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POLÊMICA : Candidatos com inscrições "rejeitadas"
em concurso para Juiz tem até hoje para recorrer
PÁGINA 3

Relator estima queda
de R$ 1,65 na gasolina
com o "teto do ICMS"
Avaliação é do senador Fernando Bezerra, responsável pelo parecer sobre o projeto que fixa teto para o ICMS incidente nos combustíveis.PÁGINA 7

Projetos mostram ações do Governo Federal para o Meio Ambiente
As ações do Governo Federal na área ambiental são reconhecidas nos mais diversos setores como um verdadeiro salto rumo à solução concreta dos principais desafios hoje enfrentados no País. Com a égide da inovação, tecnologia e empreendedorismo, o objetivo é fomentar uma economia verde com geração de emprego e renda a todos os brasileiros, sem perder de vista a conservação de nossas riquezas naturais. PÁGINA 7

Sampaio e
Náutico
jogam por
recuperação
As duas equipes vem de derrota
e tentam se recuperar na competição. Sampaio e Náutico perderam
para Criciúma e Vasco da Gama,
na rodada passada da Série B.
PÁGINA 11

Dorival Júnior
deixa Ceará a
caminho do
Flamengo
PÁGINA 11

Rosa Reis lança
clipe “Caixeira”
com Cacuriá
de Dona Teté
PÁGINA 12

Pedida desintrusão de
Terra Indígena Krikati
OMinistério Público Federal (MPF) entrou com pedido de liminar na Justiça Federal para que sejam canceladas as audiências de conciliação e retomado, com urgência, o trâmite do processo de desintrusão da Terra Indígena
(TI) Kritati, localizada nos municípios de Montes Altos, Amarante do Maranhão, Lajeado Novo e Sítio Novo (MA). PÁGINA 10

Pesquisa honestidade
A consulta realizada semanalmente
deixou de ser divulgada por pressão
política e econômica, que já vinha
subindo até “explodir” na quarta-feira.
O motivo seria o resultado da questão
os dados levantados pela pesquisa que
mediu em 35% dos eleitores, o índice
de honestidade como característica
de Lula, frente a 30% que atribuíram o
predicado ao presidente Jair Bolsonaro
(PL). PÁGINA 3
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ELEIÇÕES 2022

COM TETO NO ICMS

Relator estima queda
de R$ 1,65 na gasolina
Avaliação é do senador Fernando Bezerra, responsável pelo parecer sobre o projeto que
fixa teto para o ICMS incidente nos combustíveis.

G

overnadores
mostraram
preocupação com o parecer
do Projeto de Lei Complementar (PLP 18/2022), relatado pelo senador Fernando Bezerra
Coelho (MDB-PE), que estipula teto
de 17% para o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS)
incidente nos combustíveis e na energia elétrica.
O parlamentar apresentou linhas
gerais do texto, ontem (9/6), e, apesar
de acatar parcialmente pedidos feitos
pelos gestores estaduais, manteve a
espinha dorsal da matéria aprovada
pela Câmara. A expectativa de Bezerra
é de que relatório seja votado na segunda-feira.
A investida do governo para tentar
reduzir o preço dos combustíveis deve
custar, de largada, R$ 46,4 bilhões aos
cofres públicos para para diminuir em
R$ 1,65 o litro da gasolina e em R$ 0,76
o do óleo diesel. As estimativas de
queda na bomba foram feitas por Bezerra.
Segundo o parlamentar, essas estimativas levam em consideração os
efeitos do PLP, além das propostas de
emenda à Constituição (PEC) anunciadas pelo presidente Jair Bolsonaro,
que preveem uma compensação aos
estados que zerarem a alíquota do
ICMS sobre o diesel e o gás de cozinha.
O custo total do pacote foi estimado inicialmente em R$ 46,4 bilhões,
sendo R$ 29,6 bilhões fora do teto de
gastos, a regra que atrela o crescimento das despesas à inüação, caso o Congresso autorize. Os outros R$ 16,8 bilhões são estimativas de renúncias do

que o governo federal vai abrir mão de
receitas ao zerar tributos federais sobre gasolina. Os valores podem subir
com alterações feitas pelos parlamentares. O teto para a equipe econômica
é de R$ 50 bilhões.
<Os governadores continuam com
muitas críticas sobre a efetividade, se
vai dar os resultados que o governo federal acredita. Eles entendem que vão
ter redução de receita muito expressiva. Os estados falam que vão perder
R$ 115 bilhões, e o governo federal,
por meio da Secretaria do Tesouro, fala que as perdas são na ordem de R$
65 bilhões. Por isso, o governo e a Câmara acreditam que os estados podem suportar as perdas=, disse o parlamentar.
Líder do governo no Senado arrecada
assinaturas para PEC
O senador Carlos Portinho (PL-RJ)
conseguiu, nesta quinta-feira (9/6), o
número necessário de assinaturas para protocolar a chamada PEC dos
Combustíveis, proposta pelo governo
de Jair Bolsonaro (PL). Eram necessárias 27 assinaturas, o que corresponde
a um terço do número de senadores.
A PEC 16/2022 foi anunciada pelo
presidente como uma maneira de
compensar os governadores pela perda de arrecadação do Imposto sobre
Circulação de Mercadorias e Serviços
(ICMS) em caso de aprovação do PLP
18/2022, que agora tramita no Senado
Federal.
Além disso, a proposta do Executivo prevê um auxílio ûnanceiro da
União aos Estados de R$ 29,6 bilhões
até 31 de dezembro de 2022, de acor-

do com o senador Fernando Bezerra
(MDB-PE).
O PLP 18, que impactaria na conta
dos estados, enquadra combustíveis,
energia elétrica, transportes e telecomunicações como bens essenciais, e
tem sido alvo de críticas. Conforme o
relator do projeto informou em coletiva de imprensa essa semana, para
amenizar a sobrecarga aos estados,
tanto a PEC dos Combustíveis, quanto
a PEC do Etanol estão sendo propostas.
<A PEC dos combustíveis vai abrir o
espaço para compensação aos estados que queiram zerar as alíquotas de
GLP e de diesel. […] A outra PEC que é
da minha autoria, a PEC do etanol […]
no momento que está se reduzindo as
alíquotas em função da essencialidade dos produtos e dos serviços, se procura manter a competitividade dos
combustíveis sustentáveis=, explicou
o relator.
PEC
Bezerra também é relator da PEC
dos Combustíveis, anunciada pelo
governo para auxílio ûnanceiro da
União aos estados até dezembro deste
ano. A ajuda, segundo o parlamentar,
ûcar em R$ 29,6 bilhões.
Para receber o auxílio, as unidades
da Federação devem adotar pré-requisitos, que são zerar a alíquota do
ICMS para o óleo diesel combustível,
gás natural e o gás de cozinha e reduzir a 12% o etanol hidratado combustível.
Também são condições aos estados
renunciarem a qualquer tipo de indenização em ações contra a União.

PARA 2022

IBGE prevê aumento de 3,8% na produção agrícola
A safra brasileira de cereais, leguminosas e oleaginosas deve alcançar
263 milhões de toneladas em 2022,
3,8% maior do que a de 2021, quando
foram colhidos 253,2 milhões de toneladas de grãos.

A informação é
do Levantamento
Sistemático da
Produção Agrícola
(LSPA), divulgado nesta
quarta-feira (8/6),
pelo Instituto Brasileiro
de Geograûa e
Estatística (IBGE).

do pelo desempenho de produção do
milho, do trigo e da soja.
<A produção do milho deve alcançar novo recorde. A colheita da segunda safra está começando agora e as
condições climáticas são boas, especialmente em Mato Grosso e Paraná,
que são os principais produtores desse grão=, explica o especialista do IBGE. A segunda safra responde por 77%
da produção brasileira desse cereal.
O milho, com a soma de suas duas
safras, deve totalizar 112 milhões de
toneladas. É um crescimento de 0,1%
frente ao mês anterior e de 27,6% na
comparação com o que foi produzido
no ano passado. O atraso no plantio e
a falta de chuvas causaram uma forte
queda na produção do grão em 2021,
o que não deve acontecer neste ano.
Entre os estados com maior crescimento na segunda safra do milho
frente à produção de 2021 estão Paraná (178,3%), Mato Grosso do Sul
(80,9%), Mato Grosso (17,1%) e Goiás
(9,9%).
Grãos
Já a soja, que está com a colheita
praticamente ûnalizada nos principais estados produtores, deve somar
118,6 milhões de toneladas.
Principal produto de exportação do
país, essa cultura teve a safra atingida
pelos efeitos da estiagem nos estados
do Sul, em parte de Mato Grosso do
Sul e em São Paulo.

Os problemas
climáticos ûzeram a
Comparada ao previsto no mês anterior, a produção deve crescer 0,6%, o
que representa 1,5 milhão de toneladas a mais.
De acordo com gerente de agricultura do IBGE, Carlos Alfredo Guedes,
o crescimento da estimativa é explica-

produção da soja cair
12,1% na comparação
com 2021.

O arroz é outra cultura com queda
na produção na comparação com o
ano passado. A produção do cereal
deve chegar a 10,6 milhões de toneladas neste ano, uma queda de 8,4% na
comparação com o colhido em 2021.
“A queda é relacionada à falta de
chuvas no Rio Grande do Sul, que responde por cerca de 70% da produção
do arroz no país. Embora seja uma
cultura irrigável, os produtores tiveram que racionar a água da irrigação. Essa falta de água fez a produção cair 10,4% na comparação com
2021”, explica Guedes, que acrescenta que a quantidade produzida de arroz deve ser suûciente para atender a
demanda interna do país. Juntos, o arroz, a soja e o milho respondem por
91,7% da produção nacional de grãos.
Outro produto importante na mesa
do brasileiro é o feijão, cuja produção
deve chegar a 3,2 milhões de toneladas neste ano. O aumento frente ao
produzido em 2021 é de 2,0%. Já a
produção de milho foi estimada em
8,9 milhões de toneladas, um crescimento de 12,1% em relação à previsão
anterior e de 13,6% na comparação
com o ano passado.
<Com a guerra entre Ucrânia e Rússia, que são dois grandes produtores e
exportadores de trigo, os preços desse
produto cresceram. Isso fez os produtores brasileiros expandirem as áreas
de plantio. Se tiver uma boa condição
climática, a produção deve ser recorde em 2022=, diz Guedes, ressaltando
que, apesar disso, o Brasil ainda precisará importar o produto, uma vez que
o consumo interno é de cerca de 12
milhões de toneladas.
Já para o café, a estimativa é de 3,2
milhões de toneladas, um declínio de
3,7% em relação ao mês anterior e aumento de 7,8% frente ao ano passado.
Há dois tipos de café: o canephora,
cuja produção deve ser de 1,1 milhão
de toneladas, e o arábica, que deve
chegar a 2,1 milhões de toneladas.

PSol e Rede oficializam
federação; executiva do
PSDB aprova coligação
com Tebet
A federação entre PSol e Rede teve a sua primeira Assembleia Geral Nacional dos partidos, nesta quinta-feira (9/6), na Câmara dos Deputados, e a deûnição da participação formal na coligação para apoiar a candidatura
do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao Palácio do Planalto. Na sequência, foi aprovada uma resolução que veta coligações regionais com partidos de extrema-direita e considerados, por eles, neoliberais. No entanto, o documento inclui uma cláusula nominal a candidatas que divergem da orientação eleitoral da federação.
O dispositivo foi criado para garantir que nomes como o da ex-senadora Heloísa Helena (AL), da ex-ministra Marina Silva (AC) e do deputado estadual Melchior
Naelson Batista, conhecido como Chió (PB), não sejam
caracterizados como inûdelidade partidária.
<A cláusula não é um liberou geral, não permite que
os candidatos da Rede ou do PSol façam o que queiram
nos estados. Ela é nominal, não abre brecha se depender
da gente, até porque temos 70% da federação. Se em
partidos políticos você tem, às vezes, diûculdades de garantir uma orientação eleitoral comum, imagina em
uma federação?=, ponderou o presidente nacional do
PSol, Juliano Medeiros.
<Então existe isso, mas o apoio ao Lula tá consolidado, vai estar na coligação, é amplamente majoritário,
mesmo na Rede, que o pessoal já aprovou por maioria=,
explicou.
Mesmo com as divergências, o discurso do presidente
da federação, Guilherme Boulos (SP), reforçou a prioridade dos dois partidos em derrotar Bolsonaro nas eleições e combater a extema-direita. <O Brasil vive um momento de grave crise social, econômica e ambiental.
Uma crise que é produto da agenda de ataques aos direitos e às políticas públicas implementadas nos últimos
anos=, declarou.

O estatuto da federação proíbe que sejam formadas
alianças estaduais com partidos da base de apoio a Bolsonaro, ou seja, principalmente o PL, PP, PR, PTB e PSD
estão vetados. Além desses, também entram no rol partidos classiûcados como da <direita neoliberal=: MDB,
PSBD, União Brasil, Podemos, Avante e Novo.
<Alianças que extrapolem esses limites serão desfeitas
pela Executiva Nacional da Federação. Declarações de
dirigentes ou ûliados, especialmente na imprensa, não
expressam a posição da Federação PSol/Rede e devem
ser desautorizadas pelas direções locais dos partidos federados=, indica a resolução.
Medeiros explica que ao unir os dois partidos a expectativa é que lancem a candidatura de pelo menos 20 deputados federais, que serão estratégicas para os arranjos
estaduais. O acordo é de que das 27 unidades federativas, 25 a deûnição será do PSol e em dois, Amapá e Espírito Santo, a indicação será da Rede.
<Quem vai deûnir a tática eleitoral é o PSol em 25 estados e em dois deles vai ser a Rede, então para nós está
muito confortável, porque nesse desenho não é preciso
administrar grandes contradições. Desse ponto de vista
eu acho que vai ser tranquilo e positivo=, assegurou.
Executiva do PSDB aprova coligação com Tebet

A Executiva do PSDB aprovou a coligação com o MDB
para a candidatura da senadora Simone Tebet (MS) à
Presidência da República. A decisão foi anunciada por
volta das 16h desta quinta-feira. O apoio a Tebet recebeu
31 votos favoráveis. Houve ainda um voto contrário e
uma abstenção.
Apesar do anúncio de que o senador Tasso Jereissati
(CE) seria o vice na chapa com Tebet, os tucanos preferem aguardar mais antes de bater o martelo. Segundo
integrantes da Executiva, as três legendas (PSDB/Cidadania/MDB) pretendem se dedicar à elaboração de um
programa de governo comum.
Único voto contrário à coligação com o MDB, o deputado federal Aécio Neves (MG) alertou para as diûculdades da aliança nas candidaturas estaduais. Neves ressaltou que tem <o maior respeito= por Simone Tebet, mas
que o PSDB deveria insistir em uma candidatura própria. O parlamentar salientou, no entanto, que não pretende causar um tensionamento com o partido.
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CONCURSO TJMA

Prorrogado prazo para
inscrições indeferidas
Em decorrência do grande número de reclamações as inscrições dos candidatos ao
cargo de juiz substituto do TJMA, prazo para recurso foi prorrogado até hoje
SAMARTONY MARTINS

A

pós candidatos relatarem
problemas na inscrição do
concurso público para o provimento de vagas para o cargo de juiz substituto do Tribunal de
Justiça do Maranhão (TJMA), além de
indeferimentos realizados pela banca
organizadora do concurso, o Centro
Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e
Seleção e de Promoção de Eventos
(Cebraspe), as duas instituições decidiram prorrogar o prazo para interposição de recurso contra o indeferimento de inscrição preliminar somente até esta sexta-feira (10), às 18h
(horário de Brasília).
Segundo depoimentos de alguns
candidatos muitos não conseguiram
realizar o envio da documentação devido ao link de upload que não funcionava ou tiveram a inscrição indeferida porque foi paga na conta bancária
de outra pessoa sem ser o candidato.
Outra reclamação foi a não disponibilização de uma ferramenta adequada
para enviar o documento pessoal durante a inscrição, entre outras reclamações. As inconsistências em informações no sistema de interposição de
recursos, que se encontravam em desacordo com a relação provisória de
candidatos com a inscrição deferida,
foram comunicadas na última terçafeira (7), ao Tribunal de Justiça pelo
Cebraspe.
Por conta dessa situação, foi realizada uma reunião conduzida pelo
presidente em exercício do TJMA, desembargador Ricardo Duailibe, com a

DESEMBARGADOR RICARDO DUAILIBE COMANDOU A REUNIÃO ENTRE CEBRASPE E TJMA
participação da Diretoria-Geral e Comissão de Concurso do Tribunal e Diretoria Executiva e Coordenadoria Jurídica do Cebraspe, Ricardo Duailibe,
que ressaltou a importância da transparência e isonomia durante as etapas do certame conclamando a banca
examinadora a uma solução breve e
segura.
Durante a reunião foi acordado que
o candidato ou candidata, cuja solicitação de inscrição preliminar foi indeferida, poderá interpor recurso contra
o indeferimento por meio do Sistema
Eletrônico de Interposição de Recurso, em endereço eletrônico especíûco
do certame (http://www.cebraspe.org.br/concursos/tj_ma_22_juiz).
Para desistir de concorrer às vagas
reservadas aos negros, o candidato ou
candidata também disporá das 10 horas do dia 8 de junho de 2022 às 18 horas do dia 10 de junho de 2022 (horário oûcial de Brasília/DF), ininterruptamente, na página do Concurso de
Juízes do TJMA no site do Cebraspe. A

relação ûnal dos(as) candidatos/candidatas com a inscrição preliminar
deferida será divulgada na data provável de 1º de julho de 2022, no mesmo endereço eletrônico.
INFORMAÇÕES
O candidato ou candidata poderá
obter informações referentes ao concurso público na Central de Atendimento ao Candidato do Cebraspe, localizada na Universidade de Brasília
(UnB) – Campus Universitário Darcy
Ribeiro, Sede do Cebraspe – Asa Norte, Brasília/DF, por meio do telefone
(61) 3448-0100, ou via internet, no site
da Cebraspe, ressalvado o disposto no
subitem 14.6 deste edital, e por meio
do endereço eletrônico sac@cebraspe.org.br.
Todos os documentos com informações sobre o Concurso Público para Provimento de Vagas e a Formação
de Cadastro Reserva podem ser encontrados, também, no Portal do Poder Judiciário do Maranhão www.tjma.jus.br (No menu principal, acessar o item Atos, subitem Concursos).

