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O retorno das aulas presenciais é importante não apenas para ter um futuro melhor,
mas para reverter o atraso provocado pela Covid-19

E
m to do o Bra sil e tam bém no 
Ma ra nhão, alu nos e pro fes so- 
res es tão vol tan do às sa las de 
au la após lon go pe río do afas- 

ta dos por cau sa da pan de mia do co ro- 
na ví rus. O re tor no das au las pre sen ci- 
ais é im por tan te não ape nas pa ra ter 
um fu tu ro me lhor, mas pa ra re ver ter o 
atra so pro vo ca do pe la Co vid-19.

A sus pen são das au las pre sen ci ais 
nes tes úl ti mos dois anos foi es sen ci al 
pa ra pre ser var vi das e re du zir os efei- 
tos da pan de mia. Mas hou ve, cla ro, 
efei tos in de se já veis que já eram pre- 
vis tos. Sem au las pre sen ci ais, o apren- 
di za do re gre diu.

De acor do com pes qui sa na ci o nal 
di vul ga da pe la ONG To dos Pe la Edu- 
ca ção nes ta se ma na, 40,8% das cri an- 
ças bra si lei ras en tre 6 e 7 anos não sa- 
bem ler ou es cre ver. Is so sig ni fi ca que 
4 em ca da 10 cri an ças que de ve ri am 
es tar al fa be ti za das não es tão.

En tre 2019 e 2021, hou ve um au- 
men to de 66,3% no nú me ro de cri an- 
ças de 6 e 7 anos de ida de que não sa- 
bi am ler e es cre ver. Em 2019, era 1,4 
mi lhão. Em 2021, 2,4 mi lhões no Bra- 
sil.

“A al fa be ti za ção na ida de cor re ta é 
eta pa fun da men tal na tra je tó ria es co- 
lar de uma cri an ça, e por is so es se pre- 
juí zo nos pre o cu pa tan to. E por que os 
da nos po dem ser per ma nen tes, uma 
vez que a al fa be ti za ção é con di ção 
pré via pa ra os de mais apren di za dos 
es co la res.  Pre ci sa mos ur gen te men te 
de po lí ti cas con sis ten tes pa ra a re to- 
ma da das au las, pa ra que es sas cri an- 
ças te nham con di ções de se rem al fa-
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be ti za das e si gam es tu dan do”, diz o lí- 
der de po lí ti cas edu ca ci o nais do To- 
dos Pe la Edu ca ção, Ga bri el Cor rêa.

Ou tro es tu do, com ba se em da dos 
do IB GE, mos tra que o Bra sil tem 
11.675 mi lhões de jo vens en tre 15 e 29 
anos que não es tu dam e nem tra ba- 
lham no Bra sil. São os cha ma dos 
nem-nem. Qua se me ta de de les es tão 
no Nor te e no Nor des te, o que re for ça 
a im por tân cia da vol ta às au las pre- 
sen ci ais, com alu nos e pro fes so res em 
sa la de au la. Os nú me ros são da Pes- 
qui sa Na ci o nal por Amos tra de Do mi- 
cí li os (Pnad).

Ou se ja, tan to pa ra cri an ças quan to 
pa ra jo vens, a vol ta às au las pre sen ci- 
ais é um mo men to de es pe ran ça. De 
um es for ço pa ra cor rer atrás do tem po 
per di do.

Por is so, pro fes so res e alu nos es tão 
uni dos nes se ob je ti vo. “Es tá sen do 
mui to ani ma do, mui to ca lo ro so, por- 
que já fa zia dois anos que a gen te não 
vi nha. Es tá to do mun do mui to fe liz e 
mui to ani ma do pa ra es ta vol ta às au- 
las”, dis se Ma ri a na Fon se ca, es tu dan-
te do ter cei ro ano na es co la de en si no 
in te gral Pro fes so ra Ma ria Pi nho, em 
São Luís.
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“QUANTO VALE CADA REAL INVESTIDO EM SANEAMENTO NO BRASIL?” É REFERÊNCIA AO SETOR, COM CÁLCULO INÉDITO E INOVADOR

