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Banco do Jlordeste tem melhor

Detran-MA intensiÍica aç0es

prÍormance entre bancos bruiteiros

educativas em bares da capitat
Padrão Mercosut será necessário para novos emptacamentos.

i

O Departamento Estadual
de Trânsko do Maranhão (DetÍan-MA), atÊús da Coordena-

Z

PapodeBa4nesemês
dejaneiro, em 5ão Luís. No frnal

do (18), destacou que a equipe
do DetraFMA também estãva
orientando s condutoÍes pam
quetenhàm mais atençáo ne9
se período de chuvas em Sáo
Luís:A chu\ra na pista prejudica
aú§bilidade e aumenta o íisco
de aquaplanagem, podendo

de semana, a equipe de educa-

causar vários acidentes graves.

dorês do Dêtran-MA realizou

Por isso, nós estamos otientándo os (ondutores pàâ que
fàçam Íevigào do veículo e
veíifiquem as condiçôes dos
pneus etambém dos limpadG
resde para-Mss, que são itens
de segurança essen(iais para
cmduçáo segura sob a chural
alenou.

çáo de Educação parà oTriinsitq
está intensificando as açoa do

O Banco do Nordêste tm
o melhor desempenho entÍe
todos os bancos brasileiros,
de acordo com estudo publi-

vimento da nossa Íegião de

projeto'Direção Certa, Mãis

atuação, geraçáode emprego
e renda,alám da melhonria do

Que Um

pela revista ingles The
\,.(er, peítencente ao jomal
The Financlal'I'imes e edÍtada
há 94 anos O levantamento é
Íeito para elencar os melhores
bancos, por país, que pertscem ao mercado emelgrnte
BÍ,cs, composto por Brâsil,
índia, China, Rússia e Áírica
do sul.

o presidente do BNB, Romildo

O BNB íirou <lassifica-

do em primeiio lugar em
períormance no ranking
national. além de fi<ar em
segundo colocado em eficiência operacional e em
alavancagem.
"Este resuhado ratincà nosso pÍopósito de trabalhq em
aplicar os recursos públicos
que geíimos com omáximo de
eficácia e eficiência, srguindo
todas as regras de ccrnpliance,
*mpre fmados no desenvoF

bem-eíar

das

íamíliasi a6ma

Rolim.
O trabalho tealizado pela
The Banker analisa o desem-

abordag ens em bares da regiào
do Vinhais, com o objetiw de
alertar os fequentadores para

penho das instituiçôes em

que tenham mais atençáo no
período das €huvas e evitem

vaÍiâçóes com o ano

os p€rig6 de mistura de álcool

201 8 e as

anterior, com destaque para
o cítério de úciêncta operacional. A publicaçáo tamtÉm
ressàlta que dos dez bancos
brasileiros analisados, apenas
tíês Íegistràram aumento ms
lucros no período.

A metodologia utilizada
é baseada em modelo que
classifica o desempenho de
cada banro com base em 18
indicadores, em oito categorias pÍincipais. 0s bancos recebem uma posição em cada

categoíia, bem como uma
classifcaçáo geral com base
no desempenho em todãs às

edireção
Durante a açáo, à equipe,

Íomada por'10 educadores
do Detran-MA, distribuiu
mâterial informãtivo e esclareceu dúvÍdas dos fiequentadores sobre a "Operaçáo Lei
Seca'. Foram realizadas 250
abordagens e 55 testes do

etilômetÍo (baÍômetro) em
caÍáteí educativo.
O proieto "Direção Certa,
Mais Quê Um Papo de Bar"Íoi
deserudvido pelos educdors

EM

do Detran-MA e fu parte da
Câmpãnha TéÍias em Trânsitoi
realizada todo5 os anot nos mÊ
ses deJaneiro e julho. Segundo
a cmrdenadora de Educaçáo
pan o Trânsito do DetÍan-MA,

Rositánia de Farias, durante
é necessário ôlertaÍ a
populàçáo paía os perigos nas
estràdas e as consêquências de
dirigir sobo e{eito de álcml.
'Otrabalhode educação do
Detnn-MA é permanerte, mas,
as férias

durante as féna:, a atenÇo da
populaçáo com a seguíança
no trânsito deve seÍ redobrada
parà evitar a(identes. Com o
empenho de nossos educadores da capital e do interior
do Eíado, estamos realizando
mais umã campanha de Íérias
que pletsde atingir um bom
número de maranhenses'l disse
a

cmrdmadm.
O educadu Jimison César,

que coordenou a açáono sába-
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paÍtamento de Trânsito do
Mannháo Tenho certezã que
muitas pessoas que estão aqui
váo guardàressã llção, e mudar
seu <ornportamento ao dirigir:
afirmou.

