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ACORDOS

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO -UEMA

EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO INTERNACIONAL. 
PARTES: UNIVERSID ADE ESTADUAL DO MARANHÃO -
UEMA (CNPJ n.° 06.352.421/0001-68) e a FORÇA AÉREA AME
RICANA, representada pelo Laboratório de Investigação da Força 
Aérea. OBJETO: pesquisa de discentes (graduação e pós-graduação) 
e docentes na aérea de sensores de investigação para cintilação io- 
nosférica equatorial. RECURSOS F1NANCEIO: Este instrumento 
não envolve repasse ou recursos financeiros entre as partes. VIGÊN
CIA: O ACI entrará em vigor a partir da data de sua assinatura e terá 
a vigência de 05 anos, podendo ser prorrogado conforme interesse 
dos partícipes. DATA DA ASSINATURA: 05 de novembro de 2019. 
SIGNATÁRIOS: THOMAS R. CAUD1LL -  Chefe da Air Force 
Activity AFRL/RVB Ballespace Enviroment Division e GUSTA
VO PEREIRA DA COSTA -  Reitor da Universidade Estadual do 
Maranhão. São Luís (MA), 13 de novembro de 2019. ANTONIO 
ROBERTO COELHO SERRA -  Pró-Reitor de Planejamento e 
Administração. São Luís (MA), 13/11/2019.

INSTITUTO DE PROMOÇÃO E DEFESA DO CIDADÃO 
E CONSUMIDOR DO ESTADO DO MARANHÃO

PROCON/MA

RESENHA DO ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 
15/2019-PROCON/MA. PROCESSO: N° 218090/2019-PROCON/ 
MA. PARTES: O GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, 
ATRAVÉS DO INSTITUTO DE PROMOÇÃO E DEFESA DO 
CIDADÃO E CONSUMIDOR-PROCON/MA, CNPJ N°23.284.838/ 
0001-50 e a SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE 
E RECURSOS NATURA1S-SEMA, CNPJ N° 05.023.045/0001-03. 
OBJETO: O acordo busca viabilizar o funcionamento do posto de 
atendimento da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos 
Naturais -  SEMA, nas unidades do PROCON/MA da Beira-Mar, do 
Shopping da Ilha e do Pátio Norte Shopping. FUNDAMENTAÇÃO 
LEGAI.: Lei Federal n° 8.666/1993. VIGÊNCIA: O Termo de Coope
ração Técnica terá vigência de 60 (sessenta) meses, devendo ser conside
rado a partir da data de sua assinatura. DATA DA ASSINATURA: 07 
de novembro de 2019. ASSINATURAS: ADALITNA VENÂNCIO DE 
QUEIROGA, CPF N° 677.741.133-04 -  Presidente do PROCON/MA, 
RAFAEL CARVALHO RIBEIRO, CPF: 027.092.593-70-Secretário de 
Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais - SEMA. FORO: Co
marca de São Luís-Estado do Maranhão. ADALT1NA VENÂNCIO 
DE QUEIROGA - Presidente do Instituto de Promoção e Defesa do 
Cidadão e Consumidor do Estado do Maranhão -  PROCON MA

ADITIVOS

SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO. PROCESSO N.° 0245700/2019-SE- 
GOVMA. SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.° 
26/2019-SEGOV/MA. CONTRATANTE: SECRETARIA DE ES
TADO DE GOVERNO - SEGOV/MA, CNPJ n.° 24.393.108/0001- 
50, representado por seu titular, DIEGO GALDINO DE ARAÚJO, 
CPF n.° 016.580.903-57. CONTRATADA: SOLAR TÁXI AÉREO 
LTDA, CNPJ n.° 13.087.728/0001-44, representada por CRISTIA- 
NO LIMA BRAGA SILVA, CPF: 615.881.563-20. OBJETO: O ob
jeto do presente Termo Aditivo é a inclusão de uma aeronave ao objeto 
contratual constante à Cláusula Primeira do Contrato n.° 26/2019-SE- 
GOV/MA. RATIFICAÇÃO: Ratificam-se todas as demais cláusulas e 
condições anteriormente acordadas no Contrato n.° 26/2019-SEGOV/ 
MA, permanecendo válidas e inalteradas as não expressamente modi
ficadas por este instrumento. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Fe
deral n.° 8.666/93. DATA DA ASSINATURA: 13/11/2019. São Luís/ 
MA, 13 de novembro de 2019. DIEGO GALDINO DE ARAÚJO - 
SECRETÁRIO DE ESTADO DE GOVERNO

SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA

RESENHA DO SÉTIMO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 
N°. 016/2017 -  UGCC/SINFRA. PROCESSO N. 217128/2019 -  
S1NFRA - DAS PARTES: O GOVERNO DO ESTADO DO MA
RANHÃO, por meio da Secretaria de Estado da Infiaestrutura - SIN- 
FRA, com sede a Av. Jerônimo de Albuquerque, s/n°, Ed. Clodomir 
Milet, 3o andar, bairro Calhau, São Luís- MA, inscrita no CNPJ sob o 
n° 08.892.295/0001-60, neste ato, representada pelo seu Subsecretário 
da Secretaria de Estado da Infiaestrutura -  SINFRA, como Ordena-
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Federal n" 10.520, de 17 de julho de 2002, e subsidiariamente pela 
Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993. O Edital e seus ane
xos estão à disposição dos interessados no endereço supra, de 2a a 
6a feira, no horário das 08 às 12 horas, onde poderão ser consultados 
gratuitamente ou obtidos mediante o recolhimento da importância de RS 
50,00 (cinquenta reais), feito exclusivamente, através do Documento de 
Arrecadação Municipal -  DAM. emitido pela Coordenação de Tributos, 
Arrecadação e Fiscalização da Secretaria Municipal de Administração e 
Finanças, situada à Av. 07 de Setembro, n.° 210, Bairro Centro, Bacuri 
- MA. Qualquer modificação no Edital será divulgada na forma do 
artigo 21, § 4“ da Lei 8.666/93 e comunicada aos interessados que 
adquirirem o Edital na CPL. Pedidos de esclarecimentos deverão ser pro
tocolados na CPL, no endereço acima. Bacuri (MA), 13 de Novembro de 
2019.Linelson Ribeiro Rodrigues-Pregoeiro Oficial do Município.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS-MA

AVISO DE LICITAÇÕES PÚBLICAS. A Comissão Permanente 
de Licitação - CPL, do Municipio de Balsas - MA, avisa aos interes
sados que realizará na sede da Prefeitura Municipal situada na Praça 
Professor Joca Rego, 121. Centro. C. E. R: 65.800-000. Balsas - MA, 
Licitação Pública na modalidade abaixo discriminada na forna da 
Lei Federal n° 10.520/2002 e Lei Federal n° 8666/93 e suas altera
ções posteriores, e Lei Complementar n° 123/2006, e demais normas 
pertinentes à espécie. O Edital e seus Anexos estão à disposição dos 
interessados no endereço supra, de 2“ a 6a feira, no horário das 08:00 
às 14:00 horas, onde poderá ser consultado e adquirido gratuitamente, 
conforme especificações abaixo. Qualquer informação poderá ser ob
tida no endereço acima, pelo telefone (0**99) 3541 2197, ramal 219 
ou e-mail: cplbalsas2017@gmail.com.

TOMADA DE Data/Hora de Abertura: 09/12/2019 -
PREÇOS N" 19/2019 08h30min. Tipo: Menor Preço Global 

Objeto: Contratação de Empresa Especializada para a Continuidade 
e Conclusão da Construção na Escola Municipal Jardim Iracema 
localizada no bairro Jardim Iracema, zona urbana, no Município de 
Balsas/MA

Balsas - MA, 14 de novembro de 2019. Fligino Lopes dos Santos 
Neto -  Presidente da CPL.

RETIFICAÇÃO. ERRATA AO EDITAL. Considerando o pedido 
de esclarecimentos requerido pela empresa MSI COMÉRCIO DE 
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES ETRELLI. 
Considerando ainda a necessidade de adequar o edital à legislação 
de regência, a jurisprudência pátria e às orientações do Tribunal de 
Contas da União, de modo a promover a ampla competição entre os 
licitantes. A Comissão Permanente de Licitação, formalmente desig
nada pela Portaria n° 029/2019 comunica alteração no instrumento 
convocatório Pregão Eletrônico 052/2019, cujo objeto é a futura e 
eventual contratação de empresa especializada para prestação de 
serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos 
odontológicos, hospitalares e acessórios para atender as unidades de 
saúde geridas pelo Município de Balsas/MA para: 1. Incluir a alínea 
“a. 1 ”e “ u . 2 ”ao item 11.10, a saber: 11.10 (,..)a.l) A licitante cleverá 
comprovar que possui em seu quadro permanente, na data prevista 
para apresentação da proposta (com vinculo societário, empregatí- 
cio ou de natureza civil) ou apresentar declaração de compromisso 
de vinculação futura de profissional (is) de Nível Superior, Engenhei
ro em Eletrônica, devidamente registrado(s) no CREA. detentor (es) 
de atestado (s) de capacidade técnica que já tenha executado serviços 
de mesma natureza do objeto do presente edital.a.2) Caso a licitante 
apresente a declaração do subitem anterior, esta deverá conter a anuên
cia de concordância do profissional indicado na declaração, conforme 
modelo de Declaração de Vinculação Futura (ANEXO XIII). 2. Retirar 
o item 6.2, o qual estabelece, in  verhis:“6.2. As corretoras de seguros po
derão participar apenas como representantes das seguradoras, uma vez que 
a contratada será a responsável pela emissão da apólice seguradora"Aríà- 
mem-se. Publique-se. Higino Lopes Santos Neto - Presidente da Comissão 
Permanente de Licitações. Balsas/MA, 14 de Novembro de 2019.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDELANDIA-MA

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL N." 032/2019. 
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento e administra
ção de cartão magnético ou com chip destinado ao pagamento de 
Benefício Assistencial. ABERTURA: 29 de novembro de 2019, ás 
09:00 horas. ENDEREÇO: Av. Henrique de La Roque s/n°, Bairro 
Centro. TIPO LICITAÇÃO: Menor preço por item. OBTENÇÃO 
DO EDITAL: O Edital e seus anexos estão à disposição dos inte
ressados na Comissão Permanente de Licitação -  CPI.,, situada a Av. 
Henrique de La Roque s/n, Cidelândia -  MA. Das 8 ás 12 hs onde 
poderão ser consultados gratuitamente ou obtidos mediante o paga
mento no valor de R$20,00 (vinte reais) através de Documento de Arreca
dação Municipal - DAM ou ainda pelo site www.cidelandia.ma.gov. 
br. Onyklley Fatiano Domingos Soares - PREGOEIRO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CODÓ-MA

PREGÃO PRESENCIAL N° 73/2019. A Prefeitura Municipal de 
Codó toma público que realizará licitação na modalidade Pregão 
Presencial n° 73/2019, tipo menor preço. OBJETO: Contratação de 
empresa especializada em disponibilizar documentos de legitimação 
(cartões eletrônico/magnéticos ou outros oriundos de tecnologia ade
quada), vislumbrando a implantação do Programa de Transferência 
de renda denominada Bolsa Codoense Empreendedor, junto à prefei
tura municipal de Codó, conforme especificações contidas no edital 
e seus anexos. DATA DE ABERTURA: 02/12/2019 às 08:30 horas. 
AQUISIÇÃO DO EDITAL: Os interessados poderão adquirir o edi
tal e seus auexos no horário das 08:00 às 12:00 horas, mediante o 
recolhimento de taxa no valor de RS 20,00 (vinte reais), através de 
DAM. Informações podem ser obtidas na Comissão Permanente de 
Licitação pelo telefone (99) 3661-2068. BASE LEGAL: Lei Federal 
n° 10.520/2002, regulamentada pelo Decreto Municipal 3712/2009, 
com aplicação subsidiária da Lei Federal n° 8.666/93 e alterações 
posteriores, Lei Complementar n° 123/93 e demais normais pertinen
tes à espécie. Codó - MA, 13 de Novembro de 2019. João de Deus 
Lima Sousa -  Secretario Municipal de Governo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROATÁ/MA

