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ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ 

GABINETE DO PREFEITO 

LEI ORDINÁRIA Nº 1. 729/2018 

Institui a "Semana Municipal do 
Comunicador" no Municipio de 
Imperatriz, e dá outras providências. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE IMPERATRIZ, ESTADO DO MARANHÃO, FAZ SABER A 
TODOS OS SEUS HABITANTES QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 
APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI: 

Art. 1° - Fica instituída a "Semana Municipal do Comunicador" no âmbito do 

Municipio de Imperatriz, a qual passará a constar no Calendário Oficial do Município. 

Art. 2° - A "Semana Municipal do Consumidor" transcorrerá anualmente, na 

primeira semana do mês de junho, em alusão ao dia da imprensa comemorado no dia 1 º 

de Junho. 

Parágrafo Único - Para todos os efeitos os comunicadores são: apresentadores, 

e assessores de imprensa, blogueiros, colunistas , radialistas, repórteres, influenciadores 

digitais e outros. 

Art. 3° - Constitui objetivos principais da "Semana Municipal do Comunicador": 

1 - reconhecer esse profissional que está comprometido com a disseminação 

democrática da informação; e 

li - promover a realização de atividades e mobilizações, para difundir os trabalhos 

realizados por esse profissional. 

Rua Rui Barbosa, 20 1 - Centro CEP - 65 .901-440 
www.imperatriz.ma.gov.br 
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Art. 4° - O poder Executivo poderá buscar apoio dos poderes Federal, Estadual e 

também dos órgãos e instituições ligados ao setor de comunicação para a promoção da 

"Semana Municipal do Comunicador". 

Art. 5° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as 

disposições em contrário. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE IMPERATRIZ, ESTADO DO MARANHÃO, 
AOS 19 DIAS DO MÊS DE JUNHO DO ANO DE 2018, 197.0 DA INDEPENDÊNCIA E 

- 130.0 DA REPÚBLICA. 

FRANCISCO DE ASSIS ANDRADE 
PREFEITO MUNICIPAL 

Rua Rui Barbosa, 20 1 - Centro CEP - 65.901-440 
www.imperatriz.ma.gov.br 



o progresso 
QUINTA, 21 DE JUNHO DE 2018 

Assédio a mulher na Rússia envergonhou 
Brasil, diz ministro do Esporte 

O ministro do Esporte, Le
andro Cruz da Silva, condenou 
ontem (20) o comportamento 
do grupo de brasileiros regis
trados, em vídeo, assediando 
uma mulher durante as come
morações da Copa do Mundo, 
na Rússia. O repúdio do minis
tro se segue às críticas divul
gadas ontem ( 19) pelos minis
térios do Turismo e das Rela
ções Exteriores, Polícia Militar 
de Santa Catarina e Ordem 
dos Advogados do Orasil 
(Oi\B) cm Pernambuco. 

"Além de cnvcrgonharnos
so país, uma atitude como esta 
merece todas as reprimendas 
que pudermos fazer", decla
rou Si lva ao conversar com 
jomalistas na Embaixada do 
Bras il, cm Moscou. Ao elas
si licar o comportamento do 
grupo de brasileiros como um 
"dcsscrviço ao país", o minis
tro sugeri u que os brn ileiros 
desdenharam da rcceptivida-

A dos anfitriões. 
• "Se tem uma co isa que 

vou levar daqui é o carinho 
que o povo russo está tendo 
com os brasi leiros. O fato de 
os russos estarem absoluta
mente abertos a receber bem 
os brasileiros pode ajudar a 
explicar um pouco do que 
possibilitou esta covardia 
(por parte dos torcedores fil-

mados]", comentou Silva. 
A mulher aparece no vídeo 

confraternizando com os bra
sileiros que a ridicularizam, 
em coro e em português, sem 
que a moça entenda o senti
do das frases que é incenti
vada a repetir. 

" (Eles] Não são homens 
desrespeitosos apenas com 
mulheres russas. São homens 
desrespei tosos. Deve m ser 
desrespeitosos com mulheres 
brasileiras, inglesas, france
sas e com todos. São pesso
as que prestaram um imenso 
dcsscrviço ao Brasil 11

1 acres
centou o ministro. 

Ontem, ao se manifestar 
sobre o assunto, a embaixa
da brasileira na Rúss ia des
tacou que a maioria dos tor
cedores brasileiros é tradici
onalmente pacifica e respei
tosa. A representação diplo
mática infonnou que, até o 
momento, não recebeu recla
mações de cidadãos russos cm 
relação a brasi leiros. Entre
tanto, a quantidade de mensa
gens de brasileiros recrimi
nando o episódio é grande. 

O Ministério do Turismo 
também condenou a ati tude do 
grupo filmado assediando a 
mulher. Em nota, a pasta afir
mou que o machismo e a mi
soginia não são aceitáveis sob 

Antonio CruzJA lncla Srull 

Ministro do Esporte, Leendro Cruz d• SIiva 

nenhum aspecto, muito menos 
cm um evento como a Copa 
do Mundo, rcali7.ado para "pro
mover a integração entre po
vos e culturas do mundo todo". 

