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ELEIÇÕES

ANÁLISE

Partidos federados convivem
com as desavenças de origem
Enquanto as federações partidárias, que passarão a valer a partir das eleições deste ano “uniram” adversários locais no mesmo campo político
começam a enfrentar dissidências e pode resultar em uma espécie de “casamento de fachada” em parte dos estados. Inclusive no Maranhão
Tocantins, Mato Grosso, Maranhão e
Distrito Federal. Os principais focos
de atrito se dão entre PT e PV, partido
s partidos federados e os que na última legislatura se alinhou a
avulsos que dispensaram partidos de centro-direita em estados
esse tipo de casamento por como a Bahia, Rio de Janeiro e São
tempo determinado e que Paulo.
terão a primeira experiência de conviMistura incolor a adesão à federavência até 2026, já demonstram que ção e o apoio à pré-candidatura do exnem tudo é um roseiral perfumado na presidente Luiz Inácio Lula da Silva
convivência. No Maranhão a fusão do fez com que parte dos ûliados que
DEM com o PSL na criação da União nunca tiveram qualquer simpatia peBrasil, já mostra os deputados fede- lo petismo e por Lula deixassem seus
rais Juscelino Filho e Pedro Lucas Fer- partidos de origem. Mas ainda há
nandes, ainda em ambiente de ten- uma parcela que permaneceu no PV e
são. Os dois, procedentes do PSL e do ainda assim üerta com candidatos de
DEM disputam o comando estadual outros partidos nos estados. No Marada União Brasil e estão indiferentes à nhão é estranho ver, por exemplo, o
pré-candidatura do presidente Lucia- deputado estadual Adriano Sarney
no Bivar ao Planalto. Ele gerencia a fa- ombreado no palanque com os petisbulosa soma dos recursos dos Fundos tas e <comunistas= como Márcio Jerry.
Eleitoral e Partidário. A bolada só do Os <verdes= não combinam com os
Fundo Eleitoral beira a R$ 1 bilhão.
<vermelhos=.
Enquanto as federações partidáriÉ quase impossível não haver ruído
as, que passarão a valer a partir das ou mesmo estrondo durante a cameleições deste ano <uniram= adversá- panha. Principalmente, quando a rerios locais no mesmo campo político frega chegar aos municípios, onde as
começam a enfrentar dissidências e divergências locais se tornam uma
pode resultar em uma espécie de <ca- condição de vida ou morte. Em São
samento de fachada= em parte dos es- Paulo, por exemplo, ao menos 12 pretados. Inclusive no Maranhão. No feitos do PV anunciaram apoio à reecampo da esquerda PT, PC do B e PV leição do governador Rodrigo Garcia
estarão de <papel passado= pelos pró- (PSDB) em detrimento da pré-candiximos quatro anos, assim como o datura do ex-prefeito Fernando HadPSOL e a Rede.
dad (PT). No Maranhão, a luta nos
Na centro-direita, se uniram o municípios é mais aguerrida, mesmo
PSDB e Cidadania. Se a esquerda já vi- sendo uma disputa estadual e federal.
ve às turras entre si, imagine o que da- Vários deputados hoje <casados= nas
rá na campanha de esquerdistas com federações, até agora disputam as licentristas e direitista atuando nos deranças locais com unhas e dentes.
mesmos redutos em busca do eleitor,
A federação uniu no Estado sob o
completamente desinformado sobre mesmo guarda-chuva adversários
tais amarrações.
históricos: o PCdoB, que já abrigou o
Batizada com o nome <Brasil da Es- ex-governador Flávio Dino (PSB) até
perança=, a federação PT-PCdoB-PV outubro do ano passado, estará unido
enfrenta imbróglios na montagem de ao PV, partido ligado à família Sarney
palanques estaduais em Pernambuco, que fez oposição ferrenha ao governo
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O

taxado de <comunista=.
Hoje, o neto do ex-presidente José
Sarney diz ter não restrição a Flávio
Dino e defende a necessidade de
aprofundar o diálogo.

<Estamos vivendo um
novo momento no
Maranhão sem aquela
dicotomia entre Sarneys
e anti-Sarneys. É um
projeto uma nova
geração=, diz o
deputado estadual
Adriano Sarney (PV).

Fundo eleitoral: o que é
e quais as controvérsias
sobre ele
O fundo eleitoral foi criado em 2017, dois anos depois
de o Supremo Tribunal Federal (STF) proibir a doação de
empresas para campanhas eleitorais. E, neste sexto vídeo da série especial <Beabá da Política=, do Estado de
Minas, explicamos como é distribuído o Fundo Especial
de Financiamento de Campanha (FEFC) e a diferença
dele para o fundo partidário.
O Fundo Eleitoral tem como destinação o ûnanciamento de campanhas políticas. Por isso mesmo ele só é
distribuído durante anos eleitorais. De acordo com o
Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a fonte do fundo é
composta de <dotações orçamentárias da União, multas
e penalidades de natureza eleitoral, doações de pessoas
físicas depositadas diretamente em contas criadas pelos
partidos políticos somente para isso e algum outro recurso que possa ser atribuído por lei=, conforme descrição no site do próprio TSE.
A distribuição dos recursos ûnanceiros segue os critérios previstos no artigo 16-D da Lei das Eleições. Todos
os partidos têm direito a 2% do total dos recursos: 35%
são divididos entre as legendas que contenham pelo
menos um deputado federal, seguindo a proporção de
votos que cada partido recebeu nas Eleições de 2018.
Distribuição pelas bancadas
Os partidos com políticos na Câmara dos Deputados
recebem 48%, conforme a proporção das respectivas
bancadas. E os 15% restantes são distribuídos proporcionalmente à representação dos partidos no Senado Federal, incluindo aí os senadores cumprindo o segundo
quadriênio dos mandatos.
É importante distinguir os dois tipos de fundos destinados à políticos. O Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos, também conhecido como Fundo Partidário, é destinado à manutenção dos
partidos políticos, como despesas cotidianas das legendas, como contas de luz, água, aluguel, passagens aéreas
e salários de funcionários, entre outras, e é distribuído
mensalmente.
Criado em 1965, atualmente é regulamentado pela
Lei 9.096/1995. Em 2021, foram distribuídos pouco mais
de R$ 783 milhões: 5% desse valor é distribuído igualmente entre todos os partidos legalmente registrados.
Os 95% restantes são divididos proporcionalmente de
acordo com o número de deputados que cada partido
tem na Câmara dos Deputados.
O <Beabá da Política=
A série Beabá da Política reuniu as principais dúvidas
sobre eleições em 22 vídeos e reportagens que respondem essas perguntas de forma direta e fácil de entender.
Uma demanda cada vez maior, principalmente entre o
eleitorado brasileiro mais jovem. As reportagens estão
disponíveis no site do Estado de Minas e no Portal Uai e
os vídeos em nossos perûs no TikTok, Instagram, Kwai e
YouTube.

<Tabelinha= com a tia

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 012/2022. 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
do tipo MENOR PREÇO por ITEM, cujo objeto é Contratação de empresa especializada em
aquisição instalação de equipamento para academias ao ar livre para o municipio de CoroatáMA. A realização do certame está prevista para o dia 27 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
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.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COROATÁ
COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO
Praça Dr. José Sarney, 159 – Centro – Coroatá – MA

Adriano é candidato à renovação
do mandato, tendo a tia Roseana
Sarney na <tabelinha=, disputando
uma cadeira na Câmara dos Deputados. Os Sarney têm longa aûnidade
política com o governador Carlos
Brandão, portanto o MDB está alinhado com o PSB na disputa do governo
estadual, junto com o PT de Felipe Camarão e do ex-presidente Lula, aliados da família Sarney durante o tempo em que o partido governou o Brasil.

mente, no quesito Fundo Eleitoral e
Fundo Partidário que a União Brasil
abocanha a maior fatia, além do tempo de TV e rádio.
Há um visível mal estar regional
nos estados onde não se observa qualquer movimento de discordância ou
concordância da pré-candidatura do
deputado federal pernambucano Luciano Bivar à presidência da República.
Por um lado, oriundo do DEM, que
presidiu no Maranhão, Juscelino Filho
não apoia o projeto presidencial do
União nem tanto
parlamentar, seguindo a inclinação
Já na União Brasil a situação inter- do presidente nacional do partido, o
na não é de plena serenidade e tapi- baiano ACM Neto, que tende a apoiar
nhas nas costas. Desde quando o PSL o presidente Jair Bolsonaro (PL).
e o DEM se uniram em 2021, no Maranhão, a disputa pelo comando da nova legenda virou divergências entre o
presidente do DEM, deputado federal
Juscelino Filho, e o deputado federal
Pedro Lucas Fernandes, que dirigia o
PSL no estado antes mesmo de ser ûliado oûcialmente.
A situação acaba contaminando as
bases municipais dos dois partidos
transformados em um só. Principal-

Por outro, está Pedro Lucas Fernandes, que simpatiza com a pré-candidatura de Luciano Bivar, mesmo sabendo que ele diûcilmente se sustentará, e num eventual segundo turno,
seu caminho será o apoio à candidatura do ex-presidente Lula, independentemente de quem vier a ser o seu
oponente.
O comando do partido alega que
são prefeitos ligados a deputados que
deixaram a legenda na janela partidária e que tendem a não permanecer
nas próximas eleições municipais.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2022. 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
do tipo MENOR PREÇO por ITEM, cujo objeto é Contratação de empresa especializada em
fornecimento de tonner e peças para impressora e manutenção de impressora para diversas
secretarias do municipio de Coroatá-MA, ano 2022. A realização do certame está prevista para
o dia 24 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 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.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SESC/MA Nº 22/0007-PG
O SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO, Departamento Regional no Maranhão, comunica aos
interessados que realizará Pregão Eletrônico, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE,
representado pelo MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO, cujo objeto é contratação de
empresa especializada para a prestação de serviço de reserva, emissão, marcação,
remarcação, endosso e fornecimento de passagens aéreas, nacionais e internacionais,
reservas em hotel e contratação de hospedagem, mais prestação de obrigações
acessórias, destinadas aos servidores, excursionistas, convidados e colaboradores
eventuais, quando em viagem a serviço do Serviço Social do Comércio - Sesc-MA, pelo
período de 12 (doze) meses, conforme este Instrumento Convocatório e seus anexos. O
prazo para recebimento das propostas é até às 13h do dia 23/06/2022 no endereço eletrônico
www.licitacoes-e.com.br. O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados nos
endereços eletrônicos: www.licitacoes-e.com.br e www.sescma.com.br – Licitações.
São Luís - MA, 07 de junho de 2022.
Rutineia Amaral Monteiro
Diretora Regional
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ENTREVISTA - ADRIANO SARNEY

PV na luta por espaço
dentro da federação

E, passou, uma semana

Deputado estadual revelou que está dialogando com o PT e PCdoB para que seja
definido o protagonismo de cada legenda nas chapas proporcional e majoritária
SAMARTONY MARTINS

O

para a quantidade vagas para estadual
e federal de cada partido. Já na majoritária temos um consenso do apoio a
governador que já declaramos a Carlos Brandão (PSB). Ainda não temos
um consenso para senador e vice-governador. E até esse prazo nós que fazemos parte dessa comissão provisória temos que enviar o nosso consenso ou não consenso por escrito que
serão analisadas pela executiva nacional=, explicou Adriano Sarney, aûrmando que tudo tem que ser formalizado e não apalavreado como ainda
está entre as legendas.