SUL DO ESTADO

PauloVeltensereúnecomempresáriosdoagronegócio

Pesquisa censurada
Repercutiu à exaustão a inusitada autocensura da
pesquisa da XP Investimentos, contratante do Instituto
de Pesquisas Sociais, Politicas e Econômicas (Ipespe)
sobre a disputa presidencial – com Lula distante de Bolsonaro. A consulta realizada semanalmente deixou de
ser divulgada por pressão política e econômica, que já
vinha subindo até <explodir= na quarta-feira. O motivo
seria o resultado da questão os dados levantados pela
pesquisa que mediu em 35% dos eleitores, o índice de
honestidade como característica de Lula, frente a 30%
que atribuíram o predicado ao presidente Jair Bolsonaro
(PL). Na semana passada, a consulta do Ipespe indicou
no quesito estimulado, 45% a favor de Lula e 34%, Bolsonaro. Esse indicador não divergente dos demais institutos que pesquisa a mesma tendência do eleitorado em
relação aos presidenciáveis. Porém, a censurada da XP
teria deixado a família Bolsonaro e os próximos do presidente no Planalto com os nervos à üor da pele. Então,
os acionistas da ûnanceira que são investidores de classe alta, grande parte deles bolsonaristas ou ao menos
antipetista, entraram em campo irados.
A pressão sobre a XP Investimentos foi tamanha que
ela decidiu reformular por completo a parceria com o
Ipespe. Agora, os levantamentos ûnanciados pelo banco
serão divulgados mensalmente, não mais semanalmente – como vinha sendo feito. De acordo com a corretora,
a decisão visa a levar seus clientes a tomarem <melhores
decisões sobre investimentos=. O número de entrevistas, que era de 1.000 eleitores, também será ampliado.
Até o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) entrou na polêmica, ironizando a pesquisa: <Isso não é uma pesquisa,
mas sim uma obra de ûcção surrealista=.
Se a onda de cancelar pesquisa pegar pelo Brasil afora, vai ser difícil o eleitorado tomar a decisão aprumada
do voto em outubro. Ficará refém do que ouve dizer, de
propagandas enganosas e da desinformação das fake
news que abarrotam as redes sociais. O Zero 1 de Bolsonaro distribui mensagens nas redes e em grupos de
whatsApp para atacar a pesquisa XP/Ipespe. Flávio Bolsonaro (PL) entrou em rota de colisão com o irmão, o vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ), na disputa
pela comunicação da pré-campanha do pai, Jair. Carlos
e Valdemar Costa Neto controlam a campanha nas redes
sociais e Flávio, a institucional.

Ciro isolado (1)

A exemplo do senador Weverton Rocha, que prefere
se mostrar ao lado do ex-presidente Lula, a bancada do
PDT Câmara isola e abandona Ciro Gomes, por ataques
ao petista. Nove dos 19 deputados já se afastaram do palanque pedetista, que não passa dos 7% nas pesquisas.

Ciro isolado (2)

Se depender do senador pedetista do Maranhão, Ciro
Gomes vai ûcar sozinho no palanque quando sua campanha passar pelo Maranhão. Com a esperteza que caracteriza suas ações políticas, Weverton Rocha conseguiu até rachar o PDT jackista.

Brandão

Mesmo sem data deûnida para deixar o Hospital da
Beneûcência Portuguesa em São Paulo, o governador
Carlos Brandão se recupera bem. Enquanto isso, uma
enxurrada de notícias falsas tem tumultuado o ambiente da pré-campanha de Brandão.

<Quando a democracia estiver sob ataque
em todo o mundo, vamos nos unir novamente e renovar nossa convicção=

Do presidente Americano Joe Biden no encontro de
Cúpulas das Américas.
GOVERNADOR INTERINO, PAULO VELTEN VISITOU INSTALAÇÕES DA AGRO SERRA, AGROINDÚSTRIA DE ETANOL DO SUL MARANHENSE
Nesta quinta-feira (9), o governador do Maranhão em exercício, Paulo
Velten, aproveitando a sua participação em extensa agenda institucional
em Balsas, esteve reunido com empresários de soja e produtores rurais
da região.
Na oportunidade, Velten pôde visitar as instalações da Agro Serra, importante agroindústria de etanol do
Sul maranhense, e destacar a importância do Estado apostar no segmento
como forma de alavancar a economia
e, consequentemente, o social.

desenvolvimento do
nosso estado,
apostando na nossa
capacidade operativa.
Nós temos condições de
fazer muito mais, o
desenvolvimento
econômico é, também,

<O governo traz

uma matriz importante

incentivos ûscais

para o social=, aûrmou o

importantes para o

governador interino.

desenvolvimento dessa
atividade e, portanto,
nós temos que
continuar apostando no

Para o secretário de Estado de Indústria, Comércio e Energia (Seinc),
Cassiano Pereira Júnior, visitas e diálogo com a iniciativa privada geram
conhecimento e possibilitam a resolução de diûculdades a partir do apoio

do Governo do Estado.
<É muito importante ressaltar que a
partir do momento em que o governo
interage com a iniciativa privada, faz
uma visita e conhece uma empresa no
âmago do que acontece, a gente consegue ver a estrutura e entender as suas diûculdades. Com isso, é possível
mostrar que o Governo do Estado está
junto e empenhado em promover o
desenvolvimento=, ressaltou o secretário.
A diretora da Agro Serra, Cíntia Ticianeli, destaca a sensibilidade do Governo do Estado quanto à aproximação e escuta da categoria, que é um
motor desenvolvimentista do Sul maranhense.
<Nós somos a bola da vez do Matopiba, a região apresenta números
muito grandes de crescimento, trazendo desenvolvimento, geração de
renda e progresso para o estado. É
muito grande a oportunidade por essa feliz coincidência, o governador esteve muito aberto a ouvir todas as diûculdades e obstáculos que ainda diûcultam para que essa pujança seja
mais forte=, destacou Ticianeli.

Depois de se recusar a entrar <no jogo de cartas
marcadas= do MDB, a União Brasil escancarou
a porta do diálogo ao PSDB, pra indicar o vice
de Luciano Bivar. O problema de viabilizar a 3ª
via é Bivar, com quase um bilhão do Fundão, não pontuar 2%.
No Maranhão, a união PSDB-UB deixa a eleição
chacoalhada. E Roseana Sarney ûca livre para
se chegar ao palanque de Carlos Brandão
(PSB), com o MDB de Simone Tebet tentando
empurrar o barco da 3ª via, sem sucesso.
Para fortalecer o palanque de Tebet, o MDB de
Roseana teria que usar contra Lula-Flávio-Dino-Brandão, a munição que tem no paiol. Mas
não é fácil para a ûlha de Sarney. Primeiro por
não ser o seu estilo político, segundo, pela velha
amizade com Lula.

1

2
3

Falta canutilho (1)

Quem diria a guerra na Ucrânia está afetando até os
festejos juninos do Maranhão. Como assim? Atalha o
apressadinho. Explicou: todo o material que brilha e dá
cor às indumentárias dos brincantes do bumba-meuboi vem do Leste Europeu.

Falta canutilho (2)

Mais de 90% desse material é da China ou da Tchecoslováquia, cujo comércio com o resto do mundo passa por restrições. Os canutilhos, por exemplo, estão sendo <reciclados= por falta de estoque nos importadores. O
que estoque que havia o Carnaval do Rio e de São Paulo
comprou tudo.
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EDITORIAL

Fome afeta 33
milhões
Uma ûla para receber doações de
ossinhos em Cuiabá ultrapassou
cinco quarteirões no ûm de 2021 3
(crédito: Rogério Junior)
Trinta e três milhões de brasileiros passam fome no
país 4 um aumento de 14 milhões em relação ao contingente de 19 milhões estimado em 2020. O trágico retrocesso foi constatado pelo Segundo Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar no Contexto da Pandemia da Covid-19, produzido pela Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional (Rede Penssan), divulgado ontem pela Oxfam, organização não governamental. Os dados foram coletados
entre novembro de 2021 e abril último, nos perímetros
urbano e rural, em todas as cinco regiões do país.

Protaganismo
ANTÔNIO AUGUSTO RIBEIRO BRANDÃO
Economista. Membro Honorário da ACL,
ALL e AMCJSP
<A cultura não é propriedade de
ninguém, mas um processo de acumulação de acumulação ao longo dos
tempos.= Esta frase sugere que cada
um de nós e suas circunstâncias deve
apropriar-se dos conhecimentos existentes e acrescentar-lhes valor.
Sou um economista formado nos
tempos em que o Brasil apontava a
uma grande nação. Em 1959, o presidente Juscelino Kubitscheck atingiu o
auge do seu governo de grandes e deûnitivas realizações.
Essa coincidência, com a economia
brasileira crescendo, foi deûnitiva na
minha formação em economia em
um curso de preocupações mais acadêmicas, na Faculdade de Ciências
Políticas e Econômicas do Rio de Janeiro, atualmente integrante da Universidade Cândido Mendes, pioneira
após o reconhecimento da proûssão,
em 1951.

Foi assim que, desde então, vocacionado à proûssão, tornei-me leitor
aplicado aos livros especializados e de
grandes pensadores da ciência
econômica, suas teorias e práticas reconhecidas, escritor em busca de resultados nas diversas funções que
exerci, seja no serviço público, seja na
universidade.
Entre outras experiências enriquecedoras, ajudei a fundar as primeiras
escolas de nível superior do Estado do
Maranhão, depois transformadas em
uma Federação, para culminar na
Universidade Estadual do Maranhão
3 UEMA, da qual fui professor titular.
Depois, na Universidade Federal do
Maranhão 3 UFMA, ensinei Teoria
Econômica, com ênfase em Economia Monetária, até 1997 quando fui
aposentado.
Mas jamais me afastei das atividades universitárias: tive livros editados,
a saber: <Fortes Laços=, em 2007,
<Crônicas de 400 anos/Chroniques de
400 ans=, em 2012, <Desaûos à teoria
econômica/Challenges to the economic theory=, em 2015, <Economia\ 3

Textos Selecionados, em 2019, e fui
protagonista das relações internacionais da UFMA, realizando palestras
em Lyon e Coimbra.
Em tempos mais recentes, principalmente depois de 2019, quando o
Conselho Regional de Economia 3
CORECON apoiou o lançamento do
meu quarto livro, aproximei-me da
minha classe proûssional, com benefícios recíprocos.
Na minha avaliação, os economistas maranhenses precisam ter um
protagonismo maior, assim como tenho tido, diante da grave situação vivida atualmente pelo Brasil. Assim é
que, depois de sugerir uma pesquisa
acadêmica em parceria com o Departamento de Economia 3 DECON, da
UFMA, infelizmente debalde, estou
insistindo: com a periodicidade a ser
deûnida, entre outros detalhes, artigos a serem compartilhados e publicados na imprensa local.
Penso que esta seria uma forma de
termos um protagonismo maior por
parte do CORECON.

PÓS-PANDEMIA:

A urgência do verde na vida das crianças
O momento é oportuno para enfrentar alguns desaûos que já estavam
presentes antes mesmo da pandemia,
mas que foram agravados com o isolaApós dois anos extremamente de- mento social. Um exemplo é o chamasaûadores, as aulas presenciais foram do deûcit de natureza, que vem auretomadas em todo o Brasil. O retorno mentando muito nas últimas geraàs salas de aula, que vinha sendo gra- ções e revela mudanças de hábitos
dual e desigual por causa das diferen- prejudiciais à saúde mental de toda a
ças socioeconômicas e epidemiológi- população e, de um modo especial, da
cas em cada localidade do país, deve infância. Em média, as crianças passer comemorado como símbolo de sam até 44 horas por semana na frente
uma reconstrução necessária. Além de uma tela e menos de 10 minutos
de toda a importância da escola para a por dia brincando ao ar livre.
Especialistas do mundo todo já
qualidade do processo de ensinoaprendizagem, reativar os espaços de alertam sobre os diversos riscos cauconvivência e as relações sociais tão sados pelo excesso de telas, como barprejudicadas pelo isolamento social reiras ao desenvolvimento cognitivo;
imposto pela pandemia torna-se uma prejuízos em áreas da linguagem, memória e atenção; além do aumento da
questão-chave para o nosso futuro.
Crianças, adolescentes e jovens fo- ansiedade, irritabilidade e obesidade,
ram afetados de forma muito singular entre outros problemas. Os sinais esnesses últimos anos. Segundo o estu- tão claros e precisamos urgentemente
do Situação Mundial da Infância 2021, criar oportunidades de interação e
elaborado pelo Fundo das Nações aprendizagem ao ar livre, pois mesmo
Unidas para a Infância (Unicef), o im- um curto período de tempo por dia
pacto da covid-19 na saúde mental e em atividades externas ajuda as crianbem-estar desse público ainda será ças a se concentrarem no aprendizasentido por muitos anos. Segundo a do.
Segundo estudo do Child Mind Inspesquisa, ao menos um em cada sete
meninos e meninas com idade entre titute, dos Estados Unidos, uma crian10 e 19 anos vive com algum transtor- ça gasta atualmente menos de sete
no mental diagnosticado. Além disso, minutos por dia em brincadeiras nãoum em cada cinco adolescentes e jo- estruturadas. Isso é dramaticamente
vens de 15 a 24 anos aûrma que, mui- menor que qualquer geração anterior.
tas vezes, se sente deprimido ou tem Mas é importante lembrar que as cripouco interesse em fazer alguma ati- anças aprendem muito pelo exemplo
e são reüexo dos pais e cuidadores.
vidade.
Esse cenário deveria estar no cen- Portanto, a reüexão vale também para
tro das preocupações de toda a socie- os hábitos das famílias.
A ideia não é estimular um sentidade neste momento. Aûnal, é fácil
imaginar que o futuro da nação pode mento de culpa nos adultos, mas, ao
ser comprometido por causa das con- contrário, mostrar que é possível resequências dos transtornos emocio- conectar as famílias com a vida que
nais dos proûssionais e cidadãos que pulsa lá fora, para além das áreas feestão em formação. Por isso, a Unicef chadas e protegidas e, principalmenpede que a promoção da saúde men- te, das telas. As famílias têm muito a
tal de todas as crianças, adolescentes ganhar se puderem se reaproximar da
e também dos cuidadores sejam prio- natureza, dentro das possibilidades e
limitações de cada um. A situação é
rizadas nos próximos anos.

THAÍS MACHADO GUSMÃO
— Gerente de Educação e Engajamento
da Fundação Grupo Boticário

particularmente desaûadora no Brasil, pois segundo estudo da Lenstore
Vision Hub, do Reino Unido, somos o
terceiro país em que as crianças mais
preferem utilizar dispositivos eletrônicos a realizar atividades ao ar livre,
atrás apenas dos Emirados Árabes e
dos Estados Unidos.
É natural que pais e professores estejam preocupados com a recomposição e recuperação das aprendizagens
defasadas, mas podemos aproveitar o
contexto de saída da pandemia como
oportunidade para reforçar a conexão
entre a escola e as famílias para uma
vida mais saudável. Não faltam subsídios cientíûcos para sustentar essa
mudança de hábitos e busca por uma
educação integral que coloque a conexão com a natureza como prioridade.
Um esforço nesta direção é a Coleção Meu Ambiente, que disponibiliza
gratuitamente materiais paradidáticos e vídeos de orientação para professores, com propostas de atividades
para agregar o estudo do meio ambiente no cotidiano dos alunos do Ensino Fundamental de forma lúdica e interdisciplinar. O material mostra que
é possível abordar temas ambientais
de forma transversal, reüetindo também sobre um futuro mais sustentável. No entanto, além de conhecimento teórico, precisamos proporcionar
vivências que promovam a reconexão
com a natureza desde a primeira infância, sempre com o apoio das famílias.
Por mais que a tecnologia faça parte da nossa rotina, não há nenhum
aplicativo ou jogo virtual capaz de
substituir o sentimento de conexão e
descoberta que a criança tem ao vivenciar uma experiência na natureza.
Certamente, as crianças não conseguirão lembrar qual foi o seu melhor
dia em frente ao YouTube, mas terão
na ponta da língua uma vivência especial e divertida na natureza.

