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Jlaranhão conquista duas medalhas

de ouÍo nas Paratimpíadas Escotares

iloto Ctub conÍirma s retorno
do volante l{aitson para 2020

Na nataçã0, D-ayi Hermes brilha nos l00m iivre e borboleta garantindo o tugar
mais atto do pódio. Competição Íoi reatizada no CT Paratímpico, em São Pauto.

Foi com mais duas meda-
lhas de ouro para a coleçáo,
que o nadador maranhense
Daú Hermes se despediu das
Paralimpíadas Escolares 20t 9,
event€ nacionãl realizado
no CT Paralímpico, êm Sáo
Parrlo, desde a quaÍtâ-feiía

semana. Considerado

\l/s pnncipais talentos do
paiadesporto brasileiro, Daü.
brilhou nasjoqqs e s?g!'o!tsq
campeáo nas provas dos I 00m
livre e nos 1 00m borboleta.

Com as novas conquistas,
Dàvi Hermes agora contabiliza
cinco medalhas nas Paralimpí-
adas Escolares somando todas
às três êdiçôes que participou.
Nas ediçoes de 2016 e 2017
das Paralimpíadas, Davi dis-
putou as provas de nàtaçáo
na Classe 514 e, mesmo aJím,
foi bronze nos 1 00m coías em
20l6ouro nos 50m borboleta
e bÍonze nos em 201 7.

Em 2019, o maranhense
competiu nà. Clàsse Down.
(específica parà os àtletas
com esse comprometimen-
to), novidade desta. edição
das Parallmpíadas Es(olares.
Com mais duas medalhas de

D.vl HG}mG' not rogor Prralímpl<os Esrolar6 2019

no B€ltor DavÍ comemoJa. ô dumpmraqueqo*odenadar,
àtual momento e lembra da os 100m liwe e os 100m botba
emoção de ter sido o escolhi- leta. Fiquei muito Íeliz tamtÉn
do para s« o porta-bandeira por teÍ ído pgrta handeiÍa do
do Maranháo na abertura da Marmháo-cmntoonadador
competiçao peh primeira vez mannhere.

-Fcimuitoem«l:dBrÍtepara Cgln mâis essas dlFs me-
mimFrrticipnrdashalinçÍadas dalhas de ouro, Davi Hermes
Escolares. (onsegui ouro nas Íechou seu calendário de cm-

petkóes do mês de novembro
de forma bastante positiE. Nà
semana passada. o maranhen-
sejá havia sido destaque no
Campeonato Bíasileiro de Na-
taçáo, competiçáo promovida
pela CgnfeCeração Brasileira
de Nataçáo de Desportos paE
Oefi cienter lntelectuais [CBDI).

Nrílson em açáo pelo Moto Club

O Moto Club confirmou
no início dâ tàíde dertâ sex-

ta-feira, o retorno do volante
Naílson, que estaya-no Lajea-

dense-RS. O jogador já havia

atuado pelo Moto neste ano

como titular durante todo
o período em que o clu-
be disputou (ompetiçóes.
Logo depois, o atleta deu
continuidade no restante da

temporada 2019 no clubÊ
do gaúcho. onde disputou
nov€ iogos-

O Globoespotte.com já
havia antecipado que as ne-
gociaçoes entte clube e joga-

dor estavâm bem avançadas.

Naflsm Pinto da Silva tem 26

anos. Além do LaJeadeniÊ-Rs

e o próprio MotoClub, o atleta

teve passagens poÍ MaímoÍé-

-MG, Caldas-GO, lpatingà-Mc
e Serránenft-MG-

Na última quinta-íeira,
além de eleger novos dirigm-
tes para o bíênio de2020121,
o Moto Club também apro-
veitou para anunciar algumas
algumas novidades para o

elenco de 2020. Além de Na-

ílson, o Papáo também anun-
ciou Dedé Barreto (ex-Bahia),

o lateral-diÍeito Geqvane da

Siln (ex-Bemo), o volante Mar-

cos schimidt (ex-AméÍiclRN)
e o ata(ant€ Jeorqe llamllton
(ex-5áo 6abrieFRS).

