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Instalação « de banheiros químicos Balanço mostra que 
adaptados. passa aser - obrigatória CCJ analisou mais de 

em eventos no Maranhão 300 novos projetos 
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PARA TRABALHADORES DESEMPREGADOS 

Prefeitura de São Luís abre cadastro do Cartão Cidadão 
para garantir passagens le ônibus gratuitas 

Governo 

a á sanciona lei que 
Governo entrega 200 títulos de propriedade 

=. E Ê E 5 institui diretrizes 
para famílias da Vila Palmeira, em São Luís 

para política 

de geração de 

emprego e renda 
PÁGINA 3 

Laboratório Central 

do Maranhão e 

Fiocruz firmam 

parceria para 

aprimorar análise 

de amostras para a 

detecção da Covid-19 

Governo e parceiros inauguram laboratórios No Centro de São Luís, obras no PÁGINA 2 
técnicos no IEMA Itaqui-Bacanga Shopping Rua Grande continuam 
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de São Luís de 3 a 

12 de ig na 
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Prefeitura promove 14º Feira do Livro de São Luís 
le 3 a 12 de dezembro, na Praça Maria Aragão 

e llan Bremanm. O evento 
conta com o apoio do Insti- 
tuto Cultural Vale. 

O secretário municipal 
de Cultura, Marco Duailibe, 
destacou a importância da 
Feirado Livro para a capital 
“Trata-se de um momento 

levância para a literatura 
maranhense. Artete é poeta, 
cronista, professora mestra 
em Filosofia Contemporã- 
nea pela Pontifícia Univer- 
sidade Católica do Rio de 
Janeiro, escreveu várias 
obras, as quais se desta- 

Feira do Livro de São Luís 

14º Felis Alieidado maes do encontro entre lelores e cam “Cartas da Paixão” 
ro pao escritores, uma troca cultu- — “Compasso Binário”, “Sal é 

ral rica e motivadora, que a Sor, “O Quintar é “Uitania 
3a 12 de Dezembro gestão do prefeito Eduardo — da Velha”, tendo esta última 
40h às 22h Braide planejou de forma a. sido tratada em um curta- 
Praça Maria Aragão era corria os Pómsan, “cptadratiora aproveitar o eventoaomá- Já ahomenageada, Dag- 
oo mo cpa cm esse ximo, pois serão 10 dias de — mar Desterro, foi graduada 
wwwssoluimagovor  SGMES 47 EU” multas ediversas alvidades — em pedagogia pela Facuida- 
E CUiturais com a presença de — de de Filosofia e em Direito 

escritores maranhenses e também foi professora e 
“A liberdade nasce na incentivando a cultura lo- — nacional procuradora no Ministério 

consciência” é o tema da cal, aproximando escritores Patrono da Fazenda, fez parte do 
14º Feira do Livro de São 
Luis (FeliS), que será pro- 
movida pela Prefeitura de 
São Luís a partir desta sex- 
ta-feira (3) até o dia 12 de 
dezembro, na Praça Maria 
Aragão - Centro, sempre 

nacionais do público e for- 
talecendo a cadeia do livro 
e da leitura. O evento já é 
esperado pela população da 
nossa cidade e, seguindo os 
protocolos sanitários vigen- 
tes de combate à Covid-19, 

Poeta, escritor e ambien- 
talista ludovicense, Nasci- 
mento Morais Filho, foi o es- 
colhido para ser o patrono da 
14º edição da FeliS, por sua 
trajetória de vida, marcada 
pela dedicação à cultura, à i- 

Centro Cultural Gonçalves 
Dias e da Sociedade de Cul- 
tura Artística do Maranhão 
(SCAM). Dagmar exerceu 
o cargo de vice-presidente 
da Academia Maranhense 
de Letras e foi vice-reitora 

das 10h às 22h. À abertura vamos promover uma pro- . teratura e às causas sociais. da Universidade Federal do 
está marcada para às 19h, — gramação voltada para loda — O escritor ocupou a Cadeira — Maranhão (UFMA). 
com performances artísticas a família, disse o prefeito. de nº 37 da Academia Ma- Protocolos sanitários 
de personagens da literatura Eduardo Braide. ranhense de Letras (AML), Obedecendo às nor- 
infantil, apresentação da Para a edição deste ano, — fol precursor da pesquisa mas sanitárias contra a 
Banda da Guarda Municipal. as secretarias municipais de sobre Maria Firmina dos Fes, dis- 
e a conferência "Nascimen- — Cultura (Secult) e de Educa-— Reis, considerada a primeira ponibilizará totens com 
to Morais Filho, o poeta, o ção (Semed), que coorde- 
homem em um só clamor, . nam o evento, convidaram 
a ser proferida por Natércia. grandes escritores para 
Morais Garrido, sua programação, como 

“Estamos preparando — Fabrício Carpinejar, Martha 
uma verdadeira festa lite-— Medeiros, Adriana Falcão, 
rária com esta edição da — Jessé Souza, Rosa Amanda 
Feira do Livro de São Luís, — Strausz, Marilda Castanha 

dispensores de álcool em 
gele também recomendará 
O uso máscara em todos os 
espaços do evento. A 14º 
FeliS deverá receber mais 
de 150 mil pessoas durante 
os 10 dias de atividade na 
Praça Maria Aragão. 

escritora brasileira, pioneira 
na crítica antiescravista da 
literatura nacional. 

Além do patrono, a FeliS. 
também prestará homena- 
gens à Arlete Nogueira e 
Dagmar Desterro, ambas 
escritoras de grande re- 

Reussícea 

Prefeitura de São Luís abre cadastro do Cartão Cidadão para garantir 

passagens de ônibus gratuitas para trabalhadores desempregados 
validade de 90 dias. 

DOCUMENTOS NECES- 
SÁRIOS PARAAINSCRIÇÃO: 
-Documento oficial com foto; 
- Carteira de Trabalho 

(física ou digital) ou Termo 
de Rescisão Contratual, 

- Comprovante de resi- 
dência em nome do bene- 

Para auxiliar os trabalha- 
dores que perderam seus 
empregos por causa das 
consequências econômicas. 
da pandemia de Covid-19, 
e que estejam buscando 
novas vagas no mercado 
de trabalho, a Prefeitura de 
São Luís lançou o Cartão 
Cidadão. O cadastramento 
do benefício que vai garan- 
tir passagens gratuitas no 
transporte urbano de São 
Luis começou a ser feito 
nesta quinta-feira (2) e se- 
gue até o próximo sábado 

“quem ficou desempregado e 
esteja buscando sua volta ao 
mercado de trabalho. Com 
isso o trabalhador poderá 
se deslocar pela cidade para 
entregar currículos e ir para 
uma entrevista de emprego 
com sua passagem paga 
pela Prefeitura. As inscrições 
para ter acesso ao benefício 
já começaram e podem ser 
feitas até o dia 4 por meio 
da internet. Esta é mais 
uma importante ação social 
da Prefeitura de São Luís 
para minimizar os efeitos da 

gens gratuitas, é destinado 
aos trabalhadores formais 
com carteira assinada e 
que ficaram sem emprego. 
O benefício poderá ser 
solicitado por cidadãos 
que residam em São Luís, 
não estejam recebendo 
seguro-desemprego e não 
possuam nenhum outro tipo 
de benefício de transporte 
municipal. 

Para se inscrever, basta 
acessar www saoluis.ma. 
gov.bricartaocidadao até 4 
de dezembro, preenchendo 

declaração de residência. 
O modelo de declaração 

de residência consta no site 

Laboratório Central do Maranhão e Fiocruz 
firmam parceria para aprimorar análise de 
amostras para a detecção da Covid-19 

Lacen e Fiocruz trabalham juntos para aprimorar detecção de 
variantes causadoras da Covid-19. 

Profissionais do Labora- 
tório Central do Maranhão 
(Lacen) estão participando 
de um treinamento para o 
uso de tecnologias mais 
modernas para a identih 
cação de variantes virais 
como, por exemplo, as do 
SARS-CoV-2, que causa 
à Covid-19. O treinamento 
acontece em parceria com 
a Fundação Oswaldo Cruz 
(Fiocruz). O intuito é agilizar 
a análise das amostras é 
melhor definir o cenário da 
pandemia no estado. Nesta 
quinta-feira (2), membros 
da Fiocruz estiveram com 
o secretário de Estado da 
Saúde, Carlos Lula 

“Desde o início da pan- 
demia, o Estado está inves- 
tindo no aperfeiçoamento 
do Lacen, que tem tido 
um papel fundamental no 
combate à pandemia. Esse 
treinamento, com uma re- 
ferência nacional que é a 
Fiocruz, tem o objetivo de 
qualificar ainda mais esse 
trabalho que vem sendo 
realizado e os estudos que 
estão em desenvolvimento 
acerca da Covid-19", des- 
tacou Carlos Lula 

O diretor geral do La- 
cen, Lídio Gonçalves Lima 
Neto, ressaltou a impor- 
tância do treinamento, 
“Devemos seguir vigilan- 
tes. Somos um estado 
turístico, recebemos turis- 
tas do Brasil inteiro e de 
todas as partes do mundo. 
Desta forma. precisamos 
estar atentos e evitar a 
disseminação de novos 
virus, principalmente em 

um momento pandêmico 
que estamos vivendo. É 
preciso também entender 
o quanto as variantes es- 
tã0 sendo controladas pela 
vacinação”, pontuou 

No Nordeste, além do 
Maranhão, estão sendo 
acompanhados e servindo 
como base para estudos 
os estados de Pernambuco 
e Bahia. O treinamento vai 
possibiltar que o Lacen pos- 
sa fazer o sequenciamento 
genético, checar amostras, 
semter que fazer o encami- 
nhamento a outros labora- 
tórios. Ou seja, o tempo de 
resposta será mais rápido. 
Os laudos que chegavam 
a demorar entre 15 a 20 

em menos tempo. 
"O que a gente sempre 

faz nos nossos projetos é 
ir até os laboratórios e em 
vez de levar amostras, cap- 
tar amostras, trabalhamos 
junto com eles, treinando no 
sequenciamento genético, 
utlizando um sequenciador 
de Ultima geração que pode. 
gerar em cada rodada de se: 
quenciamento 96 genomas. 
Ou seja, a gente consegue 
sequenciar o virus de 96 
individuos e em torno de 
três dias podemos emitir o 
resultado”, explicou Luiz Al- 
cântara, pesquisador Sênior 
da Fiocruz. 