De acordo com o estudo, na média nacional, três em
cada 10 famílias, diariamente, enfrentam a incerteza
quanto ao acesso a alimentos. O Nordeste ocupa a primeira posição, com 33% da população em situação de
insegurança alimentar, seguido pelas regiões Norte, onde essa chaga afeta 28% das pessoas, e o Sudeste, com
16%. O drama tem menor impacto no Centro-Oeste
(16%) e no Sul (12%).
Em 2014, o Brasil comemorou a sua exclusão do Mapa Mundial da Fome, produzido pela Organização das
Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura
(FAO). Mas a tendência de erradicação da miséria no
país não durou muito. A crise econômica, considerada
uma das mais profundas do país, entre 2015 e 2016, interrompeu o avanço. Em 2017, as organizações da sociedade civil identiûcaram a necessidade de reorganizar o
Natal sem Fome, inspiradas no legado do então sociólogo Herbert José de Sousa, o Betinho, ativista dos direitos
humanos, que concebeu o projeto Ação da Cidadania
contra a Fome, a Miséria e pela Vida.
O Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (Consea), criado em 1994, foi extinto em janeiro de 2019. O colegiado, com participação paritária entre representantes da sociedade civil e governo federal,
orientava as políticas voltadas ao combate à fome e à
miséria, em nível nacional. Em seu lugar, ûcou um vácuo. Em consequência, não ocorreu nenhum planejamento para dar sequência ao enfrentamento da fome.
A crise sanitária provocada pela covid-19 agravou
drasticamente a situação, trazendo de volta as muitas
mazelas sociais e econômicas, resultantes da ausência
de políticas públicas eûcazes para erradicá-las. Com a
redução das atividades produtivas, entre 2020 e 2021, o
desemprego aumentou, a renda per capita e familiar foi
reduzida, e a fome e a miséria explodiram, chegando ao
índice recorde, identiûcado pela Rede Penssan.
As medidas compensatórias, como o Auxílio Emergencial, aliviaram a crise, mas sequer passaram próximas de uma solução duradoura, assim como o Auxílio
Brasil, com duração prevista até dezembro próximo, está longe de garantir a superação dos danos dessa calamidade. Para tornar pior o que era muito ruim, a inüação voltou a crescer e não consegue ser contida, apesar
de todos os esforços do Banco Central. Resultado: o poder de compra das famílias está em queda vertiginosa,
prejudicando, sobretudo, a aquisição de alimentos.
Vencer a batalha contra a fome e a miséria é um dos
muitos desaûos do atual e do próximo governo. A calamidade exige do Estado medidas urgentes contra o que
pode ser considerado um descalabro. Em um país exaltado pela sua vocação de produzir alimentos, grande
parte exportada para alimentar outros povos, revela-se
inconcebível que quase um quarto da população se encontre em situação famélica.

GERAL

5

São Luís, sexta-feira, 10 de junho de 2022
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
O Sindicato dos(as) Pescadores(as) Profissionais, Artesanais, Aquicultores (as),
Marisqueiros(as), Criadores(as) de Peixe, Marisco e Trabalhadores(as) na Pesca
do Município de Cajapió/MA- SINDPESCA- CNPJ nº 16.620.427/0001-22, por seu
Presidente: Sr. EDINILDO NASCIMENTO ESTRELA, convoca todos os membros da
categoria profissional dos trabalhadores(as) em pesca, criação artesanal de peixe
e marisco, tecelões(ãs) artesanais de materiais de pesca, pescadores(as) artesanais, aquicultores(as), marisqueiros(as) e trabalhadores(as) na pesca compreendendo os que exercem atividades como assalariados e assalariadas, permanentes
ou eventuais, na pesca, aquicultura e maricultura, independentemente da natureza do órgão empregador, bem como pescadores(as), aquicultores(as), marisqueiros(as) criadores(as) de peixe e marisco e trabalhadores(as) na pesca que exerçam
a atividade econômica objeto de classe, individual, em parceria ou regime de economia familiar, assim entendido o trabalho dos membros da mesma família, executando em condições de mutua dependência e colaboração, com a ajuda eventual
de terceiros do município de CAJAPIÓ no Estado do Maranhão, para participarem
da Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 02 de julho de 2022,
na própria Sede da Entidade, com endereço na Rua da Chapadinha, sn, centro,
Cajapió/MA, Cep nº 65.230-000, com início às 08:00 horas, em primeira convocação e em segunda convocação as 8:30 horas, para tratar da seguinte ordem do
dia: 1 - Ratificação da Fundação do Sindicato dos(as) Pescadores(as) Profissionais,
Artesanais, Aquicultores (as), Marisqueiros(as), Criadores(as) de Peixe, Marisco e
Trabalhadores(as) na Pesca do Município de Cajapió /MA - SINDPESCA - CNPJ nº
16.620.427/0001-22 para representação da categoria profissional dos trabalhadores(as) em pesca, criação artesanal de peixe e marisco, tecelões(ãs) artesanais de
materiais de pesca, pescadores(as) artesanais, aquicultores(as), marisqueiros(as)
e trabalhadores(as) na pesca compreendendo os que exercem atividades assalariados e assalariadas, permanentes ou eventuais, na pesca, aquicultura e maricultura, independentemente da natureza do órgão empregador, bem como pescadores(as), aquicultores (as), marisqueiros(as) criadores(as) de peixe e marisco e
trabalhadores(as) na pesca que exerçam a atividade econômica objeto de classe,
individual, em parceria ou regime de economia familiar, assim entendido o trabalho
dos membros da mesma família, executando em condições de mutua dependência
e colaboração, com a ajuda eventual de terceiros do município de CAJAPIÓ no Estado do Maranhão; 2 - Ratificação da Diretoria e Conselho Fiscal; 3 - Alteração do
Estatuto; 4 - Desfiliação da FESPEMA.
Cajapió/MA, 3 DE JUNHO DE 2022. EDINILDO NASCIMENTO ESTRELA
Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANO DO MARANHÃO
AVISO DE LICITAÇÃO.
CONCORRECIA Nº 02/2022-SRP. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1404/2022. O Município de
Serrano do Maranhão, através da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão, torna público
para conhecimento dos interessados que no dia 14/07/2022, horário 08:00hs, no endereço Av das
Juçareiras, s/n, Centro, Serrano do Maranhão/MA (auditório do Centro de Referência da
Assistência Social), fará realizar licitação na modalidade Concorrencia sob o Sistema Registro de
Preços, do tipo menor preço global, para execução indireta no regime de empreitada por preço
global, para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE
PERFURAÇÃO DE POÇOS TUBULARES PARA CAPTAÇÃO DE ÁGUA E DISTRIBIOÇÃO DE
REDE COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO MUNICIPIO DE SERRANO DO
MARANHÃO/MA, conforme as condições estabelecidas neste edital e seus anexos. O
procedimento licitatório observará as disposições da Lei Federal nº 8.666/93, e subsidiariamente,
as Leis Complementares nºs 123/06, 147/14 e 155/16. O Edital estará disponível na sede da
Prefeitura Municipal, no endereço Avenida das Plameiras, S/N, Centro, Serrano do Maranhão,
onde poderá ser obtido cópia, mediante pagamento de Documento de Arrecardação Municipal de
forma a cobrir os custos com a reprodução do Edital, no portal oficial da Prefeitura Municipal.
Serrano do Maranhão, MA, 08 de junho de 2022. Jonatas de Castro Costa, Sec Mun. de
Planejamento e Gestão.
AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRECIA Nº 03/2022-SRP. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1405/2022. O Município de
Serrano do Maranhão, através da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão, torna público
para conhecimento dos interessados que no dia 14/07/2022, horário 14:00hs, no endereço Av das
Juçareiras, s/n, Centro, Serrano do Maranhão/MA (auditório do Centro de Referência da
Assistência Social), fará realizar licitação na modalidade Concorrencia sob o Sistema Registro de
Preços, do tipo menor preço global, para execução indireta no regime de empreitada por preço
global, para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS PARA REFORMAS
DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LOGRADOUROS PUBLICOS NO MUNICIPIO DE SERRANO DO
MARANHÃO/MA, conforme as condições estabelecidas neste edital e seus anexos. O
procedimento licitatório observará as disposições da Lei Federal nº 8.666/93, e subsidiariamente,
as Leis Complementares nºs 123/06, 147/14 e 155/16. O Edital estará disponível na sede da
Prefeitura Municipal, no endereço Avenida das Plameiras, S/N, Centro, Serrano do Maranhão,
onde poderá ser obtido cópia, mediante pagamento de Documento de Arrecardação Municipal de
forma a cobrir os custos com a reprodução do Edital, no portal oficial da Prefeitura Municipal.
Serrano do Maranhão, MA, 08 de junho de 2022. Jonatas de Castro Costa, Sec Mun. de
Planejamento e Gestão.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANO DO MARANHÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 4/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 07.07/2022 O Município
de Serrano do Maranhão, através do Secretário Municipal de Saúde, torna público para
conhecimento dos interessados a revogação da Licitação Pregão Presencial nº 04/2022, cujo
objeto trata de Registro de preços para aquisição de equipamentos hospitalares para atender as
demandas da secretaria municipal de saúde de Serrano do Maranhão, conforme as condições
estabelecidas neste edital e seus anexos. A revogação se dá em razão de interesse público, nos
termos do Art. 49, da Lei 8.666/93.
Serrano do Maranhão, MA, 03 de junho de 2022.
Ramiro José Saif Campos
Secretário Municipal de Saúde

AVISO DE LICITAÇÃO

MINISTÉRIO DA
ECONOMIA

AVISO DE VENDA

PREGÃO PRESENCIAL Nº 8/2022-SRP. PROCESSO Nº 0323/2022. A prefeitura municipal de
Serrano do Maranhão, através da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão, torna público
para conhecimento dos interessados que na data 23/06/2022, horário 09:00hs, na sede da
Prefeitura Municipal no endereço Avenida das Palmeiras, s/n, Centro, Serrano do Maranhão-MA,
fará realizar licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo Menor Preço por item, para
execução indireta por empreitada por preço unitário, com participação exclusiva de ME/EPP nos
itens que não ultrapassem o valor estimado de R$ 80.000,00, e para os demais itens cota de 25%
exclusivos para ME/EPP, para Registro de preços para eventual e futura contratação de empresa
para fornecimento de água mineral e gás (glp), para atender as necessidades das secretarias
municipais do município de Serrano do Maranhão, conforme as condições estabelecidas neste
edital e seus anexos. O procedimento licitatório observará as disposições da Lei Federal
10.520/2002, Lei Municipal nº 311/2021, e subsidiariamente as Leis Federais nº 8.666/1993 e Leis
Complementares nºs 123/2006 e alterações posteriores. O Edital e seus anexos estão à
disposição dos interessados no Portal da Transparência onde poderá ser consultado e obtido
cópia e no endereço supracitado. Serrano do Maranhão (MA), 08 de junho de 2022 Jonatas de
Castro Costa Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

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

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 152/2022 - CSL/EMSERH
PROCESSO ADMINISTRATIVO 43.931/2022 - EMSERH
OBJETO: Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Saúde em Cardiologia
para atender a demanda da POLICLINICA DE CODÓ.
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR LOTE.
DATA DA ABERTURA: 08/07/2022, às 9h, horário de Brasília.
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.gov.br e osmalia.emserh@gmail.com, ou pelo telefone (98) 3235-7333.
São Luís (MA), 7 de junho de 2022
Osmália Roberta de Oliveira Borges
Agente de Licitação da CSL/EMSERH

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO FALCÃO/MA
AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO: PREGÃO
PRESENCIAL N° 004/2022. A Prefeitura Municipal de Fernando
Falcão/MA, através do seu Pregoeiro Oficial, torna público que o Pregão
Presencial nº 004/2022, que tem como objeto a contratação de empresa
para fornecimento de materiais de construção em geral para manutenção
preventiva e corretiva, atendendo as necessidades da Prefeitura Municipal
de Fernando Falcão e suas secretarias, adiado por motivo de força maior,
fica marcado para o dia 17 de junho de 2022, às 09 horas. Maiores
informações na Comissão Permanente de Licitação - CPL, situado na
Avenida Resplandes s/nº, Vila Resplandes, Fernando Falcão - MA, no
horário de 08h às 12h, ou através do e-mail, cpl.fernandofalcao@hotmail.
com. Fernando Falcão/MA, 07 de junho de 2022. Gilmar Maciel Ribeiro.
Pregoeiro.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
O Sindicato dos(as) Pescadores(as) Profissionais, Artesanais, Aquicultores (as),
Marisqueiros(as), Criadores(as) de Peixe, Marisco e Trabalhadores(as) na Pesca do
Município de Paço do Lumiar- MA- SINDPESCAPAÇO - CNPJ nº 36.886.559/000108, por sua Presidente: Srª. EVA ALVES DE MORAIS BARROS, convoca todos os
membros da categoria profissional dos trabalhadores(as) em pesca, criação artesanal de peixe e marisco, tecelões(ãs) artesanais de materiais de pesca, pescadores(as) artesanais, aquicultores(as), marisqueiros(as) e trabalhadores(as) na pesca
compreendendo os que exercem atividades como assalariados e assalariadas, permanentes ou eventuais, na pesca, aquicultura e maricultura, independentemente
da natureza do órgão empregador, bem como pescadores(as), aquicultores(as),
marisqueiros(as) criadores(as) de peixe e marisco e trabalhadores(as) na pesca
que exerçam a atividade econômica objeto de classe, individual, em parceria ou
regime de economia familiar, assim entendido o trabalho dos membros da mesma
família, executando em condições de mutua dependência e colaboração, com
a ajuda eventual de terceiros do município de PAÇO DO LUMIAR no Estado do
Maranhão, para participarem da Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada
no dia 02 de julho de 2022, na própria Sede da Entidade, com endereço na
Rua da Salina, n 97, Pau Deitado, Paço do Lumiar/MA, Cep nº 65.130-000, com
início às 08:00 horas, em primeira convocação e em segunda convocação as 8:30
horas, para tratar da seguinte ordem do dia: 1 - Ratificação da Fundação do Sindicato dos(as) Pescadores(as) Artesanais, de pescadores Profissionais industriais, de
pescadores Amadores ou Esportivos, de Aquicultores e de Pescadores de Crustáceos e Mariscos do município de Paço do Lumiar- MA- SINDPESCAPAÇO - CNPJ nº
36.886.559/0001-08 para representação da categoria profissional dos trabalhadores(as) em pesca, criação artesanal de peixe e marisco, tecelões(ãs) artesanais
de materiais de pesca, pescadores(as) artesanais, aquicultores(as), marisqueiros(as) e trabalhadores(as) na pesca compreendendo os que exercem atividades
assalariados e assalariadas, permanentes ou eventuais, na pesca, aquicultura e
maricultura, independentemente da natureza do órgão empregador, bem como
pescadores(as), aquicultores (as), marisqueiros(as) criadores(as) de peixe e marisco e trabalhadores(as) na pesca que exerçam a atividade econômica objeto de
classe, individual, em parceria ou regime de economia familiar, assim entendido
o trabalho dos membros da mesma família, executando em condições de mutua
dependência e colaboração, com a ajuda eventual de terceiros do município de
PAÇO DO LUMIAR no Estado do Maranhão; 2 - Ratificação da Diretoria e Conselho
Fiscal; 3 - Alteração do Estatuto.
Paço do Lumiar/MA, 3 de Junho de 2022.
EVA ALVES DE MORAIS BARROS
Presidente

DEFENSORIA PÚBLICA
DO ESTADO DO MARANHÃO
AVISO DE REMARCAÇÃO LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 012/2022-DPE/MA
Republicação do Edital. A Defensoria Pública do Estado do Maranhão (UASG 453747) através
de sua Comissão Permanente de Licitação - CPL, torna público que a licitação em epígrafe,
Pregão Eletrônico, objetivando contratação de empresa especializada para prestação dos serviços
continuados de vigilância eletrônica monitorada à distância, em regime de comodato nos núcleos da
DPE na capital e dos interiores, anteriormente suspensa até ulterior deliberação, ﬁca REMARCADA
para o dia 27 de junho de 2022, às 9:00h, através do site www.comprasgovernamentais.gov.br. O
edital em vista das alterações realizadas no Termo de Referência e anexos, encontra-se disponível na
página: www.comprasgovernamentais.gov.br; defensoria.ma.def.br e www.tce.ma.gov.br.
São Luís, 08/junho/2022. CPL/DPE/MA.

MINISTÉRIO DAS
COMUNICAÇÕES

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MARANHÃO

PROSPECÇÃO DE IMÓVEL
(Para Alugar na Cidade de São Luis)
A Superintendência Estadual dos Correios no Maranhão está a procura de imóvel
para alugar na cidade de São Luís, conforme características a seguir: Tipo do
imóvel: Galpão Comercial - Edificação tipo galpão, cuja construção apresente-se
aderente à legislação pertinente. Área do Imóvel a ser prospectado. Área interna
(referencial): 729,40 m²; área externa (referencial): 417,94 m²; área do Terreno
(referencial): 1.147,34 m². Tipo de movimentação interna: Movimentação de
paleteiras e empilhadeiras, (Carga mínima exercida no piso pelos equipamentos
de movimentação de cargas: 2,5 Toneladas); A área externa deverá comportar a
implantação de áreas para estacionamento, carga e descarga e parqueamento
(manobra). A Edificação comportará área exclusiva para manuseio e armazenamento
de carga, docas parcialmente cobertas e área administrativa: sala comercial,
gerência, copa, sala técnica, vestiários e sanitários. O imóvel a ser prospectado
deverá: localizar-se em região cuja ocupação, para o fim que se destina, esteja
prevista na Legislação Urbanística Local; comportar livre trânsito de veículos de
carga de grande e pequeno porte, como também a carga e descarga, sem limitação
de horário; não ter dificuldades de acesso ou problemas de segurança e ser servido
por linhas de transporte público. O prazo para recebimento de propostas é até o dia
20/06/2022, através do e-mail marcomp@correios.com.br.

