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EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO PÚBLICO MUNICI-
PAL DE SÃO LUÍS – SINDEDUCAÇÃO, pessoa jurídica devidamente 
registrada, CNPJ 05.642.608/0001-33, com sede na cidade de São Luís, 
Estado do Maranhão, na Avenida 14, n. 46, III Conjunto da Cohab Anil, 
CEP 65.076-270, representada neste ato pela Presidente, Srª Regina 
Sheila Bordalo Martins, convoca os professores da rede pública munici-
pal de São Luís - MA para participarem de Assembleia Geral Extraordi-
nária a ser realizada no dia 12 de julho de 2022 (terça-feira), no Salão 
Mezanino do Hotel Abbeville, localizado na Av. Castelo Branco, nº 500 
- São Francisco, às 15h em 1ª convocação e 15h30min, em 2ª convo-
cação com qualquer número de professores (as) presentes, para tratar 
das seguintes pautas: 01- Informes Gerais; 2– Precatórios do Fundef. A 
participação com direito a voz e/ou voto será garantida a todos e todas 
que participarem da assembleia de forma presencial. As deliberações 
tomadas nesta assembleia prevalecerão para todos os fins de direito, e 
a ela se vinculam os (as) trabalhadores (as) sindicalizados (as) ou não à 
entidade sindical.

São Luís (MA), 05 de julho de 2022.

Regina Sheila Bordalo Martins
Presidente do SINDEDUCAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO
ADIAMENTO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura M. de Coelho Neto-MA, por meio da Sec. M. de 
Planejamento e Gestão, torna público para conhecimento dos 
interessados que a licitação na modalidade Pregão Eletronico 
026/2022. do tipo menor preço, para Contratação de empresa 
especializada em coffee break para atender as demandas das 
secretarias municipais do município, por meio de registro de pre-
ços, prevista para o dia 01/07/2022 às 08:00 horas foi adiada 
para o dia 11/07/2022 8:00 horas. A licitação será realizada atra-
vés do uso de recursos da tecnologia da informação, site https://
www.portaldecompras publicas.com.br, sendo presidida pelo 
Pregoeiro desta Prefeitura. Edital :https://www.portaldecompras-
publicas.com.br;  http://www.transparencia. coelhoneto.ma.gov.
br/acessoInformacao/licitacao/tce. Esclarecimentos adicionais 
no Portal de Compras ou através do e-mail: cpl.coelhoneto.ma@
gmail.com. Coelho Neto - MA, 29 de Junho de 2022. Sérgio Ri-
cardo Viana Bastos – Secretário M. de Planejamento e Gestão.

OBJETO: Contratação de empresa especializada para PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS 
DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS, ENGLOBANDO DESINSETIZAÇÃO, 
DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO, para atender as necessidades da POLICLÍNICA DO 
COROADINHO, unidade a ser administrada pela Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares – 
EMSERH.
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR LOTE.
DATA DA SESSÃO: 28/07/2022, às 15h, horário de Brasília.
Local de Realização: Sistema Licitações-e (www.licitacoes-e.com.br).
Edital e demais informações estão disponíveis em www.emserh.ma.gov.br e www.licitacoes-e.com.br. 
Informações adicionais serão prestadas na CSL/EMSERH, localizada na Av. Borborema, Qd-16, n° 25, 
Bairro do Calhau, São Luís/MA, no horário de 8h às 12h e das 14h às 18h, de segunda a sexta, pelos 
e-mails csl.emserh.ma@gmail.com e/ou gabrielle.emserh@gmail.com, ou pelo telefone (98) 
3235-7333.