Ao comando do têcnico
Leãndro Campos, o Moto club
vai disputaÍ no ano que vem

três campqtiçóeJ: Cdmpeona-
to Maranhense, Copa do Brasil

e 5étie D do Brasileiro.

lxo hca ptanejarnerrh e inida omeÍsas p0Í Íerrovaçôer de pgadorcs

com uma reta final mais ffi
tranqulla de Campeonato f-
Brarileiro, o Vaxo. iniciou, o. o

,ú
-

André iiazurq darêtoÍ cxêcutlyo dê futebol do Varco

tade do colombiano. Ele guns capítulos a partir de

tem o desejo de jogar noi àgorâ com ele. Mas à inten-
EUA, mas tem gostado do çáodoVasco,comcerteza,é
cotidiano do Rio deJaneiro- A contar com ele ano que vem.

diretoria já iniciou os conta- Porém, depende muito mais

tos para sabet o interegse do da vontade do atletã - disse

atleta, al gc qle vm sendo o clirels deÍutebol.doVascq,
conversado desde que ele Màrio André Mazzucco, em

chegou- entreústa à Rádio Brasil.
- Acho que teremos al- AsituôçàodeRossiémais

planejamento para à próxima

temporàda. A diÍetoÍiã come-

çou conversas para renovar05

contratos do zagueiro oswaF

do l'le{wígue+ e do volante
Fredy Guarín - informaçáo

divulg:da pelo canal "Àtençáo,

Vascaínos' e confirmada pelo

GloboEspone.com - eJá sÍna-

lazou o interesse de manter o

atacante Rossi.

O caso de Henríquez é o

mais simples. Ele tem con-
tÍato até dezembro. mas é
tttulaí absoluto da equlpe e

agrada ao técnico Vand€ílei

Luxemburgo - outro que está

em conversas para ÍenovaÍ. A

diÍetoria fez umã âvaliação e

incluiu o zagueiÍo no plane-

Jamento pàra 2020.

Com Guarín, a queltáo
dcpende muito mais da von-

complicada e vai dependeí
de multa paclêncla. Q Vasco
já sinalizou. g interese de
contar com o atletaem2O2O,

e o atacânte está muito bem

adaptado ao clube. Entre-
tanto, está emprestado pelo

Shen:hen, d+ Ch.ina.

A ideia é esperar acabar

iniciaí âs

A

quer o À

opçáo de atual
empréstimo ao alta:

5 milhões de dólares.

Rossi tem o contrato com

o Shenzhen se encetrando
em dezembro de 2020. lsso

significa que poderia assinar

um pré-acordo com outro
clube a partiÍ de julho. Por

causa de tantos tatores, a

negociaçáo e considerada

complexa e trataia com
muita càutela-

Avrso DE LtcÍrAçÃo- PREGÀo PRE5EN(IAL sRp- 03r /20r 9
-cpl - Â coMtssÁo PERMANENTE DE LrcrrAçÀo - poRTARtA

003/201 9 delaneiro de 20 1 9, comunicã que reallzãrá às I 4:00
horas, do dia 05 de dezembÍo de 2019, na sala da comissão
Pemanente de Licitaçáo, situada na Sede da Prefeitura Muni(i-
pal na Pça Bernardo Cmlho de Almeida NR. 863- Centro - Sáo

Bernardo-Ma,, PREGÃO PRESENCIAL SRP - 031/201 9-CPL tapo

menor pre(o para (ontrataçáo de empres especializada parã

fornecimento de seruiços de linksdeinternet para atendlmento
da Secretaria de Educaçáo da prefeitura de Sáo Bernardo,/MA.

