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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES ALTOS

CNPJ 06.759.104/0001-60

Comissão Permanente de Licitação
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES ALTOS (MA)

AVISO DE ADIAMENTO
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022

A Prefeitura Municipal de Montes Altos (MA) através da Comissão Per-
manente de Licitação, comunica que a licitação em epígrafe, objetivando
Contratação de empresa especializada para execução de reforma de pon-
tes de madeira no Município de Montes Altos/MA, conforme condições e
especificações estabelecidas no Edital e seus Anexos. A abertura da ses-
são pública anteriormente marcada para o dia 24 de março de 2022, às
14h00min (catorze horas), fica ADIADA ATÉ ULTERIOR DELIBERAÇÃO .
Informações adicionais podem ser obtidas junto a Comissão Permanente de
Licitação. Montes Altos - Maranhão 21 de março de 2022. Márcio Roberto
Silva Mendes – Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

AGRÍCOLA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS S/A CNPJ (MF)
Nº 11.052.115/0001-46

AVISO AOS ACIONISTAS. Avisamos aos senhores acionistas que
se encontram a sua disposição os documentos referenciados no artigo 133
da Lei nº 6404/76, podendo ser obtidas cópias dos mesmos na sede da
companhia, situada na Rua Tamandaré, 1052, Conjunto 2, Jardim São
Luís, CEP 65.913-030, na cidade de Imperatriz, Estado do Maranhão.
Imperatriz – MA, 22 de março de 2022. Antonio Celso Izar – Diretor.

Suzano desenvolve iniciativa pioneira para
potencializar a produtividade florestal

Projeto Tetrys oferece tecnologia de ponta para o setor com plantios mais adaptados às mudanças climáticas 

A Suzano, referência glo-
bal na fabricação de biopro-
dutos desenvolvidos a partir do
cultivo de eucalipto, imple-
mentou um modelo inédito em
suas atividades florestais que
visa ampliar a assertividade da
etapa de plantio a partir de uma
melhor combinação entre o
clone de eucalipto a ser plan-
tado e as diferentes áreas da
empresa. O projeto, denomi-
nado de Tetrys, é  uma  evo-
lução em analytics, big data e
inteligência artificial, que per-
mite fazer a avaliação de inú-
meros cenários para estabe-
lecer a melhor alocação clo-
nal diante de variáveis como
temperatura, pluviosidade, tipo
e textura do solo e altitude.
Além de aumentar a seguran-
ça dos plantios e elevar em
2% o ganho de produtividade
florestal a partir de uma com-
binação mais assertiva, a fer-
ramenta reduz o risco em re-
lação a eventuais problemas
ambientais, incluindo a inci-
dência de pragas e doenças.  

O desenvolvimento do Te-
trys, que envolveu mais de 80
colaboradores e colaboradoras
da companhia, resultou em um
aumento de 15 vezes da ca-
pacidade de gerar cenários de
alocação de clones, quando
comparado ao procedimento
anterior à implantação da fer-
ramenta. Desde o início do
projeto, mais de 270 milhões
de árvores já foram alocadas
para plantio, o que correspon-
de a uma área de 205 mil hec-
tares. 

Para identificar a melhor
combinação entre clone e
ambiente, basta inserir no sof-
tware dados como tempera-
tura, pluviosidade, altitude e
tipo de solo de cada local. O
algoritmo irá determinar qual
clone produzirá maior quan-
tidade de celulose por hecta-
re/ano. Em 2021, o modelo já
foi aplicado em 100% dos
plantios da Suzano, contribu-
indo para reduzir ainda mais
o raio médio das florestas que
abastecem as fábricas da
empresa. 

“Temos convicção de que
tecnologias avançadas contri-
buirão cada vez mais para ala-
vancar as nossas vantagens
competitivas no curto, médio
e longo prazos”, afirma Fer-
nando Bertolucci, diretor exe-
cutivo de Tecnologia e Inova-

ção da Suzano. “Estamos fa-
lando de ganhos de produtivi-
dade, ambientais e econômi-
cos, ao mesmo tempo em que
conseguimos atender à cres-
cente demanda da sociedade
por produtos de origem reno-
vável. Ou seja, é uma cone-
xão direta com os princípios
ESG”, completa. 

Atualmente, a Suzano pos-
sui cerca de 15 mil clones em
seu banco de germoplasma, o
que é um importante diferen-
cial competitivo. A escolha do
clone certo para cada local
não é uma tarefa fácil, por isso
a companhia tem apostado
cada vez mais no uso intensi-
vo de tecnologias de ponta,
como ferramentas digitais,
estudos de modelagem climá-
tica e de biotecnologia flores-
tal, que permitem manter
a produtividade florestal de
maneira sustentável. 

