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LULA LÁ E AQUI
Brandão anuncia vinda de
Lula ao Maranhão: "maior ato
político da história do Estado"
O governador do Maranhão, Carlos Brandão (PSB), reuniu com o ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva
(PT), antes do ato político da sua campanha na capital do Piauí, Teresina. Acompanhado do candidato a vice-governador e
ex-secretário de Educação, Felipe Camarão (PT), Brandão destacou o encontro como um ato “de celebração da democracia”.
PÁGINA 3

FORÇA DA LEI : Censo tornou-se obrigatório por
ação na Justiça do governo do Maranhão
PÁGINA 3

Prefeito de Imperatriz
entra com representação
contra Nicolau no
Conselho Nacional do
Ministério Público

HORA DA SUPERAÇÃO
Sampaio volta a jogar
fora com desfalques
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O Sampaio não pode contar com Pimentinha,
o lateral-esquerdo Pará e o zagueiro Nilson Júnior,
que foram poupados, por recomendação do departamento de fisiologia
PÁGINA 111

Ação fecha madeireiras
ilegais no Maranhão
Os empreendimentos madeireiros alvos dessa operação estão próximos da Terra Indígena Cana Brava, o que demonstra a viabilidade econômica e ilegalidade
PÁGINA 10

Bolsonaro
ganha fôlego
A nova pesquisa presidencial
da Genial/Quaest, divulgada nesta
quarta-feira (03/08), o ex-presidente
Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se mantém à frente, com 44% das intenções
de voto, seguido pelo presidente Jair
Bolsonaro (PL), com 32%.
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CÂMARA

PL que proíbe <saídões=
de presos é aprovada
O Senado Federal deve analisar, agora, as alterações feitas na Câmara. Atualmente,
presos do regime semiaberto têm direito a saídas durante feriados

A

Câmara dos Deputados aprovou, nesta quartafeira (3/8), a proposta que extingue saídas temporárias de
presos dos estabelecimentos prisionais brasileiros, os chamados <saidões=. Foram contabilizados 311 votos favoráveis e 98 contrários. O projeto segue agora para o Senado, que vai
analisar as alterações dos deputados.
O texto aprovado é o substitutivo
do relator, deputado Capitão Derrite
(PL-SP). A proposta inicial apenas limitava as saídas, e foi substituída pelo
texto que suspende completamente
esse benefício.
A lei atual permite a saída temporária dos condenados no regime semiaberto para visita à família durante feriados, frequência a cursos e participação em atividades. Todas essas regras são revogadas pelo texto aprovado pelos deputados.
Derrite aûrma que a extinção da
saída temporária é necessária, já que
grande parte dos condenados cometem novos crimes enquanto desfrutam do benefício. <A saída temporária
não traz qualquer produto ou ganho
efetivo à sociedade, além prejudicar o
combate ao crime=, avaliou.
O deputado Eduardo Bolsonaro
(PL-SP) defendeu a proposta, e alegou
que este é um problema <que está na
base da insegurança pública=.
<Quantos casos a gente não vê de
vagabundo que consegue a saidinha
temporária e por vezes vai pagar a dívida que ele contraiu com o PCC? Agora é hora de vez de acabar com esse

FORAM CONTABILIZADOS 311 VOTOS FAVORÁVEIS E 98 CONTRÁRIOS
benefício que só privilegia vagabundo=, disse o parlamentar, em plenário.
A oposição se posicionou contra o
ûm dos benefícios aos presos. <O sistema prisional é um espaço onde tem
tortura. E todos e todas sabem disso.
O sistema prisional está em conüito
com a lei em grande medida porque
ele impede que haja qualquer tipo de
dignidade humana=, argumentou a
deputada Erika Kokay (PT-DF). A parlamentar disse acreditar que tal medida não atende o que anseia a sociedade.

Para o Capitão Alberto Neto (PLAM), é justamente o contrário: <Esse
projeto estava no clamor de toda a sociedade de bem, que não aguenta
mais ser vítimas desses criminosos.
Hoje nós damos o primeiro passo na
mudança de mentalidade da segurança pública, de buscar uma legislação
com penalidade mais rigorosa=, defendeu, e questionou o posicionamento da oposição: <Aqui eu ûco abismado em ver a esquerda contra esse
projeto=.
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do Ministério Público (CNMP)

A imparcialidade do procurador-geral de Justiça do Maranhão, Eduardo Nicolau, foi questionada pelo prefeito
de Imperatriz, Assis Ramos. O prefeito entrou com uma
representação no Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) contra o procurador-geral de Justiça do Maranhão. Na representação, Assis Ramos afirma que o procurador “vem adotando uma persistente, subserviente e
conivente postura de apoio político” ao atual governo.
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BolsonarocancelaparticipaçãoemsabatinanaFiesp Pros decide apoiar Lula;
Marçal rejeita aliança

SABATINA ESTAVA MARCADA PARA O DIA 12 E JÁ HAVIA SIDO ANTECIPADA EM UM DIA A PEDIDO DO PRÓPRIO CHEFE DO EXECUTIVO

PABLO MARÇAL, PRÉ-CANDIDATO DO PROS, CONTESTA ACORDO

O presidente Jair Bolsonaro (PL)
cancelou, nesta quarta-feira (3/8),
dois encontros dos quais participaria
na próxima semana em São Paulo, no
dia 11: um jantar com empresários do
Grupo Esfera e o debate promovido
pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), que ocorreria na mesma data.
Os encontros ocorreriam no dia em
que será lançada a <Carta às Brasileiras e aos Brasileiros em Defesa do Estado Democrático de Direito=, da qual
a Fiesp é uma das signatárias. O documento, que já foi ironizado pelo presidente, conta com mais de 700 mil assinaturas de diversos grupos da sociedade, entre juristas, empresários,
banqueiros, artistas e civis.
Auxiliares de Bolsonaro avaliaram
que seria melhor evitar possíveis
constrangimentos caso o presidente
fosse convidado na oportunidade a
assinar a carta. A sabatina na Fiesp estava marcada para o dia 12 e já havia
sido antecipada em um dia a pedido
do próprio chefe do Executivo.

O PT anunciou nesta quarta-feira (3/8) acordo para
o Pros apoiar a candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva
(PT) a presidente da República. Contudo, Pablo Marçal,
pré-candidato da sigla ao Planalto, contesta o acordo. O
anúncio foi feito durante uma reunião do partido.
A convenção do Pros conûrmou Marçal como candidato no último domingo (31/7). Em seguida, o STJ devolveu o comando da sigla a Eurípedes Júnior. Caso a
vontade de Eurípedes prevaleça, Marçal não será candidato e o partido estará na coligação de Lula.Marçal avisou que vai questionar judicialmente a decisão. Ele argumentou em nota que, legalmente, Eurípedes não tem
poder de <mudar o resultado de uma convenção partidária realizada dentro do prazo legal=.

A carta não cita nomes, mas traz
forte defesa à democracia e ao sistema
eleitoral brasileiro. Bolsonaro tomou
como um ataque para si próprio e,
desde então, tem criticado os signatários.

Culto evangélico e <cartinha=

Nesta quarta-feira, durante culto
organizado pela Frente Parlamentar
Evangélica no auditório da Câmara
dos Deputados, Bolsonaro chamou o
manifesto de <cartinha= e alegou que
os apoiadores da carta não se posicionaram frente a ações que caracterizou
como 8mais duras9 durante a pandemia da covid-19, como o fechamento
de comércios e igrejas, na tentativa de
conter a alta dos casos.
<Vimos, durante a pandemia, as arbitrariedades cometidas por alguns
chefes do Executivo pelo Brasil. Retiraram o direito de ir e vir, fecharam
igrejas, prenderam mulheres, ûzeram
barbaridades=, criticou.
<Ninguém falou a palavra demo-

cracia. Tudo podia ser feito. Eu, respeitosamente, vocês sabem, fui contra tudo isso. Até quando certos direitos foram suprimidos por alguns prefeitos e governadores, direitos esses,
que nem eu, caso tivesse apoio do
Parlamento e aprovasse o decreto de
Estado de sítio, teria esse poder. Vocês
todos sentiram um pouco do que é ditadura e nenhum daqueles que assinam cartinhas por aí se manifestaram
naquele momento=, acrescentou.
Na última terça-feira (02) Bolsonaro desqualiûcou iniciativas da sociedade civil, chamando os signatários
da carta de <cara de pau= e <sem caráter=.
Ele alegou que o manifesto é apoiado por banqueiros porque eles teriam
perdido cerca de R$ 20 bilhões de receita por causa do Pix — sistema de
pagamentos instantâneos. E chamou
artistas de <desmamados= da Lei Rouanet.
À noite, em entrevista ao SBT News,
defendeu que a carta tem viés político.

Leia na íntegra a nota de Pablo Marçal
“Sobre a notícia veiculada a partir de uma nota do PT
de que a direção temporária do PROS, encarnada na figura do presidente afastado por corrupção e malversação
de verbas do Fundo Partidário, Euripedes Júnior, temos a
informar que legalmente ele não tem esse poder de mudar o resultado de uma convenção realizada dentro do
prazo legal, pois precisaria dispor dos 10 dias para convocação e como assumiu dia 1 de agosto e o prazo final
das convenções é 5 de agosto, mesmo que se mantivesse
no cargo, o que é improvável, não teria o amparo legal
para mudar os rumos de uma convenção.”
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Brandão anuncia
vinda de Lula ao MA
O governador Carlos Brandão (PSB), reuniu com o ex-presidente Lula (PT) em Teresina
e anuncia vinda do petista ao Maranhão: "maior ato político da história do Maranhão"

N

a manhã desta quarta-feira
(3), o governador do Maranhão,
Carlos
Brandão
(PSB), reuniu com o ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula
da Silva (PT), antes do ato político da
sua campanha na capital do Piauí, Teresina.

Acompanhado do
candidato a vicegovernador e exsecretário de Educação,
Felipe Camarão (PT),
Brandão destacou o
encontro como um ato
<de celebração da

<ESTAMOS TODOS JUNTOS NESSE PROJETO.= LULA CONFIRMOU VINDA AO MARANHÃO

democracia=.

Ainda durante o encontro, Brandão
apontou a aprovação de Lula no Nordeste e trouxe boas novas ao povo maranhense: o ex-presidente estará em
breve no Maranhão.
<Estamos todos juntos nesse projeto. Lula conﬁrmou sua presença no
estado, com Flávio Dino, Camarão e
Brandão, no maior ato político da história do Maranhão, pra que a gente
possa mostrar ao Lula que ele será um
grande vitorioso também no Maranhão. Vamos em frente!=, acrescentou.
Além de Carlos Brandão e Felipe

<É uma imensa satisfação participar desse momento, em Teresina,
com o nosso presidente Lula, junto
com o amigo Wellington Dias, com a
governadora do Piauí, Regina Sousa,
com o amigo Felipe Camarão e com
todos que participam desse grande
encontro de celebração da democracia. É hora de união entre todos que
querem paz, igualdade e o povo como
prioridade=, ressaltou o governador.

Camarão, também participaram do
encontro, representando o Maranhão,
as lideranças políticas: o deputado federal Rubens Pereira Jr. (PT); o presidente do PT no Maranhão, Francimar
Melo; o deputado estadual Rafael
(PDT); o deputado estadual Zé Inácio
(PT); e o deputado federal Márcio Macedo (PT), do Sergipe.
O ato político de Lula em Teresina
acontece nesta quarta-feira (3), às
18h, na Arena do Povo, na avenida
presidente Kennedy, zona Leste de Teresina.

PRESSÃO DA JUSTIÇA

Censotornou-seobrigatórioporaçãodogovernodoMA
Fazenda do Ministério da Economia
Waldery Rodrigues havia anunciado a
decisão do governo de não incluir a
O Censo Demográﬁco de 2022, que realização do Censo no Orçamento de
o IBGE começou a realizar na última 2021.
segunda-feira em todo Brasil com
<Não há previsão orçamentária padois anos de atraso, é resultado de ra o Censo, portanto ele não se realiação do Governo do Maranhão em zará em 2021=, disse Rodrigues. No
2021, no Supremo Tribunal Federal. entanto, durante a tramitação do OrEm Março do ano passado, depois çamento de 2021 no Congresso, os vaque o governo federal suspendeu do lores que seriam destinados à pesquiCenso que seria realizado em agosto, sa demográﬁca foram reduzidos de R$
Governo do Maranhão, sob o coman- 2 bilhões para R$ 71 milhões. A situado de Flávio Dino, então no PCdoB, ção se agravou após o presidente Jair
acionou o STF, questionando a alega- Bolsonaro impor um veto que reduziu
da falta de orçamento federal e pedin- ainda mais o valor para R$ 53 milhões.
do que a União fosse obrigada a reali- Por sua fez, o governo maranhense arzar a pesquisa demográﬁca.
gumentou ao STF o fato de que, a auAté setembro, o IBGE vai coletar in- sência do Censo poderia prejudicar
formações de vários formatos e con- todas as pesquisas, inclusive relativas
teúdos sobre a vida dos 215 milhões ao período da pandemia. <Trata-se de
de brasileiros (estimativa) em 75 mi- uma fonte de informações sobre o
lhões de domicílios nos 5.568 municí- momento atual vivenciado pelo país
pios do país. Além saber exatamente <diante do risco biológico que tem
qual o tamanho da população, o Cen- ocasionado elevada perda de vidas
so visa tirar uma fotograﬁa detalhada humanas= por causa da pandemia do
dos brasileiros, mostrando suas prin- novo coronavírus=.
Não é segredo que o Censo se reacipais caraterísticas socioeconômicas, incluindo idade, sexo, cor ou raça, ﬁrma como um poderoso instrumenreligião, escolaridade, renda e sanea- to para consolidação do pacto federamento básico dos domicílios. O go- tivo, da democracia representativa e
verno federal liberou os R$ 2,3 bilhões de atualização das condições de vida
necessários para a realização da ope- da população brasileira. <É vital para
determinação dos públicos-alvo de
ração.
todas as políticas públicas nos âmbitos Federal, Estadual e Municipal, de
modo que o seu indevido cancelaPrejuízo incalculável
Quando propôs a obrigatoriedade mento em 2021 trará gravíssimas conda realização do Censo diante de seu sequências para o Estado brasileiro e
cancelamento, o governo maranhen- a sociedade nacional=, aﬁrma o gose considerou que, sem a pesquisa verno do Maranhão na ação.
ocorreria um <imensurável prejuízo
para as estatísticas do país, pois sem o
conhecimento da realidade social, de- Decisão quase unânime
No dia 14 de maio de 2021, o Supremográﬁca e habitacional, tornaramse frágeis as condições que deﬁnem a mo Tribunal Federal decidiu que o goformulação e avaliação de políticas verno federal passaria a ser obrigado a
públicas necessárias para o enfrenta- tomar as medidas necessárias para remento da desigualdade social=. Uma alizar o Censo Demográﬁco em 2022.
semana antes, o secretário especial de O julgamento no plenário virtual terRAIMUNDO BORGES
Diretor de Redação

minou com oito votos a favor do censo neste ano (Gilmar Mendes, Dias
Toffoli, Cármen Lúcia, Rosa Weber,
Alexandre de Moraes, Luís Roberto
Barroso, Luiz Fux e Ricardo Lewandowski); dois a favor da realização
ainda em 2021 (Marco Aurélio
Mello e Edson Fachin); e um que rejeitou a ação por. Sem essa decisão,
ninguém saberia dizer quando haveria a pesquisa.
Por lei, o Censo deve ser realizado a
cada dez anos. O último ocorreu em
2010. No ano de 2020, a pesquisa, conduzida pelo Instituto Brasileiro de Geograﬁa e Estatísticas (IBGE), foi adiada devido à pandemia de Covid-19.
<Cuida-se de solução que, em suma,
além de evitar as diﬁculdades inerentes ao recrutamento de mais de 200
mil agentes censitários e ao treinamento dos supervisores e recenseadores durante um período de agravamento da pandemia causada pelo vírus da Covid, é capaz de trilhar caminho que preserva as bases da democracia representativa, especialmente
a liberdade de atuação das instâncias
políticas=, aﬁrmou Mendes.

Bolsonaroganhafôlego
Nos recortes das pesquisas eleitorais escondem-se
números que podem mudar o rumo do entendimento
geral sobre as eleições. A nova pesquisa presidencial da
Genial/Quaest, divulgada nesta quarta-feira (03/08), o
ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se mantém à
frente, com 44% das intenções de voto, seguido pelo
presidente Jair Bolsonaro (PL), com 32%. Contudo, esse
novo levantamento revela o impacto do Auxílio Brasil
entre os eleitores, arrancando de Lula 10 pontos percentuais de voto dos beneﬁciários, e também diminuindo
nove pontos na avaliação negativa do governo Bolsonaro. A pesquisa mostra ainda uma melhora do presidente
entre os jovens de 16 a 24 anos, mesmo perdendo para
Lula.
Os dados acenderam o alerta na campanha do expresidente petista. Obviamente que não tem relação
com os demais concorrentes: Ciro Gomes (PDT), com
5%; André Janones (Avante) e Simone Tebet (MDB),
com 2%; e Pablo Marçal (Pros), com 1%. A disputa do
Planalto que mais desperta atenção é, sem dúvida, o vale-tudo entre Lula e Bolsonaro. As chances de uma 3ª via
entre os dois simplesmente viraram pó. Quanto a possibilidade de Lula levar no 1º turno, ela existe, pois ele tem
51% dos votos válidos, mas na margem de erro da pesquisa, que é de dois pontos percentuais para mais ou
para menos. Portanto, não é uma posição festejável.
Lula sabe que numa eleição com o país dividido com
a extrema direita bolsonarista lhe garantindo sempre algo ao redor de 30% de intenções de voto, não é fácil. Lula
tem 44% das intenções contra 32% de Bolsonaro. Antes,
a diferença era de 14 pontos e agora, 12 pontos. Sem
contar que a avalição positiva do governo subiu, mas
não a do presidente. Signiﬁca que o eleitor percebe algumas medidas positivas do governo, mas não as transfere
para a pessoa do mandatário. A desaprovação do governo caiu de 47% na pesquisa anterior para 43%. É resultado do Auxílio Brasil de R$ 600 e das medidas de redução
do preço dos combustíveis, além das demais <bondades= do pacote de junho aprovado pelo Congresso e já
em operação.
O fato curioso da pesquisa Genial/Quaest é que dos
12 candidatos presidenciais, seis pontuaram zero. Tal fato ajuda o petista, na soma dos votos válidos no primeiro turno. Em suas falas pelo país afora, Lula tenta anular
o efeito eleitoral do Auxílio Brasil: <Recebam o auxílio
Brasil, mas vote com a consciência para mudar este País.
Vamos recuperar a democracia e os direitos do povo de
comer, trabalhar e estudar=, disse, ontem, em Teresina.
Mas Bolsonaro está conseguindo <terceirizar a culpa da
crise= para os fatores externos ao país, como a guerra da
Ucrânia. Assim como terceirizou para os governadores,
a responsabilidade pela crise dos combustíveis.