O encerramento do trei- 
namento acontece nesta 
sexta-feira (3), com apre- 
sentação de resultados de 
estudos e análises realiza- 
das durante o treinamento. 

(4). Para ter acesso, os in- pandemia em nossa cidade”, o cadastro com as informa- do Cartão Cidadão. Dad cesad De Desa AS, ee ONDE VERAO 
o endereço eletrônico hitp:// Luís, Eduardo Braíde. a cópia dos documentos ÇÃO: Dn Proc Ena lb pscóeeio end cana RCE RS pe DÊ do Eureiõi ado Esta nina ea PRADA 
dadão vamos garantir passa- porte da Prefeitura de São Prefeitura de São Luís. O ÇÃO: fem 4i onerar ti lar À 
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Balanço mostra que GC] analisou 
mais de 300 novos projetos 

Registro de uma das reuniões do colegiado durante o segundo semestre desse ano / Júnior Penha 

Com mais de cinco reu- 
niões no segundo período 
legislativo de 2021, a Co- 
missão de Constituição, 
Justiça, Legislação, Admi- 
nistração, Assuntos Mu- 
nicipais e Redação Final 
(CC4), já discutiu pareceres. 
a 306 proposições em trá- 
mite na Câmara Municipal 
de São Luís (CMSL), com 
prioridade aos projetos re- 
lacionados à pandemia da 
Covid-19. O balanço foi 
apresentado pelo presiden- 
te do colegiado, vereador 
Raimundo Penha (PDT). em 
suas redes sociais, nesta 
quarta-feira (1º) 

De acordo com Penha, 
a Comissão conseguiu 
desempenhar bem o seu 
papel, apresentando quó- 
rum em todas as reuniões, 
mostrando o compromisso 
dos parlamentares que a 
compõem com o processo 
legislativo. 

“Pode até parecer que 
o ano passou rápido, que 
boa parte do tempo a gente 
estava meio pra baixo, mas. 
quando olhamos os núme- 
ros, a gente vê que deu pra 
fazer bastante coisa”, decia- 
rou o parlamentar. 

A Comissão de Const- 
tuição, Justiça, Legislação, 
Administração, Assuntos. 
Municipais e Redação Final 
(CCu), considerada a mais 
importante da Casa, teve 
um ano altamente produti 
vo. O colegiado, que faz o 
Julgamento jurídico da cons- 
tucionalidade das matérias, 
realizou já realizou quase 10 
reuniões durante o período. 

Semestre produtivo 
A vereadora Rosana da 

Saúde (Republicanos), ao 
detalhar o balanço legisla- 
tivo do colegiado, destacou 
que foi um ano de muita pro- 
dutvidade. De acordo com 
a parlamentar, essa é uma 
realização que merece ser 
comemorada com orgulho, 
esses projetos relatados 
pelo colegiado são exclusi- 
vamente para beneficiar o 
povo ludovicense. 

“Me sinto privilegiada em 
fazer parte desse grande fe 
to! Me recordo com carinho 
dos projetos que fiquei res- 
ponsável em relatar. Foi um 
ano de muita produtividade 
com mais de 300 projetos 
que eu e meus companhet- 
ros vereadores demos o 
parecer. Pra mim, é uma 

PL quer instituir Campanha de Conscientização 
dos Cuidados com Recém-nascidos 

Tramita na Câmara um 
projeto de lei que quer ins- 
tituir a Campanha Municipal 
Permanente de Conscien- 
tização dos Cuidados com 
Recém-nascido, até os três. 
primeiros anos de vida, e 
quer inclu-la no calendário 
oficial de eventos do muni- 
cípio de São Luís. 

De autoria do verea- 
dor Dr. Gutemberg Araújo 
(PSC), seu objetivo é a de- 
senvolver ações educativas 
para alertar os pais e família 

acerca do desenvolvimento 
do bebê, por meio de pales- 
tras, debates e seminários 
que articulem o setor púbii- 
co e a sociedade civil 

Dados 
Dados do Ministério 

da Saúde revelam que no 
Brasil 11,7% dos partos 
ocorrem antes do tempo. 
São cerca de 330 mil be- 
bês prematuros por ano. 
Para garantir a redução 
da mortalidade infantil e 
a melhoria da qualidade 

realização que merece ser 
comemorada com orgulho, 
pois esses projetos que nós 
apreciamos são exclusi 
vamente para beneficiar a 
população ludovicense, pois 
estamos aqui para trabalhar 
por todos”. frisou. 

Projetos lideram análi- 
ses - Dos projetos analisa- 
dos, a grande maioria era 
de autoria de vereadores, 
como projetos de lei. A 
comissão também anal 
sou os vetos do Executivo, 
Projetos de Resolução, 
além de Decretos e outras 
proposições que merecem 
ser analisadas em seu mé- 
rito pelo colegiado ligado ao 
tema em questão. 

Em relação aos parece- 
res admitidos neste semes- 
tre, destaque para o que deu 
prosseguimento ao Projeto. 
de Lei nº 238/21, de autoria 
do vereador Marion Botão 
(PSB). A proposição visa 
tomar obrigatéria a inclusão 
do conteúdo “Noções da Lei 
11.340/2006 - Lei Maria da 
Penha” na grade curricular 
das unidades de Ensino 
Fundamental 1 e ll da rede 
pública de ensino do muni- 
cípio de São Luís. 

de vida, o cuidado com a 
saúde do recém-nascido é 
fundamental 

“Devido ao nascimento 
prematuro, o recém-nascido 
é suscetível a hemorragias 
cerebrais, infecções, além 
de problemas de desenvol. 
vimento e alterações car- 
díacas, uma vez que, seus 
órgãos ainda estão subde- 
senvalvidos. Nosso objetivo 
é de alguma forma alertar as. 
pessoas sobre esta realida- 
de”, diz Gutemberg 

Neste período, a CCJ 
deiiberou, também o enca- 
minhamento ao Projeto de 
Lein? 099/21, de autoria do 
vereador Chico Carvalho 
(PROS), que dispõe sobre 
a suspensão de medidas 
Judiciais, extrajudiciais ou 
“administrativas promovidas 
pelo município de São Luis 
que resultem em despejo, 
desocupações ou remações 
forçadas enquanto perdurar 
a pandemia e os impactos 
da Covid-19, 

Equilibrio nas delibe- 
rações - À vereadora Karla 
Sarney (PSD) observou, 
em relação à distribuição 
das rejatorias, que “houve 
um equiltrio” e aproveitou 
para destacar alguns pro- 
jetos que ficaram sob a sua 
relatoria no colegiado. 
“O ano aindanão acabou, 

mas nós estamos avançan- 
do nos debates. Não ficou 
um para trás. Demos essa 
celeridade, uma qualidade. 
ACCJ alcançou mais de 300 
proposições relatadas, des- 
sas 300, aproximadamente 
80 PLs foram relatadas por 
mim”, informou 

“Alcançamos esse nú- 
mero por conta de todo 
o trabalho que estamos 
desenvolvendo desde que 
assumimos essa comissão. 
Quero ressaltar a criação do 
Dia Municipal da 

Igreja Evangélica que 
é uma iniciativa minha e é 
de suma importância para 
todos nós”, concluiu. 

Composição — Alual- 
mente, a CCJ da Câmara é 
composta por 6 vereadores, 
sendo 5 titulares e 1 su- 
plente. Além do presidente 
Raimundo Penha, também 
integram o colegiado os 
vereadores Álvaro Pires 
(PMN), Karla Samey (PSD), 
Chico Carvalho (PROS) 
Rosana da Saúde (Repu- 
blicanos) e, como suplente, 
Marcos Castro (PMN). 