 
Sobre a Suzano  

A Suzano é referência glo-
bal no desenvolvimento de

soluções sustentáveis e inova-
doras, de origem renovável, e
tem como propósito renovar a
vida a partir da árvore. Maior
fabricante de celulose de eu-
calipto do mundo e uma das
maiores produtoras de papéis
da América Latina, atende
mais de 2 bilhões de pessoas
a partir de 11 fábricas em ope-
ração no Brasil, além da joint
operation Veracel. Com 98
anos de história e uma capa-
cidade instalada de 10,9 mi-
lhões de toneladas de celulo-
se de mercado e 1,4 milhão de
toneladas de papéis por ano,
exporta para mais de 100 pa-
íses. Tem sua atuação pau-
tada na Inovabilidade – Ino-
vação a serviço da Sustenta-
bilidade – e nos mais eleva-
dos níveis de práticas socio-
ambientais e de Governança
Corporativa, com ações ne-
gociadas nas bolsas do Bra-
sil e dos Estados Unidos.
Para mais informações, aces-
se:  www.suzano.com.br 
(Assessoria de Imprensa da
Suzano)

Inscrições abertas para quase 4mil vagas em cursos
ofertados pelas Unidades Vocacionais do IEMA

As inscrições para 3.780 vagas em Cursos
de Formação Inicial e Continuada ou Oficinas
Profissionalizantes ofertadas pelas Unidades
Vocacionais do Instituto Estadual de Educação,
Ciência e Tecnologia do Maranhão (IEMA) co-
meçaram nesta segunda-feira (21) e seguem
até o dia 23 de março. As inscrições podem ser
realizadas gratuitamente e de forma presencial
nos locais identificados no edital.

As vagas estão distribuídas em 101 turmas
em diversos municípios maranhenses. A con-
firmação de matrícula ocorrerá de 24 a 25 de
março nos mesmos locais onde foram realiza-
das as inscrições. Estão sendo contemplados
os municípios de Açailândia, Alcântara, Barra
do Corda, Bequimão, Caxias, Codó, Carolina,
Coroatá, Imperatriz, Loreto, Palmeirândia, Pi-
nheiro, Pedreira, Pindaré-Mirim, Ribeirãozinho,
São Luís, São Bento e São Mateus. 

Cada estudante matriculado terá direito a
receber uma bolsa-aluno no valor total de R$

200,00. As vagas ofertadas pelas Unidades
Vocacionais do IEMA são destinadas a ado-
lescentes, jovens e adultos maranhenses na
perspectiva de fomentar a geração de renda e
emprego por meio da Qualificação Profissio-
nal, articulada aos setores produtivos locais e
regionais, de modo a contribuir para o desen-
volvimento sustentável do Estado do Mara-
nhão.

Entre os cursos ofertados, estão Corte e
Costura, Eletricista Industrial, Manicure e Pe-
dicure, Robótica Educacional, Gastronomia
Regional, Mecânico de Motocicleta, Doces e
Salgados, Agricultura Orgânica, Instalação e
Manutenção de Ar-Condicionado, Panificação
e Confeitaria, Marketing Digital, Informática
Básica, Inglês Aplicado a Serviços Turísticos,
e muitos outros cursos.

Para mais informações, consulte o Edital
no site da Seduc: www.educacao.ma.gov.br
(SECOM)

CNC aponta queda na confiança
do empresário do comércio

Índice recuou 1,3% no mês de março em relação a fevereiro
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Os comerciantes brasilei-
ros estão menos confiantes e
tem menos intenção de inves-
tir e de contratar funcionári-
os, de acordo com dados di-
vulgados ontem (21) pela Con-
federação Nacional do Co-
mércio de Bens, Serviços e
Turismo (CNC). O Índice de
Confiança do Empresário do
Comércio (Icec), medido men-
salmente, recuou 1,3% em
março em relação a feverei-
ro, fechando o primeiro trimes-
tre do ano com queda acumu-
lada de 1,12%.

O Icec é composto pelos
indicadores: condições atuais
do empresário do comércio;
expectativas do empresário do
comércio; e intenções de in-
vestimento. O objetivo é de-
tectar as tendências das ações
do setor do ponto de vista do
empresário. A amostra é com-
posta por aproximadamente 6
mil empresas situadas em to-
das as capitais do país. O Icec
avalia as condições atuais, as
expectativas de curto prazo e
as intenções de investimento
dos negócios do comércio.