Brandão com Lula (1)

O governador do Maranhão, Carlos Brandão (PSB) foi
ontem à Teresina (PI) para a agenda do ex-presidente
Lula com a governadora Regina Sousa, encontro com
apoiadores do ex-governador Wellington Dias, candidato ao Senado e fortalecer sua posição no Nordeste.

Brandão com Lula (2)

A visita que Lula faria ao Maranhão, como parte da
nova viagem que realiza pelo Nordeste, ﬁcou para a próxima etapa de sua peregrinação, quando virá ao Pará e
outros estados do Norte. O presidente regional do PT,
Francimar Melo disse que a visita de Lula está garantida.

Voto ﬁlmado? (1)

Na sua cruzada para desacreditar, a qualquer custo, o
sistema do voto secreto, com base na urna eletrônica, o
presidente Jair Bolsonaro quer agora ﬁlmar o ato do voto
em 600 urnas, para depois conferir se os dados correspondem ao que fora apurado.

Voto ﬁlmado? (2)

O ato, que pode provocar os caos na eleição, mas foi
dito por Bolsonaro à Radio Gaúcha. Ele propõe que uma
câmera grave as pessoas apertando os botões em urnas
de controle nos locais de votação. Seriam usadas as Forças Armadas para <combater as fraudes=, que só existem
em suas fakes.

<Expressão de primitivismo, os ataques à
democracia brasileira=
Do ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federa, citando, como exemplo, ameaça de morte
contra ministros da Corte.
Em reunião promovida pelo ex-deputado Manoel Ribeiro, pai do federal Pedro Lucas, Roseana Sarney garantiu apoio do MDB à candidatura do governador Carlos Brandão, mas liberou o voto no candidato ao Senado, Flávio Dino. O MDB
está oﬁcialmente aliado ao PSB de Dino.

1

Flávio Dino, então governador no
PCdoB, acionou o STF, questionando
a alegada falta de orçamento federal
e pedindo que a União fosse obrigada
a realizar a pesquisa demográfica.

Pelo jeito Roseana ainda remói a derrota de Dino em 2018 no 1º turno para Dino, quatro anos
depois de seu candidato Lobão Filho ter passado pela mesma situação, como candidato
<inventado=, quando Luiz Fernando, então secretário de Roseana, desistiu da empreitada.
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Voltando das cinzas
ANTÔNIO NELSON FARIA
Jornalista
Alcântara está atravessando um
novo momento com a perspectiva de
implantação da indústria aeroespacial no município. Esse pedaço do nosso estado já foi o pilar da nossa economia com o apogeu dos ciclos do açúcar e do algodão. A sua história é muito bem retratada no romance Noite
sobre Alcântara, de Josué Montello,
um dos mais importantes autores da
moderna ûcção brasileira. A obra discorre sobre a agonia da velha cidade
aristocrática com a Abolição da Escravatura e a Proclamação da República,
conjunturas econômicas e políticas
que a levaram à bancarrota.
Outro ilustre maranhense o professor e historiador Jerônimo Viveiros,
com sua lupa esclarecedora, nos fornece em sua vasta obra, principalmente, em <Quadros da Vida Maranhense=, que Alcântara chegou a produzir 1 milhão de sacos de açúcar destinados à exportação no ûnal do século XIX. Pelo porte dos seus casarões
ainda intactos e os restaurados, mais
as ruínas que sobraram de um tempo
de fausto, dá para perceber a importância que o município teve no contexto socioeconômico maranhense.
A ex-gloriosa cidade parou no tempo. Passou anos lembrada apenas pela instalação da Penitenciária de Alcântara em 1948, no governo Sebastião Archer, no prédio que abriga hoje
a sede do Poder Público Municipal. O
presídio sobreviveu até a inauguração
de Pedrinhas, em dezembro de 1965,
na zona rural de São Luís, no governo

Newton Belo. Talvez um dos detentos
mais famosos do centro carcerário foi
Leonete, a empregada doméstica que
matou o próprio ûlho para brincar o
carnaval. Quase ninguém se lembra
do triste fato, ou sabe do paradeiro
dessa mulher.
Mas, Alcântara, a partir dos anos 70
do século passado, igual à Fênix, ressurge das cinzas e busca novos rumos
com o encantamento turístico da festa do Divino e dos seu históricos e
portentosos sobrados e casarões. As
novidades de acesso marítimo de então, as embarcações de médio porte,
Iate Newton Belo e Mensageiro da Fé,
fariam o ferryboat <Zé Humberto=
morrer de inveja, pela sua ineûciência
operacional e por ûcar no prego,
constantemente.
Passados os tempos, Alcântara se
perpetuou em lendas, mistérios e glórias do passado e as bandeiras do Império do Divino Espírito Santo, criando um ambiente para conquistar novos visitantes. A majestosa festa de caráter religioso com as
suas extraordinárias caixeiras e
promovendo suas andanças nas ruas
em integração com a cidade, é a grande atração. Conforme artigo publicado pelo sociólogo Pedro Braga dos
Santos na Revista de Antropologia,
publicação da USP, a <festa é o grande
milagre do Divino, na tentativa de salvar uma cidade que morre=. Mas as
bandeiras do Império continuam tremulando ao vento como forte resistência ao fracasso.

ca. Foi a estreia do cheque especial
BEM do extinto Banco do Estado do
Maranhão. Num ûm de semana dedicado ao encerramento da citada festa,
desembarcou, no porto do Jacaré, conhecido ûlho de empresário de peso
de São Luís, portando dois talões de
cheques do banco estadual, liberado
por Farelo, um dos gerentes fortes da
agência bancária da rua do Egito, vendido há mais de duas décadas para o
Bradesco. O felizardo do tal benefício
deitou e rolou em ûm de semana nababesco, hospedando-se na Pousada
do Imperador e desfrutando dos serviços oferecidos pelo Bar do Lobato,
um dos poucos pontos com restaurante e bebidas geladas.
A enxurrada de <cheques-peixes=
como se apelidava na época–quando
chegava no caixa ou na compensação
bancária era <nada=, ou traduzindo:
sem fundos, foi intensa. Nunca foi
avaliado o valor do rombo, mas a
quantidade de cheques emitidos chegou a quase vinte, ou seja, dois talões
completos. Como os comerciantes
demoraram para ter seus prejuízos
ressarcidos e a notícia logo se espalhou, nenhuma alma viva de Alcântara aceitou mais esse meio de pagamento por bastante tempo. Era dinheiro ao vivo ou necas de fornecimento ou serviço.

Agora que a cidade se prepara para
o futuro com a chegada de um negócio de alta tecnologia de lançamento
de satélites, certamente dias melhores
virão para sacudir a sua hinterlândia.
Um grande passo para abrir oportuniUm grande acontecimento deixou dades para o Maranhão, a partir desse
profundas marcas na cidade históri- grandioso projeto.

A carne é forte, o espírito é fraco
não tem caráter cientíûco – trata-se
tão só mera elucubração -, mas longe
de mim de assumir a hipocrisia de ser
Há uma passagem bíblica que aûr- vestal, de visualizar que, do jeito que
ma o contrário: <Vigiai e orai, para que as coisas andam, não o espírito nem a
não entreis em tentação; o espírito, na carne, ainda que forte ou fraca, estarverdade, está pronto, mas a carne é se-á logo, logo, atravessando todas as
fraca.= (Mateus, 26.41) Desse ensina- fronteiras do sensato ou do insensato.
Mas, continuei a ler e-book de Walmento cristã, fez-se esta redução, para, na relação cotidiana, pudesse ha- ter Duarte, composto de frases, com
ver um entendimento menos funda- forte sabor de inteligência, não bem
mentalista, afastando-se das concep- comum nos dias nossos, que estamos
ções dogmáticas meramente religio- a viver nesta árdua travessia. E uma
sas. E aí concebeu-se a seguinte frase: ou outra dessas sentenças me despera carne é fraca, e o espírito é forte. Ou taram a curiosidade de citá-las e fazer
seja: os pecados ou os desvios de con- algumas ligeiras ponderações, sem
duta decorrem da fraqueza da carne, arrogar qualquer enfadonho resquípor conta da natureza humana que cio de intelectualismo.
Passo à fazê-lo: <A conveniência da
possui fragilidades, induzindo as pessoas às práticas de ações que infrin- mentira como se fosse verdade, afasta
gem as normas éticas, religiosas e jurí- a verdade, como se fora mentira.=
Mentira e verdade, fenômenos pródicas.
prios da vida humana, que se harmoLendo, de passagem, o livro Cotidi- nizam e se conüitam, a dependerem
ano, de Walter Duarte, autor que des- dos interesses a serem almejados pelo
conhecia, encontro esta aûrmação, mentiroso ou pelo dono da verdade.
que foge do dogma bíblico: <Eu acho Anda muito difícil saber-se se o dito é
que a carne é forte, o espírito é que é verdadeiro ou não. A situação de infraco.= Pensando bem, examinei com credulidade chegou a tal ponto que
um certo cuidado essa contraditória deram um soûsticado apelido à menconcepção, cujo sentido inverte os va- tira: fake news. Denominação com tolores, concebidos a essa máxima cris- dos os requintes contemporâneos da
tã, que o apóstolo Mateus deixou para globalização. Todo o mundo sabe,
aqueles que são seguidores de Cristo, sem ostentar qualquer leve dúvida,
o ûlho de Deus, ou Deus vivo que se que fake news é uma mentira muito
fez homem. Ora, pois, pois, parodian- bem elaborada, disfarçada com a roudo os nossos patrícios, se, de fato, o pa da verdade.
espírito for forte, a carne, que sempre
Tanto é assim que me encontrava
é fraca, ou, pelo menos, assim se deduz, porque ela é pó e ao pó voltará, num determinado ambiente, onde
não fraquejará diante das tentações nele também se encontrava uma outerrenas. O espírito, sedimentado pela tra pessoa. Ocorreu então um pequefé, resistirá. Mas, se o espírito for fra- no e rápido diálogo. E essa pessoa disse que um padre foi vítima de uma
co, não há carne forte que resista.
Que o digam os abstêmios, no mo- agressão por parte um homem (ou
mento das tentações, que são tantas um animal irracional, disfarçado de
neste mundo cada vez mais tentador, homem) desses que gostam de agrea partir das triviais cenas novelescas dir ou matar. Mas ela concluiu, não
das nossas televisões, nas quais o ato deixando por menos e expondo a sua
sexual, tradicional e conhecidíssimo versão, ou aversão, investigativa e
de todos os viventes, desde o pré-nas- <ideológica=: – Foi um comunista.
E eu, perplexo, indaguei: Como?
cimento, falta a ele só um tiquinho de
nada para os jovens, as jovens e as cir- Donde veio? Da Rússia? Da China? A
cunspectas crianças terem uma ideia resposta ûcou por aí mesmo. Ainda
perfeita da sua consumação, não só bem que Cristo foi cruciûcado pelos
com a ûnalidade pedagógica do cres- fariseus, que apregoavam a sua crencei e multiplicai, mas como um meio ça em Deus, e, na época, os comunisnormal de entretenimento, sem que tas ainda não haviam chegado ao
sejam cumpridas quaisquer regras mundo. Teve aqui no Brasil um tal de
absurdas criadas pela enfadonha cen- Luiz Carlos Prestes, que foi preso por
sura moral. Aí, meu digníssimo e dig- uma das nossas ditaduras e que, para
níssima amigo e amiga, é difícil saber- conseguir ser solto, teve o patrocínio
se quem é o verdadeiro fraco: a carne de um advogado católico, aliás, terriou o espírito. Tenho uma certeza, que velmente católico, conhecido pelo
AURELIANO NETO*
Membro da AML e AIL

nome de Sobral Pinto, que recorreu,
nos fundamentos liberatórios do HC,
à lei de proteção dos animais – gatos,
cachorro, cavalo etc. E com reza ou
sem reza, com oração ou sem oração,
conseguiu o alvará de soltura do comunista, que deve ter ressuscitado e
veio acertar as contas com o inditoso
padre.
O interessante é que essa personagem, não o comunista Prestes e muito
o Dr. Sobral Pinto, mas a outra pessoa,
perguntada por alguém presente sobre os gastos do cartão corporativo do
nosso capitão presidente, cujas despesas são realizadas em segredo, de
chofre, respondeu que é pelo fato de
ele não fazer gastos. Eis uma mentira
conveniente, com foro de verdade.
Suprimir esse antagonismo vai sempre depender do que se quer que seja
verdade ou mentira.
Mais duas frases de Walter Duarte
esclarecem esse fenômeno do mundo
das contradições, onde, às duas penas, vivemos e sobrevivemos. Uma
delas é: <O pessimista é tristonho; o
otimista, enfadonho.= E outra é:
<Nunca mergulhe fundo com pessoas
rasas.= Na primeira, desponta a ideia
de duas ûguras radicalmente antagônicas: o pessimista e otimista. Cada
um delas cria um mundo ora sombrio,
ora repleto de maravilhas.
O pessimista tem suas graves complicações, até porque, se tudo estiver
azul como o céu do amanhecer, sol
brilhando de alegria, pra ele é nada. O
sol não brilha e o azul do céu é cinzento. Já o otimista é – e não poderia ser
de outra forma – a contradição do
pessimista. Tudo pra ele está tão bom,
que esse bom se transforma numa rematada alegoria de prazer e egocentrismo.
Caminha sobre espinhos como se
estivesse a atravessar um tapete mágico, acobertado de rosas sem espinhos.
Para o otimista, pior do que comunistas (volto ao personagem de cima) são
os consumeristas, que fazem da vida
um eterno e feliz shopping center,
ainda que devam os olhos da cara. Finalizo com esta distopia (palavra da
moda), para dizer que o frasista, no
fundo, no fundo, é só um frasista. Um
bom sucedido frasista. E, assim, livrase da convivência com as indigitadas
pessoas rasas, que têm a virtude de
não mentir, mas também não dizem a
verdade. São as perenes e inexplicáveis contradições. Nem Freud explica.

