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ESTADODOMARANHÃO
PREFEITURAMUNICIPALDESÃOFRANCISCODOBREJÃO (MA)

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO nº 010/2022 A Prefeitura Municipal de São
Francisco do Brejão (MA), por seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, torna
público para conhecimento de todos que realizará licitação na MODALI-
DADE: Pregão Eletrônico. TIPO: Menor Preço Global. OBJETO: Aquisição
de veículo tipo ambulância.CÓDIGOUASG: 980230. BASE LEGAL: Lei nº
10.520/02, Decreto Municipal nº 03/2011, Decreto Municipal nº 10/2017,
Decreto Federal nº 10.024/2019, Lei nº 8.666/93 e as condições do Edital.
Data de Abertura: 18 de Agosto de 2022 às 08:00 hs (oito horas), horário
de Brasília - DF. O Edital e seus anexos poderão ser consultados e obtidos
no endereço eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br, http://
saofranciscodobrejao.ma.gov.br, podendo ainda ser obtido por meio de
solicitação no e-mail prefeiturabrejao2021@gmail.com e, por fim, consul-
tado, lido e obtido em sua versão impressa mediante o recolhimento de R$:
20,00 (vinte reais) através de DAM (Documento de Arrecadação Munici-
pal), na sede da Comissão Permanente de Licitações, com endereço na
sede da Prefeitura Municipal de São Francisco do Brejão (MA) sito na
Rua. Padre Cicero nº 51 Centro, nos dias úteis, no horário das 08:00
horas às 12:00 horas. LUCAS SILVA ALENCAR - PREGOEIRO

Fachin conclama eleitores a
não cederem à desinformação

Segundo Fachin, brasileiros devem proteger o direito
constitucional de votar com liberdade em outubro

Antonio Augusto/TSE
O presidente do Tribunal

Superior Eleitoral (TSE), mi-
nistroEdsonFachin, abriu nes-
ta segunda-feira (1) o segun-
do semestre forense de 2022
na Justiça Eleitoral com um
recado direto para que eleito-
ras e eleitores não cedam à
desinformação e protejam seu
direito constitucional de votar,
em quem quiser, pelo motivo
que achar justo e correto.
�Não ceda aos discursos

que apenas querem espalhar
notícias falsas e violência. O
Brasil émaior que a intolerân-
cia e a violência. As brasilei-
ras e os brasileiros são maio-
res do que a intolerância e a
violência�, ressaltou.
Fachin reiterou que a Jus-

tiça Eleitoral cumprirá a fun-
ção de garantir a liberdade do
voto e que este será compu-
tado e considerado tal como
feito pelas eleitoras e pelos
eleitores, com comprovada
transparência e segurança,
como vem sendo constatado
há mais de 26 anos com as
urnas eletrônicas.
�A amplitude da tarefa a

ser desempenhada pela Justi-
ça Eleitoral não nos arrefece
o ânimo, pois a Justiça Eleito-
ral tem histórico honrado e
imaculado de fiel cumprimen-
to de sua missão constitucio-
nal: realizar eleições com paz,

Lahésio afirma que foco da
campanha é o Maranhão

O candidato ao governo do
Maranhão, Lahésio Bonfim
(PSC), disse em entrevista ao
quadro Bastidores, da TV
Mirante, que não pretende tra-
var um debate ideológico nas
eleições. Lahesio ainda afir-
mou que o Maranhão não
pode mais esperar o enfren-
tamento de problemas como
miséria, infraestrutura e saú-
de pública.
�O Maranhão não pode

mais esperar. Nós temos o
maior projeto para este esta-
do, então, não vamos tirar o
foco do maranhense. Eles
querem levar para esquerda,
direita, mas não. Nosso foco
é oMaranhão que tem as pio-
res estatísticas: mais da me-
tade da nossa população está
empobrecida, mesmo sendo
um dos estados mais ricos do
Nordeste�, afirmou.
Segundo Lahesio, sua mo-