Neste mês, todos os índi-
ces que compõem o Icec re-
gistraram variações negativas,
com destaque para condições
atuais, que recuou 1,6%, en-
quanto expectativas e inten-
ção de investimentos apresen-
taram retrações de 1,2% e
1,1%, respectivamente.

A variação negativa mais
expressiva entre todos os su-
bíndices foi verificada no gru-
po intenção de investimentos,
com um recuo de 3,5% em
contratação de funcionários.
Dentro desse grupo, apenas
um subíndice apresentou va-
riação positiva, o relativo às
intenções de investir em esto-
ques, que cresceu 1,2%.

Inflação e guerra
A pesquisa aponta os efei-

tos da inflação persistente no
país e a recente transmissão
do aumento dos combustíveis
a outros preços como elemen-
tos-chave que explicam a evo-
lução da baixa confiança em-
presarial. A guerra na Ucrâ-
nia também é considerada um
fator de peso para o resulta-
do, uma vez que gera um ce-

nário de incertezas.
Segundo o economista da

CNC responsável pela análi-
se, Antonio Everton, a queda
da intenção de contratar fun-
cionários pode indicar ajustes
nas empresas: “A variação
pode sinalizar uma adequação
nos custos operacionais a uma
perspectiva de menor fatura-
mento”.

Há ainda, de acordo com
Everton, o fator sazonalidade.
Todo início de ano, a chegada
de impostos aumentados
(IPTU e IPVA), novos valo-
res para condomínio e men-
salidade escolar pesam nos
orçamentos. Além disso, os
juros reais por volta de 5%
acima da inflação encarecem
o custo da tomada do crédito.

Apesar dos resultados, a
pesquisa mostra que o Icec
manteve-se na zona de satis-
fação, acima dos 100 pontos,
registrando 118 pontos em
março. Os indicadores são
medidos em uma escala que
vai de 0 a 200 pontos. Em fe-
vereiro, o índice foi 119,3.
(Agência Brasil)
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PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL DE REGULARIZAÇÃO

Empresa Ivo Lima da Silva, inscrita no CNPJ/MF nº 11.822.737/
0001-06, torna público que requereu junto à Secretaria Municipal de
Meio Ambiente e Recursos Hídricos – SEMMARH, o pedido de
Licença Ambiental de Regularização, localizada na Rua XV de No-
vembro nº 494, Beira Rio, 65.900-050, Imperatriz/MA, conforme pro-
cesso SEMMARH nº 4278/2020.

AGRÍCOLA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS S/A CNPJ (MF)
Nº 11.052.115/0001-46

AVISO AOS ACIONISTAS. Avisamos aos senhores acionistas que
se encontram a sua disposição os documentos referenciados no artigo 133
da Lei nº 6404/76, podendo ser obtidas cópias dos mesmos na sede da
companhia, situada na Rua Tamandaré, 1052, Conjunto 2, Jardim São
Luís, CEP 65.913-030, na cidade de Imperatriz, Estado do Maranhão.
Imperatriz – MA, 22 de março de 2022. Antonio Celso Izar – Diretor.

AIMAR – AGROINDUSTRIAL DO MARANHÃO S/A CNPJ
Nº 07.636.897/0001-93

AVISO AOS ACIONISTAS. Avisamos aos senhores acionistas que
se encontram a sua disposição os documentos referenciados no artigo 133
da Lei nº 6404/76, podendo ser obtidas cópias dos mesmos na sede da
companhia, situada na Rua Tamandaré, 1052, Jardim São Luís, CEP 65.913-
030, na Cidade de Imperatriz, Estado do Maranhão. Imperatriz - MA, 22
de março de 2022. Antonio Celso Izar – Diretor Presidente.

Novo vagão social da Estrada de Ferro Carajás é
apresentado à comunidade e começa a circular este mês
 De cara nova, o Vagão Social deve percorrer estações do Maranhão e Pará. A primeira parada será na estação ferroviária de Santa Inês na próxima sexta-feira

Vagão Social retoma atividades com visual novo,
mais interativo e com uma programação diferente

O entretenimento promovido no novo vagão
agradou as crianças que visitaram o espaço
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eA Vale apresentou hoje
(22) às comunidades e parcei-
ros o novo Vagão Social do
Trem de Passageiros da Es-
trada de Ferro Carajás (EFC).
O vagão foi completamente
reformado e modernizado e
volta a circular na ferrovia
com nova programação ainda
este mês. As atividades esta-
vam suspensas desde 2020
em virtude da pandemia da
Covid-19. Nesta nova fase,
além de viajar acoplado ao
Trem de Passageiros, será
possível promover ações iti-
nerantes nas Estações ao lon-
go da ferrovia. A primeira
parada será na estação fer-
roviária de Santa Inês, na pró-
xima sexta-feira, 25.