Prêmio a um
Criminoso?
LINO RAPOSO MOREIRA
Economista, PhD, da AML
Uma característica ninguém pode negar a Bolsonaro.
É distintiva de sua personalidade doentia, como aquela
do governante da Hungria, mas em grau muito mais
acentuado. É que ele não se importa com sua própria ignorância. Ao contrário, tem orgulho, pois é a única coisa
em sua vida na qual ele conseguiu se destacar. Quando o
assunto é falta de conhecimentos básicos sobre os assuntos importantes à vida dos brasileiros, aí ele se destaca. Na sua cabeçona oca, Paraíba é um Estado brasileiro
composto das seguintes províncias, onde nunca colocou os pés antes desta eleição: Maranhão, Piauí, Ceará,
Pernambuco, Bahia, Rio Grande do Norte, Alagoas e Sergipe.
Nunca foi visto a arriscar um palpite sobre quais deveriam ser os rumos da educação brasileira. Quando toca no assunto, é para dizer que as escolas estão cheias de
comunistas. Estes devem ser os últimos do planeta Terra, pois nem na China se encontram mais os <vermelhos=. Os boçalnaristas, no entanto, continuam à procura desses fantasmas, à noite, debaixo de suas camas, interferindo, até, na vida conjugal dos casais, ameaçando,
dessa maneira, o crescimento saudável da população
brasileira.
E a cultura? Caro leitor, eu vou ganhar na Mega Sena
no próximo sorteio. Prometo dar a metade dessa abastança futura a quem me provar ter visto o soldadinho de
chumbo Bolsonaro discorrendo sobre tema tão essencial à nossa saída da barbárie tão envolvente no Brasil de
hoje. Se tentasse, ele não saberia por onde começar sua
exposição. Não por excesso de conhecimentos. Por falta
deles. Eu sempre disse, durante a presidência de Dilma
Roussef, ser ela rainha do anacoluto, porque começava
um raciocínio e não o terminava, fundindo frases muitas vezes sem sentido.
Ora, Bolsonaro nem sequer começa a raciocinar. Ele
fala como se estivesse dando pancadas no interlocutor e
não expressa, aûnal, nada com clareza. São somente
aqueles <pô=, <isso daí=, <Ok=. Ele não tem propriamente
vícios de linguagem, ele tem corrupções de vocabulário.
Mas não quero perder tempo e espaço do jornal com ele.
Vamos a outras matérias.
Bolsonaro, como todos sabem, resolveu pôr em prática ideia brilhante: convocar os embaixadores no Brasil,
de todos os países com os quais mantemos relações diplomáticas, para uma reunião, sem especiûcar o tema
do encontro. Suspeitava-se otimistamente que ele iria
refrear seu discurso quase diário contra a apuração dos
resultados da eleição, feita com a utilização de urnas
eletrônicas. Foi o contrário.
Usando mentiras e verdades pela metade, ele atacou
nosso sistema de votação e, em especial, as urnas, destas mencionando suposta vulnerabilidade a fraudes,
embora desde 1966 elas sejam usadas, sem um único caso de problemas na votação e na contagem dos votos. Se
alguém tiver prova documental ou de outro tipo, de
ocorrências fraudulentas, fale agora ou cale até o ûm
dos séculos.
O mais espantoso, porém, não é isso. O chefe de Estado brasileiro inaugurou uma forma inusitada de disputar eleições. Passou a atacar as urnas, em vez de trabalhar – ele odeia trabalho – para ganhar os votos dos eleitores. Ele me lembra a história de matar o mensageiro
encarregado de entregar as más notícias. Ele quer matar
as urnas – e as eleições junto com elas – porque elas irão
transmitir más notícias, a ele, da próxima eleição presidencial. Se o leitor tiver notícia de outro presidente a
convocar embaixadores estrangeiros a ûm de falar mal
do próprio país e suas instituições, por favor me informe.
Eu sinto a vergonha só de falar no assunto. Bolsonaro
tanto fez, tanto ameaçou o Supremo Tribunal Federal,
tanto fez discursos de ódio, tanto incentivou a violência
no Brasil, tanto cometeu crimes comum e de responsabilidade que ûnalmente tomou consciência de estar
ameaçado de pegar cadeia, caso perca a eleição. Torço
por essa perspectiva de se tornar realidade. Tem medo e
anda verbalizando esse sentimento, apesar de posar de
hiena alfa do terreiro. Ainda enfrentará a solidão do psicopata, do indiferente à morte de milhares de pessoas,
enquanto olha de lado, e, meio enfastiado, imitará pessoas morrendo sufocadas por falta de oxigênio em Manaus.
A ousadia de gente como Bolsonaro e da maioria de
seus aderentes é tão maleûcamente singular que seus
aliados políticos cogitam a criação do cargo de senador
vitalício, que seria dado por muita coincidência a expresidentes da República. Bolsonaro, assim, teria foro
especial e não seria julgado em primeira instância, esfera judicial onde sua condenação por seus crimes comuns seria quase certa, pois provas para condená-lo
não faltam.
Se julgado no STF, no entanto, a condenação, acho eu,
seria incerta. Essa proposta é conûssão de consciência
da derrota em outubro. Se a ideia vingasse, seria como
premiar um criminoso capaz de negar água para comunidades indígenas e vacinas aos cidadãos brasileiros,
inaugurar a rachadinha em sua família, em prejuízo do
país, promover o aumento da violência contra os pobres, tentar cooptar as Forças Armadas e as policiais
com o objetivo de usá-las em um golpe contra as instituições, após enfraquecê-las e muito mais.
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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NINA RODRIGUES
CNPJ Nº 06.124.408/0001-51
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 08/2022
TOMADA DE PREÇOS Nº 08/2022. A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Nina
Rodrigues/MA, instituída pela Portaria em anexo, torna público que no dia 17/08/2022 ás 09h:00 (nove)
e sua sede na Praça Rui Fernandes Costa s/n - Centro - Nina Rodrigues/MA, serão recebidos os envelopes
contendo a Documentação de habilitação e Proposta de Preços e iniciada a abertura dos envelopes relativos a
Tomada de Preços em epigrafe do tipo menor preço global de interesse desta Prefeitura Municipal, nos termos
da Lei 8.666/93 e demais alterações, atendidas as especificações e formalidades. OBJETO: CONTRATAÇÃO
DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
OBSERVAÇÃO: O Edital e seus anexos estão a disposição dos interessados no endereço supra, de 2ª
a 6ª feira, no horário das 08h:00 (oito horas) às 12h:00 (doze horas) e também estarão disponível no meio
eletrônico: https://ninarodrigues.ma.gov.br, onde poderá ser consultado ou solicitado gratuitamente pelo
email licitacaopmnina@hotmail.com. Esclarecimentos adicionais, no mesmo endereço ou pelo Telefone (98) 991851853 – Nina Rodrigues – MA. Nina Rodrigues - MA, 29 de Julho de 2022. João Batista Bezerra de Sousa - Presidente.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BENEDITO LEITE
ESTADO DO MARANHÃO
CNPJ Nº 06.096.218/0001-78
AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2022 - CPL. O Município de
Benedito Leite (MA), por meio da Comissão Permanente de Licitação – CPL, localizada na
sede da Prefeitura Municipal, situada à Rua 07 de Setembro, 03, Centro, Benedito Leite/MA,
comunica aos interessados que realizará licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS
de Nº. 004/2022, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, sob a forma de execução indireta, no
regime de empreitada por PREÇO UNITÁRIO, às 09h00 (nove horas) do dia 25 de
agosto de 2022, objetivando a Contratação de empresa para Prestação de serviços de roço de
estradas vicinais em diversas localidades da zona rural do Município de Benedito Leite/
MA, que será regida nos termos Lei Federal nº 8.666/93, e suas alterações. AQUISIÇÃO DO
EDITAL: O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados nos dias de expediente
das 08h00min às 12h00min, na Comissão Permanente de Licitação - CPL, situada na sede da
Prefeitura Municipal, à Rua 07 de Setembro, 03, Centro, Benedito Leite/MA, bem como no site
da Prefeitura Municipal: www.beneditoleite.ma.gov.br, onde poderão ser consultados e obtidos
gratuitamente. Informações adicionais no endereço acima ou através do fone: (89) 3544-7075 ou
e-mail: cplb.leite@gmail.com, 02 de agosto de 2022. Ramon Carvalho de Barros – Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANO DO MARANHÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE CLASSIFICAÇAO E RESULTADO FINAL DA LICITAÇAO
PROCESSO Nº1408/2022-SEPLAG
CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 004/2022
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS NºCC04/2022
O MUNICIPIO DE SERRANO DO MARANHÃO, através da Comissão Permanente de
Licitação torna público o resultado da análise e julgamento das propostas de preço da
licitação acima referenciada que tem por objeto: FORMAÇÃO DE REGISTRO DE
PREÇOS
PARA
FUTURA E
EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ABERTURA E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS
VICINAIS, SERGETAS, BUEIROS, COM MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PONTES
MISTAS NO MUNICÍPIO DE SERRANO DO MARANHÃO, conforme especificações
constantes no Edital, seus anexos e Planilhas da Engenharia, conforme segue a ordem de
CLASSIFICAÇÃO das empresas: 1º J R CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL
LTDA, CNPJ Nº 29.403.541/0001-42; 2º SAGALOC LACAÇÕES E SERVIÇOS LTDA,
CNPJ Nº 40.644.741/0001-20; 3º R E EMPREENDIMENTO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ
Nº 39.926.481/0001-04.
Torna público também aos interessados, que a empresa SAGALOC LACAÇÕES E
SERVIÇOS LTDA, CNPJ Nº 40.644.741/0001-20 em sessão pública realizada às 14:00hs
do dia 21 de julho de 2022, teve sua Proposta classificada e foi declarada VENCEDORA
da Concorrência nº 04/2022, com valor global de: Lote I R$ 1.929.748,71 (um milhões,
novecentos e vinte nove mil setecentos e quarenta e oito reais e setenta e um centavos);
Lote II R$ 11.729.782,83 (onze milhões setecentos e vinte nove mil setecentos e oitenta e
dois reais e oitenta e três centavos); Lote III R$ 593.672,08 (quinhentos e noventa e três
mil seiscentos e setenta e dois reais e oito centavos); Lote IV R$ 3.160.120,00 (três
milhões cento e sessenta mil cento e vinte reais) e REGISTRADO PREÇOS PARA
FUTURA CONTRATAÇÃO. Serrano do Maranhão 26 de julho de 2022 José Ferreira da
Silva Filho Presidente da Comissão permanente de licitação

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE CLASSIFICAÇAO E RESULTADO FINAL DA LICITAÇAO
PROCESSO Nº1409/2022-SEPLAG
CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 005/2022
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS NºCC05/2022
O MUNICIPIO DE SERRANO DO MARANHÃO, através da Comissão Permanente de
Licitação torna público o resultado da análise e julgamento das propostas de preço da
licitação acima referenciada que tem por objeto: Formação de Registro de Preços para
futura e eventual Contratação de empresa especializada em serviços de terraplanagem,
preparação e aplicação de pavimentação asfáltica e recapeamento asfáltico em vias
públicas no Município de Serrano do Maranhão, conforme especificações constantes no
Edital, seus anexos e Planilhas da Engenharia, conforme segue a ordem de
CLASSIFICAÇÃO das empresas: 1º J R CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL
LTDA, CNPJ Nº 29.403.541/0001-42; 2º OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ Nº 14.741.691/0001-99; 3º L B CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E
TRANSPORTE LTDA-ME, CNPJ Nº 26.908.786/0001-33.
Torna público também aos interessados, que as empresas OTHIMUS
EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ Nº 14.741.691/0001-99 e L B
CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E TRANSPORTE LTDA-ME, CNPJ Nº 26.908.786/0001-33
em sessão pública realizada às 16:00hs do dia 21 de julho de 2022, tiveram suas
Propostas classificadas e foram declaradas VENCEDORAS da Concorrência nº 05/2022,
com valor global de: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI, Lote I R$
9.118,094,11 (nove milhões, cento e dezoito mil noventa e quatro reais e onze centavos);
L B CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E TRANSPORTE LTDA-ME, Lote II R$ 4.116.504,06
(quatro milhões cento e dezesseis mil quinhentos e quatro reais e seis centavos); e
REGISTRADO PREÇOS PARA FUTURA CONTRATAÇÃO. Serrano do Maranhão 26 de
julho de 2022 José Ferreira da Silva Filho Presidente da Comissão permanente de
licitação

REQUERIMENTO

GRANORTE S/A.

COMUNICAÇÃO

A Prefeitura Municipal de São Domingos Do Azeitão/MA torna público que
REQUEREU
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO
Praça Nossa Senhora de Nazaré, nº 742, Centro, Riachão - MA
CNPJ: 05.282.801/0001
AVISO
DE
ADIAMENTO.
PREGÃO
ELETRÔNICO
Nº
020/2022.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO Nº 072.16.05/2022- CPL/PMR. A Prefeitura Municipal de Riachão, estado do
Maranhão, com sede na Praça Nossa Senhora de Nazaré, n.º 742, Centro, CEP 65.990-000, na forma da Lei Federal nº
8.666/93, Lei Federal 10.520/02 e do Decreto nº 10.024/19, através do Pregoeiro Municipal, torna público, que fará
realizar Licitação na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, com critério de julgamento de
MENOR PREÇO POR ITEM, para registro de preços para eventual e futura aquisição de material
esportivo, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer da Prefeitura de
Riachão/MA. Com data prevista para ser realizada no dia 08 de agosto de 2022, às 09h00min (nove
horas), fica adiada para às 09h00min (nove horas) do dia 18 de agosto de 2022 no sítio Portal
Bolsa Nacional de Compras (BNC) - www.bnc.org.br. Os interessados poderão consultar e obter o Edital e seus
Anexos gratuitamente através dos endereços eletrônicos do Portal Bolsa Nacional de Compras (BNC) - www.bnc.
org.br e site oficial da Prefeitura 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 09h00min às 12h00min. Base Legal Lei nº
8.666/93 e seus Articulados. Riachão/MA, 02 de agosto de 2022. Walisson Cunha Duarte. Pregoeiro Municipal.

REQUERIMENTO
COMUNICAÇÃO
A Prefeitura Municipal de São Domingos Do Azeitão/MA torna público que
REQUEREU junto à Secretaria do Estado do Meio Ambiente e

junto

à

Secretaria

do

Estado

do

Meio

Ambiente e Recursos Naturais – SEMA a Autorização de Perfuração de
Poço para a Implantação de Sistemas de Abastecimento De Água no Bairro
Grutinha sob as coordenadas geográficas 6º 47’ 48,25’’ 44º 38’ 54,06’’ no
Município De São Domingos DoAzeitão /MAconforme Proc. N° 137206/2022.
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2022. O Município de Lago
da Pedra (MA), por meio da Comissão Permanente de Licitação – CPL avisa aos interessados
que realizará Licitação na seguinte modalidade e condições. Modalidade: Pregão Eletrônico.
Modo de disputa: Aberto. Tipo de licitação: Menor preço por item, que será regida pela Lei
nº 10.520/2002 e Decreto nº 004/2021, subsidiariamente as disposições da Lei nº 8.666/93 e
suas alterações. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO EM SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO
HOSPITALAR, AMBULATORIAL E CONTROLE DE ABASTECIMENTO
FARMACÊUTICO – CAF PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGO
DA PEDRA-MA. Data e horário do início da disputa: 18 de agosto de 2022 às 09:00h (nove
horas). Site para realização do Pregão: www.licitanet.com.br. Poderão participar deste Pregão os
interessados que militem no ramo pertinente ao objeto desta licitação e as empresas definidas
como Microempresas (ME), Empresas de Pequeno Porte (EPP) e equiparadas, especializadas no
ramo, que comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital, para a
execução de seus objetivos. Meios de disponibilização do edital: no site do LICITANET (www.
licitanet.com.br), PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (https://lagodapedra.ma.gov.br/acessoainformacao.php). Maiores informações poderão ser obtidas nos dias de expediente das 08:00
às 12:00 horas, no Setor de Licitação do Município de Lago da Pedra- MA, onde poderão ser
consultados gratuitamente, desde que em mídia, podendo ainda ser solicitado via e-mail: cpllagodapedra@gmail.com. Lago da Pedra- MA, 03 de agosto de 2022. Felipe Pereira Bacelar – Pregoeiro.

Recursos Naturais – SEMA a Autorização de Perfuração de Poço para
a Implantação de Sistemas de Abastecimento De Água no Bairro de
Fátima sob as coordenadas geográficas 6º 49’ 23,83’’ 44º 38’ 11,31’’ no
Município De São Domingos DoAzeitão /MAconforme Proc. N° 137203/2022.

TOMADA DE PREÇOS Nº 10/2022 – CPL
Processo Administrativo Nº 196/2022
ERRATA DA PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO.
ERRATA DA PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 10/2022,
PUBLICADO NO JORNAL O IMPARCIAL , NA EDIÇÃO DO DIA 02 DE AGOSTO DE 2022, NA PÁGINA 5.
ONDE LÊ-SE: “TOMADA DE PREÇOS Nº 09/2022 – CPL.”
LEIA-SE: “TOMADA DE PREÇOS Nº 10/2022 – CPL.”
W– MA, 03 de agosto de 2022.
Camila Sousa Brito Rocha
Presidente da CPL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
O Sindicato dos(as) Pescadores(as) Profissionais, Artesanais, Aquicultores(as), Marisqueiros(as), Criadores(as) de Peixes e Mariscos e Trabalhadores(as) na Pesca do Município de
Chapadinha/MA, CNPJ nº 08.926.944/0001-09, com sua sede na Travessa Santo Antonio, nº 49, Campo
Velho, Chapadinha/MA, Cep. nº 65550-000, por seu Presidente: Antonio do Carmo dos Reis,
convoca todos os membros da categoria profissional dos(as) trabalhadores(as) em pesca, criação de peixe e mariscos, tecelões(ãs) artesanais de materiais de pesca, pescadores(as) artesanais,
aquicultores(as), marisqueiros(as) e trabalhadores(as) na pesca compreendendo os que
exercem atividades assalariados e assalariadas, permanentes ou eventuais, na pesca, aquicultura e
maricultura, independentemente da natureza do órgão empregador, bem como pescadores(as),
aquicultores(as), marisqueiros(as) e criadores(as) de peixe e marisco e trabalhadores(as) na
pesca que exerçam a atividade econômica objeto de classe, individualmente ou em regime de
economia familiar, assim entendido o trabalho dos membros da mesma família, executado em
condições de mutua dependência e colaboração, com a ajuda eventual de terceiros do município de
Chapadinha no Estado do Maranhão, para participarem da Assembleia Geral Extraordinária, a
ser realizada no dia 03 de setembro de 2022, na Associação Boa Vontade, Rua Presidente Castelo
Branco, nº 61, Bairro Corrente, Chapadinha/MA, Cep 65550-000, com início às 08:00 horas, em primeira
convocação e em segunda convocação as 8:30 horas, para tratar da seguinte ordem do dia:
1 – Ratificação da Fundação do Sindicato dos(as) Pescadores(as) Profissionais, Artesanais,
Aquicultores(as), Marisqueiros(as), Criadores(as) de Peixes e Mariscos e Trabalhadores(as) na
Pesca do Município de Chapadinha/MA, CNPJ nº 08.926.944/0001-09 para representação da
categoria profissional dos(as) trabalhadores(as) em pesca, criação de peixe e mariscos,
tecelões(ãs) artesanais de materiais de pesca, pescadores(as) artesanais, aquicultores(as),
marisqueiros(as) e trabalhadores(as) na pesca compreendendo os que exercem atividades
assalariados e assalariadas, permanentes ou eventuais, na pesca, aquicultura e
maricultura, independentemente da natureza do órgão empregador, bem como pescadores(as),
aquicultores(as), marisqueiros(as) e criadores(as) de peixe e marisco e trabalhadores(as)
na pesca que exerçam a atividade econômica objeto de classe, individualmente ou em
regime de economia familiar, assim entendido o trabalho dos membros da mesma família,
executado em condições de mutua dependência e colaboração, com a ajuda eventual de
terceiros do município de Chapadinha no Estado do Maranhão2 – Ratificação do mandato da
Diretoria e Conselho Fiscal; 3 - Alteração do Estatuto; 4 – Desfiliação do Sindicato da FESPEMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR - MA
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2022 – CELICC/
PMSJR. PROC. Nº 285/2022-SEMAS. A Prefeitura Municipal de São José de
Ribamar – MA, através de seu Pregoeiro, tornar público aos interessados que
realizará às 09h:00min (horário de Brasília) do dia 17 de agosto de 2022, Pregão
Eletrônico, tipo Menor Preço, cujo objeto é o Registro de Preços para aquisição
de peixes, destinado a doação às pessoas em situação de vulnerabilidade social,
atendidas pela Secretária de Assistência Social, Trabalho e Renda – SEMAS, na
forma da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e subsidiariamente pela Lei
Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993. Poderão participar deste pregão
eletrônico as empresas que preencherem os requisitos do Edital. A sessão pública
acontecerá pelo site: www.licitacaosaojosederibamar.com.br. O Edital e seus anexos
estão à disposição dos interessados no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no horário das
08:00h às 13:30h, telefone (98) 3224-0769 e no site www.saojosederibamar.ma.gov.
br, onde poderão ser consultados e obtidos gratuitamente. O Edital também pode ser
adquirido no site www.licitacaosaojosederibamar.com.br. Qualquer modificação no
Edital será divulgada na forma do artigo 21, § 4º da Lei 8.666/93 e comunicada aos
interessados que adquirirem o Edital na CELICC. Pedidos de esclarecimentos
deverão ser protocolados através do site: www.licitacaosaojosederibamar.com.br. São
José de Ribamar (MA), 03 de agosto de 2022. GOTARDO TIBERE COSTA. Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR - MA
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2022 – CELICC/PMSJR.
PROC. Nº 935/2022-SEMED. A Prefeitura Municipal de São José de Ribamar – MA,
através de seu Pregoeiro, tornar público aos interessados que realizará às 11h:00min
(horário de Brasília) do dia 17 de agosto de 2022, Pregão Eletrônico, tipo Menor
Preço, cujo objeto é o Registro de Preços de Material Descartável (sacolas /
sacos plásticos), para futuras e eventuais aquisições pela Prefeitura Municipal de
São José de Ribamar, na forma da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e
subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993. Poderão participar deste
pregão eletrônico as empresas que preencherem os requisitos do Edital. A sessão
pública acontecerá pelo site: www.licitacaosaojosederibamar.com.br. O Edital e seus
anexos estão à disposição dos interessados no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no
horário das 08:00h às 13:30h, telefone (98) 3224-0769 e no site www.saojosederibamar.ma.gov.br, onde poderão ser consultados e obtidos gratuitamente. O Edital
também pode ser adquirido no site www.licitacaosaojosederibamar.com.br. Qualquer
modificação no Edital será divulgada na forma do artigo 21, § 4º da Lei 8.666/93 e comunicada aos interessados que adquirirem o Edital na CELICC. Pedidos de esclarecimentos
deverão ser protocolados através do site: www.licitacaosaojosederibamar.com.br. São
José de Ribamar (MA), 03 de agosto de 2022. GOTARDO TIBERE COSTA. Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SATUBINHA-MA
AVISO DE LICITAÇÃO
Referente a PREGÃO ELETRÔNICO nº 012/2022
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO nº 012/2022. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2111722.047/2022. A
PREFEITURA MUNICIPAL DE SATUBINHA – MA, através de sua Pregoeira, torna público para conhecimento dos interessados
que está realizando licitação na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, objetivando o contratação de instituição financeira, pública ou privada, autorizada pelo Banco Central do Brasil para a prestação de serviços de gerenciamento e processamento da folha de pagamento dos servidores públicos ativos, inclusive aqueles que venham a ser contratados na vigência do
contrato pela administração Municipal de Satubinha – MA. BASE LEGAL: Lei nº 10.520/02, Decreto Federal nº 10.024/2019,
Decreto Municipal nº 006/2021, de 12 de janeiro de 2021, Leis complementares nº 123/2006, alterada pela Lei nº 147/14, Decreto
Federal nº 8.538/15 e alterações e subsidiariamente no que couber as disposições da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações e as
condições do Edital. REALIZAÇÃO: 16/08/2022 às 10:00 (dez horas). SESSÃO PÚBLICA DE JULGAMENTO: será realizada eletronicamente no site https://www.portaldecomprassatubinha.com.br no dia e horário marcados. DISPONIBILIDADE DO
EDITAL: No endereço eletrônico: https://www.portaldecomprassatubinha.com.br, site da Prefeitura Municipal de Satubinha em sua
Home, no portal da Transparência do Município endereço eletrônico: http://satubinha.ma.gov.br/transparencia/licitacoes, no sistema
SACOP, podendo ainda ser solicitado através do E-mail: pmsatubinhacpl@hotmail.com e também poderá ser consultado e obtidos na
sala da Comissão Permanente de Licitação-CPL, localizada no Prédio da Prefeitura à Av. Matos Carvalho, nº 310 - Centro - Satubinha - MA, de 2ª a 6ª, das 08:00 ás 12:00 horas. Satubinha (MA), 27 de julho de 2022. Elenice dos Anjos Pacheco Pereira –Pregoeira.