tivação para a disputa majori-
tária nas eleições deste ano é
oMaranhão. Ele destacou que
seus adversários preferem
focar nesse debate nacional

entre a esquerda e a direita,
esquecendo dos maranhen-
ses.
O ex-prefeito de São Pe-

dro dos Crentes ainda afirmou
que o maranhense tem senti-
do no seu dia-a-dia os efeitos
de uma economia que não
deslancha. O clima de insegu-
rança alimentar no estado,
bem como o preço dos com-
bustíveis e gás de cozinha tam-
bém foram abordados por

Bonfim.
�Depois de décadas e dé-

cadas aparece um homem de
uma cidade pequena com co-
ragem que vem tomando con-
ta das ruas, enchendo o povo
de esperança e mostrando
que já fez muito pelo estado.
Nós nos sentimos mais que
capacitados para fazer essa
transformação que este esta-
do tanto deseja�, pontuou.
(Assessoria)
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com segurança, e com confi-
abilidade nos resultados�, des-
tacou Fachin.
Ele reafirmou que, há um

quarto de século, o sistema
eleitoral brasileiro se apresenta
seguro e confiável, e que to-
dos os candidatos eleitos no
Brasil, desde os vereadores ao
presidente da República, au-
feriram a totalidade dos votos
que lhes foram concedidos nas
urnas. �Desqualificar a segu-
rança das urnas eletrônicas
tem um único objetivo: tirar
dos brasileiros a certeza de
que seu voto é válido e sua
vontade foi respeitada�, enfa-
tizou.
Segundo o presidente do

TSE, a opção pela adesão
cega à desinformação que
prega contra a segurança e a
auditabilidade das urnas ele-
trônicas e dos processos ele-
trônicos de totalização de vo-
tos é a rejeição do diálogo e
se revela antidemocrática.
Fachin reiterou que a Justiça
Eleitoral cumpre e obedece à
Constituição e às leis do país,
e não economiza esforços
para conferir transparência e
garantir a participação das
entidades fiscalizadoras no
processo eleitoral.
�Quem vocifera não acei-

tar resultado diverso da vitó-
ria não está defendendo a au-

ditoria das urnas eletrônicas e
do processo de votação, está
defendendo apenas o interes-
se próprio de não ser respon-
sabilizado pelas inerentes con-
dutas ou pela inaptidão de ser
votado pela maioria da popu-
lação brasileira�, afirmou.
PGE e advocacia
Ao tomar a palavra, o pro-

curador-geral Eleitoral, Au-
gusto Aras, ressaltou o com-
promisso doMinistério Públi-
co com a defesa da Constitui-
ção Federal e do Estado De-
mocrático de Direito. �O MP
Eleitoral se irmana ao TSE na
defesa da nossa democracia
representativa, por meio de
eleições transparentes, segu-
ras e limpas. A Procuradoria-
Geral Eleitoral atua visando
um ambiente de estabilidade,
de equilíbrio, de ponderação,
marcado pela busca consen-
sual dos conflitos e o respeito
às instituições democráticas�,
afirmou.
Aras destacou ainda que o

MP Eleitoral busca também
combater o discurso do ódio,
assim como a promover a to-
lerância. �[Esse tema] é indis-
pensável no ambiente demo-
crático, até porque não existe
democracia sem respeito à
minorias. A busca por solu-
ções pacíficas e soluções con-
ciliadoras não se confunde

com passividade. Sempre es-
tivemos e seguimos atentos a
quaisquer manifestações e
atos que ultrapassem os limi-
tes das liberdades e garantias
constitucionais. O MP está
atento e acompanhando todos
os movimentos em busca do
fortalecimento do ambiente
democrático. Estamos ao lado
da Justiça Eleitoral e cami-

nhamos juntos para preservar
a democracia brasileira em
toda a sua amplitude�, com-
pletou.
Falando em nome dos ad-

vogados, a ex-ministra doTSE
Luciana Lóssio reiterou a ab-
soluta confiança da categoria
na credibilidade no sistema
democrático brasileiro, noTri-
bunal da democracia e no

combate à violência política de
gênero contra as mulheres.
O presidente Edson Fachin

agradeceu as manifestações,
como um abraço aberto e plu-
ral à Justiça Eleitoral, e res-
saltou o compromisso das ins-
tituições como respeito aoplu-
ralismo, à liberdade, ao voto
livre e consciente e à própria
democracia. (Fonte: TSE)