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 001/2022- CSL/SEDEL
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0093877/2022 - SEDEL/MA
O PREGOEIRO DA SEDEL/MA, torna público que realizará às 14h30 do dia 28 de junho de 2022, no site
eletrônico www.comprasnet.gov.br, licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR
PREÇO, para a contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de agenciamento
de viagens, compreendendo os serviços de reserva, emissão, marcação, remarcação,
cancelamento e fornecimento de passagens aéreas, nacionais e internacionais, na quantidade
estimada no Termo de Referência, na forma do Decreto Federal nº 10.024/2019, Lei Federal nº
10.520/2002, de 17 de julho de 2002, 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://Sedel.ma.gov.br/, e, ainda, em caso de
problemas nos sites acima, poderão ser solicitados através do e-mail csl@sedel.ma.gov.br, em dias úteis,
das 13 às 19h.
São Luís/MA, 7 de junho de 2022
MARIANO PAULISTA DE AZEVEDO NETO
Pregoeiro da CSL/SEDEL/MA

AVISO DE REVOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 038/2022
A Secretária Municipal de Saúde de Lima Campos–MA, torna público, para conhecimento de
todos os interessados que o PREGÃO ELETRÊNICO Nº 026/2022, cujo objeto era a eventual
contratação de pessoa(s) jurídica(s) para fornecimento de material hospitalar, instrumental cirúrgico,
medicamentos diversos, material laboratorial e material odontológico, de interesse da Secretaria
Municipal de Saúde de Lima Campos/MA, foi REVOGADO por determinação da autoridade superior,
devido a erros apontados na fase interna do processo, conforme as justificativas apresentadas nos
autos. A revogação está fundamentada no art. 49 da Lei nº 8.666.93 c/c art. 9º da Lei Federal nº
10.520/02, na Súmula 473 do STF e prevista ainda no item 26.6 do edital. Nesse sentido, tendo em
vista razões de interesse público decorrente de fato superveniente, necessário que seja a licitação
revogada para que se proceda uma melhor análise de todos os termos, a fim de que seja a licitação
promovida da forma que melhor atenda às necessidades da administração. Maiores informações
poderão ser obtidas na sede da Comissão Permanente de Licitação, situada na Av. JK, s/nº, Centro,
Cep 65.728-000, Lima Campos–MA, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08:00hs (oito horas) às 12:00hs
(doze horas), ou no endereço eletrônico: www.limacampos.ma.gov.br, ou pelo pelo telefone (0**99)
3646-1112.
Lima Campos (MA), 08 de junho de 2022.
Secretaria Municipal de Saúde
Lidiane de Sá Curvina
Decreto nº 010, de 01 de janeiro de 2021
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São Luís, sexta-feira, 10 de junho de 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANO DO MARANHÃO
AVISO DE LICITAÇÃO. CONCORRECIA Nº 05/2022-SRP. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº
1409/2022. O Município de Serrano do Maranhão, através da Secretaria Municipal de
Planejamento e Gestão, torna público para conhecimento dos interessados que no dia
15/07/2022, horário 10:00hs, no endereço Av das Juçareiras, s/n, Centro, Serrano do
Maranhão/MA (auditório do Centro de Referência da Assistência Social), fará realizar licitação na
modalidade Concorrencia sob o Sistema Registro de Preços, do tipo menor preço, para execução
indireta no regime de empreitada por preço global, para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM, PREPARAÇÃO E APLICAÇÃO DE
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E RECAPIAMENTO ASFALTICO EM VIAS PUBLICAS NO
MUNICIPIO DE SERRANO DO MARANHÃO/MA, conforme as condições estabelecidas neste
edital e seus anexos. O procedimento licitatório observará as disposições da Lei Federal nº
8.666/93, e subsidiariamente, as Leis Complementares nºs 123/06, 147/14 e 155/16. O Edital
estará disponível na sede da Prefeitura Municipal, no endereço Avenida das Plameiras, S/N,
Centro, Serrano do Maranhão, onde poderá ser obtido cópia, mediante pagamento de Documento
de Arrecardação Municipal de forma a cobrir os custos com a reprodução do Edital, no portal oficial
da Prefeitura Municipal. Serrano do Maranhão, MA, 08 de junho de 2022. Jonatas de Castro
Costa, Sec Mun. de Planejamento e Gestão.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2022.PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº
073.16.05/2022. A Prefeitura Municipal de Riachão, estado do Maranhão, com sede na Praça Nossa Senhora de Nazaré, n.º 742, Centro, CEP 65.990-000, na forma da Lei Federal nº
8.666/93, Lei Federal 10.520/02 e do Decreto nº 10.024/19, através do Pregoeiro Municipal,
torna público, que fará realizar Licitação na modalidade PREGÃO, em sua forma ELETRÔNICA,
com critério de julgamento de MENOR PREÇO POR ITEM, para Contratação de empresa especializada no fornecimento de Material de construção para conclusão de uma escola com 6
(seis) salas no Povoado Bacuri, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Educação,
Esporte e Lazer da Prefeitura de Riachão/MA, conforme condições, quantidades e exigências
estabelecidas neste Edital e seus anexos. Com sessão de abertura para ser realizada no dia
28 de junho de 2022, às 14h30min (quatorze horas e trinta minutos) no sítio Portal Bolsa
Nacional de Compras (BNC) - www.bnc.org.br. Os interessados poderão consultar e obter o
Edital e seus Anexos gratuitamente através dos endereços eletrônicos Portal Bolsa Nacional de
Compras (BNC) - www.bnc.org.br e http://www.riachao.ma.gov.br. Outras informações pelo
e-mail cplriachao.ma@gmail.com ou pelo telefone (99) 9 8448-5262 das 09:00 às 12:00 h.
Base Legal Lei nº 8.666/93 e seus Articulados. Riachão (MA), 08 de junho de 2022. Walisson
Cunha Duarte. Pregoeiro Municipal.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 16ª REGIÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2022 (PA-0967/2022)
Objeto: constituição de REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de TELEVISORES a fim de
atender a demanda das Unidades Administrativas do Tribunal Regional do Trabalho - 16ª
Região, conforme especificações e quantidades constantes no Termo de Referência, parte
integrante do Edital. Tipo de licitação: Menor Preço. Data de abertura: 23 de junho de 2022,
às 09:00 horas (horário de Brasília/DF). Local: www.gov.br/compras/pt-br. O edital é
gratuito e está à disposição dos interessados para consulta e retirada nos endereços
www.gov.br/compras/pt-br e www.trt16.jus.br. Maiores informações no endereço Av.
Senador Vitorino Freire, 2001- 3º andar - Areinha – São Luís/MA - Seção de Aquisições
Públicas ou pelos telefones (0xx98) 2109-9378/9379/98424-6218 das 08 às 17 horas.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 020/2022 SRP SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
A PREFEITURA MUNICIPAL DE JENIPAPO DOS VIEIRAS – MA, através de seu Pregoeiro e EQUIPE
de APOIO, torna público para conhecimento de todos que estará realizando licitação na MODALIDADE:
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM. OBJETO:
FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE AUTOMÓVEIS PARA
SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JENIPAPO
DOS VIEIRAS/MA. BASE LEGAL: LEI FEDERAL Nº 10.520/02, art. 3º, I, subsidiariamente pela LEI FEDERAL N. º 8.666/93 e alterações posteriores, DECRETO MUNICIPAL 006 e as condições do edital. Recebimento e abertura dos envelopes Proposta e Habilitação: às 15h do dia 23 de junho de 2022 através do uso
de recursos da tecnologia da informação, site https://www.licitanet.com.br. O edital estará à disposição para
consulta gratuita no setor de licitação, das 08h às 12h e no site do município https://jenipapodosvieiras.ma.gov.
br/ e também no site do LICITANET. Os interessados na aquisição dos mesmos deverão recolher o valor de R$
20,00 (vinte reais) mediante a retirada do DAM, na sala de reunião da CPL, localizada na RUA JOÃO LAGO
DA SILVA, S/N – Centro – esclarecimentos adicionais no mesmo endereço das 08:00 as 12:00hs e no e-mail:
cpljenipapo@gmail.com e pelo telefone 99 98511-8958. JENIPAPO DOS VIEIRAS/MA, CEP: 65962-000.
JENIPAPO DOS VIEIRAS -MA. ANTÔNIO IRANILTON DE CARVALHO. Pregoeiro.

MUNICIPIO DE PRESIDENTE MÉDICI
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº. 001/2022
O MUNICIPIO DE PRESIDENTE MÉDICI, Estado do Maranhão, através da Secretaria Municipal de Administração,
torna público que fará licitação na modalidade Tomada de Preços. BASE LEGAL: Lei nº 8.666/93 e alterações e demais
normas aplicáveis a matéria. OBJETO: contratação de empresa de engenharia para Implantação de Melhorias Sanitárias
Domiciliares – MSD, conforme Convenio n° 854325/2017, de interesse da administração pública municipal de Presidente Médici – MA. ABERTURA: 30 de junho de 2022 às 09:00 horas. O Edital e seus anexos encontram-se à disposição
dos interessados na sala da Comissão Permanente de Licitação, Avenida Santa Teresa, s/n – Centro – Presidente Médici/
MA, horário de 08:00 às 12:00 horas, podendo ser obtido em mídia, e ainda através do endereço eletrônico: cpl.presidentemedici.ma@gmail.com. Informações complementares, no mesmo endereço. Presidente Médici (MA), de 2ª a 6ª feira,
das 8h às 12h, no endereço Avenida Santa Teresa, s/n, Centro, CEP 65.279-000.
Presidente Médici (MA), 07 de junho de 2022.
________________________________________
Edvane Rubem Teodoro
Secretário Municipal de Administração
CPF: 260.160.792-00
Portaria nº 001/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR - MA
A Prefeitura Municipal de São José de Ribamar/MA, por meio da Comissão Permanente de Licitação torna público para conhecimento dos interessados que realizará
licitação na modalidade Concorrência Pública nº 03/2022, do Tipo Menor Preço,
objetivando: contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de
reforma do hospital de São José de Ribamar/MA, no dia 15 de julho de 2022,
às 09h00 (nove) horas, horário local. LOCAL DE REALIZAÇÃO: No prédio da
Central de Licitações, Contratos e Convênios, localizada à Praça Matriz, nº 142,
Centro, de 2ª a 6ª feira, das 08h às 13h. O edital se encontra à disposição dos
interessados no mesmo local, onde poderá ser consultado e obtido gratuitamente
mediante a apresentação de mídia eletrônica (pen drive, CD, DVD ou outro). As
empresas que adquirirem o edital mediante “download” na página/Portal Oficial
do Município e tiverem interesse em participar desta licitação, deverão obrigatoriamente, retirar os anexos do referido instrumento convocatório no endereço
e nas condições supracitadas, em virtude da existência de limite de carregamento
de arquivos (UPLOAD) no site da Prefeitura. Esclarecimento adicionais pelo telefone (98) 3224-0769 ou pelo e-mail: cpl.licitacao.ribamar@gmail.com. São José
de Ribamar/MA, em 09 de junho de 2022. Adiel Tavares Ribeiro. Presidente da
Comissão Permanente de Licitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANO DO MARANHÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 13/2022. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0609/2022. O Município
de Serrano do Maranhão, através da Secretaria Municipal de Educação, Ciencias e Tecnologia,
torna público para conhecimento dos interessados que no dia 06/07/2022, horário 08:00hs, no
endereço Av das Juçareiras, s/n, Centro, Serrano do Maranhão/MA (auditório do Centro de
Referência da Assistência Social), fará realizar licitação na modalidade Tomada de Preços, do tipo
menor preço por lote, para execução indireta no regime de empreitada por preço global, para
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS PARA REFORMA E APLIAÇÃO
DE DUAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO MUNICIPIO DE SERRANO DO MARANHÃO/MA,
conforme as condições estabelecidas neste edital e seus anexos. O procedimento licitatório
observará as disposições da Lei Federal nº 8.666/93, Lei Municipal nº 311/2021, e
subsidiariamente, as Leis Complementares nºs 123/06, 147/14 e 155/16. O Edital estará
disponível na sede da Prefeitura Municipal, no endereço Avenida das Plameiras, S/N, Centro,
Serrano do Maranhão, onde poderá ser obtido cópia, mediante pagamento de Documento de
Arrecardação Municipal de forma a cobrir os custos com a reprodução do Edital, no portal oficial
da Prefeitura Municipal. Serrano do Maranhão, MA, 08 de junho de 2022. Ronildo Cardoso Silva.
Secretário Municipal de Educação, Ciencias e Tecnologia.
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 14/2022. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0804/2022. O Município
de Serrano do Maranhão, através do Secretário Municipal de Saúde, torna público para
conhecimento dos interessados que no dia 06/07/2022, horário 14:00hs, no endereço Av das
Juçareiras, s/n, Centro, Serrano do Maranhão/MA (auditório do Centro de Referência da
Assistência Social), fará realizar licitação na modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço
global, para execução indireta no regime de empreitada por preço global, para CONTRATAÇÃO
DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS PARA REFORMA DO POSTO DE SAÚDE NO
POVOADO SOLEDADE MUNICIPIO DE SERRANO DO MARANHÃO/MA, conforme as condições
estabelecidas neste edital e seus anexos. O procedimento licitatório observará as disposições da
Lei Federal nº 8.666/93, Lei Municipal nº 311/2021, e subsidiariamente, as Leis Complementares
nºs 123/06, 147/14 e 155/16. O Edital estará disponível na sede da Prefeitura Municipal, no
endereço Avenida das Plameiras, S/N, Centro, Serrano do Maranhão, onde poderá ser obtido
cópia, mediante pagamento de Documento de Arrecardação Municipal de forma a cobrir os custos
com a reprodução do Edital, no portal oficial da Prefeitura Municipal. Serrano do Maranhão, MA,
08 de junho de 2022. Ramiro José Saif Campos. Secretário Municipal de Saúde.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA - MA
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 014/2022.
AVISO DE LICITAÇÃO: A Prefeitura Municipal de Presidente Dutra/
MA, torna público que realizará Licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 014/2022. Objeto: Registro de Preços para eventual e futura
contratação de empresa para os serviços de locação de veículos para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Presidente Dutra/MA.
REALIZAÇÃO: 23/06/2022 às 09:00 horas DIPLOMA LEGAL: Lei nº
10.520/2002 com aplicação subsidiária da Lei nº 8.666/93 e suas alterações. OBSERVAÇÕES: O Edital estará disponível na íntegra, no endereço eletrônico: www.compraspresidentedutra.com.br e na Plataforma
SACOP-TCE/MA. Presidente Dutra, 07 de junho de 2022. Otávio Renan
Meneses Delmondes Santana – Pregoeiro Municipal. Presidente Dutra –
MA. Em 07 de junho de 2022. Otávio Renan Meneses Delmondes Santana - Pregoeiro Municipal.

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO, PATRIMÔNIO
E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES – SEGEP
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO - CSL
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2022 – CSL/SEGEP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 050429/2022
A SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO, PATRIMÔNIO E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES –
SEGEP, através de seu Pregoeiro e Equipe Apoio, instituídos pela Portaria Nº 107, de 12 de maio de 2022,
publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) em 19 de maio de 2022, torna público que realizará no dia
24/06/2022, às 14h (horário de Brasília), na forma da Lei Federal 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, 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, aplicando subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e demais
normas regulamentares pertinentes à espécie licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo Menor
Preço Global, objetivando a Contratação de empresa especializada no Suporte Técnico
Especializado, Suporte, Manutenções Preventiva, Corretiva, Mensageria e Evolutiva com
implementação de melhorias dos ambientes tecnológicos da Solução Integrada PEOPLESOFT,
conforme especificações constante do Termo de Referência, anexo ao Edital, de interesse desta
Secretaria. Sendo presidido por Pregoeiro da Comissão Setorial de Licitação - CSL da Secretaria de
Estado da Gestão, Patrimônio e Assistência dos Servidores – SEGEP, situada na Av. Jerônimo de
Albuquerque, Edifício Clodomir Milet, s/n°, 4º andar, Calhau - São Luís/MA. CEP: 65074-220.
O Edital e seus Anexos estarão à disposição dos interessados no site da SEGEP
(www.segep.ma.gov.br) e www. comprasnet.gov.br.
São Luís (MA), 8 de maio de 2022
Alexsandro Sousa Bastos
Pregoeiro/CSL/SEGEP