A queda na judicialízação
pdra aquisiçào de medicamentos foi outÍo ÍatoÍ que

l-r

po5sibilitou ultrapassar

,T

âtendimento das SecretaÍias da preíeitura de 5áo

deíe Edital, pelas
Lei Federal no1 0.52of2oo2 e subsidiariamente no que

MA. A ser regida pelas normas

ber a Lei no 8.666/93 e demais legislaçáo peitinente., O
eíá à disposiçáo dos interessados no endereço supra, de
a 6" íeiÍa, no horário das 08;00 ásl2:00 horas, onde
poderáo sêr obtidos esdarerlmentos adi(iohais, custo
RS 30,00 (tíintà reais).5ÁO BERNARDO - MA, 15 dejaneiro
Pregoeira, Eliza Lima
PREsENCIAL

-CPL - A COMISSÃO PÊRMANENTE DÊ LICÍIAçÂO

a

álogo

li

Justiça

atender os

'--.il

-r

de Licitaçáo. situada na Sede da Prefeitura Municipàl
Bernardo Coelho de Almeida NR.863-Centro - 5ão
PRESENCIÂL - 008/202GCPLtipo
de empresa lavagem de veículos, ônibus e
peiàdas para atendimento dàs Secretarias dà prefeituÍà
Bernardo/MA.A ser regida pelas normas desteEdital,

..";l

Á

da Lel Federàl no'l 0.520/2002 Ê
Lei n.8.666/93 e d€mâis legislação pertinente.,

disposiçáo dos interessados no endereço
6" ÍeiÍa, no hoÍário das 08:00 ásl 2:oo horas, onde

serobtidos *larecimentos adi(ionais, custo do
R5 30,00 (trima reais). 5Áo BERNÀROO - MA, 't 5 de janeiro dr
202G Pregoeira, Elia Lima

tica do Estado realizou mais
dê 260 mil âtendimentos €m
201 9,superàndo, pelo quarto
âno conse(utivo, à meta do
serviço Íarmacêuti€o dmbulatorial do Maranháo. À
meta era Íazer 1 72 míl atendimentos, mas íoram Íeitos
261.864; um aumento de
52%. Somente a FaÍmácia de
Medicamentos Especializados (FEME) totalizou 21 5.763

atendimentos.

mara-

De acordo com o gestor
estadual da Assistência Farmacêutica da SecretaÍia de
Estado da Saúde (SES), SandYo Monteiro, a gàrantia de
recebimento da medicação é
o príncipal responsável para

aumento de alendimentos,
'Atualmente, o Maranháo
.ontà com 250 Ítens di5poníve,s,38 mil pàcientes cadastrados e média de I-200
atendidos por dla', àí'lrmou.
o

Além da FarmácÍa de Me-

de Medicaeum

I

i:

A Assistênciâ Farmacêu-

ciaeo
rente com a
para melhor

nhenses.

-

2020, na sala

a

eviden-

meta

dê jaheiro de 2020, comunica que realizará às

a

t muito válÍdo esr trabàlho
que está sendo feito pelo De

Àssistênch [armadutica do ilannhâo nôtizotr rnais de 260 milatendimentor

às 08:00 horas,

Çtuada na Sede da Prefeitura Municipal na Pça
Coelho de Almeida NR. 863- Centro - 5áo Bernardo-Ma,
PRESENCIAL - 007/202GCPLtipo menor preço global
para contrataçáo de empresa para locaçáo de voculos para

3l dejaneirode

da

â*IS

I dejaneiro de 2020, na sala da Comissáo

dia

ncionário priblico, Pâblo

áreas.