Senado pode votar três medidas provisórias hoje

Plenário em sessão deliberativa, em 13 de julho: senadores
retomam votações nesta semana, após recesso

Trêsmedidas provisórias (MPs) poderão ser
votadas pelo Plenário do Senado na sessão des-
ta quarta-feira (3), a partir das 16h.Adefinição
da pauta ocorreria na reunião de líderes parti-
dários prevista para ontem (2) e ainda depende
da aprovação das MPs na Câmara dos Depu-
tados. A expectativa é que os deputados votas-
sem as propostas nesta terça-feira (2), já que
duas delas vencem nos próximos dias.
Uma das MPs que podem ser votadas pe-

los senadores é a que regulamenta o teletra-
balho (MP 1.108/2022). O objetivo, segundo o
governo federal, é aumentar a segurança jurí-
dica dessa modalidade de trabalho. Amatéria
faz modificações na Consolidação das Leis do
Trabalho (CLT�Decreto-Lei 5242, de 1943).
A MP define teletrabalho (ou trabalho re-

moto) como a prestação de serviços fora das
dependências da empresa, de maneira prepon-
derante ou híbrida, que, por sua natureza, não
pode ser caracterizada como trabalho exter-
no. De acordo com o texto da MP, o emprega-
do submetido ao regime de teletrabalho pode-
rá prestar serviços por jornada ou por produ-
ção ou tarefa. O texto também muda regras
do auxílio-alimentação.
O tema do trabalho remoto ganhou grande

destaque com a pandemia do coronavírus,
quando muitas empresas e órgãos do governo
optaram por essa modalidade como forma de
evitar aglomerações.AMP, que já recebeu 158

emendas de deputados e senadores, tem vali-
dade até o dia 7 de agosto.
Regras trabalhistas
Outra MP que pode ser votada na quarta é

a que autoriza a adoção de regras trabalhistas
diferenciadas em situações de calamidade pú-
blica (MP 1.109/2022). Entre as medidas dife-
renciadas, está a possibilidade de empresas
cortarem ou suspenderem temporariamente
jornadas e salários dos trabalhadores. A MP
também trata de concessão de férias coleti-
vas, do aproveitamento e da antecipação de
feriados e do uso do banco de horas. O texto,
que também tem validade até o dia 7, recebeu
148 emendas.
Emprega
Também poderá ser votada a MP que insti-

tui o Programa Emprega + Mulheres e Jovens
(MP 1.116/2022). A medida provisória busca
incentivar meios para inserção e manutenção
desse público no mercado de trabalho. O tex-
to já recebeu quase 300 emendas e tem vali-
dade até o dia 14 de setembro.
Entre outras previsões, a norma cria medidas

para impulsionar a empregabilidade das mulhe-
res, como a flexibilização do regime de trabalho
� com adoção de jornada parcial e banco de
horas, por exemplo; qualificação em áreas es-
tratégicas a fimde estimular a ascensão profissi-
onal; e apoio na volta ao trabalho após a licença-
maternidade. (Agência Senado)

Roque de Sá/Agência Senado
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Esporte