Ca da R$ 1 in ves ti do no sa ne a men to
bá si co pro por ci o na um re tor no de R$
29,19 em be ne fí ci os so ci ais aos bra si- 
lei ros – mais saú de, mais qua li da de de
vi da e me lho res con di ções so ci o e- 
conô mi cas. Es ses são al guns dos be- 
ne fí ci os tan gí veis apre sen ta dos em
um le van ta men to fei to por Ra fa el la
Lan ge, co mer ci al da BRK, e Ju li a na Al- 
mei da Du tra, di re to ra de pro je tos da
De ep, em pre sa es pe ci a li za da em pro- 
je tos so ci o am bi en tais e es tru tu ra ção
de pro ces sos de en vol vi men to es tra- 
té gi co de sta kehol ders.

O tra ba lho das du as re sul tou no li- 
vro “Quan to va le ca da re al in ves ti do
em sa ne a men to no Bra sil?”, uma obra
que des ta ca o sa ne a men to co mo uma
im por tan te fer ra men ta de in clu são
so ci al, res pon sá vel por pro por ci o nar
ga nhos so ci ais e econô mi cos à so ci e- 
da de.

A par tir de um cál cu lo que con si de- 
ra os as pec tos so ci ais sob o pon to de
vis ta de pes so as de di fe ren tes ida des,
co mo la zer, saú de, edu ca ção, re la ci o- 
na men to so ci al, car rei ra e fi nan ças, e
o re al va lor pa ra a ins ta la ção dos ser- 
vi ços, as au to ras mos tram que os ser- 
vi ços de água e es go to são res pon sá- 
veis por mu dan ças na qua li da de de

vi da e na dig ni da de das pes so as. Fo- 
ram cer ca de 3 mil pes so as en tre vis ta- 
das a res pei to de su as per cep ções re- 
la ci o na das ao te ma.

A aná li se re for ça que o sa ne a men to
po de im pac tar na edu ca ção de jo- 
vens, pois ter di rei to a um com pro- 
van te de re si dên cia per mi te que eles
se ins cre vam pa ra o ves ti bu lar, por
exem plo. Pa ra ou tros, os ser vi ços re- 
pre sen tam uma me lho ria nas re la- 
ções so ci ais, com pes so as que pas sa- 
ram a re ce ber vi si tas em ca sa, o que
não acon te cia em mui tos ca sos an tes
da che ga da de um ser vi ço de tra ta- 
men to de es go to, por exem plo.

“Du ran te mui tos anos, fa lar so bre
os im pac tos da fal ta de sa ne a men to
foi al go mui to sub je ti vo. Ago ra, que re- 
mos for ta le cer es sa im por tan te fer ra- 
men ta de in clu são e mos trar que é
pos sí vel men su rar os im pac tos so ci ais
na vi da da po pu la ção”, des ta ca Ju li a- 
na Al mei da Du tra.

“O sa ne a men to bá si co tem um
gran de im pac to so ci al. Ao fa lar mos
com pes so as de di fe ren tes fai xas etá- 
ri as, ob ser va mos as di fe ren tes per- 
cep ções so bre o que re pre sen ta ter
água e es go to em ca sa. Tan gi bi li zar es- 
se te ma é mui to im por tan te, pois re- 

for ça que o sa ne a men to é ca paz de
trans for mar vi das”, re for ça Ra fa el la
Lan ge.

O li vro “Quan to va le ca da re al in- 
ves ti do em sa ne a men to no Bra sil?” é
uma re fe rên cia ao se tor e, por meio de
cál cu lo iné di to e ino va dor, tem co mo
ob je ti vo con tri buir com as aná li ses
dos re ais im pac tos dos ser vi ços. A
par tir das his tó ri as das per so na gens
en tre vis ta das, as au to ras dão vi si bi li- 
da de pa ra a ur gên cia do te ma e pro- 
põe um olhar pa ra o fu tu ro, com re fle-
xões a res pei to das ini ci a ti vas que pre- 
ci sam ser fei tas pa ra que o país avan ce
no te ma.