s partidos que tiveram seus
pedidos de federação aprovados pelo Plenário do Tribunal Superior Eleitoral
(TSE) terão que realizar suas convenções eleitorais entre o ûm de julho e o
início de agosto, deûnindo quem
apoiarão nas candidaturas majoritárias (senador, governador e presidente) e suas chapas proporcionais (para
deputados estaduais e federais), por
meio de consenso ou por meio do que
determina o estatuto dos partidos federados
A primeira federação partidária das
Eleições 2022 aprovada foi a Federação Brasil da Esperança (FE Brasil),
formada pelo Partido Comunista do
Brasil (PCdoB), pelo Partido dos Trabalhadores (PT) e pelo Partido Verde
(PV). Sobre o assunto, o deputado estadual e presidente do PV no Maranhão, Adriano Sarney revelou a O Imparcial que o diálogo entre as demais
da legenda está bastante adiantado,
mas ainda há muito, o que se alinhar.
De acordo com o parlamentar as regras da federação foram estabelecidas
pela executiva nacional do PT em um
estatuto registrado em ata que deverá
ser seguido pelos três partidos em comum acordo. <Até do dia 10 de julho
será feito uma comissão provisória da
[nossa] federação no Maranhão, que
será composta pelos presidentes estaduais dos três partidos que deverão
Adriano Sarney ressaltou que o PV
entrar em consenso das chapas pro- está alinhado nacionalmente com o
porcionais e majoritárias. Para a pro- PSB e que não está descartada a possiporcional já entramos um consenso bilidade do PV em apoiar o ex-gover-

nador Flávio Dino ao senado não só
por conta da federação, mas porque o
Maranhão vive uma nova era. <Acabou essa questão da dualidade
<Sarney / anti-Sarney=. Nós temos
que pensar no Maranhão e temos que
ir para frente=, acrescentando que o
PV vai analisar quem são os suplentes
de cada partido nas chapas para depois bater o martelo.
O parlamentar aûrmou que se faz
necessário um diálogo mais amplo
entre as legendas para deûnir o protagonismo de cada uma dentro da federação. <Temos que ver qual é o plano
de governo desse projeto e onde nos
cabe enquanto partido e enquanto
ideologia verde, movimento sustentável, de desenvolvimento econômico
que é a nossa bandeira aqui, de sustentabilidade, da defesa da nossa
Amazônia, dos Lençóis, do meio ambiente. E em que momento nós vamos
debater isso? Tudo tem que ser discutido até o dia 10 de julho, que está logo
ali=, enfatizou Adriano Sarney sobre a
questão da proximidade do prazo.
Sobre o a busca do protagonismo
do PV nas eleições de 2022 com o advento da federação partidária que
ainda é uma novidade para todos os
partidos, Adriano Sarney, aûrmou que
o diálogo vem desde o início do processo. <Falta um entendimento maior
sobre a federação, pois você acaba se
tornando um partido durante quatro
anos. Os três partidos PT, PV e PCdoB
tem que pensar como partido só. O PV
vai buscar espaço dentro desse núcleo dentro desse projeto político para o Maranhão=, adiantou o parlamentar.

PVabertoaodiálogocompartidosqueapoiamLula

ADRIANO SARNEY REVELOU QUE PARTIDO VERDE ESTÁ ABERTO AO DIÁLOGO COM LEGENDAS DO CAMPO POLÍTICO QUE APOIAM LULA

CINCO PERGUNTAS PARA
ADRIANO SARNEY
Sabe-se que os partidos federados
terão que conviver durante quatro
anos como um partido único. Sendo
três partidos com histórias ideológicas diferentes, como o PV se vê nesse
processo?
<O PT e o PCdoB são partidos mais
de esquerda do que o PV. O PV é um
partido mais ao Centro. Tem uma ala
mais ao Centro como eu e uma ala
mais a esquerda como é o caso do
Sarney Filho. Sendo ao Centro eu consigo dialogar com a esquerda e com a
direita. É mais difícil eu dialogar com
o extremismo de ambas. Estou mais a
vontade de dialogar com Flávio Dino
do PSB, Marcio Jerry do PCdoB porque eu percebo que eles estão abandonando o extremismo. E essa situação do <anti-sarneysmo= na minha visão acabou. E foi uma iniciativa deles
acabar. E partir daí, que eu comecei a
me aproximar dessa situação mais

pacíûca. E isso convergiu para que a
gente possa pensar mais em nosso estado. E eu vejo Brandão uma ûgura
que eu me identiûco também. Uma
pessoa mais centrada e menos extremista=
E como o senhor vê o seu projeto
de reeleição dentro deste cenário,
uma vez que a ex-governadora Roseana Sarney (MDB) que faz parte da
sua família e está em outro campo
político diferente do seu? Isso contribui ou atrapalha?
<Hoje soma! Porque nós não estamos competindo pelo mesmo espaço.
Ela é candidata a deputada federal e
eu para estadual. Essa equação foi solucionada. Está sendo bom para mim
e para ela e para o estado=
O PV já decidiu se vai apoiar o exgovernador Flávio Dino ao senado?
Existe a possibilidade de apoiar outro nome para o mesmo cargo?
Ainda não. Estamos conversando
com Flávio Dino, mas não tem nada

decidido. Como ainda não tem nada
deûnido, estamos de portas abertas
para dialogar com todos os pré-candidatos ao senado que fazem parte da
base de apoio ao ex-presidente Lula
(PT). Já fomos procurados por précandidatos do próprio PV, indígenas,
quilombolas que querem concorrer
ao senado e que fazem parte deste
campo político que está mais amplo.
Como o senhor vê a polarização
política no Brasil ?
Eu vejo a polarização esquerda e direita. Eu vejo o campo político dividido em Lula e Bolsonaro (PL). E acho
que vai ser resolvido no 1º turno. Por
que essa terceira via não vai decolar.
Lula será eleito.
E aqui no Maranhão?
Acredito que aqui também possa
haver só um turno. Porque se polarizar muito aqui no Maranhão entre
Bolsonaro e Lula, nós que somos Lula
e vamos ganhar com Brandão porque
somos maioria no estado.

Nada demais aconteceu que nossos olhos não tenham visto. Podemos dizer, tal qual era, tal qual está.
Verdade que muitos continuam rezando pela recuperação do governador Carlos Brandão (PSB), outros não,
quando o papel está no pré-candidato, quanto mais
tempo de molho melhor. Muitos concorrentes mandam, diariamente, os seus panüetistas, encomendar a
alma do moço dos Leões. Questão ûca resistência do
sangue sertanejo, difícil a mentira matar para enterrar.
Nenhuma novidade na milionária pré-campanha do
Weverton Rocha (PDT), somente abraços, suor, beijos,
com o mesmo discurso no hangar do foguete que não
recua para trás. Desejou, lá no começo, boa recuperação
ao que ocupa seu lugar de preferido do Dino, mas sua
turma não. Sorte que todas as religiões gostam do Brandão. Por enquanto, nem um, nem ninguém, fez um Maranhão mais feliz.
Parece que Flávio Dino (PSB) e seu sucessor de poder,
Felipe Camarão (PT), botaram gasolina no carro para
percorrer pelos municípios cobrando dos ex-aliados
vergonha na cara depois de oito anos dizendo que o seu
governo foi o melhor da história na política no estado.
Propostas para acabar a miséria, bem, por enquanto,
nenhuma!
Quanto a elegância, no mando e comando dos palácios, continua estacionada com o Paulo Velten e o Othelino Neto (PCdoB) sem um ato de intriga ou de raspar o
fundo do tacho quente na corrida eleitoral. Ambos mantêm os papeis de chefes dos poderes, permitindo a estabilidade do executivo, legislativo e judiciário. Quem dera se todos fossem maduros assim!
E começa uma nova semana, nem precisa mudar a
charge!

Estilo – Destaque, nesse ûnal de semana, na capa do
prestigiado jornal O Imparcial, com direito a página inteira, mostrando a competente gestão no executivo de
São José de Ribamar. Prefeito Júlio Matos (PL) sabe separar a política eleitoral do papel de contratado nas urnas para servir toda a população. Recebeu, com grande
mobilização popular, o pré-candidato Weverton Rocha
(PDT) permitindo expor suas propostas para um Maranhão Mais Feliz, para no dia seguinte continuar vistoriando o trabalho da sua equipe de proûssionais e anunciar mais obras com a antecipação do décimo terceiro para os servidores públicos, devidamente depositado na
última sexta-feira (10). Fato que o experiente prefeito
corresponde aos papeis de homem público, mas, sempre com seu estilo! Foto com a direção do jornal O Imparcial e da comunicação da prefeitura de São José de
Ribamar.

Perderam – Olha, muitos tentaram, do povo da Prefeitura, passando pelos empresários com a participação
dos vereadores agregados ûnanceiramente as catracas
dos ônibus. Mais uma vez, ninguém venceu a resignação e astúcia da experiência que se renova a cada desaûo. Vereador Chico Carvalho (Avante), presidente da CPI
do Transporte Público de São Luís venceu a todos e ûnaliza o bombástico relatório ûnal para aprovação no plenário da Câmara de Vereadores. Depois, o problema do
que está levantado, com depoimentos e documentos, ûca com o prefeito Eduardo Braide (ainda sem partido) e
o Ministério Público Estadual que conta com a promotora Lítia Cavalcante e seu sangue na saliva. Impossível
não acontecer nova licitação com tantas bandalheiras!
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Celio Sergio
E-mail: celiosergio@hotmail.com

OPINIÃO

oimparcial.com.br

São Luís, segunda-feira, 13 de junho de 2022

Câmara aprecia
vetos de Braide
DOUGLAS CUNHA

A Câmara Municipal de São Luís
realiza nessa segunda-feira, 13,
sessão extraordinária para
apreciação de nove vetos do
prefeito Eduardo Braide, a projetos
de lei de vereadores.

Quando os <santos= subiram
dade Operária.
As mensagens obtidas via ligações
telefônicas eram deveras truncadas
Alhures já tivera lido e ouvido a fra- onde a partir de então, tivemos que
se <seria cômico se não fosse trágico=, bater à porta de alguns centros de maaplicável em várias circunstancias nas nifestações espirituais de linha afrobrasileiros instalados naquele bairro,
relações humanas, sobretudo.
É na vertente do abuso com a difu- a ûm de averiguarmos se as informasão da Fé que narro a presente crôni- ções de fato procediam ou não.
Mas dentre um deles o que mais
ca, se é que posso chamar de crônica.
Ávidos para descobrirmos quem nos chamou atenção é que, quando
era o assassino em série das crianças chegamos com duas viaturas, sendo
no Maranhão e em Altamira no estado uma caracterizada e outra descaracdo Pará, haja vista as assinaturas terizada, custamos identiûcar o local
e modus operandis terem demasias onde funcionava os trabalhos daquele
congruências, todos informes que nos segmento de religiosidade, até que,
num galpão improvisado na parte
chegavam, operávamos diligências.
Naquela época haviamos assumido posterior e ao fundos uma residência,
a Superintendência de Policia Civil da ali paramos, batemos palmas a ûm de
Capital maranhense, foram cerca de 3 alguém viesse nos receber.
anos e meio com inúmeras ações ali
Custou bastante a chegada de um
desenvolvidas e fechamento com a
identiûcação, localização e prisão do determinado cidadão. Mas insistíaúnico matador das crianças no epite- mos porque populares começavam a
tado <casos dos meninos emascula- nos apontar que aquele local seria o
tal denunciado onde promoviam as
dos do Maranhão=.
Como estávamos <atirando no es- chamadas <magias negras= que, por
curo=, não deixávamos passar ne- meio de sinais aos policiais, pediam
nhum informe, até se transformar em para que insistíssemos na diligência
informação e com isso viesse subsidi- naquele local.
E assim ûzemos, ou seja, depois de
ar inquérito policial para que, formalizando os trabalhos investigativos, alguns minutos, aparece um cidadão
fosse entregue à Justiça o autor dos de chapéu na cabeça informando que
não morava nenhuma homem de nohorrendos assassinatos.
Pois bem, dentre um dos informes me <x= (o apontado nas ligações tecoletados pelo telefone que dispomos lefônicas). De pronto, perguntamos a
para receber denúncias que pudes- ele quem o era, respondeu-nos que
sem nos levar ao suspeito, uma nos não era o procurado, mas um <cavalo=
chamou a atenção, ou seja, que seria que estaria sob o corpo dele, olhamos
um possível <pai de santo= que tinha para atrás e víamos populares aponseu terreiro de magias no bairro da ci- tando que o tal era exatamente o diri-

SEBASTIAO UCHOA
Advagado

gente espiritual daquele local.
Sem alternativa, veriûcando pelos
tirocínios policiais que aquele homem estaria omitindo algo, pedimos
para que ele se identiûcasse civilmente, momento em que falou não se tratar da pessoa procurada (o homem
<x=), mas, reiterou, de um <cavalo= (tipo de entidade ou <santo= que dizem
receber em suas manifestações religiosas).
Pedimos ainda para que ele nos autorizasse adentrar ao local a ûm de fazermos uma busca, caso fosse possível.
Naquele instante, com receio de ser
desmascarado ou lhe ter alguma medida judicial em desfavor no por vir,
ou até ser convidado a acompanhar a
equipe policial para prestar esclarecimentos na Delegacia, bem como ouvindo de um dos policiais <já que ele
não era o responsável pelo local, pois
era a <entidade= que nos falava, sugeriu-se pegássemos duas algemas,
uma para o <santo= e outro para mencionado cidadão=.
No instante acima, o tal cidadão, de
pronto, disse, <não precisa, pois o santo acabou de subir e agora sou eu
quem voz fala, podem entrar, pois não
devo nada e jamais faria o que me denunciam e determinou a um auxiliar
que ali se encontrava que tocasse o sino para que todos os santos subissem=.
E os <santos= subiram…
Oxalá nos proteja dos brincantes
da Fé!!!

