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 A transformação na vida do catadora

Produtos da cesta 
básica ganham  isenção 

de ICMS no Maranhão
O Governo do Maranhão concedeu insenção e redução de carga tributárias para carne bovina, leite, pescados, frangos, arroz e feijão, entre outros

FÉRIAS
Saiba como se 
preparar para

 a viagem
Com as atividades quase vol-

tando ao normal, após um perío-
do crítico no mundo causado pela 
pandemia de Covid-19, as pessoas 
estão voltando a viajar, se deslocar, 

se permitir tirar férias.
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Mais do pior, não
RENATO DIONÍSIO 

Historiador

Um parente alfarrabista
CARLOS GASPAR 

Presidente da AML

Reduzir 
ICMS da 

cesta básica 
pode ajudar 
a combater 

a fome
WEVERTON 
SENADOR 

Auxílio votos
RICARDO VIVEIROS 

é jornalista

Opinião Opinião Opinião Opinião Opinião Opinião Opinião Opinião Opinião Opinião Opinião Opinião

RECICLAGEM

Adriano Sarney declara apoio a Carlos Brandão Paulo Victor (PCdoB) junto com Brandão

 Evento reúne centenas 
de lideranças políticas 

em apoio  a Carlos 
Brandão  para o Governo  

do Maranhão
PÁGINA 3
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O que parecia impossível até meses atrás, 
agora já tem cara de fato consumado. A união 
de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com o ex-
tucano Geraldo Alckmin é vista pelas mí-
dias especializadas como o próximo passo 
do PT para fechar a chapa liderada por Lula, 
na disputa presidencial de outubro.

O PT tucanou? 
BASTIDORES

Sampaio já 
contratou quase 80 
jogadores  este ano
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Em discurso, o presidente focou em lamentar o insucesso da redução da Tarifa Externa
Comum (TEC) e destacou que a medida seguirá sendo prioritária na agenda

Li vre co mér cio

NO MERCOSUL

Bolsonaro fala sobre
Tarifa Externa Comum

O
pre si den te Jair Bol so na ro
par ti ci pou, nes ta nes ta sex- 
ta-fei ra (17/12), por meio de
vi de o con fe rên cia, da 59ª

Cú pu la de Che fes de Es ta do do Mer- 
co sul e Es ta dos As so ci a dos. Em dis- 
cur so, o pre si den te fo cou em la men- 
tar o in su ces so da re du ção da Ta ri fa
Ex ter na Co mum (TEC) e des ta cou
que a me di da se gui rá sen do pri o ri tá- 
ria na agen da. A TEC é um con jun to
de ta ri fas so bre a im por ta ção de ser vi- 
ços e pro du tos dos paí ses que in te- 
gram o Mer co sul.

“La men ta mos que não te nha mos
po di do lo grar acor dos so bre es se te- 
ma nes se se mes tre a des pei to dos es- 
for ços re a li za dos pe lo Bra sil e de nos- 
sa dis po si ção em acei tar re du ção in fe- 
ri or aque la que pla ne ja mos ini ci al- 
men te. Se gui mos acre di tan do que es- 
sa re du ção be ne fi ci a rá nos sos se to res
pri va dos e ci da dãos e por es sa ra zão o
te ma con ti nu a rá sen do pri o ri tá rio em
nos sa agen da. O Mer co sul de ve ser
um ins tru men to de pro mo ção da
pros pe ri da de e li ber da de dos nos sos

po vos, de ve ser ca paz de in se rir nos- 
sos paí ses na eco no mia mun di al e
am pli ar a in te gra ção de nos sa eco no- 
mi as nas ca dei as glo bais de ge ra ção
de ri que zas”.

Bol so na ro tam bém fa lou da va ci- 
na ção con tra co vid-19 no país. “Com- 
pro va mos a de ter mi na ção em pro te- 
ger nos sas po pu la ções dos efei tos ad- 
ver sos da cri se so ci al e econô mi ca ge- 
ra da pe la pan de mia e em ofe re cer va- 
ci nas a to dos de for ma ace le ra da. O
go ver no per ma ne ce com pro me ti do
com a re cu pe ra ção da eco no mia e do
cres ci men to sus ten tá vel. Os es for ços
nos cam pos da saú de e da eco no mia
ca mi nham jun tos. Foi es sa con vic ção
que nos le vou a es co lher o te ma cen- 
tral do Fó rum Em pre sa ri al do Mer co- 
sul: a in te gra ção pro du ti va do se tor de
fár ma cos. A pan de mia de mons trou
que não po de mos fi car de pen den tes
de im por ta ções de fo ra da nos sa re- 
gião num se tor tão fun da men tal pa ra
a vi da de nos sas po pu la ções”.

O che fe do Exe cu ti vo ain da cul pou
in di re ta men te go ver na do res pe la al ta
dos pre ços no Bra sil. “Res sur gem
pres sões in fla ci o ná ri as co mo re sul ta- 
do de res tri ções in ter na ci o nais e me- 
di das res tri ti vas in ter nas de cor ren tes
da pan de mia e da es cas sez de ofer ta
na eco no mia mun di al. O com ba te a
in fla ção é ta re fa que tem en vol vi do
vá ri as fer ra men tas de po lí ti ca econô- 
mi ca e que de ve ser cum pri da ra pi da- 
men te. Pre ci sa mos pro te ger a ca pa ci- 
da de de con su mo es pe ci al men te dos
se to res de mais bai xa ren da, o mais
afe ta do pe la pan de mia”.

Bol so na ro en fa ti zou tam bém que o
ob je ti vo do gru po é “um Mer co sul de
re sul ta dos com pro me ti do a en tre gar
be ne fí ci os à po pu la ção”.

O lí der do Exe cu ti vo ain da fa lou so-
bre a ex pec ta ti va de as si na tu ra com a
União Eu ro peia e a As so ci a ção Eu ro- 
peia de Li vre Co mér cio. “Es ta mos tra- 
ba lhan do pa ra avan çar ra pi da men te
ru mo à as si na tu ra des ses acor dos,
sem pre man ten do o equi lí brio ori gi- 
nal a que che ga mos de pois de lon gas
ne go ci a ções. Da mes ma for ma, va- 
mos con ti nu ar im pul si o nan do as tra- 
ta ti vas em cur so com Ca na dá, Co reia
do Sul, Sin ga pu ra e Lí ba no”, com ple-
tou.

“No que se re fe re à Ásia, ce le bra-
mos a de ci são de lan çar ne go ci a ções
com a In do né sia e es pe ra mos po der
fa zê-lo em bre ve com o Vi et nã. Te mos
tra ba lha do igual men te em fa vor da
ex pan são de nos so acor do par ci al
com a Ín dia”.

Ele des ta cou tam bém que o Bra sil
con ti nua fo can do em ex pan dir a fron-
tei ra de li be ra li za ção co mer ci al pa ra
além da Amé ri ca do Sul, me di an te tra- 
ta ti vas com par cei ros da Amé ri ca
Cen tral e do Ca ri be, a co me çar pe la
Re pú bli ca Do mi ni ca na e El Sal va dor.

Ou tra con quis ta ci ta da por ele na
área econô mi ca é a apro va ção de um
acor do que per mi ti rá a pro fis si o nais
de di ver sas áre as, co mo en ge nha ria e
ar qui te tu ra, exer cer tem po ra ri a men-
te sua pro fis são em to dos os es ta dos
par tes do Mer co sul.
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PT articula formar federação de partidos de esquerda

A PRESIDENTE DO PARTIDO, DEPUTADA GLEISI HOFFMAN (PR), APRESENTOU A PROPOSTA, QUE FOI ACEITA PELO DIRETÓRIO NACIONAL

O PT de ci diu, on tem, abrir uma sé- 
rie de con ver sas pa ra cri ar uma fe de- 
ra ção par ti dá ria com o PSB, PC doB,
PSol e PV. A pre si den te do par ti do, de- 
pu ta da Glei si Hoff man (PR), apre sen- 
tou a pro pos ta, que foi acei ta pe lo di- 
re tó rio na ci o nal.

Ao jor nal Cor reio Bra zi li en se, o lí- 
der do par ti do no Se na do, Hum ber to
Cos ta (PE), dis se que o ob je ti vo é for- 
mar uma fren te am pla da es quer da no
Con gres so. Mas, mes mo as sim, se- 
gun do ele, a ini ci a ti va en fren ta re sis- 
tên ci as.

“Há mui tas

pre o cu pa ções se o PT vai

dei xar de ele ger

par la men ta res, em

ou tros es ta dos, fa zen do

con ces sões. Mas, em

ge ral, o de ba te foi

po si ti vo. Acho que há

cli ma que pos sa per mi tir

a re a li za ção da

fe de ra ção, de pen den do

das dis cus sões que es tão

por vir”, afir mou.

A de ci são acon te ceu um dia de pois
de o ex-go ver na dor de São Pau lo Ge- 
ral do Alck min dei xar o PSDB — pa ra,
even tu al men te, se fi li ar ao PSB pa ra
as su mir a con di ção de vi ce na cha pa

do ex-pre si den te Luiz Iná cio Lu la da
Sil va em 2022. Se gun do Cos ta, a ques- 
tão es tá sen do ava li a da com cal ma.

“Não se en trou mui to nes sa dis cus-
são, de com po si ção de vi ce. Mas há
uma pos si bi li da de que is so acon te ça”,
ava li zou o se na dor.

Apro va das pe lo Tri bu nal Su pe ri or
Elei to ral (TSE) pa ra as elei ções de
2022, as fe de ra ções par ti dá ri as per mi- 
tem que dois ou mais par ti dos se
unam pa ra atu ar co mo uma só le gen- 
da po lí ti ca nas elei ções e na le gis la tu- 
ra. Po rém es sa jun ção pre ci sa du rar
pe lo me nos os qua tro anos do man- 
da to le gis la ti vo e se guir as mes mas re- 
gras do fun ci o na men to par la men tar e
par ti dá rio.

Pa ra o ca so de al gu ma le gen da dei- 
xar a fe de ra ção an tes do pra zo, so fre
pu ni ções, co mo a proi bi ção do uso do
fun do elei to ral. Ou tra exi gên cia é que
as fe de ra ções te nham abran gên cia
na ci o nal. O par ti do vol ta rá a dis cu tir o
te ma em fe ve rei ro pró xi mo.

POLÍCIA CIVIL

Veto de Bolsonaro a plano
de saúde é derrubado

FORAM 431 VOTOS A FAVOR CRIAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE

A Câ ma ra dos De pu ta dos der ru bou o ve to do pre si- 
den te Jair Bol so na ro à emen da in cluí da na re es tru tu ra- 
ção da Po lí cia Ci vil do DF que au to ri za a cri a ção de um
pla no de as sis tên cia à saú de pa ra a ca te go ria. Fo ram 431
vo tos pe la cri a ção do pla no de saú de e 22 con trá ri os.

Fal ta ain da ser apre ci a do pe lo

Se na do, o que de ve ocor rer nes ta

tar de. Os se na do res de vem tam bém

vo tar em mai o ria pe la der ru ba da.

Se is so ocor rer, a emen da, de au to ria do de pu ta do
Luís Mi ran da (DEM-DF), quan do es te ve na re la to ria da
MP 1014, pas sa rá a va ler.

Ca be rá ao Go ver no do Dis tri to Fe de ral im ple men tar
o pla no.

A der ru ba da do ve to foi tra ba lha da pe lo pre si den te
do Sin di ca to dos De le ga dos de Po lí cia Ci vil do DF, Ra fa el
Sam paio, quan do ain da es ta va na as ses so ria da mi nis- 
tra-che fe da Se cre ta ria de Go ver no da Pre si dên cia da
Re pú bli ca, Flá via Ar ru da.

Não hou ve in ter fe rên ci as do Pa lá cio do Pla nal to pa ra
man ter o ve to, tan to que o pro je to foi in cluí do na pau ta
da ses são con jun ta do Con gres so des ta sex ta-fei ra en tre
as ma té ri as em que ha via con sen so en tre os lí de res.

STF

Bolsonaro deve esclarecer
mudanças na Rouanet

BOLSONARO E SECRETÁRIO DA CULTURA FORAM INTIMADOS

O mi nis tro Ed son Fa chin, do Su pre mo Tri bu nal Fe de- 
ral (STF), de ter mi nou nes ta sex ta-fei ra (17/12) que o
pre si den te Jair Bol so na ro e o se cre tá rio da Cul tu ra, Ma- 
rio Fri as, se jam in ti ma dos pa ra pres tar es cla re ci men tos
so bre a atu al cri se na Lei Rou a net e na Agên cia Na ci o nal
do Ci ne ma (An ci ne).

A so li ci ta ção acon te ce em res pos ta a um pe di do da
Or dem dos Ad vo ga dos do Bra sil (OAB). A en ti da de aler- 
tou pa ra atos e omis sões da ges tão das po lí ti cas pú bli cas
do se tor cul tu ral no país. Fa chin clas si fi cou co mo sen do
de “ex tre ma gra vi da de” os re la tos fei tos pe la OAB a res- 
pei to de um de cre to de ju lho e seis por ta ri as do Exe cu ti- 
vo re la ti vas à Lei Rou a net.

“As ale ga ções adu zi das na pe ti ção ini ci al são de ex tre- 
ma gra vi da de. Em subs tân cia, elas com bi nam ele men- 
tos que for mam a ra zão de ser do pró prio con tro le de
cons ti tu ci o na li da de, a sa ber, a pro te ção con tra per se- 
gui ções po lí ti cas, con tra a cen su ra e con tra o des mon te
ins ti tu ci o nal dos apa ra tos ins ti tu ci o nais do Es ta do”,
dis se Fa chin em des pa cho.

O ma gis tra do tam bém de ter mi nou que o mi nis tro do
Tu ris mo, Gil son Ma cha do, e o pre si den te da Fun da ção
Pal ma res, Sér gio Ca mar go, pres tem in for ma ções. Fa- 
chin lem brou que as ale ga ções ocor rem no con tex to dos
di rei tos cul tu rais, ga ran ti dos em tra ta dos in ter na ci o nais
e pe la Cons ti tui ção e que “even tu ais vi o la ções sis te má ti- 
cas de di rei tos fun da men tais na se a ra das po lí ti cas de
cul tu ra” me re ce rão a aten ção da Cor te.

“Os re la tos tra zi dos à co la ção, ao re fe ri rem atos e
omis sões ocor ri dos no bo jo das po lí ti cas pú bli cas de
me ce na to, da Se cre ta ria Es pe ci al de Cul tu ra e da Fun da- 
ção Pal ma res, ex põem uma sé rie de li tí gi os que trans- 
cen dem as es fe ras in di vi du ais dos ci da dãos, e guar dam
re la ção com o mo do co mo ope ra a ins ti tu ci o na li da de do
Es ta do”, diz tre cho do do cu men to.