São Luís (MA), 30 de junho de 2022
Gabrielle Duarte Pires Cutrim

Agente de Licitação da CSL/EMSERH

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 179/2022 – CSL/EMSERH

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 56.009/2022 – EMSERH

A Casa Civil do Estado do Maranhão, por meio do seu Pregoeiro Oficial, torna público aos interessados 
que realizará licitação na modalidade Pregão, sob a forma Presencial, de nº 003/2022 - CSL/CC, cujo 
objeto trata do fornecimento de material gráfico do tipo capas de processo, visando atender as 
necessidades da Casa Civil do Estado do Maranhão. O recebimento e a abertura dos envelopes de 
Proposta de Preços e Documentação de Habilitação serão em Sessão Pública a ser realizada às 9h30 do 
dia 19 de julho de 2022, na Sala de Licitações da Casa Civil localizada no 9° andar do Edifício João 
Goulart, situado na Av. Pedro II, nº s/n, Centro, nesta Capital. O Edital e seus anexos estão à disposição 
dos interessados na sala da Comissão Setorial de Licitação de 2ª a 6ª feira, das 8h às 19h, onde poderão 
ser consultados e obtidas cópias gratuitamente. Esclarecimentos adicionais deverão ser protocolados na 
Comissão Setorial de Licitação no horário de expediente. O Aviso de Licitação assim como cópia do Edital 
estarão também disponíveis para consulta nos sites da Casa Civil (www.casacivil.ma.gov.br) e do Portal 
de Compras Governamentais (www.compras.ma.gov.br/home).

São Luís, 30 de junho de 2022
Alexandre Mubarack Ayoub Maluf Filho

Pregoeiro Oficial/CC

ESTADO DO MARANHÃO
CASA CIVIL

COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2022 - CSL/CC
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 89.164/2022 - CC

A Secretaria de Estado da Agricultura Familiar – SAF, torna público que recebeu da Secretaria de 
Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais - SEMA, em 28/06/2022, a Outorga de Direito de Uso de 
Água (ODU) nº 05010062022/2022, Poço Tubular, cujas coordenadas geográficas são: Lat. 4º39’53,67”S 
e Long. 44°44’49,66”W, com vazão autorizada de 7,80 m³/h, com tempo de bombeio de 6 h/dia, com 
validade de 5 anos, situado no Povoado Encantado, s/nº, zona rural, município de Bernardo do Mearim, 
Estado do Maranhão, para fins de consumo humano de pequeno núcleo populacional, conforme dados 
constantes no E-Processos n° 53697/2022.

DIEGO FERNANDO MENDES ROLIM
Secretário de Estado da Agricultura Familiar

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA FAMILIAR - SAF

COMUNICAÇÃO

A importância das energias limpas para o Maranhão
No dia 27 de junho passado, 
demos início à elaboração da 
Política Estadual de Energias 
Renováveis e Hidrogênio 
Verde em uma reunião com 
os membros da comissão 
criada para tal fim, além de 
convidados.  
O ponto alto da reunião foi 
a palestra do engenheiro 
Jurandir Picanço, consultor 
da Federação de Indústrias do 
Ceará (FIEC) e especialista em 
Energia. O nome da palestra 
foi “O Cenário Mundial e 
perspectivas do NE com 
energias renováveis e H2V”. 
Ele começou mostrando a 
necessidade da mudança, pois 
o Setor de Energia responde 
por 72% das emissões globais 
de gases de efeito estufa 
(2013). 
Assim, fica evidente que o 
êxito de qualquer política 
para limitar o aumento da 
temperatura a 1,5º até 2050 
será impossível sem a adoção 
de energia limpa, sem emissão 
de gases de efeito estufa, 
como preconiza o Pacto de 
Glasgow. Segundo a IRENA, 
a redução de emissões até 
2050 será feita através de seis 
avenidas tecnológicas: captura 
de carbono-14%; captura de 
carbono e armazenamento-6%; 
Hidrogênio-10%; 
Eletrificação-20%; Energias 
Renováveis- 25%; Eficiência 
Energética- 25%.  
Como se vê, os maiores 
destaques são Eficiência 
Energética, Energias 
Renováveis, Eletrificação, 
Hidrogênio Verde. O 
hidrogênio verde será um 
facilitador da transição 