O li vro foi lan ça do pe la Abes – As so-
ci a ção Bra si lei ra de En ge nha ria Sa ni- 
tá ria e Am bi en tal e po de ser en con tra- 
do no si te: https://lo ja a bes.abes-
sp.org.br/br/sa ne a men to/456-quan- 
to-va le-ca da-re al-in ves ti do-em-sa- 
ne a men to-no-bra sil.html

A BRK Am bi en tal é uma em pre sa
pri va da de sa ne a men to bá si co que es- 
tá pre sen te em 13 es ta dos, be ne fi ci- 
an do 16 mi lhões de pes so as. São 125
ci da des que já con tam os ser vi ços da
com pa nhia, que é a pla ta for ma de sa- 
ne a men to da Bro ok fi eld, em pre sa ca- 
na den se que es tá no país des de 1899.

São Luís, sábado e domingo, 12 e 13 de fevereiro
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na den se que es tá no país des de 1899.

LANÇAMENTO

Livro aborda saneamento
básico no Brasil

OBRA É REFERÊNCIA, COM CÁLCULO INÉDITO E INOVADOR

Ca da R$ 1 in ves ti do no sa ne a men to bá si co pro por ci- 
o na um re tor no de R$ 29,19 em be ne fí ci os so ci ais aos
bra si lei ros – mais saú de, mais qua li da de de vi da e me- 
lho res con di ções so ci o e conô mi cas. Es ses são al guns
dos be ne fí ci os tan gí veis apre sen ta dos em um le van ta- 
men to fei to por Ra fa el la Lan ge, co mer ci al da BRK, e Ju li- 
a na Al mei da Du tra, di re to ra de pro je tos da De ep, em- 
pre sa es pe ci a li za da em pro je tos so ci o am bi en tais e es- 
tru tu ra ção de pro ces sos de en vol vi men to es tra té gi co de
sta kehol ders. O tra ba lho das du as re sul tou no li vro
“Quan to va le ca da re al in ves ti do em sa ne a men to no
Bra sil?”, uma obra que des ta ca o sa ne a men to co mo
uma im por tan te fer ra men ta de in clu são so ci al, res pon- 
sá vel por pro por ci o nar ga nhos so ci ais e econô mi cos à
so ci e da de. A aná li se re for ça que o sa ne a men to po de im- 
pac tar na edu ca ção de jo vens, pois ter di rei to a um com- 
pro van te de re si dên cia per mi te que eles se ins cre vam
pa ra o ves ti bu lar, por exem plo. Pa ra ou tros, os ser vi ços
re pre sen tam uma me lho ria nas re la ções so ci ais, com
pes so as que pas sa ram a re ce ber vi si tas em ca sa, o que
não acon te cia em mui tos ca sos an tes da che ga da de um
ser vi ço de tra ta men to de es go to, por exem plo.

“Du ran te mui tos anos, fa lar so bre os im pac tos da fal- 
ta de sa ne a men to foi al go mui to sub je ti vo. Ago ra, que re- 
mos for ta le cer es sa im por tan te fer ra men ta de in clu são
e mos trar que é pos sí vel men su rar os im pac tos so ci ais
na vi da da po pu la ção”, des ta ca Ju li a na Al mei da Du tra.

O li vro foi lan ça do pe la Abes – As so ci a ção Bra si lei ra
de En ge nha ria Sa ni tá ria e Am bi en tal e po de ser en con- 
tra do no si te: https://lo ja a bes.abes-sp.org.br/br/sa ne a- 
men to/456-quan to-va le-ca da-re al-in ves ti do-em-sa ne- 
a men to-no-bra sil.html 

A BRK Am bi en tal é uma em pre sa pri va da de sa ne a- 
men to bá si co que es tá pre sen te em 13 es ta dos, be ne fi ci- 
an do 16 mi lhões de pes so as. São 125 ci da des que já con- 
tam os ser vi ços da com pa nhia, que é a pla ta for ma de sa- 
ne a men to da Bro ok fi eld, em pre sa ca na den se que es tá
no país des de 1899.

