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AVISO DE CONTINUAÇÃO DA TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022 A Pre-
feitura Municipal de Jenipapo dos Vieiras - MA, por meio da Comissão Perma-
nente de Licitação, torna público para conhecimento de todos que a licitação em 
epígrafe, Tomada de Preço, objetivando: Contratação de empresa especializada em 
obras para reforma de umas unidades escolares das zonas rural e urbana e de um 
ginásio na sede do Munícipio de Jenipapo dos Vieiras MA. BASE LEGAL: Lei Fe-
deral n.º 8.666/93, Lei nº 123/06 e alterações posteriores e as condições do Edital, 
fica marcada para dar continuidade na sessão no dia 18 de fevereiro de 2022 às 09h, 
na sala de Reunião da CPL, localizada na Rua João Lago da Silva, S/N - Centro 
- Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço das 08:00 as 12:00hs no email: 
cpljenipapo@gmail.com e pelo telefone 99 98511-8958. Jenipapo dos Vieiras/MA, 
CEP: 65962-000. Jenipapo dos Vieiras -MA. ANTONIO IRANILTON DE CAR-
VALHO. Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022-CPL/PMB

A Prefeitura Municipal de Bacabal, com sede na Travessa 15 de Novembro, n.º 229, Centro, CEP 65.700-000, 
Bacabal, Estado do Maranhão, através do Pregoeiro Municipal, torna público, que fará realizar Licitação na 
modalidade PREGÃO, em sua forma ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, com finalidade 
de REGISTRO DE PREÇOS, tendo por objeto o Registro de Preço para eventual contratação de pessoa(s) 
jurídica(s) para fornecimento de gêneros alimentícios destinados a elaboração da merenda escolar dos alunos 
da rede de educação básica municipal e às crianças, jovens e adultos assistidos pelos programas sociais, de 
interesse da Secretaria Municipal de Educação de Bacabal/MA, conforme Edital e Anexos. A sessão será 
realizada no dia 25 de fevereiro de 2022 às 14h:00min (quatorze horas), no sítio www.portaldecompraspublicas.
com.br. O Edital e seus Anexos estão disponíveis para consulta e retirada nos endereços eletrônicos www.
portaldecompraspublicas.com.br e www.bacabal.ma.gov.br. Maiores informações poderão ser obtidas por 
e-mail no licitacao@bacabal.ma.gov.br com cópia para cpl.bacabal@hotmail.com ou pelo telefone (99) 3621-
0533. Informa, ainda que diariamente, na sede da Prefeitura Municipal de Bacabal, de segunda a sexta-feira 
em dias úteis, das 08h:00min (oito horas) às 12h:00min (doze horas), o Edital e seus anexos estão à disposição 
dos interessados na sala da Comissão Permanente de Licitação – CPL. Esclarecimentos adicionais no 
mesmo endereço. Bacabal/MA, 10 de fevereiro de 2022. CARLOS HENRIQUE FERRO SOUSA. Pregoeiro 
Municipal.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COROATÁ

COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO
Praça Dr. José Sarney, 159 – Centro – Coroatá – MA

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2022. A Prefeitura Municipal de Coroatá/MA, através 
de seu pregoeiro, designado pela Portaria nº 001/2022, torna público para conhecimento dos interessados, 
que fará realizar, sob a égide da Lei nº 10.520/2002, Decreto Municipal nº 040/2020, Lei Complementar 
123/2006, Lei nº 10.024/2019, Decreto Federal 3.555/2002, e da Lei nº 8.666/93 e suas alterações 
posteriores, licitação na modalidade PREGÃO na forma PRESENCIAL do tipo MENOR PREÇO por ITEM, 
cujo objeto: Contratação de empresa especializada em fornecimento de toner e peças para impressora e 
manutenção de impressoras para diversas secretárias do município de Coroatá-MA, Ano 2022. A realização 
do certame está prevista para o dia 24 de fevereiro de 2022, às 08h00min - horário de Brasília. O edital e 
seus anexos encontram-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 documento de arrecadação 
municipal (DAM) ou gratuitamente através de download nos seguintes sites: http://transparencia.coroata.
ma.gov.br/acessoInformacao/licitacao/tce; http://site.tce.ma.gov.br/index.php/mural-de-licitacoes-2. Coroatá/
MA, 09/02/2022, Francisco Carvalho Brandão, Secretário municipal de governo.

EQUATORIAL ENERGIA S.A.
CNPJ/ME nº 03.220.438/0001-73

NIRE 2130000938-8
Companhia Aberta

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 1º DE 
FEVEREIRO DE 2022. 1. DATA, LOCAL E HORA: Ao 1º dia do mês de fevereiro de 2022, 
às 8:00 horas, na sede social da Equatorial Energia S.A. (“Companhia”), localizada no 
Município de São Luís, Estado do Maranhão, na Alameda A, Quadra SQS, nº 100, Anexo 
A, sala 31, Loteamento Quitandinha, Altos do Calhau, CEP 65070-900. 2. CONVOCAÇÃO 
Dispensada a convocação, nos termos do art. 16, §3º do Estatuto Social da Companhia, 
por estarem presentes todos os membros deste Conselho. 3. QUÓRUM E PRESENÇA: 
Presentes os seguintes membros deste conselho: Carlos Augusto Leone Piani, Guilherme 
Mexias Aché, Eduardo Haiama, Luís Henrique de Moura Gonçalves, Paulo Jerônimo 
Bandeira de Mello Pedrosa, Tania Sztamfater Chocolat, Tiago de Almeida Noel e Augusto 
Miranda de Paz Junior.  4. MESA: Presidente: Carlos Augusto Leone Piani; Secretário: José 
Silva Sobral Neto. 5. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: (A)  no âmbito da oferta pública 
de distribuição primária com esforços restritos, nos termos da Instrução da Comissão de 
Valores Mobiliários (“CVM”) nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada, de ações 
ordinárias, nominativas, escriturais, sem valor nominal, de emissão da Companhia, todas 
livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames (“Ações” e “Oferta Restrita”, 
respectivamente), a exclusão do procedimento previsto na Oferta Institucional, conforme 
definido no Memorando Preliminar da Oferta Pública de Distribuição Primária com Esforços 
Restritos de Colocação de Ações Ordinárias de Emissão da Companhia (“Memorando 
Preliminar”), com relação ao cancelamento automático das intenções de investimento dos 
Investidores Profissionais (conforme definido no Memorando Preliminar) que sejam Pessoas 
Vinculadas (conforme definido no Memorando Preliminar) caso seja verificado excesso 
de demanda superior em 1/3 à quantidade de Ações ofertadas (sem considerar as Ações 
Adicionais, conforme definido no Memorando Preliminar); e (B) a autorização para que os 
diretores da Companhia pratiquem todos os atos e adotem todas as medidas necessárias 
à realização, formalização e aperfeiçoamento da deliberação anterior. 6. DELIBERAÇÕES: 
Foi aberta a sessão, tendo assumido a Presidência da Mesa o Sr. Carlos Augusto Leone 
Piani, que convidou o Sr. José Silva Sobral Neto para secretariar os trabalhos, tendo sido 
aprovadas as seguintes deliberações por unanimidade dos votos, sem quaisquer restrições: 
(A) No âmbito da Oferta Restrita, aprovar a exclusão do procedimento da Oferta Institucional 
com relação ao cancelamento automático das intenções de investimento dos Investidores 
Profissionais que sejam Pessoas Vinculadas caso seja verificado excesso de demanda 
superior em 1/3 à quantidade de Ações ofertadas (sem considerar as Ações Adicionais). (B) 
Aprovar a autorização à Diretoria da Companhia para praticar todos os atos e adotar todas 
as medidas necessárias à realização, formalização e aperfeiçoamento da deliberação ora 
tomada. 7. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, lavrou-se a presente ata, a 
qual, após lida e aprovada, foi assinada pelo Secretário da Mesa e pelo Presidente da Mesa, 
por si, na qualidade de Presidente da Mesa e membro do Conselho de Administração, e em 
representação dos demais membros do Conselho de Administração, nos termos do artigo 
16, §4º, do Estatuto Social da Companhia. 8. ASSINATURA DOS PRESENTES: Presidente: 
Carlos Augusto Leone Piani; Secretário: José Silva Sobral Neto; Membros do Conselho de 
Administração: Carlos Augusto Leone Piani, Guilherme Mexias Aché, Eduardo Haiama, Luís 
Henrique de Moura Gonçalves, Paulo Jerônimo Bandeira de Mello Pedrosa, Tania Sztamfater 
Chocolat, Tiago de Almeida Noel e Augusto Miranda de Paz Junior. CERTIDÃO: Confere com 
o original, lavrado em livro próprio. São Luís, 1º de fevereiro de 2022. José Silva Sobral Neto - 
Secretário. Jucema. Certifico o registro sob nº 20211501573 em 07/02/2022. Ricardo Diniz 
Dias - Vice-Presidente.

Estado do Maranhão 
Prefeitura Municipal de Passagem Franca – MA

AVISO DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2022 - BASE LEGAL: Lei nº 10.520/02, 
Decreto Federal nº 10.024/2019, Decreto Municipal nº 018/2019, Lei nº 123/06, Lei 
147/14 e alterações e subsidiariamente no que couber as disposições da Lei nº 8.666/93 
e suas alterações. TIPO: MENOR PREÇO. OBJETO: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS. 
ORGÃO SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Assistência Social. LOCAL/SITE: www.
portaldecompraspublicas.com.br. DATA: 25/02/2022. HORÁRIO: 08h:00min (oito horas).
EDITAL: O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados na íntegra, no endereço 
eletrônico: www.portaldecompraspublicas.com.br, ou no site www.passagemfranca.ma.gov.
br, situada na Praça Presidente Médici, nº 503, centro, Passagem Franca-MA, no horário das 
8h (oito horas) às 12h (doze horas). Em nenhuma hipótese haverá entrega de edital fora 
do horário previsto neste aviso de licitação. Esclarecimento adicional no mesmo endereço. 
Passagem Franca - MA, 08 de Fevereiro de 2022. Rualyson da Silva Barbalho - Presidente da 
Comissão Permanente de Licitação.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA
Rua Benedito Leite, 868, Centro, CEP: 65.490.000, Anajatuba – MA 

CNPJ: 06.002.372/0001-33

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO PÚBLICA
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº004/2022

O Município de Anajatuba/MA, através da Prefeitura Municipal de Anajatuba - MA, por meio do 
Secretário Municipal de Administração, designado pelo Decreto nº006/2022, torna público para 
conhecimento dos interessados que o Pregão Eletrônico SRP nº006/2022, cujo objeto é o 
REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual Contratação de pessoa(s) jurídica(s) para 
prestação de serviços de locação de veículos de grande porte e Máquinas pesadas para atender 
as necessidades da Secretária Municipal de Administração do Município de Anajatuba/MA, com 
abertura prevista para o dia  10 de FEVEREIRO de 2022, ás 09:00h (Nove horas) na plataforma 
Compras Públicas,  FICA ADIADO “SINE DIE”, motivo: Adequações no  Termo de Referência e 
Edital. Anajatuba - MA, em 09 de FEVEREIRO de 2022. LEONARDO MENDES ARAGÃO. 
Secretária Municipal de Administração. Decreto nº006/2022.