Aviso de licitação PREGÃO PRESENCIAL N" 053/2019. A Prefei
tura Municipal de Coroatá'MA, através de seu pregoeiro toma públi
co para conhecimento dos interessados, que fará realizar, sob a égide 
da lei n 10.520/02 e subsidiariamente as disposições da iei 8.666/93 
e suas alterações posteriores, Licitação na modalidade Pregão na sua 
forma Presencial, do tipo menor preço por ITEM, para Contratação de 
Empresa para Prestação de Serviço de Organização e Realização do 
Evento das festividades de Final do Ano 2019 do Município de Co- 
roatá- MA, Data da Abertura: dia 02 de Dezembro de 2019, às 08:00 
hs, na Sala de reunião da Comissão Central de Licitação, situada na 
Praça José Samey, 159, Centro de Coroatá/ MA, sendo presidida pelo 
Pregoeiro desta Prefeitura Municipal. O edital e seus anexos encon
tram-se disponíveis no prédio onde funciona a Comissão Central de 
Licitação, no horário de 08:00 às 12:00, onde poderão ser consultados 
gratuitamente ou adquiridos mediante o recolhimento da importância 
de R$ 50,00 (cinquenta reais) feito, exclusivamente, através de docu
mento de arrecadação municipal (DAM). Coroatá/MA, 19/11/2019, 
Francisco Carvalho Brandão, Chefe da Casa Civil.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAJAÚ-MA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO N" 001/2019, DE 15/10/2019. RETI
FICAÇÃO 001. O Prefeito do Município de Grajaú, Estado do Mara
nhão, no uso de suas atribuições legais e cumprindo o disposto no Edital 
de Concurso Público 001/2019 e Edital de Convocação n° 001/20019. 
torna público para conhecimento dos interessados, a RETIFICAÇÃO 
001 do Edital de Convocação n° 001/2019 de 15/10/2019, nos se-

mailto:cplbalsas2017@gmail.com
http://www.cidelandia.ma.gov
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celebrado com a empresa SUCESSO COMÉRCIO E SERVIÇOS 
EIRELLI em 16 de junho de 2019 o que o faz nas condições de
finidas nas Cláusulas seguintes: CLÁUSULA PRIMEIRA -  DO 
OBJETO 1.1. Fica rescindido unilateralmente dos itens 32 da Cota 
Principal e 32.1 da Cota Reservada cujo objetos tratam de óleos para 
móveis de superfície de madeira de constantes da Cláusula Segun
da do Contrato n° 016/2019CC celebrado com a Empresa Sucesso 
Comércio e Serviços Eirelli em 16 de junho de 2019, decorrente do 
Pregão Presencial n“001/20!9CSL/CC e Processo Administrativo 
n°16357/2019CC ante a configuração do não cumprimento do ajus
te, por parte da CONTRATANTE, na forma pactuada, consoante 
dispõem os Pareceres Jurídicos n°s 443 e 484/2019ASSEJUR/CC e 
autorização do Subsecretário externados nos Processos Administrati
vos n°s 161982 e 177794/2019CC. CLÁUSULA SEGUNDA -  DA 
RESCISÃO 2.1. Por força da presente Rescisão, dar-se-á por termi
nado o CONTRATO N“016/2019CC referente à compra dos produ
tos especificados nos itens 32 e 32.1 da Cláusula Segunda do instru
mento contratual, reservando-se ao CONTRATANTE o direito de 
apurar falhas ocorridas pela CONTRATADA indicando as eventuais 
penalidades e responsabilidades cabíveis. CLÁUSULA TERCEIRA 
-  DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 3.1. A presente rescisão tem 
por fundamentação o artigo 58, inciso II, c/c artigos 78,1, II e XII 
e 79, I, todos da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, bem como 
a Cláusula Sétima do Contrato e demais fundamentos legais aplica
dos à espécie. CLÁUSULA QUARTA -  DA VIGÊNCIA E DOS 
EFEITOS 4.1. O presente Termo produzirá efeitos a partir da sua 
assinatura, devendo a CONTRATANTE publicar na imprensa oficial 
nos termos da lei. Depois de lido e achado conforme vai o presente 
Termo de Rescisão assinado e lavrado em três vias. São Luís- 
Ma. 13 de novembro de 2019. CONTRATANTE: ABELARDO 
TEIXEIRA BALLUZ. SUBSECRETÁRIO TESTEMUNHAS: 
ALDEIDES B. DE OLIVEIRA. CPF 216.412.423-53. DÉBORA 
LI MA E SILVA CPF 742589.403-30. São Luís-Ma, 14 de novembro de 2019. 
Gardênia B. Couto-Presidente CSL/CC

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 
DETRAN/MA

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 0203596/2019- TERMO DE 
RESCISÃO AO CONTRATO N° 48/2016. DEPARTAMENTO 
ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DO MARANHÃO 
-  DETRAN/MA, inscrito no 4CNPJ/MF sob o n° 06.293.120/0001- 
00, situada na Avenida dos Franceses, s/n, Vila Palmeira, órgão da 
Administração Indireta, neste ato representado por sua Diretora Ge
ral, 5 LARISSA ABDALLA BRITTO, brasileira, advogada, por
tadora da cédula de identidade funcional OAB/MA n°. 4.282 e do 
SCPF n°. 301.844.602-04, residente nesta Capital, doravante CON
TRATANTE, resolve, através do presente, RESCINDIR UNI
LATERALMENTE o Contrato Administrativo n° 48/2016, firma
do com a empresa L.G SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ n° 
13.798.290/0001-02 com sede na Rua das Magnólias, n” 08, Qua
dra 05, Jardim Renascença, São Luís-MA, neste ato representado 
por LUCIANA LIMA DA SILVA DE PAIVA, inscrito no CPF n" 
516.106.473-00 e Cl 135542120006. doravante denominado CON
TRATADO, em conformidade com as disposições dos ait. 77, 78.79 
e 80 da Lei 8.666/93. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: A resci
são contratual em questão encontra amparo no disposto no art. 79, in
ciso I, e art. 77 e 78, inciso I, da Lei Federal n° 8.666/93 e suas altera
ções posteriores, bem como Cláusula 8a, Parágrafo Oitavo e Cláusula 
9a do Contrato Originário. DA RESCISÃO CONTRATUAL: A res
cisão contratual foi feita por ato unilateral da Administração segundo 
o dispositivo retro mencionado. DA JUSTIFICATIVA: O motivo 
da rescisão contratual deve-se ao fato da contratada descumprir com 
as suas obrigações contratuais, em especial, a Cláusula OITAVA, pa
rágrafo oitavo do contrato original n° 48/2016, de 30 de Dezembro 
de 2016. DATA DE ASSINATURA: 25/10/2019. SIGNATÁRIOS: 
LARISSA ABDALLA BRITTO, Diretora Geral do DETRAN/MA. 
LARISSA ABDALLA BRITTO Diretora Geral do DETRAN/MA

ESTADO DO MARANHÃO

DIÁRIO OFICIAL
PUBLICAÇÕ ES TER CEIR O S

C A S A  CIVIL

Unidade de Gestão do Diário Oficial 

Av. Senador Vitorino Freire, n° 1969 -A re inh a  -  Fone: 3222-5624 

CEP.: 65 .030-015- São Luís -  Maranhão 

Site: www.diariooftcial.ma.gov.br -  E -m ail:doem @ casacivil.ma.gov.br

FLÁVIO DINO DE CASTRO E COSTA MARCELO TAVARES SILVA
Governador Secretário-Chefe da Casa Civil

TEREZA RAQUEL BRITO BEZERRA FIALHO
Diretora-Geral do Diário Oficial

http://www.diariooftcial.ma.gov.br
mailto:doem@casacivil.ma.gov.br


BEBEDEIRA $ 0  DÂ PREJUÍZO: UNA P H U  A M U A  OUTRA VAI FICAR 1  LÍNGUA D 0 P 0V 0

Tribunal mantém filho 
de Edison Lobão livre da 

prisão da Lava Jato
PÁGINA 3

UMA divulga resultado 
preliminar das provas do 

concurso publico
PÁGINA 3

P restação  de serviços
POLÍCIA MILITAR

:
m i

BOMBEIRO 103

prf 101

MM 100

DEEESORIA PÜBIiCA 3221-6110

IRIBENALDEJEST1CA 3198-1300

EQUATORIAL 116

CAEMA 160
TREM DA VALE 3272-2062

RODOVIÁRIA 3015-1015

m s 135

DIÁRIO OFICIAL 3222-5624
SHOPPINS CIDADÃO 3227-0005

CORREIOS 3107-2255
PROCflN. 3261-5100

POLICIA FEDERAI 3131-5173

ACHACA FAZ VIZINHA 
MATAR A FACADAS 

A M A  DO PEITO
A mulher identificada como Larissa Rafaela Parente, de 21 anos, foi presa em 

flagrante após matar a sua própria amiga, reconhecida como Carliane Concei
ção Craveiro, depois de um desentendimento em Codó, a 290 km de São Luís. 

A arma usada no crime foi uma faca. Segundo a polícia, as duas mulheres inge
riam bebida alcoólica na porta da casa de uma delas situada na Rua Viana, no 

bairro Codó Novo, em Codó, quando em algum momento por razões ainda não 
esclarecidas, a discussão começou e Larissa matou a amiga com golpes de faca 

nas regiões do pescoço e do peito.
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Aspectos da Lei Harta da 
Penha são apresentados em 

palestras em Açallândla
A promotora de justiça 

Sandra Fagundes Garcia, 
titular da 2a Promotoria de 
Justiça de Açailândia, profe
riu palestra na manhã desta 
quarta-feira, 13, para funcio
nários da empresa Vale S.A., 
em Açailândia. O tema do 
debate foi a Lei Maria da Pe
nha. 0  objetivo é prevenir a 
violência doméstica contra a 
mulher.

A atividade faz parte do 
projeto “ Conversando com 
elas”, iniciado em 2018 e 
que tinha como público-alvo, 
inicialmente, as vítimas de 
violência doméstica. O juiz 
Frederico Feitosa, da 2a Vara 
Criminal de Açailândia, tam
bém participa do projeto.

Em seguida, o projeto 
foi ampliado com a partici
pação de alunos das escolas 
municipais e estaduais que

assistiam, mensalmente, às 
palestras no auditório do 
Centro de Referência de 
Atendimento à Mulher de 
Açailândia.

Em 2019, o projeto tam
bém passou a contemplar 
o público masculino com a 
finalidade de prevenir a vio
lência.

Além da Vale, o Ministé
rio Público do Maranhão pro
moveu palestras no Ifma de 
Açailândia e na Faculdade de 
Educação Santa Terezinha 
(Fest) de Imperatriz.