CONVOCAÇÃODEEMPREGADO
Aempresa Raimunda dos Santos Ribeiro (Peixaria do Sr. Belo) situada

naAvenida Santa Tereza, 42- centro - Imperatriz - MA. Convoca a funci-
onária Soraya dos Santos, Silva, portadora da CTPS 622287 Serie 00348/
MA a retornar ao trabalho no prazo de 72 horas, sob pena de ser demitida
conforme artigo 482, Letra I, do Decreto Lei nº 5.482 da CLT
Imperatriz-MA 03 de agosto de 2022

O Sampaio Corrêa voltou
aos treinamentos após regres-
sar de Minas Gerais, onde
enfrentou o Tombense na ro-
dada passada pela Série B. O

O Palmeiras treinou nesta
terça-feira (2), na Academia
de Futebol, e finalizou a pre-
paração para o duelo com o
Atlético-MG, nesta quarta-fei-
ra (3), às 21h30, no Estádio
Mineirão, pela partida de ida
das quartas de final da CON-
MEBOLLibertadores. Ama-
nhã de sol teve atividades téc-
nicas, táticas e recreativas.
Após o aquecimento, os jo-

gadores foram divididos em
dois grupos para um trabalho
de linha de fundo com cruza-
mentos e finalizações. Depois,
em campo reduzido, participa-
ram de um animado recreati-
vo. Para fechar, o técnicoAbel
Ferreira passou orientações
táticas de posicionamento e o
time ensaiou jogadas de bola

Um ano depois, Galo reencontra
Palmeiras pela Libertadores

Equipes se enfrentaram na semifinal da competição em 2021
Quase um ano depois do

disputadíssimo confronto pe-
las semifinais da Libertado-
res de 2021, Atlético e Pal-
meiras estão, mais uma vez,
frente a frente em uma fase
eliminatória da principal com-
petição continental. E a ex-
pectativa é de mais dois gran-
des jogos.
O cenário, entretanto, tem

algumas diferenças. Desta
vez, o encontro se dá pelas
quartas de final do torneio, e
o primeiro jogo acontecerá
em Belo Horizonte, às 21h30
desta quarta-feira, dia 3, no
Mineirão. A partida de volta
será no dia 10, no mesmo
horário, noAllianz Parque, em
São Paulo.
No ano passado, o jogo de

ida foi realizado no dia 21 de
setembro, na capital paulista,
e terminou com empate sem
gols. O Atlético teve as me-
lhores chances, inclusive um
pênalti perdido, comHulk.
Na partida de volta, dia 28

Assessoria/Atlético-MG
de setembro, em Belo Hori-
zonte, oGalo abriu oplacar aos
sete minutos do segundo tem-
po, com Vargas, que teve
chance de ampliar pouco de-
pois. Porém, o time paulista
conseguiu o empate aos 23
minutos e avançou pelo crité-
rio do gol marcado fora de
casa, abolido para a atual edi-
ção da Libertadores.

Arbitragem � O jogo des-
ta quarta-feira terá arbitragem
do argentino Facundo Tello,
auxiliado por seus compatrio-
tas Diego Bonfá e Gabriel
Chade. O 4º árbitro será Gery
Vargas, da Bolívia. A arbitra-
gem de vídeo terá Juan Lara,
do Chile, como VAR,Angelo
Hermossila, também do Chi-
le, como AVAR, e Ezequiel
Brailovsky, da Argentina,
como AVAR2. O assessor de
árbitros será Ubaldo Aquino,
do Paraguai, e o colombiano
Wilson Lamoroux atuará
como Quality Manager.

