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EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO SINDICATO 

DOS AUDITORES FISCAIS DA RECEITA ESTADUAL DO MARANHÃO – SINDAFTEMA 

– FORMATO HÍBRIDO. 

 

O Presidente do Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Estadual do Maranhão – 

SINDAFTEMA, no uso de suas atribuições e considerando as disposições do artigo 18, alíneas “a” e “b” 

combinado com o artigo 23, alíneas “a” e “b”, e artigo 26 do Estatuto Vigente, convoca os filiados em 

pleno gozo de seus direitos, para se reunir no dia 03 de fevereiro de 2023 em Assembleia Geral 

Ordinária, em formato híbrido (virtual e presencial), sendo o presencial na cidade de São Luís/MA, 

no auditório do Edifício Executive Lake Center, localizado na rua das Andirobas, S/N, Quadra 99, Bairro 

Jardim Renascença, CEP: 65075-040, às 8:30h em primeira convocação, com maioria absoluta dos seus 

filiados em dias com suas obrigações sindicais, e em segunda convocação às 9:00h, com qualquer número, 

para deliberar sobre a seguinte pauta: 

 

a) Prestação de contas do exercício de 2022; 

b) Orçamento para o exercício financeiro de 2023; 

c) Demandas Judiciais e propostas salariais. 

 
 O acesso virtual à Assembleia (ID e senha) será disponibilizado no e-mail e/ou WhatsApp de cada 

associado cadastrado. Caso haja dúvida quanto ao cadastramento, o associado deverá comunicar ao 

SINDAFTEMA, através do e-mail sindaftema@gmail.com ou dos telefones (98) 3227-8483 e (98) 3301-

7454, até 02 de fevereiro de 2023 (de 8h às 12h e das 14h às 18h), o seu e-mail ou número do Whatsapp 

para encaminhamento do acesso à Assembleia.  

 

São Luís-MA, 27 de janeiro de 2023. 

 

Laudimar de Jesus Santos Rabelo Filho 

Presidente do SINDAFTEMA 
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO SINDICATO 
DOS AUDITORES FISCAIS DA RECEITA ESTADUAL DO MARANHÃO – SINDAFTEMA 
– FORMATO HÍBRIDO. 

 
O Presidente do Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Estadual do Maranhão – 

SINDAFTEMA, no uso de suas atribuições e considerando as disposições do artigo 18, alíneas “a” e “b” 

combinado com o artigo 23, alíneas “a” e “b”, e artigo 26 do Estatuto Vigente, convoca os filiados em 

pleno gozo de seus direitos, para se reunir no dia 03 de fevereiro de 2023 em Assembleia Geral 
Ordinária, em formato híbrido (virtual e presencial), sendo o presencial na cidade de São Luís/MA, 

no auditório do Edifício Executive Lake Center, localizado na rua das Andirobas, S/N, Quadra 99, Bairro 

Jardim Renascença, CEP: 65075-040, às 8:30h em primeira convocação, com maioria absoluta dos seus 

filiados em dias com suas obrigações sindicais, e em segunda convocação às 9:00h, com qualquer número, 

para deliberar sobre a seguinte pauta: 

 

a) Prestação de contas do exercício de 2022; 

b) Orçamento para o exercício financeiro de 2023; 

c) Demandas Judiciais e propostas salariais. 

 
 O acesso virtual à Assembleia (ID e senha) será disponibilizado no e-mail e/ou WhatsApp de cada 

associado cadastrado. Caso haja dúvida quanto ao cadastramento, o associado deverá comunicar ao 

SINDAFTEMA, através do e-mail sindaftema@gmail.com ou dos telefones (98) 3227-8483 e (98) 3301-

7454, até 02 de fevereiro de 2023 (de 8h às 12h e das 14h às 18h), o seu e-mail ou número do Whatsapp 

para encaminhamento do acesso à Assembleia.  

 

São Luís-MA, 27 de janeiro de 2023. 