Política 3 

Instalação de banheiros químicos 
adaptados passa a ser obrigatória 
em eventos no Maranhão 

Eventos públicos e pri- para os públicos. 
vados deverão, obrigatoria- Além disso, a lei estabe- 
mente, dispor de banheiros lece que a obrigatoriedade 
químicos adaptados para da instalação das estruturas 
atender cadeirantes. É o adaptadas deverá constar 
que diz a Lei 11.596/2021, no Alvará de Licença ou 
originária do Projeto de Lei. autorização, impedindo os 
015/2020, de autoria do organizadores de justificar 
deputado Yglésio Moyses . a falta dos banheiros adap- 
(PROS), que entrou em . tados em seus eventos ale- 
vigor na segunda-feira (29) . gando desinformação. 
e vale para todo o estado. O texto-base foi aprova- 
A obrigatoriedade já estava do pela Assembleia Legis- 
valendo para os eventos . lativa em outubro deste ano 
privados, conforme a Lei e, desde então, aguardava 
11.091/2018, e foi ampliada. sanção do Poder Executivo. 

i que institui 
diretrizes para política de geração 
de emprego e renda 

O Poder Executivo san-. incentivos e investimentos 
clonou a Lei 11.597/2021, - nas economias regionais. 
originária do Projeto de Lei A lei visa, entre outras 
441/2021, de autoria do coisas, estimular e apoiar a 
deputado Ciro Neto (PP), descentralização da produ- 
que institui as diretrizes ção Industrial e agroindus- 
para a política estadual | trial no Maranhão, mapear 
“Maranhão Gera Emprego as atividades econômicas 
e Renda”, destinada a fo- desenvolvidas pela ini- 
mentar o desenvolvimento . ciativa privada e oferecer 
econômico e social, visan- cursos de capacitação é 
do à redução das desigual assistência técnica por 
dades regionais. meio de parcerias com 

As diretrizes objetivam, — entes públicos e privados. 
prioritariamente, promover Um dos pontos desta- 
ampla colaboração entre cados da lei é estimular 
os poderes Legislativo, a aquisição de linhas de 
Executivo e Judiciário e crédito e/ou incentivos, 
a sociedade, incentivar o a serem destinados aos 
mapeamento de oportuni- setores produtivos e de 
dades de negócio no inte- serviços no interior do 
rior do estado e possibilitar Maranhão. 

AUXÍLIO VAI À SANÇÃO PRESIDENCIAL 

Senado aprova medida provisória 
que cria Auxílio Brasil 

O Senado Federal apro- . nefício Primeira Infância, 
vou, nesta quinta-feira (2), que será pago para famílias 
a Medida Provisória (MP) com crianças de até 3 anos 
1061/2021 que cria o Auxi- de idade; o Benefício Com- 
lio Brasil. A MP havia sido — posição Familiar, destinado 
enviada pelo governo em. a famílias que tenham, em 
agosto e já tinha sido apro- sua composição, gestantes, 
vada, com alterações, pela. nutrizes ou pessoas com 
Câmara dos Deputados no dade entre 3 e 21 anos 
último dia 25. Amatéria tinha . de idade incompletos; e o 
até o dia 7 para ser aprova- Benefício de Superação 
da, sob o fisco de perder da Extrema Pobreza, pago 
sua eficácia. O agora PLV às famílias em situação de 
26/2021, segue para sanção. extrema pobreza, cuja renda 
do presidente da República, — familiar per capita mensal, 
Jair Bolsonaro. mesmo somada aos bene- 

O novo projeto de leicria . fícios financeiros anteriores 
também o programa Alimen- . eventualmente recebidos, 
ta Brasil, que substituirá o. seja igual ou inferior ao valor 
Programa de Aquisição de . da linha de extrema pobreza. 
Alimentos (PAA), destinado Além desses benefícios, 
à agricultores familiares. o programa também institui 

Ausálio Brasil -O progra- . os auxílios Esporte Escolar; 
ma Auxilio Brasi, substluio Bolsa de Iniciação Clentif 
Bolsa Femíliae já vinha sen-. ca Júnior: Criança Cidadá, 
do pago desde 17 de novem-. Inclusão Produtiva Rural e 
bro a cerca de 14,5 milhões. Inclusão Produtiva Urbana, 
de familias brasileiras. classificados como “incent 

O programa prevê três. vos ao esforço individuale à 
tipos de benefícios: o Be- emancipação” 
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Sérgio Hondjakoff fala sobre 
recuperação da dependência química 

o texto publicado nos stories do Instagram. 

ator Sérgio Hondjskoff tem 
vivido o processo para sua 
recuperação da dependência 

química. Nas redes sociais, o etemo 
(Cabeção, de “Malhação”, falou da im- 
portância do tratamento 

“Nossa recuperação deve vir em pri- 

os passos, telefonar para nosso padrinho 
ou madrinha e estar a serviço de Deus e 
dos outros. Essas simples ações tomam 
possível termos férias, famílias e patrões 
“com que nos preocuparmos. A recuper- 
“ação é o alicerce de nossas vidas, fazen- 
“do com que tudo mais seja possiver, diz 

O artista também tem compartilhado os momentos tranquilos na vida no campo, além do apreço pela leitura. Na ca- 
beceira atualmente está Padre Marcelo Rossi, com “Philia”, livro em que o pároco falou sobre a luta contré 

“Só por hoje: manterei minhas prioridades em ordem. Minha recuperação está em primeiro lugar na lista 
o texto, servindo como mantra ao ator. 

depressão, 
+ continuou 

Sérgio Hondjakoff foi internado este ano em uma clínica para reabilitação em Pindamonhangaba, mas em agosto foi 
resgatado após denúncias de que a clínica mantinha pacientes em cárcere privado. Inicialmente, o artista disse que não 
estar entre os pacientes, mas admitiu que menti na tentativa de proteger o filho. 

[Após denunciar agressões, Duda Reis planeja abrir instituto 
de apoio a mulheres vítimas de violência: 'não é mimimi" 

x-noiva de Nego do Borel, Duda Reis, de 20 anos, afirmou que 
irá abrir uma instituição voltada para mulheres que são vitimas 
de agressões e violência doméstica. isso depois do episódio em 

que acusou o cantor de maus tratos e registrou um boletim de ocorrência 
sobre os abusos que, segundo ela, sofreu. De acordo com a infuencia- 
dora, a ideia é auxiiar mulheres que passam por situações semelhantes. 
e não têm coragem de falar ou até mesmo denunciar. 

* Desde que eu denunciei , eu recebo mensagens todos os dias de 
diversas mulheres. É muito real ainda. Tem muita gente que acha que 
é pela criação, por ser, de fato, uma coisa estrutural, que acha que é 
bobeira, mimimi, que é invenção... Não ér, disse a influenciadora em 
entrevista ao quadro “Cartas Para Pepita”, da mulher Pepita, na intemet 

SEXTA-FEIRA 
Samuel disfarça e afirma a Tonico que não conhecia 

Ambrósio nem Jorge. Isabel pede que Gastão lhe dê 
um filho. Samuel fica afilo ao mentir para Pedro. Vitória 
tem a Ídeia de fazer uma noite só de mulheres para 
salvar o cassino. Gastão parte para a guerra. Batista 
questiona Lota sobre o pai de Bemardinho. Zayla de- 
sconfia da proximidade entre Dolores e Nélio. Tonico 
provoca Pedro a desobedecer às ordens de segurança 
de Caxias. Pedro é sequestrado. 

ENOVELAS 

SEXTA-FEIRA 
Lara afirma a Noca que descobrirá o que realmente acon- 

teceu com os irmãos gêmeos. Rebeca fica desconcertada. 
ao Saber por Bela que Felipe vai se mudar pra Paris. Cecilia. 
abre um embrulho que Felipe deixou para Rebeca. Elenice 
Sescobre que Ali sa uma tamozelra eletrica Cecia 

e Beja a leva para o hospital. Cecília acusa 
Rebeca deter seduzido Felipe. Elenie e Alipio ficam juntos 
Lara resoive vender quentinha na porta do Engenhão, com 
a esperança de encontrar o irmão de Christian. 

AO COMPLETAR 70 ANOS, 
VERA FISCHER ENCANTA COM PELE 
JOVEM. DERMATOLOGISTA EXPLICA 
SEGREDOS PARA ENVELHECER COMO A MUSA 

om a reprise da novela da Globo O Clone (2001) 
veio à tona a beleza da atriz Vera Fischer, que, 20 

anos após as gravações, parece não ter sentido os re- 
flexos do tempo. Com 70 anos comemorados no último dia 
27 de novembro, a musa posou com a barriga de fora e fez 
sucesso entre os fãs nas redes sociais. A beleza da atriz 
tem motivado multas mulheres. Para quem deseja chegar 
nessa idade com uma pele bonita, a dermatologista Mar- 
jana Correa explica que é necessário ter uma boa saúde. 
“Vendo a partir de uma medicina integrativa, a saúde é o 

segredo. O que recomendo para as pacientes é terem uma al- 
imentação saudável. Embora pareça clichê, é o que realmente 
faz diferença em termos de qualidade da pele e de um envelh- 
ecimento melhor. Ter uma boa alimentação, boa qualidade de 
sono, ingerir multa água, fazer atividade física e cuidar da pele 
“de maneira preventiva, com protetor solar, destaca a médica. 

Além dos cuidados básicos, para quem busca ir além, 
Mariana Correa recomenda alguns recursos mais moder- 
nos. Há tratamentos com bioestimuladores de colágeno, 
que como diz o nome, ajudam a pele a produzir coláge- 
no, proteina que promove a sustentação dos tecidos, ou 
seja, que dá firmeza à pele. Mariana também sugere o 
tratamento de ultrassom microfocado e suplementação de 
colágeno via oral, além da ingestão de antioxidantes. “O. 
ideal é fazer uma consulta para ver a sua necessidade, 
“cada caso deve ser avaliado”, destaca. 