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 011/2022- REPUBLICAÇÃO
REGISTRO DE PREÇOS
O MUNICIPIO DE PRESIDENTE MÉDICI, Estado do Maranhão, através da Secretaria Municipal de Administração, torna
público para conhecimento dos interessados que realizará no dia 29 de junho de 2022, às 08:30hs (oito horas e trinta
minutos), Licitação para Registro de Preços na modalidade Pregão na forma Eletrônica, com critério de julgamento
menor preço, objetivando o Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais de construção, hidráulico e
elétrico em geral de interesse da Administração Pública Municipal de Presidente Médici - MA, conforme detalhamentos
constantes no Anexo I - Termo de Referência, em sessão pública on-line por meio de recursos de tecnologia da informação - INTERNET através do site www.licitanet.com.br. Com fundamentação na Lei Federal nº 10.520/02, no Decreto
Federal nº 10.024/2019, no Decreto Federal nº 7.892/2013 e alterações, na Lei Complementar nº 123/2006 alterada
pela Lei Complementar 147/2014, e subsidiariamente a Lei nº 8.666/1993 e de outras normas aplicáveis ao objeto
deste Certame. O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados por intermédio de sistema eletrônico, qual
seja www.licitanet.com.br ou poderá ser solicitado através do e-mail cpl.presidentemedici.ma@gmail.com ou ainda na
sede da Prefeitura, na sala da Comissão Permanente de Licitação - CPL onde poderão ser obtidos e consultados gratuitamente mediante apresentação de mídia gravável (pen-drive), de 2ª a 6ª feira, das 8h às 12h, no endereço Avenida
Santa Teresa, s/n, Centro, CEP 65.279-000.
Presidente Médici - MA, 07 de junho de 2022.
Edvane Rubem Teodoro
Secretário Municipal de Administração
CPF: 260.160.792-00
Portaria nº 001/2021.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COROATÁ
COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO
Praça Dr. José Sarney, 159 – Centro – Coroatá – MA
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2022. A Prefeitura Municipal de Coroatá/
MA, através de seu pregoeiro, designado pela Portaria nº 001/2022, torna público para conhecimento
dos interessados, que fará realizar, sob a égide da Lei nº 10.520/2002, Decreto Municipal nº
040/2020, Lei Complementar 123/2006, Lei nº 10.024/2019, Decreto Federal 3.555/2002, e da Lei nº
8.666/93 e suas alterações posteriores, licitação na modalidade PREGÃO na forma ELETRÔNICA
objetivando
o Registro
de preçospor
paraITEM,
eventual
e futura
prestação
de serviços na
de produtos
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fornecimento de gêneros alimentícios para as diversas secretárias do município de CoroatáMA, Ano 2022. A realização do certame está prevista para o dia 23 de junho de 2022, às 08h00min
- horário de Brasília. Edital/Anexos estão à disposição dos interessados no horário das 08:00 às
14:00hs na Comissão Permanente de Licitação-CPL, para consulta gratuita, podendo ser obtidos
através do sites: http://transparencia.coroata.ma.gov.br/acessoInformacao/licitacao/tce; http://site.
tce.ma.gov.br/index.php/mural-de-licitacoes-2 e www.portaldecompraspublicas.com.br, ou mediante
Prefeitura, na sala da Comissão Permanente de Licitação - CPL onde poderão ser obtidos e consultados gratuitamente
pagamento de R$ 50,00 (cinquenta reais), a ser recolhido através do Documento de Arrecadação
Municipal-DAM emitido pela Secretaria Municipal de Finanças, E-mail.:cplcoroata@gmail.com, Tel.:
3641-1478, Coroatá/MA 08/06/2022, Francisco Carvalho Brandão, Secretário municipal de Governo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO FALCÃO/MA
AVISO DE LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS N° 005/2022. O PRESIDENTE DA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO FALCÃO, ESTADO DO MARANHÃO, torna público que realizará licitação na
modalidade: TOMADA DE PREÇOS, no regime de EMPREITADA POR MENOR PREÇO
GLOBAL. OBJETO: Contratação de empresa para execução de serviços de engenharia para
reforma, adequação e ampliação da Escola Professora Felicidade de Matos, Município de
Fernando Falcão, conforme especificações contidas no ANEXO I (Projeto Básico) do Edital.
DATA DE ABERTURA: 28 de junho de 2022, às 9h, na sala da Comissão Permanente de
Licitação da Pref. Mun. de Fernando Falcão/MA, situada à Av. Resplandes, nº 82, Vila Resplandes, Fernando Falcão/MA, CEP 65.964-000. AMPARO LEGAL: Lei Federal 8.666, de
21/06/1993 e suas alterações, da Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações, e demais
normas pertinentes à espécie. O Edital e seus anexos podem ser adquiridos gratuitamente através de apresentação de mídia eletrônica, junto à Comissão Permanente de Licitação - CPL,
situado na Avenida Resplandes s/nº, Vila Resplandes, Fernando Falcão - MA, no horário de
08h às 12h, na página www.transparencia.fernandofalcao.ma.gov.br, ou através do e-mail, cpl.
fernandofalcao@hotmail.com.
Falcão
MA, 07dede
junho de
dear2022.
Gilmar
Maciel
preço, objetivando o Registro de PreçosFernando
para eventual
e futura– aquisição
aparelhos
condicionado
e prestação
Ribeiro. Presidente da CPL.

onde poderão ser obtidos e consultados gratuitamente mediante apresentação de mídia gravável (pen-drive), de 2ª a
MUNICIPIO DE PRESIDENTE MÉDICI
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 013/2022
REGISTRO DE PREÇOS
O MUNICIPIO DE PRESIDENTE MÉDICI, Estado do Maranhão, através da Secretaria Municipal de Administração, torna público para
conhecimento dos interessados que realizará no 30 de junho de 2022, às 08:30hs (oito horas e trinta minutos), Licitação para
Registro de Preços na modalidade Pregão na forma Eletrônica, com critério de julgamento menor preço, objetivando o Registro de
Preços para eventual e futura aquisição de aparelhos de ar condicionado e prestação de serviços de manutenção de aparelhos de
ar condicionado, de interesse da Administração Pública Municipal de Presidente Médici - MA, conforme detalhamentos constantes
no Anexo I - Termo de Referência, em sessão pública on-line por meio de recursos de tecnologia da informação - INTERNET através
do site www.licitanet.com.br. Com fundamentação na Lei Federal nº 10.520/02, no Decreto Federal nº 10.024/2019, no Decreto
Federal nº 7.892/2013 e alterações, na Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Complementar 147/2014, e subsidiariamente a Lei nº 8.666/1993 e de outras normas aplicáveis ao objeto deste Certame. O Edital e seus anexos estão à disposição dos
interessados por intermédio de sistema eletrônico, qual seja www.licitanet.com.br ou poderá ser solicitado através do e-mail cpl.
presidentemedici.ma@gmail.com ou ainda na sede da Prefeitura, na sala da Comissão Permanente de Licitação - CPL onde poderão
ser obtidos e consultados gratuitamente mediante apresentação de mídia gravável (pen-drive), de 2ª a 6ª feira, das 8h às 12h, no
endereço Avenida Santa Teresa, s/n, Centro, CEP 65.279-000.
Presidente Médici - MA, 07 de junho de 2022.
Edvane Rubem Teodoro
Secretário Municipal de Administração
CPF: 260.160.792-00
Portaria nº 001/2021.

MUNICIPIO DE PRESIDENTE MÉDICI
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 014/2022
REGISTRO DE PREÇOS
O MUNICIPIO DE PRESIDENTE MÉDICI, Estado do Maranhão, através da Secretaria Municipal de Administração, torna público para
conhecimento dos interessados que realizará no dia 30 de junho de 2022, às 14:00hs (quatorze horas), Licitação para Registro de
Preços na modalidade Pregão na forma Eletrônica, com critério de julgamento menor preço, objetivando o Registro de preços para
futura, eventual e parcelada aquisição de materiais diversos para montagem de kits de enxoval para recém-nascidos, atendendo
as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social do Município de Presidente Médici /MA, conforme detalhamentos
constantes no Anexo I - Termo de Referência, em sessão pública on-line por meio de recursos de tecnologia da informação - INTERNET através do site www.licitanet.com.br. Com fundamentação na Lei Federal nº 10.520/02, no Decreto Federal nº 10.024/2019,
no Decreto Federal nº 7.892/2013 e alterações, na Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Complementar 147/2014,
e subsidiariamente a Lei nº 8.666/1993 e de outras normas aplicáveis ao objeto deste Certame. O Edital e seus anexos estão à
disposição dos interessados por intermédio de sistema eletrônico, qual seja www.licitanet.com.br ou poderá ser solicitado através
do e-mail cpl.presidentemedici.ma@gmail.com ou ainda na sede da Prefeitura, na sala da Comissão Permanente de Licitação - CPL
onde poderão ser obtidos e consultados gratuitamente mediante apresentação de mídia gravável (pen-drive), de 2ª a 6ª feira, das
8h às 12h, no endereço Avenida Santa Teresa, s/n, Centro, CEP 65.279-000.
Presidente Médici - MA, 07 de junho de 2022.
ELIANE PINTO DE AZEVEDO
Secretária Municipal de Assistência Social
CPF: 014.560.093-97
Portaria nº 005/2021

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 012/2022 - REPUBLICAÇÃO
REGISTRO DE PREÇOS
O MUNICIPIO DE PRESIDENTE MÉDICI, Estado do Maranhão, através da Secretaria Municipal de Administração,
torna público para conhecimento dos interessados que realizará no dia 29 de junho de 2022, às 14:00hs (quatorze
horas), Licitação para Registro de Preços na modalidade Pregão na forma Eletrônica, com critério de julgamento
menor preço, objetivando o Registro de preços para eventual e futura prestação de serviços na confecção de
produtos de comunicação visual de interesse da Administração Pública Municipal de Presidente Médici - MA,
conforme detalhamentos constantes no Anexo I - Termo de Referência, em sessão pública on-line por meio de recursos de tecnologia da informação - INTERNET através do site www.licitanet.com.br. Com fundamentação na Lei
Federal nº 10.520/02, no Decreto Federal nº 10.024/2019, no Decreto Federal nº 7.892/2013 e alterações, na Lei
Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Complementar 147/2014, e subsidiariamente a Lei nº 8.666/1993
e de outras normas aplicáveis ao objeto deste Certame. O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados por intermédio de sistema eletrônico, qual seja www.licitanet.com.br ou poderá ser solicitado através do
e-mail cpl.presidentemedici.ma@gmail.com ou ainda na sede da Prefeitura, na sala da Comissão Permanente de
Licitação - CPL onde poderão ser obtidos e consultados gratuitamente mediante apresentação de mídia gravável
(pen-drive), de 2ª a 6ª feira, das 8h às 12h, no endereço Avenida Santa Teresa, s/n, Centro, CEP 65.279-000.
Presidente Médici - MA, 07 de junho de 2022.
Edvane Rubem Teodoro
Secretário Municipal de Administração
CPF: 260.160.792-00
Portaria nº 001/2021.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022-CPL
A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO MATO, Órgão de Administração Pública, inscrita
no CNPJ/MF sob o n° 01.613.315/0001-77, com sede à Praça 10 de Novembro, s/n – centro
– Lagoa do Mato – Estado do Maranhão, através da Comissão Permanente de Licitação,
instituída pela Portaria Municipal nº 001/2022/GAB, de 03 de janeiro de 2022, torna público
aos interessados do ramo compatível e pertinente, que fará realizar em 27 de junho de 2022,
as 10h00min, LICITAÇÃO na modalidade PREGÃO (ELETRÔNICO) nº 005/2022-SRP, Tipo:
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Referência disposto no Anexo I do Edital, sob a regência da Lei n° 10.520/02, Decreto Federal
nº 10.024/19, de 20 de setembro de 2019, DecretoMunicipal n° 124/2017, Decreto Municipal
nº 262/2021, Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar 147/2014 e,
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tuitamente mediante apresentação de mídia gravável (pen-drive), de 2ª a 6ª feira, das 8h às 12h, no endereço
O Edital e seus anexos estão à disposição das 08h00 às 12h00, no endereço da Praça 10 de
novembro, s/n – centro – Lagoa do Mato – Maranhão, de segunda a sexta-feira, onde poderão
ser consultados gratuitamente ou obtidos mediante o recolhimento da importância de R$
20,00 (Vinte Reais), feito, exclusivamente, através de depósito na conta da Prefeitura no Banco
do Brasil, Agência nº 2412-0 - Conta Corrente nº 7132-3, ou poderá ser retirado gratuitamente
no site: https://www.lagoadomato.ma.gov.br/, www.portaldecompraspublicas.com.br ou
SACOP (https://www6.tce.ma.gov.br/sacop/muralsite/mural.zul). Esclarecimentos adicionais,
no mesmo endereço ou através do E-mail: licitacaopmlmt@gmail.com. Fone (99) 98463-6831.
Lagoa do Mato, MA, 03 de junho de 2022.
Maycon Leite Guimarães
Presidente da CPL

REAVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2022-CPL/PMB

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL, com sede na Travessa 15 de Novembro, nº 229, Centro,
Bacabal, Estado do Maranhão, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público, que fará realizar
licitação na modalidade Concorrência Pública, do tipo Menor Preço, sob o regime de empreitada por preço
unitário, objetivando a Contratação de Empresa Especializada na Execução dos Serviços de Construção de
Escola Integral no bairro Terra do Sol na sede do município de Bacabal/MA, conforme edital e anexos. A
sessão do certame licitatório será realizada no dia 15 de julho de 2022, às 08:00hs (oito horas), na sala de
reuniões da Prefeitura. O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados na Sala da CPL, onde
poderão ser consultados gratuitamente e obtidos através do portal da transparência na forma digital através
do endereço eletrônico https://www.bacabal.ma.gov.br/licitacoes. Esclarecimentos adicionais no mesmo
endereço. Bacabal – MA. 09 de junho de 2022. ALAN AMORIM NASCIMENTO. Presidente da CPL/PMB.

A Vale S.A., CNPJ 33.592.510/0101-17, torna público que requereu junto à Secretaria de
Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais (SEMA-MA), a Licença Ambiental Única - LAU
para as atividades de instalação e operação de um sistema de tratamento de efluente químico
- ETEQ, conforme e-Processo nº 098664/2022, na área do Terminal Logístico Vale Metais
Básicos situado à Av. dos Portugueses, nº 100, Porto do Itaqui, São Luís, Estado do Maranhão.

REAVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022.PROCESSO ADMINISTRATIVO
Nº 006.18.01/2022. A Prefeitura Municipal de Riachão, estado do Maranhão, com sede na
Praça Nossa Senhora de Nazaré, n.º 742, Centro, CEP 65.990-000, na forma da Lei Federal nº
8.666/93, Lei Federal 10.520/02 e do Decreto nº 10.024/19, através do Pregoeiro Municipal,
torna público, que fará realizar Licitação na modalidade PREGÃO, em sua forma ELETRÔNICA,
com critério de julgamento de MENOR PREÇO POR ITEM, para o Registro de Preços para
eventual e futura aquisição de Produtos Lubrificantes para manutenção da frota de veículos
para atender a demanda das secretarias municipais que compõem a prefeitura municipal
de Riachão/MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e
seus anexos. Com sessão de abertura para ser realizada no dia 28 de junho de 2022, às 9h00m
(nove horas) no sítio Portal Bolsa Nacional de Compras (BNC) - www.bnc.org.br. Os interessados poderão consultar e obter o Edital e seus Anexos gratuitamente através dos endereços
eletrônicos Portal Bolsa Nacional de Compras (BNC) - www.bnc.org.br e http://www.riachao.
ma.gov.br. Outras informações pelo e-mail cplriachao.ma@gmail.com ou pelo telefone
(99) 9 8448-5262 das 09:00 às 12:00 h. Base Legal Lei nº 8.666/93 e seus Articulados. Riachão
(MA), 08 de junho de 2022. Walisson Cunha Duarte. Pregoeiro Municipal.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS
RUA 12 DE OUTUBRO, 635 – CENTRO.
CNPJ No: 06.101.117/0001-48
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS No. 001/2022
A Prefeitura Municipal de Governador Eugênio Barros - MA, torna público para conhecimento
dos interessados que realizará licitação na modalidade Tomada de Preços, tipo Menor Preço, para
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA
RETOMADA DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESCOLAR COBERTA- POVOADO
SOCORRO. Recebimento dos Envelopes de Habilitação e Propostas: 24 junho de 2022 às 09h30min.
Valor Global Estimado: R$ 407.925,87 (quatrocentos e sete mil, novecentos e vinte e cinco reais e oitenta
e sete centavos). Fonte de Recurso: 1007929 FNDE. Endereço: Av. 11 de março, SN, Centro, – Sede da
Secretaria de Saúde, Governador Eugênio Barros – MA. Mais informações: pelo e-mail: licitacaogeb@
gmail.com. Edital e anexos poderão ser adquiridos junto a CPL, no endereço acima citado, em dias úteis,
de 08h00min as 13h00min, e no sítio do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão.
Governador Eugênio Barro - MA ,06 de junho de 2022.
Ana Rita Cordeiro de Sousa
Presidente da Comissão de Licitação

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CNPJ 06.116.461/0001-00
AVISO DE LICITAÇÃO PÚBLICA
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS, Estado do Maranhão, torna público que fará realizar em
27/06/2022 às 09h00min, licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2022, tipo menor preço
global, tendo por objeto o calçamento em pedras no município de Anapurus/MA, conforme projeto básico. O Edital e seus anexos, encontra-se disponível para consultas/obtidos gratuitamente, em dias úteis das
08h00min às 12h00min, na sala da Comissão de Permanente de Licitação, localizada na Av. João Francisco
Monteles, n° 2001, Centro Anapurus/MA, ou ainda poderá ser solicitado por meio do e-mail: departamentodecompraspma@gmail.com, bem como consultados através do SACOP e portal da transparência deste órgão.
Os interessados em participar do certame não necessitam encaminhar seus representantes legais para entregar os envelopes com a documentação e as propostas, podendo, inclusive, encaminhá-los via correio ou outro
meio similar de entrega, atentando para as datas e horários finais para recebimento. Anapurus/MA, em 08 de
junho de 2022. PATRICK PAULINO PINHEIRO, Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANO DO MARANHÃO
AVISO DE LICITAÇÃO. CONCORRECIA Nº 04/2022-SRP. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº
1408/2022. O Município de Serrano do Maranhão, através da Secretaria Municipal de
Planejamento e Gestão, torna público para conhecimento dos interessados que no dia
15/07/2022, horário 08:00hs, no endereço Av das Juçareiras, s/n, Centro, Serrano do
Maranhão/MA (auditório do Centro de Referência da Assistência Social), fará realizar licitação na
modalidade Concorrencia sob o Sistema Registro de Preços, do tipo menor preço, para execução
indireta no regime de empreitada por preço global, para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ABERTURA E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS,
SARGETAS, BUEIROS, COM MANUTENÇÃO E CONSTRAUÇÃO DE PONTES MISTAS NO
MUNICIPIO DE SERRANO DO MARANHÃO/MA, conforme as condições estabelecidas neste
edital e seus anexos. O procedimento licitatório observará as disposições da Lei Federal nº
8.666/93, e subsidiariamente, as Leis Complementares nºs 123/06, 147/14 e 155/16. O Edital
estará disponível na sede da Prefeitura Municipal, no endereço Avenida das Plameiras, S/N,
Centro, Serrano do Maranhão, onde poderá ser obtido cópia, mediante pagamento de Documento
de Arrecardação Municipal de forma a cobrir os custos com a reprodução do Edital, no portal oficial
da Prefeitura Municipal. Serrano do Maranhão, MA, 08 de junho de 2022. Jonatas de Castro
Costa, Sec Mun. de Planejamento e Gestão.

