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Obras de
pavimentação
e Restaurante
Popular são
vistoriadas pelo
Governo em Timon
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OPORTUNIDADE: 387 vagas com salários
de R$ 12 mil no interior do Mararanhão
PÁGINA 10

Maranhão deve ter área de
livre comércio exportador
Está cada vez mais próxima a instalação da Zona de Processamento de Exportação no Maranhão (ZPE-MA), esta semana foi debatida a redação final do documento que será apresentado pelo governador Carlos
Brandão ao Conselho Nacional das Zonas de Processamento de Exportação (CZPE), para solicitar a criação da ZPE maranhense, que corresponde a uma área para livre comércio exportador no estado.
PÁGINA 4

Prefeitura de São José de Ribamar concede
aumento de mais de 40% aos Agentes de Saúde
O prefeito de São José de Ribamar, Dr. Julinho, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pela Constituição Federal e Lei Orgânica Municipal, assinou decreto em reunião com representantes do Sindicato dos Agentes Comunitários de Saúde, fixando aumento de 40% na remuneração da classe, incluindo Agentes de Combate às Endemias .PÁGINA 3

São Luís tem dois
postos de testagem
para Covid
PAGINA 4

Marcando

SELEÇÃO DE 82

Eles perderam a
Copa e uma geladeira
Eletrodoméstico era o prêmio para cada jogador em
caso de vitória sobre a Itália. Dói até hoje, 40 anos depois, mas aquele time ficou na história. PÁGNA 7

Homenagem : nnovo EP de
Marília tem 3 milhões de plays
PAGINA 8

– Sarney deve ter deixado bolinhas de pão, tipo João e Maria, no caminho de volta para o retorno de um
espaço comum com seus textos no
prestigiado jornal O Imparcial. Por
enquanto, somente a comunicação
que não vai se perder!
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Uma atividade em favor da vida
LÍGIA DAIANA PEREIRA ALVES
Secretaria de Política Agrícola da Federação dos Trabalhadores Rurais Agricultoras e Agricultores do Maranhão - FETAEMA.

Num país que hoje passa fome, falar de agricultura familiar é tratar da
produção de alimentação saudável,
da garantia de segurança alimentar e
nutricional, é destacar um direito de
todos!.
No Dia 25 hulho estamos comemorando o dia da Agricultura Familiar,
esta importante prática de produção
agrícola, que tem em sua essência os
princípios da agroecologia, a proteção ao meio ambiente, garantindo
uma alimentação saudável.
Não podemos deixar de lembrar
nesta data, a signiﬁcativa luta da representação da categoria, através do
movimento sindical rural, que mesmo diante de uma conjuntura desaﬁadora, continua na luta pela manutenção dos direitos socioeconômicos
dos agricultores e das agricultoras familiares, contribuindo na construção
de uma sucessão rural, que leve em
conta a participação dos jovens e mulheres.
A agricultura familiar, rica em diversidade de produção, é rica também
nos segmentos que a formam: beneﬁciários do Programa Nacional da Reforma Agrária, quilombolas, indígenas, extrativistas, pescadores artesanais, artesãos, aquicultores, maricultores, piscicultores, silvicultores e outros segmentos.
Em 2017, o Censo Agropecuário

constatou que existiam 5.073.324
(Cinco milhões, setenta e três mil e
trezentos e vinte e quatro) estabelecimentos, sendo que 76,8% destes, ou
seja, 3.897.408 (Três milhões, oitocentos e noventa e sete mil e quatrocentos e oito) eram da agricultura familiar.
Somos muitos. E somos importantes economicamente e politicamente.
Entretanto, precisamos nos empoderar da nossa força e lutar para melhorar alguns índices que nos aﬂigem, como exemplo, o uso do crédito agrícola.
Na safra 2021-2022, a nível de nordeste, em relação a custeio e investimento, acessamos R$ 5, 46 bilhões, representando 13, 7% dos recursos totais, que perﬁzeram a nível nacional
R$ R$ 38,63 bilhões em 1,34 milhões
de contratos.
O nordeste fechou a safra com
679.970 contratos (50,8%), tendo o valor médio de custeio em R$ 22.009
(Vinte e dois mil e nove reais) e o investimento teve o valor médio de R$
6.121 (Seis mil e cento e vinte e um reais).
O volume de contratos não representou um volume de aporte ﬁnanceiro na região, perdemos até para a
região Norte, que teve apenas 4,6% do
número de contratos a nível nacional
e ﬁcou com o valor médio do custeio
em R$ 56.258 (Cinquenta e seis mil e
duzentos e cinquenta e oito reais) e o
valor de investimento de R$ 65.381
(Sessenta e cinco mil e trezentos e oitenta e um reais).
O Maranhão e todo o Nordeste precisam rediscutir o PRONAF, para além
do Microcrédito Rural. Precisamos rediscutir o acesso ao crédito do PRONAF.
Outro ponto importante é a segurança alimentar e nutricional. Através
da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional (Rede PENSSAN), podemos
constatar a difícil realidade vivenciada por grande parte da sociedade brasileira, inclusive agricultores e agriculturas familiares.
Segundo o II Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar no Contexto da Pandemia da COVID-19 no
Brasil (livro eletrônico), podemos
identiﬁcar a Insegurança Alimentar
(IA) em três níveis:
a) Leve – incerteza quanto ao aces-

so a alimentos em um futuro próximo
e/ou quando a qualidade da alimentação já está comprometida;
b) Moderada – quantidade insuﬁciente de alimentos;
c) Grave – privação no consumo de
alimentos e fome.
O resultado da pesquisa aponta
que são 125,2 milhões de pessoas em
IA e mais de 33 milhões em situação
de fome, expressa pela IA grave.
Diante de um quadro tão dramático de dor e sofrimento, somando-se a
insegurança econômica e política, vivenciamos a desestruturação das
condições de produção, principalmente para os agricultores familiares,
que ainda sofre com a permanência
de políticas compensatórias.
Infelizmente, as políticas de acesso
a mercados institucionais sofreram
cortes orçamentários. Precisamos urgentemente, criar condições sociais e
econômicas para acabar com as políticas compensatórias, que suprimem
o direito a uma vida digna para todos
e tem suas origens na péssima distribuição de renda do produto interno
bruto (PIB), bem como na falta de empoderamento dos direitos socioeconômicos, políticas, ambientais e
culturais.
Tudo isto impacta no desenvolvimento rural sustentável e solidário
que tanto desejamos e na permanência no campo, com dignidade. Nesta
data tão importante para a categoria
da agricultura familiar, torna se necessário o reconhecimento, a valorização da luta do Movimento Sindical,
por direitos sociais e econômicos, superando diﬁculdades, sem desanimar
frente a tantas “burocracias”, que nos
impede de acessar direitos.
Porém, cabe fazermos uma reﬂexão nesta data: quem somos? Como
vivemos? Como nos organizamos?
Quais são nossos objetivos para superar tantos obstáculos na organização
da produção e no processo de comercialização?
Não esqueçamos que hoje é dia de
celebrar a importância da categoria,
quer seja econômica, social ou política. Mas, também, cabe fazer reﬂexões
para encontrarmos soluções, que nos
garantam permanecer no campo,
com dignidade, com condições socioeconômicas para produzir e comercializar por um longo tempo! A luta é
grande e permanente!

Como não reclamar
RENATO DIONÍSIO
Historiador, Compositor e Produtor Cultural

Um dos fatores que leva um povo
ou comunidade a receber o conceito
de pobre, no mundo do Laissez Faire,
é o isolamento. Estamos vendo, na
guerra entre Rússia e Croácia, uma
hercúlea tentativa de sujeitar a opressora nação ao isolamento. Através de
sanções econômicas, o ocidente, capitaneado pela Europa, tenta através
de boicotes e embargos impingir à
opressora nação o estrangulamento
de suas ﬁnanças, causando com isto,
uma crise interna que proporcione
um arrefecimento do ímpeto beligerante daquela nação.
Tomo a reﬂexão acima, para contextualizar e comentar a anunciada e
não estancada crise do transporte e
trânsito, que envolve nossa baixada
maranhense, sabidamente, uma das
mais belas regiões de nosso Estado,
possuidora de um grande potencial
de desenvolvimento, mas, entretanto,

padece secularmente, sem culpa formada, de um abandono institucional
que lhe impõe a condição de uma das
regiões mais pobres do país.
O que se convencionou denominar
de baixada maranhense, ocupa mais
de trinta por cento de nosso território
e abriga um percentual perto disto de
habitantes. É uma região conhecida
pela beleza natural e grande potencial
de crescimento econômico. Enquanto o Sul do Estado dialoga com o Sudeste, o Norte com o Pará e o Oeste
com o Nordeste, esta é a região maranhense mais identiﬁcada com a capital sua história e cultura.
No século passado, antes da existência da estrada de ferro São Luís –
Terezina, a baixada maranhense, era
certamente a região mais desenvolvida do Estado, com a mudança do modal de transportes no País, que a partir
de 1950 passou sob a batuta e vontade
das multinacionais a priorizar o modal rodoviário, esta região amargou
um longo e penoso período de estagnação econômica. Cidades como Guimarães, Cururupu e Viana, antes promissoras e desenvolvidas passaram a
sofrer com a falta de fruição de bens e
mercadorias, condições vitais para
sustentar um desenvolvimento regional.
No longo período que vai do século
passado, quando a estrada que liga Vitória do Mearim a Pinheiro recebeu os
primeiros recapeamentos asfálticos,
até hoje, esta região jamais experimentou, mesmo que apenas medianamente, de permanentes condições
de trafegabilidade. Isto, entre outros
fatores, motivou e obrigou aquele povo a buscar uma solução pelo mar,
que viria com a construção da passagem Ponta da Espera – Cujupe, que
encurta a viagem e oferece uma vantagem de aproximados 250 quilôme-