 

Laudimar de Jesus Santos Rabelo Filho 
Presidente do SINDAFTEMA 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSA
AVISO DE CHAMADA PÚBLICA. CHAMADA PÚBLICA N° 001/2023-SEMED. 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2023. A Prefeitura Municipal de Raposa, 
por intermédio da sua Secretária Municipal de Educação, nomeada pela Portaria 
GP nº 005/2021, torna público que a Chamada Pública nº 001/2023-SEMED, 
cujo objeto é a aquisição de Gêneros Alimentícios Diretamente da Agricultura 
Familiar e do Empreendedor Familiar Rural ou de Suas Organizações, para o 
Atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar-PNAE, conforme 
Anexo I do Edital, realizar-se-á em 24.02.2023, às 09h00min, na Sala de Sessão 
da Comissão Permanente de Licitação-CPL, desta Prefeitura, localizada na 
Avenida dos Pescadores, s/nº, Jardim das Oliveiras. CEP: 65.138-000 - Raposa/
MA. A entrega da Documentação para Habilitação e Projeto de Venda será 
no período de 31.01 a 23.02.2023, das 08h00min às 12h00min, de segunda a 
sexta-feira, na sede da Secretaria Municipal de Educação-SEMED, localizada na 
Avenida dos Pescadores, s/nº, Inhaúma. CEP: 65.138-000 - Raposa/MA. O Edital 
foi redigido na forma da Lei Federal nº 11.947/2009 e Resolução CD/FNDE nº 
006/2020, alterada pela Resolução CD/FNDE nº 020/2020 e pela Resolução CD/
FNDE nº 021/2021, aplicando subsidiariamente, no que couber, a Lei Federal 
nº 8.666/1993 e suas alterações posteriores e demais normas regulamentares 
pertinentes à espécie; e, está à disposição dos interessados, de 2º a 6º feira, 
no horário das 08h00min às 12h00min, na Comissão Permanente de Licitação-
CPL e/ou na Secretaria Municipal de Educação-SEMED desta Prefeitura, no 
mesmo endereço, e nos sites https://www.raposa.ma.gov.br/ e https://site.tce.
ma.gov.br/, onde poderá ser consultado e obtido gratuitamente. Raposa/MA, 
26 de janeiro de 2023. VERISMAR GOMES DA SILVA - Secretária Municipal de 
Educação

 
 
 
 
 
 
 
 

 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA REFORMULAÇÃO  

DO ESTATUTO SOCIAL 
 
 
 
 
A ASSOCIAÇÃO DE MICROS EMPRESÁRIOS DO RAMO DE 
BARES E RESTAURANTES DA AVENIDA LITORÂNEA, com 

endereço na Av. Litorânea nº 21-B – Calhau CEP: 65.071-377, São 

Luís/Ma sob o nº do CNPJ 41.479.619/0001-08 – São Luís/Ma, 

convoca todos os membros da diretoria efetiva, suplentes e 

associados para ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA da 

Associação que trata da reformulação do Estatuto Social a realizar-

se às 14:30 horas do dia 01/02/2023 na Sede do Sindicato 

Empresarial de Hospedagem e Alimentação do Maranhão, na AV. 

dos Holandeses s/n quadra 24 – cond. Fecomércio/Sesc/Senac – 

Ed. Francisco Guimarães e Sousa 2º andar sala 206 Renascença II 

CEP: 65.075-650, São Luís/Ma sob o nº do CNPJ nº 

06.346.936/0001-55. 

 

 
São Luís, 27 de janeiro de 2023. 

