
AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO CRMV/MA 0002/2022

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO 
MARANHÃO (CRMV-MA), torna público o Chamamento Pú-
blico para prospecção do mercado, visando futura aquisição 
de Sala(s) Comercial (ais). Os pedidos de esclarecimentos 
serão conforme previsto no Edital. Cópia do Edital estará 
disponível no site: https://www.crmvma.org.br/chamamento-
-publico/

M L LEMOS EIRELI
CNPJ Nº 10.526.076/0001-09

M L LEMOS EIRELI torna público, que RECEBEU da Secretaria de Estado do Meio 
Ambiente e Recursos Naturais, em 19/09/2022 Licença de Operação nº 1188660/2022 
para a atividade de fabricação de águas envasadas, com validade até 19/09/2026, si-
tuada à Rodovia MA 206, Km 12, Povoado Fortaleza, Município de Carutapera, Estado 
do Maranhão, conforme dados constantes no processo n° 84077/2022.

COMUNICADO IMPORTANTE

Comunicamos a sociedade em geral, especialmente à classe 
empresarial, que adquiriram os convites do evento da ASFEM, que 
séria realizada no dia 08/10/2022, que o mesmo foi prorrogado para 
o dia 17/12/2022. O adiamento foi necessário devido ao baixo índice 
nas vendas dos convites, que não atingiram a meta necessária para 
a realização do evento. Para maiores informações favor ligar para 
os números: (98) 98856-7037 ou (98) 99110-1271. Atenciosamente, 
Osbeck Lamartine Alves Silva, Presidente da ASFEM.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA/MA

ERRATA AO AVISO DE TOMADA DE PREÇO 007/2022. 
A Prefeitura Municipal de Viana/MA, sediada na Praça 
Ozimo de Carvalho, nº 141, Centro, nesta cidade, inscrita 
no CNPJ sob Nº 06.439.988/0001-76, informa a presente 
ERRATA AO AVISO DE TOMADA DE PREÇO 007/2022, 
Publicado no Jornal Pequeno, na edição do dia 02 a 03 de 
outubro de 2022, Pagina 13.
ONDE SE LÊ: Contratação de empresa especializada na 
prestação de serviços para reformas das Unidades Bási-
cas de Saúde (UBS) para atender as demandas da Secre-
taria Municipal de Saúde do Município de Viana/MA
LEIA-SE: Contratação de empresa especializada na pres-
tação de serviços para reformas e ampliação das Unidades 
Básicas de Saúde (UBS) para atender as demandas da 
Secretaria Municipal de Saúde do Município de Viana/MA

Viana, 05 de outubro de 2022. 
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SINDICATO DOS VIGIAS, PORTEIROS, FISCAIS 
E SIMILARES DO ESTADO DO MARANHÃO

EMPRESAS COMERCIAS; INDUSTRIAS; HOTEIS; MOTEIS; POUSADAS; 
BARES; RESTAURANTES; CONDOMÍNIOS RESIDÊNCIAS E ENTIDADES 

SINDICAIS. CNPJ: 74.186.008/0001-20 CÓDIGO 022.000.89.105-4

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA 
GERAL EXTRAORDINÁRIA

O SINDICATO DOS VIGIAS, PORTEIROS, FISCAIS NO ESTADO DO MARA-
NHÃO- SINDVIGIAS/MA, por seu presidente, no uso de suas atribuições legais 
CONVOCA a categoria dos Vigias, Porteiros, Fiscais e Similares de Empresas 
Comerciais, Industriais, Hotéis, Motéis, Pousadas, Bares, Restaurantes, Lancho-
netes, Condomínio, Residenciais e Entidades Sindicais  ASSOCIADOS OU NÃO, 
dentro da base no Estado do Maranhão, EXCETO nos Municípios de Bernardo do 
Mearim, Esperantinópolis, Igarapé Grande, Joselândia, Lima Campos, Pedreiras, 
Poção de Pedras e Trizidela do Vale, Açailândia, Bom Jesus das Selvas, Buriticu-
pu e Itinga do Maranhão,  todos associados em dia com suas obrigações sociais e 
demais integrantes da categoria abrangidos por este sindicato, para participarem 
da  Assembleia Geral Extraordinária  na sede do Sindicato, situado na Rua do Ale-
crim nº 546 sala 03 Centro de forma presencial e  Tele Presencial através do link: 
https://meet.google.com/tkf-yfej-rge para os trabalhadores do Interior no Estado 
do Maranhão  no dia 21 de outubro de 2022, em primeira convocação para 9:00hs 
com 2/3 dos associados   e não associado  e demais integrantes da categoria, e 
às 9:30h em segunda e última convocação dos presentes nos termos da CLT e 
do Estatuto social para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a) Discussão 
e aprovação da pauta de reivindicação salarial para ano de  2023; b) Autorizar a 
diretoria do SINDICATO DOS VIGIAS, PORTEIROS E FISCAIS NO ESTADO DO 
MARANHÃO- SINDVIGIAS/MA, a negociar  e celebrar  Convenção coletiva de 
trabalho e Acordo Coletivo de Trabalho para o ano de 2023, com as Empresas 
do setor empresarial e as  entidade sindicais:  SINDICATO DAS EMPRESAS DE 
ASSEIO E CONSERVAÇÃO DO ESTADO DO MARANHÃO e  SINDICATO DAS 
EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CONDOMINIOS E DE  CONDOMINIOS 
DE AUTOGESTÃO RESIDENCIAL E COMERCIAIS DOS MUNICIPIOS DE SÃO 
LUIS/MA, SÃO JOSE DE RIBAMAR/MA, PAÇO DO LUMIAR/E RAPOSA/MA - 
SINACON-MA  respectivamente, bem como buscar mediação prevista em lei, e 
instaurar em caso de FRUSTRAÇÃO das negociações, DISSIDIO COLETIVO, na 
justiça do trabalho; c)Instalação de assembleia Geral extraordinária  permanente, 
até o final da negociações, para acompanhar e deliberar, inclusive decidir sobre 
ESTADO DE GREVE E DEFLAGRAÇÃO DE GREVE, nos termos da Lei nº 7.783 
de 28 de junho de 1989; d) Autorizar o desconto da Contribuição Negocial, taxa 
Fortalecimento Sindical e  desconto da mensalidade sindical (associativa) confor-
me prevê o art. 8§ IV da Constituição Federal, nos termos da Consolidação das 
leis do Trabalho - CLT.