EDITORIAL

Ambiente doente, vidas ameaçadas
Hoje, as doenças
transmitidas por
animais aos humanos
são vistas como fontes
potenciais de novas
crises sanitárias globais,
segundo o alerta
emitido, ontem, por
especialistas da OMS)
Há quase três anos, o planeta enfrenta a luta contra a pandemia provocada pelo novo coronavírus. Desde
2020, em todo o mundo, a covid-19
matou 6,3 milhões de pessoas, sendo
668 mil no Brasil. As perdas foram
amenizadas devido ao notável trabalho de cientistas que, em tempo recorde, produziram a vacina contra a doença. O perigo ainda não foi totalmente superado. O Sars-Cov-2 está
em circulação e, ante sua capacidade
de mutação, continua fazendo vítimas.
Hoje, as doenças transmitidas por

animais aos humanos são vistas como
fontes potenciais de novas crises sanitárias globais, segundo o alerta emitido, ontem, por especialistas da Organização Mundial da Saúde (OMS). No
momento, a varíola do macaco
(monkeypox), provocada por um vírus transmitido por roedores e animais de pequeno porte, domina a
atenção dos cientistas, embora a sua
forma seja mais branda do que a humana. Hoje, a região endêmica é a
África. Mas há casos registrados em 29
países. Entre eles, o Brasil, com um
paciente em São Paulo.
As zoonoses não são nenhuma novidade. Elas existem desde que as pessoas passaram a interagir com os bichos, seja pela domesticação, seja pelo avanço em áreas verdes, impactando o habitat de diferentes espécies.
Além do monkeypox, compõem a lista
o ebola e o próprio coronavírus. Um
novo coronavírus foi identiûcado em
uma ratazana e recebeu o nome de
Grimsö, dado por cientistas da Universidade de Uppsala, na Suécia.
Os casos de doenças transmitidas
por animais ganharam maior dimensão nos últimos 20 ou 30 anos, avaliam os especialistas. O período coincide com a intensiûcação das ações antrópicas nos mais diferentes biomas,
tanto no Brasil, quanto em outras nações.

Segundo especialistas, essa invasão
das áreas de üorestas favorecem a disseminação de novas e velhas doenças,
também chamadas de ameaças invisíveis. Os deslocamentos de pessoas
pelo mundo <permite que as doenças
se espalhem mais rapidamente e de
maneira descontrolada=, ressaltou a
chefe do laboratório de descoberta do
patógeno do Instituto Pasteur, Marc
Eliot, em entrevista à Agência FrancePress.
As relações da humanidade com a
natureza, por mais que economicamente sejam interessantes e lucrativas, têm um preço. Hoje, há uma tendência, entre as grandes nações, de
que é preciso rever o comportamento
humano ante o meio ambiente. Não
são só as mudanças climáticas, decorrentes do aquecimento global, que
colocam em risco o planeta.
As alterações interferem em diferentes formas de vida. Na busca da sobrevivência, esses seres se deslocam,
se envolvem com outras espécies, o
que pode facilitar a disseminação de
vírus ou patógenos causadores de doenças nos humanos. Se as moléstias
são entendidas como um desequilíbrio no organismo das pessoas, o
mesmo ocorre na natureza pela interferência inadequada nos ecossistemas. Ambiente doente, humanidade
em risco por novas pandemias.

A sessão terá início às 10h, no plenário Simão Estácio
da Silveira, com transmissão ao vivo pelos canais digitais da Câmara. Os projetos de lei tratam de temas relacionados à saúde, educação, esporte e meio ambiente.
Veto 01/22, acompanhado da Mensagem 03/22, que
veta parcialmente o Projeto de Lei nº 87/2021, de autoria do vereador Raimundo Penha (PDT), que dispõe sobre a realização de sessões de cinema adaptadas para
pessoas com Transtorno do Espectro Autista e suas famílias;
Veto 02/22, acompanhado da Mensagem 05/22, que
veta parcialmente o Projeto de Lei nº 188/2021, de autoria da vereadora Fátima Araújo (PCdoB), que dispõe sobre instituir a campanha check up geral nas mulheres,
no âmbito da capital;
Veto 03/22, acompanhado da Mensagem 07/22, que
veta totalmente, o Projeto de Lei 138/2021, de autoria da
vereadora Karla Sarney (PSD) que dispõe sobre o controle de Emissões Sonoras no Município de São Luís e dá
outras providências;
Veto 04/22, acompanhado da Mensagem 04/22, que
veta totalmente, o Projeto de Lei nº 070/2021, de iniciativa do vereador Raimundo Penha (PDT), que modiûca
o artigo 5º da Lei Municipal 6.864 de 23/12/2020, e dá
outras providências;
Veto 05/22, acompanhado da Mensagem 01/22, que
veta totalmente o Projeto de Lei nº 075/2021, de iniciativa do vereador Raimundo Penha (PDT), que autoriza a
Concessão de Incentivo Fiscal para o Financiamento de
Projetos Esportivos e de Lazer;
Veto 06/22, acompanhado da Mensagem 02/22, que
veta totalmente o Projeto de Lei nº 293/2021, de iniciativa da ex-vereadora Sônia Sousa (Avante), que dispõe sobre a isenção no pagamento do Imposto Sobre Serviço
de Qualquer Natureza (ISSQN) para jovens advogados
nos 36 (trinta e seis) primeiros meses de advocacia;
Veto 07/22, acompanhado da Mensagem 06/22, que
veta totalmente o Projeto de Lei nº 355/2021, proposto
pela vereadora Fátima Araújo (PCdoB), para instituir a
Bolsa Alimentação para estudantes das Escolas Comunitárias em decorrência dos impactos causados pela
pandemia ocasionada pelo Coronavírus;
Veto 08/22, acompanhado da Mensagem 09/22, que
veta totalmente o Projeto de Lei nº 240/2021, de iniciativa da vereadora Fátima Araújo (PCdoB), que institui o
Programa de Oûcinas de Linguagem para o Desenvolvimento de Habilidades Sociolinguísticas em Língua Brasileira de Sinais – Libra e Língua Espanhola;
Veto 09/22, acompanhado da Mensagem 08/22, que
veta parcialmente o Projeto de Lei nº 88/2021, de iniciativa da vereadora Karla Sarney (PSD), que institui a Política Municipal de Incentivo ao Aproveitamento da Energia Solar e dá outras providências.

GERAL
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São Luís, segunda-feira, 13 de junho de 2022
AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO N° 001/2022. O MUNICÍPIO DE
SANTO AMARO DO MARANHÃO, Estado do Maranhão, através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, toma público e CONVIDA os interessados, para participarem do CHAMAMENTO PUBLICO N° 001/2022.
BASE LEGAL: Lei 11.947/2009; Resolução/CD/FNDE n° 26/2013 e Lei n°
8.666/93 e alterações. OBJETO: Chamada púbica para aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural
destinado ao atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar,
às unidades da rede municipal de ensino do município de Santo Amaro
do Maranhão/MA, no ano de 2022. ENTREGA DOS ENVELOPES: de
13/06/2022 a 06/07/2022. ABERTURA DOS ENVELOPES: 07/07/2022 às
09:00 horas. INFORMAÇÕES: O Edital e seus anexos estão à disposição
de interessados no mesmo endereço para consulta gratuita, de 2ª a 6ª,
das 08:00 ás 12:00 horas. Esclarecimento adicional no mesmo endereço e
através do E-mail: cplsantoamaro.ma@gmail.com. Santo Amaro do Maranhão (MA), 25 de maio de 2022.

Aviso de Licitação. A Prefeitura Municipal de Tutóia/MA, torna público que realizará a licitação na modalidade abaixo discriminada, cujo certame será regido pela Lei 10.520/2002, Decreto nº 10.024/2019, do Decreto nº 7.746/2012, do Decreto n° 8.538/2015, da Lei Complementar
nº 123/06 que institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte
e suas alterações na Lei 147/2014 e 155/2016, Decreto Federal nº 10.024/2019, pelo Decreto
Municipal N° 015/2021 (que regulamenta a modalidade pregão) e subsidiariamente, pela Lei
8.666/93 e alterações posteriores. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2022 – PMT. Processo
Administrativo: 037-05/2022-07-PMT. OBJETO: Registro de preços, para eventual fornecimento de urnas funerárias, mortalhas e translado para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social e Secretaria Municipal de Saúde do município de Tutóia
(MA). DA SESSÃO DE ABERTURA: Realizar-se no dia 28 de junho de 2022, às 09h:00mim.
A sessão Pública de julgamento será realizada eletronicamente no site www.portaldecompraspublicas.com.br no dia e horário marcados. OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital e anexos
poderão ser obtidos nos endereços eletrônicos: http://www.tce.ma.gov.br, https://tutoia.ma.
gov.br ou pelo e-mail: cclcapmtutoia@gmail.com, e informações podem ser obtidas pelo
Telefone: (*98) 98457 0412. Tutóia/MA, 13 de junho de 2022. FABIANA DE PAIVA LIMA
GALENO. Pregoeira da Prefeitura Municipal de Tutóia (MA).

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 153/2022 - CSL/EMSERH
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 29.032/2022 – EMSERH
OBJETO: Contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços de Saúde em
ENDOCRINOLOGIA, ORTOPEDIA, PEDIATRIA, MASTOLOGIA E OTORRINOLARINGOLOGIA
(CONSULTAS E PROCEDIMENTOS) para atender a demanda da POLICLINICA DO CUJUPE.
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO.
DATA DA ABERTURA: 11/07/2022, 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, csl.emserh.ma@gmail.com e/ou fernando.cslemserh@gmail.com
ou pelo telefone (98) 3235-7333.

