a título de entrada.
A cliente assinou contrato com a
Alpha Bank Consórcio, no valor do
crédito, com promessa de contemplação até o dia 10 de novembro daquele
ano. Não houve contemplação da
consumidora, o valor pago não foi devolvido e o contato com a empresa
não foi mais possível.
Simulações fraudulentas
Os envolvidos no esquema fraudulento atuavam como instituição ûnanceira, realizando simulações de operações de crédito sem autorização legal.
Eles protelavam a entrega do bem,
alegando que a culpa pela não contemplação era da <matriz nacional=,
ou seja, Alpha Bank Consórcio. Passavam a não responder mais as mensagens dos consumidores, ao ponto deles solicitarem desistência dos contratos, por meio de formulário especíûco, prevendo espera obrigatória de
220 meses para devolução dos valores, com exigência dos descontos legalmente previstos.

Na cidade de Itapecuru-Mirim, cidade distante cerca
de 115km da capital maranhense, um professor denunciou um aluno por ele estar armado dentro da escola.
O caso aconteceu na tarde desta terça-feira (7), na
U.I.Cônego José Albino Campos, localizada na BR-135.
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), por
volta das 16h40, um professor foi até ao plantão da PRF,
que ûca localizado no km 85 da rodovia federal e declarou que um aluno compareceu à escola portando uma
arma de fogo e a teria mostrado ao segurança da escola
quando questionado do que se tratava o <volume= na
cintura.
Além disso, outro rapaz, que foi identiûcado como
sendo comparsa do aluno, e que estava com o aluno no
momento da entrada da escola, chegou a revelar que estava realizando assaltos a motocicletas.
Diante das informações obtidas foi constatada ocorrência de Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.
Como a equipe tomou conhecimento após o horário
escolar, não foi possível realizar o üagrante. A ocorrência registrada e encaminhada para a Polícia Civil.

MONÇÃO

Líder do CV é preso com
arma da Polícia Civil

UMA DAS ARMAS ENCONTRADAS TEM O BRASÃO DA POLÍCIA
Uma megaoperação foi deüagrada na cidade de Monção, no intuito de cumprir mandados de busca e apreensão contra um endereço ligado a um homem investigado de homicídio, ocorrido na cidade no ûm de 2021.
A operação contou com as participações da 7ª Delegacia Regional de Santa Inês, com apoio operacional da
Superintendência de Polícia Civil do Interior (SPCI),
Grupo de Resposta Tática (GRT) e Polícia Militar de
Monção.
A Polícia Civil, após reunir maiores elementos sobre o
caso, solicitou a representação do mandado de busca e
apreensão na residência de propriedade do suspeito de
participação no crime.
Durante a busca no interior do imóvel, foram encontrados diversos itens como apetrechos para o tráûco de
drogas, balanças de precisão, facas, munições diversas,
um revólver calibre 38 e duas pistolas .40 sendo uma delas roubada e pertencente ao arsenal da Polícia Civil do
Maranhão. No total, cinco pessoas foram presas.
Ficou também constatado que contra um dos suspeitos havia sete mandados de prisão pelos mais diversos
crimes, sendo o foragido, identiûcado como uma das lideranças do Comando Vermelho em uma cidade do estado do Maranhão.
Os indivíduos foram autuados por associação criminosa armada, posse irregular de arma de fogo e receptação e, após as comunicações de praxe, permanecerão à
disposição do Poder Judiciário.
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PESQUISA

INFLUENZA

Coberturavacinalestá
longedametanoestado
Com a prorrogação da campanha de vacinação, o objetivo do Governo do Estado é
ampliar a cobertura de imunização nos 217 municípios maranhenses

C

om uma cobertura vacinal de
40,90%, a campanhas de vacinação contra a Inüuenza
foi prorrogada até o dia 24
deste mês. Além da imunização contra a Inüuenza, a campanha de vacinação contra o Sarampo também foi
prorrogada até a mesma data.
Com a prorrogação, o objetivo do
Governo do Estado é ampliar a cobertura de imunização nos 217 municípios maranhenses, fortalecendo as estratégias alusivas à 4ª Campanha Nacional de Vacinação contra Inüuenza
e à 8ª Campanha Nacional contra o
Sarampo.
<É uma nova oportunidade para
aqueles que ainda não garantiram a
proteção contra as duas doenças. Assim, reduzimos os novos casos de síndromes gripais, evitando que as pessoas do grupo de risco possam desenvolver quadros mais graves=, aûrmou
a chefe do Departamento de Controle
das Doenças Imunopreveníveis da Secretaria de Estado da Saúde (SES), Halice Figueiredo.