Chapadinha/MA, 01 de agosto de 2022.
Antonio do Carmo dos Reis
PREFEITURA MUNICIPAL DE SATUBINHA-MA
UNIVERSIDADE ESTADUAL DA REGIÃO
TOCANTINA DO MARANHÃO - UEMASUL
EDITAL Nº 011/2022 - GR/UEMASUL
A Universidade Estadual da Região Tocantina do Maranhão - UEMASUL, criada nos termos da Lei nº
10.525, de 3 de novembro de 2016, amparada no Acordo de Cooperação - Protocolo de Transição, de 18
de janeiro de 2017, celebrado entre a Universidade Estadual do Maranhão - UEMA e a Universidade
Estadual da Região Tocantina do Maranhão - UEMASUL e o seu segundo Termo Aditivo, de 1 de
novembro de 2017, de acordo com o Art. 41 da Resolução nº 1211/2016 - CEPE/UEMA torna público, para
conhecimento dos interessados, a Divulgação e homologação do Resultado Final do Concurso
Público para provimento de Cargo da Carreira do Magistério Superior, Edital nº 02/2021 GR/UEMASUL, realizado pela UEMASUL e homologado pelo Conselho de Centro no dia 27 de julho de
2022, conforme especificado abaixo:
1. Centro de Ciências da Saúde - CCS, Campus Imperatriz
1.1 Área/Subárea: Ciências Biológicas/Ciências Biológicas II/Morfologia/Fisiologia, Cargo Professor
Adjunto, 01 vaga.

Ord.

Nome

Processo Nº

Situação

01

Matheus Silva Alves

0003494/2022

Aprovado e Classificado

02

Fabiana dos Santos Oliveira

0000160/2022

Não Aprovada

03

Lunalva Aurélio Pedroso Sallet

0248023/2021

Não compareceu

04

Thayane Ferreira Fernandes

0254088/2021

Não compareceu

05

Shirley Cunha Feuerstein

0000817/2022

Não compareceu

06

Thiago Ferreira de Araújo

0000827/2022

Não compareceu

07

Herminio Benitz Rabello Mendes

0002759/2022

Não compareceu

08

Mayra Nina Araújo Silva

0003502/2022

Não compareceu

09

Danilo da Silva Lima

0005705/2022

Não compareceu

10

Diana Oliveira Ribeiro

0005708/2022

Não compareceu

11

Arícia Leone Evangelista Monteiro de
Assis

0006517/2022

Não compareceu

Imperatriz, 1 de agosto de 2022
Profª. Drª. Luciléa Ferreira Lopes Gonçalves
Reitora

CNPJ 06.049.258/0001-69
NIRE 21300005927
Assembleia Geral Ordinária
Edital de Convocação
Ficam os senhores acionistas convocados para comparecerem à Assembleia
Geral Ordinária que se realizará às 17:00 hs do dia 05 de setembro de 2022, no
escritório social situado na Av. Colares Moreira, n.º 07, Ed. Centro
Empresarial Vinicius de Moraes, Sala 1107, Calhau, São Luís – MA CEP 65
071-322, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: (1) Tomar as contas dos
Administradores; examinar, discutir e votar demonstrações financeiras da sociedade,
relativas ao exercícios social findo em 31.12.2021; (2) Deliberar sobre a destinação do
resultado do exercício e a distribuição de dividendos; (3) Eleger os Membros do
Conselho Fiscal e (4) Deliberar sobre outros assuntos de interesse da Companhia.
Informações Gerais:
1. Documentos à Disposição dos Acionistas: Nos termos da legislação
aplicável, as cópias dos documentos referentes às matérias da ordem do dia
se encontram à disposição dos Acionistas na sede social da Companhia.
2. Participação nas Assembleias Gerais: Os Acionistas deverão
comparecer às Assembleias Gerais munidos dos seguintes documentos: (a)
documento de identidade, (b) instrumentos de mandato para representação do
Acionista por procurador e/ou documento que prove a legitimidade de representação.
São Luís – MA, 29 de julho de 2022.
José Carlos dos Santos Salgueiro
Diretor-Presidente
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA
PREGÃO ELETRONICO Nº 030/2022 – Registro de Preço O Município de
Formosa da Serra Negra - MA, torna público aos interessados que, com base
na Lei nº 10.024/2019, 10.520/02 e subsidiariamente as disposições da Lei nº
8.666/93 e suas alterações posteriores, fará realizar às 08h00min (oito horas) do
dia 17 de agosto de 2022, licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 030/2022 –
Registro de Preço, do tipo menor preço por item, tendo por objeto a Futura e eventual
contratação de empresa para fornecimento de fardamento para atender as necessidades do
Município de Formosa da Serra Negra/MA. A presente licitação será realizada
através da Plataforma LICITANET – www.licitanet.com.br. O Edital e seus anexos
encontram-se disponíveis de segunda a sexta das 08h00min às 12h00min para consulta grátis ou ser retirado, a Sala da Comissão de Licitação localizada na Avenida João
da Mata, N° s/n, Centro – Formosa da Serra Negra/MA, de segunda-feira à sexta-feira das 08:00 as 12:00 horas onde poderão ser consultados gratuitamente, bem como no
endereço eletrônico www.formosadaserranegra.ma.gov.br e www.licitanet.com.br. Formosa da Serra Negra/MA, 03 de agosto de 2022. RICARDO PONTES SALES - Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SATUBINHA-MA
AVISO DE LICITAÇÃO
Referente a TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2022
AVISO
DE
LICITAÇÃO.
TOMADA
DE
PREÇOS
nº
006/2022,
PROCESSO
ADMINISTRATIVO nº 2111722.049/2022. A PREFEITURA MUNICIPAL DE SATUBINHA/MA, através da
Comissão Permanente de Licitação-CPL, torna público que está realizando licitação, que tem como
objeto à Contratação de pessoa(s) jurídica(s) especializada para prestação de serviços de
Implantação de Pontes de Concreto na zona rural no Município de Satubinha/MA. SESSÃO PÚBLICA DE
JULGAMENTO SERÁ REALIZADA DIA 23/08/2022 às 10:00hs (Horário de Brasília. BASE LEGAL:
Lei Federal 8.666/93 e suas alterações. OBSERVAÇÕES: A Prefeitura Municipal comunica ainda que o
referido Edital estará disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico: Site da Prefeitura Municipal de
Satubinha em sua Home, no portal da Transparência do Município endereço eletrônico: http://satubinha.ma.
gov.br/transparencia/licitacoes, no sistema e também poderá ser consultado e obtidos na sala da Comissão
Permanente de Licitação-CPL, localizada no Prédio da Prefeitura à Av. Matos Carvalho, nº 310 - Centro Satubinha - MA, de 2ª a 6ª, das 08:00 ás 12:00 horas, podendo ainda ser solicitado através do E-mail: pmsatubinhacpl@hotmail.com. Satubinha (MA), 27 de julho de 2022. Antônio Carlos Campos Gomes – Presidente da CPL.

A
HIGHLINE
DO
BRASIL
II
INFRAESTRUTURA
DE
TELECOMUNICAÇÕES S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 27.902.165/000105, torna público que requereu da Secretaria Municipal De Meio
Ambiente - SEMMA de São Luís/MA a Isenção de Licença Ambiental para
atividade de implantação da infraestrutura de suporte aos equipamentos de
telecomunicações, conforme a resolução do CONAMA nº 006/96. Situado na
Edifício Caiçara, Rua Grande, 490, São Luís/MA. (MALSX009_S2MASLS1543).
A
HIGHLINE
DO
BRASIL
II
INFRAESTRUTURA
DE
TELECOMUNICAÇÕES S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 27.902.165/000105, torna público que requereu da Secretaria Municipal De Meio Ambiente - SEMMA de São Luís/MA a Isenção de Licença Ambiental para atividade de implantação
da infraestrutura de suporte aos equipamentos de telecomunicações, conforme a resolução do CONAMA nº 006/96. Situado na Avenida Castelo Branco, 500, Hotel
Abbeville, bairro São Francisco – São Luís/MA. (MALSX011_S2MASLS1512).

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE PAULINO NEVES
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Av. Dr. Paulo Ramos, s/n - Centro, Paulino Neves/MA
CNPJ 01.700.124/0001-42

AVISO DE LICITAÇÃO
Referente a CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2022
AVISO DE LICITAÇÃO. CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 2111722.048/2022. A PREFEITUTA MUNICIPAL DE SATUBINHA – MA, inscrita no CNPJ nº
01.611.895/0001-63, torna público que realizará CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2022, do tipo Menor
Preço GLOBAL, visando a registro de preço para eventual e futura contratação de pessoa(s) jurídica(s) especializada em engenharia para prestação de serviços de manutenção de logradouros públicos no município de
Satubinha/MA, para o exercício de 2022. SESSÃO PÚBLICA DE JULGAMENTO SERÁ REALIZADA
DIA 12/09/2022 às 10:00hs (Horário de Brasília). BASE LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
OBSERVAÇÕES: O Edital encontra-se disponível no sítio eletrônico https://satubinha.ma.gov.br, ou através do
e-mail: pmsatubinhacpl@hotmail.com, de segunda a sexta-feira das 08:00 às 12:00 horas, de forma gratuita, sendo que maiores informações e esclarecimentos sobre o certame serão prestados pelos membros da CPL, responsável por esta licitação, via requerimento escrito, protocolado no Protocolo Geral do Município ou junto à CPL,
situada na Avenida Matos Carvalho, nº 310 – Bairro: Centro – Satubinha – MA – CEP: 65.709-000 - Satubinha/
MA, 27 de julho de 2022. Antônio Carlos Campos Gomes, Presidente da CPL-Comissão Permanente de Licitação.

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022/CMPN. A Câmara Municipal de Paulino Neves (MA),
torna público que realizará no dia 19/08/2022, às 10:30 horas, licitação na modalidade
Tomada de Preços, do tipo menor preço global das inscrições, regida pelas normas
estipuladas no instrumento convocatório. Objeto: Contratação de empresa visando à
prestação dos serviços na realização de concurso público para preenchimento das vagas
indicadas no Projeto Básico deste Edital para a CÂMARA MUNICIPAL DE PAULINO
NEVES – MA, em conformidade com as especificações contidas no edital e seus anexos. Base
Legal: Lei Federal nº 8.666/1993, pela Lei Complementar nº 123/2006, pelo Decreto Federal
nº 8.538/2015, pelas demais normas legais e regulamentares aplicáveis à espécie. Local: Sala
da Comissão Permanente de Licitação, Prédio da Câmara Municipal de Paulino Neves (MA),
situada na Av Dr Paulo Ramos, s/nº, Centro. O Edital e seus anexos estarão à disposição dos
interessados no portal da transparência, pelo e-mail cmpaulinoneves@gmail.com e na sede da
Câmara Municipal, de segunda a sexta-feira, no horário das 08:00hs às 12:00hs, onde poderão
ser consultados ou obtidos gratuitamente, mediante a entrega de “pen drive”. Paulino Neves
(MA), 01 de agosto de 2022. Izaque do Carmo Carvalho, Presidente da Câmara Municipal.

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
COMISSÃO SETORIAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
RDC ELETRÔNICO Nº 001/2022 - CSL/SEDUC/MA
REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 94.585/2021 - SEDUC/MA

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO
AVISO DE REMARCAÇÃO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 194/2022 - CSL/EMSERH
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 124.678/2020 - EMSERH

OBJETO: Contratação de empresa para construção de escola com 06 (seis) salas de aula, com muro
fachada padrão e passarela coberta, localizada no loteamento Residencial Madre Paulina, município de
Estreito/MA, conforme Projeto Básico e seus anexos.
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MAIOR DESCONTO.
DATA DE ABERTURA: 26/08/2022, ÀS 9H, HORÁRIO DE BRASÍLIA - DF
LOCAL DE REALIZAÇÃO: https://www.gov.br/compras/pt-br/.
CÓDIGO DA UASG: 925984.
O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados, por intermédio de Sistema Eletrônico,
quais sejam: https://www.gov.br/compras/pt-br/ e www.educacao.ma.gov.br, Serviços/Licitações,
onde poderão ser lidos e obtidos, gratuitamente. Para informações adicionais, solicitar através do e-mail:
csl@edu.ma.gov.br.
São Luís - MA, 1 de agosto de 2022
Eduardo Henrique de Melo Santos
Presidente da CSL - SEDUC/MA

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 SESSÃO: Anteriormente marcada para o dia 09/08/2022, fica REMARCADA para o dia
17/08/2022, às 9h, horário de Brasília.
Motivo: Conforme Errata 01.
Local de Realização: Sistema Licitações-e (www.licitacoes-e.com.br).
Edital e demais informações estão disponíveis em www.emserh.ma.gov.br e www.licitacoes-e.com.br.
Informações adicionais serão prestadas na CSL/EMSERH, localizada na Av. Borborema, Qd-16, n° 25,
Bairro do Calhau, São Luís/MA, no horário de 8h às 12h e das 14h às 18h, de segunda a sexta, pelos
e-mails csl@emserh.ma.gov.br e/ou thyago.csl.emserh@gmail.com, ou pelo telefone (98)
3235-7333.
São Luís (MA), 1 de agosto de 2022
Thyago Monte Souza
Agente de Licitação da CSL/EMSERH
Mat. n° 12.481
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São Luís, quinta-feira, 4 de agosto de 2022
ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
COMISSÃO SETORIAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
RDC ELETRÔNICO Nº 002/2022 - CSL/SEDUC/MA
REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 94.594/2021 - SEDUC/MA
OBJETO: Contratação de empresa para construção de escola com 06 (seis) salas de aula, com muro
fachada padrão e passarela coberta, localizada no povoado Estreito, município de Estreito/MA, conforme
Projeto Básico e seus anexos.
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MAIOR DESCONTO.
DATA DE ABERTURA: 29/08/2022, ÀS 9H, HORÁRIO DE BRASÍLIA - DF
LOCAL DE REALIZAÇÃO: https://www.gov.br/compras/pt-br/.
CÓDIGO DA UASG: 925984.
O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados, por intermédio de Sistema Eletrônico,
quais sejam: https://www.gov.br/compras/pt-br/ e www.educacao.ma.gov.br, Serviços/Licitações,
onde poderão ser lidos e obtidos, gratuitamente. Para informações adicionais, solicitar através do e-mail:
csl@edu.ma.gov.br.
São Luís - MA, 1 de agosto de 2022
Eduardo Henrique de Melo Santos
Presidente da CSL - SEDUC/MA