AcoM|ssÃo PERMANENTE DE LICITAçÁO janeiío de 2020, coÍnunica que ÍeâlizâÍá
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Saldanha, que esiava no bar em
tompanhia de sua spca,
gioi a iniciatiw do DeranMÀ

di(âmentos Especializados
(FEME), integram a Assistência FaÍmacêutica do Estado
os seíviços de dispensaçào

de análogos de Ínsulina para
pacientes com DiabetesTipo
1, dispensaçáo administratava de medicamentos do
elencoestadual eo Progíama
de Assistência às crianças
com intoleráncía alimentar

(Programa do Leite), que

oíerece farmácia
d usuarede pública. Em 201 8,

íoÍam realizados 2Io.I68
atendimentos, enquanto
em 2019, esse quantitativo
aumentou para 2l 5.763.
O serviço (ontempla três
grupos distintos: aqueles
cujo financiamento está sob
a responsabilidade ex(lusiva
da União; os financiados exclusivamente pela Secretaíla
de Estado da Saúde (SES) e

medicamentos adquiridos
pelos estados (om transíerência de recutsos flnanceiros pelo Mínistério da

Juntos somaram 46.101 aten-

Saúde, na modalidade Fundo

dimentos.

a Fundo.
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üir qtto esÍá rcndumndo
no Partido da Frente

Um conhe(ido cabo eleite
do atuàl secr€tário dê Ueio
AmbiÊnte do govemo do Distrito Federal, ex-deputado Íe
deràl §amey Filho, afimou ao
bloguÊ nesta sextâ-feiE que o
ex-parlam€ntàr havia lhe confidenciàdo na quirtà-feiÊ, que

El

(DEM), e foi r€eleito em í986,
'r99o, Í994, t998 e 2mi.
AÍastou*e
mandato
para o(upãr os cargos de 5ecretário para Assuntos Políticos do Estado do Maranhão,
em 1988 e entre r9E9 Ê t99ol e
de Ministro do Meio Ambist€
no govemo de Fernando Henrique Cardoso, entre 1 de ianeiro de 1999 e 5 de màrço de
:oo:, apds o rompimentb de
seu partído com o govsno.

do

está abandonando a <areira
política, depois de ro manda-

tos, sendo um de deputado
federal e nove como deputado

{edenl.

(onÍome o aliado de Sarney Filho, o exdeputado tãm-

bém lhe confidenciou que só
voltaria a disputar um manda
to se Íosse o de govemador do
Distrito Federal. Samey Filho
Íicou sem mandato ano passado, quando perdeu a disputa

deixou o mlnistério para

se

(andidatar ao Senãdo FedeEl
pelo Maranhão. No erúanto,
teminou a disputa em ter.

Sarney Filho ini(ioü rua trà'
jetória na üda púbfica ainda

jovem pela Aliansa RenovadoE Nacionàl (ÀRENA), êm,970.
Eleito deputado estadml pelo
Mannháo em i97E, migrou
para o Pãrtldo Democrático
Social (PDs) e Íoi eleito pan o
seu prím€iro mandãto d€ de'1o Íederal em r9E:. Por
jo da sucessSo presidenàrrdeÍlagnda ao final do governo loão Figueiredo, deixou
o partido em r986 e ingÍBsou

ceiro lugar, com aproxima-

.

amfia

Em àtendimênto à AÉão Cid'e liminar, aiuizàda em 1or3, pelo Mi.
nÍstério Público do Maranháo
(MPMA), o Município de Rape
sa Íoi condenado, em novembro, a garantiÍ, até lulho deste
ano, providênciôs e casa de
abrigo para proteção a criançàs
e adol€s(entes em ris(o.
A decisão íoi proferida pelo
íui2 Douglâs de Melo Martins,
titulàr da Varà de lnter€sses e

Michel Temer. Em ahril de 2o,8,

Careic políti(a

dâmente llU dos votos. No
segundo tumo, Samey Filho
declarou apoio ao Gndideto
Jair Bolsonàro (PSL) na corrida presidencial. Em novem-

Júnior.