 
 

 
WALTERNOR COSTA SILVA 

Presidente 

RETIFICAÇÃO – EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL 
EXTRAORDINÁRIA

O SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO PÚBLICO 
MUNICIPAL 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, vem Retificar 
o Edital de Convocação publicado na Editoria Nacional, pág. 7, em 
24/01/2023, para dele fazer constar as alterações abaixo indicadas: 
onde se lê no local/ endereço: no dia 4 de fevereiro (sábado) de 
2023, no hotel Abbeville, localizado na Av. Marechal Castelo Branco 
500,  São Francisco, São Luís -MA, CEP 65070-510, às 8h30min, em 
1ª convocação e a partir das 9h, em 2ª convocação Leia-se: Sede do 
Sindeducação, Av. 14, casa 46, COHAB Anil III CEP - 65050-270 São 
Luis – MA,  às 8h30min, em 1ª convocação e a partir das 9h, em 2ª 
convocação

São Luís (MA), 27 de janeiro de 2023

Regina Sheila Bordalo Martins
Presidente do SINDEDUCAÇÃO

STF investiga envio de informações 
falsas sobre situação dos yanomami
O Supremo Tribunal 
Federal (STF) informou 
nesta quinta-feira (26) que 
foram detectados indícios 
de descumprimento de 
determinações da Corte e 
do envio de informações 
falsas envolvendo a situação 
da população indígena 
yanomami. Segundo o 
tribunal, após a identificação 
dos responsáveis, haverá 
processo para punição.
A situação dos yanomami é 
acompanhada pela Corte desde 
2020. Durante o governo de 
Jair Bolsonaro, foram abertos 
dois processos que tratam da 
proteção dos indígenas contra 
a covid-19 e a determinação 
de um plano de expulsão de 
garimpeiros e madeireiros 
de sete terras indígenas, 
entre elas, a Terra Indígena 
Yanomami, em Roraima.
As determinações do STF 
envolveram o envio de 
alimentos, medicamentos, 
combustíveis e o uso de força 
policial para proteger as 
comunidades.
De acordo com a Corte, 
as medidas adotadas pelo 
governo anterior não seguiram 
o planejamento aprovado 
pelo STF e “ocorreram com 
deficiências”. Conforme 
os dados dos processos, o 
governo teria realizado “ciclos 
de operações de repressão 

ao garimpo ilegal na terra 
yanomami”. 
A crise que afeta as 
comunidades da Terra 
Indígena Yanomami levou 
o governo federal a decretar 
Emergência em Saúde Pública 
de Importância Nacional para 
combate à desassistência 
sanitária dos povos que 
vivem na região. A portaria 
foi publicada na noite da 
última sexta-feira (20) em 

edição extra do Diário Oficial 
da União. No sábado (21), 
o presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva e ministros de 
Estado visitaram Roraima para 
acompanhar a situação dos 
indígenas.
Motivado pelas denúncias 
de que a atividade ilegal 
de garimpeiros está 
contaminando os rios que 
abastecem as comunidades 
locais, o governo federal 

enviou para a Terra Indígena 
Yanomami, no início da 
semana passada, técnicos do 
Ministério da Saúde que se 
depararam com crianças e 
idosos desnutridos, muitos 
pesando bem abaixo do 
mínimo recomendável, além 
de pessoas com malária, 
infecção respiratória aguda e 
outras doenças sem receber 
qualquer tipo de assistência 
médica. (AGÊNCIA BRASIL)

Situação dos yanomami é acompanhada pela cúpula do Supremo Tribunal Federal desde 2020

Governador sanciona a lei que institui campanha 
de incentivo ao empreendedor rural no Maranhão

O governador Carlos Brandão (PSB) 
sancionou a Lei 11.886/2023, originária 
do Projeto de Lei 416/2022, do deputado 
Arnaldo Melo (PP), que institui a 
campanha de incentivo ao empreendedor 
rural no Maranhão. A ação deverá ser 
realizada, anualmente, na segunda 
quinzena do mês de julho, tendo como 
ponto alto o dia 28, data em que é 
comemorado o Dia do Agricultor.  
A lei tem como objetivo capacitar o 
empreendedor rural para uma gestão 
mais eficiente de seu empreendimento, 
visando à geração de emprego e renda, 
promovendo a difusão de tecnologias e 
inovações, impulsionando investimentos 
voltados ao agronegócio e integrando 
políticas agrícolas, ambientais, 
educacionais, de assistência técnica e de 

extensão rural.  
A lei também visa fomentar o 
empreendedorismo, o cooperativismo, 
o planejamento e o uso de técnicas de 
produção e comercialização, objetivando 
o desenvolvimento rural, bem como 
fortalecer a cooperação no setor público 
e privado e incentivar a elaboração 
de projetos relacionados a atividades 
agrícolas e não agrícolas com potencial 
para expansão.  
Durante a campanha, o Poder Executivo 
deverá realizar ações, podendo ser 
em parceria com o setor privado, que 
estimulem o empreendedorismo nas 
escolas rurais e universidades para 
despertar o interesse em relação às 
atividades voltadas ao desenvolvimento 
rural.  