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
COMISSÃO SETORIAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
RDC ELETRÔNICO Nº 003/2022 - CSL/SEDUC/MA
REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 189.098/2019 - SEDUC/MA
OBJETO: Contratação de empresa para construção de escola com 06 (seis) salas de aula, com muro
fachada padrão e passarela coberta, localizada no município de Esperantinópolis/MA, conforme Projeto
Básico e seus anexos.
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MAIOR DESCONTO.
DATA DE ABERTURA: 29/08/2022, ÀS 15H, HORÁRIO DE BRASÍLIA - DF.
LOCAL DE REALIZAÇÃO: https://www.gov.br/compras/pt-br/.
CÓDIGO DA UASG: 925984.
O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados, por intermédio de Sistema Eletrônico,
quais sejam: https://www.gov.br/compras/pt-br/ e www.educacao.ma.gov.br, Serviços/Licitações,
onde poderão ser lidos e obtidos, gratuitamente. Para informações adicionais, solicitar através do e-mail:
csl@edu.ma.gov.br.
São Luís - MA, 1 de agosto de 2022
Eduardo Henrique de Melo Santos
Presidente da CSL - SEDUC/MA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANO DO MARANHÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE CLASSIFICAÇAO E RESULTADO FINAL DA LICITAÇAO
PROCESSO Nº1405/2022-SEPLAG
CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 003/2022
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS NºCC03/2022
O MUNICIPIO DE SERRANO DO MARANHÃO, através da Comissão Permanente de
Licitação torna público o resultado da análise e julgamento das propostas de preço da
licitação acima referenciada que tem por objeto: Formação de Registro de Preços para
futura e eventual Contratação de empresa especializada em obras para Reforma de
Prédios Públicos Logradouros Públicos no Município de Serrano do Maranhão, conforme
especificações constantes no Edital, seus anexos e Planilhas da Engenharia, conforme
segue a ordem de CLASSIFICAÇÃO das empresas: 1º J R CONSTRUTORA E
ENGENHARIA PIMENTEL LTDA, CNPJ Nº 29.403.541/0001-42; 2º TRIUNFO
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ Nº 22.509.278/0001-21; 3º J S CARVALHO
CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ Nº 01.867.285/0001-25.
Torna público também aos interessados, que a empresa J R CONSTRUTORA E
ENGENHARIA PIMENTEL LTDA, CNPJ Nº 29.403.541/0001-42 em sessão pública
realizada às 10:00hs do dia 21 de julho de 2022, teve sua Proposta classificada e foi
declarada VENCEDORA da Concorrência nº 03/2022, com valor global de: Lote I R$
6.854.901,48 (seis milhões, oitocentos e cinquenta e quatro mil novecentos e um reais e
quarenta e oito centavos) Lote II R$ 3.256.542,21 (três milhões duzentos e cinquenta e
seis mil quinhentos e quarenta e dois reais e vinte um centavos) e REGISTRADO
PREÇOS PARA FUTURA CONTRATAÇÃO. Serrano do Maranhão 26 de julho de 2022
José Ferreira da Silva Filho Presidente da Comissão permanente de licitação

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 199/2022 - CSL/EMSERH
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 97.975/2022 - EMSERH
OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de Tratamento, correção e
controle da qualidade da água por Osmose Reversa, que alimenta o sistema de climatização por Água
Gelada (Chiller) com fornecimento de equipamentos necessários em regime de comodato, bem como
serviços de tratamento químico, incluindo fornecimento de material necessário, da água gelada e de
condensação do sistema de ar condicionado central visando o controle da corrosão, da incrustação e da
proliferação microbiológica dos sistemas, a economia de energia e a adequada preservação dos
equipamentos e instalações que compõem este sistema, para o Hospital da Ilha, Unidade de Saúde
administrada pela EMSERH.
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR LOTE.
DATA DA ABERTURA: dia 29/08/2022, às 8h45, horário de Brasília/DF.
ID [nº 953516].
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), 1 de agosto de 2022
VANESSA LEITE MARANHÃO
Agente de Licitação da CSL/EMSERH
Matrícula nº 12.482

A
HIGHLINE
DO
BRASIL
II
INFRAESTRUTURA
DE
TELECOMUNICAÇÕES S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 27.902.165/000105, torna público que requereu da Secretaria Municipal De Meio
Ambiente - SEMMA de São Luís/MA a Isenção da Licença Ambiental para
atividade de implantação da infraestrutura de suporte aos equipamentos de
telecomunicações, conforme a resolução do CONAMA nº 006/96. Situado
na Rua do Egito, 283, Centro – São Luís/MA. (MALSX012_MASLS1520).
A
HIGHLINE
DO
BRASIL
II
INFRAESTRUTURA
DE
TELECOMUNICAÇÕES S.A.,inscrita no CNPJ/MF sob o nº 27.902.165/000105, torna público que requereu da Secretaria Municipal De Meio
Ambiente - SEMMA de São Luís/MA a Isenção de Licença Ambiental para
atividade de implantação da infraestrutura de suporte aos equipamentos de
telecomunicações, conforme a resolução do CONAMA nº 006/96. Situado na Av.
Senador Vitorino Freire, nº 1958,Areinha – São Luís/MA. (MALSX010_MASLS1557).

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANO DO MARANHÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE CLASSIFICAÇAO E RESULTADO FINAL DA LICITAÇAO
PROCESSO Nº1404/2022

EQUATORIAL ENERGIA S.A.
Companhia Aberta
CNPJ nº 03.220.438/0001-73
NIRE 21.300.009.38-8 | Código CVM n.º 02001-0
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 15 DE JULHO DE 2022
1. DATA, HORA E LOCAL: Aos 15 (quinze) dias do mês de julho de 2022, às 09:30 horas, na sede social da Equatorial Energia S.A.
(“Companhia”), localizada no Município de São Luís, Estado do Maranhão, na Alameda A, Quadra SQS, n.º 100, sala 31, Loteamento
Quitandinha, Altos do Calhau, CEP 65070-900. 2. CONVOCAÇÃO: Convocação dispensada em razão da presença de todos os membros do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do art. 16, § 4º, do Estatuto Social. 3. PRESENÇA: Presentes por videoconferência, em conformidade com ao artigo 16, §6º, do Estatuto Social da Companhia, os seguintes membros do Conselho de Administração: Carlos Augusto Leone Piani, Guilherme Mexias Aché, Paulo Jerônimo Bandeira de Mello Pedrosa, Luís Henrique de Moura
Gonçalves, Tania Sztamfater Chocolat, Eduardo Haiama e Tiago de Almeida Noel. 4. MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr.
Carlos Augusto Leone Piani, que convidou o Sr. José Silva Sobral Neto para secretariar os trabalhos. 5. ORDEM DO DIA: Os membros
do Conselho de Administração reuniram-se para examinar, discutir e votar a respeito da seguinte ordem do dia: (i) tomar conhecimento
e registrar a renúncia do Sr. Augusto Miranda da Paz Júnior ao cargo de membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia;
(ii) eleger novo membro para o Conselho de Administração da Companhia; (iii) eleger novo membro para a Diretoria da Companhia; e
(iv) autorizar os diretores da Companhia a praticar todos os atos necessários para efetivar o quanto aprovado na presente reunião. 6.
DELIBERAÇÕES: Após exame e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração
presentes deliberaram, por unanimidade, o quanto segue: 6.1. Tomar conhecimento e registrar o recebimento, nesta data, de carta de
renúncia de Augusto Miranda da Paz Júnior ao cargo de membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia para o qual foi
eleito na Assembleia Geral Ordinária da Companhia, realizada em 30 de abril de 2021. 6.1.1. Consignar que a renúncia do Sr. Augusto
Miranda da Paz Júnior ao cargo de membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia produz efeitos imediatos. 6.1.2. Consignar que o Sr. Augusto Miranda da Paz Júnior apenas deixará de atuar como membro do Conselho de Administração da Companhia
e permanecerá exercendo normalmente seu cargo de Diretor Presidente. 6.2. Eleger, nos termos do art. 7º do Regimento Interno do
Conselho de Administração da Companhia e do art. 150 da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”),
a Sra. Karla Bertocco Trindade, brasileira, casada sob o regime de separação total de bens, portadora da cédula de identidade nº
13.205.097-3 SSP-SP, inscrita no CPF sob o nº 260211228-36, domiciliada na cidade de Brasília, Distrito Federal, em SCS, Quadra 09,
Lote C, Torre A, salas 1.202, 1.202, 1.204 e 1.205, Edifício Parque Cidade Corporate, Asa Sul, CEP 70.308-200, para o cargo de membro
efetivo do Conselho de Administração, que servirá até a próxima assembleia geral da Companhia ou até o final do prazo de gestão em
curso, que se encerra na assembleia geral ordinária que examinar, discutir e votar a respeito das contas dos administradores e das
demonstrações financeiras do exercício social findo em 31 de dezembro de 2022, o que ocorrer primeiro. 6.2.1. Consignar, em atendimento ao artigo 17, (ii) do Estatuto Social e ao item 3.3 da Política de Indicação da Companhia, que o Conselho de Administração, com
base nas informações recebidas, entende que a Sra. Karla Bertocco Trindade está aderente aos critérios e requisitos previstos na Política de Indicação da Companhia. 6.2.2. Com base nas informações recebidas pela administração da Companhia, nos termos da legislação aplicável, foi informado que a Sra. Karla Bertocco Trindade está em condições de firmar, sem qualquer ressalva, a declaração de
desimpedimento mencionada no artigo 147, § 4.º, da Lei das S.A., que ficará arquivada na sede da Companhia. 6.2.3. A Sra. Karla
Bertocco Trindade será investida no cargo de membro efetivo do Conselho de Administração mediante a assinatura de termo de posse
a ser lavrado em livro próprio, oportunidade em que fará a declaração de desimpedimento prevista no item 6.2.2 acima. 6.2.4. Consignar
que, tendo em vista a eleição da Sr. Karla Bertocco Trindade ora aprovada, o Conselho de Administração da Companhia passa a ser
composto pelos seguintes membros, todos com mandato até a assembleia geral ordinária que examinar, discutir e votar a respeito das
contas dos administradores e das demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2022: (i) Carlos Augusto Leone Piani, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 09.578.876-6 - IFP/RJ, inscrito no
CPF/ME sob o nº 025.323.737-84, domiciliado na cidade de Brasília, Distrito Federal, em SCS, Quadra 09, Lote C, Torre A, salas 1.202,
1.202, 1.204 e 1.205, Edifício Parque Cidade Corporate, Asa Sul, CEP 70.308-200, como Presidente do Conselho de Administração; (ii)
Guilherme Mexias Aché, brasileiro, solteiro, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 08014157-5 - Detran RJ, inscrito no
CPF/ME sob o nº 960.753.177-91, domiciliado na cidade de Brasília, Distrito Federal, em SCS, Quadra 09, Lote C, Torre A, salas 1.202,
1.202, 1.204 e 1.205, Edifício Parque Cidade Corporate, Asa Sul, CEP 70.308-200, como membro independente e Vice-Presidente do
Conselho de Administração; (iii) Tania Sztamfater Chocolat, brasileira, casada, engenheira, portadora da cédula de identidade RG n.º
29.583.965-9, expedida pelo SSP, inscrita no CPF/ME sob o n.º 278.583.348-16, domiciliada na cidade de Brasília, Distrito Federal, em
SCS, Quadra 09, Lote C, Torre A, salas 1.202, 1.202, 1.204 e 1.205, Edifício Parque Cidade Corporate, Asa Sul, CEP 70.308-200, como
membro independente do Conselho de Administração; (iv) Paulo Jerônimo Bandeira de Mello Pedrosa, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da cédula de identidade CRE sob o nº 6.478/D DREA DF, inscrito no CPF/MF sob o n.º 309.880.471-87, domiciliado na cidade de Brasília, Distrito Federal, em SCS, Quadra 09, Lote C, Torre A, salas 1.202, 1.202, 1.204 e 1.205, Edifício Parque Cidade Corporate, Asa Sul, CEP 70.308-200, como membro independente do Conselho de Administração; (v) Luís Henrique de Moura
Gonçalves, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 068.613.447 - IPF/RJ, inscrito no
CPF/MF sob o nº 011.974.617-44, domiciliado na cidade de Brasília, Distrito Federal, em SCS, Quadra 09, Lote C, Torre A, salas 1.202,
1.202, 1.204 e 1.205, Edifício Parque Cidade Corporate, Asa Sul, CEP 70.308-200, como membro independente do Conselho de Administração; (vi) Tiago de Almeida Noel, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, economista, portador da Cédula
de Identidade RG nº 21873110-7 DETRAN/RJ, inscrito no CPF/ME sob o nº 140.581.217-69, domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro,
Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Presidente Wilson, nº 231, 28º andar, CEP 20.030-905, como membro independente do Conselho
de Administração; (vii) Eduardo Haiama, brasileiro, solteiro, empresário, portador do RG nº10011509-6 - IFP-RJ, inscrito no CPF sob o
nº 257.355.548-83, domiciliado em Brasília/DF, no ST SCS -B, Quadra nº 09, Bloco A, Sala 1.204, Centro Empresarial Parque Cidade,
Asa Sul, Brasília, Distrito Federal, CEP 70.308-200, como membro efetivo do Conselho de Administração; e (viii) Karla Bertocco Trindade, brasileira, casada sob o regime de separação total de bens, portadora da cédula de identidade nº 13.205.097-3 SSP-SP, inscrita
no CPF sob o nº 260211228-36, domiciliada na cidade de Brasília, Distrito Federal, em SCS, Quadra 09, Lote C, Torre A, salas 1.202,
1.202, 1.204 e 1.205, Edifício Parque Cidade Corporate, Asa Sul, CEP 70.308-200, como membro efetivo do Conselho de Administração.
6.3. Eleger, nos termos do art. 142, II, da Lei das S.A. e do art. 17, “b”, do Estatuto Social da Companhia, o Sr. Maurício Alvares da Silva
Velloso Ferreira, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro eletricista, portador da célula de identidade
profissional n° 7749-D emitida pelo CREA/DF, inscrito no CPF sob o n° 343.412.501-91, com domicílio em Brasília/DF, no ST SCS - B,
Quadra nº 09, Bloco A, Sala 1.204, Centro Empresarial Parque Cidade, Asa Sul, Brasília, Distrito Federal, CEP 70.308-200, para o cargo
de Diretor Sem Designação Específica, com prazo de mandato até a primeira reunião do Conselho de Administração a ser realizada
após a assembleia geral ordinária que examinar, discutir e votar a respeito das contas dos administradores e das demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2022. 6.3.1. Consignar, em atendimento ao item 5.2 da Política de Indicação da Companhia, que o Conselho de Administração, com base nas informações recebidas, entende que o Sr. Maurício Alvares da Silva Velloso
Ferreira está aderente aos critérios e requisitos previstos na Política de Indicação da Companhia. 6.3.2. Com base nas informações recebidas pela administração da Companhia, nos termos da legislação aplicável, foi informado que o Sr. Maurício Alvares da Silva Velloso
Ferreira está em condições de firmar, sem qualquer ressalva, a declaração de desimpedimento mencionada no art. 147, §4º, da Lei das
S.A. que ficará arquivada na sede da Companhia. 6.3.3. O Sr. Maurício Alvares da Silva Velloso Ferreira será investido no cargo de Diretor Sem Designação Específica mediante a assinatura de termo de posse a ser lavrado em livro próprio, oportunidade em que fará a
declaração de desimpedimento prevista no item 6.4.2 acima. 6.3.4. Consignar que, tendo em vista a eleição do Sr. Maurício Alvares da
Silva Velloso Ferreira ora aprovada, a Diretoria da Companhia passa a ser composta pelos seguintes membros, todos com mandato até
a primeira reunião do Conselho de Administração a ser realizada após a assembleia geral ordinária que examinar, discutir e votar a
respeito das contas dos administradores e das demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2022: (i) Augusto
Miranda da Paz Júnior, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro eletricista, portador da Cédula de
Identidade nº 036679612009-9 SSP/MA, inscrito no CPF/ME sob o nº 197.053.015-49, domiciliado em Brasília/DF, no ST SCS - B, Quadra nº 09, Bloco A, Sala 1.204, Centro Empresarial Parque Cidade, Asa Sul, Brasília, Distrito Federal, CEP 70.308-200, como Diretor-Presidente; (ii) Leonardo da Silva Lucas Tavares de Lima, brasileiro, divorciado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade
RG nº 5003250 - SSP-PE, inscrito no CPF/ME sob o nº 023.737.554-08, domiciliado em Brasília/DF, no ST SCS - B, Quadra nº 09,
Bloco A, Sala 1.204, Centro Empresarial Parque Cidade, Asa Sul, Brasília, Distrito Federal, CEP 70.308-200, como Diretor Financeiro e
de Relações com Investidores; (iii) Humberto Luis Queiroz Nogueira, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens,
administrador, portador da Cédula de Identidade nº 155483501 SSP/BA, inscrito no CPF/ME sob o nº 329.273.635-87, com domicílio à
Alameda A, Quadra SQS, nº. 100, Loteamento Quitandinha, Altos do Calhau, São Luís, Estado do Maranhão, CEP: 65.070-900, como
Diretor sem Designação Específica; (iv) José Silva Sobral Neto, brasileiro, advogado, casado sob o regime de comunhão parcial de
bens, portador da Carteira de Identidade nº 65.240.936 SSP/MA, inscrito no CPF/ME sob o nº 782.483.883-87, com domicílio à Alameda A, Quadra SQS, nº 100, Loteamento Quitandinha, Altos do Calhau, São Luís, Estado do Maranhão, CEP: 65.070-900, como Diretor
sem Designação Específica; (v) Bruno Cavalcanti Coelho, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, administrador
de empresas, portador da cédula de identidade – RG nº 4.657.871 SSP/PE e CPF/ME nº 029.905.944-85, domiciliado em Brasília/DF,
no ST SCS - B, Quadra nº 09, Bloco A, Sala 1.204, Centro Empresarial Parque Cidade, Asa Sul, Brasília, Distrito Federal, CEP 70.308200, como Diretor sem Designação Específica; (vi) André Luiz Barata Pessoa, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de
bens, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 09793007-7 e inscrito no CPF/ME sob o nº 024.914.837- 42, domiciliado em
Brasília/DF, no ST SCS - B, Quadra nº 09, Bloco A, Sala 1.204, Centro Empresarial Parque Cidade, Asa Sul, Brasília, Distrito Federal,
CEP 70.308- 200, como Diretor sem Designação Específica; (vii) Cristiano De Lima Logrado, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro mecânico, portador da Carteira de Identidade nº 043.037.69.2011-7 SSP-MA, inscrito no CPF/ME
sob o nº 365.554.873-72, domiciliado em Brasília, Distrito Federal, na SCS, Quadra 9, Bloco A, Edifício Parque Corporate, salas 1201,
1202, 1204 e 1205, Asa Sul, CEP 70.308-200, como Diretor sem Designação Específica; e (viii) Maurício Alvares da Silva Velloso
Ferreira, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro eletricista, portador da célula de identidade profissional n° 7749-D emitida pelo CREA/DF, inscrito no CPF sob o n° 343.412.501-91, com domicílio em Brasília/DF, no ST SCS - B, Quadra
nº 09, Bloco A, Sala 1.204, Centro Empresarial Parque Cidade, Asa Sul, Brasília, Distrito Federal, CEP 70.308-200, como Diretor Sem
Designação Específica. 6.4. Autorizar os diretores da Companhia a praticarem todos os atos necessários para efetivar as deliberações
anteriores. 7. ENCERRAMENTO, LAVRATURA E APROVAÇÃO DA ATA: Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que,
lida e achada conforme, foi aprovada e assinada. São Luís, 15 de julho de 2022. Presentes: Presidente: Carlos Augusto Leone Piani,
secretário: José Silva Sobral Neto. Conselheiros presentes: Carlos Augusto Leone Piani, Guilherme Mexias Aché, Paulo Jerônimo Bandeira de Mello Pedrosa, Luís Henrique de Moura Gonçalves, Tania Sztamfater Chocolat, Eduardo Haiama e Tiago de Almeida Noel.
CERTIDÃO. Certifico que a ata confere com a original. São Luís/MA, 15 de julho de 2022. Mesa: José Silva Sobral Neto - Secretário.
Certifico o registro em 02/08/2022 sob o nº 20220909946. Carlos André de Moraes Pereira - Secretário Geral - JUCEMA.