Também nesta terça-feira, 
a Polícia Militar de Santa Ca
tarina (PM-SC) e a seccional 
da Ordem dos Advogados do 
Brasil em Pernambuco iden
tificaram nominalmente dois 
dos homens que aparecem no 
vídeo que ganhou os redes 
sociais nos últimos dias. 

Um deles é um tenente que 
trabalha em Lages (SC) e está 
de féri as na Rússia e deverá 
responder a um processo ad
ministrativo disciplinar quando 

retornar ao trabalho. 
O outro é um advogado de 

Pernambuco, in scrito na 
OAB. A entidade repudiou 
"vcemcntemcntc11 o episódio, 
alegando que "a preconceitu
osa at itude dos torcedores 
causa vergonha para todos 
nós, brasileiros, e vai na con
trarmlo do atual contexto de 
luta con tra a desigualdade de 
gênero, cm que cada dia mais 
as instituições públ icas e pri
vadas estão cm busca de so
luções conjuntas para que ne
nhuma mulher sofra qualquer 
tipo de violência ou discrimi
nação pelo fa to de ser mu
lher." (Agência Brasil) 

EUA: 49 crian~as brasileiras estão em abrigos separadas dos pais 
Quarenta e nove crianças brasi leiras estão em 

abrigos e foram separadas dos pais ao ingressa
rem ilegalmente nos Estados Unidos.A infonna
ção é do cônsul-gemi adjunto do Brasil cm Hous
ton, Felipe Santarosa, que concedeu entrevista 
exclusiva à Empresa Brusil de Comunicação 
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(EBC). Segundo ele, os dados foram repassa
dos pelo governo dos Estados Unidos, mas não 
há detalhes acerca da idade das crianças nem 
da cidade em que estão abrigadas. 

O comunicado do Departamento de Segu
rança Interna dos Estados Unidos (DHS da 
sigla cm inglês) informa apenas o nome do 
abrigo, sem especificar o endereço. A triagem 
para saber a nacionalidade da criança foi feita 
pelo governo norte-americano. 

"O problema dessa comunicação é que sim
plesmente apresenta uma tabela com o nome 
da instituição onde está o menor, não dá nem 
nome da criança. Eu tenho essa informação 
muito geral, recebida de um oficial do DHS". 

O trabalho dos diplomatas brasileiros será 
pesquisar onde estão essas instituições e fa. 
zcr contato com os abrigos. Para Santarosa, 
será um trabalho dificil por falta de informa
ções precisas. 

O cônsul infonnou que inicialmente tinha 
conhecimento de 8 casos de crianças em abri
gos e que essas in formações chegaram por 
me io do contato de pessoas com o serviço de 
apoio a brasi leiros no exterior. Ele acrescen
tou que recebeu ontem (20) a informação de 
ma is uma criança na mesma situação. Todos 
os 9 casos foram comunicados à autoridade 
brasileira por parentes. 

Santarosa disse que a preocupação inicial 
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é colocar as fam ílias cm con
tato. O trabalho será localizar 
as crianças, visitá-las e verifi
car as condições em que es
tão. Depois, o intuito é esta
belecer contato com as famí
lias. Ele esclareceu que o go
verno não pode interferir na 
questão judicial dos Estados 
Unidos. 

"O governo brasileiro não 
tem como pedir a libertação 
[ dos pais e das crianças que 
imigraram ilegalmente para os 
Estados Unidos]. É como se 
você imaginasse que o gover
no norte-americano chegasse 
no Brasil e pedisse para sol
tar um preso norte-america
no, não dá", esclarece. 

Ele contou o caso de uma 
mãe presa que não sabia onde 
estavam os filhos. 

"A gente entrou em conta
to com a mãe, informou que 
os filhos estavam detidos. Ela 
nem sabia, ela tinha sido se
parada deles na chegada, na 
fronteira, e ela não sabia como 
eles estavam. Então demos a 
notícia a ela de que eles esta
vam bem. E conseguimos fa. 
zcr um te lefonema [ entre mãe 
e filhos] e ficou acertado com 
o abrigo das crianças e a pri
são da mãe de que eles se fa. 
larão uma vez por semana." 

Santarosa completou que 
os brasileiros cm situação se
melhante devem contatar o 
serviço de assistência consu
lar do ltamaraty. 