“É uma nova fase para tra-
zer ainda mais interação com
as comunidades e agregar
mais valor à viagem, com a
oferta de atividades e servi-
ços em um espaço moderno e
confortável. Neste primeiro
semestre, vamos levar o va-
gão, para as comunidades, em
itinerância, nas estações fer-
roviárias. Os visitantes pode-
rão ir até o vagão para conhe-
cer um pouco da Vale, do trem
de passageiros e das ações
sociais realizadas, além de re-
ceber orientações sobre segu-

rança para convivência com
a ferrovia”, explica a supervi-
sora do Trem de Passageiros,
Ivoneide Aquino.

Nas ações itinerantes, onde
o vagão social fica estaciona-
do nas estações de passagei-
ros ao longo da ferrovia por
alguns dias, o vagão social
estará acoplado a um ‘mini
trem”. “Nós teremos uma mini
composição, com locomotiva,
gerador próprio, carro especi-
al, carro econômico, restau-
rante e o vagão social em si,
oferecendo uma programação
diferenciada”, destaca o ana-
lista Alex Rosário, que coor-
dena as ações sociais do Trem
de Passageiros.

A primeira experiência do
vagão é o “Espaço Criança”,
que conta com áreas para lei-
tura e brincadeiras. Entre os
novos elementos, destacam-se
uma arvore do conhecimento
e painel sensorial, que vão fa-
zer a alegria e prometem des-
pertar o interesse dos peque-
nos pela leitura. No centro do
vagão, o “Espaço Itinerante”
conta com uma arquibancada
e vai abrigar exposições e será
utilizado também para realiza-
ção de oficinas e palestras.

As mulheres também terão
um espaço especial no vagão

social: a Rede Mulheres do
Maranhão (empreendedoras e
quebradeiras de coco babaçu)
e a Cooperativa Mulheres de
Barro (grupo de artesãs de
Parauapebas, no Pará), inici-
ativas apoiadas pela Vale e
Instituto Cultural Vale, agora
contam com um espaço total-
mente dedicado à exposição
e comercialização de seus
produtos. Nesse ambiente, o
público poderá conhecer um
pouco das matérias-primas
utilizadas e das histórias dos
produtos que serão comerci-
alizados.

Depois de São Luís, a pri-

meira parada do Vagão So-
cial será na estação de San-
ta Inês na próxima sexta-fei-
ra, 25. E até junho, a mini
composição deve estacionar
nas estações de Açailândia
(MA), Marabá e Parauape-
bas, no Pará.

A retomada das atividades
do Vagão social ocorre após
o avanço da vacinação nos
municípios do Maranhão e do
Pará, com número restrito di-
ário de visitantes e adoção de
medidas sanitárias preventivas
em função da Covid-19, agen-
damento prévio, uso obrigató-
rio de máscara e disponibili-

zação de álcool em gel.

Em viagem junto com o
Trem de Passageiros

A partir de junho, já a bor-
do do Trem de Passageiros, o
Vagão Social volta a promo-
ver ações como o “Seguran-
ça no período junino”, que é
uma ação educativa para es-
timular os cuidados com a se-
gurança, ao longo da ferrovia,
durante o período de festas
juninas; “Chefe de Trem por
um Dia”, realizada com os alu-
nos de escolas localizadas no
entorno da ferrovia, onde eles
conhecem o trem e detalhes
do trabalho do Chefe de Trem;
além das campanhas de cons-
cientização voltadas para a
saúde e segurança na ferro-
via, entre outras.

Sobre o Vagão Social
O vagão foi criado em 2017

com a proposta de disponibili-
zar acesso gratuito à uma pro-
gramação diferenciada duran-
te o trajeto entre São Luís
(MA) e Parauapebas (PA)
como serviços de saúde, ofi-
cinas voltadas à geração de
renda, palestras educativas,

apresentações teatrais entre
outras. Durante dois anos de
atividade, o vagão promoveu
mais de 40 ações e atendeu
mais de 20 mil pessoas.

Sobre o Trem de Passa-
geiros da Estrada de Fer-
ro Carajás:

O Trem de Passageiros da
Estrada de Ferro Carajás in-
terliga os estados do Mara-
nhão e Pará, percorrendo um
total de 27 municípios, sendo
24 no Maranhão e 3 no Pará.