bro de rorE, Íoi

anunciatjo
para €hefiar a pasta do Meio
Ambiênte, do governo do

sEu esslstÊHctn - Ho munitípiq o índice de gravidez
na adolesrêmia é alto. Muitôs

Distrito F€deEl. O convite Íoí
Íeito pelo goYemador eleito,

cííànçàs sáo n€glig€n(iadas
pelos pàis, em suà maioria, de

lbÀnei5 Ro(ha. (MDB).

pendentes químicos, especial
mente, de (ràck. Os índices de

preÍeito Edivaldo Holanda Junior anundou em tuas
redes sociàis a concssão ê
pagêmento de abono salarial
O

aos proÍessores da rede municipal da capital. o pagam€nto

será Íeito pela Preíeitura de
5áo Luís Íeito iá nas próximas
sêmanàs,

A con(essáo do beneÍício
aos do(entes oconerá eom
parcela €xtra do Fundo de M*
nutensão e OesenvolYimento
da Êducaçáo Bási(a (Fündeb).

Ministério Público, Poder Judiciário, Conselhos Tutelar e
Municipal de Defesa da Criança

e do Adolescente à tràn<Íêri.
crianças e adoles(entes em
risco à abígos em outros mu-

í

rI

Ainda esta tarde as equip€s
té€nicas das seo€taÍias munlripais de Educaçâo, 6ovemo,
Fazenda e Administração da
capitàl se reúnem pan deÍinir
detalhes, (omo o (ronognma
de pagamento.
Os profissioràis do ma$stério da rede básica de edr
cação de São LuÍs podem Íicar
atentos aos (anais de (omuni-

Prefeitun de São Luís
para obterem màis iríomà-

cação da

çóes sobre o beneíício.

A vkJa é repleta de sons.

J

situação (aóti(a no muni(ípio
e a neces5idade de entidade de
àbrigo e equipe multiprofissiü
nal, (om psi(ólogo, assistente

em entidãd€ é uma das Íomas para

to ftmiliar dos casos", ressalta
Reinaldo Campos Càstrc lú-

Sarantir temporariamente

nior.
Me5mo assim, o Município
se omitiu em gàràntir uma política de abrigo a crianças e ado-

so(ial
sexual tambem sáo elevadoi.
Êm Íunçáo disto, estas

e

àdolescentes pre
cisam ser aÍastados dã Íamíia

rrianças

e

a(olhidos por instituiÍóes

multldisclpllnares, lnexistentes

O iuiz ütular da Van de lnte
rc5se' Di{usos e Col€tiYos de São
Lu§ Dou8las de Melo Martins,
deteminou a consúuçáo d€ !ro
nova galeia de eÍBmento de

águs

da

chm

na Rua João

Alvr

Cameiro, no Bairo Moropdà, em
55o.losé de Ribamar. 0 Municípir:
também deve implantar à ma(re
drmàgem ào longo des5à üa
blka, no pnzo de seis meses, sob
p€G de multã diária novalor dE Rg
5oo,oo, a qual deverá §€rrevartida
ao Fundo tstàduàl de Deíeç du

à

educaçãoe omínimopara asobreüvência deste público,
AÍalta de um abrigo no municrpio leva ínstituiçóes como

lescentes,

O Midíério Públi(o requerêu a (ondenação do município à
úrigaqáo de íazer, de implantar

tronco de áryore, scorado por
bam dc conoeto, que teía sido
coloodo de íoma proposital no

sodedàde

ria,

resíduos

desmvolümento urbano (Art. 182
da CmnituiÍ5o Federall nâo po-

desde dez€mbroÊo15,
um casal de momdores.