EQUATORIAL ENERGIA S.A.
Companhia Aberta
CNPJ nº 03.220.438/0001-73
NIRE 21.300.000.938-8 | Código CVM nº 02001-0
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 29 DE JUNHO DE 2022
1. DATA, HORÁRIO E LOCAL: Em 29 de junho de 2022, às 08:00 horas, na sede
Equatorial Energia S.A. (“Companhia”), localizada na Alameda A, Quadra SQS, nº 100,
sala 31, Loteamento Quitandinha, Altos do Calhau, CEP 65.070-900, na Cidade de
São Luís, Estado do Maranhão. 2. CONVOCAÇÃO: Convocação dispensada, tendo em
vista a presença de todos os Membros deste Conselho, nos termos do art. 16, § 3º, do
Estatuto Social. 3. PRESENÇA: Presentes por videoconferência, em conformidade com
ao artigo 16 §4º do Estatuto Social da Companhia, os seguintes membros do Conselho:
Carlos Augusto Leone Piani, Guilherme Mexias Aché, Paulo Jerônimo Bandeira de
Mello Pedrosa, Luís Henrique de Moura Gonçalves, Tania Sztamfater Chocolat,
Eduardo Haiama, Augusto Miranda da Paz Junior e Tiago de Almeida Noel. 4. MESA:
Presidente: Carlos Augusto Leone Piani; Secretário: José Silva Sobral Neto. 5. ORDEM
DO DIA: (i) participação da Companhia em concorrência pública; e (ii) autorização
dos diretores da Companhia a praticarem todos os atos necessários à efetivação da
deliberação anterior, caso aprovada. 6. DELIBERAÇÕES: Foi aberta a sessão, tendo
assumido a Presidência da Mesa o Sr. Carlos Augusto Leone Piani, que convidou o Sr.
José Silva Sobral Neto, para secretariar os trabalhos. Após o exame e a discussão da
matéria da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração deliberaram, por
unanimidade dos votos, o quanto segue: 6.1. Autorizar a participação da Companhia
em concorrência pública, conforme os critérios e diretrizes estabelecidos nos termos
da proposta que fica arquivada na sede da Companhia (“Concorrência Pública”),
bem como que a Companhia, conforme o caso, tome as providências e pratique
todos os atos inerentes à participação em referida Concorrência Pública, incluindo,
sem limitação, a apresentação de propostas econômicas, o oferecimento de garantia
de proposta, a ratificação de lance, a habilitação, a interposição de recursos, a
liquidação, assinatura de contrato de compra e venda de ações e outras avenças,
a assinatura de contrato de concessão, a participação em sociedade, bem como a
assunção e cumprimento tempestivo de obrigações decorrentes desses contratos e
instrumentos, inclusive, mas não se limitando a, subscrição e integralização de capital
social mínimo e submissão de garantia de execução de contrato/fiel cumprimento
e, ainda, a celebração de quaisquer aditivos; e 6.2. Autorizar os diretores da
Companhia a praticarem todos os atos necessários à efetivação das deliberações ora
aprovadas, incluindo, conforme aplicável, votar na assembleia geral das controladas
da Companhia como o fim de deliberar sobre a Concorrência Pública, nos termos
ora aprovados, bem como quaisquer outros necessários à viabilização e efetivação
da participação na Concorrência Pública pela Companhia. 7. ENCERRAMENTO E
LAVRATURA DA ATA: Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a
quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram encerrados os
trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, a qual, após reaberta
a sessão, foi lida, aprovada e assinada pelos presentes. São Luís/MA, 29 de junho
de 2022. Presentes: Presidente: Carlos Augusto Leone Piani, secretário: José Silva
Sobral Neto. Conselheiros Presentes: Carlos Augusto Leone Piani, Guilherme
Mexias Aché, Paulo Jerônimo Bandeira de Mello Pedrosa, Luís Henrique de Moura
Gonçalves, Tania Sztamfater Chocolat, Eduardo Haiama, Augusto Miranda da Paz
Junior e Tiago de Almeida Noel. CERTIDÃO. Certifico que a ata confere com a original.
São Luís/MA, 29 de junho de 2022. Mesa: José Silva Sobral Neto - Secretário. Certifico
o registro em 29/07/2022 sob o nº 20220791589. Carlos André de Moraes Pereira Secretário Geral - JUCEMA.

CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 002/2022
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº CC02/2022
O MUNICIPIO DE SERRANO DO MARANHÃO, através da Comissão Permanente de
Licitação torna público o resultado da análise e julgamento das propostas de preço da

Nosso papel
tá on,
tá impresso,
todo dia
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FEDERAÇÃO DO COMÉRCIO DE BENS,
SERVIÇOS E TURISMO DO ESTADO DO MARANHÃO /
SESC – DEPARTAMENTO REGIONAL NO MARANHÃO /
SENAC – DEPARTAMENTO REGIONAL NO ESTADO DO MARANHÃO

CONCORRÊNCIA FECOMÉRCIO / MA nº 011 / 2022
SESC / MA nº 008 / 2022 e SENAC / MA Nº 003 / 2022
Regido pelas Resoluções FECOMERCIO nº 037/2011, SESC nº 1252/2012
e SENAC nº 958/2012
1. OBJETO: Contratação de empresa especializada para aquisição do novo sistema de clima zação do
modelo Split Cassete VRF (Fluxo de Gás Refrigerante Variável), com a remoção do sistema an go e a
instalação dos novos equipamentos (sistema de clima zação), do Edi�cio Francisco Guimarães e Souza,
Condomínio Fecomércio | Sesc e Senac, em conformidade com a planilha orçamentaria ilustra va,
cronograma �sico e ﬁnanceiro e Anexo – I (Termo de Referência).
2. RECEBIMENTO DOS ENVELOPES CONTENDO DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO E PROPOSTA
COMERCIAL: De 03/08/2022 até às 09h00 do dia 19/08/2022.
3. ABERTURA DOS ENVELOPES CONTENDO DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO: Às 09h do dia
19/08/2022 na sala de reuniões da sede da Administração Regional situada na Av. dos Holandeses, S/N,
Qd 04, Edif. FECOMÉRCIO / SESC / SENAC, 5º andar, Jardim Renascença – São Luís / MA, CEP: 65.075-650
4. ESCLARECIMENTOS DE DÚVIDAS: Até às 17h30 do dia 16 de agosto de 2022, por meio eletrônico, via
Internet, para o seguinte endereço: colic@ma.senac.br ou por meio de correspondência em papel
mbrado da empresa licitante, dirigida à Comissão Mista no endereço indicado no preâmbulo do Edital.
5. PRAZO MÁXIMO PARA RETIRADA DO EDITAL: Poderá ser re rado o Edital em até 02(dois) dias úteis
anterior à abertura da Sessão Pública, no endereço indicado no preâmbulo do Instrumento
Convocatório.
São Luís, 02 de agosto de 2022
José Pereira de Santana
PRESIDENTE DA COMISSÃO MISTA

MUNICÍPIO DE ARARI-ESTADO DO MARANHÃO
PODER EXECUTIVO
CNPJ nº 06.242.846/0001-14 Av. Dr. João da Silva Lima, s/n°, Centro, Cep 65.480-000, Telefone: (98) 3453-1140
AVISO DE REPUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2022 REGISTRO DE PREÇO
REGISTRO DE PREÇO 021/2022. A Comissão Central de Licitações e Contratos da Prefeitura Municipal de ARARI-MA, com
autorização do ordenador de despesa, avisa aos interessados que fará realizar Licitação na seguinte modalidade e condições.
Modalidade: Pregão Eletrônico. Tipo de licitação: Menor preço por item, que será regida pela Lei nº 8.666/93, suas alterações.
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARI - MA. ABERTURA: 18 de agosto de 2022, as 09:30 (nove horas e trinta minutos). Site
para realização do Pregão: www.licitanet.com.br. Poderão participar da Licitação todas as empresas especializadas no ramo, que
comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital, para a execução de seus objetivos. Maiores informações poderão ser obtidas no site da Prefeitura (https://arari.ma.go.br), Mural de Licitações do TCE – MA “SACOP”, http://barrosoptr.dcfiorilli.
com.br:2024/SCPIWEB_PMARARI/ (Portal da Transparência) e também nos dias de expediente das 08:00 às 13:00 horas, no Setor de
Licitação do Município de ARARI-MA, onde poderão ser consultados gratuitamente, desde que em mídia, podendo ainda ser solicitado
via e-mail: cclc@arari.ma.gov.br. ARARI-MA, 29 de julho de 2022. Rosário do Desterro Ribeiro Abas – Secretária Municipal de Saúde.

licitação acima referenciada que tem por objeto: Formação de Registro de Preços para
futura e eventual Contratação de empresa especializada em serviços de perfurações de

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR - MA

Poços tubulares para captação de água e distribuição de rede com manutenção preventiva
e corretiva no município de serrano do maranhão, atendendo as necessidades das
Secretarias de Planejamento e Gestão e Secretaria Municipal de Educação. Ciência e
Tecnologia, conforme especificações constantes no Edital, seus anexos e Planilhas da
Engenharia, conforme segue a ordem de CLASSIFICAÇÃO das empresas: 1º J R
CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA, CNPJ Nº 29.403.541/0001-42; 2º
TRIUNFO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ Nº 22.509.278/0001-21.
Torna público também aos interessados, que a empresa TRIUNFO CONSTRUÇÕES E
SERVIÇOS EIRELI, CNPJ Nº 22.509.278/0001-21 em sessão pública realizada às 08:00hs
do dia 21 de julho de 2022, teve sua Proposta classificada e foi declarada VENCEDORA da
Concorrência nº 02/2022, com valor global de R$ 4.333.830,57 (quatro milhões, trezentos
e trinta e três mil, oitocentos e trinta reais e cinquenta e sete centavos) e REGISTRADO
PREÇOS PARA FUTURA CONTRATAÇÃO. Serrano do Maranhão 26 de julho de 2022
José Ferreira da Silva Filho Presidente da Comissão permanente de licitação

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA
AVISO DE ADIAMENTO. Pregão Eletrônico nº 002/2022. A Prefeitura
Municipal de Carolina, mediante seu Pregoeiro, designado pela Portaria nº 012, de 01 de
janeiro de 2021, torna público que o Pregão Eletrônico nº 002/2022-CPL/PMC, 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), marcada para 05.08.2022, às 09h00min, fica
adiada para 17.08.2022, às 09h00min, na sala da Comissão Permanente de Licitação-CPL,
desta Prefeitura, localizada na Praça Alípio Carvalho, nº 50, Centro. CEP 65.980-000 - Carolina/
MA. Carolina/MA, 03 de agosto de 2022. AMILTON FERREIRA GUIMARÃES – Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 040/2022 – CELICC/
PMSJR. PROC. Nº 1924/2022-SEMED. A Prefeitura Municipal de São José de
Ribamar – MA, através de seu Pregoeiro, tornar público aos interessados que
realizará às 14h:00min (horário de Brasília) do dia 17 de agosto de 2022, Pregão
Eletrônico, tipo Menor Preço, cujo objeto é a Contratação de empresa
especializada na prestação de serviços de Locação de Veículos Tipo Ônibus para o Transporte
Escolar dos Alunos da Rede Municipal de Ensino para a Prefeitura Municipal de
São José de Ribamar, na forma da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e
subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993. Poderão
participar
deste
pregão
eletrônico
as
empresas
que
preencherem
os
requisitos do Edital. A sessão pública acontecerá pelo site: www.licitacaosaojosederibamar.com.br. O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no
endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08:00h às 13:30h, telefone
(98) 3224-0769 e no site www.saojosederibamar.ma.gov.br, onde poderão ser consultados e
obtidos gratuitamente. O Edital também pode ser adquirido no site www.licitacaosaojosederibamar.com.br. Qualquer modificação no Edital será divulgada na forma do artigo 21, § 4º da
Lei 8.666/93 e comunicada aos interessados que adquirirem o Edital na CELICC. Pedidos de
esclarecimentos deverão ser protocolados através do site: www.licitacaosaojosederibamar.com.
br. São José de Ribamar (MA), 03 de agosto de 2022. GOTARDO TIBERE COSTA. Pregoeiro.
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Proconmostramenores
preçosdecombustíveis
Os dados foram divulgados nesta quarta (3) sobre os preços praticados por 11 postos
para gasolina comum e aditivada, etanol e diesel S10 e S500

Mais uma pesquisa de preços de
combustíveis foi divulgada pelo Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e Consumidor do Maranhão (Procon/MA).
Os dados foram coletados na segunda-feira (1º) e divulgados nesta
quarta (3) sobre os preços praticados
por 11 postos para gasolina comum e
aditivada, etanol e diesel S10 e S500.

As gasolinas comum e
aditivada com menores

preços foram
comercializadas pelo
Posto Alemar (Av. São
Marçal, n°363 – Jordoa).
Já o etanol mais barato foi vendido
a R$ 4,69 no Posto JR do Anil (Av. Casemiro Júnior), que também tem o menor preço para o Diesel S500, comercializado a R$ 7,09 e para o S10, vendido a R$ 7,29.
O presidente em exercício do Procon/MA, Ricardo Cruz, explicou que o

levantamento de preços ocorre paralelo à ûscalização de possíveis irregularidades e práticas abusivas.
<Paralelo ao trabalho de ûscalização para coibir práticas abusivas que
o Procon/MA rotineiramente realiza,
a pesquisa do preço dos combustíveis
visa munir os consumidores de informações acerca dos preços praticados
na Grande Ilha, ajudando nas suas decisões de compra=, esclareceu.
Ele informou que denúncias sobre
o não repasse de descontos ou irregularidades na qualidade dos combustíveis e bombas podem ser comunicadas
pelo
site
www.procon.ma.gov.br ou pelo aplicativo VIVA
Procon.

Seducrealizaformação
paraalinhamento
pedagógicoemSãoLuís
A Secretaria de Estado da Educação (Seduc) realizou,
na terça-feira (2), a Formação Continuada para Supervisores Escolares da Unidade Regional de Educação (URE)
de São Luís.
O encontro abordou a parte Diversiûcada do Currículo, implantada conforme diretrizes da Lei 13.415, de 16
de fevereiro de 2017, que reformulou o Ensino Médio.
A formação discutiu, entre outros assuntos, a importância das metodologias inovadoras e desaûadoras no
trabalho com os conteúdos e na aprendizagem participativa dos estudantes, bem como na necessidade de seu
acolhimento, para que tenham êxito em seus projetos
de vida.

A secretária de Estado da Educação, Leuzinete Pereira
da Silva, falou sobre o avanço da educação e ressaltou a
importância dos debates nas escolas, para combater o
preconceito.

“O mundo avançou muito no conhecimento
cognitivo, mas precisamos trazer de volta para as

QUEDA EXPRESSIVA

escolas as discussões sobre princípios, valores,

GrandeIlhatemreduçãode48%deroubosaveículos

tolerância, fraternidade, para combater o
preconceito”

Também enalteceu o trabalho de professores e supervisores e disse estar à disposição para ajudar naquilo
que for possível, visando ao fortalecimento da educação
no Maranhão.
<Estou muito feliz de compartilhar esse momento. O
meu aplauso a todos vocês pelo trabalho quotidiano,
doloroso muitas vezes, mas de uma nobreza grande demais. Como cidadã maranhense, eu digo a vocês que todo o meu esforço vai ser convergente para apoiá-los na
escola. Todos nós devemos ter esse mesmo sentimento
de servir as pessoas, pela Educação=, ressaltou Leuzinete Pereira da Silva.
A rede estadual vem implantando, progressivamente,
as modiûcações no currículo, aprofundando as bases
teóricas e práticas para o trabalho, pelos proûssionais
da educação, com a formação geral básica e a parte diversiûcada (eletivas de base e itinerários formativos).

Participação

OS DADOS SÃO DA SSP-MA, A PARTIR DE LEVANTAMENTO DAS ATIVIDADES DA DELEGACIA DE ROUBOS E FURTOS DE VEÍCULOS (DRFV)
Os roubos a veículos na Grande São de envolvimento com esta prática de
Luís reduziram 48%, nos primeiros se- crime=, disse o titular da Delegacia de
te meses deste ano, em comparação Roubos e Furtos de Veículos (DRFV),
ao mesmo período do ano passado. Rafael Almeida Pereira.
De janeiro a julho de 2021 foram reO titular da DRFV destaca ainda
gistradas 519 ocorrências, caindo pa- uma mudança de atitude das pessoas,
ra 271 este ano. Os dados são da Secre- que em sua avaliação, passaram a ter
taria de Segurança Pública do Mara- mais atenção e adotaram medidas e
nhão (SSP-MA), a partir de levanta- itens de segurança para evitar os furmento das atividades da Delegacia de tos e roubos de veículos.
Roubos e Furtos de Veículos (DRFV).
<Temos observado que as pessoas
A queda expressiva é resultado de têm se preocupado mais com disposioperações diretas de combate a estes tivos de segurança, notadamente
casos e a apuração imediata dos regis- alarmes, cadeados e rastreadores.
tros, assim que chegam ao conheci- Além disso, as pessoas estão mais
mento das equipes da Unidade Espe- conscientes quanto aos locais em que
cializada da DRFV.
estacionam motocicletas e veículos,
<A Polícia Civil, de modo geral, ini- procurando ter mais atenção para não
cia os trabalhos após o cometimento serem vítimas=, avaliou o delegado.
do crime. Assim, quando tomamos
conhecimento da infração penal, a in- Casos
vestigação inicia de imediato. O foco
Em um dos casos, houve a prisão
está em casos em que há situação de em üagrante, realizada pela Polícia
reincidência, quando se observa um Militar, na qual a DRFV conseguiu
comportamento suspeito e indícios identiûcar vários outros elementos e

indícios. O resultado foi a desarticulação de um grupo especializado em assaltos a motéis e roubo de veículos
dos clientes. Em outro caso, ao prender um indivíduo que assaltava petshops, a polícia recuperou três animais que eram transportados no veículo, no momento do roubo.
A DRFV
A DRFV conta com equipe de escrivães e investigadores da Unidade Especializada que se concentram na coleta de informações e apuração minuciosa que são convertidas em relatório e encaminhadas à investigação da
polícia judiciária.
O trabalho conjunto com outras
forças de segurança também impacta
na redução dos casos, destaca o delegado Rafael Pereira. A DRFV atua em
integração com a Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal (PRF), recebendo informações do Disque Denúncia.