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 07/2022 - CSL/PROCON
AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2022 - CSL/PROCON - DATA: 24 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: http://www.compras.ma.gov.br/. E-MAIL
PARA CONTATO: cslprocon.viva@gmail.com. DATA DE ABERTURA DA SESSÃO DO PREGÃO
ELETRÔNICO: às 9h do dia 24/06/2022. TIPO: MENOR PREÇO. MODO DE DISPUTA: ABERTO E
FECHADO. OBJETO: Aquisição de equipamentos de informática para suprir as necessidades de
modernização do INSTITUTO DE PROMOÇÃO E DEFESA DO CIDADÃO E CONSUMIDOR –
PROCON/MA, conforme descrito neste Edital e seus Anexos. A licitação reger-se-á pelas disposições da
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.comprasma.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, 8 de junho de 2022
THIAGO COLVER DA SILVA
PREGOEIRO DA CSL - PROCON/MA

O DIGITAL TAMBÉM
É O NOSSO NORMAL!
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Semana do Meio Ambiente

Resultados e ações
do Governo Federal

A

s ações do Governo Federal na área ambiental já
são reconhecidas nos mais diversos setores como um verdadeiro salto rumo à solução concreta dos principais desaûos hoje enfrentados no
País. Com a égide da inovação, tecnologia e empreendedorismo, o objetivo é fomentar uma economia verde
com geração de emprego e renda a todos os brasileiros,
sem perder de vista a conservação de nossas riquezas
naturais.
A Operação Guardiões do Bioma, por exemplo, iniciou em 2022 uma nova modalidade com foco total no
combate ao desmatamento ilegal. Com investimento de
mais R$ 170 milhões do Governo Federal, serão realizadas ações para coibir crimes ambientais nos estados do
Amazonas, Pará, Mato Grosso, Acre e Rondônia.
Já no campo das energias renováveis, o Brasil desponta como um modelo a ser seguido, sendo o país com o
maior uso de fontes renováveis do mundo. Além disso,
em maio foi publicado um Decreto que cria um moderno e inovador mercado regulado de carbono, com foco
em exportação de créditos
Dentro deste contexto, no dia 5 de junho, o planeta
celebrou o Dia Mundial do Meio Ambiente. Desde 31 de
maio, diversas ações, capitaneadas pelo Ministério do
Meio Ambiente, foram realizadas ao longo da semana,
para ressaltar a importância de temas como uso de
energias renováveis, mercado de carbono, tratamento
de resíduos, hidrogênio verde e combate aos crimes ambientais na esfera do Governo Federal.
Essas cinco frentes de atuação representam hoje a
síntese dos esforços em curso no Brasil para que o País
possa não apenas enfrentar seus desaûos ambientais,
mas assumir um papel de destaque no cenário internacional no que diz respeito às discussões em torno dessas
questões.

Operação Guardiões do Bioma

Lançada em julho de 2021 e coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, com a participação
dos Ministérios do Meio Ambiente e da Defesa, a primeira fase da Operação Guardiões do Bioma teve foco
no combate aos incêndios üorestais em 11 estados dos
biomas da Amazônia, Cerrado e Pantanal. Durante os
cinco meses de atuação, mais de 6 mil proûssionais realizaram 3.461 ações preventivas, combateram cerca de
17 mil focos de incêndios e aplicaram 1.557 multas.
Em março deste ano, foi lançada a modalidade com
foco no combate ao desmatamento Ilegal. O Governo
Federal está investindo R$ 170 milhões para coibir crimes ambientais nos estados do Amazonas, Pará, Mato
Grosso, Acre e Rondônia. Serão instaladas seis bases que
receberão proûssionais das forças federais, estaduais e
dos órgãos de ûscalização ambiental. A partir de alertas
de recebidos, as equipes terão condições de oferecer
uma pronta resposta ao desmatamento. As bases também intensiûcarão as ações de investigação, no intuito
de identiûcar e responsabilizar os ûnanciadores e mandantes de crimes ambientais, além de descapitalizar as
organizações criminosas envolvidas. A iniciativa envolve o trabalho integrado de diversos órgãos, como Polícia
Federal, Polícia Rodoviária Federal, Força Nacional de
Segurança Pública, Fundação Nacional do Índio (Funai), Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia (Censipam) e órgãos de ûscalização
como Ibama e Instituto Chico Mendes de Conservação
da Biodiversidade (ICMBio), entre outros.

Energias renováveis

O Brasil é um país com alta proporção no uso de fontes renováveis em relação ao Mundo. Enquanto no resto
do planeta a média de uso destas fontes – solar, eólica,
hidrelétrica, geotérmica, biomassa, entre outras – é de
14%, aqui ela está em 46%.
Nosso País foi a primeira nação do mundo a transfor-

mar compromissos assumidos durante a COP26, na Escócia, em medidas concretas com o lançamento do Programa Nacional de Redução de Emissões – Metano Zero.
Entre as medidas adotadas, estão a isenção de imposto
federais, ûnanciamento especíûcos e a criação do inovador crédito de metano.

por meio de energia proveniente de processo que utilize
fontes renováveis, tais como bioenergia, eólicas marinha, entre outras. A meta é tornar o Brasil um grande exportador de energia verde e, com isso, contribuir para
que nosso país esteja na vanguarda e se posicione entre
os maiores exportadores deste tipo de energia no cenário global.

Mercado de carbono

A meta é estruturar o setor com foco exclusivo nos resíduos orgânicos em nosso mercado de suínos, aves, laticínios, cana-de-açúcar e aterros sanitários. O potencial de redução das emissões totais de metano no Brasil é
de mais de 30%. O Brasil detém uma oferta total de energia elétrica limpa. Nossas fontes hidráulicas ocupam
58% dessa oferta. Outros 26% são provenientes de energia solar, eólica e biomassa. Ou seja, estamos falando de
84% de nossa matriz elétrica com origem em fontes renováveis. O Governo atual continua batendo recordes
em instalações de energias renováveis. No ûnal de março a soma das potências solar e eólica chegou a 19% da
potência total (36,4 GW), 3,5 pontos percentuais adicionais ao indicador de igual mês de 2021. Sobre março de
2021, essas fontes adicionaram 10,2 GW de potência, e
responderam por 83% da expansão total de potência do
período.
Em 2022, a energia eólica deverá chegar a 12% da
oferta total de energia elétrica Brasileira, aumentando
1,3 ponto percentual (pp) em relação ao indicador de
2021. Isso é reüexo da forte expansão da capacidade instalada (CI) nos últimos anos. Ao ûnal de março de 2022,
a CI estava em 21,6 GW, o que representou num aumento de 3,9 GW sobre março de 2021. A oferta de energia
solar deverá chegar a 4,2% da oferta total de 2022, adicionando 1,5 pp ao indicador de 2021. Em março de 2022,
a CI estava em 14,8 GW (6,3 GW adicionais ao indicador
de igual mês de 2021). As fortes expansões de eólica e solar veem proporcionando ao Brasil constantes ganhos
no Ranking mundial dessas fontes.
Estudos do Ministério do Meio Ambiente, em parceria com a União Europeia e Reino Unido, demonstram
que há ainda um enorme potencial no campo das eólicas offshore, fonte de energia limpa e renovável que utiliza a força do vento que sopra em alto-mar. Os dados
apontam para um cenário da ordem de 700 Gwatts,
energia equivalente à gerada por 50 usinas de Itaipu,
com alta atratividade econômica em uma área ainda
não explorada no Brasil.

Ainda no mês de maio, o Governo Federal publicou o
Decreto Nº 11.075, regramento aguardado desde 2009,
que estabelece os procedimentos para a elaboração dos
Planos Setoriais de Mitigação das Mudanças Climáticas
e institui o Sistema Nacional de Redução de Emissões de
Gases de Efeito Estufa.
A medida cria um moderno e inovador mercado regulado de carbono, com foco em exportação de créditos,
especialmente para países e empresas que precisam
compensar emissões para cumprir com seus compromissos de neutralidade do ativo.
O mercado de carbono representa um enorme avanço na viabilização de instrumentos econômicos e ûnanceiros, que possibilitam o reconhecimento e monetização dos atributos e ativos ambientais do Brasil. Além
disso, abre-se a possiblidade de geração de receita extraordinária para projetos que fomentem a economia verde, ao mesmo tempo que permite o desenvolvimento de
regiões ainda não industrializadas.
Os impactos do mercado de carbono irão beneûciar,
além do meio ambiente, nossa população e diversos setores da economia, como energia, óleo, gás, resíduos,
transporte, logística, infraestrutura, agronegócio, siderurgia, cimento, entre outros. A regulamentação deste
mercado possibilita o impulsionamento da economia
alinhado à preocupação com a redução das emissões de
gases de efeito estufa e com os compromissos ûrmados
durante a COP26.

Recicla+

Lançado em abril de 2022, o Certiûcado de Crédito de
Reciclagem – Recicla+, visa fomentar a injeção de investimentos privados na reciclagem de produtos e embalagens descartados pelo consumidor.
Em maio, a primeira Concorrência de Certiûcados,
depois da assinatura do decreto presidencial que criou o
Recicla+, arrecadou mais de meio milhão de reais com o
leilão de Certiûcados de Créditos de Reciclagem. Isso
equivale a 7.228 toneladas de materiais, divididos em
plástico, papel, vidros e metais.
Hidrogênio verde
Com a iniciativa, os agentes de reciclagem, que podem ser cooperativas de catadores, municípios, consórcios públicos, empresas, e até mesmo microempreendedores individuais (MEI), podem ofertar suas notas ûscais que são checadas e homologadas para posteriormente virarem os Certiûcados de Crédito de Reciclagem. Quem adquire os créditos são as empresas que
precisam comprovar o recolhimento desse material depois do uso, na chamada logística reversa.
O Recicla+ poderá beneûciar mais de 1 milhão de
agentes de reciclagem com renda extra, além de ser um
instrumento para atendimento das metas de reaproveiOutro campo com enorme potencial de ser desenvol- tamento de materiais para as empresas geradoras de revido no País diz respeito ao hidrogênio verde, produzido síduos sólidos.

Nedilson Machado

E-mail: nedilsonmachado@gmail.com

NEDILSON MACHADO
São Luís, sexta-feira, 10 de junho de 2022

Super Réveillon 2023

Vida e obra de George Michael

Anitta, Alok, Dennis, Vintage Culture, Dilsinho, Pedro Sampaio, Henrique & Juliano,
Matheus Fernandes, Mari Fernandez, Nattan, Rooftime, Sevenn, Menos é Mais e Felipe Ret, entre muitos outros, se apresentam
no maior réveillon do país. A festa acontecerá no transatlântico italiano Costa Firenze,
entre 26 de dezembro e 2 de janeiro, com direito a assistir aos fogos da virada na Praia de
Copacabana (RJ)

Falecido em 2016, aos 53 anos, o cantor,
compositor e produtor musical George Michael foi um dos grandes artistas de sua geração e um ícone da música pop e da cultura
popular. Agora, será possível conhecer um
pouco mais sobre a vida, a obra e a luta do
artista no documentário autobiográﬁco
<Freedom Uncut=, que será exibido pela primeira vez no Brasil nos cinemas da rede UCI
no próximo dia 22.

Pra curtir
Quem ainda não foi
apreciar a segunda
exposição fotográûca
do Fotoclube Poesia
do Olhar, em cartaz
no Shopping da Ilha,
piso L3, tem até o dia
25 deste mês para
aplaudir os expositores.
Sempre das 10 às
22h.
A propósito: a mostra
faz parte do projeto
<São Luís Sob a Luz
dos Tambores=, que
propõe evidenciar, de
modo artístico e cultural, a cidade de São
Luís, a partir do olhar
literária do escritor
Josué Montello na
obra <Tambores de
São Luís=.

A Villa do Vinho Bistrô, que sempre foi um dos locais mais românticos do segmento da gastronomia
maranhense, se prepara para se superar neste próximo Dia dos Namorados, 12 de junho, domingo próximo. O empresário Werther Bandeira
anuncia a programação: o almoço
será das 12h às 16h, com pocket show
da cantora Patrícia Ribeiro, a partir
das 13h. Já o jantar terá dois horários: das 18h às 21h com o maravilhoso
sax de Henrique Cardozo, e das
21h15 às 00h15 com pocket show da
cantora Sara Meireles. Na foto, os casais Mariana Bogéa e Leonardo Bogéa, Isis Carneiro e Sérgio Chaves,
Vivi Aguiar e Lúcio Aguiar, que dão o
clima prévio da noitada romântica
que vai tomar conta da Villa do Vinho.

Até esta sexta acontece no Luzeiros em São
Luís o V Simpósio Internacional de Gestão
Portuária o II Fórum
Latino- Americano de
Cidades Portuárias;
reunindo os principais
players do setor portuário do Maranhão e
do país. Na foto, o organizador do evento
Sérgio Cutrim (LabPortos UFMA) com o gerente de Obras da Ligga – Projeto Porto São
Luís Thomaz Baker,
um dos patrocinadores
do evento.

A edição 2022 do
Open Sesc de Esportes está com inscrições abertas até o
próximo dia 24 para
as modalidades basquete (adulto 35+),
futsal (sub 8, sub 12 e
sub 14) e handebol
masculino e feminino
(infantil).
O presidente da associação de supermercados Abras, João
Galassi, defendeu
nesta quinta (9), durante o evento do setor que teve a presença online do ministro
Paulo Guedes, que a
nova tabela de preços
da indústria para o
varejo ûque só para
2023.
O freio no repasse dos
preços dos fabricantes seria a solução
emergencial para
contornar a inüação
dos alimentos até o
ûm do ano, segundo a
entidade

A empresária Giselle
Araújo (foto) vai promover o <Encontro Cientíﬁco sobre Lesões
por Pressão=, no próximo dia 13, no Brisamar. A palestrante
convidada será a Dra.
Camila Mendonça, enfermeira e pós doutora
pela Universidade de
Harvard (USA). Ela é
uma das maiores experts nesse tema, e criadora do renomado
método de avaliação
de risco para o desenvolvimento de lesão
por pressão.

<Ninguém é irrecuperável=

Triagens neonatais

Faculdade grátis

O secretário de Estado de Administração Penitenciária do Maranhão, Murilo Andrade de
Oliveira, é uma das presenças conﬁrmadas no 9º
Congresso das Associações de Proteção e Assistência aos Condenados (APACs). Com o tema:
<Ninguém é irrecuperável=, o evento será realizado entre os dias 22 a 25 de junho, no SESC Venda Nova, em Belo Horizonte, capital de Minas
Gerais. Na quinta-feira (23), às 19h30, o secretário Murilo Andrade de Oliveira será um dos participantes da mesa-redonda <O Método APAC
como Política Pública=.

A triagem neonatal é uma importante ação
preventiva para o diagnóstico de diversas doenças congênitas ou infecciosas assintomáticas
durante a gestação. Para compreender os impactos, a epidemiologia e os indicadores de risco dessas deﬁciências, assim como o desenvolvimento da criança antes e após os testes de triagens neonatais, a UNA-SUS/UFMA está com
inscrições abertas para o curso <Atenção na
identiﬁcação precoce de deﬁciências em crianças por meio de Triagem Auditiva Neonatal
(TAN) e Triagem Ocular Neonatal (TON)=.

