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Sexta-feira 13 de março de 2020

SÃO LUÍS EM OBRAS

Prefeitura reinaugura Centro de Saúde da Vila Bacanga e
inicia reforma da praça da Vila Bangu, na Camboa
AGENCIA SÃO LUIS / BINE MORAES

O prefeito Edivaldo segue
ampliando as frentes
nos eixos de saúde e
infraestrutura

O

prefeito Edivaldo Holanda
Junior reinaugurou mais
uma unidade de saúde
totalmente reformada
na manhã desta quinta-feira (12),
o Centro de Saúde da Vila Bacanga região do Itaqui-Bacanga, a sétima
entregue. Com a reforma a unidade
passa a contar com novos serviços
e horário de funcionamento estendido. Ainda pela manhã, o prefeito
de São Luís deu início às obras de
reforma da praça da Vila Bangu, na
Camboa. As duas ações integram o
programa São Luís em Obras, que
tem ampliado a infraestrutura urbana da capital com dezenas de frentes de trabalho diferentes em várias
áreas da cidade.
Durante as duas agendas da manhã, o prefeito Edivaldo destacou
os avanços do programa São Luís
em Obras. “Seguimos reinaugurando uma unidade de saúde por semana. Hoje estamos entregando
o Centro de Saúde da Vila Bacanga. Semana passada reabrimos o
Centro de Saúde Cidade Olímpica
I. Já entregamos também as unidades da Vila Sarney, Quebra Pote, e
São Francisco este ano e temos outras unidades já entregues e outras
para reinaugurar. Também estamos
lançando mais uma obra de construção de praça, desta vez na Vila
Bangu, na Camboa e outras mais
serão construídas na cidade. Este
é o programa São Luís em Obras.
Toda semana temos uma nova entrega ou lançamento. Todas as regiões da cidade constam com pelo
menos uma obra em algum eixo do
programa”, disse.

VILA BANGU VAI GANHAR NOVA PRAÇA

VILA BACANGA

A unidade da Vila Bacanga passou por uma
reestruturação completa. Foram reformados o
telhado, piso, instalações elétricas e hidrossanitárias, além dos equipamentos e tubulações
que servem aos consultórios médicos. O centro de saúde também foi climatizado. A unidade conta com três equipes de Saúde da Família e equipe de multiprofissionais que atuam
por escala. Com a reforma, a unidade passa a
atender a população com o Prontuário Eletrônico do Cidadão, proporcionando melhorias
aos pacientes e aos profissionais.
A reforma também permitiu a implantação
de uma sala para triagem dos pacientes e a volta de funcionamento da sala de curativo. O setor de esterilização agora funcionará conforme
as normas sanitárias vigentes. Outra novidade
importante é que a unidade passa a integrar o
programa Saúde na Hora, ampliando seu horário de funcionamento em uma hora de segunda-feira à sexta-feira (das 7h às 18h) e passa a
abrir aos sábados, das 7h ao meio-dia.

Na Vila Bangu, na Camboa, a praça vai
ganhar pista de corrida, aparelhos de ginástica com academia do idoso e academia ao ar livre, novos bancos, playground,
área de contemplação e jardim. Para acessibilidade, serão construídas rampas. Na
região também serão realizados serviços
de drenagem, para evitar alagamentos no
período chuvoso.
Com mais este benefício, Miriam de
Oliveira Santos disse que a comunidade
só tem a ganhar. “Esta é a primeira vez
que um governante olha para a nossa comunidade. Aqui é uma área importante
que serve de passagem para quem vem

do Centro, do Diamante, da Camboa. Esse
serviço vai garantir mais segurança para a
gente e melhorar nosso bairro, que sempre esteve abandonado”, falou.
A construção da praça amplia os investimentos da Prefeitura de São Luís na
região da Camboa que recentemente recebeu asfaltamento de vias por meio o
programa São Luís em Obras. Também já
foi urbanizado o espaço antes conhecido
como Praça do Jumento que hoje é a Praça Carlos Chaib que ganhou playground,
calçadas para o passeio público, rampas
de acesso, canteiros, academia ao ar livre,
além de lixeiras.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 02/2020
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE INTERESSE SOCIAL – REURB-S
A Prefeita de Vitória do Mearim - MA, no uso de suas atribuições legais, FAZ SABER aos terceiros eventualmente interessados, herdeiros e/ou proprietários que se
encontram em lugar ignorado, incerto ou inacessível, que tramita perante o Município procedimento de Regularização Fundiária de Interesse Social – Reurb-S,
processo administrativo n.º 030320004/2020, que tem por objetivo regularizar o núcleo urbano informal consolidado no local denominado BAIRRO NOVO
HORIZONTE, neste município da Vitória do Mearim - MA, não possuindo Matrícula e/ou Registro nos Cartórios de Registros de Imóveis competentes, sendo que
o perímetro abrangido pela Regularização Fundiária está demonstrado conforme imagem a seguir:

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 01/2020
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE INTERESSE SOCIAL – REURB-S
A Prefeita de Vitória do Mearim - MA, no uso de suas atribuições legais, FAZ SABER aos terceiros eventualmente interessados, herdeiros e/ou proprietários que se
encontram em lugar ignorado, incerto ou inacessível, que tramita perante o Município procedimento de Regularização Fundiária de Interesse Social – Reurb-S,
processo administrativo n.º 030320003/2020, que tem por objetivo regularizar o núcleo urbano informal consolidado no local denominado BAIRRO NOVO, neste
município da Vitória do Mearim - MA, não possuindo Matrícula e/ou Registro nos Cartórios de Registros de Imóveis competentes, sendo que o perímetro
abrangido pela Regularização Fundiária está demonstrado conforme imagem a seguir:

Os logradouros atingidos pelo perímetro são: Rodovia BR-222, Rua José Sarney, Rua Jorge Moisés, Rua do Fio, Rua da Coheb, Rua 43, Rua Novo Horizonte, Rua Bom
Jesus, Rua Primavera, Rua das Flores, Travessa das Flores, Primeira Travessa da Rua 43, Segunda Travessa da Rua 43, Terceira Travessa da Rua 43, Terceira Travessa Santo
Antônio, Rua do Matadouro, Rua do Arame, Rua Castro Alves, Rua Inominada 124, Rua Inominada 125, Rua Inominada 126, Rua Inominada 127.
Estando em termos, expediu-se o presente edital para a notiﬁcação supramencionada, advertindo-se que NÃO apresentando discordância perante o Departamento
Municipal de Urbanismo de Vitória do Mearim, Estado do Maranhão, protocolado das 8h às 13h e das 14h às 17h no endereço à Travessa Antonio Filho, s/nº, Bairro
Campina, Vitória do Mearim - MA, CEP 65350-000, em 30 (trinta) dias correntes subsequentes ao decurso do prazo do edital publicado, será interpretada como
concordância com a demarcação urbanística e a perda de eventual direito que o notiﬁcado titularize sobre o imóvel objeto da Reurb-S. O presente edital não será
renovado, servindo o presente para atendimento do disposto na Lei Federal 6.015/1973, da Lei Federal 10.257/2001, Lei 13.465/2017, do Decreto Federal 9.310/2018,
da Lei Municipal 474/2019. Será o presente edital, por extrato, aﬁxado nos átrios da Prefeitura, e publicado uma vez na imprensa oﬁcial e outra no jornal de circulação
local. Eu, Dídima Maria Corrêa Coelho, Prefeita Municipal, o conferi e assino. Vitória do Mearim – MA, 03 de março de 2020. DÍDIMA MARIA CORRÊA COELHO Prefeita Municipal.

Os logradouros atingidos pelo perímetro são: Rodovia BR-222, Rua Castro Alves, Rua Gonçalves Dias, Rua Tiradentes, Rua Primeiro de Outubro, Rua Primeiro de Maio,
Rua Primeiro de Julho, Rua Primeiro de Agosto, Rua do Fio, Rua da Coheb, Rua Novo Horizonte, Rua Bom Jesus, Rua Primavera, Rua das Flores, Travessa Primavera,
Segunda Travessa da Coheb, Travessa Novo Horizonte, Travessa das Flores.
Estando em termos, expediu-se o presente edital para a notiﬁcação supramencionada, advertindo-se que NÃO apresentando discordância perante o Departamento
Municipal de Urbanismo de Vitória do Mearim, Estado do Maranhão, protocolado das 8h às 13h e das 14h às 17h no endereço à Travessa Antonio Filho, s/nº, Bairro
Campina, Vitória do Mearim - MA, CEP 65350-000, em 30 (trinta) dias correntes subsequentes ao decurso do prazo do edital publicado, será interpretada como
concordância com a demarcação urbanística e a perda de eventual direito que o notiﬁcado titularize sobre o imóvel objeto da Reurb-S. O presente edital não será
renovado, servindo o presente para atendimento do disposto na Lei Federal 6.015/1973, da Lei Federal 10.257/2001, Lei 13.465/2017, do Decreto Federal 9.310/2018,
da Lei Municipal 474/2019. Será o presente edital, por extrato, aﬁxado nos átrios da Prefeitura, e publicado uma vez na imprensa oﬁcial e outra no jornal de circulação
local. Eu, Dídima Maria Corrêa Coelho, Prefeita Municipal, o conferi e assino. Vitória do Mearim – MA, 03 de março de 2020. DÍDIMA MARIA CORRÊA COELHO Prefeita Municipal.

INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
MARANHÃO
Campus São Raimundo das Mangabeiras

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 03/2020
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE INTERESSE SOCIAL – REURB-S
A Prefeita de Vitória do Mearim - MA, no uso de suas atribuições legais, FAZ SABER aos terceiros eventualmente interessados, herdeiros e/ou proprietários que se
encontram em lugar ignorado, incerto ou inacessível, que tramita perante o Município procedimento de Regularização Fundiária de Interesse Social – Reurb-S,
processo administrativo n.º 030320005/2020, que tem por objetivo regularizar o núcleo urbano informal consolidado no local denominado BAIRRO SANTA
MÔNICA, neste município da Vitória do Mearim - MA, não possuindo Matrícula e/ou Registro nos Cartórios de Registros de Imóveis competentes, sendo que o
perímetro abrangido pela Regularização Fundiária está demonstrado conforme imagem a seguir:

MINISTÉRIO DA
EDUCAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico SRP 02/2020
OBJETO: O presente Pregão por Sistema de Registro de Preço pretende selecionar a proposta mais vantajosa para aquisição
parcelada, de MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, para manutenção da estrutura física do IFMA-Campus São Raimundo
das Mangabeiras, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas descritas no ANEXO A – RELAÇÃO DOS
MATERIAIS, anexo do Termo de Referência, para o IFMA Campus São Raimundo das Mangabeiras.
Abertura dia: 25/03/2020 às 09:00 h (horário de Brasília)
Local: www.comprasgovernamentais.gov.br
OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital e seus anexos estão a disposição dos interessados no INSTITUTO FEDERAL DO
MARANHÃO – CAMPUS SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS situado na Rodovia BR 230, Km 319, s/n, Zona Rural,
CEP 65.840-000, São Raimundo das Mangabeiras – MA, e-mail: licitacao.srm@ifma.edu.br, em dias úteis, no horário de
08:00 às 12:00 horas e das 14:00 às 18:00 horas a partir do dia 13 de março de 2020.
JANIO FERNANDES E SILVA
Diretor Geral
IFMA - Campus São Raimundo das Mangabeiras

Os logradouros atingidos pelo perímetro são: Rua da Faveira, Rua da Paz, Travessa da Rua da Paz, Rua Mearim, Rua União, Avenida Salustiana Chaves, Travessa 1,
Travessa 2, Travessa 3, Travessa 4, Travessa 5, Travessa 6, Rua Inominada 139, Rua Inominada 140, Rua Inominada 141, Rua da Malagueta, Rua dos Curiós, Rua do
Canário, Rua das Andorinhas.
Estando em termos, expediu-se o presente edital para a notiﬁcação supramencionada, advertindo-se que NÃO apresentando discordância perante o Departamento
Municipal de Urbanismo de Vitória do Mearim, Estado do Maranhão, protocolado das 8h às 13h e das 14h às 17h no endereço à Travessa Antonio Filho, s/nº, Bairro
Campina, Vitória do Mearim - MA, CEP 65350-000, em 30 (trinta) dias correntes subsequentes ao decurso do prazo do edital publicado, será interpretada como
concordância com a demarcação urbanística e a perda de eventual direito que o notiﬁcado titularize sobre o imóvel objeto da Reurb-S. O presente edital não será
renovado, servindo o presente para atendimento do disposto na Lei Federal 6.015/1973, da Lei Federal 10.257/2001, Lei 13.465/2017, do Decreto Federal 9.310/2018,
da Lei Municipal 474/2019. Será o presente edital, por extrato, aﬁxado nos átrios da Prefeitura, e publicado uma vez na imprensa oﬁcial e outra no jornal de circulação
local. Eu, Dídima Maria Corrêa Coelho, Prefeita Municipal, o conferi e assino. Vitória do Mearim – MA, 03 de março de 2020. DÍDIMA MARIA CORRÊA COELHO Prefeita Municipal.