O trem parte de São Luís,
da estação do Anjo da Guar-
da, às segundas-feiras, quin-
tas e sábados, sempre às 8h.
No sentido inverso, sai de Pa-
rauapebas (PA) para São Luís,
nas terças, sextas e domingos,
às 6h. A viagem completa en-
tre os dois estados dura em
média 16h.

Por ano, sem a incidência
das restrições relacionadas à
pandemia da Covid 19, cerca
de 300 mil pessoas utilizam
este serviço de transporte,
que chega a custar em alguns
trechos 40% a menos que o
valor praticado na viagem ro-
doviária.

Mapa do Turismo Brasileiro: Setur/MA realiza
reunião do Conselho Estadual do Turismo

Equipe de Regionalização da Setur orienta
sobre a necessidade de organização dos
municípios para o processo de atualização

Divulgação

Com o objetivo de chance-
lar o Mapa do Turismo Brasi-
leiro, a Secretaria de Estado do
Turismo (Setur) realizou, na
segunda-feira (21), a 42ª Reu-
nião com os partícipes do Con-
selho Estadual de Turismo do
Maranhão. O encontro foi co-
ordenado pela Superintendên-
cia de Regionalização da Setur. 

“Essa reunião foi realizada
com intuito de chancelar pelos
nossos conselheiros, o Mapa
do Turismo Brasileiro. A partir
do novo remapeamento serão
63 municípios. E partir de abril,
nós vamos ter outros municí-
pios que vão ser trabalhados,
pois houve uma mudança na
Portaria 41 do MTur, abrindo
precedente para que os muni-
cípios entrem no Mapa men-
salmente”, ressaltou a gestora
estadual do Programa de Regi-
onalização do Turismo/MA,
Maria da Gloria Pinto.

A atualização tem como base
legal a Portaria MTu nº 41, de
24 de novembro de 2021 que
trata da atualização do Mapa do
Turismo. Maria da Gloria Pin-
to enfatiza que além dos crité-
rios federais, existe também os
critérios estaduais, “Nós temos
alguns critérios estaduais. A
nossa portaria estadual entra di-
retamente com quatro equipa-
mentos, sendo um obrigatório
pelo MTur (hospedagem) e
quatro equipamentos comple-
mentares por conta da portaria
estadual”, enfatizou a gestora.

O secretário de Estado de
Turismo, Catulé Júnior, lem-

brou que a equipe de Regiona-
lização da Setur atua orientan-
do sobre a necessidade de or-
ganização dos municípios para
que o processo de atualização
ocorra de forma mais rápida.
“A participação dos conselhei-
ros, neste momento, é funda-
mental para que as informações
sejam unificadas e, dentro dos
prazos legais, a atualização
aconteça”, destacou.

Na ocasião, o secretário ad-
junto de Turismo, Hugo Veiga,
falou sobre as perspectivas para
descentralização regional. “Mo-
mento muito importante para o
Turismo do Maranhão, a reva-
lidação do Mapa do Turismo
Maranhense orienta a atividade
turística dos municípios do nos-
so estado. Partindo de critérios
do Ministério do Turismo e tam-
bém da Secretaria de Turismo
do Estado para a permanência e
entrada de novos municípios
turístico, buscando profissiona-
lizar o segmento em suas loca-
lidades e também descentralizar
as políticas públicas deste setor
tão importante para geração de
emprego e renda”, afirmou
Hugo Veiga.

Um dos focos do diálogo
com os componentes do Con-
selho Estadual do Turismo é
que este ano a atualização será
feita pelos municípios e regi-
ões direto no Sistema de Infor-
mações do Mapa do Turismo
Brasileiro (SISMapa), disponí-
vel em  www. sistema. mapa.
turismo.gov.br.

A conselheira da UFMA,

professora Linda Maria Rodri-
gues, destacou a importância da
participação dos conselheiros
no processo. “A reunião foi
muito proveitosa, pois atualizou
o conselho, houve troca de in-
formações com relação ao que
está acontecendo no Mapa do
Turismo, inclusive sobre as di-
ficuldades de acesso do portal.
Eu, como gestora do conselho,
posso também orientar os mu-
nicípios que tenham potencia-
lidade e tenham interesse em
entrar no mapa e que estejam
tendo dificuldade, com relação
aos projetos, planejamento so-
bre infraestrutura, dentre ou-
tros assuntos”, garantiu a con-
selheira Linda Rodrigues.