Interessados em estudar sem pagar mensalidades em um dos cursos presenciais e EAD oferecidos pela unidade Pitágoras São Luís podem
se inscrever gratuitamente para o vestibular. O
primeiro colocado na categoria EAD e na modalidade presencial serão contemplados com
100% no valor das mensalidades durante todo o
curso, com exceção de odontologia e cursos semipresenciais (categoria de ensino EAD em que
os alunos utilizam os laboratórios da Instituição). As provas acontecem nos dias 9, 10, 11 e 12
de junho, em formato online,

VIDA

oimparcial.com.br
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COVID-19 E DENGUE

JOSÉ HUMBERTO

Ferry-Boat ainda não
foi liberado para uso

Especialista orienta
como distinguir os
sintomas

Para começar a operar no transporte de passageiros e veículos, na travessia da baía de
São Marcos, o ferryboat depende da autorização da Marinha

A

nunciada pela Agência de
Mobilidade Urbana e Serviços Públicos (MOB), na semana passada, como nova
embarcação a fazer parte do sistema
de transporte aquaviário do Estado,
fazendo a travessia entre São Luís e Alcântara, o ferryboat José Humberto
ainda não foi liberado para uso pela
Marinha.
Em nota, a MOB disse que não procedem as informações sobre reprovação da embarcação José Humberto
pela Marinha do Brasil. <Através de
ofício (399/CPMA-MA de 08 de junho
de 2022) enviado ao Diretor de Operações Aquaviárias da MOB, a Capitania
dos Portos do Maranhão requisita 8documentos e procedimentos administrativos acerca do ferryboat José
Humberto9. A MOB informa ainda que

todas as pendências apontadas pelos
documentos já foram sanadas e que a
maioria trata de atualização da documentação, não tendo sido, em nenhum momento, apontada a restrição
de navegação da referida embarcação. A Diretoria de Operações Aquaviárias já informou à Capitania dos
Portos que todas pendências foram
sanadas e aguarda a vistoria ﬁnal para
a liberação da embarcação=.
No comunicado do dia 3 de junho,
a MOB disse que para entrar em operação, a embarcação José Humberto
necessita que procedimentos rotineiros de certiﬁcação das autoridades
aquaviárias nacionais e locais sejam
realizados, o que deveria ocorrer em
alguns dias.
A embarcação José Humberto tem
capacidade para até 60 veículos (de-

pendendo do mix de caminhões e automóveis) e 400 passageiros, segundo
informou a MOB.
Para começar a operar no transporte de passageiros e veículos, na travessia da baía de São Marcos, o ferryboat
depende da autorização da Marinha.
Atualmente, três ferrys estão em operação nos terminais.
Entramos em contato com a Marinha para saber sobre o laudo da embarcação, mas até o fechamento desta
reportagem não tivemos resposta.
Também entramos em contato com a
promotora do Consumidor (do Ministério Público do Maranhão), Lítia Cavalcanti, para que ela nos desse um
posicionamento do parecer do Ministério Público em relação a essa embarcação, mas ela não atendeu ao
nosso contato.

Sintomas de febre, cansaço ou mal-estar: são sinais
de dengue, ou Covid-19? A sociedade está vivendo um
período pandêmico, causado pelo coronavírus. Ao mesmo tempo, o período chuvoso no estado, aliado ao calor
excessivo, exige cuidados para o aparecimento de casos
de dengue. Os sintomas podem ser confundidos, e é
preciso atenção para distingui-los.
A coordenadora do curso de enfermagem da faculdade Pitágoras, Janaina Lima, diz que a febre é o principal
motivo da 8confusão9, pois ela é comum em todas as doenças citadas. <Tanto a Dengue, como o Zika Vírus e a
Chicungunha têm o potencial de causar febre nos contaminados, assim como a Covid-19, podendo gerar a
dúvida no diagnóstico=, fala.

Tanto a Dengue, como o Zika Vírus e
a Chicungunha têm o potencial de
causar febre nos contaminados,
assim como a Covid-19, podendo
gerar a dúvida no diagnóstico

Caso dos ferrys pode virar CPI na Alema

Uma sessão especial na Assembleia
Legislativa do Maranhão, no último
dia 2, foi feita para esclarecer dúvidas
sobre o sistema de transporte de
ferryboats, responsável pela travessia
entre o Terminal da Ponta da Espera,
em São Luís, e o Porto do Cujupe, em
Alcântara. A sessão foi solicitada pelo
deputado Neto Evangelista (União
Brasil) por meio de requerimento
aprovado pela Casa. <Queremos encontrar uma solução rápida para
atender aos usuários, já que uns estão
em manutenção e outros encontramse parados=.
Na ocasião, o presidente da Agência Estadual de Mobilidade Urbana e
Serviços Públicos (MOB), Celso Henrique Borgneth informou que, no máximo em 90 dias, o serviço voltará à
normalidade com todas as embarcações operando.
O procurador-geral de Justiça, Eduardo Nicolau, presente no debate, garantiu que o Ministério Público Esta-

dual acompanha o desenrolar dos fatos e está aberto ao diálogo. <Este é um
tema muito difícil e que acompanhamos desde a década de 1980. Nossa
recomendação é que os ferryboats antigos sejam reformados para que os
usuários não ﬁquem sem o serviço de
travessia, pois a Baixada não pode ﬁcar isolada=, destacou.
Na Assembleia Legislativa, o deputado estadual Wellington do Curso,
disse na tribuna, na quarta-feira, 8,
que vai instaurar a CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) do Ferry. <O
caos continua. Ontem recebi vários
vídeos de pessoas que estavam o dia
todo esperando para atravessar. Semana passada ﬁzemos visita de inspeção em um ferry que chegou do Pará
para operar em São Luís. E para resolver essa situação estamos coletando
assinaturas para fazer a CPI do ferry
para moralizar, para melhorar, para
que os baixadeiros, possam usufruir
do serviço de qualidade=.

Este é um tema muito
difícil e que
acompanhamos desde a
década de 1980. Nossa
recomendação é que os
ferryboats antigos sejam
reformados para que os
usuários não fiquem
sem o serviço de
travessia, pois a Baixada
não pode ficar isolada

A dengue é uma doença infecciosa causada por um
vírus transmitido pelo mosquito Aedes aegypti. A orientação é observar algumas condições do corpo, que podem ser divergentes de uma doença para a outra. <Na
maioria dos casos, os sintomas da dengue duram até
dez dias, dores no corpo e nas juntas são características
marcantes. Mas a fraqueza e mal-estar podem permanecer por algumas semanas=, comenta.
A docente acrescenta que é importante observar os
sinais respiratórios e gripais. <A dor de garganta, congestão nasal, coriza etc., são comuns na Covid-19, mas isso
não é frequente nas arboviroses=, explica. Os principais
sinais de alarme em relação ao coronavírus, são o cansaço, a falta de ar e a piora dos sintomas. <Então, se existe
uma evolução destes sintomas ao longo dos dias, devese procurar um pronto-atendimento o mais rápido possível=, orienta.

A dor de garganta, congestão nasal,
coriza etc., são comuns na Covid-19,
mas isso não é frequente nas
arboviroses
O estado do Maranhão em 2021, registrou 49,32% a
menos de dengue quando comparado ao ano anterior.
No total, foram 1298 casos conﬁrmados da doença no
ano passado. Mas, no ﬁnal de 2021, quando 94% dos 217
municípios realizaram o Levantamento de Índice Rápido para Aedes aegypti ( LIRAa), o resultado foi de alta
para 33 municípios. Por isso, ﬁque atento às dicas para
evitar a proliferação do mosquito:
• Vire garrafas, baldes e vasilhas para não acumularem
água
• Coloque areia nos pratos e vasos de plantas
• Feche bem os sacos e lixo
• Guarde os pneus em locais cobertos
• Tampe bem a caixa-d´água
• Limpe as calhas

10

VIDA

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

oimparcial.com.br

São Luís, sexta-feira, 10 de junho de 2022

DOM PEDRO

DEMARCAÇÃO

Justiçapededesintrusão
daTerraIndígenaKrikati

Suspeitodemataresposa
deveirajúripopular

A Funai ajuizou ação civil pública na Justiça Federal, no ano de 2017, com o objetivo de
assegurar à etnia Krikati o usufruto exclusivo sobre as suas terras originárias

O

Ministério Público Federal
(MPF) entrou com pedido
de liminar na Justiça Federal
para que sejam canceladas
as audiências de conciliação e retomado, com urgência, o trâmite do
processo de desintrusão da Terra Indígena (TI) Kritati, localizada nos municípios de Montes Altos, Amarante do
Maranhão, Lajeado Novo e Sítio Novo
(MA). A área se encontra demarcada e
homologada desde o ano de 2004,
contudo, a sua desintrusão ainda não
foi ûnalizada, o que possibilita a permanência de ocupantes não indígenas dentro de seus limites territoriais
e aumenta o risco de conüitos na região. Por essa razão, a Funai ajuizou
ação civil pública na Justiça Federal,

no ano de 2017, com o objetivo de assegurar à etnia Krikati o usufruto exclusivo sobre as suas terras originárias. O MPF atua na referida ação como
ûscal da ordem jurídica. A ação teve o
seu desenrolar sobrestado para que
fosse realizada tentativa de solução
pela via da conciliação. Dessa forma, a
Justiça Federal promoveu a identiûcação dos não indígenas que ainda se
encontravam dentro da TI Krikati, em
2017, bem como suspendeu o trâmite
do processo.
Todavia, após longos anos desde
então, o Ministério Público Federal
entende que a solução conciliatória se
comprovou inviável, requerendo à
Justiça Federal de Imperatriz a retomada do curso do processo.

Desde 2004, a demarcação da Terra
Indígena Krikati foi homologada por
decreto presidencial, mas nunca houve a efetivação de sua desintrusão, isto é, da desocupação dos não indígenas inseridos em seus limites territoriais, de modo a concretizar o direito
estipulado no art. 231 da Constituição
Federal, que reconhece o usufruto exclusivo dos indígenas sobre as suas
terras originárias.
Recentemente, o Conselho Indigenista Missionário (Cimi) encaminhou
ofício ao MPF, com o relatório de monitoramento ambiental da Terra Indígena Krikati, elaborado pelas lideranças da etnia a partir de diligências realizadas entre 20 e 23 de janeiro deste
ano.

IANCA DO AMARAL FOI MORTA A TIROS NO DIA 2 DE MAIO
A Justiça aceitou a denúncia do Ministério Público e
transformou em réu Rony Veras Nogueira, de 41 anos,
suspeito de matar sua esposa, Ianca Vale do Amaral, de
26 anos, em Dom Pedro. Com esta decisão, o empresário
deve ir a um júri popular.
No dia 2 de maio, Rony Veras foi preso em uma zona
rural da cidade de Vargem Grande. De acordo com a polícia, o suspeito estava no carro com a irmã e um advogado quando foi localizado e detido pela polícia.
O caso
No dia de 30 de abril, Ianca Vales do Amaral, de 26 anos,
foi assassinada a tiros pelo seu marido Rony Veras Nogueira, de 41 anos, o crime foi motivado por ciúmes. O
casal discutiu em casa e em seguida, a vítima foi alvejada com tiros na perna, na cabeça, tórax e no braço.
Ela não resistiu a gravidade dos ferimentos e morreu
no local. Após o crime o empresário se escondeu em um
dos cômodos da casa.
O empresário conseguiu fugir pelos fundos da residência. Ianca Vale e Rony Veras haviam se casado em
2021. O suspeito é proprietário de um posto de combustível e uma churrascaria na cidade de Dom Pedro.

OPERAÇÃO SILÊNCIO

12 pessoas são presas
Relatório e fotografias constatam atos ilícitos em ação policial

DROGAS E ARMAS FORAM APREENDIDAS COM OS SUSPEITOS

Por por meio do relatório e fotograûas apresentados, foram constatados
diversos atos ilícitos dentro da TI Krikati, como, por exemplo, a retirada de
madeira, a presença de tratores dentro da área, o desmatamento de novas
áreas para plantação, a abertura de
novos pastos, a presença de novos
ocupantes, o retorno de ocupantes já
indenizados, a ediûcação de casas novas, a construção de cercas e muros
nas regiões por eles ocupadas e a remoção dos marcos de cimento que
delimitam a TI. A retirada de tais marcos, bem como a chegada de novos
ocupantes e o retorno de outros já indenizados, evidenciam a má-fé de
parte dos não índios que ocupam o
território Krikati, já devidamente demarcado e homologado por decreto

presidencial. Além disso, o Ministério
Público Federal constatou a existência de diversos autos de infração recentemente lavrados pelo Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), a
partir de crimes ambientais praticados no interior da TI Krikati, o que demonstra que, mesmo com a tentativa
de solução conciliatória, a prática de
crimes ambientais não foi interrompida. Por esse motivo, o MPF pede à
Justiça Federal de Imperatriz o cancelamento das audiências para tentativa
de conciliação, devendo o processo
retomar o seu curso regular, com o objetivo de acelerar a solução do litígio.
Além disso, foi requerido o deferimento do ingresso da Associação Vyty
Cati das Comunidades Indígenas

Timbira do Maranhão e do Tocantins
e do Conselho Indígena Pep’Cahyc
Krikati, como assistentes litisconsorciais da parte autora, bem como do
Conselho Indigenista Missionário, este na qualidade de amicus curiae.
Por ûm, ante a constatação do aumento da prática de crimes ambientais no interior da TI Krikati, em patamar que indica a degradação ambiental no quantitativo aproximado de
1.300 hectares desde 2017, e em virtude dos riscos que essa situação ocasiona à etnia Krikati, de ordem sociocultural e também física, o Ministério
Público Federal requereu à Justiça Federal a concessão de medida de tutela
antecipada, para que o processo de
desintrusão da TI Krikati seja imediatamente retomado.

Uma grande operação da Polícia Civil do Maranhão
foi deüagrada nas primeiras horas da manhã da quintafeira (9), no intuito de fechar o cerco contra os crimes de
associação criminosa e tráûco de drogas no município
de Porto Rico do Maranhão.
A operação batizada de <Silêncio=, é de coordenação
da Superintendência de Polícia Civil do Interior (SPCI),
e tinha como foco cumprir mandados de prisões e de
busca e apreensão contra alvos investigados.
Como resultado da ação policial, foram cumpridos 10
mandados de busca e apreensão, 10 mandados prisão
temporária, além de duas prisões em üagrante delito
pelos ilícitos de tráûco de drogas e posse ilegal de arma
de fogo. Os policiais civis também conseguiram apreender uma arma de fogo, tipo pistola calibre 380, munições de diversos calibres e quantias em dinheiro.
O trabalho policial foi executado por policiais civis do
Grupo de Pronto Emprego (GPE), das Regionais de Cururupu, Pinheiro e Zé Doca.
Após as formalidades legais, os presos foram encaminhados à Unidade Prisional, local em que permanecerão à disposição do Poder Judiciário.
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"CACHORRITOS"

CASTELÃO

Sampaio e Náutico
jogam por recuperação

Suárez,Sheik,Diego
Costa,Wp9…Relembre
mordidasnofutebol

As duas equipes vem de derrota e tentam se recuperar na competição. Sampaio e
Náutico perderam para Criciúma e Vasco da Gama, na rodada passada da Série B

C

om uma atuação péssima e
uma partida logo em seguida, o Sampaio teve pouco
tempo para se preparar para
o jogo contra o Náutico, nesta sextafeira, às 19h, no Estádio Castelão, em
São Luís, pela 12ª rodada da Série B do
Brasileiro. As duas equipes vem de
derrota e tentam se recuperar na
competição.
O técnico do Sampaio, Léo Condé
realizou apenas uma atividade, com
portões fechados. O treinador deve
voltar a reutilizar o esquema 4-3-3 e
promover as voltas de atletas como
Eloir, Rafael Vila e Ygor Catatau. O Tricolor está invicto diante sua torcida e
pretende somar mais 3 pontos para
subir na tabela e encostar no G-4. <Adversário tradicional, treinador experiente, tem bons jogadores, principalmente do meio para frente, mas ao
mesmo tempo a gente tem a nossa
força aqui. Vamos procurar o que eles
têm de forte e explorar alguns pontos
vulneráveis=, disse.
A grande dúvida da equipe é na lateral-esquerda, pois João Victor, então
titular da posição está recuperado de
uma lesão muscular e se tiver condições físicas pode reassumir o lugar de
Hipólito.
No meio-campo Ferreira deve ser
mantido e Eloir e Rafael Vila brigam
por uma posição.
A provável equipe titular do Sampaio para o jogo contra o Náutico tem
Luiz Daniel; Mateusinho, Alan Godói,
Nilson Júnior e Lucas Hipólito (João
Victor); André Luíz, Ferreira e Rafael
Vila (Eloir); Ygor Catatau, Pimentinha
e Gabriel Poveda.

CELSO DA LUZ/ ASSESSORIA DE IMPRENSA CRICIÚMA E.C

SAMPAIO PERDEU POR 3 X 1 PARA O CRICIÚMA EM JOGO DA 11º RODADA DO BRASILEIRO

Náutico

Sofrendo com muitos desfalques, o
Náutico teve boas notícias na véspera
da partida contra o Sampaio Corrêa,
nesta sexta-feira, no Castelão. A delegação alvirrubra embarcou para São
Luís reforçada pelo lateral-esquerdo
Júnior Tavares e do volante Rhaldney.
Recuperados de problemas médicos,
os jogadores podem virar opções para
o técnico Roberto Fernandes.
Contudo, os dois atletas ainda vão
passar por avaliações médicas antes
do duelo contra o Sampaio. Rhaldney
se curou de uma virose, mas perdeu
muito peso e por isso, foi vetado da último jogo, contra o Vasco. Já Júnior Tavares se recuperou de uma entorse no
tornozelo, mas ainda não está 100% ﬁsicamente.
Caso sejam conﬁrmados, os dois

amenizam os problemas do técnico
Roberto Fernandes, que ainda aguarda a situação do lateral-direito Victor
Ferraz, que mesmo desgastado, também viajou com a delegação. O volante Richard Franco, suspenso, é baixa
certa. O departamento médico, porém, ainda conta com três jogadores.
São eles: Hereda (lesão de menisco),
Bryan (lesão no joelho) e Luis Phelipe
(lesão na coxa). Kieza, Niltinho e Aílton estão na fase de transição.
Outros jogadores que o técnico Roberto Fernandes não vai poder contar
são o zagueiro Camutanga, que vai se
apresentar ao Atlético-GO na próxima
segunda-feira e não joga mais pelo
Náutico e os recém-contratados João
Lucas e Geuvânio ainda não têm condições físicas.