São Luís, sábado e domingo, 12 e 13 de fevereiro

GRANORTE S.A.

CNPJ 06.049.258/0001-69
NIRE 201300005927

Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária
Edital de Convocação

Ficam os senhores acionistas convocados para comparecerem às Assembleias Ge-
rais Ordinária e Extraordinária, a serem realizadas, em primeira convocação, às 17:00 
horas do dia 18 de fevereiro de 2022, no escritório social situado na Av. Colares 
Moreira, n.º 07, Centro Empresarial Vinicius de Moraes, Salas 1106/1107, Renas-
cença, São Luís – MA CEP 65071-322, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem 
do dia: Em Assembleia Geral Ordinária: (1) Tomar as contas dos Administradores; 
deliberar sobre as demonstrações financeiras da sociedade, relativas aos exercí-
cios sociais findos em 31/12/2018; 31/12/2019 e 31/12/2020; (2) Deliberar sobre a 
destinação do resultado do exercício e a distribuição de dividendos; (3) Eleger os 
Membros do Conselho Fiscal; Em Assembleia Geral Extraordinária: (1) Reformar 
o Estatuto Social; (2) Autorizar contratação de financiamento bancário para aquisição 
de equipamentos; (3) Autorizar a Diretoria a alienar bens móveis e imóveis da empre-
sa; (3) Deliberar sobre abertura de filial; (5) Fixar a verba de remuneração da Diretoria 
e dos membros do Conselho Fiscal.

Informações Gerais:

1. Documentos à Disposição dos Acionistas: Nos termos da legislação aplicável, 
as cópias dos documentos referentes às matérias da ordem do dia se encontram à 
disposição dos Acionistas na sede social da Companhia.

2. Participação nas Assembleias Gerais: Os Acionistas deverão comparecer às 
Assembleias Gerais munidos dos seguintes documentos: (a) documento de identida-
de, (b) instrumentos de mandato para representação do Acionista por procurador e/
ou documento que prove a legitimidade de representação.

São Luís – MA, 09 de fevereiro de 2022.

José Carlos dos Santos Salgueiro
Diretor-Presidente

A operadora HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, com registro na ANS sob o nº  35.751-1, diante 
da obrigação legal contida  no  inciso II, parágrafo  único, art. 13, da  Lei nº 9656/98 e na Súmula nº 
28/2015-ANS, bem  como  ainda, em face  das  tentativas  sem  sucesso  de  notificação pessoal, 
vem, por meio do presente  Edital, NOTIFICAR os beneficiários abaixo listados  para que, no  prazo  
máximo  de  10 (dez) dias, a contar desta publicação, regularizem a  situação  de  seu plano de saúde, 
garantindo, assim, a  manutenção  dos  serviços  contratados, podendo, para tanto, comparecer à 
sede  da empresa,  situada  na  Avenida Getúlio Vargas, 2063 - Monte Castelo, São Luís - MA, CEP: 
65025-000, de segunda  a  sexta, horário  comercial. A não regularização da situação contratual no 
prazo acima conferido acarretará na adoção das medidas previstas na legislação supramencionada. A 
HUMANA aproveita o ensejo para ressaltar o prazer em tê-los como clientes, desejando que esta relação 
permaneça firme e duradoura.
CONTRATO:432871 CNPJ:326424480002;CONTRATO:433210 
CNPJ:294636570001;CONTRATO:433420 CNPJ:336470490001;CONTRATO:433615 
CNPJ:189989670001;CONTRATO:433632 CNPJ:277643750001;CONTRATO:433695 
CNPJ:219927400001;CONTRATO:433875 CNPJ:346296130001;CONTRATO:433957 
CNPJ:109116870001;CONTRATO:433998 CNPJ:318479050001;CONTRATO:434028 
CNPJ:332553890001;CONTRATO:434029 CNPJ:002844160001;CONTRATO:434089 
CNPJ:107047120001;CONTRATO:434208 CNPJ:306172930001;CONTRATO:433105 
CNPJ:264575660001;CONTRATO:433176 CNPJ:274550970001;CONTRATO:433236 
CNPJ:244724060001;CONTRATO:433433 CNPJ:377041660001;CONTRATO:433457 
CNPJ:322666340001;CONTRATO:433520 CNPJ:365438710001;CONTRATO:433729 
CNPJ:210104970001;CONTRATO:433761 CNPJ:266712080001;CONTRATO:433920 
CNPJ:106959720001;CONTRATO:433934 CNPJ:353875790001;CONTRATO:434117 
CNPJ:312562430001;CONTRATO:434120 CNPJ:227311270001;CONTRATO:434228 
CNPJ:311580000001;CONTRATO:434305 CNPJ:355163550001;