A seÍ regida pelas normas deste Edítal, pelãs disposiçóes da
Lei FedeÍal n"10.520/2002 e subsidiaíiamente no que couber
â Lei n"8.666193 e demâis lê9islaçáo peítinente., O Edital, está

à disposiçáo dos interessàdos rc endereço supra. de 2" a óo

feira, no horário das 08:00ás l 2O0 horas, onde também pode-
rão ser obtidos esclarecimentos àdicionais, custo do Edital R§

30.00 (tinta reàÍs). 5ÃO BERNARDO - MA, 19 de noyembro de
20I 9- Pregoe,ta. Eliza Lima-

Avtso DE LrctrAçÁo. pREGÁo PRESENctAL sRp- 030/201
.CPL - A COMIssÁO PERMANENTE DE LICITÀçAO _

oo3/2019 dejaneiro de 2019, comunica que realiará às

horas, do dia 05 de dezembro de 20'19, na sala da
Permanênte de Licitaçáo, situadã nâ Sede dà PÍefeiturã
pal na Pça Bernardo Coelho de Almeida NR. 863- Centro -
BCrNArdO.MA,, PREGÀO PRÊsENCIAL SRP . O3O/201 g.CPL

menor preço para contrataçào de empresa especializada
fornecimento de eletrodomésticos e utenrílios de
para atendimento da preíÊitura de 5ão Bernardo/MA- A
regida pelas normas deste Edital, pelas disposiçóes da
Federal no1o.5202002 e subsidiâriãmente no que couber a

Lei n" 8.666/93 e dêmãis legislâção peÍtinênte.. O Edital, eçtá à

dispostçáo dos interssdos no endereço supra, de 2'a 6o feiía,
horário das 08:00 ás12:00 horas, ondetambém poderáo sel

esclarecimentos adicionais, custo Edital RS

íeais). sÀo BERNARDO novembro de
Pregoeira, Eliza Lima-

niátNt,
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§UMÁRlo:
01.... Aviso de Licitaçio

01, ÂVISO DE LÍCITAÇÀO, PRECÃO PRESENCIAL SRP-
O3O/20I9 {?L . A COMISSÀO PERMANENTE DE
LICTTÀÇÃ0 - PORTARIA m3l20l9 dq janelrq dc 1019,
uomunica quc rcrlizarri às 0t:00 horas, do üa 05 dc dczembro úc
20 I s, oa sala da Clomissào Permanerte de Licitação, sinradâ na

§cdc da Pretqitun Municipal na Pça Bernardo Coclho tk
Alncida NR. 861- Cenno - São BernardcMa,. PREG.4O
PRFSENCIAL SR.P - 030D01çCPL tipo mcoor preço para

contratÀÇôo de cmpresa osaccializada para l'ornecimento de
eleúodomêricos d ulen.rílios de coánha para atendimeaur da
prcÍ'citura de São BcrnardotMA. A ser regrda pclas normas dcstc
Ediul. pclas disposiçocs da Lci Fcderrl n'10.520/2fi)2 e

subsidiarianrcntc no quc couber a Lci n" 8.6óó,93 e dçmais
legislacão pcrlinente., O Edital. cstá à disposição dos interesgadrx

no eadcreço suprq dc 2.'a ó" !'ciru, no honírio das 0E:00 risl2:00
krras. onde também poderào ser obtrdos esclar*imentos
adicionais, custo do Edital R§ 30,00 (trinra reais). SÃO
BERNARDO - MA. l9 dc novembro de 2019- Pregoeira. Eliza
Líma

ÂVISO DE LICíTAÇÀO. PREGÃO PRESFNC'I^L SRP-
O3IDOI9 {?L - A T]OMISSÀO PERMÂNENTE DE
LICIT^ÇÁo - PORTARIA 00.1,':,019 de jaueiro de 2019.
cornunica quc realizará às 14:00 hora.s, do dia 05 dc dczembro de
101 9, na sala da ComissÀo Permanente de Licitação, sinrads na
Scdc da Prefeirura Municipal ua Pga Bcmanlo Coclho de
Almcida NR. E63- Cenuo - Sâo Bernardo-Mâ,. PREGÀO
PRfSIiNCIAL SRP - 03l40llCPL tipo Írcnor prs;o para

contratação de anpresa cspeclalrzada para tbmecimcnto de
sewíços de links de intcrnet para atordimcnm da Secrctaria de
Erlucaçào da prcfeirura rlc Sào BcruurdollvíA. A srr rcgida pclas

norma.s deste Ediul, pelas disposiçôes da tri Federal

n"10.520/2002 e subsidialiarncntc no qu€ coubrr a Lci n"
8.666/D3 e demais lcgislação pcnincntc., O Edital, çs[i à

disposiçio dos interessados no eadercço supra, dc 2" a 6' feir4 no

honirio das 08:00 rÁst2:00 horis onde também prxlerào ser
obtidos esclarccimcntm adicionais, cuÁto do Edital Ri§ 30,00
(trinu reais). SÀO BERNARDO - M4 19 de noverúro de 2Ol9-
Irrcgoeirn, Elizâ Líma