São Luís, sábado e domingo, 18 e 19 de dezembro

https://banca.oimparcial.com.br/
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Parlamentar aderiu oficialmente ao projeto político do vice-governador que é pré-
candidato ao governo em 2022. Deputados e secretários também declararam apoio

SAMARTONY MAR TINS

SAMARTONY MAR TINS
COM IN FOR MA ÇÕES DA CÂ MA RA

Com po si ção 
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Adriano Sarney declara
apoio a Carlos Brandão

O
de pu ta do es ta du al Adri a no
Sarney (PV) de cla rou ofi ci- 
al men te apoio ao vi ce-go- 
ver na dor Car los Bran dão

(PSDB), que é pré-can di da to ao go- 
ver no do Ma ra nhão nas elei ções de
2022. O ato acon te ceu na  noi te da úl- 
ti ma quin ta-fei ra (16), du ran te o
even to de con fra ter ni za ção do vi ce-
go ver na dor que tam bém con tou com
a par ti ci pa ção de 18 ve re a do res de
São Luís que tam bém de cla ra ram
apoio a Car los Bran dão. “Vo cê es tá
aqui me re ce ben do de co ra ção, com a
co ra gem de quem não tem ver go nha
de re ce ber seus ali a dos. E, nes ta noi te,
eu es tou aqui pa ra lhe dar o meu
apoio e o apoio do meu par ti do pra
que vo cê se ja o pró xi mo go ver na dor
do Ma ra nhão”, dis se Adri a no Sarney.

O par la men tar que é pre si den te es- 
ta du al da le gen da, que em seu man- 
da to na As sem bleia Le gis la ti va faz
opo si ção ao go ver na dor Flá vio Di no
(PSB), fez ques tão de res sal tar du ran- 
te a sua fa la que ele e o seu par ti do, o
PV, es ta rão jun tos no pa lan que de
Bran dão em 2022. “O Bran dão é a
com pe tên cia, ele é o mais pre pa ra do,
é o mais téc ni co, é aque le que vai fa zer
o Ma ra nhão me lhor”, afir mou Adri a- 
no Sarney. Bran dão, no úl ti mo dia 29,
re ce beu apoio pes so al do go ver na dor
Flá vio Di no (PSB), que sem pre fez for- 
tes crí ti cas à fa mí lia Sarney.

Se guin do a in di ca ção do go ver na- 
dor Flá vio Di no, 22 de pu ta dos es ta du- 
ais as si na ram na quar ta-fei ra (16) um
ma ni fes to de cla ran do apoio a pré-

can di da tu ra do vi ce-go ver na dor Car- 
los Bran dão ao go ver no do es ta do. O
Ma ni fes to foi en tre gue du ran te um
en con tro pa ra tra tar de pro je tos de in- 
te res se do exe cu ti vo que es tão em tra- 
mi ta ção na As sem bleia Le gis la ti va.
Com mai o ria já de cla ra da na As sem- 
bleia Le gis la ti va, Bran dão vai cons- 
truin do a go ver na bi li da de de seu
man da to que se ini cia em abril, e for- 
ta le cen do sua pré-can di da tu ra ao Pa- 
lá cio dos Leões.

Além de Adri a no Sarney (PV) tam- 
bém já de cla ra ram apoio a Bran dão os
se guin tes par la men ta res es ta du ais:
Zi to Ro lim (PDT), Ana do Gás (PC- 
doB), Ra fa el Lei toa (PDT), Adel mo So- 
a res (PC doB), Ar nal do Me lo (MDB),
So cor ro Wa quim (MDB), Ril do Ama ral
(So li da ri e da de), He le na Du ai li be (So- 
li da ri e da de), An drea Re zen de (DEM),
Prof. Mar co Au ré lio (PC doB), Da ni el la
Te ma (DEM), Aris ton Ri bei ro (Re pu- 
bli ca nos), Fá bio Ma ce do (Re pu bli ca- 
nos), Yglésio Moyses (PROS), Car li- 
nhos Flo rên cio (PC doB), Antô nio Pe- 
rei ra (DEM) e Fá bio Bra ga (So li da ri e- 
da de), e na es fe ra fe de ral o de pu ta do
Ru bens Pe rei ra Jú ni or (PC doB).

Des de quan do Flá vio Di no anun ci- 
ou sua pre fe rên cia por Bran dão, vá ri- 
as li de ran ças es ta du ais que es pe ra- 
vam es ta in di ca ção co me ça ram a se
ma ni fes tar, de mons tran do que a mai- 
o ria do gru po de Flá vio Di no se gui rá a
sua in di ca ção. En tre eles, Mu ri lo An- 
dra de, da SE AP (Se cre ta ria Es ta du al
de Ad mi nis tra ção Pe ni ten ciá ria), Da vi
Tel les (Ci ên cia e Tec no lo gia), Ka ren
Bar ros (Pro con), Mar cos Gran de (EM- 
SERH), Car los Lu la (Saú de), Ro dri go
La go (Agri cul tu ra Fa mi li ar) e ou tros.

O se cre tá rio de co mu ni ca ção do
Ma ra nhão Ri car do Cap pel li, usou as
re des so ci ais pa ra res sal tar a for ça da
pré-cam pa nha de Car los Bran dão que
es tá re ce ben do ca da vez mais ade sões
ao seu pro je to po lí ti co de ser o go ver- 
na dor elei to do Ma ra nhão no pró xi mo
ano. “Mais de 1.000 pes so as. 98 pre fei- 
tos, 23 de pu ta dos, se cre tá ri os, ve re a- 
do res e cen te nas de li de ran ças com- 
pa re ce ram pa ra apoi ar a de ci são do
go ver na dor Flá vio Di no de in di car
Car los Bran dão co mo seu pré-can di- 
da to a go ver na dor. Vai avan çar a Uni- 
da de Po pu lar!”, des ta cou Cap pe li.

O ve re a dor Pau lo Vic tor (PC doB),
tam bém re per cu tiu o even to em su as
re des so ci ais fez ques tão de re a fir mar
o apoio in con tes tá vel ao vi ce-go ver-
na dor Car los Bran dão. “Se re mos go- 
ver na dos por um ho mem, tra ba lha- 
dor, ho nes to, de fé e que da rá con ti-
nui da de ao Go ver no Fla vio Di no, uma
ges tão de gran des avan ços pa ra o po-
vo do nos so es ta do. Es ta re mos nas ru- 
as lu tan do pa ra que o Ma ra nhão não
re tro ce da. Con ta co mi go, Bran dão, e
tam bém com to dos que me se guem!
Va mos jun tos!”, dis se Pau lo Vic tor.

Re cen te men te a lis ta de pre fei tos
que apoi am o vi ce-go ver na dor Car los
Bran dão (PSDB), fi cou mai or após
dois ali a dos da ba se do tam bém pré-
can di da to ao go ver no do Ma ra nhão, o
se na dor We ver ton Ro cha (PDT),
anun ci a ram que vão com o tu ca no
pa ra a dis pu ta do Pa lá cio dos Leões.
Tra ta-se de Ed van Bran dão (PDT) de
Ba ca bal e Alex Al mei da (PP) de La go
Ver de que pre fe ri ram ca mi nhar com
Car los Bran dão

CÂMARA MUNICIPAL

Prazo para mudanças na LOA de São Luís encerra terça

EM SEU DISCURSO, MARQUINHOS DISSE QUE  OSVEREADORES DO PARLAMENTO DEVEM SER RESPEITADOS PELO EXECUTIVO

Os ve re a do res da Câ ma ra Mu ni ci- 
pal de São Luís po de rão su ge rir mu- 
dan ças pa ra des pe sa e re cei ta, in- 
cluin do re nún cia de re cei ta, com re la- 
ção ao Pro je to de Lei Or ça men tá ria
Anu al (LOA) pa ra o ano que vem até
21 de de zem bro. A ma té ria es tá pre- 
vis ta no Pro je to de Lei nº 274/2021. A
pe ça en ca mi nha da à Ca sa pe lo Po der
Exe cu ti vo, pre vê um or ça men to es ti- 
ma do em R$ 3.604.915.937,00 (três bi- 
lhões, seis cen tos e qua tro mi lhões,
no ve cen tos e quin ze mil e no ve cen tos
e trin ta e se te re ais). A pro pos ta do Po- 
der Exe cu ti vo es ti ma a re cei ta e fi xa as
des pe sas do Mu ni cí pio pa ra o exer cí- 
cio de 2022.

No úl ti mo dia 13 de de zem bro, a
Co mis são de Or ça men to, Fi nan ças,
Pla ne ja men to e Pa trimô nio Mu ni ci- 
pal (COFPPM), da Câ ma ra Mu ni ci pal
de São Luís (CMSL) de sig nou, em reu- 
nião or di ná ria, o lí der do DC na Ca sa,
ve re a dor Thyago Frei tas, co mo re la tor

da LOA pa ra o pró xi mo ano.  O pre si- 
den te da Co mis são, ve re a dor Antô nio
Mar cos Sil va – o Mar qui nhos (DEM),
tam bém in for mou que a par tir des ta
quar ta-fei ra (15/12), o co le gi a do co- 
me ça a re ce ber emen das ao pro je to.

Atu al men te, a COFPPM da Câ ma ra
é com pos ta por 6 ve re a do res, sen do 5
ti tu la res e 1 su plen te. Além do pre si- 
den te Antô nio Mar cos Sil va – o Mar- 
qui nhos (DEM), tam bém in te gram o
co le gi a do os ve re a do res Dr. Gu tem- 
berg (PSC), Da ni el Oli vei ra (PL), Na to
Jú ni or (PDT), Dra. So nia Sou sa (Avan- 
te) e Thi a go Frei tas (DC) – re la tor da
ma té ria.

Du ran te a au di ên cia pú bli ca ocor- 
ri da no iní cio da se ma na tam bém foi
apre sen ta do o Pro je to Plu ri Anu al
(PPA), pe lo Exe cu ti vo atra vés do PL nº
275/2021, se ba seia no ce ná rio econô- 
mi co atu al pa ra es ta be le cer ações,
pro gra mas, va lo res e me tas da ad mi- 
nis tra ção pú bli ca pa ra gas tos nos pró- 
xi mos qua tro anos, até 2025. O ob je ti- 

vo é dar trans pa rên cia à apli ca ção de
re cur sos e aos re sul ta dos ob ti dos.

En vi a do sem pre no pri mei ro ano
de man da to do pre fei to, o Pla no Plu ri- 
a nu al é con si de ra do o prin ci pal pla- 
ne ja men to de go ver no de um Po der
Exe cu ti vo re cém-elei to e traz es tra té- 
gi as e pri o ri da des em for ma de pro-
gra mas e ações. As sim co mo a LOA, o
ano le gis la ti vo não po de ser en cer ra- 
do sem a apro va ção do PPA.

De acor do com o se cre tá rio mu ni- 
ci pal de Pla ne ja men to, Si mão Ci ri neu
Di as, é de ex tre ma im por tân cia dis cu-
tir com a so ci e da de pa ra es cla re cer
pon tos so bre o tra ba lho da Se plan, as- 
sim, a po pu la ção pas sa a ter co nhe ci- 
men to so bre o que o mu ni cí pio po de
fa zer ao lon go dos anos. “O PPA de ter- 
mi na di re tri zes, ob je ti vos e me tas pa- 
ra des pe sas de ca pi tal de cor ren tes e
pa ra os pro gra mas de du ra ção con ti- 
nu a da, ou se ja, mais de um ano. Já a
LOA dis põe so bre re cei tas a se rem ar- 
re ca da das, des pe sas a se rem efe tu a- 
das e re cur sos a se rem in ves ti dos no
ano se guin te”, ex pli cou.

1

2

3

Es piões em ação

Meio sim

Di nhei ro fá cil

“A de mo cra cia ven ceu di an te de aten ta -
dos”

Do pre si den te do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, Luiz Fux, em
dis cur so de en cer ra men to do ano no Ju di ciá rio, re fe rin -
do-se aos ata ques e ame a ças con tra a Cor te des fe ri dos
por Jair Bol so na ro e seus se gui do res.

O PT tu ca nou?
O que pa re cia im pos sí vel até me ses atrás, ago ra já

tem ca ra de fa to con su ma do. A união de Luiz Iná cio Lu la
da Sil va (PT) com o ex-tu ca no Ge ral do Alck min é vis ta
pe las mí di as es pe ci a li za das co mo o pró xi mo pas so do
PT pa ra fe char a cha pa li de ra da por Lu la, na dis pu ta pre- 
si den ci al de ou tu bro. Os dois tro cam re ve rên ci as e dei- 
xam pa ra trás um lon go his tó ri co de di ver gên ci as en tre
o PT e o PSDB em São Pau lo e pe lo país afo ra. Ca so Alck- 
min in gres se no PSB, a ali an ça es ta rá ain da mais con so- 
li da da, tam bém em São Pau lo, on de o ex-mi nis tro Fer- 
nan do Had dad (PT) po de ser can di da to a go ver na dor
com Már cio Fran ça (PSB) na vi ve, con tra o go ver na dor
João Do ria, ca so ele de sis ta da dis pu ta pre si den ci al.

Es sa é uma par te da en gre na gem po lí ti ca em cons tru- 
ção, ten do o PT co mo pro ta go nis ta da obra. A ou tra par- 
te se ria a mon ta gem da fe de ra ção par ti dá ria, que tor na- 
ria em 2022, um blo co su pra par ti dá rio en vol ven do o PT,
PSB, PDT, PC doB, Re de, PSOL e até o PV. Tra ta-se de um
pro je to que im pe di ria a mor te por as fi xia dos me no res
par ti dos, di an te do fim das co li ga ções na elei ção pro- 
por ci o nal e a per mis são pa ra a união fe de ra ti va. Os pe- 
que nos mor re rão na cláu su la de bar rei ra, ou cláu su la de
ex clu são, ao não atin gir em 2022, 3% dos vo tos pa ra de- 
pu ta do fe de ral no Bra sil, tam bém, o mí ni mo, 1/3 dos es- 
ta dos – ou 11 de pu ta dos dis tri buí dos em 9 uni da des.

Sem fa lar na ex clu são do tem po de TV e rá dio, dos
fun dos Par ti dá rio e Elei to ral, que po de fi car, no pró xi mo
ano, em R$ 5,7 bi lhões, pro pos tos ini ci al men te pe lo re- 
la tor da LDO, de pu ta do Jus ce li no Fi lho (DEM-MA). Há
um mo vi men to na Câ ma ra pa ra der ru bar o ve to do pre- 
si den te Bol so na ro, que re du ziu o Fun dão pa ra R$ 4,2 bi- 
lhões. Se ja co mo for, a mon ta gem da Fe de ra ção de es- 
quer da che ga rá aos Es ta dos. No Ma ra nhão ba te rá de
fren te nas can di da tu ras de Car los Bran dão (ain da no
PSDB, mas a ca mi nho do PSB) e We ver ton Ro cha (PDT).
Os dois não ca be ri am na mes ma fe de ra ção que, fun ci o- 
na por to do o man da to, ao con trá rio da co li ga ção que
mor ria na elei ção.

Ca so Bran dão tro que o PSDB pe lo PSB, se gui ria Ge- 
ral do Alck min no âm bi to na ci o nal e a Flá vio Di no, no es- 
ta du al. O atu al go ver na dor te ria um re for ço e tan to no
seu pa lan que ao Se na do, e Bran dão te ria que bra do as
amar ras que se pa ra vam o PT do PSDB. Di no é de fen sor
da fe de ra ção, as sim co mo o de pu ta do fe de ral, Már cio
Jerry, pre si den te re gi o nal do PC doB, além do tam bém
fe de ral, Bi ra do Pin da ré, re pre sen tan te do PSB. Ca so a
cons tru ção se ja ofi ci a li za da, con for me as re gras do o
TSE, ain da a re gu la men tar, o blo co po de le var pa ra o
Con gres so em 2023, a mai or ban ca da, ca paz de der ro tar
o Cen trão e ele ger o pre si den te da Câ ma ra. Por tan to, o
des ti no es tá tra ça do. Fal ta che gar lá.