Resolução CONAMA nº 274/200 de 29 de novembro de 2000. Art. 2º As águas doces, salobras e salinas 
destinadas à balneabilidade (recreação de contato primário) terão sua condição avaliada nas categorias 
própria e imprópria. Atenção: A ocorrência de chuvas influencia negativamente na qualidade das águas 
das praias, considerando que ocorre maior carreamento de matéria orgânica oriunda da lavagem das 
vias públicas para os rios e, consequentemente, para os mares. Portanto, na ocorrência de chuvas, 
recomenda-se evitar a recreação nas 24h que as sucederem. O monitoramento foi realizado no período 
de 10/01/2022 a 07/02/2022, integrando a série de acompanhamento semanal das condições de 
balneabilidade das praias da Ilha do Maranhão.

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS – SEMA
Av. dos Holandeses, N° 04, Qd. 06, Ed. Manhattan, Calhau - São Luís/MA - CEP 65.071-38.

Endereço Eletrônico: ouvidoria@sema.ma.gov.br

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS

PONTOS COORDENADAS LOCALIZAÇÃO REFERÊNCIA CONDIÇÃO
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Praia do Mangue
Seco - Raposa

Em frente à Bibliot. do Caranguejo próx.
às barracas da Val e do Sr. Pedro

Ao lado do
Espigão Ponta d’ Areia

Em frente à rampa de acesso à
praia, lado direito do Praia Mar Hotel

Em frente ao Centro de Atendimento
ao Banhista na Praça do Sol

Em frente ao Farol e
Forte de São Marcos

Em frente à Praça do Pescador,
próximo à Barraca do Chef

Em frente ao Posto Guarda
Vidas - Bombeiros

Em frente ao prédio
verde com o heliporto

Em frente à banca de jornal da
pç. de alimentação da Litorânea

Em frente à Estação Elevatória
de Esgoto 2.2 (E.E.E 2.2) da

CAEMA e Círculo Militar
Em frente à descida da Rua Altamira,
proximidades da Pousada Vela Mar

Em frente à descida da Avenida
Copacabana e Pousada Suíça

Em frente à descida da rua
São Geraldo

À direita da Elevatória Iemanjá II

Em frente à casa com pirâmides
no teto, antes da falésia

Próximo ao Kacthus Bar e
Restaurante

Próximo ao Bar e
Restaurante Capiau 2

Em frente à rampa principal
de acesso a praia

Em frente ao Bar da Atalaia 

Em frente ao Bar e
Restaurante Rainha

Em frente ao Las Vegas Bar
e Restaurante 

Última barraca antes da foz do igarapé
do Mangue Seco/Olho de Porco

BALNEABILIDADE DAS PRAIAS DA REGIÃO
METROPOLITANA DE SÃO LUÍS

DATA DA
ÚLTIMA
COLETA

07/02/2022

 Poder Judiciário do Estado do Maranhão Comarca da Ilha de São Luís
Secretaria Judicial Única Digital das Varas Cíveis Fórum Desembargador Sarney Costa

Avenida Professor Carlos Cunha ,sin,Calhau, SãoLuís - MA, CEP:65.076-820

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS

Processon°:0848201-70.2019.8.10.0001
Ação: REINTEGRAÇÃO/ MANUTENÇÃO DE POSSE (1707) AUTOR:LUSA INVESTIMENTOS LTDA-
-ME
REU:LUÍSDETAL, VULGOLOURO, JOSÉ DETAL, VULGO PATO, OUTROS

O Excelentíssimo Senhor ALEXANDRE LOPES DE ABREU, Juiz de Direito da 15aVaraCível,-
Termo Judiciário de SãoLuís da Comarcada Ilhade SãoLuís, Estadodo Maranhão,na forma 
da lei. FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou deleconhecimento tiverem, 
que neste Juízo e Comarca tramita a ação identificada em epígrafe.