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO PÚBLICA
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº005/2022

O Município de Anajatuba/MA, através da Prefeitura Municipal de Anajatuba - MA, por meio do 
Secretário Municipal de Administração, designado pelo Decreto nº006/2022, torna público para 
conhecimento dos interessados que, o PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº005/2022, cujo objeto é o 
REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual Contratação de pessoa(s) jurídica(s) para 
fornecimento de gás GLP para atender as necessidades das diversas secretarias e fundos 
municiais do Município de Anajatuba -MA, com abertura prevista para o dia 15 de FEVEREIRO de 
2022, às 09:00h (Nove horas), fica adiado para o dia 18 de FEVEREIRO de 2022 às 09:00h (Nove 
horas), por razões técnicos administrativas. Anajatuba - MA, em 09 de FEVEREIRO de 2022. 
LEONARDO MENDES ARAGÃO. Secretária Municipal de Administração. Decreto nº006/2022

ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM

CNPJ: 06.229.975/0001-72
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022 – 
SRP. A Prefeitura Municipal de Bom Jardim/ MA, por meio da 
Pregoeiro Oficial, torna público aos interessados que fará 
licitação na modalidade Pregão, na forma eletrônica, do tipo 
menor preço por item, em regime de Empreitada por preço 
unitário e fornecimento, tendo por objeto a Formação de 
registro de preços para futura e eventual contratação de 
empresa especializada em prestação de serviços de 
manutenção de poços artesianos e fornecimento de peças 
para os mesmos para atender as necessidades do município 
de Bom Jardim/MA. A realização do certame está prevista para 
o dia 24 de fevereiro de 2022, às 10h30min (dez horas e trinta 
minutos) – horário local de Bom Jardim/MA. O recebimento das 
propostas, abertura e disputa de preços será exclusivamente por 
meio eletrônico, no endereço: www.licitabonardinense.com.br. 
O edital completo está à disposição dos interessados no site: 
www.bomjardim.ma.gov.br.  no sistema do TCE/SACOP 
(www.tce.ma.gov.br/sacop). Esclarecimentos adicionais 
poderão ser obtidos através do e-mail: 
prefeiturabomjardimcpl@gmail.com. Bom Jardim/ MA, 09 de 
fevereiro de 2022. Fabiano De Jesus Barbosa Ferreira - 
Pregoeiro. Portaria N° 11.2021

ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM

CNPJ: 06.229.975/0001-72
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022 – 
SRP. A Prefeitura Municipal de Bom Jardim/ MA, por meio da 
Pregoeiro Oficial, torna público aos interessados que fará 
licitação na modalidade Pregão, na forma eletrônica, do tipo 
menor preço global, em regime de Empreitada por preço 
Global, tendo por objeto a Formação de registro de preços 
para futura e eventual contratação de serviços de locação 
de software de ambiente web para Gestão de despesas 
públicas, destinado ao controle do fluxo dos processos, 
permitindo acesso aos dados, andamento processual, bem 
como geração de relatórios, bem como de  gerenciamento e 
controle do site Oficial da Prefeitura que disponibilize 
informações Institucionais, licitações, convênios, decretos, 
portarias, editais, leis, frota de veículos, guia da cidade, 
banners, notícias, LRF (Lei de Responsabilidade Fiscal), e 
- SIC e ouvidoria para atender a LEI Nº 12.527/2011 - Lei de 
acesso à Informação, a fim de atender as necessidades da 
Prefeitura Municipal de Bom Jardim - MA. A realização do 
certame está prevista para o dia 25 de fevereiro de 2022, às 
11h00min (onze horas) – horário local de Bom Jardim/MA. O 
recebimento das propostas, abertura e disputa de preços será 
exclusivamente por meio eletrônico, no endereço: 
www.licitabonardinense.com.br. O edital completo está à 
disposição dos interessados no site: 
www.bomjardim.ma.gov.br. no sistema do TCE/SACOP 
(www.tce.ma.gov.br/sacop). Esclarecimentos adicionais 
poderão ser obtidos através do e-mail: 
prefeiturabomjardimcpl@gmail.com. – Esclarecimentos 
adicionais poderão ser obtidos através do e-mail: 
prefeiturabomjardimcpl@gmail.com. Bom Jardim/ MA, 09 
de fevereiro de 2022. Fabiano De Jesus Barbosa Ferreira - 
Pregoeiro. Portaria N° 11.2021

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS

CNPJ Nº 06.933.519/0001-09
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

AVISO DE JULGAMENTO DE LICITAÇÃO
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Lima Campos, Estado do Maranhão, no uso de suas 
atribuições legais conferidas pela Portaria nº 001, de 22 de outubro de 2021, torna público aos interessados, o resultado 
do julgamento da licitação na modalidade Tomada de Preços nº 006/2021, objetivando a contratação de empresa para 
execução das obras de Recuperação de Estradas Vicinais, conforme Convênio CV nº. 8.319.00/2020 (SICONV nº 
907092), celebrado entre a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba – CODEVASF 
e o Município de Lima Campos/MA, de interesse da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Trânsito. 
Atendidos todos os dispositivos previstos na legislação vigente, em especial à luz da Lei nº 8.666/93 e alterações 
posteriores, bem como, demais condições estabelecidas no Edital e considerando que o critério de julgamento da 
proposta de preços apresentada pela empresa participante habilitada na licitação acima identificada foi do tipo menor 
preço global, a Comissão Permanente de Licitação deliberou pelo seguinte resultado:
- Classificar em 1º (primeiro) lugar/vencedora, a empresa LÍDER ENGENHARIA LTDA, situada na Av. Jornalista Miécio 
Jorge / Av. do Vale, Sala 202, Garagem 46, Pavimento 8 A, Bairro: Renascença, São Luís – MA, CEP: 65.075-660, 
inscrita no CNPJ sob o nº 02.466.210/0001-03, pelo valor global de R$ 946.991,99 (novecentos e quarenta e seis mil, 
novecentos e noventa e um reais e noventa e nove centavos).
Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Lima Campos, Estado do Maranhão, em 03 de fevereiro 
de 2022.

Sr. Valmí Silva Júnior
Presidente da CPL

Sra. Evanda Maria Mendes Santiago    
Secretária da Comissão Permanente de Licitação

Sr. Paulo de Tarso Feitosa de Sousa   
Membro da Comissão Permanente de Licitação

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PERI-MIRIM

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2022 - CPL – SRP. OBJETO: contratação de empresa espe-
cializada para futura e eventual na realização de serviços de locação e manutenção de software 
integrado para áreas de controle de contratos da prefeitura municipal de Peri – Mirim – MA. 
DATA DE ABERTURA: 24.02.2022 às 08h30min. ENDEREÇO: Praça São Sebastião, 76, 
Centro – Peri - Mirim - MA. TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço Global. LEGISLAÇÃO: 
Lei Nº 10.520/02, Decreto Federal e subsidiariamente a Lei Nº 8.666/93 e suas alterações, OB-
TENÇÃO DO EDITAL: O edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no endereço 
eletrônico: prefeitura.municipal.peri2021@gmail.com, bem como na sala da CPL, situada 
na Praça São Sebastião, Nº 76, Centro. CEP: 65.245-000 – Peri – Mirim - MA, no horário das 
08h00min às 12h00min, onde poderão ser consultados ou obtidos através do pagamento de 
uma taxa de R$ 20,00 (vinte reais através do DAM – Documento de Arrecadação Municipal. 
Peri - Mirim - MA, 03 de fevereiro de 2022. CARLOS ALBERTO CHAGAS GARCÊS – 
Presidente da CPL.

AVISO DE LICITAÇÃO – PREFEITURA DE SATUBINHA -MA
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 007/2022. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 
2111722.019/2022. A Prefeitura Municipal de Satubinha – MA, através de sua Pregoeira, torna público para 
conhecimento dos interessados que está realizando licitação na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA,  
do tipo MENOR PREÇO POR ITEM,  objetivando a Registro de Preço para possível e futura contratação de 
pessoa(s) jurídica(s) do ramo de transportes, para prestação de serviços de transporte de alunos da rede 
municipal de ensino, com veículos devidamente adaptados e licenciados para transporte escolar de acor-
do com o Código Brasileiro de Trânsito, para atender os interesses da Secretaria de Educação e da Prefei-
tura Municipal de Satubinha/MA, em conformidade com o Termo de Referência disposto no Anexo I do Edital, 
o qual será processado e julgado em conformidade com a Lei nº 10.520/02, Decreto Federal nº 10.024/2019, 
Decreto Municipal nº 006/2021, de 12 de janeiro de 2021, Leis complementares nº 123/2006, alterada pela Lei 
nº 147/14, Decreto Federal nº 8.538/15 e alterações e subsidiariamente no que couber as disposições da Lei Fe-
deral nº 8.666/93 e suas alterações e as condições do Edital à realizar-se às 10:00 horas do dia 24 de fevereiro 
de 2022. A sessão pública de julgamento será realizada eletronicamente no site https://www.portaldecompras-
satubinha.com.br no dia e horário marcados. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico: 
https://www.portaldecomprassatubinha.com.br, site da Prefeitura Municipal de Satubinha em sua Home, no 
portal da Transparência do Município endereço eletrônico: http://satubinha.ma.gov.br/transparencia/licitacoes, 
no sistema SACOP e também poderá ser consultado e obtidos na sala da Comissão Permanente de Licitação-CPL, 
localizada no Prédio da Prefeitura à Av. Matos Carvalho, nº 310 - Centro - Satubinha - MA, de 2ª a 6ª, das 08:00 ás 
12:00 horas, podendo ainda ser solicitado através do E-mail: pmsatubinhacpl@hotmail.com. Satubinha (MA), 
07 de fevereiro de 2022 de novembro de 2021. Elenice dos Anjos Pacheco Pereira –Pregoeira.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2022.

REGISTRO DE PREÇOS

O MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS-MA, através da Prefeitura Municipal de Lima Campos, torna 
público aos interessados que, com base na Lei nº 10.520/02, Decreto Municipal nº 20 02 001/2017, 
Decreto Municipal n° 021/2020, Lei Complementar n° 123/2006 alterada pela Lei Complementar 
n° 147/2014, aplicando-se subsidiariamente as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações 
posteriores e demais legislações pertinentes, fará realizar no dia 24 de fevereiro de 2022, às 
09:00hs (nove horas), horário de Brasília, no site: www.portaldecompraspublicas.com.br, licitação 
na modalidade Pregão Eletrônico nº 010/2022, para registro de preços, do tipo menor preço, 
objetivando a eventual contratação de pessoa(s) jurídica(s) para o fornecimento de oxigênio 
hospitalar, de interesse da Secretaria Municipal de Saúde, de acordo com o Edital e Anexos. O 
edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no endereço Av. JK, s/nº, Centro, Cep 
65.728-000, Lima Campos–MA, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08:00hs (oito horas) às 12:00hs 
(doze horas), no endereço eletrônico deste poder executivo (www.limacampos.ma.gov.br), e no 
site www.portaldecompraspublicas.com.br onde poderão ser consultados ou obtidos gratuitamente. 
Esclarecimentos adicionais no endereço supra e/ou pelo telefone (0**99) 3646-1112.

Lima Campos (MA), 08 de fevereiro de 2022.