Pínto Couto

Secretaria de Comunicação
P.tponffír FroMiro Coslo

[-mail:

ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO

O Mutr:ciFio de São g€r traído/lúA dá BaÍantia da autsticidade dstê d@msto, derde que visualizado alravés do site:
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praça da Mãe D'água,
nas sextas-feirãs com grande pre,
sença de priblico.

ProieÍo 0a [mDrapa Du§oa auir
n(}vo§ llloroado§ Dam o Da[a$u

O babaçu é um produto da sobre suas potenciãlidades,
sociobiodlversidade brasileira toma o extntivismo e o pro
que gàrade a base da e(onG cessamento do babaçu pouco
mia extrativista de centenas atctiyos pdncipãlmente paB
de Íamílias, principalmente no csicvens.
MaGnhão, Tocantins, Pará e Proleto recé*aprovado da
Piaui. No m€rcàdo tràdicimal EmbGpa Cocai! tem o óietivo
de produtos do babaçu, o Ím de desenvolvs novo! prcês-
to é o principal (omponente sos e produtos alimentírios fei-
da pàlmeirà, pois amàzena tos (om a amêndoa de babaçu
seu componente mais nobre: a (om a possibilidade de ocupar
amêndoa. Todaüa, às prátios novos nichos de mercado a
tradicionãis de proressamento partir da agregàção de valor
da amêndoa e o baixo nível tec- ao produto. O propósito d pre
nológico na íàbri(ação de àii mover a intenção de (onheci-
mentos com babaçu tôm como mentos técni(os e tradicionais,
consequência baixa produti- aumentando o valor agregado
vid ralta de padroniza{ão da produção artÊ5anal (ôm a
e .\ -rempo d€ vída úúl de inclusão das quebradeiras de
pratev,em. Alim disso, o desco- coco no desenvolvimento des-
nhecimento dos ronsumidores ses processos e prodüos.

WaikirMarinho
ualkl'rrurinho6gmailcom

obras de aíahamento m 5 brir-
ros, incluindo oVinhais que alêm

do novo pavimento está tam
bém todo sinàliado, gàGntindo
mais mobilidade e *guança no
trânsito.

Ertre os bainos onde os *r-
úços seguem m andamento eç

ampliação do aspecto do turis-
mo, lma vez que, ambos pos-

suem todas as condições pãra
que isso ocom. sendo assim,
a cíação da Frer*€ será um
importante instrum€nto de in-
centivo e mobilização, no Íorta-
leclmento das pollticas voltàdãs
pâru essês dois segm€ntos, que
possuem Íorte atuação na nos-
sa opital, mas que cescem de
foma tÍmida", explicou o prrla-
mentar.

De acordo (om o textq
será de cmp€tência da Frente
propor e debets a lêgislação
voltada à consolidação e am-
pliago das políticas de Cuhun
e Turismo de São LuÍs, articular
cidadãos e entidades interes-
sadas em <riar me(anismos de
pãrtkipà(áo e inteG(áo das
drÍerent6 maniÍestaÍões cultu-
nís, bem cmo píopoíàs que

tornos foram vistos, princi-
palmente, na Estrada da Maioba,

chuvas que

estragos na
litana de São Os trans-

de 5ão Ls{s. Na reg6o lá forôm
uôanizados bainos como Mla
lsabcl, Residencial Paraíso, Gàn"

rharia erúr€ outro!, que recebe-
nm asíalto, imflantação de pon
te, obns de drenagem, pnçàs,
reíoma de es(olas ê lnidàde§
de çúde.

dente do IPHAN-MA; João An-
tônio Bàros Filho, presidente
da Associaçâo Baslleira da ln'
dúíria de Hotéis (ABIH'MA)
Luís Henrique, presidente do

Sindehotéis; e Antônio Fausto

§ilva, presidente da Fedenção
das Entidades Folclóricas e Cul-

tuGis do Estàdo do Marànhão.
Turismo em São Luí§ - D€s-

de o àno de 2016, o Obseryàtc
rio do Turismo yêm realizando
pesquisas em ação coniunta,
entre a Se(retaria de Estado

do Turismo (SETUR), a UniveF
sidade Federal do Maranhão
(UFMA), Prefeitura de São Luís,

lnstituto Fedenl do Marnnhão
e SEBRAE.