A dermatologista explica que o ullrassom microfocado é 
Uma tecnologia que proporciona efeito de lfing facial de forma 
não invasiva e sem ciurga. O efeito é resultante de aplicação 
“de calor. “Promove a queima de gordura, melhora a flacidez e 
estimula a produção de colágeno. As ondas do ulrassom atin- 
“gem as camadas mais profundas da pele, onde a contração 
do colágeno começa a ocorrer”, explica Mari. Ela ressalta, 
ainda, que o protocolo de tratamento depende de cada face, 
bem como o número de sessões varia, sendo uma média de 
três sessões para se obter resultados. “Os resultados são mais 
visíveis no perfodo de um a três meses”, destaca. 
Já a ingestão de antoxidantes e colégeno pode ser por 

meo de câpsulas, multas vezes, feitas em farmácia de ma- 
nipulação. A dermatologista explica que os antioxidantes são 
diversas substâncias, entre elas, as vitaminas. “Algumas 
vitaminas ajudam a neutralizar a ação dos radicais livres, 
moléculas responsáveis pelo envelhecimento da pele e tam- 
bém manchas como melasma. Dentre os fatores que podem 
produzir os radicais livres, estão a exposição solar, o estres- 
se físico e psicológico, o cigarro, a poluição e a alimentação 
inadequada, com muitas gorduras & alimentos industrializa- 
dos” Os antioxidantes podem estar presentes em alguns ali 
mentos saudáveis e podem ser repostos em suplementação 
oral *É sempre importante uma avaliação do dermatologista 
para indicar os mais ideais para cada pele e idade”. 



Flamengo aciona STID contra 
preços do setor visitante em 
jogo com o Sport 

Rodolfo Landim, Flamengo — Foto: Alexandee Lago 

Por Cahê Mota 
DoGe 

ser diferente em setores 
similares. O clube usa como 
argumento ainda os valores 
praticados na partida contra 
o América-MG (R$ 100 e 
meia R$ 50) e pede devolu- 
ção da diferença para quem 
já comprou entradas para 
partida de sexta. 

O Flamengo diz ter re- 
cebido muitos questio- 
namentos de torcedores 
nordestinos pelos valores 
praticados e deseja res- 
sarcimento mesmo que a 
decisão saia após a reali- 
zação da partida. O duelo 
está marcado para às 20h 
(de Brasília) de sexta-feira, 
na Ilha do Retiro. 

O Flamengo entrou no 
STJD contra 0 Sport. O 
clube considera abusivo 
o preço estipulado para 
público visitante no jogo 
desta sexta-feira, na Ilha 
do Retiro, pela 38º rodada 
do Brasileirão. O valor para 
quem quiser apoiar os cario- 
cas é de R$ 200, enquanto 
os torcedores do Ledo têm 
meia-entrada por R$ 10. 

Na ação, o Flamengo 
cita o artigo 86 do Reguia- 
mento Geral de Competi- 
gões da CBF, que diz que o 
preço do ingresso não pode 

AVISO DE LICITAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 
02122H003/2021.PMSM. PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 24202- 
PMSMAPrefofura municipaida Santana do Maranhão-MA, através da 
sua Pregoeirae Equipe de Apoio tona público para conhecimento dos 
Interessados que realizará citação. na modalidade Pregão Eletrónico 
nº 24/2024. PMSM, tipo menor preço, por iam, objetivando o Registro 
de Preços para everiul contratação de empresa especializada 
para prestação de serviços de lomograia computadorizada e 
Raios de interesso da Secretaria Municial de Saúde de Santana 
do Maranhão-MA, em sessão pública eletróica a parte das 1500 
horas (horário de Brasila-DF) do dia 17/12/2021, através do sto 
hip: we Iclasantanama com br, nos termos ca Lei nº 10.520/02. 
Decreto Federal nº 3.555/2000, Decreto Federal nº 10.024 de 20 
de selembro de 2019, Decreto Federal nº 7.80212013, apicar-se-à 
também os procedmentos determinados pela Lei Complementar nº 
123/2006, alerada pola Lei Complementar nº 147/2014, Decreto 
Federal. nº 8,5982015 e subsidiariamente no que couber a Lei 
Federal nº 8.666, do 21/063. O Edital está disporibitzado, na 
Integra, no endereço eletrônico Hips?! wsrwlictasantanama com. 
bre também está cisponivel aos interessados no site da Prefira 
Municipal de Santana do Maranhão htps:/santanadomaranhao. 
ma govtiraneparencia. Sistema de Acompanhamento Eletrônico de 
Contratação Pública (SACO) worlea ma govi. Podendo ainda ser 
solicitado alravés do e-mail colpmnsantanadomaranhaofBgmai com. 
Santana do Maranhão, 2 de novembro de 2021. Ana Beatriz Gaão 
de Oliveira Pregoeira Oficial - PS 

wwnwcatosefatos jor br 

REPUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO, CONFORME 
RECOMENDAÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 
DO MARANHÃO-TCE. AVISO DE LICITAÇÃO. PROCESSO Nº 
OS102116192021-PUSMMA. TOMADA DE PREÇOS Nº 052021- 
CPL A Prefeitura Municipal de Santana do Maranhão - MA, através 
da sua Comissão Permanente de Lictação, loma público para 
conhecimento dos interessados que reiará lctação na modaiade 
Tomada de Praços nº 08/2021-CPL. do po menor preço global, às 14 
h:0 min horas do dia 21 de dezembro de 2021, na sala da Comissão 
Permanente de Lictação — CPL, situada na Avenida Governadora 
Roseana Samey, nº 1.000, Cento, no Prédio da Prefeitura Muricipal 
Sala de Reuniões da CPL. cujo objeto é a contratação de empresa de 
engertaria para execução dos serviços de amplação e adaptação 
da Escola Municiçal silo Montes localizada no basro Taquiçé na 
“Zona urbana no Municipio de Sartana do Maranhão, na forma da Lei 
Federal nº 8606/1993 aplicando-se os procedimentos determinados. 
pela Lei Complementar nº 12/2008 ateraa pela Lei Complementar 
"nº 14712014 e demais normas pertinentes à espécie. O eta! e seus. 
anexos estão à disposição dos interessados no são da Prefetura 
Municipal de Santana do Maranhão riips!santanadomaranhao, 
ma govbr, Sistema de Acomparhamento Eletrônico de Contratação 
Pública (SACOP?) wu co ma gov'be a na Comissão Permanente de 
Licitação - GPL. Prádio siuado na Avenida Governadora Roseana 
Sarney, rf 1.000, Centro — Santana do Maranhão, de 2º a 6º fera 
no horário das 08h às 12h e das 14h às 17h Poderá ser solicitado 
também através do e-mail cplpmsantanadomaranheofgmai com 
Esciarecimentos adicionais no mesmo endereço e local. Santana do 
Maranhão, 26 de novembro de 2021. Ana Beakiz Galvão de Olveta 
- Presederto da Commessão Permanente de Lictação 

REPUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO. CONFORME 
RECOMENDAÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 
MARANHÃO-TCE PROCESSO Nº O1I2115IN2021-PUSMMA. 
TOMADA DE PREÇOS Nº 07/2021- CPL A Prefetura Municipal de 
Sartana do Maranhão - MA, através da sua Comissão Permanente 
“de Litação, toma público para conhecimento dos interessados que 
reizará fiação na modalidade Tomada de Preços nº 07/2021- 
CPE, do po menor preço glebas, às 08 h: 30 min horas do dia 21 de 
“dezembro de 2021, na saia da Comissão Permanente de Listação 
— CP, suada na Avenida Governadora Roseana Sarmey. nº 1.000, 
Cento, no Prédio da Prefetura Municipal, Sala de Reuniões da 
GPL, cafo objeto é a contratação de empresa de engenharia para 
execução dos serviços de contratação de empresa de engenharia 
para recuperação de pontes em madeira na tona rura do Muncipo 
“de Santana do Maranhão, na forma da Les Federal 1º 8.666/1963 
apicando-sa 03 procecmentos detarmenados peia Le Complementar 
nº 129/2006 alterada pola Lei Complementar 1º 147/2014 e demais. 
nomas perinentos à espéce. O edital e seus anexos estão à 
<aponção dos ntoressados no sto da Profostura Murcipaic Santana 
do Maranhão hps santanadomararhao ma govtr, Sistema de 
Acompanhamarto Elevôrico de Cortratação Pública (SACOP?) wow. 
tce.ma govtr e na Comissão Permanente de Listação -CPL. Prédio 
situado na Avenida Governadora Roseana Sarney. rº 1.000, Cento 

— Santana do Maranhão, de 2º a 6º fera, no horário das 08h às 12h 
e das 14h ds 17h Podará ser sotctado também através do e-mai 
cplprmsantanadomaranhaofBgmal com . Esclarecimentos adiconais 
no mesma endereço e local Santana do Maranhão, 28 de novembro 
de 2021, Ana Beatriz Galvão de Ofveira - Presidente ca Comissão 
Permanente de Lictação 