Lidiane de Sá Curvina
Secretária Municipal de Saúde

Decreto nº 010, de 01 de janeiro de 2021

AVISO DE LICITAÇÃO

CÂMARA MUNICIPAL DE MARACAÇUMÉ/MA
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022
A Câmara Municipal de Maracaçumé/MA, com sede na Av. Dayse de Sousa, n.º 487, CEP 65.289-000, Centro, 
Maracaçumé/MA, através da Comissão Permanente de Licitação – CPL/CMM, por meio da Presidente – 
CPL/CMM, torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar, sob a égide da Lei Federal 
n.º 8.666/93, Licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS, do tipo MENOR PREÇO, sob o regime de 
empreitada por preço unitário, objetivando a Contratação de empresa especializada para prestação de Serviços 
de Assessoria e Consultoria Contábeis, de interesse da Câmara Municipal de Maracaçumé/MA, conforme 
Edital e Anexos. A sessão do certame licitatório será realizada no dia 11 de março de 2022 às 10h:00min (dez 
horas), na sala de reuniões da Câmara Municipal de Maracaçumé/MA, situado na Av. Dayse de Sousa, n.º 
487, CEP 65.289-000, Centro, Maracaçumé/MA. Informa, ainda que diariamente, situado na Av. Dayse de 
Sousa, n.º 487, CEP 65.289-000, Centro, Maracaçumé/MA. Informamos ainda que de segunda a sexta-feira 
em dias úteis, das 08h:00min (oito horas) às 12h:00min (doze horas), o Edital e seus anexos estão à disposição 
dos interessados na sala da CPL na Câmara Municipal de Maracaçumé/MA, onde poderão ser consultados e 
obtidos mediante a entrega no setor de licitações de 02 (duas) resmas de papel de 500 folhas, tamanho A4, 
210x297mm, 75g/m², ultra branco. Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço. 10 de fevereiro de 2022. 
KATIANA RIBEIRO. Presidente da CPL.

AVISO DE LICENÇA.O Município de Rosário/MA CNPJ 
n° 41.479.569/0001-69 torna público que “ RECEBEU “ 
junto a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recur-
sos Naturais - SEMA a Autorização para Perfuração de 
Poço - PP, subterrâneo para captação de água, E-Processo 
Nº 235552/2021, via Recursos Hídricos, para sistema sim-
plificado de abastecimento de água contemplando rede de 
abastecimento, perfuração de poço e reservatório elevado, 
localizado no Povoado Boa Vista, município de Rosário - 
MA. José Nilton Pinheiro Calvet Filho. Prefeito Municipal 
de Rosário.

Estado do Maranhão 
Prefeitura Municipal de Passagem Franca – MA

AVISO DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022 - BASE LEGAL: Lei nº 10.520/02, 
Decreto Federal nº 10.024/2019, Decreto Municipal nº 018/2019, Lei nº 123/06, Lei 
147/14 e alterações e subsidiariamente no que couber as disposições da Lei nº 8.666/93 
e suas alterações. TIPO: MENOR PREÇO. OBJETO: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS. ORGÃO 
SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Educação. LOCAL/SITE: www.portaldecompraspublicas.
com.br. DATA: 24/02/2022. HORÁRIO: 10h:00min (dez horas).
EDITAL: O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados na íntegra, no endereço 
eletrônico: www.portaldecompraspublicas.com.br, ou no site www.passagemfranca.ma.gov.
br, situada na Praça Presidente Médici, nº 503, centro, Passagem Franca-MA, no horário das 
8h (oito horas) às 12h (doze horas). Em nenhuma hipótese haverá entrega de edital fora 
do horário previsto neste aviso de licitação. Esclarecimento adicional no mesmo endereço. 
Passagem Franca - MA, 08 de Fevereiro de 2022. Rualyson da Silva Barbalho - Presidente da 
Comissão Permanente de Licitação.

O TRE/MA torna público que realizará no dia 16/03/22, às 14h (horário local), na CPL do TRE-MA, 
licitação na modalidade CONCORRÊNCIA, tipo menor preço, para Contratação de empresa espe-
cializada para a execução de serviços de reforma da Sede do TRE-MA. O edital poderá ser obtido 
gratuitamente pelo site do Tribunal: www.tre-ma.jus.br ou pelo e-mail: licitacao@tre-ma.jus.br, ou 
na CPL do TRE-MA, localizada no 1º andar do anexo à Sede do Tribunal, na Av. Senador Vitorino 
Freire, s/n – Areinha, de seg. a quinta das 13h às 19h e sexta das 08h às 14h,  devendo ser enviado 
devidamente preenchido o formulário de recebimento de edital pelo e-mail acima mencionado. Ou-
tras informações poderão ser obtidas através do telefone: (98) 2107-8802/8876.

São Luís, 11 de fevereiro de 2022.
KÁTIA LIMA SILVA MIRANDA

Presidente da Comissão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA N.º 01/2022

ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR NUNES FREIRE-MA

CNPJ – 01.612.834/0001-10

AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO. CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2022. O Município de Governa-
dor Nunes Freire (MA), através da Prefeitura Municipal de Governador Nunes Freire, por meio da Comissão 
Permanente de Licitação – CPL, instituída pela Portaria nº 062/2021 de 18 de Janeiro de 2021, torna público 
o Edital de Chamada Pública n° 001/2022, para aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e 
do Empreendedor Familiar Rural ou suas organizações, destinados ao atendimento do Programa Nacional de 
Alimentação Escolar/PNAE, de interesse da Secretaria Municipal de Educação do município de Governador 
Nunes Freire/MA, com fundamento na Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009, na Resolução/CD/FNDE Nº 06, 
de 08 de maio de 2020, alterada pela Resolução/CD/FNDE Nº 20, de 02 de dezembro de 2020 e demais nor-
mas que regem a matéria. O recebimento da documentação e do projeto de venda ocorrerá no dia 09/03/2022, 
às 09h00min, na Sala da Comissão Permanente de Licitação, localizada na Rua do Varejão, n°115, Centro, 
CEP: 65.284-000 – Governador Nunes Freire/MA. O Edital com os dados completos encontra-se disponível 
gratuitamente aos interessados no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08h00min às 12h00min, onde 
poderão ser consultados e retirados gratuitamente por mídia ou pelo site www.governadornuesfreire.ma.gov.
br Esclarecimentos adicionais no E-mail cplgnf2017@hotmail.com  Governador Nunes Freire - MA, em 11 de 
fevereiro de 2022. Aécio Pereira Santos. Presidente da CPL.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PERI-MIRIM

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2022 - CPL – SRP. OBJETO: contratação de empresa espe-
cializada para futura e eventual fornecimento de combustíveis destinados aos veículos das Se-
cretarias, Órgãos de Administração Direta e Fundos do Município de Peri - Mirim - MA. DATA 
DE ABERTURA: 23.02.2022 às 08h30min. ENDEREÇO: Praça São Sebastião, 76, Centro 
– Peri - Mirim - MA. TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço Global por Maior Desconto por 
Item. LEGISLAÇÃO: Lei Nº 10.520/02, Decreto Federal e subsidiariamente a Lei Nº 8.666/93 
e suas alterações, OBTENÇÃO DO EDITAL: O edital e seus anexos estão à disposição dos 
interessados no endereço eletrônico: prefeitura.municipal.peri2021@gmail.com, bem como 
na sala da CPL, situada na Praça São Sebastião, Nº 76, Centro. CEP: 65.245-000 – Peri – Mi-
rim - MA, no horário das 08h00min às 12h00min, onde poderão ser consultados ou obtidos 
através do pagamento de uma taxa de R$ 20,00 (vinte reais), através do DAM – Documento 
de Arrecadação Municipal. Peri - Mirim - MA, 03 de fevereiro de 2022. CARLOS ALBERTO 
CHAGAS GARCÊS – Presidente da CPL.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2022 - CPL – SRP. OBJETO: contratação de empresa espe-

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PERI-MIRIM

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2022 - CPL – SRP. OBJETO: contratação de empresa especializada para 
futura e eventual na realização de Serviços Técnicos de Informação e Assessoria de Interesse do Município 
de Peri – Mirim - /MA, sendo: Cadastramento de propostas e planos de trabalhos de convênios e contratos de 
repasse, acompanhamento do processo para celebração, inclusão de projetos e documentos para atendimento 
e retirada de cláusula suspensiva, inclusão de licitação, gerenciamento das medições, elaboração e inclusão de 
processo de liquidação, elaboração de relatórios de execução de todas as fases dos Convênios e Contratos de 
Repasse, Gestão e acompanhamento dos instrumentos nos Ministérios, Secretarias Ministeriais, órgão federais 
e gerência da Caixa Econômica Federal, (GIGOV/SL), Prestação de Contas parcial e final de Convênios e 
Contratos de Repasse na Plataforma + Brasil (SICONV).. DATA DE ABERTURA: 24.02.2022 às 14h30min. 
ENDEREÇO: Praça São Sebastião, 76, Centro – Peri - Mirim - MA. TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço 
Global. LEGISLAÇÃO: Lei Nº 10.520/02, Decreto Federal e subsidiariamente a Lei Nº 8.666/93 e suas al-
terações, OBTENÇÃO DO EDITAL: O edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no endereço 
eletrônico: prefeitura.municipal.peri2021@gmail.com, bem como na sala da CPL, situada na Praça São 
Sebastião, Nº 76, Centro. CEP: 65.245-000 – Peri – Mirim - MA, no horário das 08h00min às 12h00min, 
onde poderão ser consultados ou obtidos através do pagamento de uma taxa de R$ 20,00 (vinte reais através 
do DAM – Documento de Arrecadação Municipal. Peri - Mirim - MA, 03 de fevereiro de 2022. CARLOS 
ALBERTO CHAGAS GARCÊS – Presidente da CPL.

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022-CPL/PMMS. A PREFEITURA MUNICIPAL 
DE MARAJÁ DO SENA, Estado do Maranhão, torna público, que fará realizar licitação 
na modalidade TOMADA DE PREÇOS, do tipo Menor Preço por Lote, tendo por objeto a 
contratação de pessoa(s) jurídica(s) para execução dos serviços de recuperação de estradas 
vicinais no município de Marajá do Sena – MA, conforme edital e anexos. A sessão do certame 
licitatório será realizada no dia 28 de fevereiro de 2022, às 09h:00min (nove horas), na sala 
de reunião da Prefeitura, sito na Av. Dep. César Bandeira, s/n, Centro, Marajá do Sena – MA. 
O Edital e seus anexos estão à disposição no site oficial www.marajadosena.ma.gov.br, ou 
solicitados via email licitacaopmms@gmail.com. Esclarecimentos adicionais no endereço 
supra ou via email de 2º à 6º feira, no horário das 08h:00min às 12h:00min. Marajá do Sena 
– MA, 07 de fevereiro de 2022. Silas Faustino da Silva, Secretário Municipal de Obras e 
Urbanismo.

CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2022-SEMED/PMB

A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, com sede na Estrada da Bela Vista, s/n, 
Vila Coelho Dias, no município de Bacabal, Estado do Maranhão, através da Secretária 
Municipal de Educação, torna público, para conhecimento dos interessados a CHAMADA 
PÚBLICA para aquisição de gêneros alimentícios, diretamente da agricultura familiar e do 
empreendedor familiar rural ou suas associações/organizações, destinados ao atendimento da 
alimentação escolar do município de Bacabal-MA, considerando os dispositivos na Lei Federal 
nº 11.947/2009 e na Resolução CD/FNDE Nº 06/2020 e 20/2020 e alterações. O Edital e seus 
anexos estão à disposição dos interessados no endereço supracitado de segunda a sexta feira, no 
horário das 08:00 às 14:00 horas, onde poderão ser consultados e obtidos gratuitamente a partir 
do dia 14 de fevereiro de 2022, e a documentação de habilitação e o Projeto de Venda deverão 
ser entregues até às 10:00h (dez horas) do dia 10 de março de 2022 no mesmo endereço. 
Bacabal – MA. 10 de fevereiro de 2022. ROSILDA ALVES DOS SANTOS. Secretária 
Municipal de Educação.