São Luís/MA, 05 de outubro de 2022.
José dos Santos Batista

Presidente

Eleições 2022

Simone Tebet declara apoio a Lula no 
2º turno das eleições para presidente
Senadora do MDB teve 4,9 milhões de votos no primeiro turno realizado no dia 2 de outubro 

A senadora Simone Tebet 
(MDB-MS), que ficou em 
terceiro lugar nas eleições 
para presidente da República 
no primeiro turno, com 
4,2% dos votos válidos, 
declarou apoio ao candidato 
Luiz Inácio Lula da Silva 
(PT) no segundo turno. Ela 
fez uma declaração pública 
à imprensa na tarde desta 
quarta-feira (5), em São 
Paulo. O apoio da senadora é 
individual, já que a executiva 
nacional do MDB decidiu 
pela neutralidade na fase final 
das eleições presidenciais. 
“Depositarei nele o meu 
voto, porque reconheço, 
no candidato Lula, o 
seu compromisso com a 
democracia e a Constituição, 
o que desconheço no atual 
presidente”, destacou. 
A senadora, que obteve 
quase 5 milhões de votos, 
afirmou que o momento do 
país não permite omissão. 
“Não anularei meu voto, 
não votarei em branco, 
não cabe a omissão da 
neutralidade. Há um Brasil a 
ser imediatamente construído, 
a ser imediatamente reunido”. 
Tebet fez questão de dizer 
que mantém as críticas feitas 
a Lula e a Bolsonaro nas 
eleições. 
O presidente Lula não 
participou do anúncio de 
Tebet porque ele tinha uma 
reunião com governadores 
e senadores. Pela manhã, a 
senadora se encontrou com 
o candidato à vice na chapa, 
Geraldo Alckmin, e depois 
almoçou com o próprio 
presidente Lula, na casa da 
ex-prefeita de São Paulo 

Marta Suplicy, que é do 
MDB. 
Durante pronunciamento 
de apoio à Lula, Simone 
Tebet elencou um rol de 
cinco projetos que pretende 
que sejam incorporados 
à campanha petista. Eles 
incluem apoio do governo 
federal para municípios 
zerarem filas na educação 
infantil para crianças de 
3 a 5 anos e para que os 
estados implantem ensino 
médio técnico em tempo 
integral, premiando com 
uma poupança os jovens que 
concluírem o ensino médio, 
no valor de R$ 5 mil por 
aluno. Também propôs que o 
governo federal zere a fila de 
consultas e cirurgias eletivas, 
atrasada durante a pandemia, 
e resolva o problema do 
endividamento das famílias 
que ganham até três salários 
mínimos. 
A senadora ainda propôs 
que, se eleito, Lula sancione 
lei para igualar salários 
entre homens e mulheres 

que desempenham, com 
currículo semelhante, as 
mesmas funções e nomeie um 
ministério plural formado por 
homens, mulheres, pessoas 
com deficiência e negros e 
negras. 
Outro apoio recebido pelo 
ex-presidente Lula nesta 
quarta foi a declaração 
de voto do ex-presidente 
Fernando Henrique Cardoso 
(PSDB), adversário histórico 
do PT nos anos 1990.  “Neste 
segundo turno voto por 
uma história de luta pela 
democracia e inclusão social. 
Voto em Luiz Inácio Lula da 
Silva”, anunciou FHC nas 
redes sociais. Lula agradeceu 
a mensagem do ex-adversário 
político. “Pela democracia 
e pela inclusão social. 
Obrigado pelo seu voto e 
confiança. O Brasil precisa de 
diálogo e de paz”.
O candidato do PT à 
Presidência também se 
reuniu hoje com o presidente 
do PDT, Carlos Lupi. Na 
terça-feira (4), o partido, que 