Citando(a)(s): LUIS DETAL (vulgoLOURO), com endereço incerto e não sabido.

FINALIDADE: Citação da pessoa acima nomeada, para querendo, ofertar resposta aos-
termos da inicial da demanda supra caracterizada, no prazo de quinze (15) dias, que 
teráinício findo o lapso temporal de trinta dias indicado neste, com a advertência contida 
noart. 344 do CPC, ou seja, não sendo contestada a ação, se presumirão aceitos pelo 
réu, com o verdadeiros, os fatos articulados pelo autor. Com a advertência de que será 
nomeado curador especial em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento 
detodos, foi expedido o presente, o qual será afixado no local de costume e publicado 
naformadalei.

Dado e passado nesta cidade de São Luís, Estadodo Maranhão, aos 30 de setembro de 2021 . 
Eu, FRANCISCO DAS CHAGAS DE ARAUJO FERNANDES, servidor da Secretaria Judicial Única 
Digital Cível, digitei o presente que vai assinado pelo Juiz.

AlexandreLopes de AbreuJuizTitularda15aVaraCível

Assinado eletronicamente por: ALEXANDRELOPESDE ABREU - 30/09/202112:28:31https://pje.tjma.jus.
br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21093012283036600000050255222Númerododo-
cumento:21093012283036600000050255222

 COMUNICAÇÃO/ RECEBIMENTO
SUZANO S/A torna público, que RECEBEU da Secretaria de Estado  
de Meio Ambiente e Recursos Naturais - SEMA em 21 de janeiro 
de 2022 Renovação de Outorga para Uso de Água Superficial Nº 
0490512/2021 sob as coordenadas geográficas (04° 42’ 22.94’’ e 
47° 40’ 26.49’’)  com vazão autorizada 30,00 m3/h, com período 
de bombeio de 10h/dia, com validade até 13/12/2024, situada na 
Fazenda Aliança II na Rodovia BR 010 Sentido Itinga Km 40 S/N, 
vicinal Esquerda; Faz. Flexa Dupla, Km 06, Zona Rural no Municí-
pio de Itinga do Maranhão no Estado do Maranhão, para fins irriga-
ção, conforme dados constantes no processo n° 137436/2021. 

 COMUNICAÇÃO/ RECEBIMENTO
SUZANO S/A torna público, que RECEBEU da Secretaria de 
Estado  de Meio Ambiente e Recursos Naturais - SEMA em 
21 de janeiro de 2022 Renovação de Outorga para Uso de 
Água Superficial Nº 0635512/2021 sob as coordenadas geo-
gráficas (07° 34’ 14.2’’ e 46° 58’ 08.9’’)  com vazão autori-
zada 20,00 m3/h, com período de bombeio de 10h/dia, com 
validade até 13/12/2024, situada na Fazenda Alto da Cruz 
na Rodovia BR 230, 65 km S/N, Zona Rural no Município de 
Riachão no Estado do Maranhão, para fins irrigação, confor-
me dados constantes no processo n° 189022/2021.

 COMUNICAÇÃO/ RECEBIMENTO
SUZANO S/A torna público, que RECEBEU da Secretaria de Estado  
de Meio Ambiente e Recursos Naturais - SEMA em 21 de Janeiro 
de 2022 Renovação de Outorga para Uso de Água Subterrânea Nº 
0765112/2021 sob as coordenadas geográficas (05° 02’ 23.29’’ e 
47° 33’ 15.54’’)  com vazão autorizada 8,00 m3/h, com período 
de bombeio de 10h/dia, com validade até 16/12/2026, situada na 
Fazenda Monte Líbano na Rodovia BR 010, Km 1404, Margem 
Direita S/N, Sent. Imperatriz, Zona Rural no Município de Açailân-
dia no Estado do Maranhão, para fins irrigação, conforme dados 
constantes no processo n° 137416/2021.