tino ﬁnal.
Apesar da promessa de solução
oferecida há exatos oito anos e renovada nos últimos quatro, nossos Governantes pouco ou nada ﬁzeram para sanar deﬁnitivamente ou mesmo
diminuir o sofrimento de nosso povo
baixadeiro. São milhões de irmãos
maranhenses impedidos, ou com
grandes limitações, em seu constitucional direito de ir e vir. São milhões
em mercadorias e serviços que deixam de circular. Incontáveis serviços,
públicos e privados, sem execução.
Vontades e sonhos de milhares interrompidos, sem que se chama a responsabilidade quem tem a obrigação
desta provisão.
A pretexto de solucionar o problema, segundo noticiado, o ex-Governador Flávio Dino, querendo ou não,
conseguiu piorar o que já era ruim.
Decretou uma malsucedida intervenção, que não tem lógica ou explicação,
e é por isto denunciado, a “boca pequena”, como interessado no desfecho da lide. Pior que a “mediação” no
sistema marítimo é a desastrosa intervenção na rodovia, desenvolvida através de um tapa buraco sem qualidade
que garanta durabilidade e executado
em plena estação chuvosa.
A conta deste desastre todo dia
chega aos milhares de maranhenses,
moradores de nossa baixada, precisa
chegar no contracheque político de
nossa classe dirigente, de todos que
sendo possuidores de condições se
esquivaram de encontrar uma solução. Há a nosso entendimento, um
crime cometido e a punição ao(s) infrator(es) está na mão de quem sair de
casa no dia 3 de outubro próximo, para exercer seu sacro direito de escolher quem exercerá o poder de mando
no Maranhão, pelos próximos quatro

EDITORIAL

Meio ambiente e a
política

Há décadas, cientistas e climatologistas alertam governos de todo o mundo para a necessidade de mudança nos sistemas produtivos e no relacionamento com o
patrimônio natural. O aquecimento global tem provocado eventos climáticos extremos no planeta, que levam milhares à morte, sem contar com danos materiais
nas áreas devastadas.
No início deste ano, as chuvas intensas que castigaram Petrópolis deixaram 238 mortos, a cidade destruída
e centenas de pessoas desabrigadas. No Nordeste, as
tragédias por temporais começaram no ﬁm de 2021 e se
estenderam ao longo dos primeiros meses deste ano. Na
Bahia, os transbordamentos de rios afetaram 116 municípios, ﬁzeram 20 óbitos e mais de 30 mil pessoas ﬁcaram ao relento com a perda de suas casas.
Tais tragédias são recorrentes a cada ano, em todas as
regiões, seja pelo fogo, seja pela água ou pela seca. Em
várias delas, identiﬁca-se a negligência do poder público em relação às medidas preventivas exigidas. Prevalece o famoso “deixa pra lá”, sobretudo em relação às camadas mais pobres da sociedade. Seja em qualquer região do país, a questão ambiental é o elo que une a maioria dos dramas provocados por fenômenos climáticos.
Em 16 de agosto, será dada a largada para a corrida
eleitoral. Candidatos de diferentes matizes ideológicos
vão disputar vagas nos legislativos federal (deputados e
renovação de um terço do Senado) e estadual, governadores e Presidência da República. Nesse processo, em
curso desde o ano passado, é fundamental que o tema
meio ambiente seja uma das referências dos programas
dos candidatos, tanto para o legislativo quanto para o
executivo.
Meio ambiente não se restringe à proteção das ﬂorestas, dos cursos de água. Esses elementos são fundamentais à preservação da vida. Mas o tema perpassa e faz interface com educação, ciência, tecnologia, saúde, saneamento básico, habitação, transporte, segurança pública, eliminação das desigualdades sociais e econômicas.
Desde a redemocratização do país, as sucessivas eleições são recheadas de promessas e compromissos que
não se cumprem, a ﬁm de garantir o bem-estar de todos
os cidadãos. A cada governo, os privilegiados social e
economicamente são os mais beneﬁciados. A pandemia
de covid-19 escancarou distâncias abissais que caracterizam os mais diferentes brasis.
As propostas dos candidatos devem contemplar medidas que, efetivamente, sejam transformadoras, considerando os quesitos indispensáveis a uma mudança na
qualidade de vida das pessoas para melhor. Causa inconformismo saber que a fome é dor diária de mais de
33 milhões de pessoas. Não faz sentido o país ter concebido um invejável sistema de saúde, mas ser comum cidadãos morrerem na porta de hospitais, além de faltar
escolas para crianças e adolescentes.
Postergar a implementação de saneamento básico representa bloquear o acesso à água potável para grande
parte de brasileiros vulneráveis a doenças por transmissão hídrica. O novo momento permite que todos os eleitores possam rever escolhas e se tornem protagonistas
da construção de um Brasil equilibrado, com oportunidade de vida melhor para todos.
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CAMPANHA ELEITORAL

Alerta sobre os
riscos das fake news

Kit eleitoral

O procurador-geral da Assembleia Legislativa do Maranhão aponta que as fake news
serão um dos principais problemas da campanha eleitoral deste ano

O

procurador-geral da Assembleia Legislativa do Maranhão, advogado Tarciso
Araújo, falou a imprensa sobre a cartilha de ‘Condutas Vedadas e
Lei das Eleições’, lançada pela Alema,
e o ciclo de debates sobre a ‘Nova Lei
de Licitações’, que objetiva capacitar
gestores e assessores das Câmaras
Municipais e Prefeituras de todo o
Maranhão.
Tarcisio informou que a cartilha
tem como base as disposições da Lei
Federal n° 9.504/97 (Lei das Eleições),
além de resoluções do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e jurisprudências
dos diversos Tribunais Eleitorais do
país.
“A cartilha tem como principal objetivo orientar os candidatos e agentes públicos no desempenho de suas
atividades, de maneira que sejam praticadas dentro dos limites previstos
na legislação eleitoral”, explicou o advogado.
Tarcísio Araújo destacou, ainda,
que as fake news serão um dos principais problemas da campanha eleitoral deste ano, ressaltando a importância de combater a desinformação.
“Levando em consideração que a
Internet se tornou um indispensável
meio de comunicação, ela se torna
mais propícia à propagação de notícias falsas, visto que qualquer cidadão
tem autonomia para publicar o que
quiser. A internet não é terra sem lei,
existe uma série de medidas válidas
para redes sociais e usuários, com a
intenção de coibir o compartilhamento de desinformações na internet”, pontuou.

Semanalmente, durante os últimos anos, tenho construído os meus textos e imagens discutindo com o Nuna, ô genial chargista, e com o competente jornalista
Célio Sérgio, chamado de mágico das sensacionais capas, conteúdos e formatos do jornal O Imparcial. Fazemos debates acalorados, outros ponderados, sempre reﬁnando com humor os atos criados pelas ﬁguras públicas e a população. Sem esquecer o presidente Pedro
Freire monitorando os rebeldes “meninos e meninas” da
redação do matutino de 96 anos e mais de oito milhões
de acessos mensais.

TARCÍSIO ARAÚJO ALERTA SOBRE OS RISCOS DAS FAKE NEWS NA CAMPANHA ELEITORAL

Ciclo de palestras

Tarcisio também comentou sobre o
ciclo de palestras que tem como tema
a ‘Nova Lei de Licitações’ que está
sendo realizado pela Assembleia Legislativa nos munícipios do estado.
“Estamos compartilhando técnicas
para interiorizar e disseminar as informações sobre as novidades da No-

va Lei de Licitações, a ﬁm de capacitar
o corpo técnico das assessorias das
Casas Legislativas municipais, Prefeituras e o público em geral que tenha
interesse em relação à temática. Já estivemos em Balsas, Estreito, Imperatriz e pretendemos estender para todo
o Maranhão ”, concluiu.

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR

Agentes de Saúde recebem reajuste de salarios

Evidente que cada qual trazendo seu olhar na aplicação dos fatos, opiniões não existe para o consenso, sempre tem que sobrar a inconformidade. Muitas vezes as
charges do Nuna falam sozinhas, em outras postagens
precisam de esclarecimentos para provocar o conhecimento e debate sobre a matéria ou notas rápidas.
Assustador observar que concordamos com eminente perigo provocado pelos desmandos nos governos do
PT e após a chegada de Jair Bolsonaro (PL) à presidência
do Brasil. Mesmo sendo uma permanente provocação
eleitoral da direita, o golpe de governo continua na pauta diária. Diferente do golpe militar de 64, o processo de
Bolsonaro em estabelecer uma ditadura vem acompanhado da degradação nas instituições de defesa da democracia e a naturalização da violência aos 98% dos
sem dinheiro e poder.
Verdade que se houvesse apoio militar, o PT teria feito
sua ditadura no estilo latino. Intrigante que os ministros
do STF continuam alimentando o medo nos eleitores
sem dar um basta constitucional. Mas, enquanto houver liberdade e multiplicadores sérios da comunicação
vai prevalecer a verdade. Evidente no estilo proﬁssional
individual com pitadas sacanas. Quanto ao Kit de Proteção, logo será vendido nas melhores lojas do ramo eleitoral e na internet. Bom garantir o seu!

PESQUISA
Bobagem – Nem tinha necessidade os empolgados
enxertos do PSB criarem motivos para a suspensão da
pesquisa EXATA/TV GUARÁ na justiça eleitoral. Tudo
igual, ninguém está nada mais do que o outro. Que comece a campanha!