Palmeiras finaliza preparação com treino técnico e tático
Cesar Greco/Palmeiras

parada defensivas e ofensivas.
O volante Danilo é a Cria

daAcademia commais minu-
tos em campo em 2022: 3364,
seguido por Wesley, com
1613. Ele teve participação
importante na vitória sobre o
Ceará, por 2 a 1, pelo Brasi-
leirão, quando roubou a bola e
encaixou um belo passe para
Gustavo Scarpa mesmo caí-
do no gramado. O camisa 28
diz já ter �virado a chave� com
foco total nomata-mata da Li-
bertadores.
�É continuar com a nossa

alegria e união. Sabemos que
temos de mudar a chavinha.
No Brasileiro, somos líderes,
mas pela Libertadores será um
jogo difícil. Sabemos que lá
teremos uma pressão da tor-

cida, do time deles, que vem
de um resultado negativo. Va-
mos confiantes para entrar-
mos firme e buscar um bom
resultado�, disse Danilo.
Na primeira fase, o Pal-

meiras protagonizou amelhor
campanha da história da Li-
bertadores, com seis vitórias
em seis jogos, 25 gols mar-
cados e apenas três sofridos.
Nas oitavas, o Maior Cam-
peão do Brasil venceu o Cer-
ro Porteño-PAR duas vezes
(3 a 0 no Paraguai e 5 0 no
Allianz Parque). O clube tem
amaior sequência invicta atu-
ando como visitante na histó-
ria da competição, com 19 jo-
gos seguidos sem derrota nes-
te cenário (14 vitórias e cin-
co empates).

Sampaio viaja para próxima
batalha na Série B

Tricolor treina de olho no Brusque

Ronald Felipe

próximo desafio também será
fora de casa, diante do Brus-
que, e a Bolívia fez duas ativi-
dades em São Luís antes de
seguir viagem.

Nesta terça-feira, a delega-
ção boliviana seguiu viagem
para o Sul do país, e fechará
a preparação no CT do Clube
Esportivo Paysandú-SC. O

jogo será nesta quinta-feira, às
19h, no estádioAugusto Bau-
er. Com 28 pontos, a Bolívia
Querida ocupa a oitava colo-
cação. O Brusque tem quatro
pontos a menos e é o décimo
quarto.
A reapresentação Tricolor

ocorreu na tarde de segunda-
feira, em movimentação no
CT José Carlos Macieira.
Treino com todo o grupo em
campo, para o técnico Léo
Condé observar os jogadores
em ação e iniciar o processo
de montagem do time titular.
Ygor Catatau afirmou que

confia na força daBolívia para
fazer uma boa apresentação
no território adversário: �Sa-
bemos que será mais um jogo
complicado, mas nossa equi-
pe é qualificada e tem condi-
ções de dar a resposta dentro
de campo. Vamos trabalhar
duro nesses dias pela frente
para tentar buscar um bom
resultado�, frisou o atacante
Tricolor. (Com informações
da Assessoria)
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PF realiza �Operação Não Seja um Laranja�
para combater fraudes bancárias eletrônicas
O montante de fraudes bancárias investigadas totaliza R$ 18,2 milhões
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APolícia Federal deflagrou,
nesta terça-feira (2/8), a Ope-
ração Não Seja um Laranja,
para desarticular esquemas cri-
minosos voltados à prática de
fraudes em contas
eletrônicas mantidas em diver-
sas instituições bancárias do
país. O montante de fraudes
bancárias eletrônicas investiga-
das totaliza R$ 18,2 milhões.
Estão sendo cumpridos 43

mandados de busca e apreen-
são em 13 Estados (Bahia, Dis-
trito Federal, Goiás,Maranhão,
Minas Gerais, Mato Grosso,
Pará, Paraíba, Piauí, Rio de
Janeiro, Rio Grande do Norte,

Rio Grande do Sul, Santa Ca-
tarina e São Paulo) e no Distri-
to Federal. A operação conta
com apoio e participação das
Polícias Civis do Distrito Fe-
deral, Pará e São Paulo.
Nos últimos anos, a Polícia