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 154/2022 - CSL/EMSERH
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 57.098/2022 - EMSERH

São Luís (MA), 8 de junho de 2022
Fernando Wlysses Filgueira da Conceição
Agente de Licitação da CSL/EMSERH

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de materiais Médico-Hospitalares do
Tipo Lanceta e Fita Reagente para Mensuração de Glicose com cessão de glicosímetros em
regime de comodato, para atender as necessidades das Unidades Hospitalares administradas
pela EMSERH.
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR LOTE.
DATA DA ABERTURA: dia 08/07/2022, às 09h, horário de Brasília/DF.
ID [nº 943874].
Local de Realização: Sistema Licitações-e: www.licitacoes-e.com.br.
Edital e demais informações estão disponíveis no site da EMSERH (www.emserh.ma.gov.br).
Informações adicionais serão prestadas na CSL/EMSERH, localizada na Av. Borborema, Qd-16, n° 25,
Bairro
do
Calhau,
São
Luís/MA,
pelos
e-mails
csl.emserh.ma@gmail.com
e/ou
vanessaleite.cslemserh@gmail.com, ou pelo telefone (98) 3235-7333.
São Luís (MA), 8 de junho de 2022
VANESSA LEITE MARANHÃO
Agente de Licitação da CSL/EMSERH

ESTADO DO MARANHÃO
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO – UEMA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO
A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO/UEMA, através do seu Pregoeiro, na forma da Lei
Federal nº 8.666/93, Lei Federal 10.520/02 e do Decreto nº 10.024/19, informa que realizará licitação,
na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO DE TAXA DE
AGENCIAMENTO, de interesse da UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO – UEMA, conforme a
seguir discriminado:

DATA

HORA

27/06/2022

9h30

PROCESSO
Nº 0069470/2022

Pregão Eletrônico nº 031/2022

Objeto: Prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a cotação, reserva,
emissão, marcação de assentos, remarcação de passagens aéreas nacionais e internacionais,
bem como a emissão de seguro de assistência em viagem internacional e outros serviços
correlatos, com disponibilização de sistema informatizado de gestão de viagens corporativas
(selfbooking), destinado ao deslocamento de servidores, colaboradores, conselheiros e outros
que venham a ser interesse da Universidade Estadual do Maranhão/UEMA.
As propostas serão recebidas no endereço eletrônico www.comprasnet.gov.br. Informa-se ainda que o
edital e seus anexos estarão disponíveis aos interessados no site da Universidade Estadual do Maranhão,
onde poderão ser consultados e adquiridos gratuitamente, através do site www.licitacoes.uema.br, e
www.comprasnet.gov.br. Esclarecimentos adicionais pelo telefone (98) 2016-8114.
São Luís, 8 de junho de 2022
Maria dos Remédios dos Santos Marques
Presidente da Comissão Setorial Permanente de Licitação da CSL/UEMA

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2022. A Prefeitura Municipal de Santo Amaro do Maranhão – MA, através da Secretaria Municipal de Administração, Finanças
e Planejamento, torna público para conhecimento dos interessados que estará realizando
licitação na modalidade Tomada de Preços, do tipo Menor Preço Global, objetivando a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Assessoria e consultoria em
projetos com disponibilização de sistema Informatizado, visando a apresentação de propostas para a captação de recursos federais e estaduais, com acompanhamento na elaboração
de repasses, termos de ajustes, termos de compromissos, programas de ação continuada e
instrumento, o qual será processado e julgado em conformidade com as disposições da Lei
Federal n.º 8.666/93 e alterações posteriores e as condições do Edital à realizar-se às 10:00
horas do dia 01 de julho de 2022. A sessão pública de julgamento será realizada na sala da
Comissão Permanente de Licitação – CPL, situada à Praça Nossa Senhora da Conceição,
S/N, Centro, Santo Amaro do Maranhão – MA, no dia, hora e local citados, em que serão recebidos os envelopes de proposta e habilitação. O Edital e seus anexos estão à disposição
de interessados no mesmo endereço para consulta gratuita, de 2ª a 6ª, das 08:00 ás 12:00
horas. Esclarecimento adicional no mesmo endereço e através do E-mail: cplsantoamaro.
ma@gmail.com. Santo Amaro do Maranhão (MA), 07 de junho de 2022. Daniele Oliveira da
Silva Secretária Municipal de Administração, Finanças e Planejamento Portaria Nº 72/2021.

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO, PATRIMÔNIO
E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES – SEGEP
SECRETARIA ADJUNTA DE REGISTRO DE PREÇOS – SARP
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2022 – SARP/MA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 71259/2022 – SARP
O SECRETÁRIO ADJUNTO DE REGISTRO DE PREÇOS torna público que realizará às 14h do dia 28
de junho de 2022, no auditório da SEGEP - 4º andar, Av. Jerônimo de Albuquerque, Edifício
Clodomir Milet, s/nº, Calhau - São Luís/MA. CEP: 65074-220, nesta Capital, licitação na modalidade
Pregão Presencial, do tipo Menor Preço por item, objetivando o Registro de Preços para contratação
de empresa especializada para prestação de serviços de Buffet para os seguintes itens: Coquetel
Tipo I, II e Coffe Break para Imperatriz e Região Metropolitana, de interesse da Agência Estadual de
Defesa Agropecuária - AGED/MA; Agência Estadual de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural AGERP/MA; Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico FAPEMA/MA; Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômicos e Cartográficos - IMESC; Polícia Civil
do Estado do Maranhão - PCMA; Policia Militar do Maranhão - PMMA; Secretaria de Estado de Ciência,
Tecnologia e Informação - SECTI; Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e Participação Popular SEDIHPOP; Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade – SEMA; Secretaria de Estado da
Mulher – SEMU; Secretaria de Estado do Turismo – SETUR; Universidade Estadual do Maranhão UEMASUL, em conformidade com especificações e quantidades constantes no Termo de Referência
(ANEXO I), na forma da Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 3.555/2000, do Decreto Estadual
nº 36.184, de 21 de setembro de 2020, da Lei Complementar nº 123/2006 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. O Edital e seus anexos estão à disposição dos
interessados, na página www.compras.ma.gov.br e no site da www.segep.ma.gov.br.
São Luís, 8 de junho de 2022
ÍTALO REIS BROWN
Secretário Adjunto de Registro de Preços

A EQUATORIAL ENERGIA MARANHÃO, inscrita no CNPJ Nº

ESTADO DO MARANHÃO
COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO – CAEMA
CNPJ Nº 06.274.757/0001-50
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Conselho de Administração da Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão – CAEMA,
convoca os Senhores Acionistas para participarem da Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada no dia
20 de junho de 2022, às 9h30, na sede social da Companhia, situada a Rua Silva Jardim, nº 307, Centro,
na cidade de São Luís, estado do Maranhão a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do:
1. Eleição de Membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, conforme disposto no
art. 21, inciso III do Estatuto Social da CAEMA;
2. O que mais ocorrer.
São Luís, 8 de junho de 2022
Roberto Santos Matos
Presidente do Conselho

Marcos Aurélio Alves Freitas
Presidente da CAEMA

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2022. O Município de Buriticupu
- MA, por intermédio da Prefeitura Municipal de Buriticupu/MA, torna público para conhecimento de todos os interessados que a realização do presente certame está previsto para o dia 28 de
junho de 2022 às 09h00min (nove horas) horário de Brasília, licitação na modalidade PREGÃO
ELETRÔNICO, do tipo menor preço por item, tendo por OBJETO: Registro de Preços, para futura, eventual e parcelada aquisição de gêneros alimentícios perecíveis, não perecíveis e hortifrúti,
para atender as necessidades da secretaria municipal de Saúde do Município de Buriticupu/MA,
conforme Edital e Anexos, na forma da Lei Federal nº 10.520/02, Decreto Federal nº 10.024/2019,
Decreto Municipal nº 004/2021, que dispõe sobre o Pregão Eletrônico e Decreto Municipal nº
007/2021, que dispõe sobre regime de registro de preço, aplicando-se, subsidiariamente, no que
couberem, a Lei Federal nº 8.666/1993, Lei Complementar nº 123/2006, com redação dada pela
Lei Complementar nº 147, e Lei Complementar 155 de 27 de Outubro de 2016 e alterada pela
demais normas pertinentes à espécie. O download deste Edital e seus anexos estarão disponíveis
gratuitamente nas seguintes páginas da Internet: Portal da Transparência do Município: www.
buriticupu.ma.gov.br, www.licitanet.com.br/ site do TCE/MA: www.tce.ma.gov.br/sacop, poderá
ser solicitado através do e-mail: cplburiticupu2021@gmail.com, bem como ser retirado no Setor
de Licitação, horário de 08:00h as 14:00h, localizado na Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393000, Centro – Buriticupu/MA. Buriticupu - MA, em 10 de junho de 2022. MARCOS GABRIEL
ARAÚJO RIBEIRO, Assessor Jurídico do Município, OAB/MA N° 22429.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2022. O Município de Buriticupu MA, por intermédio da Prefeitura Municipal de Buriticupu/MA, torna público para conhecimento de
todos os interessados que a realização do presente certame está previsto para o dia 29 de junho de 2022
às 15h00min (quinze horas) horário de Brasília, licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO,
do tipo menor preço por item, tendo por OBJETO: Aquisição de materiais esportivos para realização
do 1º Torneio Regional de Futebol e Futsal Amador no Município de Buriticupu/MA, feminino e
masculino, conforme previsto no plano de trabalho, PLATAFORMA + BRASIL Nº 897502/2020,
conforme Edital e Anexos, na forma da Lei Federal nº 10.520/02, Decreto Federal nº 10.024/2019,
Decreto Municipal nº 004/2021, que dispõe sobre o Pregão Eletrônico, que dispõe sobre regime de
registro de preço, aplicando-se, subsidiariamente, no que couberem, a Lei Federal nº 8.666/1993, Lei
Complementar nº 123/2006, com redação dada pela Lei Complementar nº 147, e Lei Complementar
155 de 27 de Outubro de 2016 e alterada pela demais normas pertinentes à espécie. O download
deste Edital e seus anexos estarão disponíveis gratuitamente nas seguintes páginas da Internet: Portal
da Transparência do Município: www.buriticupu.ma.gov.br, www.licitanet.com.br/ site do TCE/MA:
www.tce.ma.gov.br/sacop, poderá ser solicitado através do e-mail: cplburiticupu2021@gmail.com,
bem como ser retirado no Setor de Licitação, horário de 08:00h as 14:00h, localizado na Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA. Buriticupu - MA, em 10 de junho de 2022.
MARCOS GABRIEL ARAÚJO RIBEIRO, Assessor Jurídico do Município, OAB/MA N° 22429.

Aviso de Licitação. A Prefeitura Municipal de Tutóia/MA, torna público que realizará a licitação na modalidade abaixo discriminada, cujo certame será regido pela Lei 10.520/2002, Decreto nº 10.024/2019, do Decreto nº 7.746/2012, do Decreto n° 8.538/2015, da Lei Complementar
nº 123/06 que institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte
e suas alterações na Lei 147/2014 e 155/2016, Decreto Federal nº 10.024/2019, pelo Decreto
Municipal N° 015/2021 (que regulamenta a modalidade pregão) e subsidiariamente, pela Lei
8.666/93 e alterações posteriores. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2022 – PMT. Processo
Administrativo: 034-05/2022-14-PMT. OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição de 1 (uma) ambulância Tipo A – Simples Remoção 0 km, e 1 (uma) Unidade Odontológica
Móvel 0 km, visando atender as necessidades da Secretária Municipal de Saúde do município de Tutóia/MA. DA SESSÃO DE ABERTURA: Realizar-se no dia 27 de junho de 2022,
às 09h:00mim. A sessão Pública de julgamento será realizada eletronicamente no site www.
portaldecompraspublicas.com.br no dia e horário marcados. OBTENÇÃO DO EDITAL: O
Edital e anexos poderão ser obtidos nos endereços eletrônicos: http://www.tce.ma.gov.br, https://tutoia.ma.gov.br ou pelo e-mail: cclcapmtutoia@gmail.com, e informações podem ser
obtidas pelo Telefone: (*98) 98457 0412. Tutóia/MA, 13 de junho de 2022. FABIANA DE
PAIVA LIMA GALENO. Pregoeira da Prefeitura Municipal de Tutóia (MA).