Somente neste ano, fo
ram realizadas 15 palestras, 
alcançando mais de 3 mil 
pessoas. “As palestras con
tribuem para a reflexão so
bre atitudes violentas contra 
as mulheres e suas conse
quências”, afirmou Sandra 
Garcia.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBIRAS 
ESTADO DO MARANHÃO 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
Rua José Antonio Francis, n°. 15, Centro-CEP: 65.420-000 

CNPJ: 06.424.618/0001-65
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 037/2019-CPL - 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N ° 071/2019. A  PREGOEIRA OFICIAL DO MU
NICÍPIO DE TIMBIRAS, ESTADO DO MARANHÃO realizará, às i4:oohs, do 
dia 04 de dezembro de 2019, na sala na CPL, na sede da Prefeitura Muni
cipal de Tim biras/MA, situada na Rua José Antônio Francis, n ° 15, Centro, 
Tim biras/MA, CEP 65.420-000, licitação na modalidade Pregão, na forma 
Presencial, do tipo menor preço por lote, objetivando "Eventual contra
tação de empresa especiaíizada em realização/organização de eventos, 
que será responsável pelo fornecimento de toda estrutura como também 
a contratação de bandas e/ou artistas, para com por a programação das 
Festividades de 2019, no Município de Tim biras/MA", na forma da Lei Fede
ral n ° 10.520/2002, Decreto Federal n ° 7.892/2013, e suas alterações, da Lei 
Complem entar n= 123/2006, e suas alterações, aplicando subsidiariamente, 
no que couber, a Lei Federal n ° 8.666/1993, e demais normas pertinentes 
à espécie. O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados na 
sede da CPL, no horário de 08 às i2hrs, para consulta gratuitamente ou 
adquirido mediante recolhimento da taxa de R$ 30,00 (trinta reais). Infor
m ações adicionais no mesmo endereço.
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escolas de samba do l  para 2020
A ordem de desfile das 

Escolas de Samba da Região 
Metropolitana de São Luís foi 
divulgada em reunião em ou
tubro pela Liga das Escolas de 
Samba e Entidades Folclóricas 
do Maranhão (Liesma). São dez 
escolas divididas em dois dias 
de desfile. No próximo ano, 
serão 36 jurados, sendo assim 
quatro avaliadores nos nove 
itens, sendo que a menor nota 
será descartada. Até 2019, eram 
27 jurados.

O primeiro dia de desfile 
vai 23 de fevereiro, domingo. A 
Unidos de Fátima é a primeira 
escola, seguida por Mocidade 
Independente da Ilha, Turma do 
Quinto, Turma da Mangueira e 
Favela do Samba. Na segunda- 
-feira, dia 24 de fevereiro, che
ga a vez de Terrestre do Sam
ba, Túnel do Sacavém, Império 
Serrano, Marambaia e Flor do 
Samba.

A passarela do samba de 
São Luís é montada no Anel 
Viário, no Centro de São Luís. 
A atual campeã do carnaval de 
passarela da capital é a Favela 
do Samba.

“Reviva (entro” da preleilura estimula 
ocupação artística de praças da capital

A diversão é garantida aos 
fins de semana com a programa
ção gratuita do Reviva Centro, 
programa criado pela gestão do 
prefeito Edivaldo Holanda Junior 
que leva arte e cultura a espaços 
públicos do Centro de São Luís. A 
iniciativa tem como objetivo pro
mover a ocupação das praças do 
Complexo Deodoro, Mãe d’Água 
e Benedito Leite com atrações 
diversificadas que agradam ao 
público de todas as idades. Arte 
na Praça, Feirinha São Luís e ainda 
Sarau Histórico, Passeio Serena
ta e Roteiro Reggae compõem 0 
programa.

0  projeto Arte na Praça, co
ordenado pela Secretaria Muni
cipal de Cultura (Secult) traz 0 
grupo de choro ludovicense Ca- 
çoeira, nesta sexta-feira (15), às 
i8h, na Praça da Mãe d'Água. No 
sábado (16) é a vez da Orquestra 
Maranhense de Reggae, às i8h, 
se apresentar no Complexo Deo
doro, e domingo {17), a partir das 
I7h, tem Tripalhaços Azedinho e 
Foguinho e Banda Vagalume, no 
mesmo local.

Ainda no domingo (17), sob 
a coordenação da Secretaria de 
Agricultura, Pesca e Abastecimen
to (Semapa), ocorre a Feirinha São 
Luís, na Praça Benedito Leite a par
tir das 8h. As atrações são a Banda 
da Feirinha, Banda Afro GDAM, Ca
poeira Maior é Deus, Pequeno Sou 
Eu, shows de Rosa Guedes (MPM), 
Luciano Priss (MPB) e Black Brasil 
(black music, soul, pop).

“O Reviva Centro já se consa
grou como opção de lazer para os 
ludovicenses. Todo fim de semana 
tem uma programação diversifica
da, com artistas locais, em praças 
que são verdadeiros cartões-pos
tais da nossa cidade. Além de ser 
gratuita, a iniciativa da gestão do 
prefeito Edivaldo convida a popu
lação para ocupar e revitalizar 0 
Centro de São Luís, trazer os ami
gos e família para conhecer nossa 
cultura, culinária e logradouros, 
tudo isso com conforto, seguran
ça e diversão”, destacou 0 secre
tário municipal de Cultura, Marlon 
Botão.

O grupo Caçoeira, nome de 
um tipo de rede de pesca, pro
mete pescar todos com sua boa 
música. Formado pelos músicos 
Wendell Cosme, Wanderson Silva, 
Lee Souza e João Eudes, 0 grupo 
surge como uma nova linguagem 
musical, uma mistura de ritmo po
pulares do maranhão e diversos 
outros gêneros musicais. Isso por
que os componentes vem de dife
rentes estilos e base musical, são 
multi-instrumentistas, arranjado- 
res, compositores e pesquisado
res. O Show traz uma mistura de 
ritmos tradicionais da percussão 
popular do maranhão, como tam
bor de crioula, bloco tradicional, 
bumba meu boi e seus variados 
sotaques, dentre outros.

A Orquestra Maranhense 
de Reggae (O.M.R) é um proje
to pioneiro em São Luís, surgido 
em agosto de 2016. Idealizada 
pelo músico Marcei Silva, tem 0 
objetivo de difundir a música ja- 
maicana, brasileira e maranhense, 
instrumental e cantada, fazen
do uma releitura de músicas da 
cultura popular do Maranhão na 
versão reggae, ritmo marcante na 
cidade que dá 0 título de Jamaica 
Brasileira à São Luís. A estrutura 
musical da O.M.R é formada por 
instrumentos de sopro, trompe
te, trombone (metais), saxofone 
alto, saxofone tenor, saxofone sa- 
ntono (palhetas), teclado, guitar

ra, contrabaixo, bateria e vocal.
CRIANÇAS
Foguinho e Azedinho são dois 

palhaços que vieram de um pro
jeto social (circo escola), onde 
aprenderam a arte circense e 
aperfeiçoaram suas técnicas ao 
longo dos anos, criando os Tri
palhaços, um espetáculo 0 circo 
maluco. A apresentação interage 
com 0 público a partir de brinca
deiras, reprises circense, acroba
cia, malabares e muita palhaçada.

Já a Banda Infantil Vagalume 
Rock Band surgiu de uma ideia 
da produtora Hérika Fernandes 
em aliar músicas tocadas ao vivo 
com contação de histórias da lite
ratura infantil. Depois de algumas 
apresentações, vários pais que as
sistiam com seus filhos fizeram su
gestões de que ela montasse uma 
banda com um repertório voltado 
exclusivamente para a criançada.

Desde 2012, ela e mais cinco 
músicos formam a Banda Vaga
lume, com Fernanda Monteiro 
(vocal), Hugo César (guitarra), 
Melannie Carolina (baixo), Jesiel 
Bives (teclado) e Franklin Naza- 
rius (bateria). O repertório pas
seia pelos clássicos da música 
infantil como Xuxa, Trem da Ale
gria e Balão Mágico, até músicas 
infantis mais atuais como Pala
vra Cantada, Pequeno Cidadão, 
Partimpim, Galinha Pintadinha e 
Monster High.

DENUNCIE
VIOLÊNCIA SEXUAL

CONTRA CRIANÇAS 
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ORDEM DOS DESFILES
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Domingo, 23 
de fevereiro

f l l i i ! Unidos de Fátima ,
2. Mocidade Indepen 

dente da ilha
3- Turma do Quinto
4- Turma da Mangueira
5- Favela do Samba

Segunda-feira, 24 
de fevereiro
1. Terrestre do Samba
2. ' Túnel do Sacavém

3. Império Serrano
4. Marambaia
5- Flor dp Samba
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CONCURSO PUBLICO:

DMA divulga resultado preliminar 
das provas objetivas e discursivas

O Tribunal de Justiça 
do Maranhão (TJM A ) pu
blicou, nesta quinta-feira 
(14), por meio do Edital GP 
122019, 0 resultado prelimi
nar das provas objetivas e 
discursivas (estudo de caso 
e redação) do concurso pú
blico para provimento de 
cargos vagos e à formação 
de cadastro de reserva do 
quadro de pessoal efetivo 
do Poder Judiciário.

De acordo com o edital, 
foram analisados os recur
sos interpostos, quanto à 
aplicação das provas, divul
gação das questões e dos 
gabaritos preliminares e as 
respectivas respostas, não 
tendo qualquer caráter di
dático, estarão disponíveis 
no site da Fundação Carlos 
Chagas www.concursos- 
fcc.com.br no período de 7 
(sete) dias, a contar da pu- 

/— ^blicação do resultado.
Em decorrência da aná

lise dos recursos interpos
tos, houve atribuição de 
questões a todos os candi
datos que realizaram a pro
va e alteração de gabarito, 
conforme indicado abaixo: 

ATRIBUIÇÃO DE 
QUESTÃO
ANALISTA JUDICIÁRIO

-  DIREITO (D 04)
Questão 33 tipo 1 
Questão 33 tipo 2 
Questão 34 tipo 3 
Questão 34 tipo 4 
Questão 35 tipo 5 
ANALISTA JUDICIÁRIO

-  DIREITO (D04)
Questão 56 tipo 1 
Questão 56 tipo 2 
Questão 57 tipo 3 
Questão 57 tipo 4 
Questão 55 tipo 5 
ANALISTA JUDICIÁRIO

-  PSICÓLOGO (F06)
Questão 35 tipo 1 
Questão 35 tipo 2 
Questão 31 tipo 3 
Questão 31 tipo 4 
Questão 32 tipo 5 

/ — >s  ALTERAÇÃO DE 
GABARITO
TÉCNICO JUDICIÁRIO

-  TÉCNICO EM CONTABILI
DADE (K11)

Questão 53 tipo 1 B

Questão 33 tipo 2 C 
Questão 54 tipo 3 C 
Questão 54 tipo 4 D 
Questão 55 tipo 5 D 
TÉCNICO JUDICIÁRIO -  

TÉCNICO EM 
EDIFICAÇÕES (L12) 

Questão 34 tipo 1 A 
Questão 34 tipo 2 B 
Questão 31 tipo 3 B 
Questão 31 tipo 4 C 
Questão 32 tipo 5 C 
No mesmo documen

to, foi publicado 0 anexo 
único com a relação dos 
candidatos habilitados, 
após Provas Objetivas, 
Discursiva-Redação e Dis
cursiva-Estudo de Caso, de 
acordo com o disposto nos 
Capítulos 9,10 e 11 do Edital 
de Abertura de Inscrições, 
por meio de três listas: lis
ta geral, lista específica de 
candidatos com deficiência 
e lista específica de candi
datos negros.