com 60 anos e mais, trabalhadores da
Saúde, crianças (de seis meses a menores de 5 anos), gestantes, puérperas, povos indígenas, professores, comorbidades, pessoas com deûciência
permanente, caminhoneiros, trabalhadores de Transporte Coletivo Rodoviário/Passageiros Urbano e de
Longo Curso, trabalhadores portuários, Forças de Segurança e Salvamento,
Forças Armadas, funcionários do Sistema de Privação de Liberdade, população privada de liberdade e adolescentes e jovens em medidas socioeducativas.

Já a campanha contra o sarampo
tem como público-alvo trabalhadores
da saúde e crianças de 6 meses a menores de 5 anos de idade. Para a vacinação, deve ser apresentado documento oûcial com foto e carteira de
vacinação. Com o intuito de dar apoio
aos municípios da Região Metropolitana, o Governo do Estado tem disponibilizado pontos de vacinação em algumas de suas unidades: Policlínicas
Vinhais e Cidade Operária, e os nos
Hospitais Dr. Genésio Rêgo, Vila Luizão e Aquiles Lisboa (HAL).

Assim, reduzimos os

Híbrido como padrão

aqueles que ainda não
garantiram a proteção

novos casos de
síndromes gripais,
evitando que as pessoas
do grupo de risco
possam desenvolver
quadros mais graves

MAR DE LIXO

ProjetopromoveSemanaMundialdoMeioAmbiente
O início do mês de junho é marcado pela Semana Nacional do Meio
Ambiente, período que no Brasil, há
mais de 40 anos, eventos de sensibilização são feitos com o objetivo complementar a celebração ao dia do
Meio Ambiente, 5 de junho, instituído
pela Organização das Nações Unidas
(ONU). Esse momento é marcado pela reüexão da preservação ambiental e
a promoção de ações de conservação
e sustentabilidade.
Para comemorar e conscientizar as
pessoas dessa data, o projeto Mar de
Lixo apresenta, com o apoio da Equatorial Maranhão, a Semana Mundial
do Meio Ambiente, que conta com
uma programação repleta de informações e conteúdos direcionados para todos os públicos. O evento é gratuito, e acontece no 2º piso do São
Luís Shopping, até 10 de junho, das
10h às 22h.
A iniciativa conta com palestras sobre a natureza e gestão de resíduos;
oûcinas de arte, reutilização e reciclagem; rodas de conversa; exposição fotográûca; desûle de moda com material reciclável; além do pré-lançamento do ûlme Mar de Lixo, uma produção que trata sobre a importância da
preservação do meio ambiente e as
consequências do descarte inadequado de lixo.
Nesse período em que somos convidados a reüetir sobre a preservação
de ecossistemas e promover ações de
sustentabilidade e conservação ambiental, a Equatorial Maranhão reforça
a importância da reciclagem de resíduos e a troca de materiais nos postos
de coleta do E+ Reciclagem, que além
de incentivar a destinação correta dos
resíduos sólidos, promove a conscientização sobre a preservação do
meio ambiente. Durante o evento,
acontece a troca de lâmpadas incandescentes ou üuorescentes por lâmpadas led.
O projeto, que compõe a platafor-

ma de sustentabilidade da distribuidora de energia, já existe há 11 anos, e
somente nesse ano contabilizou 808
cadastros, arrecadando 2.109 toneladas de resíduos, revertidos em mais
de R$ 82 mil de bônus em faturas de
energia. Além disso, quase 80 mil lâmpadas já foram trocadas de janeiro a
maio deste ano.