DEFENSORIA PÚBLICA
DO ESTADO DO MARANHÃO

06.272.793/0001-84, torna público, que REQUEREU junto à Secretaria

AVISO DE LICITAÇÕES

do Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais - SEMA, a Licença de

A Defensoria Pública do Estado do Maranhão-DPE, através de sua Comissão Permanente de
Licitação - CPL, torna público que realizará na forma da Lei nº 10.520/2002, Lei nº 8.666/1993, Lei
Complementar nº 123/2006, Decreto Federal nº 7.892/2013, Decreto Estadual nº 36.184/2020 e
demais normas pertinentes as licitações: Pregão Presencial nº 003/2022, constituição de Registro
de Preços para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de engenharia e
manutenção predial, com fornecimento de peças, materiais e mão de obra, para os imóveis, econúcleos
em contêineres e módulos dos núcleos de atendimento nos interiores do Estado do Maranhão. Data/
Hora abertura do certame: 28/Junho/2022 às 09h00min. Pregão Presencial nº 004/2022, Registro de
preços para eventual contratação de empresa especializada na área de Engenharia e Geotécnia para
a prestação de serviços técnicos de Topograﬁa e Sondagem, em terrenos pertencentes à Defensoria
Pública do Estado do Maranhão em diversos municípios do Estado. Data/Hora abertura do certame:
30/Junho/2022 às 09h30min. Disponibilização dos editais: https://defensoria.ma.def.br/ dpema/portal/
licitacoes e www.tce.ma.gov.br ou obtido gratuitamente por meio digital na CPL/DPE. Esclarecimentos
e impugnações deverão ser enviados através do e-mail: cpldpe@ma.def.br ou protocolados na CPL
no prédio sede da DPE à Av. Júnior Coimbra, s/nº- Renascença II, (Próximo à Escola Reino Infantil) Nesta capital, no horário das 08:00 às 17:00 horas.
São Luís, 08/Junho/2022.
Comissão Permanente de Licitação/DPE.

Instalação, referente ao Seccionamento da linha de Distribuição Cimar/
Ambev com tensão de 69kV, conforme Proc. N° 114719/2022, a ser
localizada em São Luis - Maranhão.

TOMADA DE PREÇOS Nº 06/2022 – CPL
Processo Administrativo Nº 165/2022
AVISO DE LICITAÇÃO
INTERESSADO: Município de São Raimundo das Mangabeiras - MA.
OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para construção da Praça da Fonte no Município de São Raimundo das Mangabeiras/MA.
DATA DA SESSÃO: 06/07/2022
HORÁRIO: 09h:00min (nove horas).
OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital poderá ser obtido ou consultado na Comissão Permanente de Licitação, em dias
úteis, de segunda a sexta, das 08h00min às 12h00min, também podendo ser obtido gratuitamente por meio digital nesta
COMISSÃO, bem como no site da Prefeitura Municipal de São Raimundo das Mangabeiras/MA: https://saoraimundodasmangabeiras.ma.gov.br ou no site do Tribunal de Contas do Estado: tce.ma.gov.br, onde poderão ser
consultados gratuitamente. Mais Informações poderão ser consultadas e obtidas através do e-mail: cpl@saoraimundodasmangabeiras.ma.gov.br.
São Raimundo das Mangabeiras - MA, 10 de junho de 2022.
Camila Sousa Brito Rocha
Presidente CPL

Aviso de Licitação. A Prefeitura Municipal de Tutóia/MA, torna público que realizará a licitação na modalidade abaixo discriminada, cujo certame será regido pela Lei Federal n.º 8.666/93
e suas alterações posteriores, Lei Complementar 123/06 e suas alterações Lei 147/2014 e Lei
155/2016. CONCORRENCIA Nº 001/2022 – PMT. Processo Administrativo: 040-05/202211-PMT. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO
DE PAVIMENTAÇÃO EM PISO BLOQUETES PRÉ-MOLDADO EM RUAS DO MUNICÍPIO
DE TUTÓIA/MA DE ACORDO COM QUANTIDADES, ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO
BÁSICO. DA SESSÃO: A abertura dos envelopes de proposta será realizada no dia 14 de julho de
2022, às 09h:00mim, no Auditório da Secretaria Municipal de Educação, localizado à Rua Nazaré,
N.º 61, Centro, Tutóia (MA). OBTENÇÃO DO EDITAL: Na sede da CPLP localizada à Rua Aeroporto, N.º 118, Centro, Tutóia (MA). HORÁRIO DE ATENDIMENTO: segunda à sexta-feira,
de 8 às 13 horas, onde poderá ser consultado gratuitamente ou em consonância com art. 32, § 5º,
da Lei nº 8.666/1993 será cobrado pela a reprodução gráfica da documentação fornecida, conforme o número de páginas do Edital e seus Anexos mediante o recolhimento do valor da reprodução
através de Documento de Arrecadação Municipal (DAM) ou nos endereços eletrônicos: http://
www.tce.ma.gov.br;www.portaldecompraspublicas.com.br ou pelo e-mail: cclcapmtutoia@
gmail.com , e informações podem ser obtidas pelo Telefone: (*98) 98457 0412. Tutóia/MA, 13
de junho de 2022. LEIDIANE PEREIRA VIEIRA. Presidente da Comissão Permanente de
Licitação da Prefeitura Municipal de Tutóia (MA).

AVISO DE PRORROGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 006/2022
REGIDO PELA RESOLUÇÃO SENAC 958/2012–CN
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA O CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DO SENAC
EM SÃO LUÍS / MA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I DO EDITAL DE LICITAÇÃO.
1. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS ELETRÔNICAS NO SISTEMA LICITAÇÕES-E DO BANCO DO
BRASIL: De 31/05/2022 até às 10h do dia 23/06/2022
2. ABERTURA DAS PROPOSTAS ELETRÔNICAS NO SISTEMA LICITAÇÃO-E:
A par r das 10h do dia 23/06/2022
3. INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS NO SISTEMA LICITAÇÕES-E:
Às 15h do dia 24/06/2022
4. ESCLARECIMENTOS DE DÚVIDAS
Até às 17h00 do dia 21/06/2022, através de correspondência em papel mbrado da empresa
licitante, dirigida à Comissão Integrada de Licitação no endereço indicado no preâmbulo do
Edital ou pelo telefone (0xx98) 3194 - 6455 e pelo e-mail: pregao@ma.senac.br
São Luís, 10 de junho de 2022
Cláudio Soares Cordeiro
Presidente da Comissão Integrada de Licitação

Tauá Geração de Energia LTDA, torna público que recebeu junto à Secretaria de Estado de Meio
Ambiente e Recursos Naturais (SEMA) do Maranhão a Licença de Instalação (LI) nº 1076475/2022,
para a atividade de geração de energia elétrica fotovoltaica do projeto denominado
UFV Maranhão IV e V, conforme e-processo nº 244738/2021, a ser localizado no município de
Santo Antônio dos Lopes / MA.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2022.
O MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS-MA, através da Prefeitura Municipal de Lima Campos, torna
público aos interessados que, com base na Lei nº 10.520/02, Decreto Municipal n° 021/2020, Lei
Complementar n° 123/2006 alterada pela Lei Complementar n° 147/2014, Lei Complementar n°
155/2016, aplicando-se subsidiariamente as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações
posteriores e demais legislações pertinentes, fará realizar no dia 27 de junho de 2022, às 09:00hs
(nove horas), horário de Brasília, no site: www.portaldecompraspublicas.com.br, licitação na
modalidade Pregão Eletrônico nº 029/2022, do tipo menor preço, objetivando a contratação de
pessoa(s) jurídica(s) para o fornecimento de Kits de brinquedos, conforme Termo de Compromisso
de Emendas n° 202102721-8 FNDE/MEC, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de
Educação de Lima Campos/MA, de acordo com o Edital e Anexos. O edital e seus anexos estão à
disposição dos interessados no endereço 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), no endereço eletrônico
deste poder executivo (www.limacampos.ma.gov.br), e no site www.portaldecompraspublicas.com.
br onde poderão ser consultados ou obtidos gratuitamente. Esclarecimentos adicionais no endereço
supra e/ou pelo telefone (0**99) 3646-1112.
Lima Campos (MA), 09 de junho de 2022.
Francisca Kyara de Abreu Santos Alves
Secretária Municipal de Educação
Decreto nº 002, de 01 de janeiro de 2021

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 155/2022 - CSL/EMSERH
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 253.773/2021 – EMSERH
OBJETO: FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS (GRUPO I), PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DAS UNIDADES HOSPITALARES ADMINISTRADAS PELA EMSERH.
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço Por Item.
DATA DA ABERTURA: 28/06/2022, às 9h, horário de Brasília - DF.
Local de Realização: Sistema Licitações-e www.licitacoes-e.com.br.
Edital e demais informações disponíveis em www.emserh.ma.gov.br e www.licitacoes-e.com.br.
Informações adicionais serão prestadas na CSL/EMSERH, localizada na Av. Borborema, Qd-16, n° 25,
e/ou
Bairro
do
Calhau,
São
Luís/MA,
pelos
e-mails
csl@emserh.ma.gov.br
maiane.lobao@emserh.ma.gov.br, ou pelo telefone (98) 3235-7333.
São Luís (MA), 8 de junho de 2022
Maiane Rodrigues Corrêa Lobão
Agente de Licitação da EMSERH

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2022. O Município de Buriticupu
- MA, por intermédio da Prefeitura Municipal de Buriticupu/MA, torna público para conhecimento de todos os interessados que a realização do presente certame está previsto para o dia 27 de
junho de 2022 às 09h00min (nove horas) horário de Brasília, licitação na modalidade PREGÃO
ELETRÔNICO, do tipo menor preço por item, tendo por OBJETO: Registro de Preços para
eventual, futura e parcelada aquisições de equipamentos e materiais permanentes para atender as
necessidades da Rede Municipal de Saúde do Município de Buriticupu/MA, conforme Edital e
Anexos, na forma da Lei Federal nº 10.520/02, Decreto Federal nº 10.024/2019, Decreto Municipal nº 004/2021, que dispõe sobre o Pregão Eletrônico e Decreto Municipal nº 007/2021, que
dispõe sobre regime de registro de preço, aplicando-se, subsidiariamente, no que couberem, a Lei
Federal nº 8.666/1993, Lei Complementar nº 123/2006, com redação dada pela Lei Complementar
nº 147, e Lei Complementar 155 de 27 de Outubro de 2016 e alterada pela demais normas pertinentes à espécie. O download deste Edital e seus anexos estarão disponíveis gratuitamente nas
seguintes páginas da Internet: Portal da Transparência do Município: www.buriticupu.ma.gov.br,
www.licitanet.com.br/ site do TCE/MA: www.tce.ma.gov.br/sacop, poderá ser solicitado através
do e-mail: cplburiticupu2021@gmail.com, bem como ser retirado no Setor de Licitação, horário
de 08:00h as 14:00h, localizado na Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA. Buriticupu - MA, em 10 de junho de 2022. MARCOS GABRIEL ARAÚJO RIBEIRO, Assessor Jurídico do Município, OAB/MA N° 22429.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2022. O Município de Buriticupu MA, por intermédio da Prefeitura Municipal de Buriticupu/MA, torna público para conhecimento de
todos os interessados que a realização do presente certame está previsto para o dia 29 de junho de 2022
às 09h00min (nove horas) horário de Brasília, licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO,
do tipo menor preço por item, tendo por OBJETO: Registro de Preços para futura contratação de
empresa especializada na prestação de serviços em limpeza, conservação, higienização e lavagem de
veículos para atender as necessidades das Secretarias Municipais do Município de Buriticupu/MA,
conforme Edital e Anexos, na forma da Lei Federal nº 10.520/02, Decreto Federal nº 10.024/2019, Decreto Municipal nº 004/2021, que dispõe sobre o Pregão Eletrônico e Decreto Municipal nº 007/2021,
que dispõe sobre regime de registro de preço, aplicando-se, subsidiariamente, no que couberem, a Lei
Federal nº 8.666/1993, Lei Complementar nº 123/2006, com redação dada pela Lei Complementar nº
147, e Lei Complementar 155 de 27 de Outubro de 2016 e alterada pela demais normas pertinentes
à espécie. O download deste Edital e seus anexos estarão disponíveis gratuitamente nas seguintes
páginas da Internet: Portal da Transparência do Município: www.buriticupu.ma.gov.br, www.licitanet.
com.br/ site do TCE/MA: www.tce.ma.gov.br/sacop, poderá ser solicitado através do e-mail: cplburiticupu2021@gmail.com, bem como ser retirado no Setor de Licitação, horário de 08:00h as 14:00h,
localizado na Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA. Buriticupu - MA,
em 10 de junho de 2022. MARCOS GABRIEL ARAÚJO RIBEIRO, Assessor Jurídico do Município, OAB/MA N° 22429.