———————————————————————

A pré-cam pa nha de go ver na dor do Ma ra nhão es tá
num rit mo tão alu ci na do, que já têm es piões in fil tra dos,
olhan do, ano tan do no mes, par ti do e con tan do nú me ro
de par ti ci pan tes das reu niões de Car los Bran dão e de
We ver ton Ro cha.

We ver ton Ro cha se re cu sa a ado tar a pa la vra “ir re ver- 
sí vel” quan do é per gun ta do so bre sua pré-can di da tu ra a
go ver na dor. Po rém, es ban ja en tu si as mo quan do fa la
nas pes qui sas e nos apoi os po lí ti cos mu ni ci pais que
vem re ce ben do.

De pu ta dos e se na do res se or ga ni za ram pa ra der ru bar
o ve to de Jair Bol so na ro que bar rou o Fun do Elei to ral de
R$ 5,7 bi lhões, co lo ca do na LDO pe lo de pu ta do Jus ce li- 
no Fi lho, em meio a enor me ba ru lho. Ago ra, o PL de Jair
Bol so na ro é que li de ra a pos sí vel re ver são.

 
———————————————————————

———————————————————————
As pes qui sas CNT e IPEC, saí das 5ª fei ra, apon- 

tam que Lu la ven ce ria em 1º tur no com o cál- 
cu lo res tri to aos vo tos vá li dos. Ele te ria 56,3%
dos vo tos, mais do que Fer nan do Hen ri que ob- 

te ve nas du as elei ções em que ven ceu no 1º tur no, em
1994 e 1998.

O jan tar or ga ni za do pe los ju ris tas do gru po
Prer ro ga ti vas, nes te do min go em São Pau lo,
vai jun tar Lu la, Alck min e li de ran ças. É en saio
da “fren te am pla pe la de mo cra cia”, diz Mar co

Au ré lio de Car va lho, co or de na dor. Os con vi tes es- 
go ta ram-se ra pi da men te.

Ca da um dos 500 con vi tes cus ta R$ 500. Par te
do va lor ar re ca da do se rá do a da à cam pa nha
“Tem Gen te com Fo me”. Mais de 400 no mes
es ta vam on tem na fi la de es pe ra. Se rá exi gi do

pas sa por te de va ci na e exa me ne ga ti vo pa ra a co- 
vid-19.

———————————————————————
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ADRI A NO PI NHEI RO* E EDEN JR.**
*Pro fes sor de His tó ria **Eco no mis ta
(eden-jr@hot mail.com.br)

RI CAR DO VI VEI ROS*
é jor na lis ta, es cri tor e pro fes sor. Dou tor
em Edu ca ção, Ar te e His tó ria da Cul tu ra
pe la Uni ver si da de Pres bi te ri a na Mac -
ken zie e au tor de vá ri os li vros, en tre os
quais: “Jus ti ça Se ja Fei ta”, “A Vi la que
Des co briu o Bra sil”, “Pe los Ca mi nhos da
Edu ca ção” e “O Po e ta e o Pas sa ri nho”

Uma breve história monetária

Atu al men te vi ve mos em um mun- 
do co nec ta do, on de boa par te da po- 
pu la ção po de fa zer tran sa ções fi nan- 
cei ras com pou cos cli ques em um ce- 
lu lar. São apli ca ti vos, Pix, bit coins, en- 
tre ou tras ma ra vi lhas mo der nas. Pa ra
se ter uma ideia, te mos mu ni cí pi os
bra si lei ros on de não há ca pa ci da de
de en ges sar um os so fra tu ra do de um
pa ci en te, mas to dos têm aces so à in- 
ter net de ban da lar ga e po dem fa zer
ope ra ções fi nan cei ras vir tu ais. Co mo
tu do is so co me çou? Nes te ar ti go, va- 
mos bus car as ori gens das tran sa ções
fi nan cei ras no mun do. So bre a gê ne se
do di nhei ro não há con sen so na His- 
tó ria, con tu do, sa be-se que ti ve mos
vá ri as mer ca do ri as que fo ram usa das
co mo mo e da: os mai as, por exem plo,
usa vam grãos de ca cau. 

O sal foi uti li za do co mo mo e da por
vá ri os po vos, den tre os quais po de- 
mos ci tar: os afri ca nos, os mai as, os
ro ma nos, in clu si ve as pa la vras “sa lá- 
rio” e “sol do” de ri vam do sal. O pa no
cru foi usa do co mo mo e da na Áfri ca, e
na Gui né cha ma vam de “pe ça da Ín- 
dia”. O boi era uti li za do co mo mo e da
na Gré cia. En fim, ti ve mos vá ri as for- 
mas de di nhei ro: pei xe, ar roz, tri go
etc.

Em re la ção à mo e da de me tal pre ci- 
o so, to dos sa bem que a ori gem foi na
Lí dia, no sé cu lo VII a.C., on de ho je é a
Tur quia. A ori gem da pa la vra “mo e da”
vem da an ti ga Re pú bli ca Ro ma na, na
qual eram cu nha das as mo e das, no
tem plo da deu sa Ju no Mo ne ta, pro te- 
to ra dos re cur sos fi nan cei ros. A ati vi- 
da de ban cá ria, acre di ta-se que sur giu
en tre os fe ní ci os. Na Ida de Mé dia, o
ser vi ço de ban quei ro foi ga nhan do
for ma. As pes so as per mu ta vam os
pro du tos por ou ro, e ca bia aos ban- 

quei ros pe sar as mo e das e ve ri fi car a
au ten ti ci da de des tas. Tu do is so era
fei to em tro ca de uma co mis são. Com
o de sen vol vi men to econô mi co eu ro- 
peu, pas sou-se a efe tu ar de pó si tos
mo ne tá ri os, pe lo qual eram emi ti dos
cer ti fi ca dos pa ra os cli en tes com pro- 
va rem que ti nham de ter mi na da
quan tia de po si ta da no ban co, e as sim
po de rem re a li zar os sa ques pos te ri or- 
men te. Com o pas sar do tem po, os
ban quei ros per ce be ram que as pes so- 
as não sa ca vam to do o di nhei ro de po- 
si ta do, sen do as sim, eles ti ve ram a
ideia de usar par te des te ca pi tal pa ra
con ce der em prés ti mos em tro ca de
ju ros. Eis aí um meio dos ban quei ros
en ri que ce rem. Não obs tan te, a Igre ja
con de na va os ju ros; o ju daís mo não.
Des sa for ma, os ju deus se tor na ram
do nos dos mai o res ban cos do mun do.

Nas úl ti mas dé ca das vá ri as op ções
de mei os de pa ga men to têm sur gi do
pa ra subs ti tuir a mo e da. Os pi o nei ros
nes sa mis são fo ram os car tões de cré- 
di to e dé bi to, o que le vou, nos anos
1950, pes qui sa do res a pre ve rem a ex- 
tin ção dos pa péis-mo e das. Mais re- 
cen te men te, uma sé rie de ou tros me- 
ca nis mos tem si do usa da pa ra agi li zar
as ope ra ções fi nan cei ras, a exem plo
das trans fe rên ci as ele trô ni cas, os pa- 
ga men tos por apli ca ti vos de ce lu la res,
as mo e das vir tu ais e as tran sa ções di- 
gi tais de pa ga men to via Pix.

A pan de mia da Co vid-19 te ve im- 
pac to dú bio no uso de mo e da so nan- 
te. Por um la do, es ti mu lou to das as
mo da li da des de pa ga men to ele trô ni- 
co, ten do em vis ta que o con ta to com
ou tras pes so as e com a pró pria mo e da
po de ria tra zer al gum ris co de con ta- 
mi na ção. Por ou tro la do, a pre tex to de
uma sen sa ção qua se ins tin ti va de se- 
gu ran ça, par te da po pu la ção de ci diu
man ter re ser vas em di nhei ro vi vo, pa- 
ra si tu a ções ex tre mas, co mo de im- 
pos si bi li da de de re cor rer aos mei os

vir tu ais ou de fre quen tar agên ci as
ban cá ri as, e, des sa for ma, ter uma re- 
ser va mí ni ma de di nhei ro pa ra ar car
com a com pra de gê ne ros in dis pen sá- 
veis que ga ran tis se a so bre vi vên cia.

Exis te uma ten dên cia de re du ção
do uso de di nhei ro em es pé cie, por ra- 
zões co mo: o avan ço da di gi ta li za ção
da eco no mia, os cus tos as so ci a dos à
emis são e con tro le da mo e da, a fa ci li- 
da de de os go ver nos mo ni to ra rem as
tran sa ções ele trô ni cas, ar re ca dan do
mais im pos tos, e uso ca da vez mais
fre quen tes de di vi sas al ter na ti vas, co- 
mo o bit coin (uma das vá ri as mo e das
di gi tais, que não exis te fi si ca men te, e
não é con tro la da por ne nhum país ou
ban co cen tral, po rém, po de ser em- 
pre ga da em com pras e ven das pe la in-
ter net).

Mas ques ti o na-se: o pa pel-mo e da
aca ba rá um dia? É uma per gun ta di fí- 
cil de res pon der. No en tan to, o fim do
pa pel-mo e da é co mo cons truir um
pré dio sem es ca das. Re giões que têm
pou co aces so à in ter net, o que di fi cul-
ta o uso de mei os di gi tais, ques tões
cul tu rais, com pes so as que têm re jei- 
ção em li dar com tec no lo gia e aban- 
do nar o di nhei ro em es pé cie, e mes- 
mo a fal ta de ha bi li da de em usar equi-
pa men tos ele trô ni cos, de vem dar so- 
bre vi da ao di nhei ro fí si co. Tam bém é
pro ble má ti co ima gi nar um mun do
re fém to tal men te de tec no lo gia, pois
in for tú ni os po dem acon te cer e atra- 
pa lhar, mes mo que mo men ta ne a- 
men te, a vi da de to da uma so ci e da de.
E na ocor rên cia de apa gões elé tri cos,
ca tás tro fes am bi en tais e de ata ques
de hac kers aos sis te mas, co mo as pes- 
so as fa ri am pa ra re a li zar seus pa ga-
men tos? Por fim, te mos tam bém a
eva são fis cal, pos si bi li ta da pe los pa- 
ga men tos em es pé cie, on de es tá em
jo go o in te res se de mui ta gen te po de- 
ro sa. Só o tem po há de res pon der es sa
ques tão.

Auxílio votos

Há um gra ve pro ble ma con tra o qual vá ri- 
os paí ses do mun do lu tam: fo me. Em bo ra o
Bra sil não so fra com ter re mo tos, fu ra cões,
tsu na mis, vul cões e guer ras, ten do mui tas
ter ras agri cul tu rá veis sob cli ma ain da fa vo- 
rá vel, gran de par ce la da sua po pu la ção en- 
fren ta a cru el da de da fo me.

Eis uma so lu ção sim ples, dig na e efi caz
pa ra o pro ble ma da se gu ran ça ali men tar:
cul tu ra e edu ca ção. Pro por ci o nan do aces so
a es ses bens com qua li da de, go ver nos po- 
dem ga ran tir que — por mé ri to pró prio — as
pes so as sus ten tem su as fa mí li as. Sem a ne- 
ces si da de de qual quer ti po de as sis tên cia
go ver na men tal ou pri va da.

Quan do fal tam cul tu ra e edu ca ção, di an- 
te da re a li da de da fo me faz-se ne ces sá rio
am pa rar os que são ví ti mas des sa de su ma na
con di ção. Pro gra mas de trans fe rên ci as de
ren da são po lí ti cas so ci ais exis ten tes em al- 
gu mas par tes do Mun do pa ra re du zir e com- 
ba ter a mi sé ria. Não são “pa ter na lis mos”,

são pu ro res pei to hu ma no. Co mo no po e ma
“Trem da Le o pol di na”, de So la no Trin da de, a
re co men da ção é: “Se tem gen te com fo me,
dá de co mer!”

No fi nal da dé ca da de 1990, ape nas três
paí ses atu a vam em pro gra mas as sim: Ban- 
gla desh, Mé xi co e Bra sil. De pois, ou tros paí- 
ses pas sa ram a ofe re cer trans fe rên cia de
ren da. Ho je há pro gra mas si mi la res na Tur- 
quia, no Cam bo ja, no Pa quis tão, Quê nia,
Etió pia, Áfri ca do Sul, Ga na, In do né sia e Egi- 
to.

Até em paí ses su pos ta men te ri cos, co mo
os EUA, en con tra mos pro gra mas de ren da
mí ni ma co mo o que exis te, des de 2007, em
No va York, o Opportunity. Ins pi ra da no “Bol- 
sa Fa mí lia” do Bra sil, a ação nor te-ame ri ca- 
na ino va ao es ta be le cer con di ci o na li da des
pa ra que se rom pa o ci clo da po bre za com
dig ni da de, mo ti van do os be ne fi ci a dos pa ra
o cres ci men to so ci al com en si no téc ni co e
re ci cla gem pro fis si o nal.

Tais pro gra mas não são no vi da de no Bra- 
sil, nem têm os “do nos” po lí ti cos que a mai o- 
ria ima gi na. No iní cio dos anos 1950, o bra si- 
lei ro Jo sué Apolô nio de Cas tro, mé di co e nu- 
tró lo go per nam bu ca no, tor nou-se pre si den- 
te do Con se lho da Or ga ni za ção das Na ções
Uni das pa ra Ali men ta ção e Agri cul tu ra
(FAO). Na que la opor tu ni da de, dis se: “No

Bra sil, nin guém dor me em ra zão da fo me.
Me ta de por que es tá com fo me, e a ou tra me- 
ta de por que tem me do de quem tem fo me”.
E su ge riu um pro gra ma con tra o pro ble ma.

Quan to ao “Bol sa Fa mí lia”, o ide a li za dor
do pro je to foi o so ció lo go bra si lei ro Her bert
Jo sé de Sou sa, o Be ti nho, ins pi ra do em pro- 
je to an te ri or o “Bol sa Es co la” (2001), cri a do
pe lo edu ca dor Cris to vam Bu ar que, quan do
go ver na dor do Dis tri to Fe de ral. Os di fe ren- 
tes pro gra mas so ci ais “bol sa” fo ram uni fi ca- 
dos por Ruth Car do so, no go ver no Fer nan do
Hen ri que Car do so, e ofi ci a li za dos no go ver- 
no Luís Iná cio Lu la da Sil va.

Uma das prin ci pais pro mes sas da cam- 
pa nha de Jair Bol so na ro quan do dis pu tou a
pre si dên cia do Bra sil, era de que não fa ria a
“ve lha po lí ti ca”. Além de des cum prir o pro- 
me ti do quan do can di da to, aca ba de pra ti car
um dos mar cos da mais an ti ga ação elei to- 
rei ra: mu dou o no me do “Bol sa Fa mí lia” pa ra
“Au xí lio Bra sil”, às vés pe ras de um ano elei- 
to ral no qual pre ten de can di da tar-se à re e- 
lei ção.