AVISO DE LICITAÇÃO – PREFEITURA DE SATUBINHA -MA
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 006/2022. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 
2111722.018/2022. A Prefeitura Municipal de Satubinha – MA, através de sua Pregoeira, torna público para 
conhecimento dos interessados que está realizando licitação na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA,  
do tipo MENOR PREÇO POR ITEM,  objetivando a Registro de Preço para possível e futura contratação de 
pessoa(s) jurídica(s) para a Prestação de Serviços Mecânicos e Fornecimento de Peças Automotivas em 
geral, necessária em apoio às atividades da Prefeitura e as  Secretaria de Adnimistração/Infraestrutura, 
Edudação, Saúde e Assistência Social do  Município de Satubinha/MA, em conformidade com o Termo de Re-
ferência disposto no Anexo I do Edital, o qual será processado e julgado em conformidade com a Lei nº 10.520/02, 
Decreto Federal nº 10.024/2019, Decreto Municipal nº 006/2021, de 12 de janeiro de 2021, Leis complementares 
nº 123/2006, alterada pela Lei nº 147/14, Decreto Federal nº 8.538/15 e alterações e subsidiariamente no que 
couber as disposições da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações e as condições do Edital à realizar-se às 10:00 
horas do dia 23 de fevereiro de 2022. A sessão pública de julgamento será realizada eletronicamente no site 
https://www.portaldecomprassatubinha.com.br no dia e horário marcados. O Edital está disponibilizado, na ínte-
gra, no endereço eletrônico: https://www.portaldecomprassatubinha.com.br, site da Prefeitura Municipal de 
Satubinha em sua Home, no portal da Transparência do Município endereço eletrônico: http://satubinha.ma.gov.
br/transparencia/licitacoes, no sistema SACOP e também poderá ser consultado e obtidos na sala da Comissão 
Permanente de Licitação-CPL, localizada no Prédio da Prefeitura à Av. Matos Carvalho, nº 310 - Centro - Satubinha 
- MA, de 2ª a 6ª, das 08:00 ás 12:00 horas, podendo ainda ser solicitado através do E-mail: pmsatubinhacpl@
hotmail.com. Satubinha (MA), 07 de fevereiro de 2022 de novembro de 2021. Elenice dos Anjos Pacheco Pereira 
–Pregoeira.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 007/2022. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 

ENCRUZO NOVO TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A - ENTE
CNPJ 12.285.462/0002-62

Torna público que requereu à Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos 
Naturais do Maranhão – SEMA, a Renovação da Licença de Operação (LO) Nº 
1090177/2018, com validade até 04/06/2022, para a Subestação (SE) Encruzo 
Novo 230/69 kV 1/100 MVA, localizada na Rodovia BR-316, Km 76, no município 
de Maranhãozinho, estado do Maranhão, conforme Nº E-Processo 22596/2022.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO  Nº. 004/2022

A Prefeitura Municipal de Mirador - MA, localizada na Rua Jornalista Mauritonio Meire, 22 – Cen-
tro, comunica aos interessados que realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico, em 23/02/2022, às 
09:00hrs, horário local, objetivando aquisição de carro,  tipo  passeio,  motor  1.0, 0 km, 04 portas, para o 
Município de Mirador/MA, por meio do sistema https://www.comprasmirador.com.br/. 
 
O presente Edital estará à disposição dos interessados no endereço eletrônico https://www.comprasmira-
dor.com.br/ ou no portal de transparência http://www.transparencia.mirador.ma.gov.br/acessoInformacao/
licitacao/tce ou no site do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão https://www6.tce.ma.gov.br/sacop/
muralsite/mural.zul ou na sede da Prefeitura Municipal de Mirador, localizada a Rua Jornalista Mauritonio 
Meire, 22 - Centro - CEP 65.850-000.

MIRADOR (MA), 10/02/2022.
____________________________

Deusevan Pereira de Brito
Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2022.

REGISTRO DE PREÇOS

O MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS-MA, através da Prefeitura Municipal de Lima Campos, torna 
público aos interessados que, com base na Lei nº 10.520/02, Decreto Municipal nº 20 02 001/2017, 
Decreto Municipal n° 021/2020, Lei Complementar n° 123/2006 alterada pela Lei Complementar 
n° 147/2014, aplicando-se subsidiariamente as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações 
posteriores e demais legislações pertinentes, fará realizar no dia 24 de fevereiro de 2022, às 
14:00hs (quatorze horas), horário de Brasília, no site: www.portaldecompraspublicas.com.br, 
licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 011/2022, para registro de preços, do tipo menor 
preço, objetivando a eventual contratação de pessoa(s) jurídica(s) para prestação de serviços 
de transporte de passageiros com veículo tipo VAN com capacidade Mínima de 15 Lugares com 
destino a São Luís do Maranhão, de interesse desta Administração Pública, de acordo com o Edital 
e Anexos. O edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no endereço Av. JK, s/nº, 
Centro, Cep 65.728-000, Lima Campos–MA, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08:00hs (oito horas) 
às 12:00hs (doze horas), no endereço eletrônico deste poder executivo (www.limacampos.ma.gov.
br), e no site www.portaldecompraspublicas.com.br onde poderão ser consultados ou obtidos 
gratuitamente. Esclarecimentos adicionais no endereço supra e/ou pelo telefone (0**99) 3646-1112.

Lima Campos (MA), 09 de fevereiro de 2022.

Lidiane de Sá Curvina
Secretária Municipal de Saúde

Decreto nº 010, de 01 de janeiro de 2021.

Estado do Maranhão 
Prefeitura Municipal de Passagem Franca – MA

AVISO DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022 - BASE LEGAL: Lei nº 10.520/02, 
Decreto Federal nº 10.024/2019, Decreto Municipal nº 018/2019, Lei nº 123/06, Lei 
147/14 e alterações e subsidiariamente no que couber as disposições da Lei nº 8.666/93 
e suas alterações. TIPO: MENOR PREÇO. OBJETO: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS. ORGÃO 
SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Saúde. LOCAL/SITE: www.portaldecompraspublicas.
com.br. DATA: 24/02/2022. HORÁRIO: 08h:00min (oito horas).
EDITAL: O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados na íntegra, no endereço 
eletrônico: www.portaldecompraspublicas.com.br, ou no site www.passagemfranca.ma.gov.
br, situada na Praça Presidente Médici, nº 503, centro, Passagem Franca-MA, no horário das 
8h (oito horas) às 12h (doze horas). Em nenhuma hipótese haverá entrega de edital fora 
do horário previsto neste aviso de licitação. Esclarecimento adicional no mesmo endereço. 
Passagem Franca - MA, 08 de Fevereiro de 2022. Rualyson da Silva Barbalho - Presidente da 
Comissão Permanente de Licitação.

Estado do Maranhão 
Prefeitura Municipal de Passagem Franca – MA

AVISO DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2022 - BASE LEGAL: Lei nº 10.520/02, 
Decreto Federal nº 10.024/2019, Decreto Municipal nº 018/2019, Lei nº 123/06, Lei 
147/14 e alterações e subsidiariamente no que couber as disposições da Lei nº 8.666/93 
e suas alterações. TIPO: MENOR PREÇO. OBJETO: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS. ORGÃO 
SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Administração e Infraestrutura. LOCAL/SITE: www.
portaldecompraspublicas.com.br. DATA: 24/02/2022. HORÁRIO: 15h:00min (quinze horas).
EDITAL: O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados na íntegra, no endereço 
eletrônico: www.portaldecompraspublicas.com.br, ou no site www.passagemfranca.ma.gov.
br, situada na Praça Presidente Médici, nº 503, centro, Passagem Franca-MA, no horário das 
8h (oito horas) às 12h (doze horas). Em nenhuma hipótese haverá entrega de edital fora 
do horário previsto neste aviso de licitação. Esclarecimento adicional no mesmo endereço. 
Passagem Franca - MA, 08 de Fevereiro de 2022. Rualyson da Silva Barbalho - Presidente da 
Comissão Permanente de Licitação.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PERI-MIRIM

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2022 - CPL – SRP. OBJETO: contratação de empresa espe-
cializada para futura e eventual aquisição de medicamentos, insumos, material hospitalares, 
odontológico e laboratório, destinados a manutenção da rede de Saúde do Município de Peri 
Mirim – MA. DATA DE ABERTURA: 23.02.2022 às 14h30min. ENDEREÇO: Praça São 
Sebastião, 76, Centro – Peri - Mirim - MA. TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço por Item. 
LEGISLAÇÃO: Lei Nº 10.520/02, Decreto Federal e subsidiariamente a Lei Nº 8.666/93 e 
suas alterações, OBTENÇÃO DO EDITAL: O edital e seus anexos estão à disposição dos 
interessados no endereço eletrônico: prefeitura.municipal.peri2021@gmail.com, bem como 
na sala da CPL, situada na Praça São Sebastião, Nº 76, Centro. CEP: 65.245-000 – Peri – Mi-
rim - MA, no horário das 08h00min às 12h00min, onde poderão ser consultados ou obtidos 
através do pagamento de uma taxa de R$ 20,00 (vinte reais), através do DAM – Documento 
de Arrecadação Municipal. Peri - Mirim - MA, 03 de fevereiro de 2022. CARLOS ALBERTO 
CHAGAS GARCÊS – Presidente da CPL.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2022 - CPL – SRP. OBJETO: contratação de empresa espe-D4Sign 9d9dbac1-cd0d-4a8d-87e8-8fab182bf428 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.



São Luís, sexta-feira, 11 de fevereiro de 2022

GERAL 6

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
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De acordo com a Polícia Civil, o venezuaelano Marcelo Antonio Larez González e o
acusado de tê-lo mata-lo teriam brigado por conta de uma dívida

SÃO PAULO

Mais um imigrante é
morto durante briga

U
m ve ne zu e la no de 21 anos 
foi mor to em São Pau lo em 
uma bri ga por cau sa de 
uma dí vi da de R$ 100.

De acor do com a Po lí cia Ci vil, Mar- 
ce lo An to nio La rez Gon zá lez e o acu- 
sa do de tê-lo ma ta-lo te ri am bri ga do 
por con ta de uma dí vi da. O as sas si no 
se ria pro pri e tá rio do apar ta men to 
on de Mar ce lo vi via. No meio da bri ga, 
o sus pei to ati rou con tra Mar ce lo e fu- 
giu em se gui da. A mor te do ve ne zu e- 
la no foi cons ta ta da pe la Sa mu.

O as sas si na to ocor reu na úl ti ma 
quin ta-fei ra (3/2) na Rua Rio de Ja nei- 
ro, no Jar dim Ora tó rio, em Mauá, na 
Gran de São Pau lo.O sus pei to do cri- 
me foi pre so.

Mar ce lo ti nha qua tro fi lhos e mo ra- 
va com a es po sa, a so gra e um ir mão. A 
fa mí lia foi aco lhi da por vi zi nhos e es tá 
vi ven do de do a ções.

Mo vi men tos so ci ais têm apon ta do 
se me lhan ças  do cri me com o as sas si- 
na to do con go lês Moïse Kar bam ga- 
be no Rio de Ja nei ro, no mês pas sa do. 
A mor te do con go lês cau sou re vol ta 
pe lo país e le van tou o de ba te so bre 
xe no fo bia. “Exi gi mos jus ti ça pa ra o 
Mar ce lo e pa ra to das as pes so as mi- 
gran tes e re fu gi a das que per dem a vi- 
da nes se pais por cau sa da in to le rân- 
cia e a fal ta de res pei to à di ver si da de”, 
pe diu o co le ti vo War mis Con ver gên- 
cia de Cul tu ras nas re des so ci ais.