9 em 10 trabalhadores

contra as duas doenças.

oportunidade para

O Maranhão já aplicou 749.296 doses contra Inüuenza (cobertura de
40,90%) e 231.086 doses contra o Sarampo (cobertura de 31,54%). A meta
estabelecida pelo Ministério da Saúde
é de 90% para Inüuenza (2.307.415
pessoas) e 95% com a vacina Tríplice
Viral (664.326 pessoas). Todos os municípios maranhenses contam com
postos de vacinação contra as doenças.
Fazem parte do público-alvo da
campanha contra a Inüuenza: idosos

Os candidatos a emprego agora veem o trabalho híbrido como um pré-requisito para novas funções, tornando-se tão importante quanto outros benefícios ûnanceiros, incluindo seguro saúde, seguro de vida e proteção de renda em grupo.
A IWG, líder global e nacional em espaços de trabalho
üexíveis como coworkings e escritórios, encomendou
uma pesquisa com o Indeed, maior site de empregos do
mundo, com colaboradores e usuários de 2 mil escritórios para entender melhor os principais fatores que impulsionam a tomada de decisões dos candidatos a uma
vaga de emprego.
Nove em cada 10 trabalhadores (88%) disseram que o
trabalho híbrido foi um fator importante na procura de
um novo emprego este ano, colocando-o ao lado de benefícios como seguro de saúde e proteção de renda em
grupo (ambos 88%) e à frente do seguro de vida (84%),
férias ilimitadas (76%) e licença parental prolongada
(71%).
Os números surgem quando o mercado de trabalho
do Reino Unido passa por um abalo signiûcativo após a
pandemia, com dados do governo revelando a maior taxa de pedidos de demissão desde 2009, causando um recorde de vagas de emprego.

É uma nova

Números

Candidatosaemprego
afirmamqueotrabalho
híbridosetornoutão
importantequantoos
benefíciosfinanceiros

maio e junho. Esse valor foi fruto da
troca de materiais recicláveis destinados para a creche, localizada na Vila
Conceição, que atende mais de 150
crianças.
O projeto Sonho de Aline, que presta assistência para mais de 100 crianças carentes, foi beneûciado com o
bônus de R$ 3.315,83 que zerou a fatura de energia dos meses de fevereiro,
março e abril, restando saldo para zerar as duas próximas faturas. A instituição arrecadou mais de 16 toneladas de resíduos recicláveis. Em outra
iniciativa, realizada no bairro João de
Deus, foram coletados mais de 200 kg
de resíduos em uma ação do E+ Reciclagem para serem revertidos em bônus na fatura de energia da Escola Comunitária João de Deus.
Como Participar do E+ Reciclagem
• 1. Separe os resíduos (limpos e secos)
• 2. Procure um dos postos de coleta
com o número da conta contrato
(unidade consumidora) em mãos
• 3. Leve os resíduos ao posto de coleta e faça sua troca
• 4. O bônus referente ao seu resíduo
virá na próxima conta de energia; Se
Sobre o E+ Reciclagem: Ajuda ao preferir, você pode escolher uma insMeio Ambiente e Instituições
tituição ûlantrópica para doar os seus
Além de dar a destinação correta bônusO que você pode levar para reaos resíduos sólidos e favorecer a sus- ciclar:
tentabilidade, o E+ Reciclagem pro- • Papel em geral: livros, revistas, enporciona descontos na conta de ener- cartes, jornal, papelão, etc;
gia, de acordo com a quantidade e ti- • Plástico: pet, plástico duro (embalapo de material reciclável. O desconto gens de cosméticos, por exemplo),
pode ser aplicado na conta do cliente plástico ûlme, PVC, canos e forros, etc
ou pode ser doado a uma instituição • Material Eletrônico: celulares, plaûlantrópica. Em 2022, mais de R$ 25 cas eletrônicas, televisor, aparelho de
mil foram revertidos em bônus para som e computador (exceto pilhas e
instituições.
baterias)
No mês de maio, foram realizadas • Metal: aço inox, alumínio, ferro,
doações para três instituições em São bronze e chumbo (baterias de carro,
Luís. O projeto levou para a Creche por exemplo)
Comunitária Valdomiro Soares a doa- • Embalagens Tetra Pak (caixinhas de
ção no valor de R$ 829,00 em bônus leite, ervilha, creme de leite, extrato de
na conta que beneûciou a instituição tomate, etc)
e zerou sua fatura nos meses de abril, • Resíduo Orgânico: óleo de cozinha