Me di da po pu lis ta e in con sis ten te, sem
cla ra fon te de re cur sos, se rá usa da nas elei-
ções pa ra ob ter apoio dos me nos es cla re ci- 
dos. É o “Au xí lio Vo tos”. A fo me por vo tos é
tão gran de no Bra sil quan to a fo me por co- 
mi da, que se gue lon ge de ser ze ro…

SE NA DOR WE VER TON

Re du zir ICMS da ces ta
bá si ca po de aju dar a
com ba ter a fo me

Nas mi nhas an dan ças pe lo Ma ra nhão, te nho ou vi do
mui to que o ar roz se tor nou ou ro e a car ne vi rou di a- 
man te. De fa to, a com bi na ção de ar roz, fei jão e car ne,
que além de nu tri ti va é tão ama da pe los bra si lei ros, es tá
ca da dia mais ca ra e, por tan to, me nos fre quen te nas me- 
sas de mui tas fa mí li as. Pas sa mos a ver os sos e pés de ga- 
li nha sen do ven di dos nos su per mer ca dos e açou gues
não co mo com ple men tos, mas co mo in gre di en tes prin- 
ci pais pa ra a re fei ção de gran de par te da nos sa po pu la- 
ção. Não é al go a que de ve mos nos acos tu mar. Pe lo con- 
trá rio, es sa si tu a ção pe de me di das ur gen tes e enér gi cas,
co mo a re du ção ou isen ção do ICMS co bra do so bre os
pro du tos da ces ta bá si ca.

Es sa pro pos ta, tão in te res san te e

viá vel, che gou a mim por meio da

pla ta for ma in te ra ti va

#Ma ra nhão Mais Fe liz, que es tá

abri ga da em meu si te e tem

co le ta do di ver sas su ges tões pa ra

um pla no de go ver no que meu

par ti do, o PDT, es tá ela bo ran do

pa ra o Ma ra nhão. Tra ta-se de uma

ideia re le van te e exequí vel, que tem

meu apoio ir res tri to.

Atu al men te a ces ta bá si ca do ma ra nhen se é com pos- 
ta por 27 pro du tos, in cluin do o ar roz, o fei jão e a car ne,
so bre os quais se pa ga em mé dia 12% de ICMS. A re du- 
ção tem po rá ria do im pos to so bre al guns des ses itens e
até a mes mo a isen ção so bre ou tros mais es sen ci ais re- 
pre sen ta ria a pos si bi li da de de aces so pa ra mui tas fa mí- 
li as.

Cer ta men te es sa não é uma me di da per ma nen te,
nem de lon go pra zo. Tra ta-se de uma so lu ção ex cep ci o- 
nal pa ra o mo men to igual men te ex cep ci o nal que es ta- 
mos vi ven do. Di an te da fal ta de ação fe de ral pa ra com- 
ba ter es se em po bre ci men to pro fun do de nos sa gen te,
ca be aos es ta dos to mar as ré de as das po lí ti cas pú bli cas
e fa zer o que es tá ao seu al can ce pa ra me lho rar a vi da
das pes so as.

Ini ci a ti vas si mi la res já acon te ce ram em ou tros es ta- 
dos, co mo em São Pau lo, on de o ICMS da ces ta de me di- 
ca men tos foi re du zi do du ran te o mo men to mais du ro
da pan de mia, e no Dis tri to Fe de ral, que ago ra em 2021
cor tou pe la me ta de o im pos to co bra do so bre mui tos
itens da ces ta bá si ca.

É cla ro que ha ve rá per da de ar re ca da ção. Mas há es- 
tu dos que mos tram co mo is so po de ser com pen sa do. O
que não po de ser com pen sa do é so fri men to das fa mí li as
que en fren tam a di fi cul da de de co lo car co mi da no pra to
dos fi lhos.

A fal ta de uma boa po lí ti ca econô mi ca do go ver no fe- 
de ral agra va da pe la cri se mun di al cau sa da pe la pan de- 
mia de Co vid-19 acen tu ou a de si gual da de so ci al, au- 
men tou a po bre za e es tá tra zen do de vol ta a fo me. E
quem tem fo me não po de es pe rar. Por is so, de fen do a
re du ção do ICMS so bre pro du tos da ces ta bá si ca.
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CAR LOS GAS PAR
Pre si den te da AML

RE NA TO DI O NÍ SIO
His to ri a dor, Com po si tor e Pro du tor Cul -
tu ral.

Um parente alfarrabista

Há al guns anos, vi nha de Por tu gal,
um voo lon go, e eu sem so no. Foi as- 
sim que, de pos se de uma fo lha de pa- 
pel sem pau ta, for ne ci da pe lo meu
com pa nhei ro de vi a gem, co me cei a
es cre ver es ta crô ni ca. Ins pi rou-me
um epi só dio in te res san te que se de ra
co mi go, em con ver sa com cer to al far- 
ra bis ta, um tan to fa las trão, po rém fa- 
mo so pe lo acer vo de que é pos sui dor.

Cu ri o sa a ma nei ra pra ti ca da por ele
no tra to com os cli en tes e na co mer ci- 
a li za ção dos li vros. Ba ti à por ta fe cha- 
da de sua li vra ria, aper tan do meu de- 
do so bre o bo tão da cam pai nha que se
acha va ao la do es quer do da en tra da.
Aten deu-me, en tre so lí ci to e des con- 
fi a do, co mo se qui ses se de ter-me, pa- 
ra ou vir, de pron to, mi nhas ex pli ca- 
ções so bre o que eu de se ja va. Des co- 
nhe ci es se seu tá ci to se gre do e avan- 
cei, sob seu acom pa nha men to, até
nos aco mo dar mos pa ra as ex pli ca- 
ções ne ces sá ri as, que de sen ca de a ram
em uma lon ga e in te res san te con ver- 
sa.

Foi aí que me apre sen tei, no me
com ple to, mi nha ci da de e meu país, e
o de se jo de ma nu se ar os li vros que,
pa ra mi nha sur pre sa, não os via. Co- 
mo, uma li vra ria? Em ex po si ção pra ti- 
ca men te uns pou cos exem pla res que,
fiz juí zo, pe los tí tu los e pe lo con teú do,
pou co ou na da di zi am. Mas, não me
con for mei com o que es ta va ven do,
ou com o fa to de na da es tar ven do, e
fi quei pre so à coin ci dên cia de ter mos,
eu e ele, o mes mo so bre no me.

Pois bem, lo go ten ta mos en con trar
o pon to de con ver gên cia das nos sas
ori gens, os Gas par. De Vi seu, de Cas- 
cais ou do Es to ril, lá es tá va mos os dois
a fa zer es pe cu la ções, até que, sem um
fa to con cre to, nos de mos, a par tir daí,
por pa ren tes. E, pa ra sur pre sa mi nha,
a cer to pon to da nos sa con ver sa, in- 
ter rom peu-a pa ra di zer-me que te nho

pa re cen ça com um seu tio, se não na
fei ção fí si ca, mas, cer ta men te, o as se- 
ve rou, nos ges tos e na ma nei ra de fa- 
lar e ar gu men tar.

Ques ti o nei-lhe so bre co mo po de- 
ria ver, iden ti fi car, ma nu se ar os li vros
usa dos, de sua ven da, se não es ta vam
eles à mi nha vis ta. E a res pos ta, pa ra
mi nha sur pre sa, re tra tan do seu mo do
de tra ba lhar, foi de que ele não per mi- 
tia ao pre ten so ad qui ren te es sa es pé- 
cie de pro ce di men to. 

O in te res sa do de ve ria di zer-lhe o
que de se ja va, tal co mo as sun to, au tor
ou ou tro in di ca ti vo, pa ra que ele,
aces san do o com pu ta dor, dis ses se o
que te ria dis po ní vel. E aí, sim, men ci- 
o nan do tí tu los e au to res, um a um, o
vi si tan te pas sa va a di zer o que cor res- 
pon dia à sua pre ten são.

E des sa ma nei ra foi fei to. Fa lei-lhe
do que de se ja va, e ele, o do no do se bo,
o al far ra bis ta, me lhor di zen do, foi
apre go an do, um por um, o ma te ri al
da mi nha in di ca ção pa ra que eu con- 
fir mas se ou não o que de se jas se ver,
pa ra de pois de ci dir pe la com pra. Ter- 
mi na da es sa eta pa, mar cou uma ho ra
pa ra que eu vol tas se ao seu es ta be le- 
ci men to, a fim de con cluir a ope ra ção.
Re tor nei, no mo men to apra za do, e lá
es ta vam em ci ma de uma me sa, to dos
os li vros que me des per ta ram in te res- 
se. Em se gui da, es co lhi uns pou cos
que es ta vam no meu al can ce fi nan- 
cei ro e lo go efe tu ei o pa ga men to, pois
ele me avi sa ra de que não fa ria o me- 
nor des con to. Era a pra xe que usa va
no ne gó cio.

De vo con fes sar que dei xei de ad- 
qui rir o li vro mais pre ci o so, den tre to- 
dos os que, ge ne ri ca men te, in di quei
pa ra mi nha apre ci a ção. Tra ta-se da
edi ção por tu gue sa dos Anais His tó ri- 
cos do Es ta do do Ma ra nhão, de au to- 
ria de Ber nar do Pe rei ra de Ber re do e
Cas tro, que foi go ver na dor do Ma ra- 
nhão (Colô nia), no pe río do de 1718 a
1722; e, se da me mó ria não me fo ge, é

ela da ta da de 1749, em pa pel es pe ci al,
ta ma nho que cal cu lei a olhos, em tor- 
no de 25×17, em per fei tís si mo es ta do
de con ser va ção, co mo se ti ves se si do
guar da da em uma re do ma, ao lon go
de mais de dois sé cu los.

É ver da de que meus olhos se fi ze-
ram com pri dos. Em pen sa men to,
pas sei-os so bre mi nhas es tan tes e na- 
da achei que se com pa ras se aos Anais,
en tão co lo ca dos à ven da pe lo meu su- 
pos to pa ren te Gas par. Além do mais,
obras ra rís si mas co mo es sa só se en-
con tram, re gra ge ral qua se sem ex ce- 
ção, em bi bli o te cas fa mo sas, par ti cu-
la res ou pú bli cas, em acer vos de abas- 
ta dos bi blió fi los ou em al far ra bis tas
de re no me, co mo es se se nhor lu si ta- 
no, pro pri e tá rio da li vra ria MA NU EL
FER REI RA “AL FAR RA BIS TA”, em pre sa
que vem de su ces si vas ge ra ções de
her dei ros. Di fe ren te dis so, só re sul ta- 
do de fur to.

Des sa ma nei ra, fi ca a in for ma ção
tan to da exis tên cia, quan to do lo cal
on de se acha à ven da es sa pri mo ro sa
edi ção prin ceps dos Anais, pe la quan-
tia de oi to mil eu ros ou, ao câm bio de
ho je, de qua ren ta mil re ais ou pou co
aci ma. 

Es pe ro que, di vul gan do co mo o fa- 
ço, ha ja aqui em nos sa São Luís al- 
guém que dis po nha de re cur sos pa ra
com prá-la, pa ra si ou pa ra al gu ma
ins ti tui ção par ti cu lar, ou que o fa ça o
po der pú bli co, ca so não exis ta na nos- 
sa Bi bli o te ca Be ne di to Lei te, por que
nun ca exis tiu ou por que de la foi rou- 
ba da es sa re lí quia que só diz res pei to
ao Ma ra nhão.

O avião co me ça va a per der al tu ra e
um dos tri pu lan tes lo go anun ci ou o
pou so e pe diu aos pas sa gei ros que se
apres tas sem pa ra a ater ri sa gem. De
mi nha par te, obe de ci à ins tru ção, co- 
lo quei em mi nha pas ta de tra ba lho es-
ta crô ni ca, pa ra re vi sá-la em opor tu- 
ni da de ade qua da e ofe re cê-la aos
meus ima gi ná ri os lei to res.

Mais do pior, não

Exis te con tro vér sia so bre a ori gem
do di ta do po pu lar “NA DA É TÃO
RUIM QUE NÃO POS SA PI O RAR”, ci- 
ta do, re cen te men te, pe lo Pre si den te
Bol so na ro, nu ma de su as de bo cha das
apa ri ções. Pa ra al guns, a sen ten ça é tí- 
pi ca do hu mor ne gro pre sen te no sub- 
cons ci en te dos bra si lei ros; pa ra ou- 
tros, sua ori gem se ria na me di e val In- 
gla ter ra.

Dei xan do de la do a con tro vér sia, o
que im por ta é a sor di dez con ti da nes- 
se enun ci a do. Es te hu mor áci do e ne- 
gro ser ve co mo ré gua pa ra se co men- 
tar a atu al si tu a ção po lí ti ca do país,
cheia de po lê mi cas e con tra di ções.

Cer ta men te, as elei ções ge rais de
2018 fi ca rão na his tó ria co mo a elei- 
ção da “men ti ra e das Fa ke News”. Ne- 
las, mais do que em quais quer ou tras,
o elei tor te ve es cu re ci do o seu sen so
de ci da da nia em de cor rên cia de fal sos
even tos e fan ta si o sas nar ra ti vas que,
pa ra al guns, em bo ra te nham os pés
sen ta dos na re a li da de, fo ram am pli fi- 
ca das pe lo al to-fa lan te da La va Ja to,
ca pi ta ne a da pe lo ex-Juiz Sér gio Mo ro
e pe lo ex-Pro cu ra dor Del tan Dal lag- 
nol.

Na sequên cia, o pri mei ro lar gou a
to ga pa ra ser vir ao Go ver no que aju- 
dou a ele ger e ser, pos te ri or men te, vo- 
mi ta do, com pom pas, pe lo che fe. Já o
se gun do, foi ex pul so ou pe diu exo ne- 
ra ção do Mi nis té rio Pú bli co, pa ra se
fi li ar ao Cen trão, agru pa men to po lí ti- 
co de sus ten ta ção ao Go ver no. Tris te e
bu fa ope re ta!

O Go ver no atu al, elei to sob um dis- 
cur so mais mo ra lis ta do que po lí ti co,
lo go co me çou a mos trar que ti nha os
pés de bar ro. Res sal te-se que, nes se
sen ti do, Bol so na ro, de pois de 28 anos
co mo par la men tar, con se guiu, mi la- 
gro sa men te, dar man da to a to da fa- 
mí lia.

Des co briu-se um mo dus ope ran di

fa mi li ar que trans for mou a pro du ção
de ra cha di nha, nas ca sas le gis la ti vas,
uma prá ti ca de to da a pro le. Co me ça- 
ram a se evi den ci ar as te ne bro sas li ga- 
ções de en tes e ade ren tes com o cri me
e mi lí ci as de to da or dem o que afas tou
os seus se gui do res mais res pon sá veis,
le van do-o a um ní vel cres cen te de re- 
jei ção na ci o nal.

O Pre si den te, que fa zia ar mi nha,
não tem uma ação se quer con tra mi li- 
ci a nos e qua dri lhei ros no sen ti do de
di mi nuir a vi o lên cia no país.

O Go ver no que cri ti ca va as per das
econô mi cas da Pe tro bras, ins ti tuiu,
na com pa nhia, uma po lí ti ca de pre- 
ços que pri vi le gia o pa ga men to de di- 
vi den dos aos aci o nis tas, pro du zin do
a fo me en tre os bra si lei ros.

Um go ver no que se au to de cla ra va
ho nes to ven deu ou pri va ti zou ati vos
na ci o nais por pre ços e con di ções que
a cons ci ên cia na ci o nal re pro va e re- 
pu ta. Um Go ver no que se di zia in de- 
pen den te se sen ta no co lo do Cen trão
e já pas sou, se gun do mui tos, o man do
do or ça men to e da na ção pa ra as
mãos de Ro dri go Pa che co e Ar tur Li ra.

Os Pre si den tes da Câ ma ra e do Se- 
na do aca bam, com seus pa res, de
apro var, pri mei ro um pe di do pa ra
que o STF tor nas se sem efi cá cia a de- 
ci são da mi nis tra Ro sa We ber, im pe- 
din do o pa ga men to das de no mi na das
emen das do re la tor.