Em um ví deo, a fa mí lia de Mar ce lo 
pe diu jus ti ça. “Pe di dos Jus ti ça, Jus ti ça 
pa ra nos so fi lho, nos so fi lho era um fi- 
lho exem plar, que se de di ca va a tra ba- 
lhar pa ra man ter sua fa mí lia”, afir ma

MARCELO TINHA QUATRO FILHOS E MORAVA COM A ESPOSA, A SOGRA E UM IRMÃO 

Onan la rez, pai de Mar ce lo.
Os dois vi vem na Ve ne zu e la e re la- 

ta ram que não têm co mo vir ao Bra sil 
pa ra acom pa nhar as in ves ti ga ções. “A 
no tí cia da mor te foi re ce bi da com 
mui ta tris te za pa ra mim e os ir mãos, 
os fa mi li a res. Pe di mos jus ti ça. Não te- 
mos co mo che gar ao Bra sil e te mos 
uma mu lher de sam pa ra da com os fi- 
lhos”, dis se Su sa na Del Car men La rez 
Gon zá les.

A Em bai xa da da Ve ne zu e la no Bra- 

sil emi tiu uma no ta de pe sar pe la 
mor te de Mar ce lo. “Co mo mi lha res de 
ve ne zu e la nos, Mar ce lo e sua fa mí lia 
imi gra ram pa ra es te gran de país em 
bus ca de uma opor tu ni da de pa ra re- 
co me çar a vi da. Aos fa mi li a res e ami- 
gos en vi a mos nos so abra ço sin ce ro e 
nos sa pa la vra de con so lo. As au to ri- 
da des bra si lei ras exi gi mos que fa ça 
jus ti ça e se pu na o cul pa do com to do 
o pe so da lei”, diz a no ta.

Noruega é país mais democrático do mundo, diz EIU

A NORUEGA FOI CONSIDERADA O PAÍS MAIS DEMOCRÁTICO DO MUNDO, AFEGANISTÃO E MIANMAR  ESTÃO NA ÚLTIMA COLOCAÇÃO

A No ru e ga foi con si de ra da mais
uma vez o país mais de mo crá ti co do
mun do em 2021. Na ou tra pon ta, o
Afe ga nis tão e Mi an mar des ban ca ram
a úl ti ma co lo ca ção da Co reia do Nor- 
te, que ocu pa va a lan ter ni nha em
anos an te ri o res.

O qua dro so bre os re gi mes po lí ti- 
cos do glo bo foi di vul ga do nes ta quin- 
ta-fei ra (10) pe la Eco no mist In tel li- 
gen ce Unit (EIU) por meio do Ín di ce
de De mo cra cia 2021, um ran king que
co me çou a ser pu bli ca do anu al men te
em 2006.

Os nór di cos (No ru e ga,

Fin lân dia, Sué cia,

Is lân dia, Di na mar ca)

do mi nam o to po do

ran king, que con ta com

a ava li a ção de 167

paí ses. 

A No ru e ga é no va men te o nú me ro
um gra ças às pon tu a ções mui to al tas
em pro ces so elei to ral e plu ra lis mo,
par ti ci pa ção po lí ti ca e li ber da des ci- 
vis – to dos com a no ta má xi ma de 10
pon tos. Com mar cas de 9,64 pa ra fun- 
ci o na men to de go ver no e de 9,12 pa ra
li ber da des ci vis, a pon tu a ção ge ral do
país fi cou em 9,75 no ano pas sa do.

Na sequên cia vi e ram No va Ze lân- 
dia (9,37 pon tos), Fin lân dia (9,27),
Sué cia (9,26), Is lân dia (9,18), Di na- 
mar ca (9,08) e Ir lan da (9,00). Ain da
nos Top 10 es tão Taiwan (8,99) e Aus- 
trá lia e Suí ça (com 8,90 ca da). “Os paí- 
ses da Eu ro pa Oci den tal re pre sen tam

se te dos dez pri mei ros lu ga res nos
ran kings glo bais de de mo cra cia e 12
das 21 na ções clas si fi ca das co mo ‘de- 
mo cra ci as ple nas’”, pon tu ou a pu bli- 
ca ção.

Na par te in fe ri or do ran king, hou ve
uma “mu dan ça dra má ti ca”, de acor do
com a EIU. “Dois paí ses afri ca nos de- 
vas ta dos pe la guer ra, a Re pú bli ca De- 
mo crá ti ca do Con go e da Re pú bli ca
Cen tro-Afri ca na fi cam aci ma da Co- 
reia do Nor te pa ra pre en cher as cin co
úl ti mas va gas.” 

A lis ta das 10 pi o res clas si fi ca ções,
de bai xo pa ra ci ma, fi cou as sim em
2021: Afe ga nis tão (0,32), Mi an mar
(1,02), Co reia do Nor te (1,08), Re pú- 
bli ca De mo crá ti ca do Con go (1,40),
Re pú bli ca Cen tro-Afri ca na e Sí ria
(com 1,43 pon tos ca da), Tur co me nis- 
tão (1,66), Cha de (1,67), La os (1,77) e
Gui né Equa to ri al (1,92).

PANDEMIA

EUA e Europa reduzem
restrições contra a covid

 NA EUROPA, A SUÉCIA DERRUBOU QUASE TODAS AS MEDIDAS

A acen tu a da di mi nui ção dos ca sos de co vid-19 pro- 
vo ca dos pe la va ri an te ômi cron em paí ses eu ro peus e
nos Es ta dos Uni dos tem le va do à re vi são das res tri ções.
On tem, se guin do o exem plo de ou tros es ta dos ame ri ca- 
nos go ver na dos por de mo cra tas, No va York anun ci ou,
ofi ci al men te, o fim da obri ga to ri e da de do uso de más ca- 
ras em es pa ços fe cha dos. Na Eu ro pa, a Sué cia der ru bou,
on tem, qua se to das as me di das, in clu si ve, a uti li za ção
do aces só rio em trans por tes pú bli cos. O Rei no Uni do
po de dar um pas so ain da mais lar go, com o fim do iso la- 
men to pa ra quem tes tar po si ti vo pa ra o Sars-CoV-2. Em
co mum, a ideia de lan çar as ba ses pa ra apren der a vi ver
com o co ro na ví rus.

Nos Es ta dos Uni dos, a re vo ga ção do uso de más ca ras,
além da re du ção de ca sos da do en ça, tem uma co no ta- 
ção po lí ti ca, que ga nha pe so com a pro xi mi da de das
elei ções le gis la ti vas de no vem bro, de ci si vas pa ra o pre- 
si den te Joe Bi den. A obri ga to ri e da de de co brir o ros to é
con si de ra da uma vi o la ção das li ber da des in di vi du ais
por gran de par te da di rei ta e do Par ti do Re pu bli ca no. 

An tes de No va York, os es ta dos da Ca li for nia, No va
Jersey e Con nec ti cut, to dos sob o co man do de de mo cra- 
tas, ado ta ram me di das idên ti cas. Ao anun ci ar a de ci são,
a go ver na do ra Kathy Ho chul as si na lou que to dos os in- 
di ca do res de saú de es tão em que da. 

A par tir de ago ra, não ha ve rá mais a im po si ção da
más ca ra em lo jas, res tau ran tes e em pre sas — fi ca rá a
cri té rio dos mu ni cí pi os e dos co mer ci an tes e em pre sá ri- 
os. No en tan to, a obri ga to ri e da de do uso da pro te ção se- 
rá man ti da até mar ço nas es co las, la res de ido sos, cen- 
tros so ci ais e pri sões.

Por en quan to, o aces só rio tam bém con ti nu a rá sen do
com pul só rio nos trans por tes pú bli cos — trens, me trôs,
ôni bus, ae ro por tos — re gi dos pe la le gis la ção fe de ral. Is- 
so por que, a ní vel na ci o nal, pre va le ce a obri ga to ri e da de.
“Che ga rá o dia em que a co vid dei xa rá de per tur bar o
nos so co ti di a no”, si na li zou Jeffrey Zi ents, co or de na dor
do com ba te à pan de mia da Ca sa Bran ca.

Explosão na Somália
deixa seis mortos

PELO MENOS 12 PESSOAS FICARAM FERIDAS NA EXPLOSÃO

Mo ga dís cio, So má lia | Ao me nos seis pes so as mor re- 
ram e 12 fi ca ram fe ri das nes ta quin ta-fei ra (10) em uma
ex plo são em um res tau ran te em Mo ga dis cio, apa ren te- 
men te um aten ta do sui ci da, per to de um pos to de con- 
tro le de aces so ao pa lá cio pre si den ci al, in for ma ram fon- 
tes de se gu ran ça e hos pi ta la res.

“A área es ta va den sa men te mo vi men ta da quan do
acon te ceu a ex plo são e al gu mas ví ti mas, em sua mai o ria
ci vis, fo ram gra ve men te fe ri das”, de cla rou à AFP um res- 
pon sá vel das for ças de se gu ran ça, Ab du lá Muk tar, re fe- 
rin do-se à ex plo são que “ma tou seis pes so as e fe riu ou- 
tras 12”.

“Em bo ra uma in ves ti ga ção ain da es te ja em an da- 
men to pa ra de ter mi nar as cir cuns tân ci as exa tas da ex- 
plo são, as ob ser va ções pre li mi na res in di cam que a ex- 
plo são foi pro vo ca da por uma pes soa”, acres cen tou.

Um co mu ni ca do do ser vi ço de am bu lân ci as Aa min
men ci o nou um nú me ro idên ti co de mor tos, mas in for- 
mou 13 fe ri dos.

“A ex plo são foi enor me, vi am bu lân ci as que trans por- 
ta vam fe ri dos, al guns de les gra ve men te”, afir mou uma
tes te mu nha, Moha med Tah lil.

Mo ga dis cio, so freu vá ri os aten ta dos nas úl ti mas se- 
ma nas.O país es tá imer so em uma pro fun da cri se po lí ti- 
ca des de que o pre si den te Ab du lá Moha med, cha ma do
Far ma jo, viu seu man da to aca bar em 8 de fe ve rei ro de
2021 sem con se guir or ga ni zar elei ções.

São Luís, sexta-feira, 11 de fevereiro de 2022
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De acordo com a Polícia Civil, o venezuaelano Marcelo Antonio Larez González e o
acusado de tê-lo mata-lo teriam brigado por conta de uma dívida

Mais um imigrante é
morto durante briga

U
m ve ne zu e la no de 21 anos 
foi mor to em São Pau lo em 
uma bri ga por cau sa de 
uma dí vi da de R$ 100.

De acor do com a Po lí cia Ci vil, Mar- 
ce lo An to nio La rez Gon zá lez e o acu- 
sa do de tê-lo ma ta-lo te ri am bri ga do 
por con ta de uma dí vi da. O as sas si no 
se ria pro pri e tá rio do apar ta men to 
on de Mar ce lo vi via. No meio da bri ga, 
o sus pei to ati rou con tra Mar ce lo e fu- 
giu em se gui da. A mor te do ve ne zu e- 
la no foi cons ta ta da pe la Sa mu.

O as sas si na to ocor reu na úl ti ma 
quin ta-fei ra (3/2) na Rua Rio de Ja nei- 
ro, no Jar dim Ora tó rio, em Mauá, na 
Gran de São Pau lo.O sus pei to do cri- 
me foi pre so.

Mar ce lo ti nha qua tro fi lhos e mo ra- 
va com a es po sa, a so gra e um ir mão. A 
fa mí lia foi aco lhi da por vi zi nhos e es tá 
vi ven do de do a ções.

Mo vi men tos so ci ais têm apon ta do 
se me lhan ças  do cri me com o as sas si- 
na to do con go lês Moïse Kar bam ga- 
be no Rio de Ja nei ro, no mês pas sa do. 
A mor te do con go lês cau sou re vol ta 
pe lo país e le van tou o de ba te so bre 
xe no fo bia. “Exi gi mos jus ti ça pa ra o 
Mar ce lo e pa ra to das as pes so as mi- 
gran tes e re fu gi a das que per dem a vi- 
da nes se pais por cau sa da in to le rân- 
cia e a fal ta de res pei to à di ver si da de”, 
pe diu o co le ti vo War mis Con ver gên- 
cia de Cul tu ras nas re des so ci ais.