O estudo apontou que as buscas pelo termo <híbrido=
aumentaram 6,5%, tornando-o um dos mais pesquisados na plataforma Indeed. A possibilidade de trabalhar
remotamente também é valorizada entre os candidatos
a emprego.
A procura por trabalho remoto nas vagas aumentou
consideravelmente (+666%), representando 2,3% de todas as pesquisas.
Isso mostra o desejo das pessoas de trabalhar mais
perto de suas comunidades locais, com 60 % dos entrevistados conûrmando que gostariam de um espaço de
trabalho a 15 minutos de sua casa.
A pesquisa do IWG mostra ainda que o trabalho híbrido está se equiparando ao salário, pensão e férias como
os principais fatores a serem considerados em uma nova oportunidade proûssional.
Quando questionados sobre os benefícios mais importantes em uma vaga os funcionários de escritório
classiûcaram o trabalho híbrido (43%) como mais importante do que a cultura da empresa (27%), patrimônio
e bônus (27%), potencial de progressão (30%) e novos
colegas (32%).
Metade (49%) dos trabalhadores de escritório disseram que descartariam imediatamente empregos que
não oferecessem trabalho híbrido.
Os funcionários também identiûcaram vários benefícios para o trabalho híbrido: 67% disseram que melhorou o equilíbrio entre trabalho e vida pessoal, enquanto
37% citaram a melhora na saúde mental e no bem-estar.
Mais de um terço dos colaboradores responderam que o
trabalho híbrido reduziu a carga de deslocamento e 31%
relataram aumento na produtividade.

A ascensão do trabalho perto de casa

Dados adicionais do IWG mostram como a popularidade do trabalho híbrido está impulsionando a demanda por espaços de escritórios suburbanos e rurais. As
pessoas estão evitando longos deslocamentos diários e,
em vez disso, optam por trabalhar de forma üexível nas
comunidades locais. A demanda por escritórios rurais e
suburbanos da IWG cresceu 29% em 2021.
De acordo com Instituto Nacional de Estatísticas Britânico (Ofûce for National Statistics), as vagas de emprego subiram para um novo recorde, no período de dezembro de 2021 a fevereiro de 2022 foram mais de 1,3
milhão de oportunidades criadas, enquanto a proporção de desempregados para cada vaga teve um novo recorde de baixa. Essa tendência levou os empregadores a
oferecer benefícios cada vez mais competitivos.
Mark Dixon, CEO da IWG, comentou: <Com um mercado de trabalho dinâmico após alguns anos desaûadores, os trabalhadores estão exigindo mais de seus empregadores e de suas funções. Já se foram os dias em que
o salário era o único fator ao se considerar uma oferta de
emprego, e nada melhor demonstra isso do que a ascensão do trabalho híbrido.=
<O deslocamento diário é uma prática cara e desnecessária, e é claro que os trabalhadores em todo o Brasil
estão retomando o controle desse tempo. Os empregadores que não oferecem trabalho híbrido vão perder os
melhores talentos. Os funcionários não apenas se beneûciam de um equilíbrio entre vida proûssional e pessoal, mas ao optarem pelo modelo híbrido, as empresas
podem economizar uma média de U＄11 mil por funcionário.=, ûnaliza Dixon.
O número de funcionários que visitam a rede da IWG
aumentou constantemente nos últimos meses, demonstrando uma demanda crescente por soluções de
trabalho híbridas.
Somente em 2021, a IWG adicionou mais de dois milhões de novos clientes à sua rede global de espaços de
trabalho üexíveis.
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FÓRUM JARACATY

Mesatenistas vão
bem nos JELs
Ao todo, sete atletas do projeto competiram representando suas respectivas escolas. Os
bons resultados são frutos da dedicação de alunos e professor