Na au sên cia do ato cor re ti vo da
cor te en gen dra ram, mon ta dos na so- 
fis ti ca da lin gua gem ju rí di ca e nos tre- 
jei tos le gis la ti vos, emen da cons ti tu ci- 
o nal que le ga li za o mo ral men te ile gal.

Tu do pa ra que não te nha a na ção o
di rei to de sa ber pa ra e por quem foi
man da do par ce la do or ça men to pú- 
bli co, que atin ge a es tra tos fé ri ca ci fra
de 36 bi lhões, di nhei ro su fi ci en te pa ra
ban car, por um ano, o Bol sa Fa mí lia,
fa to que po de ge rar no va cri se en tre os
po de res.

Um Pre si den te que faz pou co ca so
da ci ên cia, ata ca a pro du ção de co- 
nhe ci men to ci en tí fi co, brin ca com a

tri par ti ção de po de res da Re pú bli ca,
re le ga a im por tân cia da sus ten ta bi li- 
da de am bi en tal e fler ta com a su pres- 
são da su pre ma cia do vo to e das elei- 
ções não po de pros se guir ge ran do cri- 
ses e na mo ran do pe ri go sa men te com
o re tor no da in fla ção e da fo me.

Quan do se ti ver me lhor dis tri bui- 
ção de ren da e uma po lí ti ca de ple no
em pre go, o po vo não mais pre ci sa rá
da es mo la es ta tal ofe re ci da ago ra pe lo
Mais Ren da.

O Bra sil pre ci sa vol tar a cres cer pa- 
ra evi tar uma ca tás tro fe so ci al. Já se
tem qua se 50 mi lhões de bra si lei ros
bei jan do a li nha da po bre za.

Ain da que se te nha que con vi ver
com o fim do te to de gas tos da má qui- 
na pú bli ca, que im pe de que se gas te
mais do que o ar re ca da do, fa to que
po de co lo car le nha na fo guei ra da in-
fla ção, ge ran do fo me e mi sé ria, so bre-
tu do en tre os mais des pro te gi dos.
Ain da que se te nha que en go lir o ca lo-
te dos pre ca tó ri os já tran si ta dos em
jul ga do. Ain da que es te in fe liz Go ver- 
no tei mo sa men te bus que uma re e lei-
ção, na da au to ri za a de sis tên cia. Na da
fa rá per der a es pe ran ça nes te “país
tro pi cal aben ço a do por Deus e bo ni to
por na tu re za”.

Co mo di zia Ado ni ram Bar bo sa
“[…] se vo cês pen sam que nóis fu mos
em bo ra, nóis en ga ne mos vo ceis, fi ze-
mos que fu mo e vor te mos, ói nóis
aqui tra vés”.

Pa ra re sis tir, pa ra aju dar a cons truir
es ta pá tria que tem uma gi gan tes ca
vo ca ção de gran de za, abun dân cia e
ri que za, ca da ho mem e ca da mu lher
de vem sen tir-se res pon sá veis por en- 
con trar uma saí da.

Não se tra ta de fe char a por ta, nin- 
guém pre ci sa ser o úl ti mo, to dos se rão
os pri mei ros. Com cer te za se en con-
tra rá o ca mi nho. É im por tan te que es- 
ta saí da não se ja mais do pi or. Tem-se
um en con tro mar ca do pe lo ca len dá- 
rio elei to ral. Que ve nham as elei ções
de 2022.

MER CE DES BUS TA MAN TE
Pro fes so ra ti tu lar da Uni ver si da de de Bra sí lia, mem bro da
Aca de mia Bra si lei ra de Ci ên ci as

Os de sa ti nos que
não de ve mos
es que cer em 2022

A tra je tó ria par la men tar e a re tó ri ca do pre si den te Jair
Bol so na ro, ao lon go de dé ca das de vi da pú bli ca,  eram
for tes in di ca do res do que aguar da va o Bra sil no iní cio de
2019. Mes mo as sim, fo mos sur pre en di dos com a ve lo ci- 
da de, a efi ci ên cia e o ze lo na con du ção do pro je to de
des mon te de po lí ti cas pú bli cas em áre as vi tais co mo
edu ca ção, ci ên cia, saú de e meio am bi en te.

Em 2022, te re mos a opor tu ni da de

de re fle tir não so men te so bre as

ações do Exe cu ti vo fe de ral, mas

tam bém so bre o Le gis la ti vo, que,

ati va men te ou de for ma iner ci al,

con tri buí ram pa ra so la par a

qua li da de de vi da e o fu tu ro dos

bra si lei ros.

O cal vá rio e a dor da po pu la ção bra si lei ra no en fren- 
ta men to da pan de mia de co vid-19 não de vem ser es- 
que ci dos em 2022. A con du ção ir res pon sá vel da cri se
in cluiu a dis se mi na ção de no tí ci as fal sas, a prá ti ca de
char la ta nis mo na de fe sa de me di ca men tos com ine fi cá- 
cia com pro va da, o atra so na aqui si ção de va ci nas e a sa- 
bo ta gem de es tra té gi as efi ca zes, co mo o dis tan ci a men- 
to so ci al, o uso de más ca ras e a va ci na ção. Pe los mi lha- 
res de fa mí li as en lu ta das, pe las cri an ças tor na das ór fãs,
por aque les que con vi vem com as se que las per sis ten tes
da do en ça, e por aque les que pa de cem com o agra va- 
men to da in se gu ran ça ali men tar e da fo me, não de ve- 
mos es que cer.

As pro fun das cri ses da ci ên cia e da edu ca ção bra si lei- 
ras não de vem ser es que ci das em 2022. Os po de res Exe- 
cu ti vo e Le gis la ti vo con tri buí ram pa ra a re du ção sem
pre ce den tes nas ver bas des ti na das ao fo men to à ci ên cia
no Bra sil e à ma nu ten ção de pres ti gi a das ins ti tui ções de
en si no e pes qui sa. E is so, acom pa nha do por ma ni fes ta- 
ções cla ra men te con trá ri as à ci ên cia e pe la per se gui ção
a ci en tis tas quan do seus re sul ta dos ou co mu ni ca ções
de pes qui sa de sa fi a ram as fan ta si as ges ta das nas se cre- 
ta ri as de co mu ni ca ção do go ver no fe de ral.

Na edu ca ção, pas sa mos de mi nis tro a mi nis tro com a
ilu são efê me ra de que o pró xi mo não po de ria ser pi or do
que o an te ri or. Le do en ga no! As sim, pau la ti na men te vi- 
mos po lí ti cas de Es ta do, cons truí das ao lon go de ges tões
de go ver nos com di fe ren tes ma ti zes ide o ló gi cas, se rem
des truí das no Ins ti tu to Na ci o nal de Es tu dos e Pes qui sas
Edu ca ci o nais Aní sio Tei xei ra (Inep) e na Co or de na ção
de Aper fei ço a men to de Pes so al de Ní vel Su pe ri or (Ca- 
pes).

Os dois ór gãos fo ram en tre gues a che fi as não ca pa ci- 
ta das pa ra as fun ções e vi ram seus com pe ten tes ser vi- 
do res de car rei ra per se gui dos por de fen de rem o in te res- 
se pú bli co. Ao des cons truir o Inep e a Ca pes, fra gi li za- 
ram a edu ca ção pú bli ca em to dos os ní veis. Não são im- 
pac tos de fá cil re ver são e, quan to mais tem po per sis tir o
des mon te, mais di fí cil se rá a re cu pe ra ção. Pe los jo vens
ta len tos ex cluí dos por di fi cul da des de aces so ao en si no
re mo to, por aque les que dei xam o país pa ra po der se- 
guir fa zen do ci ên cia, por aque les que per ma ne cem em
um am bi en te ca da vez mais ad ver so à li vre prá ti ca aca- 
dê mi ca e ci en tí fi ca, não de ve mos es que cer.

O qua dro de hor ror na ges tão e nas po lí ti cas am bi en- 
tais não de ve ser es que ci do em 2022. Des de 2019, o go- 
ver no do Bra sil vem ocu pan do ne ga ti va men te as man- 
che tes na ci o nais e in ter na ci o nais ao se des pir de qual- 
quer resquí cio de pu dor pa ra des truir po lí ti cas, leis e
ins ti tui ções de pro te ção ao meio am bi en te e es va zi ar a
re pre sen ta ti vi da de de seus ór gãos co le gi a dos. Os re sul- 
ta dos trá gi cos de tais es tra té gi as es tão no avan ço dos
cri mes am bi en tais e nos ata ques aos di rei tos de po vos
in dí ge nas e co mu ni da des tra di ci o nais.

A fa mo sa “boi a da” do Exe cu ti vo, li de ra da pe lo in fa me
ex-mi nis tro Ri car do Sal les, re ce beu apoio subs tan ci al
da “boi a da” do Le gis la ti vo, com a apro va ção de pro je tos
de lei que cor ro e ram prin cí pi os ba si la res da pro te ção ao
meio am bi en te. No va men te, os im pac tos ne ga ti vos se- 
rão de lon ga du ra ção e agra va dos pe las mu dan ças am- 
bi en tais glo bais. Pe las ex ten sas áre as des ma ta das e de- 
gra da das em to dos os bi o mas e ecos sis te mas bra si lei- 
ros, pe los pre juí zos à nos sa bi o di ver si da de, pe la re du- 
ção de qua li da de do ar, das águas e dos so los, não de ve- 
mos es que cer.

Que os de ba tes pú bli cos em 2022 se jam no va opor tu- 
ni da de pa ra lem brar e de fen der os va lo res que nos de fi- 
nem co mo na ção dig na em um mun do de mo crá ti co, in- 
clu si vo e sus ten tá vel.

»(Ar ti go en dos sa do pe la Co a li zão Ci ên cia e So ci e da- 
de (www.ci en ci a so ci e da de.org) que reú ne ci en tis tas de
to das as re giões bra si lei ras)

São Luís, sábado e domingo, 18 e 19 de dezembro
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Resolução CONAMA nº 274/200 de 29 de novembro de 2000. Art. 2º As águas doces, salobras e salinas 

destinadas à balneabilidade (recreação de contato primário) terão sua condição avaliada nas categorias 

própria e imprópria. Atenção: A ocorrência de chuvas influencia negativamente na qualidade das águas 

das praias, considerando que ocorre maior carreamento de matéria orgânica oriunda da lavagem das 

vias públicas para os rios e, consequentemente, para os mares. Portanto, na ocorrência de chuvas, 

recomenda-se evitar a recreação nas 24h que as sucederem. O monitoramento foi realizado no período 

de 17/11/2021 a 13/12/2021, integrando a série de acompanhamento semanal das condições de 

balneabilidade das praias da Ilha do Maranhão.

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS – SEMA

Av. do Holandeses, N° 04, Qd. 06, Ed. Manhattan, Calhau - São Luís/MA - CEP 65.071-38.

Endereço Eletrônico: ouvidoria@sema.ma.gov.br

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS
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São Luís

Praia da
Ponta d’Areia

São Luís

Praia do
Calhau

São Luís

Praia do
Olho d’Água

São Luís

Praia do Meio
São José de

Ribamar

Praia do Araçagy
São José de

Ribamar

Praia do Araçagy
Paço do Lumiar

Praia Olho de Porco
Paço do Lumiar

Praia Olho de Porco
Raposa

Praia do Mangue
Seco - Raposa

Em frente à Bibliot. do Caranguejo próx.
às barracas da Val e do Sr. Pedro

Ao lado do
Espigão Ponta d’ Areia

Em frente à rampa de acesso à
praia, lado direito do Praia Mar Hotel

Em frente ao Centro de Atendimento
ao Banhista na Praça do Sol

Em frente ao Farol e
Forte de São Marcos

Em frente à Praça do Pescador,
próximo à Barraca do Chef

Em frente ao Posto Guarda
Vidas - Bombeiros

Em frente ao prédio
verde com o heliporto

Em frente à banca de jornal da
pç. de alimentação da Litorânea

Em frente à Estação Elevatória
de Esgoto 2.2 (E.E.E 2.2) da

CAEMA e Círculo Militar

Em frente à descida da Rua Altamira,
proximidades da Pousada Vela Mar

Em frente à descida da Avenida
Copacabana e Pousada Suíça

Em frente à descida da rua
São Geraldo

À direita da Elevatória Iemanjá II

Em frente à casa com pirâmides
no teto, antes da falésia

Próximo ao Kacthus Bar e
Restaurante

Próximo ao Bar e
Restaurante Capiau 2

Em frente à rampa principal
de acesso a praia

Em frente ao Bar da Atalaia 

Em frente ao Bar e
Restaurante Rainha

Em frente ao Las Vegas Bar
e Restaurante 

Última barraca antes da foz do igarapé
do Mangue Seco/Olho de Porco

BALNEABILIDADE DAS PRAIAS DA REGIÃO
METROPOLITANA DE SÃO LUÍS

DATA DA
ÚLTIMA
COLETA

13/12/2021

CÂMARA MUNICIPAL DE BACABEIRA
ESTADO DO MARANHÃO
CNPJ.: 01.611.394/0001-87

AVISO DE LICITAÇÃO. A CÂMARA MUNICIPAL DE BACABEIRA-MA, através da Comissão 
Permanente de Licitação torna público, que realizará licitação, na modalidade Pregão Presencial/SRP nº 
03/2021. OBJETO: Registro de Preços para eventual e futura Contratação de Pessoa Jurídica especializada 
no fornecimento parcelado de material de consumo, tipo: expediente, limpeza/higiene e gêneros alimentícios 
para atender as demandas da Câmara Municipal de Bacabeira-MA. DATA DA SESSÃO: 30/12/2021, às 
14hs00min (quatorze horas). LOCAL: Prédio da Câmara Municipal de Bacabeira/MA. LEGALIDADE: Lei 
nº 10.520/02, Lei Complementar nº 123/2006, Lei nº 8.666/93, Decreto nº 7.892/2013, alterado pelo Decreto 
nº 9.488/2018 e respectivas alterações pertinentes. O Edital e seus Anexos estão à disposição dos interessados, 
no local mencionado acima, de 2ª a 6ª feira, 08hs00min às 12hs00min na CPL, onde poderá ser adquirido 
mediante o pagamento no valor de R$ 20,00, através de DAM (Documento de Arrecadação Municipal), 
podendo ser obtido ainda SACOP, página eletrônica do TCE/MA. Bacabeira/MA, 13 de dezembro de 2021. 
Leandro Batista Bandeira – Pregoeiro/CPL.