É

ptr

CohfomeoMP,àgàleria
priblica tsia sido construída por
volta de rot:, onde eo o caminho
natunl das ágEí, s€$rindo por
dmtro do
nà Rua João
Ava Gmeiro, para fins de drenagm de água pluvial urbana, onde
não haüã muros. Não a(ontedam
mais alàgamentos àté uma moradda construirum mwolineàr com
9 pilre5 no imóvel üzinho à gale-

tsmo

DiÍeitd Difus6.
A senten{a atendeu ào pê6do do Miniíério Público (MP) do
Mannhão em Ação Civí âlbli(a

(oÍtÍa

o Município de 5áo J6é de
Ribamar, que mendonou a o(dÍêtria de "alàgamento! e inundaresi§ô6 ms píoximidades

I

íàpiàlkà, situdonà Ruà Rodnio
Pràzses, sin', Bairol. CâmaE.

proSlramas

ESTADO DO

cmo

dsia t6

executor da polftica de

se mantido omisso diàn-

marcdmagem

te das (mshusõer iregulares reàli:àda5 pe16 pãrti0làres.
Ainda de acordo com os ãu-

rida úa

tos, a Lei

ao Imgo da refe
priuita.
Defes - O Município de 5ão
Joe de Ribamar argumertou
que os danos alepdos íoram
causados pelos próprios moradores atingidos pelo problema,
ãtÍibuiodo à responsabilidàde à
esses particulares e que, desse

n' 6.76619, que disp6e
o Parcelamento do Solo
Urbano, em ru artigo 2",1 5", pre-

sobrê

vê que "A irúãeíÍutüa básio
dos pil(elàmento5 é (MstituÍda
pelor equipammtos urbânos de
es(oamento dàs águtr pluüais,
ilumimção pública, €sgotammto
enitário, ab'st€(imento d€ á8uã
potávê|, ener8ia elétriG piblica e

modo, náo haveria dano ambiental. Àegou, aindà, os cuíos ele
vados para a rmstruçáo da men-

IIÀRANHÃO

domiciliar

e

üas de circulaçá0".
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E5TADO DO MAR"ANHÃO
pREFErruRÂ MUNropÂL DE sÃo BERNARDo
PRE6Âo PnEsil ct[ - oo8,ho)o <PL .
^
ooji)olo
d! j.neiro d.
coi{ssÃo PERM,qiiENE

OE

nâ sàlàdà

20>0. romunica

Cmi$5o

o Edihl, €rtá à disposiçáo dG iÍItllt§d6 no êndêrê(o spq d.
r'? 6' í€la, no hoario dàs oE:oo áír:oo htra!, ônde tnmbém Poderáo §er obtidd
êrlnredmntos rdi.ionnk, c6o do Edtnl RJ Sqoo (túb r€J<)
sÀo sERIÂmo ' ilÀ rt dê iedh dc lota kcgeirà ÉllÊ tfun.

iáo

de (0sdentizaçáo da

àcse do impàcto d6
ílidos nà drenag€m; ir

50

5ÂO BERNARDO
DnEú^o rusfi{úll @7rEro <PL
A (oMrssÂo PERi\,lÀNürrE Dt Lr(ÍrA4Ão - PoRTÀRlÀ oolDoro d. irn.iro
do diÀ i dt iàn!iío dê >o>o,
.eàliràri à5 oE:ôo
óe lc:0,
rsedr d, Pr€jeituc
Sio BemrrdlMr,
pàê
BdpaE lea6o de
tdit l, pdú di+osiç6€5 da Lel Fedel
6do/MÀ A 5d regid, p€la5 rclB k
Íffo5)olrooz . sub4idiàiiàmril! m q!. cilbs à L.i n' 8,666J91 ! d€mis lêgirle'

cionadagalvia.
Conlome a sentença, emboE
o Municipio tenha ã,egado náoter
responsbilidade acerca da gale.

plantar elou ampliar a capacidade
de bowdelobo e galeria pública
localizada na Rua Joâo Aves Carneiro, medàrÊe implintàção de

o

PREFEMJRÀ MUNICIPâI.

celho
ooE/)o)o-(PL

emáqulnú

de

pddú

mpí6 làhgfl de
dà pÍrí.t

dú scoEtàriàr

pelai dlrpoi(õ.5

L.i

n'E.ffi/g, r

pr^indr.,

t*àil

BLAgUfr
ü

de desconto ern
!

I

ât'lttl.lctcls

6"

oâd. bmbém podc

fêia,

ididoÊir,
dc

iftiro

rêri!).

dê

unicãd(ls,
itais,
Proclarnâs,
Convocações,
BalanÇos,
Extrato de
convc»GaÇã€r,
(}btuários...