Foram realizadas duas
pesquisas de demandar uma,

duante a alta tempmda, €m

ianeiro de 20!9; outra, durant€
o (arnaval, em março de :or9,

,y

Pru9rama'§âo Luís em 0Dras' onega

oom a§talto novo no lÍaqui,Baffiga

HII§BàNAO§

O preÍeho Edivaldo Holada
-luníoí (PDT) ó€N hoje (dia :r)
com o asraltmento à área lta$rí
-Bâcangã, 0 píimeiÍo bairo cof}
terplado é a Vih Ba(anga, $e
r«ebrá c«e de 3 kn de paÉ
m€nbÉo. Miipinas e horn€ns
tnbalhm desde cedo na regláo.
Desde que Íci lmçado, no in.cb
do segmdo srmstre, o progr&
m São Luís m obns iá óegou
cm óras de asÍaltamento em
divws regillr da cidade.

Os mmdor6 da regiáofizÊ
am feía pan rereher o Íf,efei-
to Ediwldo. LoSo cedo quando

chegou pan vistoíar o irído
das obns, o pêdetista cwer-
sou corn o (merciante Osvaldo
Leite de Araúio, o 's2'Vâvá, que
estaw organimdo um chumç
€o paE recep€í@r o pedetista

em agEdsimefito à chegãda
dossÊrvisos na reúão.

Na área ltãqui BaGngã 05
sewiçc crmçm pela Rua

da União, m Vda Bacanga, mas

EdnHo corfimw na mmhá
de hoie, ao atompanhàr o inicio

dos trabalhoS que outros bair-
ros da regi'ão também teráo üas
àíahadas pela Pre{eitm de São

Luís.

Por meio do 5áo l-uk em
Obras iá Íoan finalizadas x

Promover melhoías paE o
desemolvímeÍÍto da atiüdade
turística e cuhural de íoma sus-
tentáY€|, Íortale(er a imagem
de 5ão Luís, dado úsibilidade
ao almdário de eventos do
municífo, e desenvolver Ís-
mas lnovadorâs de atuação nâ
promo(áo tur{sti(a. Esse5 fe
ram alguns dos temas
duBte a
realizada na

de 5ão Luís, neía
22, durànte a

EíÀDo Do tARÂNHÂo
PREÍEIN'RÀ TUIiICIPÀL OE TTÀTóES

Ct{P}o6.íif.6rr.ffiIt
ÂYrso oE ucrÍAçÂo

ToMADA DE PREçOS N'05iroí9. PRo(ESSO ÀDMINtSTRATtVo N1
)10.660.105Á019 ÍrPO DE LtClÍA(ÃC MENOR PREço. Ítpo DE EXTCU-

çÂ& INDIREÍÀ ÊMPREITADA GLOBAL OBjEIO C@tBta(áo de mpre
sa de ehgenharia pan ex«uçáo dos seMços de re(upeB(áo de 6tradà
vi(iEl que ligâ or Povoad6 Borgs à guÍiti Fric, seguiedo pva o Povc-
do 5ão Paulo até a eÍrü3da para o pov@do Onçá, üqndo oês(amento
da produçáo ruEl do Município de MatóÉMÀ Nos tem6 do (onvênlo
n", E5lolràol7-Ml, (ehkàdo ent ê a PEíeihrâ Múidpal d€ Mãtôes e
o MinistéÍio dà lnteShção Nacisà|. DÀTÀ DA ABERTURÀ í7lt2i2oi9.
HORÁRlo: oShlomtn ENDÊRE(O DA REALIZAçÃo Do CERTAME: Aveni-

da Mundico MoGi!, 5/N Cer*ro - CEP: 65.645 - ooo - Mât66 - MA. sala
de 5ss6es da (missão Pemanehte de tjdtàÍãúPt. AqUlStçÃO DO
EDITÂL Poderá ser (ffsuhàdo gntuihênte e àdquirido no hoÉÍio de
oShoomin as1:hoomin, d€ Segunda a Sexta - FeiE, na 5ede dE Cmiisáo
de Li(ftàÉo 5ito B Av. Mundi(o MoÊls, S/N". CENTRo, pelo prc(o de Ri
io,oo (Cinquenê reais), com a (omissão de Uqtação atEvég de DAM