CÂMARA MUNICIPAL DE BACABEIRA

ESTADO DO MARANHÃO

CNPJ.: 01.611.394/0001-87

AVISO DE LICITAÇÃO. A CÂMARA MUNICIPAL DE BACABEIRA-MA, através da Comissão Permanente 
de Licitação torna público, que realizará licitação, na modalidade Pregão Presencial/SRP nº 04/2021. OBJETO: 
Registro de Preços para eventual e futura Contratação de pessoa jurídica especializada para prestação de 
serviços de Organização de Eventos e Buffet (COFFEE Break) para atender as demandas da Câmara Municipal 
de Bacabeira-MA. DATA DA SESSÃO: 30/12/2021, às 16hs00min (dezesseis horas). LOCAL: Prédio da 
Câmara Municipal de Bacabeira/MA. LEGALIDADE: Lei nº 10.520/02, Lei Complementar nº 123/2006, Lei 
nº 8.666/93, Decreto nº 7.892/2013, alterado pelo Decreto nº 9.488/2018 e respectivas alterações pertinentes. 
O Edital e seus Anexos estão à disposição dos interessados, no local mencionado acima, de 2ª a 6ª feira, 
08hs00min às 12hs00min na CPL, onde poderá ser adquirido mediante o pagamento no valor de R$ 20,00, 
através de DAM (Documento de Arrecadação Municipal), podendo ser obtido ainda SACOP, página eletrônica 
do TCE/MA. Bacabeira/MA, 13 de dezembro de 2021. Leandro Batista Bandeira – Pregoeiro/CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA
Rua Benedito Leite, 868, Centro, CEP: 65.490.000, Anajatuba – MA 

CNPJ: 06.002.372/0001-33

AVISO DE LICITAÇÃO 
CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2021

A Prefeitura Municipal de Anajatuba, Estado do Maranhão, através da Secretária Municipal de 

Educação, designada pelo Decreto nº 012/2021, torna público aos interessados que realizará 

Chamada Pública para Aquisição de Gêneros Alimentícios diretamente da Agricultura Familiar e 

do Empreendedor Rural, destinado ao preparo da Merenda Escolar para atender as necessidades 

da Secretaria Municipal de Educação do Município de Anajatuba/MA, para o exercício de 2022, 

com fundamento na Lei 11.947/2009, Resolução CD/FNDE n°. 26/2013 alterada pela Resolução 

FNDE nº 04/2015 e demais normas que regem a matéria. O recebimento da documentação de 

habilitação e do projeto de venda ocorrerá no dia 11 de janeiro de 2022 ás 09:00h (Nove horas), 
na Sala da Comissão Permanente de Licitação, localizada na Rua Benedito Leite, 868, Centro, 

Anajatuba/MA. O Edital e seus Anexos estão à disposição dos interessados no endereço supra, de 

2ª a 6ª feira-feira, no horário das 08h00min às 12h00min, onde poderão ser consultados e 

retirados gratuitamente por mídia digital. Assim como pelo portal da prefeitura, no endereço 

eletrônico www.anajatuba.ma.gov.br. Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço ou 

através do e-mail: cpl@anajatuba.ma.gov.br. Anajatuba - MA, em 16 de dezembro de 2021. 

AURISCILEY GUIA SAMPAIO. Secretária Municipal de Educação. Decreto nº 012/2021.

 

CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA DO MARANHÃO CRP-MA
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE PSICÓLOGAS(OS)

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
 A Presidente do Conselho Regional de Psicologia do Maranhão da 22ª Região – CRP-MA, no uso de suas atribuições 

Regimentais, e de acordo com a LEI n.º 5.766 de 20/12/1971 e artigo 14 do Regimento Eleitoral, Resolução CFP 
005/2021 de 03/08/2021; RESOLVE: Convocar todas(os) as(os) Psicólogas(os) ativas(os) e em dia com suas 

anuidades junto ao CRP-MA até a data da realização desta, para uma Assembleia Geral Extraordinária a ocorrer no 
dia 18/01/2022 (terça-feira) às 18:30h em 1ª Convocação com a maioria simples de seus filiados ou às 19:00h em 

2ª e última Convocação com qualquer número de Psicólogas(os) presentes a ser realizada na sede deste Conselho 
Regional sito à Rua das Sucupiras, Quadra 53, n° 24, Bairro Renascença I, nesta cidade de São Luís-MA, para 

deliberarem a seguinte pauta: 
1 - DEFLAGRAÇÃO DO PROCESSO ELEITORAL: Para preenchimento de cargos de Conselheiras(os) Efetivas(os) 
e Suplentes no âmbito do CRP-MA para o triênio setembro/2022 a setembro/2025 e para o Conselho Federal de 
Psicologia – CFP para o triênio janeiro/2023 a dezembro/2025;
2 - COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO REGIONAL ELEITORAL. 

São Luís, 18 de Dezembro de 2021.
Rosana Mendes Éleres de Figueiredo

Conselheira Presidente CRP-MA
CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA DO MARANHÃO

Rua das Sucupiras, Quadra 53, Casa 24, Renascença I, São Luís – MA
(98) 3268 9353 / 3227-0556

www.crpma.org.br / coordenacao@crpma.org.br 

 

O Diretor Presidente da Empresa Pacotilha S/A, no uso das atribuições que lhe 
confere o Estatuto Social, nos termos da alínea “a”, do §1º, do artigo 15, convo-
ca os Senhores Acionistas para as assembleias gerais extraordinária e ordinária a 
se realizarem no dia 30 de Dezembro de 2021, às 10:00 horas, na sede social da 
empresa, na Rua Assis Chateaubriand, nº 1, Bairro Renascença II, São Luís - MA, 
a fim de deliberarem sobre as seguintes ordens do dia: I) Extraordinária: a) presta-
ção de contas dos administradores, exame, discussão e votação das demonstrações 
contábeis relativas aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2017, 
2018 e 2019; b) destinação dos resultados dos exercícios findos; e II) Ordinária: a) 
prestação de contas dos administradores, exame, discussão e votação das demons-
trações contábeis relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 
2020; b) destinação do resultado do exercício findo; e , c) eleição da Diretoria para 
o triênio 2022/2024 e fixação dos seus honorários. São Luís - MA, 10 de Dezembro 
de 2021. Pedro Batista Freire - Diretor Presidente.

FEDERAÇÃO MARANHENSE DE SKATE EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
PARA ASSEMBLÉIA GERAL

Pelo presente Edital de Convocação, o presidente signatário, membro eleito na úl-
tima diretoria desta Federação, faz saber que aos 21 dias do mês de janeiro do ano 
de 2022, será realizada ASSEMBLEIA GERAL no Castelinho, localizado na 
cidade de São Luís – MA, às 17:00hs em primeira convocação e às 17:30hs em 
segunda convocação, com a seguinte ordem do dia: 1) Restabelecimento da Fede-
ração Maranhense de Skate por meio de Eleição de nova diretoria e conselho 
fiscal; 2) Outros assuntos de interesse da Federação. A eleição far-se-á por uma 
comissão eleitoral que será definida pela última diretoria eleita. O sufrágio será rea-
lizado por maioria simples dos participantes. Fica aberto o prazo de 10 dias, conta-
dos da publicação deste edital, para registro de Chapas com a qualificação completa 
dos candidatos aos cargos pretendidos, via e-mail endereçado para femaskate@
gmail.com, contendo o nome da chapa com os cargos da Diretoria e do Conselho 
Fiscal e suplentes, em número igual ao dos cargos a serem preenchidos. Findo o 
prazo, será publicada as chapas registradas e as regras eleitoras, abrindo-se prazo 
de 05 dias contados de tal publicação para eventual impugnação de candidaturas.

FEDERAÇÃO MARANHENSE DE SKATE
Paulo Renato Pereira Pires Presidente

 

Estado do Maranhão Cartório do 1° Ofício Extrajudicial da Comarca de Timon
Tel (Fax) (0xx99) 3212-4499

e-mail: rluquinha56@hotmail.com
Dr. Raimundo Lucas de Brito Filho.

Titular
Felipe Gustavo Varão Brito de Brito. Substituto.

Ruth Maria de Oliveira. Substituta
Timon (Ma), 31 de novembro de 2021.

EDITAL DE INTIMAÇÃO.

Pelo presente Edital, e, por estarem em lugar incerto e não sabido, ficam os abaixo relacionados, intimados para ciência, que 
nos termos do Art. 26 da Lei n° 9514/97; Poderá ser consolidada em nome do fiduciário, os imóveis onerados fiduciariamente 
por estes, em razão dos contratos também relacionados abaixo. Pelo que por este, também ficam cientes, que á partir da 
publicação deste, tem um prazo de 15 dias, para querendo, purgarem o débito, e, evitarem a consolidação de suas 
propriedades, em nome do fiduciário. Cuja purgação, nos seguintes locais, e, endereços indicados:

Agencia BANCO BRADESCO S/A:
Av. Cidade de Deus, S/N – Prédio Prata – 

2 Andar, Osasco – São Paulo/SP
ou

CARTÓRIO 1° OFICIO EXTRAJUDICIAL:
Avenida Paulo Ramos, 430,

Centro, 65.630-140, Timon-MA
1 – Sebastião da Silva Vieira Bisneto – Contrato n° 9018281-1 – endereço: Rua projetada, Lote 08, Quadra 213, Bairro Parque 
Piauí, Timon-MA, CEP: 65.631-220 e/ou Rua Projetada, n° 22, Quadra 3, Lote 26 e 27, Bairro Cinturão Verde, Timon-MA, CEP`: 
65.633-656.

K-13,14e15/12

ESTADO DO MARANHÃO - MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico nº 43/2021 – SRP
Processo n°  8089/2021

Objeto: “Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de comunicação de dados 

para conexão da rede do Ministério Público do Estado do Maranhão – MPMA à Internet, compreendendo serviços 

de instalação, configuração e ativação dos circuitos, serviço de monitoramento dos circuitos, aluguel em comoda-

to de roteador, suporte técnico e serviços de proteção contra ataques distribuídos de negação de serviços (DDoS), 
conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.”; Abertura: 04/01/2022, 

às 10h (horário de Brasília-DF); Local: Site do Portal de Compras do Governo Federal: www.compras.gov.br. 
Informações: Procuradoria-Geral de Justiça, situada à Avenida Prof. Carlos Cunha, nº 3261, Calhau, São Luís-
MA. CEP: 65076-820; E-mail: licitacoes@mpma.mp.br; Fones: (98) 3219-1645 e 3219-1766.

São Luís-MA, 17 de dezembro de 2021.
MARCELO CLAUDIO MENDES PASSOS

Pregoeiro Oficial
CPL/PGJ-MA

 

RENATO BACELLAR, torna público que 

requereu junto à SEMA (Número e-processos: 

249428/2021) a Perfuração de poço tubular 

profundo, no local denominado Terras do 

Engenho Bombaim, na estrada Malvinas, Km 

45, Bairro Periz de Baixo, município de Baca-

beira/MA.

 

ARTVOX AMBIENTAL LTDA, torna 
público que requereu junto à SEMA (Número 
e-processos: 248923/2021) a Licença Prévia 
para instalação de ATERRO SANITÁRIO, 
no local denominado Terras do Engenho 
Bombaim, na estrada Malvinas, Km 45, Bairro 
Periz de Baixo, município de Bacabeira/MA.

 

PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2021- SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 110/2021

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO AZEITÃO/MA, VEM INFORMAR a respeito do 
ADIAMENTO da LICITAÇÃO do PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2021- SRP que seria o dia 20/12/2021 as 
109h00min. Horário de Brasília/DF.
NOVA DATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS/SESSÃO PÚBLICA: Dia 04/01/2021 às 09h00min. Horário 
de Brasília/DF.
OBJETO: Registro de Preços para futura contratação de empresa para o fornecimento de café da manhã e 
refeições para servidores e contratados das diversas Secretarias do Município de São Domingos do Azeitão/
MA.
OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital poderá ser obtido ou consultado na Comissão Permanente de Licitações 
– CPL, em dias úteis de segunda à sexta, no horário das 08:00 às 12:00 horas, também podendo ser obtido 
gratuitamente por meio digital, nos seguintes endereços eletrônicos: no site da Prefeitura Municipal de São 
Domingos do Azeitão/MA: https://saodomingosdoazeitao.ma.gov.br/ e no site do Tribunal de Contas do Estado: 
https://site.tce.ma.gov.br/. Mais informações poderão ser consultadas e obtidas através do e-mail da CPL: cpl.
saodomingosdoazeitao@gmail.com.

São Domingos do Azeitão - MA, 16 de dezembro de 2021.

Hugo Ribeiro Cardoso
Pregoeiro

 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 011/2021 - SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 383/2021

AVISO DE LICITAÇÃO
INTERESSADO: Município de São Raimundo das Mangabeiras – MA.
OBJETO: Registro de Preço para eventual aquisição parcelada de Gêneros Alimentícios, para atender às necessidades de todas as unidades 
da Prefeitura Municipal de São Raimundo das Mangabeiras/MA, conforme quantidades, condições e especificações constantes no Termo de 
Referência.
•	 MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM.
•	 ENVIO DA PROPOSTA/DOCUMENTAÇÃO: Do dia 20/12/2021, às 08h00min. ao dia 06/01/2022 às 08h59min. Horário 

de Brasília/DF.

•	 ABERTURA DAS PROPOSTAS/SESSÃO PÚBLICA: Dia 06/01/2022 às 09h00min.  Horário de Brasília/DF.
•	 FONTE DE RECURSOS: 001 RECURSOS ORDINÁRIOS              
•	 ORÇAMENTO SIGILOSO ( X ) SIM  (   ) NÃO
OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital poderá ser obtido ou consultado na nos seguintes endereços eletrônicos: www.comprasnet.gov.br, no 
site da Prefeitura municipal de São Raimundo das Mangabeiras/MA: https://saoraimundodasmangabeiras.ma.gov.br e no site do Tribunal de 
Contas do Estado: www.tce.ma.gov.br. Mais informações poderão ser consultadas e obtidas através do e-mail da CPL: cpl@saoraimundodas-
mangabeiras.ma.gov.br.

São Raimundo das Mangabeiras - MA, 08 de dezembro de 2021.

Francisco da Guia Mendes de Sousa Alves
Pregoeiro Municipal

 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 013/2021 - SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 410/2021

AVISO DE LICITAÇÃO
INTERESSADO: Município de São Raimundo das Mangabeiras – MA.
OBJETO: Registro de Preço para eventual aquisição parcelada de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES, FRIOS E EMBUTIDOS), para atender 
às necessidades de todas as unidades da Prefeitura Municipal de São Raimundo das Mangabeiras/MA, conforme quantidades, condições e 
especificações constantes no Termo de Referência.
•	 MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM.
•	 ENVIO DA PROPOSTA/DOCUMENTAÇÃO: Do dia 20/12/2021, às 08h00min. ao dia 06/01/2022 às 15h59min. Horário de 
Brasília/DF.
•	 ABERTURA DAS PROPOSTAS/SESSÃO PÚBLICA: Dia 06/01/2022 às 16h00min.  Horário de Brasília/DF.
•	 FONTE DE RECURSOS: 001 RECURSOS ORDINÁRIOS              
•	 ORÇAMENTO SIGILOSO ( X ) SIM  (   ) NÃO
OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital poderá ser obtido ou consultado na nos seguintes endereços eletrônicos: www.comprasnet.gov.br, no 
site da Prefeitura municipal de São Raimundo das Mangabeiras/MA: https://saoraimundodasmangabeiras.ma.gov.br e no site do Tribunal de 
Contas do Estado: www.tce.ma.gov.br. Mais informações poderão ser consultadas e obtidas através do e-mail da CPL: cpl@saoraimundodas-
mangabeiras.ma.gov.br.

São Raimundo das Mangabeiras - MA, 08 de dezembro de 2021.

Francisco da Guia Mendes de Sousa Alves
Pregoeiro Municipal

 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 016/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 414/2021

AVISO DE LICITAÇÃO
INTERESSADO: MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS/MA.