CAMINHO CERTO

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR CONCEDE AUMENTO DE MAIS DE 40% AOS AGENTES DE SAÚDE
O prefeito de São José de Ribamar,
Dr. Julinho, no uso de suas atribuições
legais, que lhe são conferidas pela
Constituição Federal e Lei Orgânica
Municipal, assinou decreto em reunião com representantes do Sindicato
dos Agentes Comunitários de Saúde,
ﬁxando aumento de 40% na remuneração da classe, incluindo Agentes de
Combate às Endemias .
O valor dessas categorias será o
equivalente a dois salários mínimos,
para uma jornada de 40h semanais.
Um aumento em mais de 40% em relação ao salário anterior.
O projeto foi enviado para a Câmara de Vereadores, porém, devido à escolha de 11 vereadores para não realização da votação, o projeto foi acatado por uma portaria do Governo Fe-

deral.
A presidente do Sindicato de Agentes Comunitários de Saúde, Cleanes
Oliveira, comenta que os proﬁssionais agora se sentem valorizados pela
atual gestão. A presidente ainda parabenizou o acato da luta pelo reajuste e
frisou a extrema felicidade por essa
conquista.

“É com honra e muita
responsabilidade que
ratiﬁco esse aumento
federal, para que

possamos estimular
mais ainda os Agentes
de Saúde na
continuação desse
trabalho brilhante”,
disse Dr. Julinho,
prefeito de São José de
Ribamar.

Marcando – Sarney deve ter deixado bolinhas de pão,
tipo João e Maria, no caminho de volta para o retorno de
um espaço comum com seus textos no prestigiado jornal O Imparcial. Por enquanto, somente a comunicação
que não vai se perder!

GERAL
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A Eneva S.A, torna público que recebeu da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais – SEMA a Licença Prévia de Perfuração (LPper) no 1151804/2022, e-processo
nº 386/2022, para a Atividade de Perfuração de Poços de Exploração e de Desenvolvimento de
Gás Natural no Bloco PN-T-102, Bacia do Parnaíba – MA.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
CNPJ Nº 01.558.070/0001-22
PREFEITURA DE TRIZIDELA DO VALE
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 043/2022
O MUNICIPIO DE TRIZIDELA DO VALE, Estado do Maranhão, através do Fundo Municipal de Saúde torna
público que fará licitação na modalidade Pregão, para Registro de Preços. BASE LEGAL: Lei nº 10.520/2002,
Decreto nº 10.024/2019, Decreto Municipal 15/2019; Decreto municipal 24/2021 e pela Lei nº 8.666/93 e
alterações. OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para eventual e futura contratação de empresa para o fornecimento de equipamentos odontológico, de forma parcelada, de interesse do Fundo Municipal de Saúde, do
município de Trizidela do Vale (MA). ABERTURA: 09 de agosto de 2022 às 10:00 horas. INFORMAÇÕES:
O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na sala da Comissão Permanente de Licitação, na Av. Dep. Carlos Melo, nº 1670 – Aeroporto – Trizidela do Vale (MA), horário de 08:00 às 12:00 horas,
no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br . por e-mail cplpmtv@outlook.com na página
www.trizideladovale.ma.gov.br Trizidela do Vale (MA), 20 de julho de 2022. Fabiana Meireles do Nascimento
Medeiros. Secretária Municipal de Saúde. Portaria nº 08/2021-GP

MINISTÉRIO DA
INFRAESTRUTURA

GOVERNO
FEDERAL

AVISO DE RECEBIMENTO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO
O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT torna público
o aviso de recebimento da Licença de Instalação nº 1281/2019 - 1ª Renovação,
do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
– IBAMA, emitida em 31/05/2022, válida por 2 (dois) anos e 10 (dez) meses,
a partir da assinatura, relativa à Ponte sobre o Rio Parnaíba na diretriz da
rodovia BR-235, entre os municípios de Santa Filomena/PI e Alto Parnaíba/MA
e seus acessos.

A Eneva S.A. torna público que requereu, a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais – SEMA, em 20 de julho de 2022, a Autorização para uso de água subterrânea, situado no
município de Santo Antônio dos Lopes, Bacia Hidrográfica do Rio Mearim, Estado do Maranhão,
com finalidade de uso industrial, conforme dados constantes no Processo nº 152771/2022.

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº. 03/2022
A Prefeitura Municipal de Cajari/MA, comunica aos interessados que realizará licitação
na modalidade Tomada de Preços nº 03/2022, no dia 11/08/2022 às 09h30, objetivando a Contratação de empresa para prestação dos serviços de manutenção e reforma da casa de cultura
do Município de Cajari/MA, conforme especificações no Projeto Básico, Anexo I do edital. O presente
Edital estará à disposição dos interessados no Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de
Cajari - MA, sito à Avenida Senador Vitorino Freire, nº 513, Centro, de segunda a sexta (exceto feriados)
no horário das 08:00 às 12:00h, onde poderão ser consultados ou obtidos GRATUITAMENTE por meio
digital na Comissão de Licitação bem como pela internet, através do nosso endereço eletrônico http://
transparencia.cajari.ma.gov.br/acessoInformacao/licitacao/tce, para dúvidas e informações através do
e-mail: licitacoescajari@gmail.com. A prefeitura Municipal de Cajari – MA, obedecerá a todos os protocolos sanitários estabelecidos pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e demais Órgãos Sanitários
no momento da Sessão.
Cajari (MA), 05/07/2022
Elisângela Pinheiro Diniz de Jesus
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO
Praça Nossa Senhora de Nazaré, nº 742, Centro, Riachão - MA
CNPJ: 05.282.801/0001
AVISO DE SUSPENSÃO.PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 029.21.02/2022- CPL/PMR. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2022. 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 aos interessados do Pregão Eletrônico Nº 022/2022, do tipo MENOR PREÇO POR
ITEM, cujo objeto é o Registro de Preços para Eventual e Futura Aquisição de Equipamentos
Hospitalares, para Atender a Demanda da Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de
Riachão/MA, fica suspenso “SINE DIE”, a data de realização da sessão pública de abertura do Pregão, a qual se encontrava marcada para o dia 02 de agosto de 2022, às 09h00min (nove horas).
Nova data para a sessão pública de abertura da licitação em epígrafe será oportunamente marcada
e comunicada, mediante publicação em todos os veículos de comunicação necessários. Demais
informações podem ser consultadas no sítio eletrônico do Portal Bolsa Nacional de Compras (BNC)
- www.bnc.org.br e site oficial do município de Riachão/MA 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, 21 de julho de 2022. Walisson
Cunha Duarte. Pregoeiro Municipal.

A Eneva S.A., torna público que requereu à Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais – SEMA, a renovação da Licença de Instalação (LI) nº 1041043/2021, e-processo
nº 154604/2022, para a Atividade de Desenvolvimento da Produção de Gás Natural do Campo de
Gavião Preto, Bacia do Parnaíba -MA.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CNPJ 06.116.461/0001-00
AVISOS DE LICITAÇÃO PÚBLICA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2022 - SRP. O Município de Anapurus - MA, torna público aos interessados
que, com base na Lei nº 10.024/2019, 10.520/02, 7.892/2013 e subsidiariamente as disposições da Lei nº
8.666/93 e suas alterações posteriores, fará realizar às 09h00min, (Nove horas),(horário de Brasília) do dia 09
de agosto de 2022, licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 027/2022, para registro de preços, do tipo
menor preço por item, tendo por objeto Registro de Preços para Futura contratação de empresa especializada
na prestação de serviços de manutenção de ar condicionado, preventiva e corretiva e assistência técnica com
fornecimento de peças para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação do Município de
Anapurus/MA. Poderão participar deste pregão eletrônico as empresas que preencherem os requisitos do
Edital. A sessão pública acontecerá pelo site: http://www.licitanet.com.br. O Edital e seus anexos estão à
disposição dos interessados na Comissão Permanente de Licitação – CPL, localizada na Av. João Francisco
Monteles, nº 2001 – Centro, Anapurus/MA, de segunda-feira à sexta-feira das 08:00 as 12:00 horas. O Edital
também pode ser adquirido no site http://www.licitanet.com.br. Anapurus/MA, 22 de Julho de 2022.ALMIR
LIMA DA SILVA. Pregoeiro.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022.
A Prefeitura Municipal de Icatu/MA, através da Comissão Permanente de Licitação torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar, sob a égide do Decreto nº 10.024/19
e subsidiariamente as disposições da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, licitação na
modalidade Pregão na sua Forma Eletrônico, do tipo Menor Preço Por Item, sob o regime de
empreitada por preço global, visando a formação de registro de preços para futura e eventual
contratação de pessoa jurídica para disponibilizar serviços de locação de software de ambiente
web para gestão de processos de despesas públicas, destinado ao controle do fluxo dos processos, permitindo acesso aos dados, andamento processual e como geração de relatórios, bem
como de gerenciamento e controle do site Oficial da Prefeitura que disponibilize informações
Institucionais, licitações, convênios, decretos, portarias, editais, leis, frota de veículos, guia
da cidade, banners, notícias, LRF (Lei de Responsabilidade Fiscal), e - SIC e ouvidoria para
atender a LEI Nº 12.527/2011 - Lei de acesso à Informação, a fim de atender as necessidades da
Prefeitura Municipal de Icatu- MA. ABERTURA: 09 de agosto de 2022, às 08h00min, através
da plataforma: https://licitar.digital/#home, demais informações no e-mail cplicatulicitacao@
gmail.com. Icatu/MA, 22 de julho de 2022. Denilson Odilon Fonsêca Pregoeiro.