 COMUNICAÇÃO/ RECEBIMENTO
SUZANO S/A torna público, que RECEBEU da Secretaria de Estado  
de Meio Ambiente e Recursos Naturais - SEMA em 21 de janeiro 
de 2022 Renovação de Outorga para Uso de Água Superficial Nº 
0546412/2021 sob as coordenadas geográficas (04° 17’ 36.70’’ e 
47° 16’ 32.34’’)  com vazão autorizada 60,00 m3/h, com período 
de bombeio de 10h/dia, com validade até 13/12/2026, situada na 
Fazenda Pingo de Ouro e Guanabara na Rodovia BR 010 Sen-
tido Itinga Km 40 S/N, vicinal Esquerda; Faz. Flexa Dupla, Km 06, 
Zona Rural no Município de Itinga da Maranhão no Estado do Mara-
nhão, para fins irrigação, conforme dados constantes no processo 
n° 188548/2021.

A Vale S.A., torna público que requereu do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis – IBAMA, em 08/02/2022, a retificação da LI nº 1253/2018 – 2ª retificação do 
Projeto 240Mtpa para incorporação projetos de melhorias “(I) Implantação de Heliponto (pista de pouso 
e decolagem) para atendimento ao plano de emergência do TMPM e (II) Revitalização do caminho de 
rolamento da empilhadeira EP-313K-04 existente no Pátio Norte do TMPM”, vinculados à LO nº 1432/18 
– 1ª Retificação do TMPM, em São Luís/MA, conforme processo SISGLAF nº 001812.0011699/2022. 

 AVISO DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 03/2022-CMS. A Câmara Municipal de Sam-
baiba/MA avisa aos interessados que realizará licitação, nos seguintes termos: OBJETO: 
contratação de empresa para Prestação de Serviços Especializados de Assessoria e Consul-
toria Técnica Administrativa da Câmara Municipal de Sambaíba/MA. ABERTURA: 25 de 
fevereiro de 2022 às 09h00min. ENDEREÇO: https://www.portaldecompraspublicas.com.
br/. TIPO LICITAÇÃO: Menor Preço Por Item. BASE LEGAL: Constituição Federal, Art. 
37, XXI; Lei nº 10.520/2012 e no que lhe couber, Decreto Federal 10.024/2019 que rege o 
Pregão Eletrônico e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas pertinentes à 
espécie. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 03/2022-CMS. OBTENÇÃO DO EDITAL: O 
Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados na sala da Comissão Permanente de 
Licitação – CPL, situada a Praça São Jose, s/n, Centro, Sambaíba/MA no horário de 08h00min 
às 12h00min, onde poderão ser consultados gratuitamente, http://site.tce.ma.gov.br/index.php/
mural-de-licitacoes-2, pelo e-mail – camara.sambaiba@gmail.com ou impressos mediante o 
pagamento de valor relativo ao custo de reprodução gráfica, conforme artigo 32,§5º da Lei 
8.666/93. PUBLIQUE-SE. Sambaíba/MA, 10 de fevereiro de 2022. Victor Gabriel Machado 
da Costa – Pregoeiro.

A Vale S.A. torna público que recebeu junto à Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos 
Naturais - SEMA, em 11/02/2022, a Renovação da Outorga de Direito de Uso n° 1161112/2021, para 
captação subterrânea do poço tubular profundo, situado no Pátio Ferroviário da Vale, no município 
de Açailândia/MA, sob as coordenadas geográficas 4°55’00,70”S e 47°24’07,39” W para fins de uso 
industrial e consumo humano, conforme dados constantes no processo SEMA nº  21050043012/2021, 
e-processo nº 91645/2021.

Volta às aulas é esperança para reverter 
atraso provocado pela pandemia

EDUCAÇÃO
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