A separação de famílias na 
rronteira dos Estados Unidos 
com o México é resultado da 
política de ·~olcrância zero", ado
tada pela administração Donald 
Trump. Os imigrantes ilegais, 
mesmo quem procura asilo, são 
presos e respondem por crime 
federal. Em seis semanas, mais 
de 2 mil crianças foram separa
das dos pais e levadas para abri
gos. (Agência Brasil) 
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OAINHETE. DO PREFEITO MUNICIPAL D! IMPERAT,UZ, ESTADO DO MARANHÃO, 
AOl 1I 0IAI DO llêa De: JUNHO 00 ANO De 2011, 111.• DA IHDfPENoêHclA e' 
130.' DA Rl!PÚ8UCA. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

AVISO 
PREGÃO PRESENCIAL N' 072/2018 

CIA1 i~~~~ ~~~'.n~~~~~º&r.To'li's=r,i~ ~fNEF°à~ :.~~SdEet; 

~:=•3:~i~ad:.~'W.~a~º ~ri.é:~) :sE~:~e~"J:.'i1~ 
e.as da emp<e&a, comprovando sua habUitação cfiªra tal serviço; r) Cetti-
ficado ou Inscrição no Conselho Replonal de ulmlca - CRQ, no qual 

:"s!~1 e0m 
0
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bI1itado e reconhecido pelo C.R.O: t) Registro Sanitário Estadual ou Mun.-
~I, expedido pelo ó<gao sanil.ério competente; "! Llce~ de Opera• 

o, referente é coieta, transporte e disposição fina dos e uentes sanl-
árias provenientes da atividade da contratada, expedida pelo ór~ão com--

re;tente. Isto posto, de acordo com § 4º do art. 21 da Lei 8.6661 3, man-
nha-ae a data da aessao para o dia 27 de Junho de 2018, és 14h. 

OBJETO: Contrata~deempresa J/:'" Fornecimento de Banheiros Qul• 
micos com servt e h~ienízaçao ISirla, para o atendimento das deman-
das da Secreta de ln reestrutura e Serviços Póbflcos. Oalane Pereira 
Gomes • Pregoeira. 
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AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇ~O (EiRATA) 
PREGÃO PRESENCIAL N' 002/2018 

se: 1o~; :O~ ra~:,":=:ºa~8
e~=~ ~~~Ai 

DISTRJBUIDO~ LTDA, DIMENSAO DISTRIBUIDORA DE MEDIC.{'MEN• 
TOS EIRELI, CASA HOSPITALAR IBIPORA LTDA ME, JARAGU MER-
CANTIL LTOA - EPP, M DO R C CORREA BARBOSA COMERCIO ME, 

~~ft:J ~1J:'.~~·~i~T~:li~õ ~5·.ff:J~L f~J~wEui!~~~ç1/s 

il~Ao,'s~':i,~~i'8ó~ ~~s:ii?~!~t~cm'~~r:JLT,m!A;~~c°J~1~t 
LAR IBIPORA LTDA ME, M DOR C CORREA BARBOSA COMERCIO 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITA.,{ÃO 

A~:~cP10WfJ-J~g3.e~.LJ~iJto~a O 
A Prefeitura Municipal de lmperatrtz (MAJ toma rebflco aos Interessa-

dos que, em sessao reallzada no dia 20 de unho e 2018, és 09h (nove 
horas), na modalidade PREGÃO PRESENCIAL · EDITAL 066/2018 • tendo 
oomo objetoAqulslçlo de Materiais de COnsumo com vistas ao atendimento 

=a~=:i:s~a,!~':~ l~~r~= «:or~a~r~~a"=~ª! 
empresa: C R COMERCIAL LTDA. Oalane Pereira Gomes - Pregoeira. 

ORAÇÃO A SANTO EXPEDITO 
festa 19 de abri. Comemora-se todo dia 19. 
Se voei esti com algum PROBLEMA OE DlfiCll SOLUÇÃO e preci,; de AJUDA 

URGENTE, peça esta ajuda I Santo Expedito que , o Santo dos Negócios que 
precbam de Pronta Solução e cuja Invocação Nunca I Tardia. 

ORAÇÃO - Me~ Santo Expedito das Causas Justas e Urgen tes, Socorrei-me 
nesta Hora de Aflição e Oesespeto, intercedei por min ju,lto ao Nosso Senhol JESUS 
CRISTO! Vós que sois um Santo Guerrewo, Vós que sois o Santo dos Aflitos, Vós que 
sois o Santo dos Desesp81'ados, Vós que sois o Sanlo das Causas Urgentes, Prolegei• 
me, Ajudai-me, Oaiil18 f0<ç1, Co,agern, Serafidade. Atendai ao meu pedido: "faze, 
o pedido"'. Ajud ai-me I superar estas Horas Oilíceis, protegei•me de todoa que 
possam me prejudicar, Pro1egei I Minha Família, atendei ao meu pedido com urgêsl• 
cia. Devolvei-me I Paz 1 1 Tranqüilidade. Sarai gr110 pelo resto da minha vida e 
levarei seu nome I todos que têm fl. Muito Obrigado, meu Santo Ezpeditol 

Rezar IIT1 Pai Nosso, uma AYI Ma,ia e fazer o Sinal da Cruz. 
Em agradecimento, mandei publica, e distribuí 1111 milheilo desta oraçJo, para 

prop agar os benellcios do grande San10 Expedito. Mande você também publicar 
modiatament, após o pedido. 