0  Tribunal informa ain
da que, a partir da data 
de publicação do Edital 
122019, os candidatos po
derão verificar seus resul
tados no site da Fundação 
Carlos Chagas www.con- 
cursosfcc.com.br.

Ficou estabelecido que 
a vista da Folha de Repostas 
da Prova Objetiva, da Prova 
Discursiva Redação e da Pro
va Discursiva-Estudo de Caso, 
nos termos dos itens 14.4 a 
14.6 do Capítulo 14 do Edi
tal de Abertura do certame, 
estará disponível durante 0 
período recursal referente ao 
resultado preliminar das pro
vas, no site da Fundação Car
los Chagas www.concursos- 
fcc.com.br, de acordo com 
as instruções constantes na 
página do Concurso Público.

Os recursos referentes 
aos resultados das Provas 
deverão ser interpostos no 
prazo de 2 (dois) dias úteis 
subsequentes à publicação 
deste Edital, exclusivamente 
por meio do site da Funda
ção Carlos Chagas www.con- 
cursosfcc.com.br, de acordo 
com as instruções constantes 
na página do Concurso Pú
blico.

Tribunal m antém filho de Edison 
Lobão livre da prisão da Lava Jato
Os desembargadores da 8.* 

Turma do Tribunal Regional Fe
deral da 4 -4 Região (TRF-4) jul
garam nesta quarta, 13, habeas 
corpus de Márcio Lobão, filho 
do ex-senador e ex-ministro Edi
son Lobão, e mantiveram 3 liber
dade provisória que já havia sido 
concedida liminarmente no dia 
13 de setembro pelo relator do 
processo, desembargador fede
ral João Pedro Gebran Neto.

Márcio Lobão foi preso pre
ventivamente em setembro du
rante as investigações deflagra
das pela Polícia Federal na fase 
65 da Operação Lava Jato.

A decisão do TRF-4 foi dada 
de forma unânime em sessão de 
julgamento do colegiado ocorri
da nesta quarta, 13.

Márcio Lobão é investigado 
por supostos crimes de corrup
ção e lavagem de dinheiro rela
cionados a contratos celebrados 
entre 0 Grupo Estre e a Trans- 
petro, e entre a Odebrecht e a 
Petrobras para a construção da 
usina hidrelétrica de Belo Monte.

Segundo a Lava Jato, ele 
operacionalizava 0 recebimen
to da propina paga ao pai pelas 
empresas e incorporava parte 
significativa ao seu patrimônio. 
Mais de R$ 10 milhões teriam 
sido entregues em espécie no 
escritório de advocacia da mu
lher de Márcio.

A defesa ajuizou 0 habe
as corpus em 11 de setembro, 
argumentando a ausência de

contemporaneidade dos fatos 
investigados, que teriam sido 
praticados entre 2008 e 2014, 
e a inexistência de requisitos 
autorizadores para a prisão pre
ventiva.

Os advogados do filho do 
ex-senador ainda apontaram a 
nulidade das investigações em 
decorrência de compartilhamen
to ilegal de dados bancários e 
fiscais entre a Receita Federal e 
0 Ministério Público Federai, con

forme decidido pelo Tema n° 990 
do Supremo Tribunal Federal.

A defesa requisitou 0 de
ferimento de liminar para que 
Márcio Lobão fosse colocado 
imediatamente em liberdade.

0  desembargador Gebran 
Neto concedeu 0 pedido de 
liminar e revogou a prisão pre
ventiva.

Na sessão desta quarta, a 8.' 
Turma analisou 0 mérito do ha
beas corpus e decidiu dar parcial

provimento para manter a liber
dade provisória com a fixação 
de medidas cautelares diversas 
da prisão, negando, entretanto, 
0 pedido da defesa de nulidade 
das investigações com base no 
decidido pelo STF no Tema n° 
990.

Para continuar em liberda
de, Márcio Lobão terá que cum
prir as seguintes medidas: paga
mento de fiança fixada em R$ 5 
milhões; proibição de deixar 0 
País sem autorização do juízo, 
devendo entregar todos os pas
saportes que possuir; proibição 
de fazer contato de qualquer 
forma, mesmo por intermédio 
de terceiros, com os demais in
vestigados ou com empregados 
da instituição financeira da qual 
foi desligado; comparecimento 
obrigatório ao interrogatório 
judicial e demais atos do proces
so a que for chamado, exceto 
se expressamente dispensado 
pelo juízo.

0  relator entendeu que a 
decisão de primeira instância 
que decretou a prisão 'carece 
de apresentação de justificativa 
específica em relação à custódia 
preventiva' e, dessa forma, ‘é 
viável a concessão de liberdade 
provisória a Márcio’.

Em seu voto, Gebran tam
bém destacou que a proibição 
de contato com outros inves
tigados não se aplica à mulher 
e demais familiares de Márcio, 
como 0 pai Edison Lobão.

I ã o  Lois em Abras” é solicitado por losoé Pinheiro para a zona rural
Fazer a solicitação de expan

são do programa "São Luís em 
Obras” para os bairros e outras 
localidades situadas na Zona Ru
ral do município de São Luís foi 
a maneira que 0 vereador Josué 
Pinheiro (PSDB) encontrou ao 
apresentar junto a Mesa Diretora 
da Câmara Municipal 0 requeri
mento n° 724/2019, para apre
ciação em plenário, solicitando 
que 0 prefeito Edivaldo Holanda 
Júnior (PDT), “autorize 0 setor 
competente de sua administra
ção a realizar estudos técnicos,

no sentido de realizar serviços de 
recuperação das ruas 1 e da Bom
ba, no bairro Residencial Shalon, 
localizado na Zona Rural”.

As ruas dos bairros do Re 
sidencial Shalon, citadas pelo 
parlamentar tucano “estão ne 
cessitando urgentemente de ser
viços para sua recuperação, pois 
estão em péssimas condições de 
trafegabilidade, pois encontram- 
-se esburacadas, 0 que dificulta 
0 trânsito de veículos e pedes
tres”, explica ele acrescentando: 
“em razão do seu estado lastimá

vel, somente uma ação imediata 
do poder público irá contribuir 
para a melhoria da mobilidade 
dos usuários daquelas vias”.

0 vereador destaca que "é 
notório 0 trabalho que a prefei
tura vem realizando em diversos 
bairros de São Luís”, e completa 
afirmando que “é exatamente 
por reconhecer a dimensão do 
que tem sido feito, beneficiando 
a nossa população é que apre 
sento esse pedido, já que os 
bairros da Zona Rural necessitam 
muito de um trabalho efetivo

por parte da prefeitura, e solici
to estudos p3ra a inclusão desse 
pleito no programa ‘São Luís em 
Obras".

Para finalizar, Josué Pinheiro 
diz ter "confiança no trabalho 
em busca do bem-estar da popu
lação, e com as ações que vêm 
sendo implementadas como 0 
‘São Luís em Obras’, esperamos 
ter atendida a nossa solicitação, 
0 que contribuirá para a melhoria 
do problema de mobilidade, não 
só no Residencial Shalon como 
em áreas adjacentes”. (A.B.)

Todas as sextas
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EM SÃO LUÍS

Procon/MA e conselho de Educacão 
Física fiscalizam academias

O Instituto de Promoção e De
fesa do Cidadão e Consumidor do 
Maranhão (Procon/MA) iniciou, 
na quarta-feira (13), mais uma 
ação em defesa dos direitos do 
consumidor. Desta vez, em con
junto com 0 Conselho Regional de 
Educação Física (CREF21), 0 órgão 
fiscalizará, nesta primeira etapa, 
40 academias em municípios da 
Região Metropolitana de São Luís.

A primeira fase da operação,

que segue até 0 dia 20 de novem
bro, tem como objetivo vistoriar 
0 cumprimento da legislação vi
gente, como a permanência de 
profissionais de Educação Física 
registrados no Conselho, ter 0 
registro no CREF21, emitir nota 
fiscal, disponibilizar 0 Código de 
Defesa do Consumidor (CDC) aos 
alunos, além de informar correta
mente sobre a precificação e itens 
de segurança.

“Todo estabelecimento vol
tado para a prática de atividades 
físicas precisa cumprir leis de fun
cionamento. Estamos alertando 
e orientando os proprietários de 
academias para a necessidade de 
estarem legalizados e de realiza
rem manutenções periódicas que 
resguardem a vida, saúde e segu
rança dos consumidores”, reforça 
a presidente do Procon/MA, Adal- 
tina Queiroga.

Em outubro, uma academia de 
grande rede, em São Luís, foi noti
ficada, depois de denúncia de um 
aluno que, enquanto fazia uso do 
aparelho Cross Over, sofreu uma 
lesão na cabeça com a quebra do 
equipamento. O estabelecimento 
também foi autuado por apresen
tar outras irregularidades, como 
ausência de acessibilidade no ba
nheiro masculino e extintor de in
cêndio despressurizado.

Inscrições abertas para oticlna 
de saberes tradicionais

Governo realizará Seminário 
sobre Reiorma Tributária

A Casa do Tambor de Crioula está 
recebendo inscrições para a terceira 
Oficina Saberes Tradicionais com ativi
dades práticas e teóricas relacionadas 
à expressão cultural tambor de crioula 
do Maranhão. As inscrições vão até 0 
dia 26 de novembro e podem ser fei
tas na sede da casa, Rua da Estrela, no 
Centro Histórico de São Luís.

A oficina acontece de 27 a 29 de 
novembro, das 14 às i8h, na Casa do 
Tambor, com apresentação de dois 
módulos.

No primeiro módulo será tratado a 
Política da Salvaguarda do Tambor de 
Crioula com mestres e participantes 
do grupo Tambor de Crioula Arte Nos
sa. No módulo de aulas práticas serão 
transmitidos saberes ligados à dança, 
canto e ritmo.

A oficina foi selecionada no Edital 
de Credenciamento da Quarta do Tam
bor, que tem por objetivo proporcio
nar contato e vivência com a temática 
dos saberes tradicionais da prática do 
Tambor de Crioula do Maranhão.

O Governo do Maranhão, por meio 
da Secretaria de Estado da Fazenda 
(Sefaz), realizará, dia 22 deste mês, 0 
Seminário sobre a Reforma Tributária, 
com 0 tema “Construindo a Reforma 
Necessária”, no auditório Socorro Cas
telo Branco, no prédio sede da Sefaz, 
em São Luís, das 8h30 às i8h.

O objetivo é fomentar o debate so
bre as principais propostas de reforma 
tributária em discussão no país, buscar 
alternativas para corrigir anomalias da 
tributação no Brasil e para a simplifica
ção e modernização do sistema.

O público-alvo do evento são 
servidores públicos, em especial os 
da Sefaz, das Secretarias de Estado 
de Secretaria de Planejamento e Or
çamento (Seplan), de Gestão, Patri
mônio e Assistência dos Servidores 
(Segep), de Programas Estratégicos 
(Sepe) e do Instituto Maranhense de 
Estudos Socioeconômicos e Cartográ
ficos (Imesc), instituições de ensino 
superior e os Conselhos Regionais de 
Economia, de Administração, 0 de con
tabilidade e Ordem dos Advogados do 
Brasil (OAB).

M  D ssa ife p fo f Sm i C ss ks’ 27,Apea&R>&üfô1IA -  vEP: 65Í81-80.

98 98840-5656 
98 99233-0537 
98 98467-5267

Nascimento. Casamento, Óbito, Pmtesto 
Imobiliárias, Crédito aporte Caixa.