OBJETO: Aquisição de equipamentos para composição de laboratório de próteses dentárias do Município de SÃO RAIMUNDO 
DAS MANGABEIRAS – MA, conforme as quantidades, especificações e condições descritas no Anexo I - Termo de Referência.
•	 MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM.
•	 ENVIO DA PROPOSTA/DOCUMENTAÇÃO: Do dia 20/12/2021, às 08h00min. ao dia 07/01/2022 às 
14h59min. Horário de Brasília/DF.
•	 ABERTURA DAS PROPOSTAS/SESSÃO PÚBLICA: Dia 07/01/2022 às 15h00min. Horário de Brasília/DF.
•	 FONTE DE RECURSOS: 001 RECURSOS ORDINÁRIOS              
•	 ORÇAMENTO SIGILOSO (   ) SIM  (  X   ) NÃO
OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital poderá ser obtido ou consultado na nos seguintes endereços eletrônicos: www.comprasnet.
gov.br, no site da Prefeitura municipal de São Raimundo das Mangabeiras/MA: https://saoraimundodasmangabeiras.ma.gov.br e 
no site do Tribunal de Contas do Estado: www.tce.ma.gov.br. Mais informações poderão ser consultadas e obtidas através do e-mail 
da CPL: cpl@saoraimundodasmangabeiras.ma.gov.br.

São Raimundo das Mangabeiras - MA, 08 de dezembro de 2021.

Francisco da Guia Mendes de Sousa Alves
Pregoeiro Municipal



São Luís, sábado e domingo, 18 e 19 de dezembro de 2021

6GERAL

Resolução CONAMA nº 274/200 de 29 de novembro de 2000. Art. 2º As águas doces, salobras e salinas 

destinadas à balneabilidade (recreação de contato primário) terão sua condição avaliada nas categorias 

própria e imprópria. Atenção: A ocorrência de chuvas influencia negativamente na qualidade das águas 

das praias, considerando que ocorre maior carreamento de matéria orgânica oriunda da lavagem das 

vias públicas para os rios e, consequentemente, para os mares. Portanto, na ocorrência de chuvas, 

recomenda-se evitar a recreação nas 24h que as sucederem. O monitoramento foi realizado no período 

de 17/11/2021 a 13/12/2021, integrando a série de acompanhamento semanal das condições de 

balneabilidade das praias da Ilha do Maranhão.

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS – SEMA

Av. do Holandeses, N° 04, Qd. 06, Ed. Manhattan, Calhau - São Luís/MA - CEP 65.071-38.

Endereço Eletrônico: ouvidoria@sema.ma.gov.br

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS

PONTOS COORDENADAS LOCALIZAÇÃO REFERÊNCIA CONDIÇÃO
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02º29’51.40”S
44º18’44.30”O

02º29’39.50”S
44º18’28.10”O

02º29’11.0”S
44º18’07.20”O

02º29’12.10”S
44º17’32.30”O

02º29’12.50”S
44º17’05.60”O

02º29’11.40”S
44º16’32.20”O

02º28’59.90”S
44º16’01.90”O

02º28’52.70”S
44º15’40.30”O

02º28’53.70”S
44º15’12.60”O

02º28’53.40”S
44º14’19.60”O

02º28’46.20”S
44º14’19.0”O
02º38’29.0”S

44º13’33.60”O

02º28’30.0”S
44º13’14.90”O

02º28’13.40”S
44º12’41.80”O

02º28’05.20”S
44º12’22.70”O

02º27’50.80”S
44º11’55.0”O
02º27’47.90”S
44º11’29.0”O

02º27’33.50”S
44º10’32.20”O

02º27’33.50”S
44º10’32.20”O

02º27’22.70”S
44º10’22.20”O

Praia Ponta do
Farol - São Luís

Praia de
São Marcos

São Luís

Praia da
Ponta d’Areia

São Luís

Praia do
Calhau

São Luís

Praia do
Olho d’Água

São Luís

Praia do Meio
São José de

Ribamar

Praia do Araçagy
São José de

Ribamar

Praia do Araçagy
Paço do Lumiar

Praia Olho de Porco
Paço do Lumiar

Praia Olho de Porco
Raposa

Praia do Mangue
Seco - Raposa

Em frente à Bibliot. do Caranguejo próx.
às barracas da Val e do Sr. Pedro

Ao lado do
Espigão Ponta d’ Areia

Em frente à rampa de acesso à
praia, lado direito do Praia Mar Hotel

Em frente ao Centro de Atendimento
ao Banhista na Praça do Sol

Em frente ao Farol e
Forte de São Marcos

Em frente à Praça do Pescador,
próximo à Barraca do Chef

Em frente ao Posto Guarda
Vidas - Bombeiros

Em frente ao prédio
verde com o heliporto

Em frente à banca de jornal da
pç. de alimentação da Litorânea

Em frente à Estação Elevatória
de Esgoto 2.2 (E.E.E 2.2) da

CAEMA e Círculo Militar

Em frente à descida da Rua Altamira,
proximidades da Pousada Vela Mar

Em frente à descida da Avenida
Copacabana e Pousada Suíça

Em frente à descida da rua
São Geraldo

À direita da Elevatória Iemanjá II

Em frente à casa com pirâmides
no teto, antes da falésia

Próximo ao Kacthus Bar e
Restaurante

Próximo ao Bar e
Restaurante Capiau 2

Em frente à rampa principal
de acesso a praia

Em frente ao Bar da Atalaia 

Em frente ao Bar e
Restaurante Rainha

Em frente ao Las Vegas Bar
e Restaurante 

Última barraca antes da foz do igarapé
do Mangue Seco/Olho de Porco

BALNEABILIDADE DAS PRAIAS DA REGIÃO
METROPOLITANA DE SÃO LUÍS

DATA DA
ÚLTIMA
COLETA

13/12/2021

CÂMARA MUNICIPAL DE BACABEIRA
ESTADO DO MARANHÃO
CNPJ.: 01.611.394/0001-87

AVISO DE LICITAÇÃO. A CÂMARA MUNICIPAL DE BACABEIRA-MA, através da Comissão 
Permanente de Licitação torna público, que realizará licitação, na modalidade Pregão Presencial/SRP nº 
03/2021. OBJETO: Registro de Preços para eventual e futura Contratação de Pessoa Jurídica especializada 
no fornecimento parcelado de material de consumo, tipo: expediente, limpeza/higiene e gêneros alimentícios 
para atender as demandas da Câmara Municipal de Bacabeira-MA. DATA DA SESSÃO: 30/12/2021, às 
14hs00min (quatorze horas). LOCAL: Prédio da Câmara Municipal de Bacabeira/MA. LEGALIDADE: Lei 
nº 10.520/02, Lei Complementar nº 123/2006, Lei nº 8.666/93, Decreto nº 7.892/2013, alterado pelo Decreto 
nº 9.488/2018 e respectivas alterações pertinentes. O Edital e seus Anexos estão à disposição dos interessados, 
no local mencionado acima, de 2ª a 6ª feira, 08hs00min às 12hs00min na CPL, onde poderá ser adquirido 
mediante o pagamento no valor de R$ 20,00, através de DAM (Documento de Arrecadação Municipal), 
podendo ser obtido ainda SACOP, página eletrônica do TCE/MA. Bacabeira/MA, 13 de dezembro de 2021. 
Leandro Batista Bandeira – Pregoeiro/CPL.

CÂMARA MUNICIPAL DE BACABEIRA

ESTADO DO MARANHÃO

CNPJ.: 01.611.394/0001-87

AVISO DE LICITAÇÃO. A CÂMARA MUNICIPAL DE BACABEIRA-MA, através da Comissão Permanente 
de Licitação torna público, que realizará licitação, na modalidade Pregão Presencial/SRP nº 04/2021. OBJETO: 
Registro de Preços para eventual e futura Contratação de pessoa jurídica especializada para prestação de 
serviços de Organização de Eventos e Buffet (COFFEE Break) para atender as demandas da Câmara Municipal 
de Bacabeira-MA. DATA DA SESSÃO: 30/12/2021, às 16hs00min (dezesseis horas). LOCAL: Prédio da 
Câmara Municipal de Bacabeira/MA. LEGALIDADE: Lei nº 10.520/02, Lei Complementar nº 123/2006, Lei 
nº 8.666/93, Decreto nº 7.892/2013, alterado pelo Decreto nº 9.488/2018 e respectivas alterações pertinentes. 
O Edital e seus Anexos estão à disposição dos interessados, no local mencionado acima, de 2ª a 6ª feira, 
08hs00min às 12hs00min na CPL, onde poderá ser adquirido mediante o pagamento no valor de R$ 20,00, 
através de DAM (Documento de Arrecadação Municipal), podendo ser obtido ainda SACOP, página eletrônica 
do TCE/MA. Bacabeira/MA, 13 de dezembro de 2021. Leandro Batista Bandeira – Pregoeiro/CPL.

 

CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA DO MARANHÃO CRP-MA
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE PSICÓLOGAS(OS)

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
 A Presidente do Conselho Regional de Psicologia do Maranhão da 22ª Região – CRP-MA, no uso de suas atribuições 

Regimentais, e de acordo com a LEI n.º 5.766 de 20/12/1971 e artigo 14 do Regimento Eleitoral, Resolução CFP 
005/2021 de 03/08/2021; RESOLVE: Convocar todas(os) as(os) Psicólogas(os) ativas(os) e em dia com suas 

anuidades junto ao CRP-MA até a data da realização desta, para uma Assembleia Geral Extraordinária a ocorrer no 
dia 18/01/2022 (terça-feira) às 18:30h em 1ª Convocação com a maioria simples de seus filiados ou às 19:00h em 

2ª e última Convocação com qualquer número de Psicólogas(os) presentes a ser realizada na sede deste Conselho 
Regional sito à Rua das Sucupiras, Quadra 53, n° 24, Bairro Renascença I, nesta cidade de São Luís-MA, para 

deliberarem a seguinte pauta: 
1 - DEFLAGRAÇÃO DO PROCESSO ELEITORAL: Para preenchimento de cargos de Conselheiras(os) Efetivas(os) 
e Suplentes no âmbito do CRP-MA para o triênio setembro/2022 a setembro/2025 e para o Conselho Federal de 
Psicologia – CFP para o triênio janeiro/2023 a dezembro/2025;
2 - COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO REGIONAL ELEITORAL. 

São Luís, 18 de Dezembro de 2021.
Rosana Mendes Éleres de Figueiredo

Conselheira Presidente CRP-MA
CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA DO MARANHÃO

Rua das Sucupiras, Quadra 53, Casa 24, Renascença I, São Luís – MA
(98) 3268 9353 / 3227-0556

www.crpma.org.br / coordenacao@crpma.org.br 

 

O Diretor Presidente da Empresa Pacotilha S/A, no uso das atribuições que lhe 
confere o Estatuto Social, nos termos da alínea “a”, do §1º, do artigo 15, convo-
ca os Senhores Acionistas para as assembleias gerais extraordinária e ordinária a 
se realizarem no dia 30 de Dezembro de 2021, às 10:00 horas, na sede social da 
empresa, na Rua Assis Chateaubriand, nº 1, Bairro Renascença II, São Luís - MA, 
a fim de deliberarem sobre as seguintes ordens do dia: I) Extraordinária: a) presta-
ção de contas dos administradores, exame, discussão e votação das demonstrações 
contábeis relativas aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2017, 
2018 e 2019; b) destinação dos resultados dos exercícios findos; e II) Ordinária: a) 
prestação de contas dos administradores, exame, discussão e votação das demons-
trações contábeis relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 
2020; b) destinação do resultado do exercício findo; e , c) eleição da Diretoria para 
o triênio 2022/2024 e fixação dos seus honorários. São Luís - MA, 10 de Dezembro 
de 2021. Pedro Batista Freire - Diretor Presidente.

Estado do Maranhão Cartório do 1° Ofício Extrajudicial da Comarca de Timon
Tel (Fax) (0xx99) 3212-4499

e-mail: rluquinha56@hotmail.com
Dr. Raimundo Lucas de Brito Filho.

Titular
Felipe Gustavo Varão Brito de Brito. Substituto.

Ruth Maria de Oliveira. Substituta
Timon (Ma), 31 de novembro de 2021.

EDITAL DE INTIMAÇÃO.

Pelo presente Edital, e, por estarem em lugar incerto e não sabido, ficam os abaixo relacionados, intimados para ciência, que 
nos termos do Art. 26 da Lei n° 9514/97; Poderá ser consolidada em nome do fiduciário, os imóveis onerados fiduciariamente 
por estes, em razão dos contratos também relacionados abaixo. Pelo que por este, também ficam cientes, que á partir da 
publicação deste, tem um prazo de 15 dias, para querendo, purgarem o débito, e, evitarem a consolidação de suas 
propriedades, em nome do fiduciário. Cuja purgação, nos seguintes locais, e, endereços indicados:

Agencia BANCO BRADESCO S/A:
Av. Cidade de Deus, S/N – Prédio Prata – 

2 Andar, Osasco – São Paulo/SP
ou

CARTÓRIO 1° OFICIO EXTRAJUDICIAL:
Avenida Paulo Ramos, 430,

Centro, 65.630-140, Timon-MA
1 – Sebastião da Silva Vieira Bisneto – Contrato n° 9018281-1 – endereço: Rua projetada, Lote 08, Quadra 213, Bairro Parque 
Piauí, Timon-MA, CEP: 65.631-220 e/ou Rua Projetada, n° 22, Quadra 3, Lote 26 e 27, Bairro Cinturão Verde, Timon-MA, CEP`: 
65.633-656.

K-13,14e15/12

ESTADO DO MARANHÃO - MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico nº 43/2021 – SRP
Processo n°  8089/2021

Objeto: “Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de comunicação de dados 

para conexão da rede do Ministério Público do Estado do Maranhão – MPMA à Internet, compreendendo serviços 

de instalação, configuração e ativação dos circuitos, serviço de monitoramento dos circuitos, aluguel em comoda-

to de roteador, suporte técnico e serviços de proteção contra ataques distribuídos de negação de serviços (DDoS), 
conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.”; Abertura: 04/01/2022, 

às 10h (horário de Brasília-DF); Local: Site do Portal de Compras do Governo Federal: www.compras.gov.br. 
Informações: Procuradoria-Geral de Justiça, situada à Avenida Prof. Carlos Cunha, nº 3261, Calhau, São Luís-
MA. CEP: 65076-820; E-mail: licitacoes@mpma.mp.br; Fones: (98) 3219-1645 e 3219-1766.

São Luís-MA, 17 de dezembro de 2021.
MARCELO CLAUDIO MENDES PASSOS

Pregoeiro Oficial
CPL/PGJ-MA

 

RENATO BACELLAR, torna público que 

requereu junto à SEMA (Número e-processos: 

249428/2021) a Perfuração de poço tubular 

profundo, no local denominado Terras do 

Engenho Bombaim, na estrada Malvinas, Km 

45, Bairro Periz de Baixo, município de Baca-

beira/MA.

 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 012/2021 - SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 409/2021

AVISO DE LICITAÇÃO
INTERESSADO: Município de São Raimundo das Mangabeiras – MA.
OBJETO: Registro de Preço para eventual aquisição parcelada de Frutas, legumes e verduras, para atender às necessidades de todas as 
unidades da Prefeitura Municipal de São Raimundo das Mangabeiras/MA, conforme quantidades, condições e especificações constantes no 
Termo de Referência.
•	 MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM.
•	 ENVIO DA PROPOSTA/DOCUMENTAÇÃO: Do dia 20/12/2021, às 08h00min. ao dia 06/01/2022 às 13h59min. Horário de 
Brasília/DF.
•	 ABERTURA DAS PROPOSTAS/SESSÃO PÚBLICA: Dia 06/01/2022 às 14h00min.  Horário de Brasília/DF.
•	 FONTE DE RECURSOS: 001 RECURSOS ORDINÁRIOS              
•	 ORÇAMENTO SIGILOSO ( X ) SIM  (   ) NÃO

OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital poderá ser obtido ou consultado na nos seguintes endereços eletrônicos: www.comprasnet.gov.br, no 
site da Prefeitura municipal de São Raimundo das Mangabeiras/MA: https://saoraimundodasmangabeiras.ma.gov.br e no site do Tribunal de 
Contas do Estado: www.tce.ma.gov.br. Mais informações poderão ser consultadas e obtidas através do e-mail da CPL: cpl@saoraimundodas-
mangabeiras.ma.gov.br.