Em um ví deo, a fa mí lia de Mar ce lo 
pe diu jus ti ça. “Pe di dos Jus ti ça, Jus ti ça 
pa ra nos so fi lho, nos so fi lho era um fi- 
lho exem plar, que se de di ca va a tra ba- 
lhar pa ra man ter sua fa mí lia”, afir ma

MARCELO TINHA QUATRO FILHOS E MORAVA COM A ESPOSA, A SOGRA E UM IRMÃO 

Onan la rez, pai de Mar ce lo.
Os dois vi vem na Ve ne zu e la e re la- 

ta ram que não têm co mo vir ao Bra sil 
pa ra acom pa nhar as in ves ti ga ções. “A 
no tí cia da mor te foi re ce bi da com 
mui ta tris te za pa ra mim e os ir mãos, 
os fa mi li a res. Pe di mos jus ti ça. Não te- 
mos co mo che gar ao Bra sil e te mos 
uma mu lher de sam pa ra da com os fi- 
lhos”, dis se Su sa na Del Car men La rez 
Gon zá les.

A Em bai xa da da Ve ne zu e la no Bra- 

sil emi tiu uma no ta de pe sar pe la 
mor te de Mar ce lo. “Co mo mi lha res de 
ve ne zu e la nos, Mar ce lo e sua fa mí lia 
imi gra ram pa ra es te gran de país em 
bus ca de uma opor tu ni da de pa ra re- 
co me çar a vi da. Aos fa mi li a res e ami- 
gos en vi a mos nos so abra ço sin ce ro e 
nos sa pa la vra de con so lo. As au to ri- 
da des bra si lei ras exi gi mos que fa ça 
jus ti ça e se pu na o cul pa do com to do 
o pe so da lei”, diz a no ta.

RANKING

Noruega é país mais democrático do mundo, diz EIU

A NORUEGA FOI CONSIDERADA O PAÍS MAIS DEMOCRÁTICO DO MUNDO, AFEGANISTÃO E MIANMAR  ESTÃO NA ÚLTIMA COLOCAÇÃO

A No ru e ga foi con si de ra da mais
uma vez o país mais de mo crá ti co do
mun do em 2021. Na ou tra pon ta, o
Afe ga nis tão e Mi an mar des ban ca ram
a úl ti ma co lo ca ção da Co reia do Nor- 
te, que ocu pa va a lan ter ni nha em
anos an te ri o res.

O qua dro so bre os re gi mes po lí ti- 
cos do glo bo foi di vul ga do nes ta quin- 
ta-fei ra (10) pe la Eco no mist In tel li- 
gen ce Unit (EIU) por meio do Ín di ce
de De mo cra cia 2021, um ran king que
co me çou a ser pu bli ca do anu al men te
em 2006.

Os nór di cos (No ru e ga,

Fin lân dia, Sué cia,

Is lân dia, Di na mar ca)

do mi nam o to po do

ran king, que con ta com

a ava li a ção de 167

paí ses. 

A No ru e ga é no va men te o nú me ro
um gra ças às pon tu a ções mui to al tas
em pro ces so elei to ral e plu ra lis mo,
par ti ci pa ção po lí ti ca e li ber da des ci- 
vis – to dos com a no ta má xi ma de 10
pon tos. Com mar cas de 9,64 pa ra fun- 
ci o na men to de go ver no e de 9,12 pa ra
li ber da des ci vis, a pon tu a ção ge ral do
país fi cou em 9,75 no ano pas sa do.

Na sequên cia vi e ram No va Ze lân- 
dia (9,37 pon tos), Fin lân dia (9,27),
Sué cia (9,26), Is lân dia (9,18), Di na- 
mar ca (9,08) e Ir lan da (9,00). Ain da
nos Top 10 es tão Taiwan (8,99) e Aus- 
trá lia e Suí ça (com 8,90 ca da). “Os paí- 
ses da Eu ro pa Oci den tal re pre sen tam

se te dos dez pri mei ros lu ga res nos
ran kings glo bais de de mo cra cia e 12
das 21 na ções clas si fi ca das co mo ‘de- 
mo cra ci as ple nas’”, pon tu ou a pu bli- 
ca ção.

Na par te in fe ri or do ran king, hou ve
uma “mu dan ça dra má ti ca”, de acor do
com a EIU. “Dois paí ses afri ca nos de- 
vas ta dos pe la guer ra, a Re pú bli ca De- 
mo crá ti ca do Con go e da Re pú bli ca
Cen tro-Afri ca na fi cam aci ma da Co- 
reia do Nor te pa ra pre en cher as cin co
úl ti mas va gas.” 

A lis ta das 10 pi o res clas si fi ca ções,
de bai xo pa ra ci ma, fi cou as sim em
2021: Afe ga nis tão (0,32), Mi an mar
(1,02), Co reia do Nor te (1,08), Re pú- 
bli ca De mo crá ti ca do Con go (1,40),
Re pú bli ca Cen tro-Afri ca na e Sí ria
(com 1,43 pon tos ca da), Tur co me nis- 
tão (1,66), Cha de (1,67), La os (1,77) e
Gui né Equa to ri al (1,92).

EUA e Europa reduzem
restrições contra a covid

 NA EUROPA, A SUÉCIA DERRUBOU QUASE TODAS AS MEDIDAS

A acen tu a da di mi nui ção dos ca sos de co vid-19 pro- 
vo ca dos pe la va ri an te ômi cron em paí ses eu ro peus e
nos Es ta dos Uni dos tem le va do à re vi são das res tri ções.
On tem, se guin do o exem plo de ou tros es ta dos ame ri ca- 
nos go ver na dos por de mo cra tas, No va York anun ci ou,
ofi ci al men te, o fim da obri ga to ri e da de do uso de más ca- 
ras em es pa ços fe cha dos. Na Eu ro pa, a Sué cia der ru bou,
on tem, qua se to das as me di das, in clu si ve, a uti li za ção
do aces só rio em trans por tes pú bli cos. O Rei no Uni do
po de dar um pas so ain da mais lar go, com o fim do iso la- 
men to pa ra quem tes tar po si ti vo pa ra o Sars-CoV-2. Em
co mum, a ideia de lan çar as ba ses pa ra apren der a vi ver
com o co ro na ví rus.

Nos Es ta dos Uni dos, a re vo ga ção do uso de más ca ras,
além da re du ção de ca sos da do en ça, tem uma co no ta- 
ção po lí ti ca, que ga nha pe so com a pro xi mi da de das
elei ções le gis la ti vas de no vem bro, de ci si vas pa ra o pre- 
si den te Joe Bi den. A obri ga to ri e da de de co brir o ros to é
con si de ra da uma vi o la ção das li ber da des in di vi du ais
por gran de par te da di rei ta e do Par ti do Re pu bli ca no. 

An tes de No va York, os es ta dos da Ca li for nia, No va
Jersey e Con nec ti cut, to dos sob o co man do de de mo cra- 
tas, ado ta ram me di das idên ti cas. Ao anun ci ar a de ci são,
a go ver na do ra Kathy Ho chul as si na lou que to dos os in- 
di ca do res de saú de es tão em que da. 

A par tir de ago ra, não ha ve rá mais a im po si ção da
más ca ra em lo jas, res tau ran tes e em pre sas — fi ca rá a
cri té rio dos mu ni cí pi os e dos co mer ci an tes e em pre sá ri- 
os. No en tan to, a obri ga to ri e da de do uso da pro te ção se- 
rá man ti da até mar ço nas es co las, la res de ido sos, cen- 
tros so ci ais e pri sões.

Por en quan to, o aces só rio tam bém con ti nu a rá sen do
com pul só rio nos trans por tes pú bli cos — trens, me trôs,
ôni bus, ae ro por tos — re gi dos pe la le gis la ção fe de ral. Is- 
so por que, a ní vel na ci o nal, pre va le ce a obri ga to ri e da de.
“Che ga rá o dia em que a co vid dei xa rá de per tur bar o
nos so co ti di a no”, si na li zou Jeffrey Zi ents, co or de na dor
do com ba te à pan de mia da Ca sa Bran ca.

Explosão na Somália
deixa seis mortos

PELO MENOS 12 PESSOAS FICARAM FERIDAS NA EXPLOSÃO

Mo ga dís cio, So má lia | Ao me nos seis pes so as mor re- 
ram e 12 fi ca ram fe ri das nes ta quin ta-fei ra (10) em uma
ex plo são em um res tau ran te em Mo ga dis cio, apa ren te- 
men te um aten ta do sui ci da, per to de um pos to de con- 
tro le de aces so ao pa lá cio pre si den ci al, in for ma ram fon- 
tes de se gu ran ça e hos pi ta la res.

“A área es ta va den sa men te mo vi men ta da quan do
acon te ceu a ex plo são e al gu mas ví ti mas, em sua mai o ria
ci vis, fo ram gra ve men te fe ri das”, de cla rou à AFP um res- 
pon sá vel das for ças de se gu ran ça, Ab du lá Muk tar, re fe- 
rin do-se à ex plo são que “ma tou seis pes so as e fe riu ou- 
tras 12”.

“Em bo ra uma in ves ti ga ção ain da es te ja em an da- 
men to pa ra de ter mi nar as cir cuns tân ci as exa tas da ex- 
plo são, as ob ser va ções pre li mi na res in di cam que a ex- 
plo são foi pro vo ca da por uma pes soa”, acres cen tou.

Um co mu ni ca do do ser vi ço de am bu lân ci as Aa min
men ci o nou um nú me ro idên ti co de mor tos, mas in for- 
mou 13 fe ri dos.

“A ex plo são foi enor me, vi am bu lân ci as que trans por- 
ta vam fe ri dos, al guns de les gra ve men te”, afir mou uma
tes te mu nha, Moha med Tah lil.

Mo ga dis cio, so freu vá ri os aten ta dos nas úl ti mas se- 
ma nas.O país es tá imer so em uma pro fun da cri se po lí ti- 
ca des de que o pre si den te Ab du lá Moha med, cha ma do
Far ma jo, viu seu man da to aca bar em 8 de fe ve rei ro de
2021 sem con se guir or ga ni zar elei ções.
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De acordo com a Polícia Civil, o venezuaelano Marcelo Antonio Larez González e o
acusado de tê-lo mata-lo teriam brigado por conta de uma dívida

Mais um imigrante é
morto durante briga

U
m ve ne zu e la no de 21 anos 
foi mor to em São Pau lo em 
uma bri ga por cau sa de 
uma dí vi da de R$ 100.

De acor do com a Po lí cia Ci vil, Mar- 
ce lo An to nio La rez Gon zá lez e o acu- 
sa do de tê-lo ma ta-lo te ri am bri ga do 
por con ta de uma dí vi da. O as sas si no 
se ria pro pri e tá rio do apar ta men to 
on de Mar ce lo vi via. No meio da bri ga, 
o sus pei to ati rou con tra Mar ce lo e fu- 
giu em se gui da. A mor te do ve ne zu e- 
la no foi cons ta ta da pe la Sa mu.

O as sas si na to ocor reu na úl ti ma 
quin ta-fei ra (3/2) na Rua Rio de Ja nei- 
ro, no Jar dim Ora tó rio, em Mauá, na 
Gran de São Pau lo.O sus pei to do cri- 
me foi pre so.