M

esatenistas do Fórum
Jaracaty participaram, no
último ûm de semana,
dos Jogos Escolares Ludovicenses (JELs). Ao todo, sete atletas
do projeto competiram representando suas respectivas escolas, no Clube
Independente, Parque Atenas. Esta
edição dos JELs ocorre sempre aos
ûns de semana, neste mês de junho.
Os jogos foram divididos em duas
categorias: por equipes e individuais.
Na categoria por equipes, Naerlison
Mendes, Juan Ramos e Júlio César Valentim levaram o primeiro lugar no
Infanto Masculino (15 a 17 anos), pelo
Centro Educacional Benedito Leite
(antiga Escola Modelo). Na categoria
individual, Paola Morais conquistou o

primeiro lugar no Infanto Feminino
(15 a 17 anos), pela Unidade Escolar
Alberto Pinheiro, e Ingrid Saraiva garantiu o segundo lugar na mesma categoria. Entre os meninos, Naerlison
Mendes saiu em primeiro lugar e Juan
Ramos em terceiro. Os bons resultados são frutos da dedicação de alunos
e professor. Antônio Ferreira, técnico
do Tênis de Mesa do Fórum Jaracaty,
destaca que a ampliação dos horários
de treinos tem sido um dos fatores essenciais para o bom desempenho dos
atletas. <É uma equipe que sempre se
dedica nos treinos e nos campeonatos, mas percebemos que esta adaptação nos horários deu um salto no desempenho deles. O que é ótimo, tendo
em vista que o ano ainda deve trazer

Flamengo tem melhor
média de público do
campeonato
O Campeonato Brasileiro 2022 tem atraído cada vez
mais torcedores nas arquibancadas. A competição registrou 19.946 pagantes por jogo até a 9ª rodada, a maior
média de público nos últimos 10 anos. O recorde até então era de 2019, que teve média de 19.551 nas nove primeiras rodadas da Série A.

importantes campeonatos para os
atletas=, disse. O próximo desaûo da
equipe de tênis de mesa do Fórum
Jaracaty será a terceira etapa do TMB
Estadual. Os JELs são organizados pela Secretaria Municipal de Desportos
e Lazer (Semdel) e reúne 57 escolas
das redes pública municipal, estadual
e privada de São Luís.
O Fórum Jaracaty é um projeto patrocinado pelo governo do Estado e
pela Equatorial Maranhão, por meio
da Lei Estadual de Incentivo ao Esporte, e está presente no Jaracaty há quase duas décadas, ofertando modalidades esportivas às crianças e jovens da
comunidade do Jaracaty e bairros adjacentes, além de cursos e brinquedoteca para a comunidade em geral.

Dos jogos do ûm de semana, o Flamengo foi o time
que mais ajudou a alavancar a média e contou com o
maior público na 9ª rodada: 59.294 pagantes, que viram
a derrota para o Fortaleza, por 2 a 1, no Maracanã. A torcida do Palmeiras também compareceu em grande número no Allianz Parque. No empate sem gols com o Atlético-MG, o público pagante foi de 40.235, o maior do time como mandante na temporada e o quinto melhor na
história da arena. Conûra abaixo as médias de público
no Brasileiro desde 2013.

Flamengo tem melhor média de público
na Série A

SÉRIE A E B

Sampaio fica fora do Grupo de 25 clubes da Libra

Um grupo de 25 clubes das Séries A
e B anunciou a formalização de um
bloco para negociar direitos de transmissão em conjunto.
Trata-se de uma resposta à Libra
(acrônimo para Liga do Futebol Brasileiro), movimento que aglutinou outros 13 clubes com o objetivo de criar
uma liga para organizar o Campeonato Brasileiro a partir de 2025. Veja ao
ûm do texto a lista de clubes em cada
lado dessa disputa. <Hoje não existe
uma liga para organizar o Campeonato Brasileiro. Por isso fundamos este
grupo, para discutir o futebol brasileiro e negociar em conjunto. Não há
boa vontade do lado da Libra. Com a
Lei do Mandante, ninguém é mais do
que ninguém=, disse o presidente do
Atlético-GO, Adson Batista.
A decisão de formalizar este bloco
se deu durante reunião realizada na
sede da CBF. O maior motivo de divergência entre os dois grupos é a divisão
de dinheiro dos direitos de transmissão de uma eventual liga.
Em linhas gerais, os clubes que formaram a Libra estabeleceram que as
receitas seriam divididas no esquema
40-30-30 (40% de rateio igualitário,
30% por performance e 30% por audiência engajamento).
O grupo dos 25 clubes – que está as-