AVISO DE LICITAÇÃO. CONCORRÊNCIA Nº 007/2022. O Município de Buriticupu MA, por intermédio da Prefeitura Municipal de Buriticupu/MA, torna público para conhecimento de todos os interessados que a realização do presente certame está previsto para o dia
19 de julho de 2022 às 08h30min (oito horas e trinta minutos) horário de Brasília, licitação na
modalidade CONCORRÊNCIA, do tipo menor preço global, tendo por OBJETO Contratação
de empresa de engenharia especializada, para construção de uma escola de 06 salas de aula
e uma quadra, padrão FNDE no Município de Buriticupu/MA, conforme Edital e Anexos,
regido pela Lei Federal N°. 8.666/93, Lei Complementar Nº 123/2006, Lei Complementar Nº
147/2014, Lei Complementar Nº 155/2016 e Demais Legislações Pertinentes. O download
deste Edital e seus anexos estarão disponíveis gratuitamente nas seguintes páginas da Internet:
Portal da Transparência do Município: www.buriticupu.ma.gov.br, site do TCE/MA: www.tce.
ma.gov.br/sacop, poderá ser solicitado através do e-mail: cplburiticupu2021@gmail.com, bem
como ser retirado no Setor de Licitação, horário de 08:00h as 14:00h, localizado na Rua São
Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA. Buriticupu - MA, em 10 de junho de 2022. MARCOS GABRIEL ARAÚJO RIBEIRO, Assessor Jurídico do Município,
OAB/MA N° 22429.

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO – CSLIC
AVISO DE LICITAÇAO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 05/2022 - SEAP
PROCESSO Nº 118010/2022 - SEAP
A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária – SEAP, através de sua Comissão Setorial de
Licitação – CSLIC, torna público aos interessados que realizará a licitação epigrafada, conforme
condições e especificações constantes no edital e anexos, tendo como objeto contratação de empresa
de engenharia para a execução dos serviços remanescentes da Cadeia Pública de Brejo/MA, na
data de 19 DE JULHO DE 2022, ÀS 9H30, na Sala de Reuniões do Conselho Penitenciário desta SEAP,
localizada na Rua Gabriela Mistral, nº 716 - Vila Palmeira, CEP – 65045-070, nesta Capital.
O edital e seus anexos estarão à disposição dos interessados no site “www.seap.ma.gov.br” e através dos
e-mails cslicseap@gmail.com ou cslic@seap.ma.gov.br. Outras informações em (98) 99228-7275.
São Luís/MA, 13 de junho de 2022
ANTONIO FELIPE GOMES DUARTE DE FARIAS
Presidente da CSLIC/SEAP

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO, PATRIMÔNIO
E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES – SEGEP
SECRETARIA ADJUNTA DE REGISTRO DE PREÇOS – SARP
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2022 – SARP/MA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 109647/2022 – SARP/SEGEP
O SECRETÁRIO ADJUNTO DE REGISTRO DE PREÇOS torna público que fará realizar, na forma 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, do Decreto Estadual nº 36.184, de 21 de setembro de 2020, 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 na forma Eletrônica, com critério de julgamento
Menor Preço por Item, objetivando o Registro de preços para aquisição de material de expediente tipo papel, no dia 28/06/2022, às 14h (horário de Brasília), através do uso de recursos de tecnologia da
informação, no site www.compras.ma.gov.br, sendo presidida por Pregoeiro da Secretaria Adjunta de
Registro de Preços – SARP/MA, situada na Av. Jerônimo de Albuquerque, Edifício Clodomir Milet,
s/n°, 4º andar, Calhau - São Luís/MA. CEP: 65074-220. O Secretário informa que, o edital encontra-se
disponível na página web www.compras.ma.gov.br e www.segep.ma.gov.br.
São Luís, 7 de junho de 2022
Ítalo Reis Brown
Secretário Adjunto de Registro de Preços – SARP/MA

Aviso de Licitação. A Prefeitura Municipal de Tutóia/MA, torna público que realizará a licitação na modalidade abaixo discriminada, cujo certame será regido pela Lei 10.520/2002,
Decreto nº 10.024/2019, do Decreto nº 7.746/2012, do Decreto n° 8.538/2015, da Lei Complementar nº 123/06 que institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno
Porte e suas alterações na Lei 147/2014 e 155/2016, Decreto Federal nº 10.024/2019, pelo
Decreto Municipal N° 015/2021 (que regulamenta a modalidade pregão) e subsidiariamente,
pela Lei 8.666/93 e alterações posteriores. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2022 – PMT.
Processo Administrativo: 039-05/2022-05-PMT. OBJETO: Registro de preço para eventual contratação de empresa para fornecimento de refeições prontas (quentinhas, lanches e
coffee break) para atender as necessidades das secretarias do município de Tutóia (MA). DA
SESSÃO DE ABERTURA: Realizar-se no dia 27 de junho de 2022, às 14h:00mim. A sessão
Pública de julgamento será realizada eletronicamente no site www.portaldecompraspublicas.
com.br no dia e horário marcados. OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital e anexos poderão
ser obtidos nos endereços eletrônicos: http://www.tce.ma.gov.br, https://tutoia.ma.gov.br
ou pelo e-mail: cclcapmtutoia@gmail.com, e informações podem ser obtidas pelo Telefone:
(*98) 98457 0412. Tutóia/MA, 13 de junho de 2022. FABIANA DE PAIVA LIMA GALENO.
Pregoeira da Prefeitura Municipal de Tutóia (MA).
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DIA DE SANTO ANTÔNIO

RELIGIÃO

Fiéis festejam dia de
Santo Antônio
Em todo o Brasil o dia 13 é para render homenagens e celebrações ao santo milagroso,
com fama de casamenteiro e que tem uma legião de devotos
Na Igreja de Santo Antônio (Praça
Antônio Lobo, Centro), uma das mais
tradicionais do estado, o ápice da fesiéis, devotos e simpatizantes ta é hoje quando acontecem 7 missas.
de Santo Antônio celebram o A primeira inicia às 5h30, com a missa
dia dele, neste dia 13. Ele que dos Antônios e Antônias. A última é às
tem fama de casamenteiro, 18h30 e começa logo após a procissão
que ajuda a encontrar coisas perdi- (às 17h). Às 10h30 haverá Adoração ao
das, é padroeiro dos humildes, cura Santíssimo Sacramento. A programadoenças, alivia os bolsos, é protetor ção cultural no largo começa às 20h30
dos viajantes, é também o primeiro com várias atrações juninas.
santo do período junino.
Popular, Santo Antônio tem um número inestimável de devotos pelo
mundo que são gratos por terem sido
agraciados em algum momento da vida por ele. No dia dele, igrejas, paróquias e comunidades celebram Dia 13
de junho é comemorado o dia de Santo Antônio e desde o primeiro dia de
junho ûeis e devotos estão celebrando, agradecendo e pedindo.
O Santo é muito querido na capital
maranhense, estando presente em toadas, ladainhas populares e várias iniciativas espontâneas no lares da cidade. O santo ainda recebe muitas homenagens em várias comunidades
distribuídas nas 56 paróquias da Arquidiocese, como a igrejinha dedicada ao santo no antigo bairro da Areinha, ou a pequenina capela escondida entre os becos da Madre-Deus.
Embora pequenas, as comemorações
devotadas ao santo são conhecidíssimas na região.
Na Paróquia Santo Antônio de PáAs principais igrejas da capital que dua (no Cohajap), desde o dia 1º uma
estão fazendo festejo e que encerram extensa programação litúrgica foi reahoje, 13, as homenagens ao santo o lizada, além da cultural, com noites tífazem com celebrações de missas o picas juninas no largo. Hoje no encerdia todo, distribuição de pães e pro- ramento a programação começa às 5h
cissões.
com Alvorada de Fogos; às 6h30 e 12h
PATRÍCIA CUNHA

F

tem missa; às 19h, trezena; e às 19h30,
missa. Este ano não haverá procissão,
ainda em respeito aos protocolos da
Covid-19. Às 21h começa o Largo com
o Cacuriá Bom Demais; em seguida,
às 22h Tambor de Crioula Dominador
da Ilha, e o encerramento é com o Boi
de Nina Rodrigues.
Na Paróquia do Parque Vitória, o
festejo vai seguir até o dia 19. Em algumas paróquias, há ainda a tradição do
Bolo de Santo Antônio que tem em
seu recheio alianças e medalhas
abençoadas. Quem compra o bolo e
encontra esses objetos recebe uma
graça.
Santo Antônio normalmente é representado em imagens segurando o
menino Jesus. O dia 13 de junho é a
data de seu falecimento no ano de
1231 na cidade de Pádua, na Itália.
Também conhecido como Santo
Antônio de Lisboa, Santo Antônio de
Pádua, nasceu no dia 15 de agosto de
1191, com o nome de Fernando de
Bulhões y Taveira de Azevedo, em Lisboa (Portugal).

Trezenas a Santo Antônio

• Santo Antônio de Pádua, Cohajap:
missa e trezena às 19h30
• YouTube: PSANTONIODEPADUA
• Santo Antônio, Presidente Juscelino: missa e trezena às 20h
• Instagram: @matrizantonio.paroquia_pj
• Santo Antônio do Parque Vitória:
novena nos lares
• Santo Antônio, Centro Histórico:
terço às 18h30, missa e trezena às 19h
• Instagram: igrejasantoantonio_slz
• YouTube: TV Santo Antônio SLZ