ALEXANDRE GUIMARÃES BILICH NEUMANN
Coordenador Geral de Meio Ambiente - Substituto

DEFENSORIA PÚBLICA
DO ESTADO DO MARANHÃO

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2022.
A Prefeitura Municipal de Icatu/MA, através da Comissão Permanente de Licitação torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar, sob a
égide do Decreto nº 10.024/19 e subsidiariamente as disposições da Lei 8.666/93
e suas alterações posteriores, licitação na modalidade Pregão na sua Forma Eletrônico, do tipo Menor Preço Por Item, sob o regime de empreitada por preço
unitário, visando a Formação de Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviços de lavagem geral dos
veículos da Prefeitura Municipal de Icatu - MA. ABERTURA: 10 de agosto de
2022, às 08h00min, através da plataforma: https://licitar.digital/#home, demais
informações no e-mail cplicatulicitacao@gmail.com. Icatu/MA, 22 de julho de
2022. Denilson Odilon Fonsêca Pregoeiro.

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 194/2022 - CSL/EMSERH
PROCESSO ADMINISTRATIVO 124.678/2020 - EMSERH
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE
MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES PARA SUPORTE VENTILATÓRIO III, PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DAS UNIDADES HOSPITALARES ADMINISTRADAS PELA EMSERH.
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM.
DATA DA ABERTURA: 09/08/2022, 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@gmail.com” e thyago.csl.emserh@gmail.com, ou pelo telefone (98)
3235-7333.
São Luís (MA), 20 de julho de 2022
Thyago Monte Souza
Agente de Licitação da CSL/EMSERH

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 166/2022 - CSL/EMSERH
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 55.097/2022 – EMSERH
OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de lavanderia hospitalar,
incluindo o fornecimento de todo o enxoval necessário, em regime de comodato, bem como os
insumos necessários e adequados à execução dos serviços, para atender às necessidades do Hospital
de Cuidados Intensivos, unidade administrada pela EMSERH.
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR LOTE.
DATA DA SESSÃO: ADIADO ATÉ ULTERIOR DELIBERAÇÃO.
MOTIVO: Pedido de esclarecimento não respondido em tempo hábil.
Local de Realização: Sistema Licitações-e (www.licitacoes-e.com.br).
Edital e demais informações estão disponíveis em www.emserh.ma.gov.br e www.licitacoes-e.com.br.
Informações adicionais serão prestadas na CSL/EMSERH, localizada na Av. Borborema, Qd-16, n° 25,
Bairro do Calhau, São Luís/MA, no horário de 8h às 12h e das 14h às 18h, de segunda a sexta, pelos
e-mails csl.emserh.ma@gmail.com e fernando.cslemserh@gmail.com, ou pelo telefone (98)
3235-7333.
São Luís (MA), 19 de julho de 2022
Fernando Wlysses Filgueira da Conceição
Agente de Licitação da CSL/EMSERH

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA
AVISO DE LICITAÇÃO. Pregão Eletrônico nº 002/2022. A Prefeitura Municipal de Carolina, torna público que o Pregão Eletrônico nº 002/2022, do tipo Menor Preço por Item, tem
como objeto o Registro de Preços para aquisição de Medicamentos de uso comum e material de
consumo para uso hospitalar (médico hospitalar, odontológico, laboratório COVID e outros),
conforme Anexo I do Edital, realizar-se-á em 05.08.2022, às 09h00min. O Edital foi redigido
na forma da Lei n.º 10.520/2002, do Decreto n.º 10.024/2019, e, subsidiariamente, da Lei n.º
8.666/1993 e demais normas regulamentares pertinentes à espécie; e seus anexos estão à disposição dos interessados, de 2º a 6º feira, no horário das 08h às 12h, na Comissão Permanente de
Licitação-CPL desta Prefeitura, no site www.carolina.ma.gov.br/portaldatransparencia e Sinc-Contrata. Esclarecimentos adicionais, no mesmo endereço. Carolina/MA, 21 de julho de 2022.
AMILTON FERREIRA GUIMARÃES – Pregoeiro.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 008/2022
REGIDO PELA RESOLUÇÃO SENAC 958/2012–CN
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS, PARA AS UNIDADES
DO SENAC DO DEPARTAMENTO REGIONAL DO ESTADO DO MARANHÃO.
1. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS ELETRÔNICAS NO SISTEMA LICITAÇÕES-E DO BANCO DO
BRASIL: De 25/07/2022 até às 10h do dia 03/08/2022
2. ABERTURA DAS PROPOSTAS ELETRÔNICAS NO SISTEMA LICITAÇÃO-E:
A par r das 10h do dia 03/08/2022
3. INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS NO SISTEMA LICITAÇÕES-E:
Às 15h do dia 04/08/2022
4. ESCLARECIMENTOS DE DÚVIDAS
Até às 17h00 do dia 01/08/2022, 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, 21 de julho de 2022
Daniela de Fá ma Nogueira da Silva
Presidente da Comissão Integrada 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, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde, torna público que fará realizar em 10/08/2022 às 09h00min, licitação
na modalidade TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2022/SEMUS, tipo menor preço global, tendo
por objeto a Ampliação e Adequação do Centro de Saúde Isaac Francisco Monteles, localizada na sede do município, 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 no site do TCE/MA 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 21 de julho de
2022. PATRICK PAULINO PINHEIRO, Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

AVISO DE REABERTURA LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 017/2022-DPE/MA
A Defensoria Pública do Estado do Maranhão-DPE, (UASG 453747) por meio de sua Comissão
Permanente de Licitação - CPL, torna público a remarcação, na forma da Lei nº 10.520/2002, Lei
nº 8.666/1993, Decreto Federal nº 10.024/2019, Decreto Federal 7.892/2013, Decreto Estadual do
Maranhão 36.184/2020, Lei Complementar nº 123/2006 e demais normas regulamentares pertinentes
à espécie, da licitação na modalidade Pregão Eletrônico SRP nº 017/2022, do tipo menor preço,
Registro de Preços para futura contratação de empresa especializada na prestação de serviços
contínuos de manutenção preventiva e corretiva – com fornecimento de peças, componentes
elétricos, eletrônicos e mecânicos e mão de obra - em 04 elevadores da marca ATLAS SCHINDLER,
instalados no prédio sede da DPE/MA, localizada na Av. Júnior Coimbra, quadra 21, lote 02,
loteamento Jaracaty, Renascença II- São Luís. Que seria no dia 15/07/2022 às 09:00, conforme aviso
de licitação anteriormente publicado no DOE/MA e jornal local, com nova data de abertura para o dia
09/08/2022 às 09:00, devido a alterações no Edital em epígrafe, a ser realizado no portal Comprasnet,
pelo site www.comprasgovernamentais.gov.br. O Edital está à disposição dos interessados nas
páginas: www.comprasgovernamentais.gov.br; defensoria.ma.def.br onde poderão ser obtidos
gratuitamente e www.tce.ma.gov.br. Informações adicionais, através do e-mail: cpldpe@ma.def.br.
São Luís, 21/07/2022- CPL/DPE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO FALCÃO/MA
AVISO DE LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2022. A Prefeitura Municipal
de Fernando Falcão - MA, torna público que realizará licitação na modalidade: PREGÃO, na
forma ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL. OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de Implantação de Iluminação no Estádio Municipal, Município de Fernando Falcão, nas quantidades e especificações contidas no ANEXO I
(Projeto Básico) do Edital. AMPARO LEGAL: Lei Federal nº 10.520/2002, e suas alterações,
Decreto Federal nº 10.024/2019, e suas alterações, da Lei Complementar nº 123/2006, e suas
alterações, aplicando subsidiariamente no que couber, a Lei Federal nº 8.666/1993, e demais
normas regulamentares pertinentes à espécie. DATA DE ABERTURA: 08 de agosto de 2022,
às 09h (nove horas) horário de Brasília. A sessão pública será realizada através do site www.
licitafernandofalcao.com.br. OBTENÇÃO DO EDITAL: Os interessados poderão consultar ou
adquirir gratuitamente através de apresentação de mídia eletrônica, junto à Comissão Permanente de Licitação - CPL, situada na Avenida Resplandes s/nº, Vila Resplandes, Fernando Falcão - MA, no horário de 08h às 12h, na plataforma da www.licitafernandofalcao.com.br, na página www.transparencia.fernandofalcao.ma.gov.br ou através do e-mail, cpl.fernandofalcao@
hotmail.com. Fernando Falcão/MA, 20 de julho de 2022. Gilmar Maciel Ribeiro. Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO FALCÃO/MA
AVISO DE LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO N° 004/2022. A Prefeitura Municipal
de Fernando Falcão - MA, torna público que realizará licitação na modalidade: PREGÃO, na
forma ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL. OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de engenharia para construção de uma praça na
sede do Município de Fernando Falcão, nas quantidades e especificações contidas no ANEXO
I (Projeto Básico) do Edital. AMPARO LEGAL: Lei Federal nº 10.520/2002, e suas alterações,
Decreto Federal nº 10.024/2019, e suas alterações, da Lei Complementar nº 123/2006, e suas
alterações, aplicando subsidiariamente no que couber, a Lei Federal nº 8.666/1993, e demais
normas regulamentares pertinentes à espécie. DATA DE ABERTURA: 09 de agosto de 2022,
às 09h (nove horas) horário de Brasília. A sessão pública será realizada através do site www.
licitafernandofalcao.com.br. OBTENÇÃO DO EDITAL: Os interessados poderão consultar ou
adquirir gratuitamente através de apresentação de mídia eletrônica, junto à Comissão Permanente de Licitação - CPL, situada na Avenida Resplandes s/nº, Vila Resplandes, Fernando Falcão - MA, no horário de 08h às 12h, na plataforma da www.licitafernandofalcao.com.br, na página www.transparencia.fernandofalcao.ma.gov.br ou através do e-mail, cpl.fernandofalcao@
hotmail.com. Fernando Falcão/MA, 20 de julho de 2022. Gilmar Maciel Ribeiro. Pregoeiro.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS
COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO - CCL
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 048/2022 – CCL/PMB
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2.376/2022
OBJETO: Registro de preços para futura contratação de empresa para prestação de serviços de
apoio administrativo (Apoio de Serviços Gerais, Suporte Técnico a Serviços Administrativos e
Bombeiros Civis).
DATA DA ABERTURA: 08/08/2022 às 09h00min, horário de Brasília.
LOCAL DE REALIZAÇÃO: Portal de CMB – www.centralcomprasbhsma.com.br
Informações adicionais em www.barreirinhas.ma.gov.br e www.centralcomprasbhsma.com.br.
Barreirinhas (MA), 21 de julho de 2022.
Áquilas Conceição Martins
Pregoeira CCL/PMB