sessorado pelas empresas Live Mode
e Alvarez e Marsal – prefere que a divisão seja 50-25-25. Também há discordância sobre os critérios que determinam como o dinheiro referente a audiência deve ser dividido. <Nós queremos ser um bloco que pensa no futebol brasileiro de maneira racional, e
não radical, pensando principalmente num bom produto, numa grande liga futura. Precisa ter üexibilidade de
todos os lados. Se for radical, vai ûcar
do mesmo jeito=, completou Adson
Batista.
Do lado da Libra, o entendimento é
que os clubes deveriam primeiro se
associar – como já ûzeram 13 clubes –
e depois discutir divisão de dinheiro e
outros assuntos já dentro da estrutura.
Veja as listas dos integrantes de cada bloco. Bahia e Grêmio não se aliaram oûcialmente a nenhum dos lados:

Grupo fora da Libra:
•
•
•
•
•
•
•

América-MG
Atlético-MG
Atlético-GO
Athletico-PR
Avaí
Brusque
Ceará

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Chapecoense
Coritiba
CRB
Criciúma
CSA
Cuiabá
Fluminense
Fortaleza
Goiás
Internacional
Juventude
Londrina
Náutico
Operário
Sampaio Côrrea
Sport
Tombense
Vila Nova

Integrantes da Libra:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Botafogo
Bragantino
Cruzeiro
Corinthians
Flamengo
Guarani
Ituano
Novorizontino
Palmeiras
Ponte Preta
Santos
São Paulo
Vasco

Dono dos três maiores públicos no Brasileirão, o Flamengo é o time com a melhor média de público da competição até aqui. Apesar da insatisfação com o desempenho do time dentro de campo, o torcedor rubro-negro compareceu em peso nas arquibancadas. Ao todo,
277.865 ingressos foram vendidos nas cinco partidas da
equipe como mandante no Brasileirão, resultando numa média de 55.573 pagantes por jogo.
Mais dois times paulistas ûguram na parte de cima da
lista. O Palmeiras, com 31.241 por jogo, e o São Paulo,
que teve média de 29.460 pagantes, completam o Top 5.
Também vale o registro da boa média do Botafogo, que
tem empolgado seu torcedor com a nova era SAF e investimentos de John Textor. O Glorioso aparece em sexto, com média de 29.193 pagantes por jogo. Por outro lado, o América-MG tem atraído pouquíssimo público
nos jogos em casa, tendo a pior média (1.663), como
mostra o ranking abaixo:
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"O HOMEM DO LEME=

SÃO JOÃO DO MARANHÃO

Encontro de Miolos de
boi será nesta sexta

Zeca Baleiro lança
clipe em animação

Será a 16ª edição do evento e este ano homenageia especialmente o seu idealizador,
José Reis, que se recupera de um grave acidente
PATRICIA CUNHA

Q

uem estava com saudades
de ver a beleza dos couros
de bois e conhecer quem ﬁca por debaixo dele, quem
dança, já pode se agendar, viu? O Encontro de Miolos de Todos de Sotaques de Bumba Meu Boi volta à cena
presencialmente no seu palco de origem: a Praia Grande, no próximo dia
10 (sexta-feira), a partir das 9h.
Cerca de 50 miolos de diversos grupos de bumba meu boi, estarão no
Centro Histórico de São Luís, na Praça
dos Catraieiros, além da tradicional
exposição das Capoeiras bordadas. A
programação terá ainda a participação da Banda de Música do 24º BIS,
Banda da Guarda Municipal, Show de
Cantadores, o Cortejo dos Miolos pelas ruas da Praia Grande e encerramento com grande show do Batalhão
da Maioba.
O Encontro do Miolos está em 16ª
edição e este ano homenageia Zequinha (do Boi de Maracanã) e especialmente o seu idealizador, o entusiasta
e produtor cultural José de Ribamar
Reis, que se recupera de um grave acidente de trânsito acontecido recentemente. Zé Reis estará no evento. De
acordo com a produtora cultural Márcia Renata, o Encontro não poderia
deixar de acontecer.
<É um evento que o Zé Reis lutou e
conseguiu colocar no calendário cultural da cidade, especialmente nesse
período junino, para valorizar e mos-