AVISO DE LICITAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 
0212211005/2021.PUSM. PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 202021- 
PMSM A Profeta municipal de Santana do Maranhão MA, através 
de sua Pregoeira a Equipe de Apoio, toma público para conhecimanto 
des inleressados que realizará Netação, na modalidade Pregão 
Eletrônico nº 20/2021.PMSAM, po menor preço, por la, objetivando. 
o Registro de Preços para eventual contratação de empresa 
especializada para prestação de serviços da manutenção prevertia 
e corta dos veículos com reposição de peças, do Município de 
Santana do Maranhão MA. em sessão pública eletênica a parir 
“das 15-00 horas (horário de Brasil DF) do dia 16/12/2021, através 
do se htps) wwnliciasantanama com br nos lermos da Lei nº 
10.520/02, Decreto Federal nº 3.555/2000, Decreto Federal nº 
10.024 de 20 de setembro de 2019, Decreto Federal nº 7. 692/2013, 
aplica-se-á também os procedimentos determinados pela Lei 
Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar n* 
147/2014, Decreto Federal nº 8 5382015 e subsidiariamente no 
que couber a Lei Fedatal n* 8.685, de 21/0603. O Edital está 
disponbiizado, na integra, no endereço elerânico hutps! war. 
lctasantanama com br e ambém esta isponivel sos interessados 
no sie da Prefeitura Municipal de Santana do Maranhão hiips: 
santanadomaranhao ma govbrlransparencia Sistema de 
Acompanhamento Eletrônico de Contatação Púbica (SACOP) 
wewce ma govbr Podendo sinda ser solicitado através do e-mail 
cplpmcantanadormaranhaoflgmai com Santana do Maranhão, 28 
de novemio de 2021. Ana Beatriz Gaivão de Oleira. Pregoeira 
Oia pras 

o EE Efcit, 

AVISO DE LICITAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 
02122110062021-PMSM. PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 21/2021- 
PMSM APrefolura municipal de Santana do Maranhão MA, través da 
sua Pregoeira Equipe de Apoio, toma pública para conhecimento dos 
interessados que realizará licitação, na modaidade Pregão Eletrônico 
nº 212021-PMSM, tipo menor preço, por boto, objetivando o Registro 
de Preços para eventual contatação de empresa especializada para 
prestação de serviços gráficos diversos no Municipio de Santana 
do Maranhão-MA, em sessão pública eletrica a partr das 10:00 
horas (horário de Braslia-DF) do dia 18/12/2021, através do sie 
haps: ww liciasantanama com b, nos termos da Lo nº 10.520/02, 
Decreto Federal nº 3.555/2000, Decreto Federal nº 10.024 de 20 
de selembro de 2019, Decreto Federal 1º 7.89212013, aplicar-se 
também os procedimentos determinados pela Lei Complementar nº 
12372006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, Decreto 
Federal nº 8538/2015 e subsidiariamente no que couber a Lei 
Federal nº 8.006, de 21069. O Edital está disponibilizado, na 
integra, no endereço eletrônico htps/! wwrictasantanama com. 
be e também está disponivel aos interessados no sie da Prefedura 
Municipal de Santana do Maranhão Hips:/santanadomaranhao. 
ma govbriransparencia Sistema de Acompanhamento Eletrônica de 
Cortratação Pública (SACO) wwtco ma gov.r. Podendo ainda se 
solciado através do e-mail cpjpnsantanadomaranhao6Igmal. com. 
Santana do Maranhão, 25 do novembro de 2021. Ana Beatriz Galvão 
de Odeia. Pregoeira Oficial PMSM. 

AVISO DE LICITAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 
0212211000/2021-PMSM. PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 22/2021- 
PMSM A Prefeitura municipal de Santana do Maranhão-MA, através 
“Se sua Pregoeira e Equipo de Apoio, torna público para conhacimento 
dos interessados que realizará tação, na modalidade Pregão 
Eletônico nº 22/2021-PMSM, po menar preço, por em, objetivando 
o Registo de Preços para evertual contatação de empresa 
espociaizada em organização de eventos para a prestação de 
seniços de realzação do averto de Réveillon no Municipio de 
Santana do Maranhão-MA, em sessão pública eletrônica a party 
“as 47.00 horas (horário de Brastla-DF) do da 18/122021, através 
do sho htps: welictasantanama com, nos termos da Lei nº 
10520102, Decreto Federal nº 3555/2000, Decreto Foderal nº 10.024 
“de 20 do selemibro de 2019, Decreto Federal nº 7.89212013, aplicar 
so-4 também ou procedimentos determnados pola Loi Complomentar 
“nº 923/2006, alterada pela Lei Complementar n.º 147/2014, Decreto 
Federal. 1º 85382015 o subsidariamento no que couber a Lei 
Federal nº 8.606, de 21/0693. O Edital está disponibilizado, na 
integra, na endereço eletrônico ha: wwnyilctasantanama com. 
be e também está dsponivel aos Interessados no sie da Preledura 
Muntpal de Santana do Maranhão ips /santanadomaranhao, 
ma govirarsparencia. Stera de Acompanhamento Eletênico de 
Contratação Púbica (SACOP) www ce ma govbr. Podendo ainda sor 
solitado através do e-mail cplpensantanadormaranhao6Qgmal com. 
Sartana do Maranihão, 26 de novembro de 2021. Ana Beatriz Galvão 
de Oii. Pregoeira Oficial - PMSM. 

AVISO DE LICITAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 
0212211010/2021-PMSM. PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 23/2021- 
PMSM A Prefeitura municipal de Santana do Maranhão MA, atrav 
“de sua Pregoeira o Equipo de Apolo, torna público para conhecimento 
dos Interessados que realizará tação, na modalidade Pregão 
Eletrônico nº 23/2021-PMSM, tipo manar preço, por em, objetivando 
o Registo de Preços para eventual contratação de empresa 
especiszada fornecimento. de gás gl 13kg(com e som vasilhamo) 
& água mineral de 20L. garata de 500 ml, copo 200 mi o vasihama 
para as Secintarias do Município de Santana do MaranhãoMA, 
em sessão públca elekônica a partt das 10:00 horas (horário 
de Braslia.DF) do dia 17/12/2021, através do site htpa:/ ww. 
Notasantanama com br, nos termos da Lei nº 10.520/02, Decreto 
Federal nº 3.556/2000, Decreto Federal nº 10.024 de 20 de 
“setembro de 2010, Decreto Federal nº 789212013, aplicar-se-á 
também os procedimentos determinados pela Lei Complementar nº 
123/2006, alirada pola Lei Complementar n.º 147/2014, Dectoto 
Federal nº 8538/2015 e subsidiariamente no que couber a Lei 
Federal nº 8.605, de 21/0693. O Edital está disponibilizado, na 
integra, no endereço eletrónico htps wir licitasantanama com. 
br e também está disponivel aos interessados no sit da Prefotura 
Municipal de Santana do Maranhão hips:/santanadomaranha. 
ma govbriransparencia. Sistema de Acompanhamento Eletrónico 
de Contratação Pública (SACOP) wnitico ma govir. Podendo 
ainda ser solicitado através do esmai cplpmsantanadomararhao&? 
gmaiicom Santana do Maranhão, 26 de novembro de 2021. Ana 
Beatriz Galvão de Oliveira. Pregoeira Oficial - PMSM 

WIWWLATOSEFATOS.JOR.BR 
TELEFONE: (98) 3019-9209 



OM INVESTIMENTO 

As obras no Shopping 
Rua Grande, primeiro sho- 
pping cultural do Maranhão, 
continuam a todo vapor. O 
empreendimento, que inte- 
gra o “Adote um Casarão”, 
programa do Governo do 
Estado, por meio da Secre- 
taria Estado das Cidades e 
Desenvolvimento Urbano, 
deve ser entregue no primet- 
ro semestre de 2022. 

“É um presente do go- 
vernador Flávio Dino aos 
moradores de São Luís e 
visitantes, um prédio muito 
bem localizado que será 
referência comercial e cultu- 
ral do Maranhão, além dos 
empregos gerados”, afirma 
o secretário de Estado das 
Cidades e Desenvolvimento 
Urbano, Márcio Jerry 

O espaço oferecerá o 
conforto e segurança de um 
shopping convencional. O 
ambiente terá circulações. 
climatizadas, sanitários, 
atrações por temporada, ao 
mesmo tempo em que dedi- 
cará um andar especial para. 
a difusão e valorização da 
cultura maranhense. À obra 
está sendo cuidadosamente 
arquitetada e executada por 
uma equipe de profissionais. 
qualificados. 

Estrutura 
Com investimentos da 

ordem de R$ 1,8 milhão, 
o Shopping Rua Grande 
é um empreendimento de 
2.100m que funcionará em 
três pavimentos: térreo, 1º 
piso e 2º piso. Contará com 
climatização nas áreas de 
circulação, elevador e sis- 
tema de wifi para o público. 

Ao todo, serão gerados 
172 empregos diretos. Fi- 
cará aberto em horário de 
shopping, das 9h às 21h 
(12 horas por dia), de se- 
gunda-feira a sábado. Aos 
domingos, funcionará das 
Eu Si 
EM SÃO LUIS 

O shopping terá um andar para a difusão e valorização da cultura maranhense 

9h às 14h, com feirinha 
cultural aberta composta 
por diversas atrações da 
culinária, música, dança e 
artesanato maranhense. O 
Shopping Rua Grande será 
um novo ponto de referência 
para quem deseja apreciar 
o que há de melhor na arte 
maranhense. 

O horário de funciona 
mento possibilitará um in- 
cremento no movimento 
noturno na área comercial 
do Centro Histórico de São 
Luís, no período das 18 
às 21h, quando o fluxo de 
transeuntes e carros dimi- 
nui com o fechamento do 
comércio. É o momento em 
que aumenta o número de 
vagas de estacionamento 
que poderão ser utilizadas 
por consumidores de outras 
áreas da cidade interessa- 
dos em frequentar o sho- 
pping no período da noite. 
Haverá segurança pública 
para favorecer o desloca. 
mento. 

“É uma obra que está 
sendo cuidadosamente er- 
guida, assim como as de- 

mais realizadas via o Adote 
um Casarão, que é um pro- 
grama de sucesso, que deu 
certo e, certamente, está 
ajudando a gerar uma nova 
configuração ao Centro His- 
órico de São Luis”, avalia o 
secretário Márcio Jerry. 

Parte dos serviços de 
construção civil do sho- 
pping está sendo realizado 
por mulheres, por meio de 
parceria com a Ong Ela 
Faz, que integrou mulheres 
trabalhadoras, pedreiras, 
eletricista, pintora, gesseira, 
entre outras, nas obras de 
construção do empreendi- 
mento. A presidente da Ong, 
a engenheira civile adminis- 
tradora Livia Viana destaca 
o cuidado com que a obra 
está sendo feita. “Essa par- 
ceria reforça o compromisso 
com o social dentro dessa 
iniciativa, essas mulheres 
se dedicaram em nossos 
processos de capacitação 
e agora assumem seu papel 
no mercado”. 