Mar ce lo ti nha qua tro fi lhos e mo ra- 
va com a es po sa, a so gra e um ir mão. A 
fa mí lia foi aco lhi da por vi zi nhos e es tá 
vi ven do de do a ções.

Mo vi men tos so ci ais têm apon ta do 
se me lhan ças  do cri me com o as sas si- 
na to do con go lês Moïse Kar bam ga- 
be no Rio de Ja nei ro, no mês pas sa do. 
A mor te do con go lês cau sou re vol ta 
pe lo país e le van tou o de ba te so bre 
xe no fo bia. “Exi gi mos jus ti ça pa ra o 
Mar ce lo e pa ra to das as pes so as mi- 
gran tes e re fu gi a das que per dem a vi- 
da nes se pais por cau sa da in to le rân- 
cia e a fal ta de res pei to à di ver si da de”, 
pe diu o co le ti vo War mis Con ver gên- 
cia de Cul tu ras nas re des so ci ais.

Em um ví deo, a fa mí lia de Mar ce lo 
pe diu jus ti ça. “Pe di dos Jus ti ça, Jus ti ça 
pa ra nos so fi lho, nos so fi lho era um fi- 
lho exem plar, que se de di ca va a tra ba- 
lhar pa ra man ter sua fa mí lia”, afir ma

MARCELO TINHA QUATRO FILHOS E MORAVA COM A ESPOSA, A SOGRA E UM IRMÃO 

Onan la rez, pai de Mar ce lo.
Os dois vi vem na Ve ne zu e la e re la- 

ta ram que não têm co mo vir ao Bra sil 
pa ra acom pa nhar as in ves ti ga ções. “A 
no tí cia da mor te foi re ce bi da com 
mui ta tris te za pa ra mim e os ir mãos, 
os fa mi li a res. Pe di mos jus ti ça. Não te- 
mos co mo che gar ao Bra sil e te mos 
uma mu lher de sam pa ra da com os fi- 
lhos”, dis se Su sa na Del Car men La rez 
Gon zá les.

A Em bai xa da da Ve ne zu e la no Bra- 

sil emi tiu uma no ta de pe sar pe la 
mor te de Mar ce lo. “Co mo mi lha res de 
ve ne zu e la nos, Mar ce lo e sua fa mí lia 
imi gra ram pa ra es te gran de país em 
bus ca de uma opor tu ni da de pa ra re- 
co me çar a vi da. Aos fa mi li a res e ami- 
gos en vi a mos nos so abra ço sin ce ro e 
nos sa pa la vra de con so lo. As au to ri- 
da des bra si lei ras exi gi mos que fa ça 
jus ti ça e se pu na o cul pa do com to do 
o pe so da lei”, diz a no ta.

Noruega é país mais democrático do mundo, diz EIU

A NORUEGA FOI CONSIDERADA O PAÍS MAIS DEMOCRÁTICO DO MUNDO, AFEGANISTÃO E MIANMAR  ESTÃO NA ÚLTIMA COLOCAÇÃO

A No ru e ga foi con si de ra da mais
uma vez o país mais de mo crá ti co do
mun do em 2021. Na ou tra pon ta, o
Afe ga nis tão e Mi an mar des ban ca ram
a úl ti ma co lo ca ção da Co reia do Nor- 
te, que ocu pa va a lan ter ni nha em
anos an te ri o res.

O qua dro so bre os re gi mes po lí ti- 
cos do glo bo foi di vul ga do nes ta quin- 
ta-fei ra (10) pe la Eco no mist In tel li- 
gen ce Unit (EIU) por meio do Ín di ce
de De mo cra cia 2021, um ran king que
co me çou a ser pu bli ca do anu al men te
em 2006.

Os nór di cos (No ru e ga,

Fin lân dia, Sué cia,

Is lân dia, Di na mar ca)

do mi nam o to po do

ran king, que con ta com

a ava li a ção de 167

paí ses. 

A No ru e ga é no va men te o nú me ro
um gra ças às pon tu a ções mui to al tas
em pro ces so elei to ral e plu ra lis mo,
par ti ci pa ção po lí ti ca e li ber da des ci- 
vis – to dos com a no ta má xi ma de 10
pon tos. Com mar cas de 9,64 pa ra fun- 
ci o na men to de go ver no e de 9,12 pa ra
li ber da des ci vis, a pon tu a ção ge ral do
país fi cou em 9,75 no ano pas sa do.

Na sequên cia vi e ram No va Ze lân- 
dia (9,37 pon tos), Fin lân dia (9,27),
Sué cia (9,26), Is lân dia (9,18), Di na- 
mar ca (9,08) e Ir lan da (9,00). Ain da
nos Top 10 es tão Taiwan (8,99) e Aus- 
trá lia e Suí ça (com 8,90 ca da). “Os paí- 
ses da Eu ro pa Oci den tal re pre sen tam

se te dos dez pri mei ros lu ga res nos
ran kings glo bais de de mo cra cia e 12
das 21 na ções clas si fi ca das co mo ‘de- 
mo cra ci as ple nas’”, pon tu ou a pu bli- 
ca ção.

Na par te in fe ri or do ran king, hou ve
uma “mu dan ça dra má ti ca”, de acor do
com a EIU. “Dois paí ses afri ca nos de- 
vas ta dos pe la guer ra, a Re pú bli ca De- 
mo crá ti ca do Con go e da Re pú bli ca
Cen tro-Afri ca na fi cam aci ma da Co- 
reia do Nor te pa ra pre en cher as cin co
úl ti mas va gas.” 

A lis ta das 10 pi o res clas si fi ca ções,
de bai xo pa ra ci ma, fi cou as sim em
2021: Afe ga nis tão (0,32), Mi an mar
(1,02), Co reia do Nor te (1,08), Re pú- 
bli ca De mo crá ti ca do Con go (1,40),
Re pú bli ca Cen tro-Afri ca na e Sí ria
(com 1,43 pon tos ca da), Tur co me nis- 
tão (1,66), Cha de (1,67), La os (1,77) e
Gui né Equa to ri al (1,92).

EUA e Europa reduzem
restrições contra a covid

 NA EUROPA, A SUÉCIA DERRUBOU QUASE TODAS AS MEDIDAS

A acen tu a da di mi nui ção dos ca sos de co vid-19 pro- 
vo ca dos pe la va ri an te ômi cron em paí ses eu ro peus e
nos Es ta dos Uni dos tem le va do à re vi são das res tri ções.
On tem, se guin do o exem plo de ou tros es ta dos ame ri ca- 
nos go ver na dos por de mo cra tas, No va York anun ci ou,
ofi ci al men te, o fim da obri ga to ri e da de do uso de más ca- 
ras em es pa ços fe cha dos. Na Eu ro pa, a Sué cia der ru bou,
on tem, qua se to das as me di das, in clu si ve, a uti li za ção
do aces só rio em trans por tes pú bli cos. O Rei no Uni do
po de dar um pas so ain da mais lar go, com o fim do iso la- 
men to pa ra quem tes tar po si ti vo pa ra o Sars-CoV-2. Em
co mum, a ideia de lan çar as ba ses pa ra apren der a vi ver
com o co ro na ví rus.

Nos Es ta dos Uni dos, a re vo ga ção do uso de más ca ras,
além da re du ção de ca sos da do en ça, tem uma co no ta- 
ção po lí ti ca, que ga nha pe so com a pro xi mi da de das
elei ções le gis la ti vas de no vem bro, de ci si vas pa ra o pre- 
si den te Joe Bi den. A obri ga to ri e da de de co brir o ros to é
con si de ra da uma vi o la ção das li ber da des in di vi du ais
por gran de par te da di rei ta e do Par ti do Re pu bli ca no. 

An tes de No va York, os es ta dos da Ca li for nia, No va
Jersey e Con nec ti cut, to dos sob o co man do de de mo cra- 
tas, ado ta ram me di das idên ti cas. Ao anun ci ar a de ci são,
a go ver na do ra Kathy Ho chul as si na lou que to dos os in- 
di ca do res de saú de es tão em que da. 

A par tir de ago ra, não ha ve rá mais a im po si ção da
más ca ra em lo jas, res tau ran tes e em pre sas — fi ca rá a
cri té rio dos mu ni cí pi os e dos co mer ci an tes e em pre sá ri- 
os. No en tan to, a obri ga to ri e da de do uso da pro te ção se- 
rá man ti da até mar ço nas es co las, la res de ido sos, cen- 
tros so ci ais e pri sões.

Por en quan to, o aces só rio tam bém con ti nu a rá sen do
com pul só rio nos trans por tes pú bli cos — trens, me trôs,
ôni bus, ae ro por tos — re gi dos pe la le gis la ção fe de ral. Is- 
so por que, a ní vel na ci o nal, pre va le ce a obri ga to ri e da de.
“Che ga rá o dia em que a co vid dei xa rá de per tur bar o
nos so co ti di a no”, si na li zou Jeffrey Zi ents, co or de na dor
do com ba te à pan de mia da Ca sa Bran ca.

TERRORISMO

Explosão na Somália
deixa seis mortos

PELO MENOS 12 PESSOAS FICARAM FERIDAS NA EXPLOSÃO

Mo ga dís cio, So má lia | Ao me nos seis pes so as mor re- 
ram e 12 fi ca ram fe ri das nes ta quin ta-fei ra (10) em uma
ex plo são em um res tau ran te em Mo ga dis cio, apa ren te- 
men te um aten ta do sui ci da, per to de um pos to de con- 
tro le de aces so ao pa lá cio pre si den ci al, in for ma ram fon- 
tes de se gu ran ça e hos pi ta la res.

“A área es ta va den sa men te mo vi men ta da quan do
acon te ceu a ex plo são e al gu mas ví ti mas, em sua mai o ria
ci vis, fo ram gra ve men te fe ri das”, de cla rou à AFP um res- 
pon sá vel das for ças de se gu ran ça, Ab du lá Muk tar, re fe- 
rin do-se à ex plo são que “ma tou seis pes so as e fe riu ou- 
tras 12”.

“Em bo ra uma in ves ti ga ção ain da es te ja em an da- 
men to pa ra de ter mi nar as cir cuns tân ci as exa tas da ex- 
plo são, as ob ser va ções pre li mi na res in di cam que a ex- 
plo são foi pro vo ca da por uma pes soa”, acres cen tou.

Um co mu ni ca do do ser vi ço de am bu lân ci as Aa min
men ci o nou um nú me ro idên ti co de mor tos, mas in for- 
mou 13 fe ri dos.

“A ex plo são foi enor me, vi am bu lân ci as que trans por- 
ta vam fe ri dos, al guns de les gra ve men te”, afir mou uma
tes te mu nha, Moha med Tah lil.

Mo ga dis cio, so freu vá ri os aten ta dos nas úl ti mas se- 
ma nas.O país es tá imer so em uma pro fun da cri se po lí ti- 
ca des de que o pre si den te Ab du lá Moha med, cha ma do
Far ma jo, viu seu man da to aca bar em 8 de fe ve rei ro de
2021 sem con se guir or ga ni zar elei ções.

São Luís, sexta-feira, 11 de fevereiro de 2022
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De acordo com a Polícia Civil, o venezuaelano Marcelo Antonio Larez González e o
acusado de tê-lo mata-lo teriam brigado por conta de uma dívida

Mais um imigrante é
morto durante briga

U
m ve ne zu e la no de 21 anos 
foi mor to em São Pau lo em 
uma bri ga por cau sa de 
uma dí vi da de R$ 100.