Para a gestora pedagógica do Centro de Ensino (CE)
Dr. Emesio Dario, Danielle Oliveira, os dados obtidos
durante a formação são de grande importância.
Irão ajudar todos os proûssionais do magistério na
continuidade da implantação do novo ensino médio,
com muito mais qualidade. Obrigada, Seduc por essa
formação=.
Na avaliação da supervisora do CE Benedito Leite, Socorro Tavares, participar dessas formações é muito gratiûcante. <É um momento de crescimento e muito estudo. Os formadores estão sendo atenciosos e desejamos
que essa sistemática de trabalho continue, para ajudar
os estudantes a entenderem a nova proposta do ensino
médio=, aûrmou.

Continuidade

A mesma formação contemplou 202 supervisores dos
turnos matutino e vespertino e foi realizada nos dois períodos. Nesta quinta-feira (4), às 17h30, acontece a formação para os supervisores do turno noturno. A formação é parte das ações previstas para o 2º semestre letivo,
nos centros de ensino em tempo parcial.
Neste ano, as ações da Seduc continuam com a realização de eventos como o Feirão das Eletivas de Base;
continuidade dos ciclos de acompanhamento formativo de implementação da reformulação do ensino médio; ciclo de palestras, seminários, para as equipes gestoras e os docentes; e a análise dos indicadores educacionais da rede.

Nedilson Machado

E-mail: nedilsonmachado@gmail.com

NEDILSON MACHADO
São Luís, quarta-feira, 3 de agosto de 2022

Projeto Vida Ativa

Prêmio Foco 2022

A segunda edição do Projeto Vida Ativa:
integração e bem-estar, iniciativa patrocinada pelo Grupo Potiguar, por meio da Lei Estadual de Incentivo ao Esporte, segue a todo
vapor proporcionando lazer à comunidade
do bairro Monte Castelo. Lançado oûcialmente no ûm de julho, o projeto está sendo
desenvolvido semanalmente na Praça Mestre Antônio Vieira, reunindo dezenas de pessoas em aulões de dança animados.

A edição 2022 do Prêmio FOCO, realizado
pela ArtRio e pelo Instituto Cultural Vale, bateu recorde de inscrições desde sua criação.
Foram recebidas 551 inscrições, vindas de
104 cidades brasileiras. São Luís tem cinco
artistas participando do Prêmio, que é destinado a artistas visuais brasileiros com até 15
anos de carreira, focando em estimular e reconhecer a produção artística contemporânea do país.

Pra curtir
O mês de agosto em
São Luís será marcado por uma viagem
ao túnel do tempo
com uma parada
dançante nos anos
90, que agora passa a
atrair as atenções do
público jovem devido
às séries lançadas
pelas plataformas de
streaming.
É a festa Hot Mix Brasil, dia 27, às 21h, no
estacionamento do
Shopping da Ilha
(Maranhão Novo),
tendo como atração
principal o grupo internacional de dance
music Technotronic.

Na foto, o secretário extraordinário Região Tocantina Paulo Sérgio
Macedo, os palestrantes Plínio Tuzzolo (HSE/HSLZ) e secretário adjunto Joabson Jr. (SEGEP), com o assessor Diego Ricci, a enfermeira Geórgia
Vitória e Thalyta Fernandes, coordenadora da Policlínica do Servidor de
Imperatriz. O registro foi no <Encontro dos Servidores do Estado – Açailândia=, que teve como palestrantes
o diretor geral do Hospital dos Servidores HSE / HSLZ e da Policlínica do
Servidor de Imperatriz, Plínio Tuzzolo, e o secretário Adjunto de Estado
da Gestão, Patrimônio e Assistência
dos Servidores, Joabson Jr. (SEGEP).
Um dos assuntos em pauta, foi a importância da adesão do FUNBEN pelos servidores estaduais.

A festa será comandada pelos DJs Claudinho Polary, Henrique Carvalho e Mauro Dejota, três feras
das pick ups com
uma trajetória marcante dentro dessa
vertente musical.

O médico neurocirurgião Maxweyd Freire
(ao lado da esposa
Geize Soares) acaba de
inaugurar o Medical
Araçagi, o mais novo
local de referência em
saúde. A clínica conta
com proüssionais de
ponta e uma localização privilegiada para
quem mora no Bairro
do Araçagi, bem próximo à UPA do Araçagi e
ao Restaurante Mandacaru. São várias as
especialidades; dentre
elas Neurocirurgia
adulto e pediátrico.

A OAB MA, por meio
da Comissão de Trânsito, Transporte e Mobilidade Urbana, reuniu-se na segundafeira (1º) com a Secretaria de Segurança
Pública do Estado do
Maranhão (SSP) e
com a direção do Detran/MA.

A Semana Nacional
do Trânsito está prevista para acontecer
no período de 18 a 25
de setembro.

Voando pelo Brasil

Empreendedorismo

Férias em casa

Para matar um pouquinho da curiosidade
dos internautas sobre a aviação comercial no
Brasil, a Agência de Notícias do Turismo apurou
informações sobre os voos diretos mais longos e
curtos do país. Vamos lá. Atualmente, na Gol Linhas Aéreas, um voo que liga Porto Alegre (RS) à
Fortaleza (CE) é considerado o mais longo da
empresa. Ao todo, a viagem dura 4 horas e 25 minutos e possui distância de 3.193 km. Com relação ao mais curto, a companhia realiza a ligação
entre Brasília (DF) e Goiânia (GO) em 50 minutos, totalizando uma distância de 163 km.

O Armazém do Empreendedor do Maranhão,
espaço promovido pelo Governo do Estado, por
meio da Secretaria da Indústria e Comércio
(Seinc), no 1° Festival Maranhense da Cachaça,
conquistou o público durante os três dias de
programação. O festival, realizado no Multicenter Negócios e Eventos, em São Luís, entre os dias 28 e 30 de junho, alcançou milhares de pessoas – e um dos destaques foi a Seinc, apoiadora
do evento e representante do Governo do Maranhão. As mais de 20 empresas participantes encantaram milhares de pessoas ali presentes.

A crise econômica e a inüação em alta de quase 12% ao ano parecem ter afetado a programação das férias escolares de julho. Levantamento
da TIM feito junto a seus clientes de planos prépago na plataforma TIM Ads revela que apenas
19% viajariam durante neste período. O programa principal seria mesmo ûcar em casa, para
18% dos 96,9 mil entrevistados, seguido por visitas a parentes e amigos (17%). Fechando as opções mais apontadas, aparecem idas a cinemas,
bares e shows (11%) e passeios culturais e gastronômicos (8%).

EXPOSIÇÃO

Na oportunidade,
houve discussões sobre o desenvolvimento de ações educativas envolvendo os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito
com parceira da
OAB/MA.

O colunista social do
Jornal O Debate e
apresentador do Programa Top da TV Band
MA, William Santos,
foi uma das personalidades em destaque no
24º Troféu Imprensa
Gente Gentíssima promovido pelo o colunista social e apresentador Marcos Raûou de
Aracaju – SE. O badalado evento de premiação aconteceu no dia
19 nos salões luxuosos
do espaço Sobre as ondas no bairro Atalaia.

Ministério do Turismo e ALCOA apresentam

Curadoria Karina Bacci

São Luís Shopping

04 agosto a 04 setembro
Fotografias de jovens e adultos do
Conselho Cultural e Comunitário da Liberdade
Fotógrafos convidados
Karina Bacci e Meireles Júnior

Um olhar para a comunidade,
na busca da valorização de nossa diversidade cultural
Local: Av. Prof. Carlos Cunha, 1000 - Jaracaty, São Luís
Visitação: 10h às 22h de segunda a sábado | 12h às 22h domingo
PATROCÍNIO

APOIO

REALIZAÇÃO

Os 5 primeiros assinantes que
ligarem hoje, das 9:00 às 11:00,
para o telefone (98) 99144-5645,
ganha 1 (um) par de ingressos
para se divertir no Valparaíso
Adventure Park.
*Pessoal e intransferível - Válido até domingo (18/08)

VIDA

oimparcial.com.br

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

Mamaçomarca
semanadealeitamento

PATRÍCIA CUNHA

A

promoção, proteção e incentivo ao aleitamento
materno, o contato pele a pele, a importância
da amamentação, as estratégias do banco de
leite humano, o uso de chupetas, os benefícios
da amamentação para mães e ﬁlhos, dentre outros assuntos relacionados à amamentação estão em pauta
nesta semana em todo o Brasil, em função da Semana
do Aleitamento Materno, uma das ações do Agosto Dourado.

ca do tema. O Hospital Universitário da Universidade
Federal Maranhão (Centro) vai promover, hoje e amanhã (4 e 5 de agosto), o I Simpósio de Aleitamento Materno, a partir das 9h30, com diversas atividades.
O Agosto Dourado teve a sua cor escolhida para a
campanha do mês de incentivo ao aleitamento materno
por ser, esse alimento, considerado um produto com padrão ouro. <Ou seja, não tem um substituto à sua capacidade de nutrir, proteger e em última análise promover o
desenvolvimento da vida da mãe e do bebê. É um mês
para se reforçar a importância do aleitamento e para divulgar que as mulheres tenham mais acesso a informações e serviços como o planejamento reprodutivo, que
lhe permite praticar o aleitamento materno e evitar a redução dos intervalos entre os partos que podem comprometer o seu estado de saúde e nutrição e também
dos seus ﬁlhos=, disse Dr. Antônio Leonardo Rosa, chefe
da Unidade de Obstetrícia do HU-UFMA.

É um mês para se reforçar a
importância do aleitamento e para
divulgar que as mulheres tenham
mais acesso a informações e serviços
como o planejamento reprodutivo,
que lhe permite praticar o
aleitamento materno
O Mês do Aleitamento Materno no Brasil foi instituído pela Lei nº 13.435/2017, estabelecendo ainda, que no
decorrer do mês de agosto serão intensiﬁcadas ações Inter setoriais de conscientização e esclarecimento sobre
a importância do aleitamento materno. A comemoração
da Semana Mundial do Aleitamento Materno começou
em 1992, criada pela OMS (Organização Mundial da
Saúde) em parceria com a Unicef (Fundo das Nações
Unidas para a Infância) com temas anuais que abordavam sistemas de saúde, mulheres e trabalho, apoio comunitário, ecologia, economia, ciência, educação e direitos humanos. A inciativa busca alertar para a necessidade do aleitamento materno exclusivo nos primeiros
seis meses de vida do recém-nascido.
Em São Luís, unidades de saúde também estão com
atividades e programações que reúnem especialistas,
gestores, proﬁssionais, e comunidade em eventos acer-

O leite materno é perfeito e adequado para a nutrição
e as necessidades imunológicas de uma criança e ajuda
a prevenir infecções. A amamentação promove o vínculo entre mãe e ﬁlho, proporciona segurança alimentar
aos lactentes desde o início da vida, contribuindo para a
segurança alimentar de toda a família. O alimento é fundamental para ampliar as chances de recuperação de
bebês prematuros e/ou de baixo peso que estão internados em UTIs neonatais, além de proporcionar um desenvolvimento mais saudável por toda a vida. <Para nós
que somos proﬁssionais de saúde diretamente ligados à
gestação, ao parto, ao puerpério e aos bancos de leite, o
mês de agosto é muito esperado, e fazemos dele, o mês
para aumentarmos a conscientização de toda a sociedade a respeito dos benefícios do aleitamento humano
através de atividades diversas, mas também nos atendimentos individualizados das mulheres. E gostaríamos
que neste ano tivéssemos ainda mais adesões em todas

as esferas=, pediu o Dr. Antônio Leonardo Rosa.

O mês de agosto é muito esperado, e
fazemos dele, o mês para
aumentarmos a conscientização de
toda a sociedade a respeito dos
benefícios do aleitamento humano
O tema escolhido para 2022: <Fortalecer a amamentação: educando e apoiando= está associado às áreas temáticas da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, que destacam os vínculos entre amamentação
e boa nutrição, segurança alimentar e redução das desigualdades.
<No mínimo a gente considera que a mãe deve amamentar, exclusivamente com o leite materno, até os 6
meses de vida do bebê, e até os 2 anos de vida da criança
ou mais, mesmo depois delas começaram a ser alimentadas adequadamente. Quando se diz que o leite materno humano é especial e único, é porque ele é dotado de
diversas características já cientiﬁcamente comprovadas
como deﬁnidoras de saúde, tanto da mãe quanto do bebê=, disse o Dr. Antônio Leonardo Rosa.

Ações em conscientização ao aleitamento
materno

De Norte a Sul do Brasil, as ﬁliadas da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) se mobilizam para incentivar o
aleitamento materno.
As ações fazem parte do Agosto Dourado, mês que reforça a importância do ato de amamentar para a mulher
e o bebê e conscientiza sobre a necessidade de oferecer
as melhores condições para as mães que amamentam.
Aqui no Maranhão, a Sociedade de Pediatria e Puericultura do Maranhão (SPPMA) participará do Simpósio
de Aleitamento do Hospital Universitário, citado acima,
na data de hoje (4), com a palestra <Trabalhando o Aleitamento Materno no Pré-Natal – A importância da consulta pediátrica=; e de evento na Maternidade de alta
complexidade do estado, no dia 5.
As ações alusivas também incluem rodas de conversas com as gestantes do pré-natal em unidades de saúde. Em parceria com a Secretaria de Saúde do Município
de São Luís e Ligas de Pediatria, também será realizada a
abertura do Agosto Dourado e um mamaço, no Parque
do Bom Menino, nesta quinta-feira, 4, às 16h. A campanha será encerrada no Parque Rangedor.
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RELIGIÃO

TERRA INDÍGENA CANA BRAVA

Ação contra a extração
de madeira ilegal

Congresso da RCC
em São Luís

Os empreendimentos madeireiros alvos dessa operação estão próximos da Terra
Indígena Cana Brava, o que demonstra a viabilidade econômica e ilegalidade

A

Polícia Federal deüagrou, na
manhã de ontem, quarta-feira (3), no município de Barra
do Corda, a Operação Pterodon, para dar cumprimento a 22 mandados de busca e apreensão e 7 mandados de suspensão da atividade
econômica, visando combater a extração e receptação ilegal de madeira
da Terra Indígena Cana Brava, que
abastece uma cadeia criminosa de
serrarias, movelarias e depósitos de
madeira clandestinos.

Durante as investigações, foram
identiûcados diversos estabelecimentos madeireiros que atuam na clandestinidade, sem emissão de DOFs
(Documentos de Origem Florestal),
bem como seus possíveis proprietários.
O tempo de atividade analisado por
meio da evolução geoespacial desses
estabelecimentos demonstrou que as
condutas perduram há vários anos,
causando impactos e danos consideráveis ao meio ambiente e ao equilíbrio ecológico.
Foram detectados 177 alertas de
desmatamento na T.I. Cana Brava no
período de um ano, por meio de imagens do satélite Planet (Programa BASIL M.A.I.S).
Os empreendimentos madeireiros
alvos dessa Operação distam aproximadamente 40 km da Terra Indígena
Cana Brava, o que demonstra a viabilidade econômica para atuarem na
ilegalidade, com extração de madeira
em área protegida para abastecer esses estabelecimentos, visando lucro
fácil.
A conduta de armazenar, beneûciar
e comercializar insumos üorestais fomenta o desmatamento ilegal, a invasão em terras da União e os conüitos
com indígenas da região.
Os investigados poderão responder
por crimes como receptação qualiûcada (art. 180, §1° do CPB), depósito
de produto de origem vegetal sem licença válida, funcionamento de estabelecimentos potencialmente poluidores sem autorização (art. 46, parágrafo único e art. 60 da Lei 9.605/98),
dentre outros, com penas que podem
chegar a 9 anos de prisão Estão participando da OPERAÇÃO PTERODON
aproximadamente 110 policiais fede-

rais, bem como servidores do IBAMA,
Corpo de Bombeiros Militar (CBM),
ICMBio e Batalhão de Polícia Ambiental (BPA).

CARISMÁTICOS SÃO ESPERADOS PARA O CONGRESSO
A Renovação Carismática Católica da Arquidiocese
(RCC) de São Luís realizará nos dias 6 e 7 de agosto o
Congresso Arquidiocesano na Associação Cristo Rei (Av.
4, nº 100, Angelim). O encontro é destinado a pessoas
que atualmente estão engajadas na RCC, participando
dos mais de 90 grupos de oração distribuídos por toda a
Arquidiocese de São Luís. <O objetivo é favorecer com
que todos os participantes tenham uma experiência de
reconstrução, de retorno ao primeiro amor para serem
preenchidos, pastoreados e assim reconhecer o Senhorio de Jesus em suas vidas= diz a organização.
O tema deste ano é <Àquele que se assenta no trono e
ao Cordeiro, louvor, honra, glória e poder= (Ap 5,13),
com a proposta de convidar as pessoas a se aproximar
de Deus e reconhecê-lo como Senhor. E para meditá-la
com os participantes, foram convidados: Luzivane Galvão, Presidente do Conselho Estadual da RCC MARANHÃO; Dom Gilberto Pastana, Arcebispo de São Luís do
Maranhão; e Jessilene Mota, Coordenadora estadual do
Ministério de Pregação da RCC Maranhão.
Além das pregações, durante o congresso haverá momentos de louvor, oração, adoração ao Santíssimo Sacramento e Santa Missa. Para participar, o interessado
deverá fazer sua inscrição com seu coordenador de grupo de oração e pagar uma taxa no valor de R$15.
A operação foi denominada Petrodon por ser um gênero botânico considerado uma das espécies mais valiosas da Terra Indígena Cana Brava.