SeEdo p€la Comissão de Lidtação- DEMAIS INFOnUnçóe§: eoderão so
adquiídàs via (oreio eletÍôli(o: cplmato6@ghàll,(om, e tamtÉm com
a Comissáo de Li(itàÉo no hoÉrio e endereço retÍo mmcimàdos nestà
publi(ãsão. PUBLIqUE-5L

Matoes-MA, )r de novehbro de:or9. Ferdihàndo Âràúio Coutinho-
Prer€ito, Minià do P€rp€tuo So(oro dà Sil@ Rib€irc - PÍ6iderit€ da CPL

EsÍADo oo tARÁNHÃo
\ pRtFEruRÁÍtulltclprDEsÃoErR{Atro
\íío ot ucne6o. pBEcÃo pREsENCtAL sRp- olorlor9 -cpl.A

COI\115SÂO PERMANENÍE DE u(rÍAçÁo -PORÍAR|A oo3âoí9 d€ janeiro
dero19,(omuniG quereàllzaráàs oE:oo hms, dodià05 dedezcmbrode
2019, É slâ de Comissão Peman.úe de U(itàçâo, §it6dà na S€de da
PreÍeitura Municiprl na Pça EemadoCelhodeAlmeida NR 861- CeítÍo
-Sáo 8emàrdo Mà,, PRE6ÃO PRESENCIALSRP- olo/2olg-CPL gpo menor
preço parà (ontrfiÉo de empreta especialiada pra íom*imnto
d€ cletrodomésticos c utensíi6 de cozinha pàc atildimerto da
preÍeiturà de São BmardolMÀ A ser reglda pelas noms deste Edital,
pelàs disp6i(6€s da tei Fed@l n'ro.5lohoo: e srô6idiàriàmeírte rc
que couber a Lei n' E.666lgJ, e demis le8i5laÉo p€rtinent€., O Edital,
eíá à dlsposi{áo dos lntêrcssadoi no endereÍo rupE, de )" a 6" ÍciÊ,
no honírio dàs oE:00 áí):oo hm!, ordr tdm&m poderáo rs obtidG
esdare(lmerÍtG adldonals, .usto do Editàl R§ lo,oo (trirúa rcak) 5ÃO
BERNARDO- MÀ 19 de nowmbro delng kegoeira, Eliza Uma

EÍÂDO DO TARAilHÃO
PREFEÍTI,RÂ raul{tcrp^L DE sÃo BETilARDo

Avrso DÊ LtcrTAçÃo. PREGÃo PRESENCTAL SRP- o3í:ot9 -cpl. A
coMlssÃo PERI\,IANENÍE DE LICÍTAçÃo - pORÍAR|A oolr:or9 de iâneiro
de:0r9, comunioqe reali2ará às r,llooh@5, do dia oSde de2êmkod€
2oi9, na sla da Cmlssão PmareÍtt€ de Lidta(ão, sitEdà na S€de da
PreÍeiturà Múicipí nà Pçà Bemúdo Coelho de Ameidà NR E6]- Cêítro
-5ão BEmardlMa,, PRE6ÁO PflESENctAL sRP- o1í2d9{PL tipo mnor
preço parà contÊtaçáo de empresà speciallzàda pàra ímecim€nto de
seruiçordê linksde internêt pâE àtffdimefro da s€(Ehrià de EduG(âo
da preíeitua de 5ão Bmrdo/MÀ À *r íegüa p€laí nomí destc
EditàI, pelàs disposiçó6 dà Lel Federal n.lo.Sroàoo2 e rübridarlàhente
no quecoub€rà L.i n'8.66619] e deúais le8islàçáo pertinente., O Edital,
está à dlsposiÉo dor lhtêresrados ho endere(o supr4 de 2" a 6'ÍeiÊ,
no horário dã5 06:00 iir):oo hdàs, onde tàmbém poderão ser obtidG
Ês.lnredments adirionais, (usto do Edital Ra lo,oo (trinta eàis) 5ÁO
BERNÀRDO- MA, t9 de novmbro de)or9- Pregoeic, Elha Llma