A CANÇÃO É DA XUTOS, BANDA DE ROCK PORTUGUÊS

O ENCONTRO DE MIOLOS VOLTA À CENA PRESENCIALMENTE NO SEU PALCO DE ORIGEM
trar quem é a ﬁgura do miolo, que é
aquele que dança debaixo do boi e
que a gente não conhece. Ele vai estar
presente, está se recuperando, nasceu
de novo, e com fé em Deus vai voltar a
ser o Zé Reis de sempre=, disse.
A programação começa às 9h, com
abertura da Exposição das Capoeiras
(bordadas). Às 17h tem o Cortejo dos

Miolos pelas ruas da Praia Grande,
bandas do 24º BIS e da Guarda Municipal, e às 19h, show de cantadores e
apresentação do Boi da Maioba.
O Encontro de Miolos é uma realização de José Reis, com patrocínio do
Governo do Estado do Maranhão, por
meio da Lei de Incentivo à Cultura,
Granorte S/A.

BREAKING

Em maio, Zeca Baleiro lançou a edição Deluxe de
<Canções d´Além-mar=, álbum em que homenageia autores portugueses e foi premiado na 22ª edição do
Grammy Latino como <Melhor Álbum de Música Popular Brasileira=. A edição Deluxe chegou nas plataformas
digitais com duas gravações inéditas: <O Homem do Leme=, do grupo Xutos e Pontapés, e <Inquietação=, de José
Mário Branco.
Agora, o artista libera em seu canal do YouTube o clipe
em animação de <O Homem do Leme=, com criação e direção de Marcos Faria. A música é uma canção do Xutos,
banda icônica do rock português criada no ﬁnal dos
anos 1970, que continua em plena atividade.
<Sempre achei esta canção de uma energia contagiante – em minha opinião, uma das melhores, quiçá a
melhor, do grupo Xutos e Pontapés, grupo pioneiro do
rock português. Mas foi a versão acústica da canção, puxada ao fado, que me inspirou esta versão também acústica, ao modo de um baião pop=, conta Zeca.
<Canções d´Além-mar= é uma carta de amor de Zeca
Baleiro a autores portugueses como Sérgio Godinho, Pedro Abrunhosa, Fausto, Zeca Afonso, Rui Veloso e Carlos
Tê, Jorge Palma, António Variações, Ornatos Violeta, Vitorino, João Gil e João Monge, e José Cid=, comenta Baleiro.
Lançado em julho de 2020 nas plataformas digitais,
em plena pandemia, o álbum <não é uma antologia, mas
um recorte afetivo do cancioneiro português feito por
um músico brasileiro, uma homenagem sincera e apaixonada.
A edição Deluxe traz como bônus outras duas músicas de ícones musicais do país: o compositor José Mário
Branco e Xutos e Pontapés. <Canções d´Além-mar= foi
lançado com 11 canções que saíram de uma lista ﬁnal de
40 músicas.

CONTINUAÇÃO

MaranhensenafinaldefestivaldedançaurbananoDF <Coringa2=,comJoaquin
Phoenix,éconfirmado