havia lançado Ciro Gomes 
para concorrer ao Palácio do 
Planalto, anunciou apoio à 
candidatura de Lula. 
Ao lembrar de momentos ao 
lado de Leonel Brizola, um 
dos fundadores do PDT, Lula 
destacou a história conjunta 
dos dois partidos. “O PDT 
e o Ciro valem muito mais 
do que os votos que tiveram. 
Valem pela história, pelo 
compromisso com essa luta, 
por coisas que já fizeram 
pelo Brasil”, disse durante o 
encontro.
Lupi ressaltou a importância 
da candidatura de Lula. 
“Queria dizer que o senhor 
representa hoje a esperança 
do povo brasileiro. Esperança 
de melhores dias”. Ciro 
obteve cerca de 3% do total 
de votos no primeiro turno 
das eleições.
Ainda nesta tarde, Lula 
recebeu em São Paulo 
diversos governadores 
aliados, que declararam apoio 
ao ex-presidente na disputa 
de segundo turno. Estiveram 
presentes nomes como as 
governadoras Regina Sousa 
(Piauí), Izolda Cela (Ceará) e 
Fátima Bezerra (Rio Grande 
do Norte), os governadores 
Rui Costa (Bahia), Carlos 
Brandão (Maranhão), 
Clécio Luís (Amapá), Paulo 
Câmara (Pernambuco), 
Helder Barbalho (Pará), 
Paulo Dantas (Alagoas) e 
João Azevedo (Paraíba). 
Também estiveram presentes 
governadores que foram 
eleitos no primeiro turno, 
como Rafael Fonteles (PT), 
no Piauí e Elmano de Freitas 
(PT), no Ceará. 
(AGÊNCIA BRASIL)

Lula ganhou nesta quarta-feira o declarado apoio da senadora 
Simone Tebet, que ficou em terceiro lugar nas eleições para presidente 
da República no primeiro turno

Aprovado projeto que incentiva a formação 
de bancos comunitários de sementes e mudas
O Plenário da Assembleia 
Legislativa aprovou, em 
segundo turno, na manhã de 
terça-feira (4), o Projeto de 
Lei 305/2019, de autoria do 
deputado Arnaldo Melo (PP), 
que trata da política estadual 
de incentivo à formação 
de bancos comunitários de 
sementes e mudas. As ações 
deverão ser executadas no 
âmbito da Política Estadual 
de Desenvolvimento Rural, 
visando à preservação da 
agrobiodiversidade e do 
desenvolvimento sustentável.
A iniciativa do deputado 
Arnaldo Melo tem por 
objetivo amparar a 
biodiversidade agrícola, 
prevenir efeitos das 
adversidades ambientais, 
incentivar a organização 
comunitária, respeitar os 
conhecimentos tradicionais, 

fortalecer valores culturais 
e preservar patrimônios 
naturais.
O projeto pretende ainda 
fomentar a proteção dos 
recursos genéticos locais 
visando à sustentabilidade 
dos agroecossistemas, 
resgatar e perpetuar espécies, 
variedades e cultivos 
produzidos em unidade 
familiar ou tradicional, 
prioritariamente as vegetais, 
para alimentação.
De acordo com a matéria, 
são instrumentos da política 
estadual de incentivo 
à formação de bancos 
comunitários de sementes 
e mudas o crédito rural, a 
extensão rural e assistência 
técnica e a pesquisa 
agropecuária e tecnológica.
Caberá ao poder público 
realizar parcerias com 

entidades que tenham 
experiência na gestão de 
banco comunitário de 
sementes e mudas, nos 
biomas e ecossistemas do 
estado e auxiliar as iniciativas 
de assentados da reforma 
agrária, quilombolas, 
indígenas e agricultores 
familiares no alcance de 
recursos atinentes ao Sistema 
Nacional de Semente e 
Mudas.
O poder público deverá, 
ainda, incentivar a instalação 
e apoiar o funcionamento 
de bancos de cultivos locais 
e tradicionais, auxiliar 
na elaboração técnica 
de projetos, estimular a 
reposição das sementes nos 
bancos comunitários, além de 
implantar cadastro de bancos 
comunitários de sementes no 
estado.

Conforme o projeto, o poder 
público deverá realizar, em 
parceria com municípios 
e entidades civis, eventos 
destinados à troca de 
experiências e ao intercâmbio 
de germoplasmas, bem como 
identificar demandas de 
cada banco comunitário e 
disponibilizar imóveis aptos 
para a instalação.
A política estadual de 
incentivo à formação de 
bancos comunitários de 
sementes e mudas será 
executada e fiscalizada 
pela Secretaria de Estado 
da Agricultura e Pecuária, 
desenvolvida com a 
participação de entidades da 
sociedade civil que lidam 
com sementes.

CMRVMA
Realce