Câmara rcalixa üehate fiiaçao da ttente
Parlamenlar em üelesa fla 0u[tura e d0 lurismo

FaÍl amentar.
E5tevão

tão o poio Cohãtraq Cohab, Ca
hasema, Alemanha, lpase, alem
da Avenidã Guaiaiaras e muitos
oúJos.

A área ltaqúi-Be(angà tem
rsebido importãntes iw€stí-
mentos desde 2o1J quardo o
pedetista usmiu a Prefeitun

üabili?m o desenvolvimento
do TuÍismo, e prmover úcon-
tros e debates em apoio à ela-
bmçáo de um Plano Munidpal
de Cuhura e Íurismo, além de
propor à discussão sobre legis-
laçâovoltada à consolidaçáo e a

ampliaçáo das políticas voltadn
parã o trtor.

A meJa de honra íoi rom-
postà pelo vereàdor Estevão
ÀBgáo (PSDB), presidindo a

audiência; vereadom Bárbam
Soeiro (PSC), ocupando a r" se
cretária; Antônio .losé Bitten-
(ourt Albuquerque Júnior, se
cretário de Estado do Íurismo,
representando o govemador
do Estado, FIáüo Dino (P(doB);
Maria do Socoro Araúio, se-
cretária Municipãl do Tuísmo,
representando o preÍeito, Edí-

valdo Holanda Júnior (PDT);

Maurício ltap.ry superinten-

reqGrirento
digim à Früte
destacN que o setor
potsui poteôcial, na geGÉo de
mprego e renda, em todãs a5

regiôes da (aÍital e do Ertàdo,
"A e(onmia de São tú

e do Mannhão, carece dsa

NOTÀ O

ffi

-

C-N,PJ. n" 29raoí rt20003{2, A ãryH AEROISÀ COtIERCIAI DE
COTBUSÍIVEIS E SERVIÇGi ERELI mme dê fatrtasiô AEROíSÂ
AUAnON - torna Púb[@, sre rec€bcu funto à secttada ilunicipãl
do Ítlolo Ambientc - SEirtÀ a Li6ça dr Opangão - LO. -
com o objêüvo d. ope6 s r[üdaills óc Cméri, Vaêllila dr
CombusúycÍs paE Vcidh6 AúüofúB (JET A-í (querecne da
ayiação)- @nlmê Prcc, n,' 7U2019, bcâliada m Rua Proictada,
§\n, Sotor Afiídm, Zffi REI runicíplo de BarsiÍlnhas (ÀlA).

COITIUNIIADO

A-P DA coSTÀ IIoVELARIÀ CNPJ n." ,1.263.6E2r0001.11, tffit
púhÍ@, que Eebd da Seqetarh dê Estado do ltleio Ambiente r
Recumos lidumi§-SEMA/|A, a Lienç, dê Op.Eção L.O. SEMA n.
o í11352020,9 {.+rc6so r.' IG2684/2016), rêrffii,! à autoriução
pan: Fab.icaÉo dê êquipsm&tos deúanspdlr não espccificados
antsrigmeite, execulada ro seguinle endsreço: Rodgvia BR222,
loní67, Bwitizinho, tlunlEípio d€ Bu,íicupu - llÀ

[0tftuNI[.{D0

EXtra. § lxmÀ*HrÀ[Ào@)Êüilt .toit 6lt8 9852$597{ sÃo LUIs.tÁ
rx)f[r(x), 24lsrcrrrDÂ-rERÂ, 25 DE rovEttBRo DE 2()19

I

: EDIVALDO]UNIOR IONVERSANDO COM MORADORES DA V4A BACANGA (FOTOÁ 8AÊTA)
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