Estiveram presentes na reu-
nião conselheiros e represen-
tantes da Secretaria de Estado
do Turismo (Setur), Secreta-
ria de Estado do Meio Ambien-
te e Recursos Naturais
(SEMA), Instituto de Educa-
ção, Ciência e Tecnologia do
Maranhão (IEMA), Secretaria
Municipal do Turismo (Setur)
de São Luís, Universidade Fe-
deral do Maranhão (UFMA),
Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia do Mara-
nhão (IFMA), Associação Bra-
sileira de Agências de Viagem
(ABAV), Associação Brasileira
da Indústria de Hotéis (ABIH),
Associação Brasileira de Bares
e Restaurantes (Abrasel), Sin-
dicato Empresarial de Hospe-
dagem e Alimentação do Mara-
nhão (Sehama), Associação de
Micro - Empresários do Ramo
de Bares e Restaurantes da Ave-
nida Litorânea (Aslit), Associ-
ação Comercial do Maranhão
(ACM), representante do Po-
los Estratégicos (Floresta dos
Guaras) e dos Polos em Desen-
volvimentos (Amazônia Mara-
nhense).

Requisitos
A lista de critérios obrigató-

rios para integrar o Mapa do
Turismo Brasileiro inclui a ne-

cessidade do município ter um
órgão de turismo em atividade,
Conselho Municipal de Turis-
mo funcionando e orçamento
próprio destinado ao Turismo,
além de possuir prestadores de
serviços turísticos de cadastro
obrigatório registrados no Ca-
dastro de Pessoas Jurídica e
Físicas do Turismo (Cadastur).
São eles: meios de hospedagem;
agências de viagem; parque te-
mático; acampamento turísti-
co; organizadoras de eventos;
guia de turismos e transporta-
doras turística (obrigatórios) ;
casa de espetáculo e equipa-
mentos de animação turísticas;
serviços de infraestrutura para
eventos; centro de convenções;
locadora de veículos; equipa-
mentos de entretenimento e la-
zer; parques aquáticos; presta-
dores especializados em seg-
mentos turísticos; restaurante,
cafeteria, bares e similares ;
marinas e empreendimentos de
apoio ao turismo náutico ou a
pesca desportiva (complemen-
tares).

Para que todos conheçam as
novas regras, o Ministério do
Turismo definiu as datas para
que os estados possam dar iní-
cio às atividades de mobiliza-
ção e sensibilização dos gesto-
res municipais, com a realiza-
ção das oficinas regionais e es-
taduais para explicar as mudan-
ças e tirar dúvidas existentes.
A Setur orienta ainda que os
municípios busquem informa-
ções mais detalhadas quanto ao
calendário que será informado
pela Regionalização da Setur.

Todos os municípios inseri-
dos nos polos turísticos do
Mapa do Turismo são consi-
derados, pelo Programa de Re-
gionalização do Turismo do
MTur, destinos turísticos que
podem contribuir ou se benefi-
ciar da geração de emprego e
renda induzidos pela atividade
do setor. Todas as informações
estão disponíveis na Portaria
nº41 do MTur. (SECOM)
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PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL DE REGULARIZAÇÃO

Empresa Ivo Lima da Silva, inscrita no CNPJ/MF nº 11.822.737/
0001-06, torna público que requereu junto à Secretaria Municipal de
Meio Ambiente e Recursos Hídricos – SEMMARH, o pedido de
Licença Ambiental de Regularização, localizada na Rua XV de No-
vembro nº 494, Beira Rio, 65.900-050, Imperatriz/MA, conforme pro-
cesso SEMMARH nº 4278/2020.

AGRÍCOLA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS S/A CNPJ (MF)
Nº 11.052.115/0001-46

AVISO AOS ACIONISTAS. Avisamos aos senhores acionistas que
se encontram a sua disposição os documentos referenciados no artigo 133
da Lei nº 6404/76, podendo ser obtidas cópias dos mesmos na sede da
companhia, situada na Rua Tamandaré, 1052, Conjunto 2, Jardim São
Luís, CEP 65.913-030, na cidade de Imperatriz, Estado do Maranhão.
Imperatriz – MA, 22 de março de 2022. Antonio Celso Izar – Diretor.

AIMAR – AGROINDUSTRIAL DO MARANHÃO S/A CNPJ
Nº 07.636.897/0001-93

AVISO AOS ACIONISTAS. Avisamos aos senhores acionistas que
se encontram a sua disposição os documentos referenciados no artigo 133
da Lei nº 6404/76, podendo ser obtidas cópias dos mesmos na sede da
companhia, situada na Rua Tamandaré, 1052, Jardim São Luís, CEP 65.913-
030, na Cidade de Imperatriz, Estado do Maranhão. Imperatriz - MA, 22
de março de 2022. Antonio Celso Izar – Diretor Presidente.