Soleção dos emproen- 
dedores - As pessoas arte- 
sãs e artistas que ocuparão 

as bancas e barracas do 2º 
piso serão selecionadas por 
melo de critérios técnicos da 
gestão da feirinha. As inscri- 
qões poderão ser feitas por 
meio de link disponibilizado 
no instagram do Shopping 
Praia Grande: https:/finktr. 

randeoficil. 
Adote um casarão 
O programa Adote um 

Casarão foi criado pelo 
governador Flávio Dino em 
2019. Tem por objetivo tor- 
nar o Centro Histórico de 
“São Luís referência em re- 
novação e desenvolvimento 
sustentável, preservando 
seu valor histórico e cultural 
O coordenador do Programa 
Nosso Centro na Secid, Da- 
nel Sombra, informa que 12 
participantes já adquiriram 
imóveis, por meio de edital 

Podem participar dos 
editais do Adote um Casa- 
rão empresas privadas e 
grupos culturais. Pessoa 
físicas também, mas, se 
ganharem o edital, precisam 
“constituir uma pessoa jurídi- 
ca para assinar o lermo de 
adesão ao programa 

Governo entrega 200 títulos de propriedade para famílias da Vila Palmeira 
O Governo do Estado, 

porintermédio da Secretaria 
das Cidades e Desenvolvi- 
mento Urbano (Secid), con- 
tinua ampliando as ações do 
programa de Regularização 
Fundiária em todo o Mara. 
nhão. Na quarta-feira (1 
200 famílias foram contem- 
pladas com a entrega de ti- 
ulos fundiários, no bairro da. 
Vila Palmeira, em São Luís. 

O Programa de Regula- 
rização Fundiária garante a 
documentação definitiva de 
posse de propriedade, asse- 
gurando o direito à moradia, 
mais dignidade e qualidade 
de vida aos moradores. 

Naoportunidade, o secre- 

tériodas Cidades e Desenvol- 
vimento Urbano, Márcio Jerry, 
ressaltou a importância do 
programa na garantia direitos. 

“Nesta etapa de hoje 
estamos beneficiando 200 
famílias, pessoas que esta- 
vam esperando há décadas, 
hoje estão muito felizes 
em receber esse titulo. Em 
nome do governador Flávio 
Dino estamos muito felizes 
também em assegurar essa 
política pública que garante 
direitos à população mara- 
nhense”, destacou. 

Deusanir Santos, mora- 
dora do bairro e beneficiária 
da ação, falou que a regula- 
fização era um sonho ant 

go. “Era uma necessidade 
da comunidade que todos 
pudessem ser reconheci. 
dos e valorizados com o 
documento das suas rest- 
dências, então é de grande 
importância, era um desejo, 
um sonho de muitas famílias 
há muito tempo”, afirmou. 

“Vai ser uma mudança 
muto grande, nós já mora- 
mos aqui há mais de qua- 
renta anos, então isso aqui 
& gratificante para nós, é um 
presente para nossas vidas, 
para nossas famílias”, reja- 
tou Ângela Maria, também 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1122021 - CPLIPMP 
TOMADA DE PREÇOS Nº 082021 

O MUNICÍPIO DE PARNARANA, estado do Maranhão, com Cento 
Administaivo situado na Rus Pedreias, 1º 099, Cento, em 
ParmaramaiNA, por meio da Comissão Permanente do Lctações 
(CPLP), designada através da Portaria” 007/2021 -GABIPNP, 
de 01 de janeiro de 2021, nos lemos da Le Fedora 1º 86603 
e demais normas reguiamentares aplicáveis à espécie, bem como 
peles. disposições. do instrumento convoca, promoverá o 
procesimnto hetatóo adiante especificado 
= OBJETO: Contratação de empresa de engenharia 
especializada para a execução das obras de Implantação de 
pavimentação em pedra nos Povoados Olho D'água do Noga 
é Brejnho do Ismael, situados da zona rural do Municipio de 
ParmaramaiNA, em alendmento as necessidades da Prefoura 
Municipal nos termos do Convênio nº 021/2021 - SECID, confome 
espociicações e quantiatvos constantes na Prjelo Básico anexo 
ao tal 

MODALIDADE: Tomada de Preços 
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço 
ADJUDICAÇÃO: Por Lote 
DATA DA REALIZAÇÃO: 22 de dezembro de 2021 
HORÁRIO DE ABERTURA: 09 he 00 mn 
LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA: Departamento deLictações 

e Contratos Aciministratvos da Profetura Municip! do Parnarama! 
MA, situada nesta cidade na Rua Pedreiras, nº 083, Centro 

VALOR ESTIMADO: R$ 2.040.190,10 
FONTE DOS RECURSOS: Convênio nº 021/2021 - SECID] 

e Recursos Próprios 
LEGISLAÇÃO: Lol Federal nº .806/33, Lol Complementar 

nº 12306, Decrlos Municipais e demais dispostvos loga 
pertnentos. 

ACESSO AO EDITAL: A cópia deste atal o sous anexos 
estão à cisposição dos interessados na sedo da Profotura Municipal 
clsponivel no si eletrônico do Trbunal do Contas do Estado do 
Maranhão — TCEMA (amv ce ma govirlsacopimuralaiamural 
224) é no sitio eletrônico institucional desta Prefotura Municipal 

Domais informações poderão sor soictadas por meio do andoroço 
eletrônico cp2021pmp Ega com ou na sala do Departamento de 
Lictações e Contratos Administrativos da Prefetura Municipal de 
ParnaramaiMA, de segunda à sexta-feira (dis Uteis), do 08 h e 00 
minds 14 he OO min. 

Parnarama, 02 de dezembro de 2021 
ROBSON LIMA GUIMARÃES 

Presidente da CPLPMP 

exho 
A si 

Aviso DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 102021-SPRICPL - OBJETO: Registo 
da Proços pata futura a eventual Contação empresa espociatzada 
no lemecimento de. medicamentos, insumos, para atender as 
necessidades do Municipio de Barão de Graja-MA. ABERTURA: 
Duta para cadastro de propostas a par das 0810 horas do dia 
03/12/2024, Det para abertura de propostas e ini dos lances 
a part das 09/00 hocas do dia 171122021, horário de Basta, 
Joca hipsckanat com.br. TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço. 
OBTENÇÃO E CONSULTA DE EDITAL: O Eta! o seus anexos 
estão à Ceposção dos inressados na Comissão Permanente do 
Litação PL, no Prédio da CPL de Barão de Grajad, do 2º a 6º 
fora, no hocáio das 8:00 às 12:00h. O Edita poderá ser consultado 
atutament no pot ca transparência, ou no sie do Lctane, 
os esclrocmentos poderão ser resizados ataves do emal. col 
tarsodegrjauéBomai com. Barão de Grajad -MA, 02 de dezembro 
de 2021, EDELSON CARLOS VAZ DA SILVA - Pregoeiro Oficial 

contemplada na iniciativa. 



Governo e parceiros inauguram laboratórios 

Uma das prioridades 
do Governo do Estadoé o E) 
investimento em Educação, 
para melhorar a qualidade 
da aprendizagem e elevar 
os Índices educacionais 
no Maranhão. A entrega, 
nesta terça-feira (30), do 
Laboratório de Segurança 
do Trabalho e Espaço Temá- 
tico de Portos, do Instituto 
Estadual de Educação do 
Maranhão (EMA) laqui-Ba- 
canga, comprova essa tese 
A ação é fruto da parceria 
entre o governo, a Vale e 
Fundação Sousândrade, 
visando ao fortalecimento 
do ensino. 
O subsecretário de Edu- 

cação da Seduc, Danilo 
Moreira, esteve presente 

O gerente de Operações 
Portuárias da Vale, José 
Valentim, destacou a im- 
portância dos laboratórios 

na cerimônia de entrega. técnicos para os estudantes, 
dos laboratórios técnicos, e. “Hoje estamos entregando 
representou o secretário de — mais dois novos laboratórios. 
Estado da Educação, Fe- 
lipe Camarão, destacando 
a importância da parceria 
para o fortalecimento do 
ensino no Maranhão, que 
ajudará na qualificação dos. 
estudantes para o ingresso 
no mercado do trabalho. 
“Estamos participando de 
mais uma atividade, fruto de. 
“uma grande parceria. Dessa 
vez, estamos entregando 
os laboratórios técnicos, 
que serão utilizados nas 
atividades práticas e na 
formação profissional dos. 
estudantes, gerando profis- 
sionais qualficados para 
sociedade e para o mercado 
de trabalho”, destacou o 
subsecretário. 

para o EMA, isso é parte 
Integrante do nosso proje- 
to, trabalhar cada vez mais 
com os nossos parceiros. 
É importante trabalhar pela 
educação para deixar esse 
legado e nada melhor do 
que preparar os jovens para 
que no futuro próximo pos- 
sam nos ajudar com mão de 
obra qualificada”, ressaltou 

O Laboratório de Segu- 
rança do Trabalho é voltado 
para as normas regulamen- 
tadoras dentro das empre- 
sas com equipamentos de 
segurança, salvamento, 
combate à incêndio e dinã- 
micas relacionadas a es- 
paços confinados, trabalho 
emaltura, cintos, capacetes 

Sala de auia totalmente equipada para a prática dos estudantes 
de segurança, luvas de 
proteção, fora outros equi 
pamentos que fazem parte 
do dia a dia do técnico de 
segurança do trabalho. Já o 
Espaço Temático de Portos 
é um ambiente de criativi- 
dade, dinâmica, onde os 
estudantes podem receber 
& comunidade, as empre- 
sas, gerir ideias e divulgar 
os seus trabalhos para a 
comunidade acadêmica 
comunidade no entomo do 
local e para as empresas 
que precisam dessas diná- 
micas e soluções. 