Débitos Municipais, Antecedentes Criminais, Débitos Ambien
tais, Participação Societária, Divórcio Extrajudicial, inventário 

iNCRA, Regularização tíe Imóveis.

COMODIDADE. ECONOMIA 
E AGILIDADE PRA VOCÊ!!! 
SIMPLES RÁPIDO E FÁCIL

“Quando julgares alguma causa, julgue com Consciência e Justiça!'’

Enoch Ribeiro de Vasconcelos. Oficial de Registro de Casamento. 
Da4«2ona-Anl.São luis-MA

EDITAI DE PROCLAMAS N» 1990 /2019 Prato: 15 dias.

Oficial de registro de Casamento da 4' Zona -  COHAS Anil, nesta capitai, FAZ SABER, a twem

Enoch Ribeiro de Vasconcelos. Ofidal de Registro de Casamento.
Da 4* 2ona -  And. São Luís -  MA

EDITAL DE PROCLAMAS N* 1786 /2019 Prato: 15 dias.

Ofidal de registro de Casamento da 4* Zona -  COHA8 And, nesta apitai, FAZ SABER, a quem

| GYAN LEANDRO ANCHIETA CAVALCANTE |
de nacionalidade de nacionalidade

1 Brasileira
estado civil

1 SOLTEIRO 1 SOLTEIRO
Profissão
| Estudante
filho de

I Edvaldo Lopes Marques 1 I Agenor Ribeiro Cavalcante
| e de Mana SJvana Oliveira Marques 1 e de OITO Regia Anchicta Cavalcante
Residente edomiohado nesta capital, Residente e domiciliado nesta apitai.

| JUCIANA SILVA SOUSA
de nacionalidade de nacionalidade
| Brasileira | Brasileira

estado ceai
1 SOLTEIRA

profissão p-ofissão
| Estudante
Filha de
1 Jurandir Sousa

| e de Mana de Fátima Lopes Silva 1 e de Diana silva Sousa

residente e domiciliada nesta Capital, requerem a habilitação para casamento. Quem tiver residente e domiciiada nesta Capital, requerem a habilitação para casamento. Quem tiver
conhecimento de algum impedimento e/ ou causa suspensiva (art. 1SZ1 e 15Z3), do Código conhecimento de algum impedimento e/ ou ausa suspensiva (art. 1S21 c 1523). do Código

Cvil. poderá apresentá-lo, por esento peranle este cartório.
São luís (MA). 14 de novembro de 2019. São luis (MA), 14 de novembro de 2019.

(ENOCH RIBEIRO DE VASCONCÉLOSI

Enoch Ribeiro de Vasconcelos, Oficial de Registro de Casamento. 
Da 4* Zona -  Arvl, São luís -  MA

Enoch Ribeiro de Vasconcelos, Oficial de Registro de Casamento. 
Oa 4* 2ona -  Anil, São Luis -  MA

EDITAL DE PROCLAMAS N« 1783 /2019 Prato: IS dias. EDITAL DE PROCLAMAS N» 1785 /2019 Praio: 15 dias.

Oficial de registro de Casamento da 4> Zona -  COHAB Anil, nesta apitai, FAZ SABER, a quem Ofidal de registro de Casamento da 4* Zona -  COHAB Aml. nesta apitai, FAZ SABER, a quem

1 JOÃO DAMASCENO OLIVEIRA DA SILVA | VINÍCIUS CABRAL ARRUDA
de nacionalidade de nadonalidade
| Brasileira | Brasileira
estado dvfl estado civil
1 SOLTEIRO | SOLTEIRO
Profissão Profissão

| Consultor de vendas
filho de filho de
i Inoccncio Tomás da SOva 
1 e de Mablde Oliveira da Silva

I Marcelo S4va Arruda 
| e de Elia Cnstina de Sousa Cabral

Residente e domiciliado nesta apitai, Residente e domiciliado nesta apitai,

e 1 1 | GRACRENE SANTOS DOS SANTOS
de nacionalidade de nadonalidade

| Brasileira
estado dvO

| DIVORCIADA | SOLTEIRA
profissão

| Autónoma
Filha de filha tíe
I Francisco Roque da Síva 
1 e dc Clance Rodrigues da Silva

I luis Alberto dos Santos 
| e de Maria Divina Silva Santos

residente e domiciliada nesta Capital, requerem a habiitação para casamento. Quem tiver 
conhecimento de algum impedimento c/ ou ausa suspensiva (art 1521 e 1523). do Código 
Civil, poderá apresentá-lo, por esento perante este artório.

SJo luís (MA), 14 de novembro de 2019.

residente e domidfiada nesta Capital, requerem a habitação para usamento. Quem tiver 
conhecmento de algum impedimento e/ ou ousa suspensiva (art 1521 e 1523). do Código 
Cnnl. poderá apresentá-lo, por escrito perante este artório.

São Luís (MA). 14 de novembro de 2019.

e
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A  p a r t i d a  entre Fla- 
m engo x Vasco, v á l i -

Pe^° ^ am Peonato 
T "  Brasileiro foi m arca

da p o r muitos g o l s  e 
grandes emoções. T a l v e z ,  o  m e
lhor j o g o  realizado na com peti
d o  de 2019.

MODERNAS INSTALAÇÕES

VA  A venida Brasil, via que 
liga o Ò lh o  D 'água ao bairro 
Divineia está praticam ente  
intrafegável, principalm en
te, na altura do antigo p o n 

to  final de ônibus.

inaugurada nova sede das Promotorias de Justiça de Caxias
Foi inaugurada na tarde des

ta quarta-feira, 12, a nova sede 
das Promotorias de Justiça de 
Caxias. As obras do novo prédio 
foram inidadas no final de 2017 e 
0 investimento total realizado foi 
de R$ 2.647.355,42, com recursos 
provenientes do Fundo Especial 
do Ministério Público (Fempe).

Além de membros e servi
dores do Ministério Público do 
Maranhão, estiveram presentes 
autoridades dos poderes Executi
vo e Legislativo municipais, Poder 
Judiciário, Defensoria Pública, 
Polícias Civil e Militar, além de 

/-— ^promotores de justiça que atua- 
am na comarca, representantes 

da sociedade civil e lideranças re
ligiosas.

No começo da solenidade, 
durante 0 hasteamento das ban
deiras, a banda Ura Municipal 
executou os hinos do Brasil e de 
Caxias. Durante a cerimônia, a 
benção foi dada pelo padre Riba
mar.

A nova sede, cujo terreno foi 
doado ao Ministério Público do 
Maranhão pela Prefeitura de Ca
xias, tem 928,61 ml e está situada 
na Avenida Norte-Sul, s/n°, Cam
po de Belém, ao lado do Fórum 
Desembargador Almada Uma, na 
Cidade Judiciária. O imóvel terá 
recepção, 12 gabinetes, 17 salas, 
auditório, copa, área de serviço, 
banheiros e estacionamento. A 
sede das Promotorias de Caxias 
está entre as quatro maiores do 
Maranhão.

SEDE MODERNA
Na cerimônia, 0 primeiro a se 

pronunciar foi 0 diretor-geral 
da Procuradoria Geral de Justi
ça, promotor de justiça Emma- 
nuel Guterres Soares, que apre
sentou os detalhes da obra de 
construção da nova sede, com 
a apresentação de fotos e com 

^— ^a descrição dos valores inves- 
:dos, dos compartimentos do 

jrédio e das fases dos traba- 
ihos. "No momento, a sede 
das Promotorias de Justiça de 
Caxias é apenas menor que as 
de São Luís e Imperatriz. É um 
prédio de grande porte, pensa
do para 0 futuro, com muitos 
gabinetes e salas, dotado de

<8..

.

Membros do MPMA foram homenageados

Autoridades participaram do evento

Membros do MPMA participaram de inauguração

Promotorias de Justiça de Caxias têm nova sede

acessibilidade, internet e segu
rança”, disse.

O diretor das Promotorias de 
Justiça de Caxias, André Luís Lo
pes Rocha, saudou os presentes, 
fez referência ao poeta caxiense 
Gonçalves Dias e agradeceu 0 
esforço empreendido pela admi
nistração superior para a cons
trução da nova sede. “A inaugu
ração do novo prédio simboliza 
não somente uma nova referên
cia, mas a renovação do nosso 
compromisso na construção da 
cidadania e da justiça social, que 
cada promotor, integrante desta 
comarca, busca realizar cotidia
namente”, enfatizou.

O vice-presidente da Asso
ciação do Ministério Público do 
Estado do Maranhão (Ampem), 
Gilberto Câmara França Júnior, 
cumprimentou a todos os pre
sentes e destacou a atenção

dada pelo procurador-geral de 
justiça, Luiz Gonzaga Martins 
Coelho, às comarcas do interior 
do estado, com a construção de 
novas sedes que proporcionam 
melhores condiçõases de traba
lho e melhor atendimento à po
pulação. "Neste dia especial, na 
cidade tradicional de Caxias, uma 
das mais importantes do Brasil, 
palco da Balaiada, recebemos 
este magnífico prédio, que a par
tir de hoje servirá de referência 
na busca pela justiça”, declarou.

ORGULHO
Representando 0 governa

dor Flávio Dino, 0 secretário de 
Estado de Turismo, Catulé Júnior, 
parabenizou 0 chefe do MPMA. 
Luiz Gonzaga Coelho, pela cons
trução da nova sede, uma das 
mais modernas do Ministério 
Público no interior do estado. 
"Como caxiense, este fato é mo

tivo de orgulho e de muita satisfa
ção, dada a importância que esta 
cidade tem no contexto social, 
político e econômico do estado”.

O prefeito Fábio José Gentil 
Pereira Rosa, afirmou estar muito 
feliz com a inauguração do novo 
prédio, porque é mais uma obra 
que vem destacar a importân
cia da cidade. “A inauguração 
das Promotorias reflete 0 bom 
momento que Caxias vive. Nós 
estamos aqui para contribuir e 
estamos felizes porque a popula
ção precisa de uma infraestrutura 
adequada de atendimento".

O presidente da Assembleia 
Legislativa do Maranhão, depu
tado estadual Othelino Neto res
saltou que a nova sede significa 
o fortalecimento da atuação do 
Ministério Público no município 
de Caxias. "Com quase 180 mil 
habitantes, a cidade já merecia

que a instituição tivesse uma 
sede que pudesse abrigar bem 
os promotores e promotoras, os 
servidores e servidoras, e sobre
tudo os cidadãos que vêm aqui 
em busca da proteção da justi
ça”, destacou.

CIDADANIA
Após saudar todos os presen

tes, 0 procurador-geral de justiça, 
Luiz Gonzaga Martins Coelho, 
ressaltou que 0 novo prédio das 
Promotorias de Caxias é a 35a 
sede do Ministério Público inau
gurada pela atual gestão e vem 
redobrar o dever institucional de 
bem atender a sociedade. "É 0 
cidadão, que custeou esta obra 
grandiosa, o principal usuário e 
destinatário dos nossos servi
ços. Somos a verdadeira casa da 
cidadania brasileira. Portanto, 
senhores promo tores e servido
res devemos atender com alegria

nos olhos e no coração a todos 
que vierem aqui, porque esta é 
a casa do povo. E 0 local onde 
todos vêm solicitar amparo e a 
nossa missão é defender a justiça 
e a democracia em nosso país”, 
declarou.