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES
CNPJ: 06.172.720/0001-10
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 006/2022 – SRP
O Município de Santo Antônio dos Lopes - MA, torna público aos interessados que, com base na Lei
Federal nº. 10.520/2002, Decreto Federal 10.024/2019; Decretos Municipais nº. 042/2018 e 054/2018, Lei
Complementar n°. 123/2006 e alterações; Lei Federal n°. 8.666/93 e suas alterações posteriores, e demais
legislações aplicáveis à espécie, fará realizar às 09h00min do dia 08/08/2022, licitação na modalidade Pregão,
na forma Eletrônica; modo de disputa: “aberto”; cujo objeto da presente licitação consiste no Registro de
Preços, visando futura e eventual contratação de pessoa(s) jurídica(s) para fornecimento de medicamentos,
pelo prazo de 12 (doze) meses, em atendimento às necessidades hospitalares e em unidades vinculadas à
Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento do Município de Santo Antônio dos Lopes/MA. A licitação será
realizada no Portal de Compras Públicas – www.portaldecompraspublicas.com.br. O edital e seus anexos estão
à disposição dos interessados no endereço: Praça Abrão Ferreira, S/N, Centro, Prédio da Comissão Permanente
de Licitação, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08h00min às 12h00min; no endereço eletrônico deste poder
executivo (www.stoantoniodoslopes.ma.gov.br), bem como no site da plataforma de pregão eletrônico: www.
portaldecompraspublicas.com.br, onde poderão ser consultados ou obtidos.
Santo Antônio dos Lopes – MA, 21 de julho de 2022.
HERNANE LOPES ALENCAR
Pregoeiro Municipal
Port. Nº 002/2021 – GPSAL

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA SESC/MA Nº 22/0009 – CC

O SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO, Departamento Regional no Maranhão, comunica aos
interessados que realizará Concorrência, tipo menor preço EXEQUÍVEL, cujo objeto é a
contratação de empresa especializada com vista à realização de serviços voltados para
construção civil, incluindo manutenção e modernização dos espaços físicos do prédio
onde funciona a educação infantil da Unidade Sesc Deodoro, na Cidade de São Luis-MA,
estando previsto o recebimento e abertura da documentação de habilitação e propostas de
preços para o dia 11 de agosto de 2022, às 09h, na Sala de Reuniões da Comissão Permanente
de Licitação, no Sesc Administração, sito no Condomínio Fecomércio/Sesc/Senac - Edifício
Francisco Guimarães e Souza, Avenida dos Holandeses, s/n, Quadra 24, Jardim Renascença II,
CEP 65075–650 em São Luís–MA. O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos
interessados no site www.sescma.com.br - Licitações. Valor de Referência: R$ 2.828.847,03
(dois milhões, oitocentos e vinte e oito mil, oitocentos e quarenta e sete reais e três centavos)..
Valor da caução: R$ 56.576,94 (cinquenta e seis mil, quinhentos e setenta e seis reais e noventa
e quatro centavos). Prazo de execução: 180 (cento e oitenta) dias corridos. Patrimônio líquido
mínimo: R$ 282.884,70 (duzentos e oitenta e dois mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e
setenta centavos).
São Luís - MA, 20 de julho de 2022.
Rutineia Amaral Monteiro
Diretora Regional.

ESTADO DO MARANHÃO
COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO – CAEMA
CONVOCAÇÃO
O Conselho de Administração da Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão – CAEMA,
convoca os Senhores Conselheiros para participarem da Reunião Ordinária, a ser realizada no dia 26 de
julho de 2022, às 15h, 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 pauta:
1. Eleição do Presidente do Conselho de Administração, conforme disposto no Art. 31, inciso III, do
Estatuto Social da Companhia;
2. Número de Sistema 12353/2021: Cessão de uso não onerosa no Município de Imperatriz - MA;
3. O que mais ocorrer;
São Luís, 20 de julho de 2022
Roberto Santos Matos
Marcos Aurélio Alves Freitas
Presidente do Conselho
Presidente da CAEMA

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS
COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO - CCL
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 049/2022 – CCL/PMB
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 4.322/2022
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de gêneros alimentícios de interesse da
Secretaria Municipal de Educação.
DATA DA ABERTURA: 08/08/2022 às 14h00min, horário de Brasília.
LOCAL DE REALIZAÇÃO: Portal de CMB – www.centralcomprasbhsma.com.br
Informações adicionais em www.barreirinhas.ma.gov.br e www.centralcomprasbhsma.com.br.
Barreirinhas (MA), 21 de julho de 2022.
Áquilas Conceição Martins
Pregoeira CCL/PMB

Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Passagem Franca – MA
RESULTADO DO JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS 002/2022
O Município de Passagem Franca - MA através da Comissão Permanente de Licitação – CPL, leva ao
conhecimento dos interessados o Resultado do julgamento da habilitação, referente ao processo licitatório
da Tomada de Preços nº 002/2022, destinado à Construção de muros para 3 (três) escolas padrão FNDE
(Povoado Campo Agrícola, Gato e Lagoa Redonda) no Município de Passagem Franca/MA. Após análise
dos documentos de habilitação, a Comissão decide HABILITAR as empresas: A. PEREIRA NASCIMENTO
FILHO, CNPJ: 16.793.035/0001-65; J. W. SOUSA LIMA EIRELI, CNPJ: 08.672.027/0001-32; SEBASTIÃO
ALVES DOS REIS EIRELI, CNPJ: 12.026.916/0001-08; JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA,
CNPJ: 08.866.317/0001-17; S. C. CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ: 10.676.296/0001-19,
SERVICOL SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA, CNPJ: 34.777.223/0001-81 e INABILITAR
as empresas: CARVALHO SERVIÇOS EIRELI, CNPJ: 15.217.765/0001-55 e CONSTRUTORA ZETTA
LTDA, CNPJ: 11.119.545/0001-38. Fica aberto o prazo de 5 (cinco) dias úteis para interposição de recursos e
mais 5 (cinco) dias uteis para interposição de contra razões. A ata da reunião para julgamento da habilitação
encontra-se à disposição dos interessados na sala da CPL – Comissão Permanente de Licitação, no endereço
Praça Presidente Médice, nº 503, centro, Passagem Franca - MA. Passagem Franca - MA, 22 de Julho de 2022.
Rualyson da Silva Barbalho- Presidente da CPL.

O DIGITAL TAMBÉM
É O NOSSO NORMAL!
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SAÚDE

ESTREITO

387 vagas com
salários de R$ 12 mil

Mitos e verdades sobre
as doenças renais
Durante o inverno há um natural menor consumo de
água, porque a sensação de sede diminui devido à queda da temperatura e à baixa umidade do ar.

São mais de 380 vagas de emprego abertas no concurso público para todos os níveis de
escolaridade. Os salários variam entre R$ 1.212,00 a R$ 12.144,00

A

Prefeitura de Estreito, abre
inscrições de concurso por
meio do Instituto Bezerra
Nelson Ltda (Ivin), que tem
por objetivo o preenchimento de 387
vagas destinadas à contratação de
proﬁssionais.
Desta forma, todos os proﬁssionais
admitidos por meio deste Certame,
serão ressarcidos mensalmente no
valor que alterna entre R$ 1.212,00 a
R$ 12.144,00.

O Certame

Há oportunidades disponíveis entre os seguintes cargos, conforme os
respetivos níveis de escolaridade:
• Fundamental: Auxiliar de Cuidador
Social (1); Auxiliar de Enfermagem (3);
Auxiliar de Serviços Gerais – Zona Urbana (48); Auxiliar de Serviços Gerais
– Zona Rural (35); Coveiro (2); Cozinheiro Hospitalar (7); Lavador/ Lubriﬁcador; Maqueiro (1); Mecânico (1);
Merendeira (1); Motorista – Zona Urbana (6); Motorista – Zona Rural (1);