Quemfoi<FernandodeBulhões=,oSantoAntônio
Nascido em 1195 em Lisboa, capital
de Portugal, Santo Antônio, na verdade, tinha <Fernando de Bulhões= como nome de batismo. Educado na cidade de Coimbra, ele vinha de uma
família nobre e rica. Foi na cidade onde estudou que o santo entrou para a
Ordem de Santo Agostinho e se tornou sacerdote bem jovem, ainda aos
25 anos de idade.
Naquela época, a fama de São Francisco de Assis já era grande em Portugal. No ano de 1220, após a chegada
em Portugal de relíquias de cinco
mártires franciscanos, que haviam sido mortos no Marrocos, fez com que o
jovem sacerdote entrasse para a ordem dos franciscanos. Naquele momento, ele escolheu o nome de <Antônio= e viajou para o Marrocos. No entanto, a vida no país africano não durou muito. Lá, ele ûcou doente e precisou retornar para a Europa.
Sonhando em conhecer Francisco
de Assis, Antônio foi para a Itália. Após
se encontrar com o franciscano, lecionou teologia aos frades da região de
Bolonha e, aos 26 anos, foi conduzido
a provincial da ordem no norte da Itália. O sacerdote aceitou a missão, mas
não ûcou porque a vontade dele era
de pregar pelas ruas, vilas e cidades,
acolhendo pessoas necessitadas. Deste modo, saiu viajando entre a Itália e
a França.
Segundo os registros, Santo Antônio morreu em 13 de junho de 1231,
em algum local perto de Pádua, na
Itália, aos 36 anos. Ele foi sepultado na
basílica da região, que virou um local
de culto e peregrinação. No ano seguinte, ele foi canonizado pelo papa
Gregório IX.
Nas imagens que retratam o santo,
Antônio aparece com um semblante
jovial, com trajes franciscanos, segurando um lírio e com o menino Jesus
nos braços.
Personalidade
Antônio era forte e destemido, além
de implacável com opressores dos
mais fracos. Boa parte dos sermões

escritos por Santo Antônio foi guardado, comprovando a reputação de homem muito sábio e intelectual, que
dominava bem assuntos de ordem
pública.
Milagres de Santo Antônio
Padroeiro das cidades de Pádua e de
Lisboa, Santo Antônio é responsável
por vários milagres, de acordo com a
Igreja Católica. O primeiro teria acontecido ainda em vida. <reza a lenda
que estando a pregar aos hereges em
Rimini, estes não o quiseram escutar e
viraram-lhe as costas. Sem desanimar, Santo António vai até à beira da
água, onde o rio conüui com o mar e
insta os peixes a escutá-lo, já que os
homens não o querem ouvir. Dá-se
então o milagre: multidões de peixes
aproximam-se com a cabeça fora de
água em atitude de escuta. Os hereges
ûcaram tão impressionados que logo
se converteram. Este milagre encontra-se citado por diversos autores,
tendo sido mesmo objeto de um sermão do Padre António Vieira que é
considerado uma das obras-primas
da literatura portuguesa=, explica o site da comunidade católica Canção
Nova. Este é um dos motivos que explica o fato de Antônio ser padroeiro
dos pescadores.
<No segundo milagre, Santo António livra o pai da forca. Conta a lenda
que estando o Santo a pregar em Pádua, sentiu que a sua presença era necessária em Lisboa e recolheu-se, cobrindo a cabeça em silêncio reüexão.
Simultaneamente (e mercê do dom
de bilocação) encontra-se em Lisboa,
onde seu pai tinha sido injustamente
condenado pelo homicídio de um jovem. Este, ressuscitado e questionado
pelo Santo, aûrma a inocência do pai
de Santo António e volta a descansar=,
acrescenta a Canção Nova em seu site.
O terceiro grande milagre teria
acontecido já no ûm da vida de Antônio. <O terceiro milagre, também reportado na crônica do Santo, ocorre já
no ûm da sua vida e foi contado pelo
conde Tiso aos confrades de Santo

António após sua morte. Estando o
Santo em casa do conde Tiso, em
Camposampiero, recolhido num
quarto em oração, o conde curioso espreita pelas frinchas de uma porta a
atitude de Frei António; depara-se-lhe
então uma cena miraculosa: a Virgem
Maria entrega o Menino Jesus nos
braços de Santo António. O menino
tendo os bracinhos enlaçados ao redor do pescoço do frade conversava
com ele amigavelmente, arrebatando-o em doce contemplação. Sentindo-se observado, descobre o 8espião9,
fazendo-lhe jurar que só contaria o
visto após a sua morte=, explicou a reportagem do site da Canção Nova.
Por que Antônio é considerado o
Santo Casamenteiro?
A ideia de que Santo Antônio é casamenteiro surgiu após alguns relatos
de ûeis. Um dos principais é o de uma
jovem que, desesperada por não ter
dinheiro para pagar o dote (dinheiro
que mulheres pagavam à familia do
marido para se casar), teria se ajoelhado diante de uma imagem do santo e pedido que solucionasse o problema. Segundo a lenda, pouco depois, moedas de ouro teriam aparecido diante da jovem, possibilitando o
casamento.

7 mandingas para o
santo casamenteiro
te mandar um amor
GRACIELE MORORO
Passa o dia dos namorados, mas não passa vontade
de namorar, então só o Santo Antônio pode te ajudar.
Não há nada mais gostoso que ter um acompanhante
para ûcar agarradinho e cantar <Só Love= do Claudinho
e Bochecha, não é mesmo? Infelizmente nem todos tem
a sorte de já terem encontrado sua alma gêmea, e esteja
precisando aderir as ajudas de Santo Antônio, o famoso
santo casamenteiro.
Por isso O Imparcial preparou 7 simpatias fáceis e infalíveis, segundo a crença popular, para fazer ao santo e
adquirir a tampa da sua panela. Mas, atenção, nada de
desejar alguém que já tenha compromisso, hein!!

Amarrar o santo
Para esta mandinga precisará de um santo Antônio e
ûta branca, você irá amarrar as pernas do santo e colocá-lo de cabeça para baixo dentro do guarda-roupa, pedindo para encontrar um amor no prazo de 3 meses, essa só pode ser feita na noite do dia 13 de junho, então,
não vá esquecer.
Quero minha alma gêmea
Pegue uma imagem do Santo Antônio e guarde-o no
guarda roupa, toda noite vá até ele e reze um credo, um
pai-nosso ûnalizando com a frase <Perdoe-me por deixá-lo sem ver a luz do dia, mas é assim que me sinto sem
minha alma gêmea. Com seus olhos espirituais, encontre-a e faça com que ûquemos unidos para sempre=.
Quando conseguir um amor, tire o santo do guarda
roupa, o entregue a uma pessoa solteira, e a ensine a
simpatia.
Decidir qual merece seu amor
Você precisará de dois vasinhos de barro para essa
simpatia. Escreva o nome de cada um dos seus pretendentes, em um papel amarelo e cole cada um embaixo
de um dos vasinhos que você separou ûcando um nome
em cada vaso. Plante em cada um deles três grãos de feijão, sempre repetindo: <Santo Antônio, Santo Antônio,
meu santo protetor, faça brotar mais depressa aquele
que merecer meu amor=.
O melhor candidato para o cargo de seu futuro amor,
será o que a plantinha brotar primeiro. Depois da decisão tomada, pode retirar os papéis colocados nos vasos
e joga-los no lixo. Se quiser, cultive as mudas de feijão.
Encontrar um amor
Com muita fé, ajoelhe-se na frente do santo e diga a
ele: <Santo Antônio, não deixe que eu ûque sem um
companheiro por muito tempo. Eu te ofereço um PaiNosso e uma Ave-Maria. E ûco devendo outro Pai-Nosso
e outra Ave-Maria para o dia em que meu desejo for realizado=. Então reze o Pai-Nosso e a Ave-Maria. Deixe o
Santo em um lugar de destaque na sua casa, até encontrar o seu amor, quando isso acontecer, agradeça ao santo cumprindo a outra parte da promessa, rezando PaiNosso e a Ave-Maria.
Cative um amor
Escreva em um papel branco <Agora irei adormecer
para aguardar meu amor me notar= e leia antes de dormir.
Quando acordar, reze um pai nosso, guarde o papel
em um lugar escondido e repita o ritual por 7 dias seguidos. No ûnal da semana, você irá juntar os 7 pedaços de
papéis e deixe-los nos pés do santo Antônio.
Quando o desejo for realizado, jogue-os fora.
Meu amigo vire meu amor
Você precisará de mel, pires, uma foto sua com seu
amigo e uma imagem do santo Antônio. Sobre um pires
espalhe mel, cubra com um plástico ûlme e deixe aos
pés do santo por sete dias. Coloque a foto em que você e
seu amigo(a) estão juntos embaixo do pires e em todas
as manhãs, peça ao santo que modiûque os sentimentos
de seu amigo(a) por você.
Após realizar o pedido, reze um Pai-Nosso diário e deposite uma moeda, de pequeno valor, aos pés da imagem. No oitavo dia, aos ter seguido todo o processo, doe
a quantia total de moedas ao primeiro necessitado que
encontrar, jogue o pires ainda embrulhado no lixo.
Guarde a foto dentro de um livro que tenha como tema o
amor. E por ûm aguarde o resultado.
Santo casamenteiro
No dia 12 de junho, dia dos namorados, compre uma
rosa vermelha. Pegue um Santo Antônio e amarre uma
ûta nele e na rosa, em uma das pontas da ûta desenhe
uma cruz e na outra a inicial do seu nome. Após isso,
deixe a rosa ao lado da sua cama em dedicação ao santo,
para ele atrair o seu amor. Quando a rosa secar, a ûta deve ser levada a uma igreja e deixada lá, com uma reza de
agradecimento.
Bom, após essas dicas vai ser difícil você ûcar muito
tempo sozinho(a), hein? Tenha uma ótima busca!
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REPATRIAÇÃO

11ª RODADA

Apósgoleada,Botafogo
vaimudarataque
O Botafogo volta a campo nesta segunda-feira, às 19h, no Nilton Santos, quando
enfrenta o Avaí pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro

A

pós a derrota por 4 a 0 para o
Palmeiras no Allianz Parque,
o time do Botafogo que vai
enfrentar o Avaí nesta segunda-feira (13), pela 11ª rodada, ainda é
incerto.
Com dois atacantes utilizados com
frequência por Luís Castro tendo desfalcado o time na última quinta-feira,
o Bota ainda não sabe se poderá contar com Erison e Diego Gonçalves para a partida de segunda.
Certo é que o técnico português

não poderá contar com o lateral-direito Saravia. O argentino recebeu o terceiro cartão amarelo e está suspenso
para o duelo no Nilton Santos. A tendência é que Daniel Borges faça a função, com Hugo ocupando a lateral-esquerda.
A provável escalação do Botafogo
tem: Gatito Fernández; Daniel Borges,
Kanu, Cuesta e Hugo; Oyama
(Kayque), Tchê Tchê (Del Piage) e Lucas Fernandes; Chay, Victor Sá e Vinícius Lopes.

Uma das novidades entre os relacionados do Bota para esta partida pode ser o retorno do zagueiro Philipe
Sampaio e do goleiro Diego Loureiro.
Eles estavam no departamento médico por problemas no joelho e constavam como <recuperados= no último
material divulgado pelo clube, antes
da partida contra o Palmeiras.
O Botafogo volta a campo nesta segunda-feira, às 19h, no Nilton Santos,
quando enfrenta o Avaí pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.

BARCA DA DISPENSA

Manchester United anuncia saída de 11 jogadores

Grêmio promete
esforço financeiro
para ter Lucas Leiva
Lucas Leiva e Grêmio diminuíram o ritmo nas negociações depois do avanço nos últimos dias noticiado pela
imprensa para o retorno do volante. No entanto, o otimismo por parte do clube gaúcho segue para um desfecho positivo. Um encontro presencial entre direção e o
jogador é um dos passos pendentes para um encaminhamento e possível acerto entre as partes.
A intenção do Grêmio era sentar para conversar com
Lucas Leiva antes da viagem para Recife, onde encara o
Sport nesta segunda-feira. Porém, o ex-Liverpool viajou
na última sexta-feira com a família para sua cidade natal, no Mato Grosso do Sul, e deu sequência para suas férias.

No último sábado, Roger comandou treino no CT Luiz
Carvalho pela manhã e, de tarde, a delegação viajou para Recife. O retorno a Porto Alegre está previsto apenas
na terça-feira, um dia após a partida contra o Sport.
Portanto, a reunião entre departamento de futebol e
Lucas Leiva deve ﬁcar apenas na próxima semana. Esse
encontro é visto como decisivo para que ocorra um
acerto. Até lá, a tendência é que as conversas ﬁquem estagnadas, sem maiores avanços.
O vice de futebol, Dênis Abrahão, admitiu que a negociação é difícil, mas ratiﬁcou que é uma vontade do Grêmio poder contar com o volante, assim como a intenção
de Lucas Leiva é voltar ao Tricolor. Inclusive, clubes do
Brasil e de fora já procuraram o jogador, mas a prioridade é ﬁcar na capital gaúcha.
Para isso, o clube está disposto a ceder e extrapolar o
valor considerado limite para jogadores contratados
nesta temporada. Segundo o dirigente, tempo de contrato ainda não foi debatido.
O executivo Diego Cerri conduz o assunto diretamente com o empresário de Lucas Leiva, Giuliano Bertolucci, para ajustar os termos do negócio.
A chegada de Lucas Leiva tem aval do treinador Roger
Machado. O treinador não só aprovou, como compartilhou do desejo de contar com o volante na campanha do
acesso de volta a Série A. Após a última vitória contra o
Novorizontino, Edilson admitiu que o grupo torce pela
chegada do jogador.
Em entrevista coletiva, Dênis Abrahão admitiu que
estava em tratativas com Lucas e chegou a falar que clube e jogador estavam <namorando=, mas ainda na fase
de <pegar nas mãos=.