Da administração superior do 
parquet maranhense, também 
esteve presente o corregedor- 
-geral do Ministério Público do 
Maranhão, Eduardo Jorge Hiluy 
Nicolau; e 0 diretor da Secreta
ria para Assuntos Institucionais, 
Marco Antonio Santos Amorim.

Também compuseram a 
mesa da solenidade 0 presiden
te da Câmara de Vereadores de 
Caxias, vereador Catulé; o diretor 
do Fórum de Caxias, juiz Aílton 
Lima; a coordenadora da Defen
soria Pública em Caxias, Gerusa 
de Castro; além do conselheiro 
estadual da Ordem dos Advoga
dos do Brasil (OAB), Elmary Ma
chado Torres Neto.

Durante 0 evento, 0 procura
dor-geral de justiça, Luiz Gonzaga 
Martins Coelho, realizou a entre 
ga do certificado em homena
gem aos promotores e promoto
ras de justiça aposentados pelas 
relevantes contribuições pres
tadas à sociedade. Recebeu a 
homenagem, em nome de todos 
os membros aposentados que 
atuaram na comarca de Caxias, o 
promotor de justiça aposentado 
Edelson da Silva Almada Lima.

HOMENAGEM
À noite, 0 procurador-geral 

de justiça recebeu 0 título de ci
dadão caxiense. A cerimônia foi 
realizada na Câmara Municipal de 
Caxias e presidida pelo vereador 
Catulé. A iniciativa de propor 0 
título a Luiz Gonzaga Coelho foi 
do vereador Justino Lima, conhe
cido como Tevi, e aprovada por 
unanimidade.

Estiveram presentes promo
tores de justiça e outras autori
dades, inclusive 0 prefeito Fábio 
Gentil. Em seu discurso, Luiz 
Gonzaga Coelho relembrou gran
des nomes caxienses, dentre os 
quais destacou Gonçalves Dias, 
e os importantes fatos históricos 
ocorridos no município, como a 
Balaiada.

PREFEITURA MUNICPAL DE CIDELÂNDIA 
AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL N.° 032/2019
OBJETO: Contratação de empresa para fornecim ento e administração 

de cartão magnético ou com chip destinado ao pagamento de Benefício 
Assistencial.

ABERTURA: 29 de novembro de 2019, ás 09:00 horas.
ENDEREÇO: Av. Henrique de La Roque s/n°, Bairro Centro.
TIPO LICITAÇÃO: Menor preço por item.
OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital e seus anexos estão à disposição dos 

interessados na Comissão Permanente de Licitação -  CPL, situada a Av. 
Henrique de La Roque s/n, Cidelândia -  MA. Das 8 ás 12 hs onde poderão 
ser consultados gratuitamente ou obtidos mediante 0 pagamento no valor 
de R$20,00 (vinte reais) através de Documento de Arrecadação Municipal 
- DAM ou ainda pelo site www.cidelandia.ma.gov.br. Onyklley Fatiano Do
mingos Soares - PREGOEIRO.

CASA NO MONTE CASTELO
Vende-se na Rua Paulino Sousa, 40. Com dois pavimen

tos, com cinco quartos, mais um ponto comercial. Toda na 
laje. Tratar com João Câmara (98 9 8725 5477).

Equatorial NA informa sobre atendim ento durante 
0 feriado de Proclamação da República

Neste dia 15 de novem
bro é comemorado 0 Dia da 
Proclamação da República do 
Brasil. E, para que você pos
sa se programar durante este 
feriado prolongado, a Equato
rial Maranhão informa sobre o 
horário de funcionamento dos 
postos de coleta do Ecocemar 
e também das agências pre
senciais de atendimento ao 
cliente.

Na sexta-feira (15/11) os 
postos de coleta do Ecocemar, 
e os pontos de atendimento 
presenciais não funcionarão

em todo 0 Estado. O ECOCE
MAR retoma suas atividades 
normais: no sábado (16/11), das 
8h às 12b, já o atendimento 
presencial retoma com suas 
atividades normais na segun
da-feira (18/11).

Para você passar o feriado 
com tranquilidade, a Equato
rial Maranhão disponibiliza 
vários canais de atendimento 
para facilitar a vida dos con
sumidores de energia elétrica, 
caso precisem de ajuda. Os 
clientes que quiserem infor
mar Falta de Energia, pegar

uma segunda via de conta ou 
pedir religação, poderão fazer 
pelo WhatsApp, no número 
(98) 2055-0116 e, serão atendi
dos peia Clara, Assistente Vir
tual, desenvolvida com tecno
logia de inteligência artificial.

Outra opção é 0 novo apli
cativo para smartphpnes, bem 
mais leve e fácil de usar, que 
facilita a solicitação de servi
ços como: informar/ falta de 
energia, consultar débitos, 
emitir segunda via da conta e 
outros serviços. £ por fim, um 
site; totaimente novo, 0 www.

equatorialenergia.com.br, 
que permite realizar além dos 
serviços já disponíveis com a 
Clara e no aplicativo, muitos 
outros. Tudo isso sem filas, 
em qualquer dia, em qualquer 
horário.

Outro canal de atendi
mento disponível 24 horas 
é a Central de Atendimento 
116, que funciona todos os 
dias da semana, com ligação 
gratuita e também pode ser 
utilizada pelos clientes que 
buscarem atendimento du
rante 0 feriado.

Extra t È k  98 98525-5974
1ÜS7 EXTBAREDACAO@GNAIL.CON

SÃO LUÍS-MA
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Enfrentar o Messi delia » treinador 
brasileiro a noite toda sem dormir

Jesus elogia “espetáculo”, mas 
lamenta empate contra o Vasco

O técnico Tite não quis re
velar a escalação do Brasil para 
enfrentar a Argentina, nesta 
sexta-feira, às Mh, em Riad, na 
Arábia Saudita, no estádio King 
Saud University. O treinador da 
seleção brasileira foi para a pri
meira coletiva de imprensa na 
data Fifa de novembro, a última 
do ano, após o treino de véspe
ra da partida. Na pauta, ausên
cia de Neymar, a chegada de 
Rodrygo, em ascensão no Real 

/  ''Madrid, os últimos maus resul- 
ados - sem vencer há quatro 

jogos - e... ele, Messi.
Melhor jogador do mundo 

por seis vezes na premiação da 
Fifa, o craque argentino ganha, 
mais uma vez, atenção especial 
de Tite. Sem cansar de elogiar o 
jogador do Barcelona, o treina
dor lembrou que nunca vive ro
tina normal quando vai enfren
tar o argentino.

- Continuo sem dormir direi
to para neutralizar um jogador 
com capacidade extraordinária 
- disse Tite, sem revelar de que 
maneira vai marcar o craque.

- Ele é um jogador diferen
te, tem qualidades técnicas 
impressionantes. Mas a gente 
nunca neutraliza um jogador 
assim. Diminuímos as virtudes. 
Futebol é um esporte coletivo. 
Um coletivo forte vai poten
cializar um Coutinho, Firmino,

Willian, assim como Otamendi, 
Aguero... Estamos tratando de 
Messi. Ele é um jogador dife
renciado. Quando eu estava no 
Corinthians, passava três dias 
para ver como ia marcar o Ney
mar. Me criei no Caxias contra o 
Ronaldinho Gaúcho. O trabalho 
em equipe pode potencializar,

depois o talento individual aju
da - comentou o treinador da 
seleção brasileira.

Com mudanças recentes na 
equipe, saindo de um 4-2-3-1 usa
do nas eliminatórias e na Copa 
do Mundo, que tinha no meio 
de campo para frente Casemi- 
ro, Paulinho, Renato Augusto,

Coutinho, Neymar e Jesus, para 
um sistema mais próximo de 
um 4-3-3 ou 4-4-2 - com Casemi- 
ro e Arthur, Coutinho e às vezes 
Neymar pelo meio, mais Gabriel 
Jesus na direita e Firmino no 
ataque -, Tite procura a forma
ção ideal em mais um período 
de preparação.

- São 23 jogos oficiais, tra
duzindo em números (0 retros
pecto). Sem fingir modéstia, 
me orgulha a forma da equipe 
jogar, tem média de 2,2 gols por 
jogo. Destes 23, 17 vitórias. A 
equipe gosta de jogar, propõe, 
é alegre sem ser irresponsável. 
A ideia está bem clara nesses 23 
jogos. Agora a equipe está num 
período de se reinventar, ela e 
seu técnico, eu me reinventan
do em cima de novos jogado
res. Estamos nos reinventando 
para uma competição que vem 
em seguida. Mas dentro de uma 
ideia - comentou.

Tite não confirmou a esca- 
lação, mas deu a entender que 
pode fazer mudanças na equipe 
base. Uma das possibilidades 
envolve 0 atacante Rodrygo, do 
Real Madrid. Titular na equipe 
de Zidane, 0 garoto de 18 anos 
vive boa fase e é uma atração 
nesta convocação. Sem falarem 
chance de saída para 0 jogador, 
ele fez questão de elogiar a pos
tura de Rodrygo.

Pela primeira vez, 0 Flamen
go sofreu quatro gols em um 
mesmo jogo sob 0 comando de 
Jorge Jesus. O técnico não gos
tou do sistema defensivo, mas 
viu méritos do Vasco e elogiou o 
clássico que terminou empatado 
por 4 a 4 (veja os lances no vídeo 
acima) como um “espetáculo”. 
Porém, admitiu 0 “sabor amar
go” para 0 Rubro-negro, que 
vencia até os acréscimos do se
gundo tempo:

- Quem veio ao Maracanã 
ver o jogo, independentemen
te do time, saiu daqui com um 
espetáculo, um excelente jogo. 
Para 0 Flamengo foi um resul
tado amargo. Mas somamos 
mais um ponto, poderiam ser 
mais dois, mas estamos a cinco 
rodadas do final. Independente- 
mente dos objetivos de cada um, 
um dérbi é sempre complicado, 
em qualquer país, seja no Brasil 
ou em Portugal. Tudo se altera, 
se transforma, e normalmen
te quem está mais embaixo na 
classificação se transforma ainda 
mais.

CO NFUSÃO
- Situações de bate boca são 

normais. Mas quando dirigente 
entra no meio e agride os joga
dores, como fez 0 senhor do Vas
co que não me interessa saber 0 
nome, é grave. Foi falta de res
peito ao Vasco, que tem história. 
Esse senhor não tem capacidade 
para estar no Vasco.

ERROS DEFENSIVO S
- Em como treinador tenho 

preocupações e vamos tentar 
corrigir a equipe defensivamen
te. Mas o setor ofensivo do Fla
mengo faz com que os adver
sários errem. O Vasco fez que 
a nossa defesa errasse mais do 
que 0 habitual. Vou analisar. Mas 
0 futebol tem que ser valoriza
do. Nossa equipe, quando perde 
a bola, sabe se reorganizar rapi
damente. E hoje não soubemos 
nos reorganizar rapidamente. E

isso foi um dos motivos por ter
mos sofridos quatro gols.

TIM E ANSIOSO?
- Jogadores são humanos, 

tem sonhos, ansiedades... Por
tanto, cabe a mim fazer com que 
seja uma equipe mais racional do 
que emotiva. Hoje perdemos um 
pouco do equilíbrio emocional e 
tático. É isso que um treinador 
tem que sentir e passar para 
seus atletas. Quando se está em 
um clube que em 25 ganhou só 
um campeonato (Brasileiro de 
2009), não está acostumado a 
ganhar. Portanto, quando não 
está habituado, se desconfia de 
tudo. E não é isso que vai acon
tecer com os meus jogadores. 
Tenho certeza.