De acor do com a Po lí cia Ci vil, Mar- 
ce lo An to nio La rez Gon zá lez e o acu- 
sa do de tê-lo ma ta-lo te ri am bri ga do 
por con ta de uma dí vi da. O as sas si no 
se ria pro pri e tá rio do apar ta men to 
on de Mar ce lo vi via. No meio da bri ga, 
o sus pei to ati rou con tra Mar ce lo e fu- 
giu em se gui da. A mor te do ve ne zu e- 
la no foi cons ta ta da pe la Sa mu.

O as sas si na to ocor reu na úl ti ma 
quin ta-fei ra (3/2) na Rua Rio de Ja nei- 
ro, no Jar dim Ora tó rio, em Mauá, na 
Gran de São Pau lo.O sus pei to do cri- 
me foi pre so.

Mar ce lo ti nha qua tro fi lhos e mo ra- 
va com a es po sa, a so gra e um ir mão. A 
fa mí lia foi aco lhi da por vi zi nhos e es tá 
vi ven do de do a ções.

Mo vi men tos so ci ais têm apon ta do 
se me lhan ças  do cri me com o as sas si- 
na to do con go lês Moïse Kar bam ga- 
be no Rio de Ja nei ro, no mês pas sa do. 
A mor te do con go lês cau sou re vol ta 
pe lo país e le van tou o de ba te so bre 
xe no fo bia. “Exi gi mos jus ti ça pa ra o 
Mar ce lo e pa ra to das as pes so as mi- 
gran tes e re fu gi a das que per dem a vi- 
da nes se pais por cau sa da in to le rân- 
cia e a fal ta de res pei to à di ver si da de”, 
pe diu o co le ti vo War mis Con ver gên- 
cia de Cul tu ras nas re des so ci ais.

Em um ví deo, a fa mí lia de Mar ce lo 
pe diu jus ti ça. “Pe di dos Jus ti ça, Jus ti ça 
pa ra nos so fi lho, nos so fi lho era um fi- 
lho exem plar, que se de di ca va a tra ba- 
lhar pa ra man ter sua fa mí lia”, afir ma

MARCELO TINHA QUATRO FILHOS E MORAVA COM A ESPOSA, A SOGRA E UM IRMÃO 

Onan la rez, pai de Mar ce lo.
Os dois vi vem na Ve ne zu e la e re la- 

ta ram que não têm co mo vir ao Bra sil 
pa ra acom pa nhar as in ves ti ga ções. “A 
no tí cia da mor te foi re ce bi da com 
mui ta tris te za pa ra mim e os ir mãos, 
os fa mi li a res. Pe di mos jus ti ça. Não te- 
mos co mo che gar ao Bra sil e te mos 
uma mu lher de sam pa ra da com os fi- 
lhos”, dis se Su sa na Del Car men La rez 
Gon zá les.

A Em bai xa da da Ve ne zu e la no Bra- 

sil emi tiu uma no ta de pe sar pe la 
mor te de Mar ce lo. “Co mo mi lha res de 
ve ne zu e la nos, Mar ce lo e sua fa mí lia 
imi gra ram pa ra es te gran de país em 
bus ca de uma opor tu ni da de pa ra re- 
co me çar a vi da. Aos fa mi li a res e ami- 
gos en vi a mos nos so abra ço sin ce ro e 
nos sa pa la vra de con so lo. As au to ri- 
da des bra si lei ras exi gi mos que fa ça 
jus ti ça e se pu na o cul pa do com to do 
o pe so da lei”, diz a no ta.

Noruega é país mais democrático do mundo, diz EIU

A NORUEGA FOI CONSIDERADA O PAÍS MAIS DEMOCRÁTICO DO MUNDO, AFEGANISTÃO E MIANMAR  ESTÃO NA ÚLTIMA COLOCAÇÃO

A No ru e ga foi con si de ra da mais
uma vez o país mais de mo crá ti co do
mun do em 2021. Na ou tra pon ta, o
Afe ga nis tão e Mi an mar des ban ca ram
a úl ti ma co lo ca ção da Co reia do Nor- 
te, que ocu pa va a lan ter ni nha em
anos an te ri o res.

O qua dro so bre os re gi mes po lí ti- 
cos do glo bo foi di vul ga do nes ta quin- 
ta-fei ra (10) pe la Eco no mist In tel li- 
gen ce Unit (EIU) por meio do Ín di ce
de De mo cra cia 2021, um ran king que
co me çou a ser pu bli ca do anu al men te
em 2006.

Os nór di cos (No ru e ga,

Fin lân dia, Sué cia,

Is lân dia, Di na mar ca)

do mi nam o to po do

ran king, que con ta com

a ava li a ção de 167

paí ses. 

A No ru e ga é no va men te o nú me ro
um gra ças às pon tu a ções mui to al tas
em pro ces so elei to ral e plu ra lis mo,
par ti ci pa ção po lí ti ca e li ber da des ci- 
vis – to dos com a no ta má xi ma de 10
pon tos. Com mar cas de 9,64 pa ra fun- 
ci o na men to de go ver no e de 9,12 pa ra
li ber da des ci vis, a pon tu a ção ge ral do
país fi cou em 9,75 no ano pas sa do.

Na sequên cia vi e ram No va Ze lân- 
dia (9,37 pon tos), Fin lân dia (9,27),
Sué cia (9,26), Is lân dia (9,18), Di na- 
mar ca (9,08) e Ir lan da (9,00). Ain da
nos Top 10 es tão Taiwan (8,99) e Aus- 
trá lia e Suí ça (com 8,90 ca da). “Os paí- 
ses da Eu ro pa Oci den tal re pre sen tam

se te dos dez pri mei ros lu ga res nos
ran kings glo bais de de mo cra cia e 12
das 21 na ções clas si fi ca das co mo ‘de- 
mo cra ci as ple nas’”, pon tu ou a pu bli- 
ca ção.

Na par te in fe ri or do ran king, hou ve
uma “mu dan ça dra má ti ca”, de acor do
com a EIU. “Dois paí ses afri ca nos de- 
vas ta dos pe la guer ra, a Re pú bli ca De- 
mo crá ti ca do Con go e da Re pú bli ca
Cen tro-Afri ca na fi cam aci ma da Co- 
reia do Nor te pa ra pre en cher as cin co
úl ti mas va gas.” 

A lis ta das 10 pi o res clas si fi ca ções,
de bai xo pa ra ci ma, fi cou as sim em
2021: Afe ga nis tão (0,32), Mi an mar
(1,02), Co reia do Nor te (1,08), Re pú- 
bli ca De mo crá ti ca do Con go (1,40),
Re pú bli ca Cen tro-Afri ca na e Sí ria
(com 1,43 pon tos ca da), Tur co me nis- 
tão (1,66), Cha de (1,67), La os (1,77) e
Gui né Equa to ri al (1,92).

EUA e Europa reduzem
restrições contra a covid

 NA EUROPA, A SUÉCIA DERRUBOU QUASE TODAS AS MEDIDAS

A acen tu a da di mi nui ção dos ca sos de co vid-19 pro- 
vo ca dos pe la va ri an te ômi cron em paí ses eu ro peus e
nos Es ta dos Uni dos tem le va do à re vi são das res tri ções.
On tem, se guin do o exem plo de ou tros es ta dos ame ri ca- 
nos go ver na dos por de mo cra tas, No va York anun ci ou,
ofi ci al men te, o fim da obri ga to ri e da de do uso de más ca- 
ras em es pa ços fe cha dos. Na Eu ro pa, a Sué cia der ru bou,
on tem, qua se to das as me di das, in clu si ve, a uti li za ção
do aces só rio em trans por tes pú bli cos. O Rei no Uni do
po de dar um pas so ain da mais lar go, com o fim do iso la- 
men to pa ra quem tes tar po si ti vo pa ra o Sars-CoV-2. Em
co mum, a ideia de lan çar as ba ses pa ra apren der a vi ver
com o co ro na ví rus.

Nos Es ta dos Uni dos, a re vo ga ção do uso de más ca ras,
além da re du ção de ca sos da do en ça, tem uma co no ta- 
ção po lí ti ca, que ga nha pe so com a pro xi mi da de das
elei ções le gis la ti vas de no vem bro, de ci si vas pa ra o pre- 
si den te Joe Bi den. A obri ga to ri e da de de co brir o ros to é
con si de ra da uma vi o la ção das li ber da des in di vi du ais
por gran de par te da di rei ta e do Par ti do Re pu bli ca no. 

An tes de No va York, os es ta dos da Ca li for nia, No va
Jersey e Con nec ti cut, to dos sob o co man do de de mo cra- 
tas, ado ta ram me di das idên ti cas. Ao anun ci ar a de ci são,
a go ver na do ra Kathy Ho chul as si na lou que to dos os in- 
di ca do res de saú de es tão em que da. 

A par tir de ago ra, não ha ve rá mais a im po si ção da
más ca ra em lo jas, res tau ran tes e em pre sas — fi ca rá a
cri té rio dos mu ni cí pi os e dos co mer ci an tes e em pre sá ri- 
os. No en tan to, a obri ga to ri e da de do uso da pro te ção se- 
rá man ti da até mar ço nas es co las, la res de ido sos, cen- 
tros so ci ais e pri sões.

Por en quan to, o aces só rio tam bém con ti nu a rá sen do
com pul só rio nos trans por tes pú bli cos — trens, me trôs,
ôni bus, ae ro por tos — re gi dos pe la le gis la ção fe de ral. Is- 
so por que, a ní vel na ci o nal, pre va le ce a obri ga to ri e da de.
“Che ga rá o dia em que a co vid dei xa rá de per tur bar o
nos so co ti di a no”, si na li zou Jeffrey Zi ents, co or de na dor
do com ba te à pan de mia da Ca sa Bran ca.

Explosão na Somália
deixa seis mortos

PELO MENOS 12 PESSOAS FICARAM FERIDAS NA EXPLOSÃO

Mo ga dís cio, So má lia | Ao me nos seis pes so as mor re- 
ram e 12 fi ca ram fe ri das nes ta quin ta-fei ra (10) em uma
ex plo são em um res tau ran te em Mo ga dis cio, apa ren te- 
men te um aten ta do sui ci da, per to de um pos to de con- 
tro le de aces so ao pa lá cio pre si den ci al, in for ma ram fon- 
tes de se gu ran ça e hos pi ta la res.

“A área es ta va den sa men te mo vi men ta da quan do
acon te ceu a ex plo são e al gu mas ví ti mas, em sua mai o ria
ci vis, fo ram gra ve men te fe ri das”, de cla rou à AFP um res- 
pon sá vel das for ças de se gu ran ça, Ab du lá Muk tar, re fe- 
rin do-se à ex plo são que “ma tou seis pes so as e fe riu ou- 
tras 12”.

“Em bo ra uma in ves ti ga ção ain da es te ja em an da- 
men to pa ra de ter mi nar as cir cuns tân ci as exa tas da ex- 
plo são, as ob ser va ções pre li mi na res in di cam que a ex- 
plo são foi pro vo ca da por uma pes soa”, acres cen tou.

Um co mu ni ca do do ser vi ço de am bu lân ci as Aa min
men ci o nou um nú me ro idên ti co de mor tos, mas in for- 
mou 13 fe ri dos.

“A ex plo são foi enor me, vi am bu lân ci as que trans por- 
ta vam fe ri dos, al guns de les gra ve men te”, afir mou uma
tes te mu nha, Moha med Tah lil.

Mo ga dis cio, so freu vá ri os aten ta dos nas úl ti mas se- 
ma nas.O país es tá imer so em uma pro fun da cri se po lí ti- 
ca des de que o pre si den te Ab du lá Moha med, cha ma do
Far ma jo, viu seu man da to aca bar em 8 de fe ve rei ro de
2021 sem con se guir or ga ni zar elei ções.

São Luís, sexta-feira, 11 de fevereiro de 2022
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