O diretor Geral do IEMA, 
Alex Oliveira, direcionou 
a fala para a comunidade 
escolar e destacou a ação 
do governo que possibilitou 
a efetivação do ensino em 
tempo integral nos Institutos 
Estaduais de Educação. 

“Vocês estão em uma 
escola maravilhosa e de 
altíssima qualidade. O EMA 

é umtrabalho do governador 
Flávio Dino e por ter cons- 
truído e possibilitado que 
esse projeto exista como 
política pública do Estado 
do Maranhão é um fato 
extremamente grandioso e 
“cabe a vocês delender esse 
espaço”, exprimiu. 

A presidenta da Funda- 
ção Sousândrade, Evan- 
gelina Noronha, disse que 
o IEMA é um importante 
espaço para a aprendiza- 
do. “Hoje é um momento 
especial. Esse ambiente 
de alunos é sempre um 
ambiente festivo e de muita 
aprendizagem, socialização 
e de muito crescimento. 
Aproveitem esse momento 
enquanto alunos, ele é único 
e não volta. O IEMA é um 
ambiente de aprendizado 
“como nunca houve. Preci- 
samos relacionar teoria à 
prática, e faremos isso nos 
laboratórios”, emitiu 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DAS SELVAS 
AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS nº 0102021. A 
Prefeitura Municipal de Bom Jesus das SolvasMMA, através da 
Secretaria Municipal de Educação, toma público que realizará 
etação na seguia forma. OBJETO: Contratação de empresa para 
ecução dos serviços da construção de 01 (uma) Unidade Escolar 

Infant (Creche) com 06 salas, no bairro Nova Bom Jesus, conforme 
definido no Edita, seus Anavos a no Projeto Básico. DISPOSITIVOS 
LEGAIS: Lei Federal nº 8.66/03 em sua atual redação, e L. C. 
123/2006 o suas altarações, cle Decreto Presidencia! nº 9.412/2018. 
MODALIDADE: Tomada de Preços. TIPO: Manor Preço. DATA DE 
ABERTURA: 21 de dezembro de 2021 às 08:00 haras. LOCAL: 
“Sala de reunião da CPI, localizada na Rua João Fabricante, nº 84 
Residencial JK. AQUISIÇAO/DISPONIBILIZAÇÃO DO EDITAL: Os 
interessados poderão consultáio ou obtê-lo gratutamente junto ao 
“Setor de Licitações da Prefeitura Municipal, ou pelo site oficial do 
municipio: Nip:/bomjesuadasselvas ma gave ou pelo link: hip// 
we ransparenciadminitrabva com biportalim/ictacao/ictacao. 
xhimi?loken= 1fcea7007fcd2e4635042764 114914142375601, 
podendo ser obido ainda pelo SACOPITCE-MA. Para maiores 
informações a esclarecimentos: Contato: (96) 36521271 / 
970224777 elou alravês do solicitação pelos emais: colo 
bomjosusdassolvas ma govbr / cplbistlgmalcom Bom Jesus 
das SelvasiMA, 02 da dezembro de 2021. Elane Lopes Coslho 
Cavalcante - Secretária Municipal de Educação, 

WIL ROBSON PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA ME 
CNP Nº09405472/0001-07 INSC. ESTADUAL: 12256251: 
endereço de funcionamento na Rua do Cama 35 Vila Palmeira, 
São Luie-MA torna público que RECEBEU junto a Secrataria 
Municipal de Meio Ambiente SEMMAM a Licença de Operação 
(LO) paras atividade de Comércio a Varejo da Paças e Acessórios 
Novos Para Veículos Automotores conforme Proc. nºs4811/20 
previsto em Lei Ambiental Municipa! 4730/06. 

[a] EF 
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AVISO DE LICITAÇÃO. 
PREGÃO ELETRÔNICO 038/2021. A Comissão 
Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de 
Urbano Santos, Estado do Maranhão, tona público, para 
conhecimento dos interessados que fará realizar, sob a 
égide da Lei n.º 10.520/02, Decreto Municipal n.º 005/2019 
Lei Complementar 123/06, Lei Complementar nº 128/08, 
Decreto nº8538/15, Decreto Federal nº 10.024/2019 
e subsidiariamente as disposições da Lei nº 8.665683 
e suas alterações posteriores, licitação na modalidade 
Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, por tem. para a 
FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇO PARA POSSÍVEL 
E FUTURA contratação de empresa especializada no 
fornecimento de material didático e kt escolar para a rede 
municipal de ensino de interesse da Secretaria Municipal 
“de Educação de Urbano Santos/MA, no dia 17 de dezembro 
de 2021, às 0801 horas (horário de Brasa), através do 
uso de recursos da tecnologia da informação, ste htps:/ 
we portaldecomprasus.com br com.br, sendo presidida 
pelo Pregoeiro desta Prefeitura Municipal, na sala da 
Comissão Permanente de Licitação, situada na Avenida 
Manoel Inácio, SN, Centro, Uibano Santos - MA. O edital 
e seus anexos encontram-se disponíveis na página web 
do Portal de Compras Públicas — Endereço: htips:/jr 
portaidecomprasus.com br!. No SACOP (Portal do Tribunal 
de Contas do Estado Maranhão), porial da transparência 
do Município e na sala da Comissão Permanente de 
Licitação. Esciarecimentos adicionais através do endereço 
eletrônico, e-mai: cplpmubs(Bhoimailcom ou na sala da 
Comissão Permanente de Licitação. Urbano Santos - MA, 
02 de dezembro de 2021. Jhonny Frances Siva Marques — 
Pregoeiro Municipal. 

HEATO AVISO DE LICITAÇÃO. 
“SATO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03212021.SRP 

HSTEX O Pregonro Oficial da Prefeilura Municipal de Burt, Estado 

disposições da Lein.* &.605/9 e suas alerações posteriores, ação. 
na modalidade Pregão Eletrênico, Sistema de Registro de Preço, do 
tpomenor preço por item. para Contratação de empresa especializada. 
para formecimento de equipamentos para ainformatização das equipes. 
da saúde da familia e equipes da atenção primária, para alander as. 
necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Buri MA, no dia 17 
de dezembro de 2021 às 09:00 haras (horário de Brasta), através. 
do uso de recursos da tecnologia da informação, sto hips:rr. 
pertaidecomprasurti com tr, sendo presidida pelo Pregoeiro desta 
Prefotura Municipal, ná sala da Comissão Permanente de Lictação, 
situada na Praça Felino Farias, s/n, Centro, Buri - MA. O edital e 
seus anexos encontram-se disponiveis na pagina web do Portal de 
Compras Buri — endereço hp: portaldocomprasbuii com. 
br Escigrecimentos adicionais no endereço eietróico cplburtizi 
gmaiicom. 
SEDAT Burt - MA, 02 de dezembro de 2021, 
BEASS Aldabrio Carvalho Soares 
SECAR Presidente da Comissão Permanente do Lictação 

FEAT AVISO DE LICITAÇÃO. 
BEATO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2021-5RP 

ESTEX O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Buri 
Estado do Maranhão, torna público, para conhecimento dos. 
Imeressados que fará realizar sob a ágide da Lei nº 10.520/02, 
* subsidiariamente as disposições da Lei nº 8.606/93 e suar 
atorações posteriores, citação na modalidade Pregão Eletrônico, 
Sistema de Registro de Preço, do tipo menor preço por item, 
para Contratação de empresa especializada para fomecimonto 
de equipamentos hospilaaros para atender as necassidados 
“do Fundo Municipal de Saúde de Buril — MA, no dia 17 de 
dezembro de 2021 às 19:00 horas (horário de Brastla), através. 
“ouso de recursos da tecnologia da informação, site htps:/New. 
portaidecomprasburit com.br, sendo presidida pelo Pregoeiro 
desta Prefeitura Municipal, na sala da Comissão Permanente de 
Licitação, situada na Praça Felinto Farias, s/n, Centro, Burti - 
MA. O eta! o seus anexos encontram-se disponiveis na pagina. 
web do Portal do Compras de Buriti — endereço htps:/Mww. 
portaldecomprasturit com br.. Esclarecimentos adicionais. no 
endereço eletrônico cplburtiz (Bal com. 
MIDAT Burt - MA, 02 de dezembro de 2021 
BASS Aldabrio Carvalho Soares 
MICAR Prosiderte da Comissão Permanonto do Lictação 

HEATO AVISO DE LICITAÇÃO. 
MEATO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03472021.5RP 