Motorista de Ambulância (1); Motorista de Transporte Escolar – Zona Urbana (5); Motorista de Transporte Escolar – Zona Rural (10); Operador de
Máquinas – Escavadeira (1); Operador
de Máquinas – Motoniveladora (1);
Operador de Máquinas – Trator de Esteira (1); Operador de Máquinas – Trator de Pneu (3); Pedreiro (1); Vigia –
Zona Urbana (18); Vigia – Zona Rural
(10);
• Médio/Técnico: Agente Comunitário de Saúde (10); Agente de Endemias
(8); Agente de Fiscalização Ambiental
(1); Agente de Trânsito – Agente Técnico de Controle Patrimonial (1); Assistente Administrativo – Zona Urbana
(17); Assistente Administrativo – Zona
Rural (11); Assistente Especial em Serviço de Fiscalização, Transporte e Logística (2); Auxiliar de Almoxarifado
(1); Auxiliar de Consultório Dentário –
Zona Urbana (3); Auxiliar de Consultório Dentário – Zona Rural (3); Auxiliar de Controle Interno (1); Auxiliar de
Recursos Humanos (1); Cuidador SoÁ

cial (1); Digitador na Área da Assistência Social (2); Digitador na Área da
Saúde – Zona Urbana (8); Digitador na
Área da Saúde – Zona Rural (1); Educador Social – Zona Urbana (2); Educador Social – Zona Rural (1); Eletricista de Iluminação Pública (1); Eletricista Predial (1); Encarregado de
Obras (1); Entrevistador Assistência
Social (2); Fiscal de Limpeza Pública
(1); Fiscal de Tributos (1); Fiscal de Vigilância Sanitária (1); Gestor de Contratos – CPL (1); Guarda Municipal;
Monitor de Creche; Recepcionista (4);
Recepcionista HME/Ambulatório (2);
Técnico em Ediﬁcações (1); Técnico
em Enfermagem – Zona Urbana (8);
Técnico em Enfermagem – Zona Rural
(2); Técnico em Farmácia (2); Técnico
em Informática (3); Técnico em Laboratório (2); Técnico em Manutenção
Hospitalar (1); Técnico em Meio Ambiente (1); Técnico em Radiologia (3);
Técnico em Segurança do Trabalho
(1); Técnico Industrial para o Serviço
de Inspeção Municipal (1)

Mais oportunidades e como se inscrever
• Superior: Advogado (3); Analista de
Recursos Humanos (1); Assistente Social – Zona Rural (1); Assistente Social
– Zona Urbana (5); Auditor de Controle Interno (1); Bioquímico (1); Contador (1); Enfermeiro de Urgência e
Emergência (5); Enfermeiro ESF – Zona Urbana (2); Enfermeiro ESF – Zona
Rural (1); Engenheiro Agrônomo (1);
Engenheiro Ambiental (1); Engenheiro Civil (1); Farmacêutico (1); Fiscal da
Dívida Ativa (1); Fiscal do Serviço de
Inspeção Municipal (1); Fisioterapeuta (1); Fonoaudiólogo (1); Médico
Anestesista (1); Médico Cirurgião/Obstetra (1); Médico Clínico Geral – ESF – Zona Urbana (3); Médico
Clínico Geral – ESF – Zona Rural (2);
Médico Clínico Geral – Urgência
Emergência (3); Médico Ginecologista (1); Médico Pediatra (1); Médico
Psiquiatra (1); Médico Veterinário (1);
Nutricionista (2); Odontólogo – Zona
Urbana (2); Odontólogo – Zona Rural
(3); Ouvidor Geral Municipal (1); Procurador Municipal (1); Professor Mag
I Nível III Referência (A) Ed. Infantil e
Anos Iniciais do Ensino Fundamental
– Z. Urbana (10); Professor Mag I Nível
III Referência (A) Ed. Infantil e Anos
Iniciais do Ensino Fundamental – Zona Rural (19); Professor Mag III Nível
III Referência – Língua Portuguesa –
Zona Urbana (2); Professor Mag III Nível III Referência – Matemática – Zona
Urbana (2); Professor Mag III Nível III
Referência – Ciências – Zona Urbana
(2); Professor Mag III Nível III Referência – Geograﬁa – Zona Urbana (2);

Professor Mag III Nível III Referência –
História – Zona Urbana (2); Professor
Mag III Nível III Referência – Educação Física – Zona Urbana (2); Professor Mag III Nível III Referência – Língua Portuguesa – Zona Rural (3); Professor Mag III Nível III Referência –
Matemática – Zona Rural (2); Professor Mag III Nível III Referência – Ciências – Zona Rural (1); Professor Mag III
Nível III Referência – Geograﬁa – Zona
Rural (1); Professor Mag III Nível III
Referência – História – Zona Rural (1);
Professor Mag III Nível III Referência –
Educação Física – Zona Rural (1); Psicólogo – Zona Urbana (2); Psicólogo –
Zona Rural (1); Técnico de Tributos
(1);
• Administração Pública Indireta
(SAAE): Auxiliar de Serviços Gerais
(1); Assistente Administrativo (2); Recepcionista (4); Advogado (1); Contador (1); e Executivo Público (1).
Vale ressaltar que dentre as funções
ofertadas, há vagas reservadas aos
proﬁssionais que se enquadram nos
critérios especiﬁcados no edital.
Os interessados em participar do
Concurso, podem se inscrever no período de 18 de julho de 2022 até o dia
21 de agosto deste mesmo ano, por
meio do site do Ivin. O pagamento da
taxa no valor entre R$ 60 a R$ 110, deve ser efetuado até 22 de agosto de
2022.
No entanto, os candidatos que se
enquadram nos critérios especiﬁcados no edital, poderão solicitar a isenção da taxa entre 18 a 22 de julho de

2022.
Como forma de classiﬁcação, os
candidatos serão avaliados mediante
aplicação de prova escrita objetiva,
nas datas prevista de 18 e 25 de setembro de 2022, em períodos matutino e
vespertino. A prova terá duração máxima de quatro horas e consistirá em
50 questões que envolvem as disciplinas de língua portuguesa, legislação e
atualidades, conhecimentos especíﬁcos e raciocínio lógico.
Além da etapa anterior, os candidatos inscritos nos cargos de advogado e
procurador municipal, serão submetidos à fase de prova discursiva, na data prevista de 18 de setembro de 2022,
às 14h. Logo, os candidatos inscritos
nos cargos de nível superior, também
terão classiﬁcação por meio de prova
de títulos, com base nos critérios especiﬁcados no documento de seleção.
Desta forma, as funções de Operador de Máquinas – Escavadeira, Operador de Máquinas – Motoniveladora;
Operador de Máquinas – Trator de Esteira e Operador de Máquinas – Trator
de Pneu, também serão classiﬁcados
por meio de prova prática, com realização prevista para 6 de novembro de
2022, mesma data de aplicação da
quinta etapa, constituída de teste de
aptidão física, será aplicada aos caros
de Agente de Trânsito e Guarda Municipal.
conforme o edital de abertura, o
Certame terá validade durante o período de dois anos, contados a partir
da data da homologação.

Porém, manter a boa hidratação do organismo, independe das estações, traz uma série de benefícios à saúde
e é um hábito indispensável para manter o bom funcionamento dos rins. “Além da ingestão insuﬁciente de
água, outro fator que pode gerar riscos à saúde é o aumento na ingestão de produtos industrializados com alto teor de sódio, como as sopas prontas. Essa é uma
combinação preocupante, pois o sódio em excesso pode
levar ao desenvolvimento da Hipertensão Arterial Sistêmica, o que é fator de risco para a Doença Renal Crônica”, alerta a Nefrologista Geovana Basso, diretora médica da Baxter, líder global em tecnologia médica. Para
aqueles que já possuem predisposição a problemas nos
rins, o cuidado deve ser redobrado.
Para desvendar algumas dúvidas da população, a Dra.
Geovana traz alguns temas que fazem a diferença na hora de cuidar da saúde renal:
O inverno aumenta a incidência de cálculos renais.
Verdade!
A desidratação no inverno costuma ser maior do que
em outras estações, isso porque o nosso organismo não
percebe a sensação de sede, diferentemente do que acontece em dias mais quentes, quando a percepção da sede é
mais evidente por causa da sensação de calor e transpiração. Segundo dados da Sociedade Brasileira de Nefrologia, a incidência de cálculo renal aumenta em média
20% nos períodos com a temperatura menos elevada.
Com a diminuição do consumo de água em níveis normais no organismo, podem ocorrer acúmulos de metabólitos no sangue, sobrecarregando a capacidade de filtragem dos rins.
O cálculo renal não tem relação com a Doença Renal
Crônica (IRC). Mito!
A Doença Renal Crônica (DRC), é uma enfermidade
caracterizada pela perda lenta e continuada da função
dos rins, o que provoca progressivo acúmulo de toxinas e
lixos metabólicos no sangue. Os pacientes que não tratam os cálculos renais têm mais chances de perda da função dos rins.

A DRC é considerada uma epidemia pelas autoridades
de saúde. Estima-se que cerca de 850 milhões de pessoas
no mundo convivam com uma doença renal, sendo que
ocorrem 2,4 milhões de mortes por ano. No Brasil, 10% da
população, ou seja, 1 em cada 10 pessoas possui algum
grau de DRC, segundo a Sociedade Brasileira de Nefrologia.
A única função do rim é a filtragem de substâncias
tóxicas no organismo. Mito.
A principal função do rim, e a mais conhecida, é a filtragem de substâncias tóxicas no organismo. Porém, o
órgão desempenha muito mais do que isso:
• Ele mantém o equilíbrio entre os minerais do organismo (como sódio, potássio);
• Regula o pH do sangue (ou seja, a acidez);
• Equilibra o volume líquido do corpo;
• Produz hormônios e substâncias benéﬁcas para o organismo como a vitamina D.
Jovens também podem ter doença renal. Verdade!
A incidência da doença renal crônica é mais comum
em alguns grupos de pessoas: indivíduos com diabetes,
hipertensão, doenças autoimunes, obesidade e doenças
cardiovasculares devem redobrar os cuidados com o rim.
Mas é importante lembrar que a doença renal crônica
pode atingir pessoas de qualquer idade. Se você tem histórico familiar de doença renal crônica, acompanhe a
saúde dos seus rins.
Apenas a ingestão de água auxilia na prevenção das
doenças renais. Mito.
Além da hidratação, é importante que as pessoas adotem hábitos de vida mais saudáveis. Além de uma dieta
equilibrada e prática regular de atividade física, deve ficar de olho em outras condições que acometem os rins.
Entre elas estão: obesidade, diabetes, hipertensão e doenças cardiovasculares, hipertensão e tabagismo.
Geralmente, quem tem cálculo renal pode sentir muita dor, mas vale lembrar que a doença renal é silenciosa.
Os problemas renais podem ser identificados pela análise de urina e/ou de creatinina no sangue. Por isso é indispensável o cuidado com a saúde dos rins em cada visita
médica de rotina.
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FUTSAL