O VOLANTE PAUL POGBA FAZ PARTE DA LISTA DE SAÍDAS DO MANCHESTER UNITED, ASSIM COMO OUTROS ATLETAS DO GRUPO
A reformulação começou no Manchester United. O clube divulgou na
última sexta-feira uma lista com 11 jogadores que não renovarão contrato e
deixarão Old Trafford neste mês.
Na relação, há nomes que já haviam sido conﬁrmados anteriormente,
como Pogba e Mata. Eles se juntam a
Cavani, Matic, Lingard e Grant, que
também faziam parte do elenco principal.
De saída do United, Pogba diz não
ter pressa para deﬁnir futuro e aﬁrma:
<Só quero jogar futebol=.
Destes, Pogba tem negociações
avançadas com a Juventus, enquanto
Matic interessa à Roma.
O Manchester United terá novo
técnico na próxima temporada: o ho-

landês Erik ten Hag. O clube está no
mercado em busca de reforços. O
meia Frenkie de Jong é uma das prioridades, mas o Barcelona rejeitou a
primeira proposta.

Veja a lista completa de saídas do Manchester United:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

D’Mani Mellor (atacante)
Edinson Cavani (atacante)
Reece Devine (lateral-esquerdo)
Lee Grant (goleiro)
Jesse Lingard (meia)
Juan Mata (meia)
Nemanja Matic (volante)
Paul McShane (zagueiro)
Paul Pogba (volante)
Connor Stanley (atacante)
Paul Woolston (goleiro)

Desde então, as conversas avançaram e deixaram as
partes mais próximas de um acerto, apesar de ainda não
ter ocorrido uma deﬁnição. O cenário aponta para um
acordo e há otimismo do Grêmio nos bastidores.
Lucas Leiva está livre no mercado após decidir que renovaria com a Lazio e se despediu do clube italiano no
ﬁm de maio. Revelado no Grêmio, o volante surgiu em
2005, quando disputou a Série B e ajudou na volta à primeira divisão. Em 2007 se transferiu para o Liverpool,
clube que defendeu durante dez anos.
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GAMES

MODA

Mugler usa funk para
divulgar nova coleção
Queridinha dos famosos, a marca francesa Mugler divulgou um "fashion film" que
conta com o funk proibidão de MC Lucy e DJ Gabriel do Borel

10 melhores jogos
de mundo aberto
para celulares
Extremamente populares no mundo dos games,
os jogos de mundo aberto têm se tornado uma tendência cada vez mais forte.
Seja no formato da Ubisoft, com altas torres para
<desbloquear= pontos de interesse no mapa; ou no estilo The Legend of Zelda: Breath of the Wild e Elden Ring,
no qual é preciso descobrir os segredos do mapa por
conta própria, o importante aqui é explorar, sobreviver e
encontrar novos e poderosos itens.
A seguir, você confere nossa seleção com dez títulos
open-world para desbravar na telinha do smartphone:
Genshin Impact
Um dos maiores sucessos dos últimos tempos, o gacha Genshin Impact é um jogo de ação e exploração em
mundo aberto com elementos de RPG e visual de anime
em cel shading. Com jogabilidade que lembra bastante
a de The Legend of Zelda: Breath of the Wild, o game da
produtora chinesa HoYoverse tem uma porção de personagens carismáticos e poderosos que podem ser desbloqueados ao longo da aventura.
Genshin Impact é gratuito e tem versões para iOS e Android.

A grife francesa Mugler, usada diversas vezes pelas cantoras Anitta, Iza e Dua Lipa, publicou nesta
quarta-feira (8/6), o <fashion ûlm=
(um vídeo de apresentação de novos
produtos) para a coleção de Primavera/Verão 2022. Não só pelos modelos
ousados, o desûle chamou a atenção
pela trilha sonora, o funk brasileiro Na
pepeka sem camisinha, de MC Lucy e
DJ Gabriel do Borel.
Além de chamar a atenção com a
música, o desûle chama atenção pelas
modelos, como Lourdes Maria (ûlha
de Madonna) e a ubermodel Bella Hadid.

A direção criativa do desûle é de
Casey Cadwallader, em uma entrevista para a Vogue, explicou. <No começo
eu era muito sério e preocupado com
tudo, mas há essa necessidade de ser
irreverente com Mugler.=
Vale lembrar que a marca já tem
uma relação com o Brasil — a cantora Anitta usou a marca para a sua performance na ûnal da Libertadores, em
2021.
Quem é MC Lucy e DJ Gabriel do Borel?
MC Lucy tem 19 anos e já havia estourado com outras faixas lançadas

com Gabriel, como Sento no bico da
Glock e Se eu engravidar a culpa é sua
não é minha. Em sua conta no Instagram, a MC escreveu: <Muito gratiûcante fazer parte da trilha sonora de
uma campanha internacional.=
Um pouco mais velho, Gabriel Luiz
é tido como um dos grandes nomes da
nova geração do funk carioca. Começou tocando na sua própria comunidade antes de estourar nas rádios de
todo o Brasil, chegando a se apresentar no exterior.
Nas redes sociais os brasileiros se
animaram com a exaltação do funk no
cenário internacional.

TURISMO NO MA

Visitantes da Chapada das Mesas terão passaporte

Minecraft
Dispensando apresentações, Minecraft é um jogo open-world da Mojang no qual jogadores devem sobreviver às adversidades em um imenso mapa cheio de
perigos e mistérios para sem desvendados. Usando materiais encontrados no cenário é possível criar ferramentas que auxiliam na coleta de mais recursos e possibilitam a construções de bases, casas, castelos e o que
mais der na telha.
Minecraft é pago e está disponível para compra nas
lojas de aplicativos do iOS e do Android.
Grand Theft Auto: San Andreas
Na pele de Carl <CJ= Johnson, em Grand Theft Auto:
San Andreas jogadores devem explorar a imensa (e ûctícia) San Andreas em uma história que se passa no começo dos anos 1990. Depois de fugir da prisão e retornar
para casa, CJ descobre que sua vida está de pernas para
o ar e agora é necessário embarcar em uma jornada fora
da lei para tentar salvar sua família e tomar o controle
das ruas.
Grand Theft Auto: San Andreas é pago e está disponível para compra nas lojas de aplicativos do iOS e do Android.
Black Desert Mobile
Levando as aventuras vistas no PC e consoles para os
celulares, Black Desert Mobile é um MMORPG no qual
jogadores devem realizar missões e bater de frente com
diversas ameaças, como os mais variados inimigos e
monstros. Para facilitar a vida dos players, o jogo conta
com uma funcionalidade de batalhas automáticas e os
controles na tela de toque também foram simpliûcados
para garantir uma experiência de jogo mais agradável
na telinha do smartphone.
Gratuito, Black Desert Mobile tem versões para iOS e Android.
The Legend of Neverland
Uma espécie de clone de Genshin Impact, The Legend of Neverland também é um jogo de ação com elementos de RPG em mundo aberto. A maior diferença
aqui é a possibilidade de ligar o autoplay, uma funcionalidade que deixa quase tudo no automático. O game permite aos jogadores comprarem até mesmo uma espécie
de <poupa tempo= que realiza ações automaticamente.
The Legend of Neverland é gratuito e tem versões para iOS e Android.

O PASSAPORTE ESTÁ SENDO DISTRIBUÍDO DE GRAÇA NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA (CAT), NO AEROPORTO DE IMPERATRIZ
A Secretaria de Estado do Turismo
(Setur-MA) divulgou, nesta sexta-feira
(10), o primeiro boletim sobre o perûl
do Visitante da Chapada das Mesas.
Esse documento possui o objetivo de
apresentar os dados do Passaporte da
Chapada e se referem aos cadastros
realizados entre os anos de 2020 e
2022. As pesquisas realizadas apresentaram resultados e informações
relacionadas ao perûl dos visitantes
no polo turístico.

O mapeamento irá possibilitar um
maior direcionamento de esforços ao
polo que precisa ter o registro de seus
visitantes.
O passaporte está sendo distribuído de graça no Centro de Atendimento ao Turista (CAT), localizado no Aeroporto de Imperatriz.
O secretário estadual de Turismo,
Paulo Matos, destacou a importância
dos dados para o fortalecimento do
controle e ações destinadas ao polo.
<Temos agora um diagnóstico completo do visitante que chega e qual atividade que ele vai realizar, dessa forma podemos nos preparar e assim
atender melhor esses visitantes=, frisou o secretário.
As pesquisas registram que entre os
cincos principais estados de onde
vêm os turistas, 83% são do Maranhão, mostrando como o turismo interno está crescendo. As outras posições ûcaram com São Paulo (2,31%),

Rio de Janeiro (2,06%), Pará (1,94%) e
Tocantins (1,73%). Também revelou
que 58% dos visitantes são mulheres e
42% são homens.
A coordenadora do Observatório
do Turismo no Maranhão, Letícia
Cynara, destacou a importância e o
objetivo da pesquisa como fator essencial para traçar estratégias de gestão que auxiliem o setor.
<Converso muito com o superintendente do polo, Beto Kelner, sobre a
necessidade de mais informações dos
visitantes. Mesmo com poucas informações, elas já são cruciais e é nosso
ponto de partida. Ainda virão muitos
outros, com mais informações e mais
dados, para construção de políticas
assertivas=, destacou a coordenadora.
Para acessar o documento e outras
pesquisas, acesse no link: https://observatorio.turismo.ma.gov.br/ûles/2022/06/Perûl-dos-Visitantes-daChapada-Passaporte-Chapada.pdf

Oceanhorn 2: Knights of the Lost Realm
Em uma aventura que se passa mil anos antes do primeiro game, Oceanhorn 2: Knights of the Lost Realm leva os jogadores ao mundo de Gaia, onde devem controlar um jovem cavaleiro em uma jornada cheia de aventuras e perigos. Ao lado de Trin e Gen, o rapaz precisa explorar o mundo, coletar itens, desvendar mistérios, concluir puzzles e lutar para impedir os planos do Exército
Sombrio do bruxo Mesmeroth.
Oceanhorn 2: Knights of the Lost Realm está disponível para iOS na App Store.
LifeAfter
Produzido pela NetEase, LifeAfter é um jogo de sobrevivência em mundo aberto pós-apocalíptico cheio de
zumbis no qual jogadores devem explorar o ambiente,
incluindo cidades, üorestas e ruínas abandonadas, em
busca de recursos. Por ser um jogo multiplayer online,
ao longo da jornada é possível encontrar outros jogadores sobreviventes que podem ser hostis ou amigáveis,
muitas vezes oferecendo algum tipo de troca ou ajuda.
Gratuito, LifeAfter tem versões para iOS e Android.
Sky: Children of the Light
Dos mesmos criadores de Journey e Flower, Sky: Children of the Light é um jogo de aventura social no qual
players devem explorar sete reinos cheios de mistérios
para serem desvendados. No papel dos Filhos da Luz, jogadores podem personalizar seus personagens e voar
pelos céus ao lado de amigos com a missão de devolver
Estrela caídas de volta para suas constelações no céu.
Sky: Children of the Light é gratuito e tem versões para iOS e Android.