COM CTFICULAÇÃO A TAFTDE

Er*tra

análise,

dâncias de numemçâo 7&Âo 7&B
e Eo, da Rua João Àves Cameiro,
bairo Moropóia, deaorentes da
obsúuçáo de galeria pública com

lool,

dr

E

e outros para

diagnóstico e acompanhamen'

AVISO DE LICIT

#

sos esÍorços parô resolver a
situaçáo, (om reuni6es (om
preÍeitos, àlertando sobre a

fusliça conüena ltíunicÍ[io fle Rlbamar a exetuÍar obra

luÍt

,,

nroProl.
"Desde 2oo7, houve diver-

1

I

Difusos e Coletivo5 de 5ão Luís.
Formulou a ACP o promotor de
iustiça Reinaldo Campos Castro

mÉamento 0e aDono

§alaflal mm u0le§§ore§ üo §âo

mnNÃ0

§mÍ

vil Pública com pedido

no govemo interino de

se

[Iira [

VISTO:

Iusliça lnaltila UeÍeita 0e [apo§a lalita [aci, ailtllnar
4bil00 para cilaltgas e ailolt§celtÍes fltle lnoraln m rua

reel€ito em )006, 20Ío e 26t4.
Em maio de )016, assümiu noYamente o carSo de
Ministro do Meio Ambiente,

€legeu dêputado estadual.

Iüiraldo

§Hrí

D€sde roo5, está Íiliado
ao Partido Verde (PD e Íoi

para o Senado. Ele estreou na

polítiG em 1978, quando

Ube-

(PFt), atual Demo(ratàs

Ín

o
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SUMÁRIO:

01. Aviso de Licitação

01 AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL TO'1/2O2O -CPL - A COMISSÃO PERMÀNENTE DE LICITAÇÀO
salada
-PORTARTA00312020dejaneirode2020,comunisaquerealizaráàs08:00horas,dodia3lrlejaneirode2020,na
Comissào Permanente de Licitação, sihrada na Sede da Prefeitura Municipal na Pça Bernardo Coelho de Almeida NR. 863Centro - Sào Bernardo-Ma, PREGÀO PRESENCIAL - 0O'112020CPL üpo menor preço gJobal para conüatação de empresa
para locação de veículos para atetrdimento das Secretarias d.l prefeitura de São Bemardo/NlA. A ser regida pelas normas deste
Ediul, pelas disposições da Lei Federal n'l0.52012O02 e subsidiariarnente no que couber a Lei n' 8.666/93 e demais legislação
pertinente., O EditâI" está à disposição dos interessados no endereço supra, de 2" a 6" feira, no horário das 08:00 ríst2:00 horas,
onde também poderão ser obtidos esclarecimentos adicionais, custo do Edital Rl§ 30,00 (trinta reais)- SÃO BERNARDO - MA,
15 dejaneiro de 2020- Pregoeira, Eliza Lima

AVISO DE LTCTTAÇÀO. PREGÀO PRESENCTAL - 008/2020 -CPL - À COMTSSÃO PERMANENTE DE LTCTTAÇÃo PORTARIA O03/2O20 de janeiro de 2020, comunica que realizará às 14:00 horas, do dia 3 I de janeiro de 2020, na sala da
Cnmissào Permanente de Liciração, sihrada na Sede da PreÍ'eitura Municipal na Pça Bernardo Coelho de Almeida NR. 863Ccntro - São Bernardo-Ma, PREGÃO PRESENCIAL - 008/2020-CPL tipo menor preço contratação de empresa lavagem de
veiculos, ônibus e máquinas pesadas para atendimento das Secretarias da pret'eitura de São BemardorMA. A ser regida pelas
normas deste Edital, pelas disposições da Lei Federal n"1A.52012002 e subsidiariamente no que couber a Lei n' 8.ó66193 e
demais legislaçào pertinente., O Edital, está à disposição dos interessarlos no endereço supra, de 2'a 6o feira, no horário das
08:00 ásl 2:00 horas, onde tambern poderão ser obtidos esclarecimentos adicionais, custo do Edital RS 30,00 (trinta reais). SÃO
BERNARDO - MA. l5 de janeiro de 2020- Pregoeira. ElDa Lima.
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