SELEÇÃO DE 82

Eles perderam a Copa
e uma geladeira
Eletrodoméstico era o prêmio para cada jogador em caso de vitória sobre a Itália. Dói
até hoje, 40 anos depois, mas aquele time ficou na história

N

ão existe melhor forma de
comprovar que o futebol já
foi, um dia, realmente romântico: alguém poderia
imaginar que uma vitória numa Copa
do Mundo poderia render uma geladeira aos jogadores de uma seleção
brasileira? Pois assim foi, em 1982, na
Espanha.
A derrota no Estádio Sarriá, inegavelmente, foi mais sofrida do que a
perda do eletrodoméstico. Dói até hoje, 40 anos depois. Mas, ao contrário
de outras seleções que voltaram para
a casa com o caneco, aquele time ﬁcou na história. Sem geladeira, mas
com alguns presentes e muito reconhecimento.

lia. “Como eu não ia jogar esse jogo, eu
cheguei primeiro, era um dos primeiros a chegar na preleção. E vi o Giulite
Coutinho (então presidente da CBF)
todo empolgado. Ele disse: ‘Edinho,
eu consegui carro para todo mundo,
consegui motocicleta, consegui isso,
consegui aquilo’. Como o time foi passando, houve aquela motivação de
premiar um pouco mais, né? Motivar
o time. Só que eu achei que não era
naquele momento”, aﬁrma o ex-zagueiro.

Premiação

A Seleção de Telê Santana saiu prestigiada do Brasil, turbinada pela vitoriosa excursão de 1981 e por grandes
exibições nos amistosos preparatórios. O carinho foi multiplicado com as
exibições no Mundial, e os jogadores
lucraram com o sucesso. “A premiação em espécie já estava resolvida. Só
que com o andar da Copa do Mundo
os patrocinadores ofereceram presentes para os jogadores”, lembra o goleiro Paulo Sérgio, que nunca esqueceu
do presente que não ganhou. “Para o
jogo contra a Itália era uma geladeira.
No outro jogo vinha máquina de lavar
roupa”, recorda o ex-goleiro de Botafogo, Vasco e América, entre outros
clubes.
Mas outro reserva daquele time,
Edinho, não viu com bons olhos a maneira como a premiação foi discutida
antes da partida decisiva contra a Itá-

Edinho, eu consegui
carro para todo mundo
Para Edinho, que disputou as Copas de 78, 82 e 86, a distração foi inevitável diante da forma como a premiação foi discutida. “Como eu estava fora do jogo, eu ﬁquei atento a outras
coisas, a observar a postura dos jogadores. E alguns jogadores vieram conversando no ônibus sobre premiação,
em vez talvez de virem calados, se
concentrando, ou falando no jogo,

que era muito importante”, conta Edinho, atual executivo do Tombense.
Paulo Sérgio, que ﬁcou no banco de
reservas nas cinco partidas da Seleção
na Espanha, não vê razão para polêmica. “Cada um recebe de alguma forma. Eu estava achando o máximo: vou
ganhar o primeiro videocassete! Eu
fui buscar pessoalmente. Saí lá da CBF
na Rua da Alfândega (antiga sede da
entidade no Rio de Janeiro) com a televisão e o videocassete”.

Disputas da Copa
Capital do Vale
começam nesta
segunda
A bola ﬁnalmente vai começar a rolar pela primeira
edição da Copa Capital do Vale de Futsal Adulto Masculino, competição que conta com os patrocínios do governo do Estado e do Armazém Paraíba por meio da Lei
Estadual de Incentivo ao Esporte e com o apoio da Prefeitura de Santa Inês. As disputas do torneio terão início
na segunda-feira (25) com a realização da partida entre
as equipes do Palmeirense e do Angelim. O duelo abre a
fase de oitavas de ﬁnal e será realizado no Ginásio Zeca
Belizário, em Santa Inês, a partir das 19h30.

Jogador-torcedor

“Premiação raiz” numa “Copa raiz”.
O Mundial de 82 foi disputado em alguns estádios acanhados, sem o glamour das arenas atuais. Para os reservas que não iam sequer para o banco
(naquela época só cinco jogadores ﬁcavam à disposição), o tratamento era
ainda menos especial. O lateral Pedrinho Vicençote, reserva de Junior em
82, lembra como os jogadores se misturavam aos torcedores nas arquibancadas. “Hoje ﬁca muita gente no banco. Naquela época, a gente não conseguia nem ver o jogo com todo mundo
junto. A gente ia para a arquibancada
com um ingresso na mão, às vezes tinha que pegar uma ﬁla. Se formos
comparar com os tempos de hoje, é
um amadorismo”, diz Pedrinho, que
ﬁcou fora do banco nas cinco partidas. O volante Batista, que substituiu
Zico na vitória de 3 a 1 contra a Argentina, resume a sensação de um jogador que chega a uma Copa do Mundo
e ﬁca fora do banco. “Nos três primeiros jogos eu ﬁquei na arquibancada.
Isso é um horror. Você está excluído,
você sabe que não vai entrar”.

ACIDENTE E MORTE

Bragantino vai rescindir com Renan após ser preso

Nesta edição, a Copa Capital do Vale de Futsal contará
com a participação de 16 times. Todos receberam kits com uniforme completo (camisa, calção e
meião) e bolsas esportivas. Todo o material será utilizado ao longo de todo o torneio. Ao todo, cerca de 200 atletas deverão disputar a competição, que promete agitar a
cidade de Santa Inês e a Região do Vale do Pindaré a partir deste mês.
Além do jogo de abertura, outras sete partidas vão
movimentar Santa Inês ao longo da semana: Dinâmico x
Atlético, Palermo x MEC Central, Peniel x Flamengo da
VM, Marreco x São Cristóvão, Oz Acabados x Real Juçaral, AJ Empréstimos x Santa Cruz e Brisas x ACM. Todos
os duelos são válidos pelos jogos de ida das oitavas de ﬁnal.
Em sua primeira edição, a Copa Capital do Vale será
disputada em formato de mata-mata com jogos de ida e
volta. “Vai ser uma competição bem disputada. Tenho
certeza de que a Copa Capital do Vale será um evento
que vai atrair os amantes do futsal em Santa Inês e na região do Vale do Pindaré. A expectativa é de casa cheia
nos dias de jogos. Nós só temos a agradecer ao governo
do Estado, ao Armazém Paraíba e à Prefeitura por acreditarem na importância do torneio”, aﬁrmou Waldemir
Rosa, coordenador-técnico da competição.

Vai ser uma competição bem
disputada. Tenho certeza de que a
Copa Capital do Vale será um
evento que vai atrair os amantes do
futsal em Santa Inês e na região do
Vale do Pindaré. A expectativa é de
casa cheia nos dias de jogos
Tudo sobre competição está disponível no Instagram
oﬁcial do torneio (@copacapitadovale).
Preso após matar um motociclista
em um acidente, na madrugada da última sexta-feira (22), o zagueiro Renan não joga mais com a camisa do
Red Bull Bragantino. O clube não conﬁrma oﬁcialmente, mas a decisão pela rescisão do contrato de empréstimo
já está tomada. O jogador pertence ao
Palmeiras, com quem tem vínculo até
2025.
O empréstimo tinha validade até o
ﬁm da temporada e não havia valor ﬁxado para compra os direitos.
O jogador chegou ao Massa Bruta
em abril e atuou em oito oportunidades com a camisa do Bragantino. Ele
foi contratado para ocupar a vaga deixada por Fabrício Bruno após saída
para o Flamengo. Em algumas oportunidades, teve chances no time titular por causa das ausências de Léo Ortiz e Natan, mas não conseguiu se ﬁrmar.
Renan sempre foi visto como uma
das boas apostas das categorias de base do Palmeiras. Cria da base do Palmeiras, ele estava no Alviverde desde
o sub-13 e subiu ao proﬁssional em
2020 diante da capacidade de atuar
tanto como zagueiro quanto lateral-

esquerdo. A temporada de 2021 foi a
principal de Renan pelo Palmeiras,
quando chegou a disputar 41 jogos,
sendo 37 como titular.
O início de 2022 marca um recado
do técnico Abel Ferreira aos garotos
vindos da base. Após o empate com o
São Bernardo, pelo Paulistão, no qual
Renan foi titular, o treinador cobrou
que os jovens brincassem menos.
Renan chegou a viajar com o grupo
para a disputa do Mundial de Clubes,
mas não foi inscrito na competição.
Na ocasião, Abel disse que via os outros zagueiro do elenco à frente na
disputa pelas vagas na equipe. Pouco
depois, ele foi emprestado ao Bragantino
O Bragantino e o Palmeiras, com
quem Renan tem vínculo até 2025, informaram que acompanham o caso e
se colocaram à disposição para prestar a assistência necessária aos familiares da vítima, com os quais se solidarizaram pela fatalidade.
Entenda o caso
Renan foi preso pela Polícia Civil após
se envolver em um acidente de trânsito com morte na manhã da última
sexta, em Bragança Paulista.