para descarbonizar diversas 
atividades. Há várias cores 
de hidrogênio conforme a 
emissão de carbono, em kg de 
CO²/ Kg de H2. 
O único que com emissão 
zero é o Verde, obtido com 
energia renovável e eletrólise. 
No custo do H2V, a energia 
renovável representa até 70% 
dos custos e seu uso vai do 
Transporte, Combustíveis 
Sintéticos, Mistura com 
Combustíveis Fósseis, 
Amônia/Fertilizantes, 
Produção Metalúrgica, 
Química/ Farmacêutica/
Alimentos e Geração de 
Energia.   
A oportunidade que temos com 
a produção do H2V é muito 
grande, pois muitos países 
não têm potencial de energias 
renováveis para atender suas 
demandas. O H2V pode ser 
armazenado e transportado de 
regiões produtores para regiões 
consumidoras, substituirá 
os combustíveis fósseis 
na maioria das aplicações, 
o H2V é combustível e 
vetor energético para a 
descarbonização do planeta.  
Uma comparação interessante 
é a de veículos elétricos a 
bateria ou a hidrogênio. O peso 
das baterias de um Tesla 3, 
por exemplo é de 480 kg e um 
tanque de hidrogênio em um 
Toyota Mirai é de 88kg. 
O negócio do H2V é 
superlativo, um negócio 
gigantesco de 110 milhões 
de toneladas e 150 bilhões de 
dólares anuais. Atualmente, 
apenas 1% do hidrogênio 
utilizado é verde, sendo que 
a projeção para 2050 é acima 

de 90%. Um mercado que se 
abre para todo o Nordeste, 
de números e importância 
indiscutíveis.  
Maior no Nordeste - O 
potencial de energias 
renováveis no Brasil é superior 
17 vezes à demanda em 
2050. E a Matriz da Energia 
Elétrica Brasileira é 3,2 vezes 
mais renovável que a média 
mundial. A Matriz Energética 
Brasileira é 48,3% renovável, 
enquanto a média mundial é de 
apenas 11,4%. 
Os custos de energia renovável 
no Brasil são competitivos e a 
percentagem de redução nos 
últimos sete anos foi de menos 
63% na produção de energia 
solar fotovoltaica e menos 
45% na eólica. E a estimativa 
atual do potencial do Brasil 
é de 880 GW, sendo que a 
participação do Nordeste é de 
52%. 
Além disso, o Fator de 
Capacidade (relação entre 
a produção efetiva pela 
capacidade total máxima no 
mesmo período) é bem maior 
no Nordeste 43,3 % do que a 
do Brasil 40,8% e do mundo 
34%, portanto, sob todos os 
aspectos nossas vantagens 
se impõem. Além disso, a 
região Nordeste está quase 
toda dentro da área de maior 
potencial solar - Nordeste 5,5 
kWh/ m² dia, Brasil 4,9, China 
4,6 Alemanha 2,9.  
Tomando como fonte a 
IRENA, o Brasil deverá ter 
H2V verde mais barato do que 
o H2 azul já em 2024. E será o 
líder com menor custo global 
em 2050. 
A Matriz de Energia Elétrica 