TROCA DE COMANDO

Dorival Júnior deixa Ceará a caminho do Flamengo

TÉCNICO DORIVAL JÚNIOR SUBSTITUIRÁ PAULO SOUSA, CUJA DEMISSÃO AINDA NÃO FOI ANUNCIADA PELA DIRETORIA DO FLAMENGO
O técnico Dorival Júnior está de
saída do Ceará para o Flamengo. Dorival assinará contrato até dezembro
deste ano com o Rubro-Negro e assumirá o posto de Paulo Sousa, cuja demissão ainda não tinha sido anunciada até o fechamento desta edição.
Dorival Júnior chegou ao Ceará
após a saída do Tiago Nunes, no dia 28
de março deste ano, e deu nova cara
ao time. Começou a usar três volantes, recuperou jogadores que estavam
em fase ruim, como o atacante Cléber,
e comandou a equipe na ótima campanha na Copa Sul-Americana.
O Ceará foi o único clube que venceu os seis jogos da fase de grupos do
torneio. Em 73 dias sob o comando do
treinador, o Vozão venceu 11 jogos,

empatou quatro e perdeu três.
A saída de Dorival, que ganhou o
carinho da torcida do Ceará, é um duro golpe para a equipe, que vem em
ascensão na Série A – chegou a ocupar
o Z-4 e atualmente está no 12º lugar,
com 13 pontos, um a mais que o Flamengo.
Terceira passagem pelo Flamengo
Dorival Júnior comandará o Flamengo pela terceira vez. Na primeira passagem, chegou ao clube em julho de
2012. Naquele ano, a equipe terminou
o Brasileirão em 11º lugar. O treinador
foi mantido para o ano seguinte, mas
acabou demitido em março de 2013
porque não aceitou reduzir seus salários em 50%, como desejava a diretoria rubro-negra. Foram 15 vitórias, 11

empates e 10 derrotas do time nesse
período. Em setembro de 2018, Dorival Júnior voltou ao Flamengo para
comandar a equipe na reta ﬁnal do
Brasileirão. Em 12 jogos, foram sete
vitórias, três empates e duas derrotas.
A campanha levou o time ao vicecampeonato nacional. Um dos casos
mais emblemáticos do treinador naquele ano foi o desentendimento com
Diego Alves, que se recusou a viajar a
Curitiba e foi afastado.
Apesar da boa campanha, Dorival
não ﬁcou em 2019. Recém-eleito para
presidir o clube, Rodolfo Landim
acertou a contratação de Abel Braga.
No ﬁm de 2019, Dorival fez um acordo
com o Flamengo para receber cerca
de R$ 13 milhões a que tinha direito.

Na vitória do Ceará sobre o América-MG, na última
quarta-feira (8), o atacante Wellington Paulista, do Coelho, deu uma mordida leve no ombro do zagueiro Messias, do Vovô. No pós-jogo, o beque falou que tudo foi apenas uma brincadeira, que os dois são amigos e que estava tudo bem. No entanto, na história do futebol, outros
episódios com mordida ﬁcaram – sem trocadilhos –
marcados.
Adivinha o primeiro da lista?
Impossível falar de mordidas no futebol sem citar o <rei=
delas: Luis Alberto Suárez. Na Copa do Mundo de 2014, o
uruguaio aplicou uma mordida no italiano Chiellini. O
atacante recebeu uma punição severa da FIFA e foi banido por quatro meses do futebol. Essa não foi, inclusive, a
única mordida do atacante.

A “estreia” do uruguaio mordedor
Em 2010, Suárez atuava pelo Ajax. Num duelo contra o
PSV, o uruguaio mordeu o atacante Bakkal. A punição
não foi tão pesada quanto a da Copa. Foi, inclusive, a
mais amena de todas, talvez até por se tratar da primeira
mordiscada. À época, Suárez pegou dois jogos de suspensão pelo Ajax. A Federação Holandesa o puniu com
outros sete jogos.
Mordeu ou não mordeu?
A vitória da França por 1 a 0 sobre a Alemanha na Eurocopa de 2021 ﬁcou marcada por um lance controverso.
O meia francês Paul Pogba deixou o campo no ﬁm do
primeiro tempo reclamando ter sido mordido pelo zagueiro alemão Antonio Rüdiger. Após o jogo, Rüdiger
negou que tenha tentado morder o colega francês. Já
Pogba manteve a dúvida no ar, mas garantiu que estava
tudo bem entre os dois jogadores.
Sheik também morde!
Na ﬁnal da Libertadores de 2012, o brasileiro Emerson
Sheik mordeu a mão do argentino Matías Caruzzo, do
Boca Juniors. Seis anos depois, o brasileiro chegou a
convidar o argentino para um jogo festivo, de ﬁm de
ano, mas Caruzzo não conﬁrmou presença. Mágoas? A
saber.

Mordida em clássico? Temos!
Carvajal e Mandzukic trocaram puxões, empurrões, e o
jogador do Real Madrid até tentou dar um soco no atacante do Atlético de Madri. O lance polêmico aconteceu
aos 17 minutos do segundo tempo, quando os dois jogadores disputavam espaço em uma jogada dentro da área
do Real Madrid. Os dois agarraram a camisa do adversário, e a boca de Carvajal ﬁcou muito próxima do braço
de Mandzukic, quando poderia ter ocorrido a mordida.
Na sequência, o lateral tenta se desvencilhar do rival e
dá um soco fraco no peito do atacante croata. O lance de
2015 rendeu memes na internet.
O mordido defendeu o mordedor
O ano era 2016 quando, na Copa da Inglaterra, Diego
Costa mordeu Gareth Barry no duelo entre Chelsea e
Everton. O jogador foi expulso, mas como o atacante rival saiu em defesa de Diego Costa, garantindo que ele
não o mordeu, o jogador escapou da punição. A atitude
do atleta gerou memes nas redes sociais.
Sobrou até pra Vini Júnior…
Em 2018, na segunda partida oﬁcial na Espanha, Vinícius Júnior voltou a impressionar o país com seu futebol. O brasileiro marcou os dois gols do Real Madrid
Castilla (o time B merengue) no empate com o Atlético
de Madrid B em 2 a 2. Além de balançar as redes, a exjoia do Flamengo também foi perseguida pelos defensores rivais, chegando inclusive a levar uma mordida na
cabeça de um deles.
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CULTURA LOCAL

DIA DOS NAMORADOSS

As melhores séries de
comédia romântica
Se você é mais fã de séries do que filmes, veja as melhores séries de comédia romântica
para assistir agarradinho com seu mozão neste fim de semana dos namorados

A

s comédias românticas são a
pedida perfeita para o Dia dos
Namorados, que já está chegando. No cinema, vários títulos ûzeram história e se tornaram
verdadeiros clássicos no gênero, mas
há também de se valorizar as séries de
comédia romântica, que também têm
tramas de aquecer o coração.
Se você é mais fã de séries do que
ûlmes, veja abaixo uma lista das ;melhores séries de comédia romântica
para assistir agarradinho com seu
mozão neste ûm de semana dos namorados. Dê uma olhada na nossa seleção e prepare a maratona!

cionamento.

Will & Grace
Um pouco diferente das outras sitcoms que apresentamos, Will & Grace
foca especialmente no relacionamento dos protagonistas que nomeiam a
Amor e Anarquia
série. São dois amigos que costumaAmor e Anarquia é uma série sueca vam namorar até Will descobrir que
bastante divertida, inusitada e de era gay e não podia ûcar com Grace.
poucos episódios que fará você maraA partir daí, vemos os dois se envoltonar tudo num dia só! Aqui nós co- vendo em vários relacionamentos,
nhecemos Soûe, uma consultora ca- mas sempre voltando um para o outro
sada e mãe de dois ûlhos, contratada para apoio emocional. A série é bem
para modernizar uma antiga editora. divertida e até contou com uma nova
Lá, ela conhece Max, um jovem técni- temporada anos após seu término.
co de TI com quem começa um inesperado jogo de interesse, paixão e se- Três Metros Acima do Céu
dução.
Prepare-se para viajar para a Itália
durante o verão nessa história delicioMad About You
sa da Netüix. Na beira do Mar AdriátiUma sitcom um pouco mais antiga, co, conhecemos Ale e Summer. Ele,
Mad About You é outra das séries de um ex-campeão de motociclismo, oucomédia romântica que você não po- sado e determinado a retomar as réde perder. Ela contou com 7 tempora- deas da sua vida; ela, nem um pouco
das em sua exibição original, mas ga- conformista, sonha em voar para lonnhou uma temporada extra no ûnal ge, mesmo sabendo que é ela quem
de 2019 também.
mantém sua família de pé.
Ela foca especialmente na vida de
Os dois se apaixonam e vivem mocasado dos protagonistas, o que gera mentos únicos e inesquecíveis. O rosituações bem diferentes das séries mance vai ûcando cada vez mais inque mostram casais no início do rela- tenso sob o calor dos dias ensolara-

Rosa Reis lança clipe
<Caixeira= com Cacuriá
de Dona Teté
<Caixeira= é o 1º videoclipe de Rosa Reis e do Cacuriá
de Dona Teté, um desejo antigo da cantora e, também,
uma nova forma de apresentar seu trabalho, mostrando
a musicalidade do som das caixas, a voz que ecoa no
tempo e o gingado do cacuriá para além de nossas fronteiras.

dos, transformando essas férias numa
jornada transformadora e inesquecível.
Dash e Lily
Baseada no livro homônimo, Dash
& Lily resgata a inocência e a magia do
Natal numa história fofa e repleta de
romance. Aqui somos apresentados a
dois opostos: Dash, que odeia as festas de ûm de ano e não supera o término com a ex; e Lily, que tem como
época favorita do ano o Natal.
Ao esconder um caderno com pistas numa livraria, Lily inicia um jogo
com Dash, sem que ambas partes saibam com quem estão conversando.
Love

<É um momento mágico que estamos vivendo no Laborarte, é muito trabalho, muita ação, mas ao mesmo
tempo muita alegria muita felicidade em poder estar
novamente na rua, levando a nossa história, a nossa arte, os nossos trabalhos e, poder estar, juntinho só público nas apresentações só Cacuriá, nos shows. Estamos
ainda nessa expectativa grande desse nosso videoclipe,
que foi feito com muito amor e muito carinho, então eu
acho que vai ser muito bacana e isso nos enche de alegria e nos enche de felicidade. Poder estar mostrando
esse trabalho novo e tudo aquilo que a gente faz pra população=, comenta Rosa Reis.

Para fechar as indicações, Love é
aquela série que pelo menos um episódio é necessário para fechar o dia.
Com boas doses de comédia, conhecemos Mickey e Gus: ambos românticos incorrigíveis, mas com vidas e
personalidades bastante distintas.
O engraçado aqui é justamente o
momento que suas vidas se cruzam e
como eles vão permanecendo juntos.
Entre decepções amorosas e trapalhadas sociais, Love é até hoje uma das
melhores série de comédia romântica
da Netüix 4 se não for a melhor.

PROGRAMAÇÃO ESPECIAL

Arraial Sesc Balaio de Sotaques retorna amanhã
alegria e diversão para toda a família.
Por isso, no arraial do Sesc não pode
faltar um bom forró pé-de-serra, as
deliciosas comidas típicas a preços
acessíveis, barraca recreativa para garantir a diversão da criançada e ações
de educação e saúde, tudo com muita
segurança e tranquilidade.
Nosso arraial abre espaço também
para a solidariedade. Na noite de
abertura, o acesso a festança é mediante a doação de 1 kg de alimento não
perecível que será destina do às instituições assistidas pelo Programa Mesa Brasil Sesc. Ao longo da programação, a campanha continua com doações facultativas. Faça parte dessa rede de solidariedade!
Mais do que entretenimento, o Projeto Balaio de Sotaques busca a promoção, difusão e valorização do Patrimônio Cultural e Memória Social
do Maranhão, valorizando nossa
identidade e apoiando manifestações
que mais do que divertir e encantar,
são responsáveis pela preservação da
Junho começa e já sentimos o calor memória, ritualidade, oralidade e a
das fogueiras! O rufar dos pandeiros ancestralidade que compõe nossa
ecoam pelos arraiais anunciando que cultura. Venha prestigiar o melhor que
a maior festa popular de nosso estado o São João tem a oferecer. Te esperadesperta em meio ao brilho, tradição, mos no Balaio de Sotaques 2022!
poesia e religiosidade que compõe o
São João do Maranhão e que ano após Conﬁra a programação:
Dia 11/06 – Sábado
ano nos encanta e emociona; seja peSESC TURISMO
lo bailado das índias, pela beleza das
ABERTURA
indumentárias ou pela poesia das toa19h 3 Show de Gabriel Melônio;
das que já se tornaram baluartes de
20h 3 Boi de Nina Rodrigues;
nossa cultura.
21h 3 Boizinho Barrica;
Além de uma diversiûcada progra22h 3 Boi de Morros;
mação que reúne o melhor de nossas
23h 3 Boi de Axixá.
manifestações artísticas, a agenda do
Dia 17/06 – Sexta
Balaio de Sotaques também inclui
20h30 às 23h 3 Forró com Xote;
ações formativas, vídeo-memória que
20h 3 Quadrilha Asa Branca;
trabalha a temática do patrimônio
21h 3 Boi da Fé em Deus;
imaterial através de manifestações
22h 3 Boi de Morros;
como o Boi de Matraca, além de apoi23h 3 Boi de Maracanã.
ar arraiais e batizados, fortalecendo a
Dia 18/06 – Sábado
cadeia artístico-cultural de nosso esBalaio de Brincadeiras 3 Educação
tado.
O Balaio de Sotaques é sinônimo de Infantil Sesc
Dois anos se passaram e a alegria,
cores e ritmos do São João regressam,
enchendo o coração dos maranhenses de emoção e expectativa. Após duas edições on-line, o tradicional arraial Sesc Balaio de Sotaques retorna
com uma programação que vai da
quadrilha ao tambor de crioula, representando a diversidade presente
na cultura popular maranhense. Com
início no dia 11 de junho, o Balaio de
Sotaques acontece nas unidades do
Sesc em São Luís, Raposa e Caxias até
o dia 26.

14h 3 Brincadeiras juninas;
15h 3 Contação de histórias com
Cris Campos;
16h 3 Boi de Sonhos;
20h30 às 23h 3 Forró das Sereias
(Jardins);
20h 3 Boi da Floresta;
21h 3 Boi Brilho da Ilha;
22h 3 Boi de Axixá;
23h 3 Boi da Maioba.
19/06 – Domingo
11h às 14h 3 Show de Fábio Alta
Tensão.
SESC DEODORO
Dia 13/06 – Segunda
15h às 19h 3 Arraial do Grupo Social
de Idosos com apresentação de grupos convidados e Boi Brilho do Sesc
17h 3 Tambor de Crioula de Mestre
Felipe
Local: Praça do Pantheon
Dia 15/06 – Quarta
12h 3 Show <Catirinas Entoadas=
com Alessandra Loba e banda;
15h 3 Vídeo Memória com Boi de
Maracanã
Plataforma: Youtube e Instagram.
Dia 16/06 – Quinta
12h 3 Quadrilha Fogueira Viva.
Dia 22/06 – Quarta
12h 3 Show de Luciana Pinheiro.
Dia 23/06 – Quinta
18h 3 Cacuriá de Dona Teté;
19h 3 Boi de Santa Fé;
20h 3 Boi de Morros.
Dia 24/06 – Sexta
18h 3 Dança Portuguesa Vira Lusitano;
19h 3 Boizinho Barrica;
20h 3 Boi de Nina Rodrigues.
SESC COMUNIDADE / RAPOSA
25/06 – Sábado
19h 3 Quadrilha <Os Danados=;
19h30 3 Boi de Rama Santa;
20h 3 Boi Encanto do Olho D’Água.
Local: Quadra Sesc Comunidade 3
Raposa/MA
*Programação sujeita a alterações.

Para que esse sonho seja realizado, foi desempenhada uma força tarefa por trás das câmeras; literalmente
um trabalho coletivo, que envolve produção de ûgurinos, gravação e edição. Falando em coletivo, uma grande Campanha de Financiamento está sendo realizada.
A campanha de ûnanciamento coletivo foi feita para
levantar recursos para cada etapa dessa produção e é
feita por meio de metas, que no total, somam três. Se a
primeira meta for alcançada, o videoclipe será lançado
no dia 27 de junho no Arraial da Praça Santo Antônio,
dia do Aniversário de Dona Teté. Já o lançamento do teaser do clipe será antes, no dia 13 de junho, no batizado
do Cacuriá de Dona Teté.
Recompensas
Durante a campanha, estão sendo ofertadas algumas
recompensas nas mais diversas faixas de valores, entre
R$15 e R$250, mais uma motivação para que as pessoas
colaborem para a realização desse sonho coletivo. A cada meta alcançada, será possível realizar uma etapa da
produção do videoclipe.
Entre as recompensas estão: 1 cartão virtual de agradecimento; 1 Cd da coletânea do Cacuriá de Dona Teté;
1 Copo Ecológico Personalizado; Adesivos com artes de
Nuninho e Romildo Rocha; 1 Ecobag Personalizada; 1
camisa colab Laborate e Vista Santê.
O link para acessar a campanha: https://benfeitoria.com/projeto/caixeira?ref=search
Sobre Rosa Reis
A artista iniciou sua vida artística musical no coral
São João e mais tarde migrou para o Laborarte, onde encontrou espaço fecundo, ûrmou raízes e intensiûcou
sua prática artística. Em 1989, realizou seu primeiro
show solo chamado <Cantareira= e continua nos palcos
até hoje. Rosa, mulher preta, mãe, avó e artista é quem
produz e gerencia sua carreira e, há 33 anos, canta sua
terra por meio da música popular, da sua gente preta, indígena, cabocla e sempre busca levar essa musicalidade
o mais longe possível. Hoje, ela deseja produzir um videoclipe junto com o grupo que ama, o Cacuriá de Dona
Teté.