MHTEX O Pregoiro Oficial da Prefeitura Municipal do Burt, Estado 
do Maranhão, torna público, para conhecimento dos Interessados. 
que fará realizar, sob a égide da Lain *10.520102, a aubsdiaiamento 

disposições da Lei nº 8.666 e suas aleraçõs posteriores, 
“citação na modalidade Pregão Eletrônico, Sistema de Registro de 
Preço, do tipo menor preço por em, para Contratação de emprosa 
especializada para fornecimento de kt escolar para utlização do 
VAAT (Valor Aluno Ano Total) para atender as necessídados da 
Secretaria Municipal da Educação de Burti - MA, no dia 17 de 
dezembro da 2021 às 15:00 horas (horário de Braslia), através. 
do uso de recursos da tecnologia da informação, alte hs /My. 
portaldecomprasburiticom bx, sendo presidida polo Pregoeiro desta. 
Prefeitura Municipal na sala a Comissão Permananta de Licitação, 
suada na Praça Felito Farias, sin, Contro, Buri - MA. O edital 
e seus anexos encontram-se disponíveis na pagina web do Portal 
de Compras de Buri - endereço tips mw portadecomprasbui. 
combr. Esclarecimentos. adicionais no endereço eletrônico 
colburii2!GBgmall com. 
SEDAT Burt - MA, 02 de dezembro do 2021 
SHASS Aldabnio Carvalho Soares 
SECAR President da Comissão Permanente de Listação 

HEATO AVISO DE LICITAÇÃO. 
SEATO TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2021 

SSTEX A Proletura Municipal do Buri, Estado do Maranhão, toma 
púbica, para conhecimento dos interessados que fará realizar, sob a 
égide da Lein*8 666/93 e suas alarações posteriores, a Licitação na 
Medalidade TOMADA DE PREÇO Nº 007/2021, para a Contratação 
de Empresa para Construção da Creche do São Francisco, de 
interesso da Secretaria de Educação do Município de Burti - MA, 
Do dia 20 de dezembro de 2021, às O9hDOmin (horário local), sendo 
presidida pelo Presidente da Comissão Permanente de Licitação 
desta Prefeitura Municipal, na sala da Comissão Permanente de 
Licitação, stuada na Praça Felino Farias, SN, Contr, Buri - MA. 
Esciarecmentos asconais no mesmo endereço. 
SEDAT Burt - MA, 29 de novembro de 2021. 
4EASS Aidsônio Carvalho Soares 
SECAR President da Comissão Permanente de Listação 



POLÍCIA 
www alosefatos jorbr 

MA, Sext 3 de Dezembro, de 2021 
comercialatosefatos (gmail com 

Polícia apreende mais de 100 tabletes de 
maconha em Alto Alegre do Maranhão 

A Polícia Civil do Mara- 
nhão apreendeu na noite 
dessa quarta-feira (1º) 
aproximadamente 170 
tabletes de maconha e 
3,8kg de crack na cidade 
de Alto Alegre do Mara- 

nhão, a 205 km de São 
Luís, 

Segundo a polícia 
após o recebimento de 
informações, a equipe 
policial repassou infor. 
mações para policiais da 

Delegacia Regional de 
Bacabal que logrou êxito 
em prender três homens 
que transportavam a dro- 
ga e apreender a quan- 
lidade de entorpecentes 
mencionada no interior de 

uma carreta na Cidade de 
Alto Alegre do Maranhão. 

Os presos foram con- 
duzidos para a sede da 
Delegacia Regional de 
Bacabal para os procedi- 
mentos cabíveis. 

Na Cidade Olímpica polícia militar liberta refém e 
prende assaltantes com arma fogo e carro roubado 

Policiais Miitares da 4º 
Companhia Independente 
(4º CI) prenderam dois as- 
saltantes, recuperaram um 
velculo roubado e libertaram 
um refém no Bairro da cida- 
de Olímpica, em São Luis. A 
ação aconteceu na noite de 
quarta-feira (1) e resultou 
na apreensão um revólver 
calibre 32, uma faca, quatro 
celulares, dois tablets e um 
carro marca Fiat, modelo 
Palio Fire, cor prata, placa 
PSM-4676, 

A guarnição da Cidade 
Olimpica fazia rondas pela 
avenida 4 do Jardim Améri- 
ca quando fo informada por 
populares que indivíduos 
estavam em um veículo 

Fiat cometendo assaltos na 
região. Após solicitar apoio 
da guamição do CPU e em 
diligências os PM's avis- 
taram o carro suspeito, foi 
dada a ordem de parada e 
eles desobedeceram, em- 
prendendo fuga. 

De imediato foi realizado 
o acompanhamento tático e 
o cerco policial petas viatu- 
ras envolvidas. Após alguns 
minutos os suspeitos foram 
cercados e abordados bem 
como capturados, e pos- 
teriormente, conduzidos e 
apresentados no Plantão 
Central da Cidade Operá- 
ria, sem lesões corporais, 
juntamente com o veículo, 
as armas e os objetos apre- 

endidos, para que fossem 
realizados os procedimen- 
tos legais 

Segundo os militares 
os detidos são acusados 
de praticar diversos ilícitos 
na cidade. Sempre usando 

de muita agressividade nas. 
práticas criminosas. O re- 
fém resgatado compareceu 
ao plantão policial para os 
procedimentos de praxe e 
reconhecimento dos assal- 
tantes. 

lavras de Deus 

Lamentações 2:19 

Filho acusado de matar pai 
e atear fogo no corpo da vítima 

será julgado nesta segunda (6) 

Será julgado no 4º 
Tribunal do Júri de São 
Luis, nesta segunda- 
eira (6), Lucas Sousa 
Almeida, 23 anos, e Rai- 
mundo Wagner Mineiro, 
40 anos, pela morte de 
João Bonifácio de Al- 
meida, 75 anos, pai do 
acusado Lucas que na 
época era estudante de 
Direito de uma facuida- 
de particular na capital 
onde foi preso semanas 
depois do assassinato. O 
crime ocorreu na note do 
dia 26 de março de 2018, 
na casa da vitma, local. 
zada em um sito, na Vila 
Tiradentes, área da Vila 
Maranhão. Após mata- 
rem o idoso a golpes de 
faca, os réus enrolaram 
o corpo em uma rede e 
atearam fogo para simu- 
lar um incêndio. 

Os réus foram denun- 
clados pelo Ministério 
Público por homicídio tri 
plamente qualificado por 
motivo fútil, meio cruel 
e recurso que dificultou 
a defesa da vitima. Os 
acusados permanecem 
presos. O jlestava mar 
cado para ocorrer no 
dia 22 de setembro de 
2021, mas o juiz José 
Ribamar Goulart Heluy 
Júnior, ttular da 4º Vara 
do Tribunal do Júr, adiou 
para esta segunda-feira 
(8), a pedido do Ministério 
Público e dos advogados 
assistentes da acusação, 
devido ao não compare- 
cimento de uma testemu- 
nha arrolada em caráter 
de imprescindiblidade. 

O julgamento desta 
segunda-feira (6), que 
está marcado para co- 
meçar às 8h30, no salão 
localizado no primeiro 
andar do Fórum Des, 
Samey Costa (Calhau) 
será presidido pelo juiz 
José Ribamar Goulart 
Heluy Júnior. Na acusa- 
ção atuará o promotor de 
Justiça, Samaroni Maia. 
Nas quatro varas do Tri- 
bunal do Júri de São Luis 
serão juigados neste mês 
de dezembro, atéodia 17, 
último dia de atividades 
antes do recesso forense, 
42 acusados de homicídio 
e tentativa de homicídio 

Consta nos autos que 
aviima era caminhoneiro 
autônomo; que conheceu 
a Ivonete de Sousa Siva 
em um posto de gasolina 
e conviveram por cerca 
de cinco anos e des- 
sa união nasceu Lucas 
Sousa Almeida. A vítima 
estava em Itígio com a 
ex-companheira pelos 

bens que consistiam em 
uma casa, um caminhão 
e um automóvel 

Em seu depoimento 
em juizo, Lucas Sousa 
Almeida disse que estava 
no local quando o crime 
aconteceu, mas negou 
ter assassinado o pai e 
apontou Raimundo Wag- 
ner Mineiro como autor 
do crime. Afirmou, ainda 
que alugou um carro com 
o intuito de ir a uma for- 
matura no dia seguinte e 
não para usar no assas- 
Sinato do próprio pal; e 
que amolivação do crime 
seria a disputa entre seus 
pais por um imóvel. 

O estudante universi- 
tário contou que na noite 
do crime foi com a mãe 
e o outro acusado até o 
sítio onde o pai morava; 
que ele e Ivonete de 
Sousa Silva estavam 
conversando com João 
Bonifácio de Almeida 
quando Raimundo Wag- 
ner Mineiro, que ficara 
esperando no carro do 
lado de fora da residên- 
cla, entrou no imóvel e 
começou a esfaquear 
a vítima. Afirmou, ain- 
da, que em estado de 
choque saiu sozinho do 
local no automóvel que 
alugara. Também falou 
que não denunciou Rai- 
mundo Wagner porque 
ele denunciaria a sua 
mãe; que por medo da 
genitora ser presa, Lu- 
cas disse que assumiu a 
autoria do crime, 

Ainda no depoimento 
na Justiça, Lucas Almei- 
da acusou sua mãe e 
Raimundo Wagner de 
planejarem o assassinato 
da vitima. Já perante a 
autoridade policial, con- 
forme consta nos autos, 
o estudante universitário 
disse que após discutir 
como pai e alegando legi- 
tima defesa desferiu uma 
facada no peito da vitima; 
arrastou o corpo para o 
quarto; jogou gasolina 
sobre o colchão, ateando 
fogo; saiu do imóvel e só 
retomou no dia que o cor- 
po foi encontrado. Lucas 
Sousa Almeida apresen- 
tou várias versões para 
ocrime. 

Ao ser interrogado 
durante à audiência de 
instrução, na 4º Vara do 
Tribunal do Júri de São 
Luís, o denunciado Rai- 
mundo Wagner Mineiro 
negou que tenha assas- 
sinado João Bonifácio de 
Almeida e afirmou que 
estava em casa quando 
o crime ocorreu. 