IN VEN CIB ILID A DE
- Abordamos aqui 0 que não 

fizemos bem e aquilo que não 
fizemos tão bem. Saímos com a 
sensação de que poderíamos ter 
ganho 0 jogo. Mas também com 
a certeza que não perdemos há 
23 jogos, somos líderes e nossos 
adversários estão muito mais 
preocupados do que nós.

POUPAR CONTRA
O GRÊM IO?
- É verdade que 0 jogo do 

Grêmio antecede a final que 
toda a nação do Flamengo so
nha. Portanto, temos que pen
sar, mas a equipe não será a 
mesma, temos três jogadores 
suspensos (Arão, Gerson e Bru
no Henrique). Vamos olhar o que 
é mais importante para 0 clube, 
que está próximo de conquistar 
dois títulos. Vamos pensar uma 
forma para que 0 time não fique 
desequilibrado e possa somar 
pontos contra 0 Grêmio. Qual
quer ponto nesse momento é 
importante, e vamos pensar no 
time que vamos mandar a cam
po. Temos 0 máximo de respeito 
pelos jogadores, comissão técni
ca e torcedores do Grêmio. Olha
mos para 0 Grêmio como nosso 
rival e nada mais do que isso.

C A R T A  A O S  F U T U R O S  A S S IN A N TES
NÂG PERCA TEMPO! Aproveite essa 

promoção de fim de ano e faça logo soa 

assinatura do Jornal EXTRA, e acompa

nhe as notícias do Maranhão, do Brasil 

e do Mundo de um jeito diferente, sem 

frescura e sem firulas!!!

A promoção vai até quando durar o 

estoque... São três tipos de assinaturas 

pelo preço de uma (Impresso, PDF pelo 

email e pelo WhatsApp).

0  Jornal EXTRA é um pequeno grande 

jornal que iniciou sua drculação meado 

de 2004, chegou comendo pelas beira

das, devagarzinho, distribuindo simpatia 

e assim conseguiu se consolidar nesse 

traiçoeiro mercado jornalístico.

Não perca essa oportunidade de ter 

0 Jornal EXTRA na sua biblioteca, na sua 

estante, no seu escritório, na sua banca 

de frutas, na sua caeira, no seu lava jato, 

no seu banheiro, na sua churrasqueira, 

enfim... 0 EXTRA tem mil e uma utilida

des.

Adquira logo a sua assinatura e tenha 

uma boa leitura por apenas RJ 300,00 

anual. *

98 98525-5974 / 98 3221-6649
SÃO LUÍS-MA
SEXTA-FEIRA, 15 DE NOVEMBRO DE 2019 0 98 98525-5974
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P e r g u n t a  d o  DIA
Q ua n d o  vá o  ser iniciados  os

S E R V IÇO S  D E R E V IT A LIZ A Ç Ã O  DA

Praça J o ã o  L isboa e Largo  do  
C arm o , no  C entro  de SAo 

Luls?

CONCEITOSOCIAL
P o r : Liuanne SA l il ia n n e je s u s @ h o t m a il .c o m

Reflexão
REFLEXÃO:
" T u d o  t e m  o  s e u  t e m p o

DETERMINADO, E HÁ TEMPO PARA 

TODO 0  PROPÓSITO DEBAIXO D O  CÉU."

-  Eclesiastes 3:1

Moto Club/APCEF e Solar representarão o 
Maranhão na Taça Brasil de Fut7

A partir desta sexta-feira (15), a 
cidade de Fortaleza será palco da edi
ção de 2019 da Taça Brasil de Futebol 
7, competição promovida pela Confe
deração de Futebol 7 do Brasil (CF7B). 
Ao todo, 24 equipes de todo 0 país 
estarão na disputa pelo título. 0  Mara
nhão, por exemplo, contará com dois 
representantes no torneio nacional. 
São eles: Moto Club/APCEF e Solar E.C.

"Estamos muito confiantes que tan
to 0 Moto quanto 0 Solar façam boas 
campanhas na Taça Brasil. São duas equi
pes muito qualificadas e que vão dar 0 
seu melhor para conquistar esse título 
para 0 futebol 7 maranhense. Estamos 
aqui na torcida por bons resultados”, dis
se 0 presidente da Federação Maranhen
se de Futebol 7, Waldemir Rosa.

\ As equipes maranhenses estão

confirmadas na Taça Brasil e não terão 
vida fácil. Dono de uma das camisas 
mais tradicionais do Estado, 0 Moto 
Club/APCEF caiu no Grupo B, uma cha
ve que conta, ainda, com dois times 
cearenses e um potiguar.

Na rodada de abertura, 0 Papão 
entra em campo às Mhio de sexta-fei
ra para encarar 0 Roma-RN. No mes
mo dia, mas às 2ohio, a equipe rubro- 
-negra enfrentará os donos da casa: 0 
Eusébio-CE.

Se tudo correr bem para os mara
nhenses, 0 duelo do sábado (16) dian
te do Holanda Eusébio-CE será para 
confirmar 0 Moto Club/APCEF na se
gunda fase da Taça Brasil. Para 0 téc
nico Magno Fróz, sua equipe chegará 
forte e com boas chances de avançar 
aos mata-matas.

Alunos do Dom Bosco encenam Ópera 
Sansão e Dalila neste sábado

Os alunos das classes de alfabetiza
ção do Colégio Dom Bosco encenarão, 
no próximo sábado (16.11) às 19H, a ópe
ra Sansão e Dalila; no encerramento do 
seu projeto especial de alfabetização.

0  exclusivo e premiado método de 
alfabetização, desenvolvido pela Dire
tora do Grupo Dom Bosco Ceres Mu- 
rad, utiliza 0 estudo completo de uma 
ópera -  incluindo música, interpretação 
e dança - como base para todo o rico 
processo de aprendizagem da leitura e 
da escrita, tendo a encenação da ópera 
estudada ao longo do ano como a cul
minância do processo, juntamente com 
0 lançamento do livro escrito pelos alu

nos, com uma releitura autoral da ópera 
estudada.

Com cenário do arquiteto Roose- 
velt Murad; adaptação, produção e di
reção de Ceres Murad e assistência de 
Direção de Raíssa Murad; a apresenta
ção de Sansão e Dalila será no Ginásio 
do Colégio Dom Bosco. No palco, os 
alunos da escola interpretarão 0 drama 
de autoria do compositor francês Ca- 
mille Saint-Saéns; que mostra a história 
do forte guerreiro Sansão na Palestina. 
Ele foi um verdadeiro líder hebreu, e 
derrotou os filisteus; mas não foi forte 
o suficiente para resistir à malícia da 
bela Dalila.

E s p e c i a l

LBV promove ação solidária de Natal
A Legião da Boa Vontade promove, 

anualmente, a sua tradicional campanha 
Natal Permanente da LBV —  Jesus, 0 Pão 
Nosso de cada dia!. A iniciativa visa anga
riar alimentos para compor as cestas que 
serão entregues a famílias em situação de 
vulnerabilidade social no estado do Mara
nhão. A campanha vai beneficiar 930 famí
lias de São Luís e de Satubinha/MA.

A ação complementa o trabalho que a 
LBV realiza ao longo do ano, por meio de 
serviços e programas socioeducacionais 
que promovem diariamente 0 desenvolvi
mento de crianças, adolescentes, jovens, 
adultos e idosos.

Neste ano, a meta é entregar em todo 
país mais de 40 mil cestas. A LBV conta 
com a ajuda da população para garantir o 
alimento na mesa dessas famílias, propor
cionando a elas um Natal mais digno, sem 
fome e feliz. A Solidariedade é 0 maior 
presente que essas famílias podem rece
ber, pois, em cada cesta, além do alimen
to fundamental para 0 sustento delas, há 
sorriso, amor e esperança, para que elas 
se sintam fortalecidas e possam lutar pe
los seus direitos.

Colabore com a Campanha de Natal da 
LBV. Em São Luís, as doações podem ser 
entregues na Rua Catulo da Paixão Cea
rense, 74, Vila passos. Telefone (98) 3214- 
1428. Acesse www.lbv.org. Siga, curta e 
compartilhe as ações da LBV nas redes so
ciais no endereço: LBVBrasil no Facebook, 
no Instagram e no YouTube.

PENINHA GOMES Cardápio Cultural peninhagomes@hotmail.com

Kiss fará 6 shows no Brasil em maio de 2020 durante turnê de despedida
A banda Kiss tem uma ex

tensa agenda de shows pelo 
mundo durante sua turnê de 
despedida. E, entre as apresen
tações, seis serão no Brasil. Em 
maio de 2020, a banda passará 
com a End Of The Road Tour 
por Porto Alegre, Curitiba, São 
Paulo, Ribeirão Preto, Uberlân
dia e Brasília.

Os ingressos começam a 
ser vendidos em 21 de novem
bro, à partir das 2oh.

Em setembro de 2018, a 
banda Kiss anunciou sua despe
dida dos palcos. Desde janeiro, 
0 grupo tem feito apresenta
ções de sua turnê de despe
dida, já tendo passando pelo 
Canadá, Estados Unidos, Méxi
co, Alemanha, Áustria, Rússia, 
Polônia, Ucrânia, França, Itália, 
Escócia, Inglaterra, entre ou
tros países.

"Tudo o que construímos 
e conquistado ao longo dessas 
mais de quatro décadas jamais 
poderia ter acontecido sem os 
milhões de pessoas pelo mundo 
que lotaram clubes, arenas e es
tádios ao longo dos anos. Essa 
será a celebração final com to

dos aqueles que já nos assistiram 
e a última chance para aqueles 
que não nos assistiram. Exérci
to Kiss, estamos dizendo adeus 
em nossa turnê final com nosso 
maior show já feito e vamos sair 
do mesmo jeito que entramos: 
poderosos e incessantes”, es
creveu 0 grupo em comunicado 
oficial divulgado no site.

LOCAIS E DATA DOS SHOWS
12/5 - Porto Alegre - Anfiteatro Arena do Grêmio
14/5 - Curitiba - Pedreira Paulo Leminsky
16/5 - São Paulo - Allianz Parque
17/5 - Ribeirão Preto - Arena Eurobike
19/5 - Uberlândia - Estádio Municipal Parque do Sabia
21/5 - Brasília - Ginásio Nilson Nelson

Restaurante Villa do Vinho Bistrô: 
uma excelente opção para oferiadão

A dica para quem vai ficar em São Luís nesse feriado da Pro
clamação da República (15.11) é curtir 0 jantar musical da Villa do 
Vinho Bistrô na Cohama. Com show intimista de lounge e MPB 
da cantora Katiana Duarte, e sem cobrança de couvert artístico.

0 restaurante e casa de vinhos comandada pelo empresário 
Werther Bandeira vai fechar no sábado (16.11) para eventos. Mas 
no domingo (17.11) a casa abre somente para almoço. Com op
ções de almoço executivo a R$ 49,90 além de pratos especiais 
para duas pessoas ou o delicioso menu a la carte para todos gos
tos. Destaque para 0 ambiente aconchegante, climatizado e com 
estacionamento privativo no Andreazza Center, na Av. Mário An- 
dreazza, na Cohama.

A cantora Katiana Duarte, acompanhada de Murilo Cardoso ao 
violão; que faz show intimista na Villa do Vinho Bistrô
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Mulher mata “parceira” com 
golpes de faca durante discussão

A mulher identificada como 
Larissa Rafaela Parente, de 21 
anos, foi presa em flagrante 
após matar a sua própria ami
ga, reconhecida como Carlia- 

—̂ Nne Conceição Craveiro, depois 
um desentendimento em 

^ódó, a 290 km de São Luís. A 
arma usada no crime foi uma 
faca.