Sindicatos pedem 
bloqueio de bens de 
sócios da Americanas 
Centrais sindicais ingressaram com uma ação 
civil pública na Justiça de Brasília contra a 
Americanas e os acionistas de referência da 
empresa, os bilionários Jorge Paulo Lemann, 
Beto Sicupira e Marcel Telles.
No pedido, entidades como a Central Única 
dos Trabalhadores (CUT), União Geral 
dos Trabalhadores (UGT) e Força Sindical 
(FS) pedem o bloqueio de bens dos sócios 
para o pagamento de verbas trabalhistas de 
funcionários, caso a falência da varejista seja 
decretada.
Na semana passada, a 4ª Vara Empresarial do 
Rio de Janeiro aceitou o pedido de recuperação 
judicial da Americanas. No processo, a 
empresa tentará renegociar dívidas de R$ 43 
bilhões. Caso não consiga chegar a um acordo 
com seus credores, a varejista pode quebrar.
As centrais sindicais lembram que a 
Americanas tem, atualmente, 44 mil 
empregados. Além dos trabalhadores que estão 
na ativa, a ação busca garantir a indenização 
a 17 mil trabalhadores que ingressaram com 
ações trabalhistas contra a empresa nos últimos 
anos. No total, as ações em curso podem gerar 
mais R$ 1,5 bilhão a pagar pela Americanas. 
Para assegurar o pagamento desse R$ 1,5 
bilhão mais o valor ainda desconhecido de 
verbas rescisórias, os sindicatos recorrem a um 
instrumento chamado de desconsideração de 
personalidade jurídica. Na prática, o dispositivo 
garante que, esgotado o patrimônio da empresa, 
os bens dos sócios sejam bloqueados para 
assegurar o pagamento de indenizações.
A ação pede a responsabilização dos 
“acionistas de referência pela fraude contábil 
que se desenrolou durante anos na empresa e 
que inflou artificialmente não só o lucro, mas 
os dividendos distribuídos”. 

(PORTAL METROPOLES) 

Abastecimento de água no Nordeste 
é ofertado a 74,7% da população 
O atendimento com rede de 
abastecimento de água no Brasil 
chega a 177 milhões de habitantes, ou 
84,2% dos brasileiros, de acordo com 
dados divulgados pelo Ministério do 
Desenvolvimento Regional (MDR). 
Mas quando o recorte é feito na região 
Nordeste, apenas 74,7% da população é 
abastecida.  
Além disso, dos quase 58 milhões de 
habitantes do Nordeste, pouco mais de 
47 milhões se beneficiam com algum 
tipo de manejo e drenagem de águas 
pluviais. Dos 1.794 municípios da região, 
apenas 18% possuem sistema exclusivo 
de drenagem. Como comparação, no 
Sudeste o valor é superior a 55%. 

O objetivo do setor é mudar esse 
panorama até 2033, elevando o 
abastecimento de água para alcançar 
99% dos brasileiros, como preconiza o 
Marco Legal do Saneamento. A meta 
também é fazer com que, pelo menos, 
90% dos habitantes possam contar com 
coleta e tratamento de esgoto. 
Sancionado pela Presidência da 
República em julho de 2020, o novo 
marco legal do saneamento básico visa 
modernizar o ambiente regulatório 
nacional, com o intuito de estabelecer 
novas alternativas de financiamento 
e mecanismos para universalizar os 
serviços. 

(COM INFORMAÇÕES DO BRASIL 61) 

DIVULGAÇÃO