A Polícia Rodoviária Estadual informou que o zagueiro não tinha CNH
deﬁnitiva e que estava com a permissão para dirigir suspensa.
Os policiais que atenderam a ocorrência disseram que o zagueiro apresentava sinais de embriaguez e odor
etílico, mas se recusou a fazer o teste
do bafômetro. Na delegacia, o jogador
também se negou a passar pelo exame de sangue e se manteve calado.
Por isso, a embriaguez ao volante não
foi comprovada, apenas a ingestão de
bebida alcoólica.
Uma garrafa de bebida foi encontrada ao lado do carro do jogador e
passou por perícia para veriﬁcar se
havia as digitais do atleta.
O acidente envolvendo o carro de
Renan e um motociclista aconteceu
por volta das 6h40 na altura do Km 47
da Rodovia Alkindar Monteiro Junqueira.
Informações preliminares apontam que o veículo conduzido pelo jogador teria invadido a faixa contrária
e bateu de frente em uma motocicleta. O motociclista de 38 anos morreu
no local. Ele deixa esposa e duas ﬁlhas.

Premiação

Ao ﬁnal das disputas da Copa Capital do Vale de Futsal Adulto Masculino haverá a premiação dos times
campeões e vice-campeões com troféus e medalhas.
Durante a solenidade de encerramento, haverá, também, a entrega dos prêmios individuais: Melhor Jogador, Artilheiro, Goleiro Menos Vazado e Melhor Treinador.

Segunda-feira (25/7) // Ginásio Zeca Belizário
19h30 – Palmeirense x Angelim

Terça-feira (26/7) // Ginásio Zeca Belizário
19h30 – AJ Empréstimos x Santa Cruz
20h30 – Marreco x São Cristóvão

Quarta-feira (27/7) // Ginásio Zeca Belizário
19h30 – Peniel x Flamengo da VM
20h30 – Palermo x MEC Central

Quinta-feira (28/7) // Ginásio Zeca Belizário
19h30 – Brisas x ACM

Sexta-feira (29/7) // Ginásio Zeca Belizário
19h30 – Oz Acabados x Real Juçaral
20h30 – Dinâmico x Atlético
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5 novidades chegando
ao WhatsApp em breve

Abertas inscrições para
cursos de teatro e dança

A plataforma está testando várias funções interessantes, algumas são pedidas há muito
tempo pelos usuários

O

WhatsApp é, de longe, o
aplicativo de mensagens
mais utilizado no mundo,
com grande popularidade
no Brasil. No entanto, a plataforma
ainda ﬁca atrás de concorrentes
quando o assunto são funcionalidades.

app vai de agradar. A plataforma está
testando uma mudança que permite
sair de grupos de conversa notiﬁcando apenas os administradores.
Para manter a transparência nos
chats coletivos, a função deve chegar
acompanhada de uma lista de exmembros para os grupos de conversa.
Assim, quando alguém quiser saber se
um usuário saiu do grupo, será necessário consultar a relação de membros
antigos.

horas.

Emojis grande e animados

Função que já existe em concorrentes como o Telegram, os emojis “gigantes” e animados devem chegar em
um futuro próximo ao WhatsApp. O
aplicativo começou a testar a novidade recentemente com corações grandes e coloridos.

Melhorias no computador

O WhatsApp também está trabalhando em diversas melhorias que
Sonho de muitos usuários que pre- chegarão em breve nas versões de
zam pela privacidade, a opção de es- computador da plataforma. Além de
conder o status “online” no WhatsApp um app dedicado para o MacOS
pode chegar futuramente ao app. A Catalyst estar em desenvolvimento, a
novidade apareceu em testes na pla- equipe por trás do mensageiro está
taforma de mensagens funcionando implementando aprimoramentos na
juntamente com a opção do “visto por versão para Windows.
último”.
Assim, o usuário pode optar por WhatsApp: como saber se fui
exibir o status online ou escondê-lo bloqueado por alguém?
A versão de testes do WhatsApp paseguindo a mesma conﬁguração do
Visto por Último, que pode ser oculta- ra o sistema operacional da Microsoft
do para todos, somente para quem está recebendo soluções como resnão está na lista de contatos ou usuá- postas rápidas e uma nova visualização na galeria. No entanto, assim corios especíﬁcos.
mo as outras soluções listadas acima,
ainda não está claro quando as muMais tempo para apagar
danças chegarão para todos os usuámensagens
O WhatsApp está testando em sua rios do app.
Ainda assim, vale a pena ﬁcar de
versão beta a possibilidade de aumentar o tempo para os usuários de- olho nas atualizações beta do Whatletarem mensagens enviadas. En- sApp. Aﬁnal, funcionalidades como as
quanto o limite atual é de uma hora, reações com emoji foram liberadas
oito minutos e 16 segundos, alguns para testes e pouco tempo depois já
usuários beta já receberam a possibi- foram liberadas para todos usuários
lidade de apagar chats após 2 dias e 12 do app.

Esconder o status “online”

Isso, porém, deve mudar em breve
em alguns aspectos: a plataforma está
testando várias funções interessantes
e que devem agradar os usuários.
Conﬁra abaixo uma lista com novas
funcionalidades que já apareceram
na versão beta do WhatsApp e podem
chegar em breve para a edição completa do aplicativo.

Sair dos grupos sem fazer
alarde

Se você sempre quis sair de um grupo do WhatsApp sem deixar aquela
notiﬁcação que aparece para todos os
membros do chat, uma novidade do

LITERATURA

OS CURSOS GRATUITOS SÃO OFERECIDOS PELO SESC CAXIAS
O projeto Por trás da Cena está com inscrições abertas para turmas gratuitas de artes cênicas e dança. Os
cursos acontecerão nas dependências do Sesc Caxias de
8 de agosto a 31 de outubro.
As vagas são prioritárias para trabalhadores do comércio e seus dependentes, mas também abertas às
pessoas da comunidade. Os interessados podem inscrever-se pelo link https://abre.ai/cursoscaxias até o dia 5
de agosto.
No ato da inscrição o participante deve apresentar os
documentos de identidade, CPF e comprovante de residência. No caso dos menores de idade a documentação
exigida é a do seu responsável. Para mais informações,
entrar em contato pelo telefone (99) 3521-3862.
Os cursos de arte e cultura são direcionados à iniciação artística, com foco no desenvolvimento cognitivo,
na sensibilização estética, na autonomia e no sentido de
autoria dos participantes. Ao ﬁnal do projeto “Por Trás
da Cena” os alunos recebem certiﬁcado e realizam apresentações artísticas.

HOMENAGEM PÓSTUMA

Jornalista lança romance ambientado em São Luís Novo EP de Marília
tem 3 milhões de plays

“GUERRA URBANA: NINGUÉM MORRE NA VÉSPERA” SERÁ LANÇADO NO PRÓXIMO DIA 28 DE JULHO (QUINTA-FEIRA), ÀS 18H, NA AMEI
O jornalista maranhense Nelson
Melo lança lança seu terceiro livro,
“Guerra urbana: ninguém morre na
véspera”. Trata-se de um romance policial ambientado em São Luís, no Maranhão em 2020, no auge da pandemia da Covid-19.

Na obra, o autor
descreve conﬂitos entre
cinco facções
criminosas e mortes
isoladas que acontecem
no meio das disputas

por territórios
envolvendo grupos do
crime organizado.
O romance policial tem como protagonista um repórter, que se destaca
pela atuação na cobertura da pandemia.
Porém, quando a jornalista responsável pela editoria de polícia é infectada pelo novo coronavírus, o jovem assume o lugar logo quando inicia uma
sequência de assassinatos que, em
princípio, teriam relação com a guerra
urbana.
A Superintendência de Homicídios, então, tem que se virar nos 30 para
investigar essas mortes, pois, de re-

pente, surge a ﬁgura de um serial killer, que estaria se aproveitando dos
conﬂitos entre facções para exteriorizar seus instintos mais selvagens.
O que chama atenção no livro
de Nelson Melo são os diálogos ﬁlosóﬁcos entre o protagonista e um delegado de Polícia Civil que investiga os
assassinatos.
O romance policial é o terceiro livro
do jornalista Nelson Melo. Antes, ele
havia lançado “Guerra urbana: morrendo pela vida loka” e “Guerra urbana: o homem vida loka”. As três obras
fazem parte de uma quadrilogia, que
será encerrada com outra literatura
policial.
“Guerra urbana: ninguém morre na
véspera” será lançado no próximo dia
28 de julho (quinta-feira), às 18h, na
Livraria e Espaço Cultural AMEI, no
São Luís Shopping.

NO YOUTUBEM JÁ SÃO QUASE 4 MILHÕES DE STREAMINGS
Em menos de 24 horas do lançamento, o Vol.1 do EP
Decretos Reais, de Marília Mendonça (1995-2021), atingiu números surpreendentes.
Até o fechamento desta publicação, foram registrados no YouTube quase 4 milhões de streamings nas quatro faixas da obra. No Spotify, já são cerca de 3 milhões
de plays.
Outro dado relevante é que uma hora após o lançamento de Decretos Reais, na noite da última quinta-feira (21), o EP já tinha atingido mais de 500 mil streams
no Spotify.
De acordo com a equipe da cantora, os fãs relataram
instabilidade na principal plataforma de áudio devido
aos muitos acessos simultâneos, que chegaram a bater
até 54 mil pessoas. O perﬁl da “rainha da sofrência”
no Spotify atinge 9,8 milhões de ouvintes mensais e contabiliza mais de 6 bilhões de plays no perﬁl, total de alcance em suas músicas.
O lançamento Decretos Reais Vol.1 é uma homenagem póstuma à cantora, que completaria 27 anos nessa
sexta-feira (22). Marília morreu em um acidente de
avião, em novembro do ano passado, em Minas Gerais.