Justiça estabelece prazo para conclusão do processo
de demarcação de território quilombola no Maranhão
MPF alega excessiva duração do processo administrativo de titulação de terras da Comunidade Quilombola Lago do Coco, iniciado em 2007
A Quinta Turma do Tribu-

nal Regional Federal da 1ª
Região (TRF1), à unanimida-
de, determinou o prazo de 180
dias, a contar da entrega do
Relatório Técnico de Identifi-
cação e Delimitação (RTID),
para o Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agrá-
ria (Incra) concluir a demar-
cação do território da Comu-
nidade Quilombola Lago do
Coco, localizada nos municí-
pios de Ariri e Matões do Nor-
te, no Maranhão (MA). O pro-
cesso administrativo de titula-
ção do respectivo território foi
iniciado há quinze anos, sem
previsão de término.

O relator, desembargador
federal Souza Prudente, reco-
nheceu que “a omissão do
poder público, cristalizada pela
inércia do Instituto Nacional
de Colonização e Reforma
Agrária (Incra) quanto à prá-
tica dos atos administrativos
necessários à efetiva conclu-
são do procedimento adminis-
trativo (…) afronta o exercí-
cio pleno desse direito, bem
assim, a garantia fundamen-
tal da razoável duração do pro-

cesso, com os meios que ga-
rantam a celeridade de sua
tramitação, no âmbito judicial
e administrativo”, o que a au-
toriza a estipulação de prazo
razoável para a conclusão do
processo de demarcação de
terras da comunidade.

Em apelação, o MPF plei-
teava a reforma da decisão da
primeira instância, que negou
pedido para a finalização do
processo administrativo de ti-
tulação do território, deferin-
do apenas prazo para a con-
clusão do Relatório Técnico
de Identificação e Delimitação
(RTID). O Ministério Público
Federal alegou que a mera
confecção do RTID não
esgotaria a omissão estatal e
ainda geraria a necessidade
do ingresso de nova ação ju-
dicial para garantir a continui-
dade do processo demarcató-
rio, o que seria ineficiente e
improdutivo.

Para o MPF, a omissão tem
contribuído decisivamente para
a geração de sérios conflitos
entre a comunidade quilombola
e pretendentes ao território,
além de impedir o acesso a po-

líticas públicas, como as relaci-
onadas à saúde e educação, já
que condicionadas ao reconhe-
cimento territorial.

O direito das comunidades
remanescentes de quilombo às
terras tradicionalmente ocupa-
das está disposto na Consti-
tuição Federal, em seu artigo
216, bem como no artigo 68
do Ato das Disposições Cons-
titucionais Transitórias, que
determina que “aos remanes-
centes das comunidades dos
quilombos que estejam ocu-
pando suas terras é reconhe-
cida a propriedade definitiva,
devendo o Estado emitir-lhe
os respectivos títulos”. O De-
creto nº 4887/2003 confere ao
Incra a competência para re-
alização dos procedimentos
necessários para efetivar as
garantias constitucionais.

A Quinta Turma do TRF1
ainda determinou multa diária de
R$ 10 mil se o Incra descumprir
o prazo para titulação da comu-
nidade quilombola. Processo nº
0034943-45.2014.4.01.3700.
(Assessoria de Comunicação
-“Procuradoria Regional da
República da 1ª Região)

Receita abre nesta quinta-feira consulta
a lote residual de restituição do IRPF
Cerca de 212 mil contribuintes receberão R$ 210 milhões

Cerca de 212 mil contribu-
intes que haviam caído na
malha fina e acertaram as
contas com o Fisco receberão
R$ 210 milhões na próxima
semana. A Receita Federal
abre hoje (24) consulta ao lote
residual do Imposto de Renda
Pessoa Física de março.

A consulta pode ser feita a
partir das 10h, na página da
Receita Federal na internet.
Basta o contribuinte clicar em
“Meu Imposto de Renda” e,
em seguida, no botão “Consul-
tar a Restituição”. Também é
possível fazer a consulta no
aplicativo da Receita Federal
para tablets e smartphones.

O pagamento será feito
em 31 de março, na conta in-
formada na declaração do
Imposto de Renda. Ao todo,
212.711 contribuintes que de-
clararam em anos anteriores
foram contemplados. Desse
total, 2.790 têm mais de 80
anos, 21.540 têm entre 60 e
79 anos, 2.199 têm alguma
deficiência física ou mental ou
doença grave e 7.542 têm o
magistério como principal fon-
te de renda.