no Maranhão é formada por 
66,3% de termelétricas; eólica, 
9,5%; hidroelétrica, 24,2% 
e fotovoltaicas, 0,0%. Essa 
geração está distribuída em 
Santo Antônio dos Lopes 
com 1.906,5 UTE; Estreito, 
1087,0 UHE; São Luís, 440,1 
UTE; Miranda do Norte, 
331,7 UTE; Imperatriz, 256,1 
UTE; Barreirinhas 226,3 
EOL; Paulino Neves, 205,2 
EOL. Em geração distribuída, 
o Maranhão ocupa o quarto 
lugar no Nordeste sendo 
principalmente Residencial, 
com 63,96% e comercial, 
27,8%.  
O crescimento do PIB per 
capita dos municípios, 
entre 2010 e 2016 na média 
do Brasil, foi 79% e nos 
municípios com eólicas foi de 
164%, ou seja os municípios 
com energia eólica instalada, 
cresceu mais que o dobro, 
comparando com a média 
nacional. 
E os impactos 
socioeconômicos no que 
se refere ao IDHM e PIB 
Municipal, os municípios 
que têm parques eólicos 
tiveram uma performance 
20,19% e 21,15% melhor, 
respectivamente, para esses 
dois indicadores. Este é um 
resultado que mostra que 
não há dúvidas: a energia 
eólica chega e os seus efeitos 
positivos multiplicadores 
impactam nos indicadores dos 
municípios.  O Nordeste e o 
Maranhão só têm a ganhar 
em uma economia verde. É 
uma grande chance que não 
podemos negligenciar.  

Governo do Maranhão 
inaugura restaurante 
popular no São Raimundo 
A população do bairro São 
Raimundo e região passa 
a contar com importante 
equipamento de segurança 
alimentar, garantido pelo 
Governo do Estado. Em 
agenda nesta segunda-feira (4), 
foi inaugurada uma unidade 
da rede de Restaurantes 
Populares. Este é o restaurante 
de número 125 entregue pela 
gestão estadual. O programa é 
coordenado pela Secretaria de 
Estado do Desenvolvimento 
Social (Sedes).
O restaurante servirá 750 
refeições no almoço e 
jantar pelo valor simbólico 
de R$ 1. As refeições são 
preparadas com orientação 
de nutricionistas e 
incluem sobremesa. Além 
do alimento, a rede de 
restaurantes também oferta 
aos usuários capacitações e 
realiza atividades com foco 
na segurança alimentar. O 
Governo do Estado possui a 
maior rede de Restaurantes 

Populares do Brasil, tendo 
garantido este benefício 
a todas as regiões do 
Maranhão.
"Foi uma reivindicação da 
população e esse restaurante 
no São Francisco vai reforçar 
a maior rede de segurança 
alimentar do país, que é do 
Maranhão. Uma rede segura”, 
pontuou o titular da Sedes, 
Paulo Casé Fernandes.
O secretário informou ainda 
a ampliação do programa 
Vale Gás, outra iniciativa 
do Governo do Estado. O 
programa entra em sua quarta 
etapa e vai contemplar mais 
de 100 mil maranhenses. 
“Temos certeza que essas 
duas políticas vão reforçar 
a segurança alimentar em 
nosso estado. Estamos felizes 
pelas metas e missões que 
foram dadas pelo governo 
e queremos chegar a 150 
Restaurantes Populares por 
todo o Maranhão, até agosto”, 
ressaltou.

A secretária adjunta da 
Sedes, Lourvídia Caldas, 
destacou a importância de 
mais uma entrega na área 
da segurança alimentar. “O 
Governo do Estado tem feito 
um importante esforço para 
a ampliação dessa rede de 
segurança alimentar”, frisou.
Líder comunitário no bairro, 
Manoel de Jesus destacou que 
há muito tempo a população 
esperava pelo restaurante. 
"Agradecemos a todos que 

proporcionaram isso para 
nós. É uma felicidade para 
quem vive aqui. São várias 
pessoas que precisam e 
parabenizo o Governo por 
esse trabalho social”, disse. 
A aposentada Rose Mary 
Nascimento enfatizou que 
o restaurante “representa 
muito, pois temos muitas 
pessoas carentes no bairro 
que terão uma alternativa 
para suprir a necessidade da 
alimentação”. 

O secretário de Desenvolvimento Social, Paulo Casé Fernandes, 
participa da inauguração do Restaurante Popular no São Raimundo

DIVULGAÇÃO

José Reinaldo
O ex-governador José Reinaldo Tavares escreve às terças-feiras para o Jornal Pequeno