Polícia Federal captura pedófilo em São Luís

TIMON

Bensapreendidossão
destinadosaaçõessociais

A DECISÃO FOI DAVARA ESPECIAL DOS CRIMES ORGANIZADOS

A Polícia Federal cumpriu também
um mandado de busca e apreensão e
outro mandado de prisão preventiva,
na manhã de ontem, quarta-feira, em
São Luís.
A operação Casa de Palha visa reprimir crimes como estupro de vulnerável, produção, armazenamento e
posterior compartilhamento de material contendo cenas de abuso sexual
infantil.
O suspeito foi identiûcado a partir
de informações compartilhadas pela
ONG NCMEC (Nacional Center for
Missing and Exploited Children), responsável por
analisar casos suspeitos de armazenamento/disseminação/divulgação de
conteúdo de exploração sexual infantil, por meio de provedores como Facebook, Whatsapp, Google, etc.
A investigação apura não apenas a
produção, posse e compartilhamento
de fotos e vídeos pelo suspeito, como

também eventuais estupros de vulnerável por ele praticados. Ademais, fora
possível individualizar até o momento ao menos três vítimas.
Diante da gravidade dos fatos, após
representação da Polícia Federal, foram expedidos mandados de busca e
apreensão e prisão preventiva em
desfavor do investigado, com a ûnalidade de apreender computadores,
mídias e quaisquer outros materiais
relacionados a abuso sexual infantil.
O investigado poderá responder
por crimes como estupro de vulnerável (art.217-A do Código Penal), assim
como produção, armazenamento e
compartilhamento de material contendo cenas de abuso sexual infantil
(arts.240, 241-A e 241-B, todos do Estatuto da Criança e do Adolescente).
Considerando que foram identiûcadas ao menos três vítimas de estupro de vulnerável, além dos crimes
previstos no ECA, a pena poderá ul-

trapassar 50 anos.
O nome da Operação <Casa de Palha= simboliza a falsa sensação de segurança sentida por indivíduos que
praticam esse tipo de crime.

Duas arenas esportivas e uma casa cujo sequestro foi
determinado pela Justiça, a pedido do Grupo de Atuação Especial no Combate às Organizações Criminosas
(Gaeco), do Ministério Público do Maranhão, e da 1ª
Promotoria Criminal da Comarca de São Luís serão usados pelo Município de Timon, em ações sociais.
A decisão, proferida pela Vara Especial Colegiada dos
Crimes Organizados, também determinou a apreensão
e a indisponibilidade de 29 veículos, além da interdição
de uma revendedora de automóveis e duas lojas de autopeças, que tiveram suspensas suas atividades. Assinaram a sentença os juízes Raul José Goulart Júnior, Marcelo Elias Oka e Francisco Ferreira de Lima.
As solicitações do MPMA foram realizadas durante a
Operação Mormaço, em junho de 2021, com o objetivo
de desarticular uma facção com atuação interestadual.
O valor resultante das atividades ilícitas era aplicado em
agências de veículos, arenas esportivas e aquisição de
imóveis, visando diûcultar o rastreamento. As investigações detectaram movimentações de ativos de, aproximadamente, R$ 90 milhões.
Segundo o promotor de justiça Francisco Fernando
de Morais Meneses Filho, os imóveis cedidos ao Município de Timon estão entre outros 15 sequestrados, nas cidades de Caxias e Teresina, no Piauí.
As atividades nas arenas serão relacionadas a esporte
e a lazer, além de treinamentos da Guarda Municipal. A
residência abrigará um programa municipal de atendimento a idosos.
Os veículos e imóveis apreendidos pertencem a pessoas vinculadas à distribuição e comercialização de drogas nos estados do Maranhão e Piauí, além de lavagem
de dinheiro, com empresas para escoar os valores resultantes de negócios com drogas ilícitas, armas de fogos,
veículos e peças de automóveis, entre outras atividades.
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FUT 7

CONTRA O BRUSQUE

Sampaio joga fora
com desfalques
O Sampaio não pode contar com Pimentinha, o lateral-esquerdo Pará e o zagueiro
Nilson Júnior, que foram poupados, por recomendação do departamento de fisiologia

Palmeirinhaé
campeãobrasileiro
Sub-13eJuventudefica
comovicenosub-11

NERES PINTO

O

cupando a nona colocação
na classiﬁcação da Série B
do Campeonato Brasileiro,
o Sampaio Corrêa volta a
campo a partir das 19h desta quintafeira para enfrentar o Brusque, no estado de Santa Catarina, região Sul do
Brasil. Sem nenhuma vitória fora de
casa nesta competição, o Tricolor vai
tentar encerrar um longo jejum e surpreender o adversário em seus próprios domínios. Se conseguir seu objetivo, o representante maranhense
voltará a subir na tabela e se aproximar do pelotão de frente, chegando à
sexta posição.
Com apenas 24 pontos, o Brusque
também precisa sair da parte de baixo
da tabela, e sabendo da fragilidade
dos tricolores em jogos fora de São
Luís, já tem como certos os três pontos, tão grande é o otimismo reinante
no grupo. Hoje é feriado de aniversário da cidade e a expectativa é de que o
Estádio receba um enorme número
de torcedores.
Sem poder contar com o atacante
Pimentinha, o lateral-esquerdo Pará e
o zagueiro Nilson Júnior, que foram
poupados, por recomendação do departamento de ﬁsiologia, o técnico
Léo Condé será forçado a fazer três alterações. Lucas Hipólito, Joelson e
Nadson são os mais cotados para começar jogando em lugar dos três titulares que desfalcam o Tricolor. No primeiro turno o Brusque foi derrotado
pelo Sampaio Corrêa, no Estádio Castelão, por 3 a 1, no dia 23 de abril.

ALÉM DE PIMENTINHA, OUTROS DOIS ATLETAS VÃO DESFALCAR O SAMPAIO NA RODADA

Campanhas

Nesta Série B do Brasileiro, o Sampaio Corrêa disputou 21 jogos, conquistou 8 vitórias, 4 empates e sofreu
9 derrotas. Marcou 25 gols e sua defesa deixou passar 24, tendo saldo positivo de 1 gol. No último jogo foi derrotado pelo Tombense, em Muriaé-MG,
por 3 a 0.
O Brusque também já atuou 21 vezes, obtendo 6 vitórias, 6 empates, 9
derrotas, marcou 15 gols, mas sua defesa foi vazada 19 vezes, tendo saldo
negativo de 4 gols. Sua última participação foi no jogo contra o Cruzeiro,
no último sábado, quando empatou
por 0 a 0.

Arbitragem

lho (árbitro) – RN
• Assistente 1: Vinicius Melo de LimaRN
• Assistente 2: João Henrique Queiroz
da Silva-RN
• Quarto Árbitro: André da Silva Bitencourt – VAR-RS

Escalações

• Brusque: Jordan; Edilson,Wallace,
Everton e Airton; Rodolfo, Balotelli, Zé
Mateus e Álvaro (ou Alex); Fernandinho e Alex Sandro. Técnico: Luan Carlos
• Sampaio: Gabriel Batista; Mateusinho, Allan Godói, Joécio e Lucas Hipólito; André Luís, Ferreira e Rafael Vila;
Nadson, Poveda e Catatau. Técnico:
Léo Condé

• Leonilson Fernandes Trigueiro Fi-

A Associação Palmeirinha colocou o Maranhão no topo do Campeonato Brasileiro de Base de Futebol 7 Sub13. Na competição promovida pela Confederação de
Futebol 7 do Brasil (CF7B) e realizada na cidade de Fortaleza (CE) no último ﬁm de semana, a tradicional escolinha de base da capital maranhense teve um desempenho impecável e sagrou-se campeã brasileira de maneira invicta. Na ﬁnal, vitória por 1 a 0 sobre o forte time do
PSG Academy (CE).
Para chegar à decisão, o Palmeirinha teve um retrospecto de bastante autoridade. Na fase de grupos, derrotou a Escolinha B&S (CE) por 1 a 0, a Escolinha Andrezinho (CE) por 2 a 1 e goleou o Joan Futebol Center (RN)
por 7 a 0.
Com as três vitórias, o time maranhense avançou às
semiﬁnais onde enfrentou o Juventude (MA) em um duelo decidido apenas nas cobranças de shoot-out após
empate por 0 a 0 no tempo normal. Mais eﬁciente, o Palmeirinha fez 3 a 2 e conﬁrmou sua vaga para a grande ﬁnal, onde derrotou o PSG Academy.
Além do título invicto, o Palmeirinha ainda levou duas premiações individuais. Autor do gol do título, Kaio
Ítalo terminou a competição como artilheiro. Já o goleiro Daniel Luiz, foi escolhido o melhor da posição.

Juventude vice

FUTEBOL DE BASE

DisputadaTaçaSantaInêscomeçanofimdesemana

A partir deste ﬁm de semana, começam as disputas da primeira edição da Taça Santa Inês de Futebol de
Base, competição patrocinada pelo
governo do Estado e pela Potiguar por
meio da Lei de Incentivo ao Esporte e
com o apoio da Prefeitura de Santa
Inês.
Quatro jogos vão movimentar a rodada de abertura dos torneios das categorias Sub-13 e Sub-15. As partidas
serão realizadas na Arena Antônio
Branco, no bairro da Coheb.
No sábado (6) à tarde, a bola rola
para dois jogos. Às 15h, Multirão e
Atlético Pindareense se enfrentam pelo jogo de ida das quartas de ﬁnal do
torneio Sub-13. Na sequência, pelo
Sub-15, o MVP encara o Atlético Pindareense.
Já no domingo (7), a rodada ocorrerá pela manhã. Às 8h45, a Nação de
Craques encara o Fé Brasil pelas quartas de ﬁnal do Sub-13.
Logo em seguida, tem América Canaã x São Cristóvão pela disputa da
categoria Sub-15.

Taça Santa Inês

Em sua primeira edição, a Taça
Santa Inês de Futebol de Base conta
com a participação de 16 equipes, distribuídas nas categorias Sub-13 e Sub15. A competição tem formato eliminatório, mas em partidas de ida e volta. <O principal objetivo da Taça Santa
Inês é fomentar e incentivar o esporte
na região do Vale do Pindaré. Vai ser
uma competição boa, que vai atender
mais de 350 atletas. Só temos a agradecer ao governo do Estado, à Potiguar e à Prefeitura de Santa Inês por
acreditarem neste projeto=, explicou o
diretor-técnico do torneio, Waldemir
Rosa.
Vale destacar que todos os 16 times
participantes receberam kits com
uniforme completo (camisa, calção e
meião) e bolsas esportivas. Todo o
material entregue será utilizado pelas
equipes durante o torneio.
Tudo sobre a Taça Santa Inês de Futebol de Base está disponível no Instagram oﬁcial do torneio (@tacasantainesdebase).

Premiação

Ao ﬁnal das disputas da Taça Santa
Inês de Futebol de Base haverá a premiação dos times campeões e vicecampeões que além de receberem
troféus e medalhas, serão agraciados
com kits de material esportivo contendo bolas oﬁciais e coletes de treinamento.
Durante a solenidade também haverá a entrega dos prêmios individuais para Melhor Jogador, Artilheiro,
Goleiro Menos Vazado e Melhor Treinador.

Quartas de ﬁnal (Sub-13)
•
•
•
•

Multirão x Atlético Pindareense
Peniel x Vila Militar
América x Cruzeiro
Nação de Craques x Fé Brasil

Quartas de ﬁnal (Sub-15)

• América Canaã x São Cristóvão
• Peniel x América
• Atlético Pindareense x Meninos do
Vale
• Esporte Futuro x Flamengo da VM

Na disputa da categoria Sub-11 do Campeonato Brasileiro de Base de Futebol 7, o Juventude terminou a
competição na segunda colocação. A equipe do Maranhão fez uma campanha muito boa e chegou à ﬁnal sem
perder um jogo sequer. No entanto, na decisão, o time
foi derrotado por 2 a 0 para o PSG Academy (CE) e terminou com o vice-campeonato. <Foi uma competição de
um bom nível técnico. Os times maranhenses bem e
mantiveram a tradição do Maranhão no futebol 7 no cenário nacional. Estamos orgulhosos por cada equipe
que esteve participando do Campeonato Brasileiro de
Base, em especial ao Palmeirinha e ao Juventude que
conseguiram ser campeão e vice, respectivamente=,
aﬁrmou Waldemir Rosa, presidente da FMF7.

Foi uma competição de um bom
nível técnico. Os times maranhenses
bem e mantiveram a tradição do
Maranhão no futebol 7 no cenário
nacional. Estamos orgulhosos por
cada equipe que esteve participando
do Campeonato Brasileiro de Base
Mais sobre o Campeonato Brasileiro de Base de Futebol 7 está disponível no site da Federação Maranhense
de Futebol 7 (www.fut7ma.com.br) e nas redes sociais
oﬁciais da federação (@fmf7ma).
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RITMO CRIOULAXOTE

LITERATURA

TJfazexposiçãonos200
anosdeMariaFirmina

Tássio Serêjo faz show
hoje no Pátio Aberto

A abertura oficial da exposição será na sexta-feira (5), às 16h, no auditório do Centro
Administrativo do Poder Judiciário, na rua do Egito.

O MÚSICO LEVA HOJE, AO CCVM, UMA MISTURA DE RITMOS
Uma mistura que reúne as tradições da Dança do Coco, da capoeira e do Tambor de Crioula com instrumentos como üauta, sax, percussão e guitarra.
O Tribunal de Justiça do Maranhão
promove a <Exposição Maria Firmina
dos Reis – 200 anos inspirando humanidades=, em comemoração ao bicentenário da primeira romancista negra
do país.

A abertura oûcial da
exposição acontecerá
nesta sexta-feira (5), às
16h, no auditório
do Centro

Administrativo do Poder
Judiciário, na rua do
Egito.
A exposição acontecerá no Museu
Desembargador Lauro Berredo Martins (no Solar dos Veras, 144, Rua do
Egito, Centro), com duração de três
meses e é aberta ao público.
O objetivo é fazer com que o público conheça a vida de Maria Firmina
dos Reis, a partir de documentos históricos e objetos que ûzeram parte de
sua trajetória, além de ilustrações digitais exclusivas que demonstram o

cotidiano e momentos importantes
de sua biograûa.
Será exibido, após a solenidade de
abertura, o video mapping sobre Maria Firmina dos Reis, na fachada
do Palácio Clóvis Bevilácqua.
As visitas devem ser agendadas por
e-mail museutjma@tjma.jus.br ou
pelo telefone 32616160/6146 (horário
de atendimento de 8h às 18h), informando nome completo e horário desejado.
A exposição faz parte da programação comemorativa ao Bicentenário de
Maria Firmina dos Reis do Tribunal de
Justiça do Maranhão, que acontecerá
durante todo o ano de 2022, e seguirá
de forma itinerante para escolas e outras instituições.

MÚSICA

Esse é o show Crioulaxote, ritmo
criado pelo artista alcantarense
Tássio Serêjo, que se apresenta
nesta quinta-feira, 4, no Pátio
Aberto do CCVM, Centro Cultural
Vale Maranhão.
A entrada para o evento é gratuita.
O O Centro Cultural Vale Maranhão ûca localizado à
Rua Direita, nº 149, no Centro Histórico de São Luís.

ADAPTAÇÃO

Valéria Sotão apresenta show <Cuidar de Mim= <Todomundoodeiao
Chris=ganharáanimação

COCRIADOR DA SÉRIE, CHRIS ROCK, DEVE SER O NARRADOR
A famosa série Todo mundo odeia o Chris ganhará
um reboot em forma de animação.
Segundo o Deadline, o cocriador da série cuja adolescência inspira o enredo, Chris Rock, deve retornar como
narrador.

A MARANHENSE LANÇOU A CANÇÃO <CUIDAR DE MIM= EM OUTUBRO PASSADO, COMO AQUECIMENTO PARA O SEU PRIMEIRO ÁLBUM
O show <Cuidar de Mim=, a acontecer dia 5 de agosto, às 19h, no Teatro
Sesc Napoleão Ewerton (Renascença),
é o primeiro show que leva o nome da
música de trabalho da cantora e compositora Valéria Sotão.
O show contará com banda formada por Joares Miranda, Paulinha Trindade e Eline Cunha, além de convidados especiais como Milena Mourão,
Guilherme Guimas e Emilio Sagaz,
entre outros.
Valéria lançou a canção <Cuidar de
Mim= em outubro passado, como
aquecimento para o primeiro álbum
da cantora e compositora, já aguardado por alguns críticos da música independente pelo Brasil. Depois de boas
críticas aos singles anteriores em sites
nacionais, em especial da música

<Desmanchem=, <Cuidar de Mim=
Começou logo a compôr, mas por
vem com forte potencial radiofônico e questões familiares, acabou fazendo
de marketing, e também ganhará vi- faculdade de jornalismo, o que adiou
deoclipe depois de lançada nas plata- seu sonho de viver de música. Em
formas.
2017 lançou seu primeiro trabalho
A música tem inüuências cancio- que foi parar nas plataformas, a canneiras, que vão de Belchior à Maria ção <Vontades= , um blues com letra
Bethânia. Valéria compôs música e le- confessional, e teve uma boa repertra. A cantora participou da produção cussão local, tocando bastante nas ráda música, feita pelo músico Memel dios de São Luís.
Nogueira, mesmo produtor de <DesValéria sempre ouviu de tudo, espemanchem=.
cialmente rock, folk, bossa nova, samNatural de São Luís (Maranhão), ba e mpb. Dessa forma, a compositora
Valéria gostava de música desde cri- gosta de experimentar ritmos e eleança, ouvindo coisas que a mãe e um mentos variados em suas músicas, cotio escutavam em casa e nas reuniões mo um dos seus artistas favoritos, Cafamiliares. Quando passou a ver MTV, etano Veloso. Suas inüuências vão de
aos 11, a curiosidade por bandas e ar- Rita Lee e Joni Mitchell à Gil, Gal e Catistas foi crescendo. Aos 15, ela pediu etano, passando por vários estilos da
para ter aulas de violão.
world music.

O projeto já está em fase de
desenvolvimento pela CBS Studios,
que pretende aumentar seu
catálogo de séries animadas.
Ainda sem detalhes a respeito da trama e da equipe
criativa, a ideia de retomar a comédia exibida entre 2005
e 2009 é discutida desde 2018, quando o ator que viveu
Chris, Tyler James Williams, aûrmou que tinha interesse
em um reboot.
Em 2019, o artista brasileiro Rafael Gandine desenhou o elenco de Todo mundo odeia o Chris, e o resultado despertou interesse nos integrantes.
O ator Tequan Richmond, que deu vida a Drew, irmão
de Chris, postou a imagem no Instagram. Ainda não se
sabe se isso motivou o reboot.
Todas as temporadas de Todo Mundo Odeia o Chris
estão disponíveis na Amazon Prime Video.