Caso o contribuinte não
esteja na lista, deverá entrar
no centro Virtual de Atendi-
mento ao Contribuinte (e-
CAC) e tirar o extrato da de-

claração. Se verificar uma
pendência, pode enviar uma
declaração retificadora e es-
perar os próximos lotes da
malha fina.

Se, por algum motivo, a res-
tituição não for depositada na
conta informada na declara-
ção, como no caso de conta
desativada, os valores ficarão
disponíveis para resgate por
até um ano no Banco do Bra-
sil. Nesse caso, o cidadão po-
derá agendar o crédito em
qualquer conta bancária em
seu nome, por meio do Portal
BB ou ligando para a Central
de Relacionamento do banco,

nos telefones 4004-0001 (ca-
pitais), 0800-729-0001 (de-
mais localidades) e 0800-729-
0088 (telefone especial exclu-
sivo para deficientes auditi-
vos).

Caso o contribuinte não res-
gate o valor de sua restituição
depois de um ano, deverá re-
querer o valor no Portal e-
CAC. Ao entrar na página, o
cidadão deve acessar o menu
“Declarações e Demonstrati-
vos”, clicar em “Meu Impos-
to de Renda” e, em seguida,
no campo “Solicitar restituição
não resgatada na rede bancá-
ria”. (Agência Brasil)

Cerca de 40 mulheres, provenientes da re-
gião do Itaqui-Bacanga e da Zona Rural de São
Luís, iniciaram, esta semana, o curso Ecomo-
da, articulado pela Defensoria Pública do Esta-
do (DPE/MA), pela Equatorial Maranhão, por
meio do Programa E+ Profissional, e pelo Se-
nai/MA. O lançamento do projeto aconteceu na
terça-feira (22), com uma palestra e o acolhi-
mento das alunas feito por representantes das
parceiras, dentre eles o defensor-geral do Esta-
do, Alberto Pessoa Bastos, e da gerente de Rela-
cionamento com Clientes, Francila Soares.

O curso capacitará mulheres selecionadas
pela Defensoria que passaram por situações de
vulnerabilidade e “mães solo” para produção de
sacolas sustentáveis, chamadas também
de ecobags. A intenção é vender a produção para
supermercados, mercadinhos, microempreendi-
mentos, de modo que sejam fonte de renda e
sustento familiar.

“Nosso desejo é romper um ciclo de violên-
cia, quer seja física, psicológica ou financeira,
por meio do empoderamento profissional. Que-
remos capacitar estas mulheres cheias de força,
de garra, de vontade de vencer, com atributos
que permitam sua autonomia financeira. Que elas
possam garantir seu sustento e contribuir para a
renda familiar, com dignidade”, destacou Alber-
to Bastos.

Também participaram da solenidade de aber-
tura do curso a defensora pública  do Núcleo da
Mulher, Lindevania Martins, que deu as boas-
vindas às alunas; os defensores públicos titula-

res dos econúcleos na Zona Rural, Alex Pache-
co, e do Itaqui-Bacanga, Eduardo Rebouças; a
ouvidora Fabíola Diniz, além da coordenadora
do Núcleo Psicossocial da DPE, Rosicléia Bar-
bosa; bem como o advogado da Equatorial, Fra-
zão Júnior, a líder de operações do PEE, Daya-
ne Pereira, e o analista de operação da concessi-
onária, Luís Emílio Filho.

De acordo com Francila Soares, a ação forta-
lece o posicionamento da concessionária de ener-
gia, quanto à responsabilidade social e seu com-
promisso para a inclusão da mulher em situação
de vulnerabilidade no mercado de trabalho. “Este
é um projeto mais que especial para nós. E é com
imensa satisfação que mais uma vez nos aliamos
à Defensoria e à sociedade maranhense, no intui-
to de garantir a mulheres em situação de vulnera-
bilidade a capacidade de produzir e gerar renda
por meio do trabalho”, afirmou.

Início - Durante o lançamento, as mulheres
puderam acompanhar uma palestra com o tema
“Empoderamento Feminino”, ministrado pela
psicóloga do Sesi/MA, Rayane Sobral Campos.
Na oportunidade, as alunas receberam seus kits
do Programa E+ Profissional.

As aulas práticas sediadas na União de Famí-
lias Moradoras da Vila Esperança, têm início em
28 de março e com término previsto para 08 de
abril. Já a segunda turma ocorrerá na comuni-
dade do Itaqui-Bacanga, com aulas na sede da
Associação comunitária da região, previstas para
iniciar em 13 do mês que vem, com término no
dia 26 subsequente. (Assessoria DPE)

DPE/MA, Equatorial e Senai/MA lançam
curso especial de artesanato para

mulheres em situação de vulnerabilidade
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