Segundo a polícia, as duas 
mulheres ingeriam bebida alco
ólica na porta da casa de uma 
delas situada na Rua Viana, no 
bairro Codó Novo, em Codó, 
quando em algum momento 
por razões ainda não esclareci
das, a discussão começou e La

rissa matou a amiga com golpes 
de faca nas regiões do pescoço 
e do tórax.

Carliane Conceição ainda 
chegou a ser socorrida por uma 
equipe do Serviço de Aten
dimento Móvel de Urgência 
(Samu), mas ela já chegou sem 
vida ao Hospital Geral Municipal 
de Codó.

Larissa Rafaela Parente 
segue presa e agora vai ficar à 
disposição da Justiça. A polícia 
não informou se a suspeita ou 
a vítima tinham passagem por 
algum tipo de crime e só 0 in
quérito policial vai apontar as 
causas reais do homicídio.

Suspeito le  estuprar adolescente 
é preso em matagal

Um homem foi preso em 
Imperatriz, suspeito de estu
prar a enteada. Marco Antônio 
Coimbra, de 64 anos, foi pre
so na tarde de terça-feira (12) 
após ser apontado como sus
peito do abuso sexual de uma 
adolescente de 15 anos. Ele foi 
localizado em um matagal já no 
bairro Leandra, após a polícia 
montar uma força-tarefa para

O funcionário público Ber
nardo Sousa Almeida lotado no 
Departamento Estadual de Trân
sito, (DETRAN), foi preso por 
policiais da Superintendência 
Estadual de Combate à Corrup
ção, (SECCOR). Ele teve a prisão 
preventiva decretada pela Justi
ça por ser acusado de crime de 
corrupção.

De acordo com a investiga-

localizá-lo.
Depois da prisão, 0 suspei

to foi apresentado no Plantão 
Central da Polícia Civil. A vítima 
foi submetida a exames de con
junção carnal. Segundo a polí
cia, 0 homem ainda limpou as 
marcas de sangue que ficaram 
no local do crime e destruiu as 
roupas da vítima, também sujas 
de sangue.

ção, Bernardo solicitava dinhei
ro dos usuários prometendo 
facilitar vistorias, suspender 
multas e outras atividades cri
minosas. Ele teve a prisão pre
ventiva decretada pelo juiz da 
7° Vara Criminal da Capital. Ele 
também foi indiciado por falsifi
cação de documentos públicos 
e prática de advocacia adminis
trativa.

Funcionário do Dtíran vai em 
cana por crime de corrupção

■ SHBHBhDB3iBiSSisHbH

Acidente entre dois ônibus deixa 
motorista preso às (erragens

O motorista de um ônibus 
ficou preso às ferragens na ma
nhã desta quinta-feira (14) após 
uma batida envolvendo dois 
coletivos. O acidente aconte
ceu durante a madrugada, no 
cruzamento da Avenida Princi
pal do Jardim América com a 
Avenida 103, em São Luís.

Parte do muro de um ar

mazém foi derrubado, 0 que 
atraiu a atenção a atenção de 
populares. O motorista foi so
corrido pelo Serviço de Aten
dimento Móvel de Urgência 
(SAMU) e levado para uma 
unidade hospitalar da capital. 
Transeuntes informaram que 
um dos veículos podia estar 
sem freio.

PM é preso suspeito de executar 
envolvidos em assalto a banco
Foi preso, na tarde desta 

quarta-feira (13), um policial mi
litar do Grupo de Serviço Avan
çado (GSA) acusado de execu
tar suspeitos de participação no 
assalto a uma agência bancária 
no interior do estado. Outros 
militares também estariam en
volvidos no crime.

De acordo com a investi
gação, 0 PM teria participado 
da execução de dois dos assal
tantes envolvidos no assalto

à agência de Bacabal, a 240 
quilômetros da capital mara
nhense. Além dos homicídios, 
a polícia investiga ainda 0 desa
parecimento de cerca de R$ 45 
milhões de reais.

O caso aconteceu em de
zembro de 2018. Na época o 
roubo ganhou repercussão, já 
que pelo menos 30 homens se 
envolveram na ação. O valor to
tal levado da agência foi estima
do em R$130 milhões.
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Avião cal durante pouso, pega 
logo, mala 1 e iere nove

Uma aeronave caiu durante 
0 pouso na pista de um resort 
em Barra Grande, distrito do 
município de Maraú, no baixo 
sul da Bahia, na tarde desta 
quinta-feira (14). Segundo infor
mações da assessoria de comu
nicação da prefeitura do municí
pio e da Polícia Civil, 0 acidente 
ocorreu pouco depois das Mh e 
deixou uma pessoa morta e ou
tras nove ficaram feridas, entre 
elas uma criança.

Ainda não se sabe quantas 
pessoas ao todo estavam na ae
ronave, que é um jato executi
vo, e nem sobre 0 que provocou 
a queda do avião.

A pessoa que morreu, se
gundo a polícia, foi uma mu
lher, que ficou carbonizada. Os 
feridos foram encaminhados, 
inicialmente, para um posto de 
saúde de Barra Grande. As víti
mas não tiveram nomes e ida
des divulgadas.

Não há informações sobre 
0 estado de saúde dos sobrevi
ventes, que, segundo a prefeitu

ra, devem ser transferidos ainda 
nesta quinta para Salvador.

Um avião com capacidade 
para 8 passageiros e dois heli
cópteros, ambos do Grupamen
to Aéreo da Polícia Militar da 
Bahia (Graer), foram enviados 
de Salvador para Barra Grande 
para fazer 0 transporte das víti
mas até a capital baiana.

Conforme registro da Agên
cia Nacional de Aviação Civil 
(Anac), aeronave, um bimotor 
Cessna C550 fabricado em 1981, 
de prefixo PT- LTJ, é do empre
sário José João Abdalla Filho e 
está em situação regular.

0  Extra entrou em contato 
com 0 Banco Clássico, de pro
priedade de João Abdala, e uma 
pessoa da recepção da institui
ção disse que 0 empresário está 
no exterior.

Por meio de nota, a Polícia 
Civil informou que equipes da 
Delegacia Territorial de Maraú 
realizam os levantamentos ini
ciais para apurar a queda do 
avião.

C O M U N IC A D O
AUTO  PO STO  M A R A N H E N S E  D ERIVADO S D E  PETR ÓLEO  LTDA, 
to rna  púb lico  que requereu  da S ecretaria  de Estado de M eio  Am biente  
e R ecursos N a tu ra is -  SEM  A, R N LO  para  a a tiv idade  com érc io  varejista  
de com bustíve is  para  veícu los autom oto res p rocesso  n° 231050/2019, 
lo ca lizado  no m un ic íp io  de Santa R ita  - Ma.

C O M U N IC A D O
G. DO N. LOBO  JUNIOR, torna  púb lico  que requereu  da  S ecretaria  de 
Estado de M e io  Am biente  e  R ecursos Natura is -  SEM A, LAR  -  L icença  
A m b ien ta l de R egularização para a a tiv idade com érc io  vare jista  de 
com bustíve is  para  veícu los autom oto res p rocesso  n° 249632/2019, 
lo ca lizado  no m un ic íp io  de C oelho Neto - Ma.

C O M U N IC A D O
SEBITE  C O M ÉRCIO  D E  DERIVADO S D E  P ETR Ó LEO  LTDA, torna  
púb lico  que requereu  da S ecretaria  M un ic ipa l do M e io  Am biente  
de Barre irinhas  - Ma, R N LO  para  a a tiv idade com érc io  vare jis ta  de 
com bustíve is  para  veícu los autom oto res processo  n° 70/2019, no 
m un icíp io  de B arreirinhas - Ma.

C O M U N IC A D O
PR EFEITU R A D E  CACHO EIRA GRANDE, C N P J 01.612.624/0001- 
22, torna  púb lico  que Requereu  ju n to  à S ecretaria  de Estado do M eio  
A m biente  e Recursos Natura is, a A uto rização  de P erfuração de Poço, 
sito  povoado  S. José  dos Lopes, m un ic íp io  de Cachoe ira  Grande, 
confo rm e P rocesso n° 249419/2019.

C O M U N IC A D O
FER R EIR A  AREIA  E C ASCALHO  LTDA - ME, CNPJ n° 17.926.744/0001- 
34, Pessoa  Juríd ica, torna púb lico  que R E Q U E R EU  p a r a Secretaria  
de  E stado  do M e io  A m biente  e Recursos Na tura is  -  S EM  A, a Outorga  
de uso de água de m anancia l supe rfic ia l (uso não  consuntivo ) para  
Lavagem  de areia, do seu em preendim ento  no m un ic íp io  de P residente  
Juscelino , E stado do M aranhão, conform e dados constantes no  
E-P rocesso  N° 246237/2019.

C O M U N IC A D O
PO STO  CARVALHO, CNPJ 07.398.296/0001-90, torna púb lico  que 
R ecebeu  da Secretaria  E stado M e io  A m b ien te  e Recursos Naturais, 
a L icença A m b ien ta l R egularização, a tiv idade  Com ércio  Varejista  
Com bustíve is, sito BR 135, sn°, km 306, P ov P edro I, Dom Pedro/MA, 
conf. Proc. 187624/2019..

PROCLAMAS
Edital de Proclamas NM987
0 Oficial da 3* Zona de Registro Civil de São Luis/MA, faz saber que pretendem casar-se e apre
sentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525, incisos I. III, IV e V, do Código Civil Brasileiro. 
Pretendente: LUIZ PHEUYPE SILVA DA COSTA BARROS, brasileiro, natural de São Luis/MA, soltei
ro, auxifiar de manutenção, filho de Edivaldo Silva Barros Filho e Dinajara Silva da Costa, residente 
e domiciliado nesta cidade. Pretendente: HINGRIDI ELY SOUZA DA CUNHA, brasileira, natural de 
São Luís/MA, solteira, assistente de contabilidade, filha de Celso Luís Alves Cunha e Maria Alice de 
Souza, residente e domiciliada no mesmo supracitado. Se alguém souber de algum impedimento 
opon ha-se na forma da lei. Lavro 0 presente para ser afixado em cartório no lugar de costume. 
São Luís (MAY 14 de novembro de 2019
Idaba Alves do Nascimento Abraão -  Serventia Extrajudicial da 3* Zona de RCPN

PROCLAMAS
Edital de Proclamas N* 1995
0 Oficial da 3* Zona de Registro Civil de São Luis/MA, faz saber que pretendem casar-se e apre
sentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525, incisos I. III, IV e V, do Código Civil Brasileiro. 
Pretendente: MARIO JEYMSON CARVALHO CORRÊA, brasileiro, natural de São Luis/MA, solteiro, 
químico, filho de José Mário Aguiar Corrêa e Maria Iracely Carvalho Corrêa, residente e domiciliado 
nesta cidade. Pretendente: MARY ANNE DE OUVEIRA ALVES, brasileira, natural de São Luís/MA, 
solteira, gerente comercial, filha de Bemadino de Jesus Alves Neto e Maria José de Oliveira Alves, 
residente e domiciliada no mesmo supracitado. Se alguém souber de algum impedimento opon 
ha-se na forma da lei. Lavro 0 presente para ser afixado em cartório no lugar de costume.
São Luís (MA), 14 de novembro de 2019
Idalia Alves do Nascimento Abraão -  Serventia Extrajudicial da 3' Zona de RCPN
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