O BBOY JAZZ QDM VAI PARTICIPAR DA BATALHA DE BREAKING NO FESTIVAL NACIONAL QUANDO AS RUAS CHAMAM 6, EM CEILÂNDIA
em 2018. Depois de 2019 eu fui para
Portugal, onde vivi por 2 anos só de
É da pequena cidade de Buriti, dis- dança, fazendo shows de rua, show
tante 332km da capital, São Luís, que em teatros. É mais que esporte, é estisai o único representante do Mara- lo de vida=, disse ele.
nhão na sexta edição do Festival NaciAtualmente, ele vive em Buriti e se
onal quando as Ruas Chamam. O Fes- prepara para competir em duas motival Nacional de Breaking reúne ﬁna- dalidades: no 1 contra 1 (individual), e
listas de todo o país em Ceilândia também com o grupo dele. Todas as
(DF), e o buritiense Dherlison da Silva ﬁnais serão no dia 19 de junho. Ele já
Vasconcelos, o Jazz QDM, vai compe- foi campeão na eliminatória de Brasítir nas modalidades individual e em lia.
grupo.
<Esse festival é muito disputado
O jovem de 26 anos dança desde entre os BBoys por ter uma visibilida2009, e foi selecionado dentre partici- de muito boa. Foi uma seleção aberta
pantes de todo o país para estar na ﬁ- por vídeo enviados ao site oﬁcial, e esnal que acontece no dia 19 de junho. tou indo para Brasília no dia 10, de
Foi em Buriti que ele conheceu o bre- ônibus, com recursos próprios, mas
aking, primeira dança da cultura hip um amigo está fazendo uma campahop.
nha para alguém que queira ajudar,
Em 2010, passou a viver em Brasília porque eu sempre tiro do meu bolso
e passou a competir não só no Brasil, mesmo=, disse.
como em outros países. O breaking
Em sua 6ª edição, o evento que teve
surgiu para ele como uma paixão que a 1ª etapa realizada a partir do envio
dura até hoje.
de vídeos ao site oﬁcial, terá a etapa
<A primeira eliminatória que eu ga- nacional entre os dias 17 e 19 de junhei foi em 2014 valendo vaga para ir nho, no Sesc Ceilândia, reunindo os
para Atenas, na Grécia. Depois ganhei competidores que se destacaram nas
pra ir para a Bélgica, depois para Paris, seletivas das regiões Norte, Nordeste,
PATRICIA CUNHA

Sudeste e Centro-Oeste.
<Mostramos através do festival que
este lugar possui uma característica,
uma marca. Com tudo isto, fortalecemos Bboys e Bgirls da nova geração e
reforçamos a memória de gerações
passadas que não tiveram as mesmas
oportunidades=, destaca Alan Jhone,
fundador do projeto.
Na programação, batalhas de Breaking em sete modalidades, batalha de
MC’s, exibição do vídeo documentário <A Onda do Break=, bate-papo sobre <Sistema de Julgamento para Batalhas=, bate papo sobre <Cenário,
oportunidades e mercado da dança
Breaking no país e no mundo=, exposição Interativa e show com o grupo
Groove Atack.
Na chave do BBoy Jazz QDM, ele
compete com os participantes Cjay
(GO), Flashkilla (PE), Gui (DF), Kauã
(GO), Leony (PA), Mancha (PE), Naldo
(PB), Pufe98 (AM) e Samuka (DF).
Quem quiser dar uma forcinha
com recursos para o dançarino conquistar mais esse troféu, pode adquirir mais informações com ele mesmo,
pelo número (61) 98196-7219.

<FOLIE À DEUX=, DEVE SER O SUBTÍTULO DO NOVO FILME
O diretor Todd Phillips conﬁrmou oﬁcialmente que
uma sequência do ﬁlme <Coringa= da Warner Bros. está
oﬁcialmente sendo produzida.
A informação foi conﬁrmada pelo diretor por meio de
uma sequência de fotos em seu Instagram, em que ele
inclusive revela o título da sequência do ﬁlme de 2019:
<Joker: Folie à Deux=. Na foto seguinte, Phillips mostra o
próprio Joaquin Phoenix, protagonista que vive o Coringa, lendo o roteiro do novo ﬁlme.
<Folie à Deux=, que parece ser o subtítulo escolhido
para o novo ﬁlme, trata-se de um fenômeno em que dois
ou mais indivíduos experimentam um transtorno mental igual ou semelhante entre si.
Na primeira imagem podemos ver que o roteiro é assinado por Scott Silver e pelo próprio Todd Phillips, e
que parece ter sido ﬁnalizado no dia 18 de maio desta
ano.
A autorização da sequência pela Warner Bros. não é
uma surpresa. <Coringa=, lançado em 2019, arrecadou
mais de US$ 1 bilhão globalmente em bilheteria, se tornando o ﬁlme da DC com maior arrecadação da história. Além de ser um sucesso entre o público, o ﬁlme rendeu o Oscar de Melhor Ator para Joaquin Phoenix e foi
aprovado pela crítica.
A sequência de <Coringa= ainda não tem data de lançamento anunciada ou mais detalhes revelados.