Federal detectou um aumento
considerável da participação
consciente de pessoas físicas
em esquemas criminosos, para
os quais �emprestam� suas
contas bancárias, mediante pa-
gamento. Este �lucro fácil�,
com a cessão das contas para
receber transações fraudulen-
tas, possibilita a ocorrência de
fraudes bancárias eletrônicas

que vitimam inúmeros cida-
dãos. Tais pessoas são conhe-
cidas, no jargão policial, como
�Laranjas�.
A Polícia Federal alerta a

sociedade que: emprestar con-
tas bancárias para receber cré-
ditos fraudulentos é crime,
além de provocar um dano con-
siderável aos cidadãos, quer
pelo potencial ofensivo deste
tipo de conduta delitiva, a qual
tem sido um dos principais ve-
tores de financiamento de or-
ganizações criminosas, como
também pelos prejuízos finan-
ceiros amilhares de brasileiros.
Os investigados podem res-

ponder, na medida de suas res-
ponsabilidades, pelos crimes
associação criminosa, furto
qualificado mediante fraude,
uso de documento falso e fal-
sidade ideológica, cujas penas
podem somar mais de 20 anos

de prisão.
Tentáculos
A ação é resultado de mais

uma iniciativa da Força-Tarefa
Tentáculos, instituída pela Po-
lícia Federal para a repressão a
fraudes bancárias eletrônicas,
a qual envolve esforço coope-
rativo e integração com as Po-
lícias Civis e as instituições
bancárias, por meio da Febra-
ban. Destaca-se o apoio ope-
racional daUnidadeEspecial de
Investigação aCrimesCiberné-
ticos, a qual iniciou as ativida-
des recentemente e já tem par-
ticipação em sua segunda ope-
ração de grande porte.
Em tempo: durante cumpri-

mento de mandado em Cáce-
res/MT, um homem foi preso
em flagrante com 3 kg de ma-
conha e cocaína.
(Coordenação-Geral de

Comunicação Social)

Operação contra fraudes em empréstimos
Brasília/DF - A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira (2/8) a Operação Saque Rápido, com o

objetivo de identificar membros de organização criminosa especializada em abrir contas bancárias e contra-
ir empréstimos fraudulentos junto a instituições bancárias, bem como rastrear o destino dos valores desvia-
dos. Os investigados responderão pelo crime de lavagem de dinheiro, crimes contra o sistema financeiro
nacional e organização criminosa. (Comunicação Social da PF/DF)

Polícia investiga assassinato de três
jovens encontradas no Riacho Cacau

Um suspeito foi preso ontem à tarde. Ele seria namorado de uma das vítimas

Amanda, Débora e Jhenifer foram encontradas mortas em Davinópolis

Fotos: Reprodução/TV Mirante

Policiais da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa
(DHPP) de Imperatriz, estão investigando o assassinato de três
mulheres, cujos corpos foram encontrados no Riacho Cacau,
nomunicípio deDavinópolis.
Na segunda-feira, foram encontrados os corpos de Aman-

da, 18 anos, e Débora, 13 anos, com perfurações causadas por
arma branca nas regiões do abdômen, pescoço e braços. Já
nesta terça-feira (2), outra jovem, identificada apenas como
Jhenifer, de 17 anos, também foi encontrada morta em Davi-
nópolis. Ela seria amiga das outras duas adolescentes.
Amanda e Débora teriam sumido na última quinta-feira

(28), sendo encontradas mortas quatro dias depois. Quanto a

Jhenifer, teria saído à procura das amigas e também acabou
sendo assassinada. Ela foi encontrada na mesma área em
que foram achados os outros corpos. Consta que as três eram
de Imperatriz.
O delegado-geral da Polícia Civil, Jair Paiva, informou que a

polícia já tem uma linha de investigação que possa levá-la ao
desvendamento do triplo homicídio. A suspeita é que o crime
tenha relação com facções criminosas.
Mas a Polícia Civil ainda não tem informações se as vítimas

participavam ativamente da organização criminosa..
Ontem à tarde a polícia prendeu dois suspeitos, mas um aca-

bou sendo liberado. O outro, identificado apenas porGabriel, de 18 anos, foi autuado. Ele seria namorado de uma das vítimas,
Jhenifer, e foi encontrado com o celular que pertencia a ela.
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