São Raimundo das Mangabeiras - MA, 08 de dezembro de 2021.

Francisco da Guia Mendes de Sousa Alves
Pregoeiro Municipal

 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 014/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 412/2021

AVISO DE LICITAÇÃO
INTERESSADO: Município de São Raimundo das Mangabeiras – MA.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE, AMBULÂNCIA TIPO A, PARA REMOÇÃO SIMPLES, 
TIPO PICK-UP, EM ATENDIMENTO À DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO 
RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS/MA, através de Emenda Parlamentar:  PROPOSTA Nº 11417.081000/1210-01, de acordo 
com as especificações técnicas, condições, quantidades e padrões de desempenho e qualidade estabelecidas no Termo 
de Referência–TR.
•	 MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM.
•	 ENVIO DA PROPOSTA/DOCUMENTAÇÃO: Do dia 20/12/2021, às 08h00min. ao dia 07/01/2022 às 
08h59min. Horário de Brasília/DF.
•	 ABERTURA DAS PROPOSTAS/SESSÃO PÚBLICA: Dia 07/01/2022 às 09h00min. Horário de Brasília/DF.
•	 FONTE DE RECURSOS: 001 RECURSOS ORDINÁRIOS              
•	 ORÇAMENTO SIGILOSO (    ) SIM  (  X   ) NÃO

OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital poderá ser obtido ou consultado na nos seguintes endereços eletrônicos: www.compras-
net.gov.br, no site da Prefeitura municipal de São Raimundo das Mangabeiras/MA: https://saoraimundodasmangabeiras.
ma.gov.br e no site do Tribunal de Contas do Estado: www.tce.ma.gov.br. Mais informações poderão ser consultadas e 
obtidas através do e-mail da CPL: cpl@saoraimundodasmangabeiras.ma.gov.br.

São Raimundo das Mangabeiras - MA, 08 de dezembro de 2021.

Francisco da Guia Mendes de Sousa Alves
Pregoeiro Municipal

 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 015/2021 - SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 413/2021

AVISO DE LICITAÇÃO
INTERESSADO: MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS/MA.
OBJETO: Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais de próteses dentárias para população do município de São 
Raimundo das Mangabeiras – MA, conforme as quantidades, especificações e condições descritas no Anexo I - Termo de Referência.
•	 MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM.
•	 ENVIO DA PROPOSTA/DOCUMENTAÇÃO: Do dia 20/12/2021, às 08h00min. ao dia 07/01/2022 às 
09h59min. Horário de Brasília/DF.
•	 ABERTURA DAS PROPOSTAS/SESSÃO PÚBLICA: Dia 07/01/2022 às 10h00min.  Horário de Brasília/DF.
•	 FONTE DE RECURSOS: 001 RECURSOS ORDINÁRIOS              
•	 ORÇAMENTO SIGILOSO (  X  ) SIM  (    ) NÃO

OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital poderá ser obtido ou consultado na nos seguintes endereços eletrônicos: www.comprasnet.
gov.br, no site da Prefeitura municipal de São Raimundo das Mangabeiras/MA: https://saoraimundodasmangabeiras.ma.gov.br e 
no site do Tribunal de Contas do Estado: www.tce.ma.gov.br. Mais informações poderão ser consultadas e obtidas através do e-mail 
da CPL: cpl@saoraimundodasmangabeiras.ma.gov.br.

São Raimundo das Mangabeiras - MA, 08 de dezembro de 2021.

Francisco da Guia Mendes de Sousa Alves
Pregoeiro Municipal

 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 016/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 414/2021

AVISO DE LICITAÇÃO
INTERESSADO: MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS/MA.

OBJETO: Aquisição de equipamentos para composição de laboratório de próteses dentárias do Município de SÃO RAIMUNDO 
DAS MANGABEIRAS – MA, conforme as quantidades, especificações e condições descritas no Anexo I - Termo de Referência.
•	 MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM.
•	 ENVIO DA PROPOSTA/DOCUMENTAÇÃO: Do dia 20/12/2021, às 08h00min. ao dia 07/01/2022 às 
14h59min. Horário de Brasília/DF.
•	 ABERTURA DAS PROPOSTAS/SESSÃO PÚBLICA: Dia 07/01/2022 às 15h00min. Horário de Brasília/DF.
•	 FONTE DE RECURSOS: 001 RECURSOS ORDINÁRIOS              
•	 ORÇAMENTO SIGILOSO (   ) SIM  (  X   ) NÃO
OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital poderá ser obtido ou consultado na nos seguintes endereços eletrônicos: www.comprasnet.
gov.br, no site da Prefeitura municipal de São Raimundo das Mangabeiras/MA: https://saoraimundodasmangabeiras.ma.gov.br e 
no site do Tribunal de Contas do Estado: www.tce.ma.gov.br. Mais informações poderão ser consultadas e obtidas através do e-mail 
da CPL: cpl@saoraimundodasmangabeiras.ma.gov.br.

São Raimundo das Mangabeiras - MA, 08 de dezembro de 2021.

Francisco da Guia Mendes de Sousa Alves
Pregoeiro Municipal
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O Governo do Maranhão concedeu insenção e redução de carga tributárias para carne
bovina, leite, pescados, frangos, arroz e feijão, entre outros

GOVERNO DO MARANHÃO

Produtos da cesta básica
ganham  isenção de ICMS

O
Es ta do do Ma ra nhão con ce- 
de um tra ta men to to do es- 
pe ci al pa ra os pro du tos da 
ces ta bá si ca es ta be le cen do 

uma tri bu ta ção di fe ren ci a da com 
isen ções e re du ções da car ga tri bu tá- 
ria, pre vis tos na le gis la ção do ICMS – 
Ma ra nhão.

A alí quo ta bá si ca do 

ICMS no Ma ra nhão é de 

18%, mas o Es ta do 

con ce de vá ri os 

be ne fí ci os pa ra os 

pro du tos da ces ta 

bá si ca.

O Ma ra nhão, por meio da Se cre ta- 
ria de Fa zen da, atua fir me men te co- 
mo pro ta go nis ta no pro ces so de uti li- 
za ção da po lí ti ca tri bu tá ria co mo ins- 
tru men to de po lí ti ca econô mi ca, pa ra 
su pe rar o per ver so e his tó ri co pro ces- 
so de con cen tra ção de ri que za, pon do 
em prá ti ca uma ar ro ja da po lí ti ca de 
re du ção da tri bu ta ção do Im pos to So- 
bre a Cir cu la ção de Mer ca do ri as e Ser- 
vi ços (ICMS), re du zin do a car ga tri bu- 
tá ria da ces ta bá si ca e atrain do di ver- 
sas em pre sas pa ra o ter ri tó rio ma ra- 
nhen se.

Os mais im por tan tes são:

A AÇÃO DO GOVERNO DO MARANHÃO OBJETIVA A REDUÇÃO DA FOME NO ESTADO

– Car ne bo vi na: 1% de ICMS nas 
ven das den tro do Ma ra nhão;
– Lei te: isen ção no lei te fres co e pas- 
teu ri za do;
– Pes ca dos: isen ção nas ven das de 
pes ca do res e pro du to res e 1% nas 
ven das dos su per mer ca dos e ata ca- 
dis tas;
– Pro du tos da in dús tria da avi cul tu ra: 
adi a men to do pa ga men to do ICMS;
– Fran gos: no co mér cio va re jis ta – 7% 
de ICMS;
– In dús tria de be ne fi ci a men to de ar- 
roz e fei jão: 2% de ICMS;

– Ven das de ali men ta ção no se tor de 
ba res, res tau ran tes, es ta be le ci men tos 
si mi la res e em pre sas pre pa ra do ras de 
re fei ções co le ti va: 2% de ICMS;
– Isen ção do ICMS nos Pro du tos agri- 
cul tu ra, aqui cul tu ra, ex tra ti vis mo fa- 
mi li a res;
– Isen ção do ICMS nas ven das pa ra 
Res tau ran te Po pu lar: ali men ta ção es- 
co lar;
– Isen ção de ICMS nas ven das nas fei- 
ras li vres de to dos os pro du tos hor ti- 
fru ti gran jei ros.

288 famílias do Residencial Camboa recebem titulação

A INICIATIVA É FRUTO DE UMA PARCERIA ENTRE A SECID, A CGJ, A UNIÃO E A 1ª ZONA DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA CAPITAL

As fa mí li as do Re si den ci al PAC
Cam boa, em São Luís, re ce be ram, na
tar de da úl ti ma quin ta-fei ra (16), os
do cu men tos fun diá ri os das su as mo- 
ra di as. 

A ini ci a ti va faz par te de um Ter mo
de Co o pe ra ção Téc ni ca as si na do en- 
tre a Se cre ta ria das Ci da des e De sen- 
vol vi men to Ur ba no (Se cid), a Cor re- 
ge do ria Ge ral de Jus ti ça (CGJ), a
União e a 1ª Zo na de Re gis tro de Imó- 
veis da ca pi tal.

 Ao to do, a ação be ne fi ci ou 288 fa- 
mí li as. O even to ocor reu no au di tó rio
da Fó rum Sarney Cos ta.

O Re si den ci al Cam boa faz par te do
pro je to PAC Rio Anil que be ne fi ci ou
fa mí li as que, an tes, mo ra vam em pa- 
la fi tas. Além da ação de re gu la ri za ção

fun diá ria, a Se cid es tá exe cu tan do a
re for ma das áre as co muns do re si den- 
ci al e dan do apoio com a dis tri bui ção
de ces tas bá si cas e pes ca dos por meio
da par ce ria com a Se cre ta ria de Agri- 
cul tu ra Fa mi li ar (SAF), no âm bi to do
pro gra ma Co mi da na Me sa.

Re pre sen tan do o se cre tá rio das Ci- 
da des e De sen vol vi men to Ur ba no,
Már cio Jerry, o se cre tá rio ad jun to de
Pro je tos Es pe ci ais, Gli no el Gar re to,
des ta cou a im por tân cia da ini ci a ti va e
o im pac to so ci al que a po lí ti ca pú bli- 
ca pro mo ve na vi da das pes so as. 

“Fi ze mos a en tre ga de 288 tí tu los
do re si den ci al Cam boa. São pes so as
que es ta vam há 12 anos es pe ran do
pe lo di rei to le gal de ser o pro pri e tá rio
do imó vel que ocu pa vam. Ho je, nós

trans for ma mos efe ti va men te a vi da
de cen te nas de fa mí li as que an tes vi- 
vi am na in se gu ran ça e na in for ma li- 
da de”, res sal tou Gar re to.

Pa ra o lí der co mu ni tá rio e mo ra dor
do re si den ci al, Hud son Sil va, o do cu- 
men to de fi ni ti vo da nos sa mo ra dia é
um so nho re a li za do. “É um an seio an- 
ti go dos mo ra do res. Ago ra, com os do- 
cu men tos de nos sas ca sas, te mos
uma for ma con cre ta de se gu ran ça ju- 
rí di ca e ga ran tia de di rei tos”, dis se.

“Es tou mui to fe liz e me sin to mais
se gu ra com o tí tu lo de re gu la ri za ção
fun diá ria do meu apar ta men to. Ago ra
pos so di zer que te nho um do cu men to
que com pro va que o apar ta men to é
meu e de meus fi lhos”, afir mou a mo- 
ra do ra So lan ge Pi nhei ro.

Governo entrega nova
biblioteca em Coelho Neto

A COMUNIDADE DE BONSUCESSO FESTEJOU A ENTREGA

O Pro gra ma Es co la Dig na cum pre, mais uma vez, seu
pro pó si to de trans for mar a vi da dos ma ra nhen ses, pe la
Edu ca ção. A co mu ni da de do bair ro Bon su ces so, no mu- 
ni cí pio de Co e lho Ne to, fes te jou a en tre ga de uma bi bli- 
o te ca pú bli ca per to de ca sa, o Fa rol do Sa ber Pro fes so ra
Je sus Le al “Can ti nho de Lei tu ra da Es pe ran ça”. Um
equi pa men to que re pa ra uma dí vi da so ci al no bair ro
on de re si de Éri ca, de 12 anos, que fi cou co nhe ci da co mo
‘Pro fes so ra Éri ca’ por aju dar ou tras cri an ças de sua co- 
mu ni da de a ler e a es cre ver em uma es co la im pro vi sa da,
ba ti za da por ela de ‘Es co li nha da Es pe ran ça’.

To tal men te equi pa da, com mo der no acer vo, in for- 
ma ti za do e acon che gan te pa ra re ce ber a co mu ni da de, o
Fa rol do Sa ber ga nha des ta que no bair ro pe la es tru tu ra e
aces si bi li da de. Pa ra a cons tru ção do es pa ço, o Go ver no
do Ma ra nhão, por in ter mé dio da Se cre ta ria de Es ta do da
Edu ca ção (Se duc), in ves tiu R$ 255.361,08, com re cur sos
do Te sou ro Es ta du al.

O pré dio, que se rá ad mi nis tra do pe la Pre fei tu ra Mu- 
ni ci pal, foi en tre gue pe lo se cre tá rio Fe li pe Ca ma rão ao
pre fei to Bru no Jo sé Al mei da e Sil va. “É um pas so im por- 
tan te que da mos pa ra o fu tu ro. Es ti ve mos aqui an tes e
ho je vol ta mos pa ra en tre gar es se equi pa men to de ‘es pe- 
ran ça’ pa ra a pro fes so ra Éri ca, que ago ra tem uma bi bli- 
o te ca to tal men te à sua dis po si ção e ain da po de rá es tu- 
dar no IE MA”, des ta cou o se cre tá rio Fe li pe Ca ma rão.

“O dia das inau gu ra ções, das en tre gas, é a me lhor
par te de ser ges tor. Ape sar das di fi cul da des, mas es se dia
com pro va a re a li da de de quan do exis te a par ce ria, de fa- 
to, do Go ver no do Es ta do com pre fei tu ra mu ni ci pal, os
ges to res ali a dos, só quem ga nha é a po pu la ção. ”, res sal- 
tou o pre fei to Bru no Jo sé Al mei da e Sil va.

Brandão participa de
encontro das Assembleias

 ENCONTRO REUNIU A ASSEMBLEIA DE DEUS DE TODO O MA

O vi ce-go ver na dor Car los Bran dão par ti ci pou, nes ta
sex ta-fei ra (17), do en cer ra men to da 82ª As sem bleia Ge- 
ral Or di ná ria da Con ven ção Es ta du al das As sem blei as
de Deus no Ma ra nhão (Ce a de ma), no Tem plo Cen tral do
Ti ri ri cal, em São Luís. 

O en con tro te ve iní cio no dia 13 e reu niu li de ran ças
da As sem bleia de Deus de to do o Ma ra nhão. De acor do
com o vi ce-go ver na dor Car los Bran dão, a par ce ria en tre
go ver no e igre jas evan gé li cas for ta le ce pro je tos so ci ais.

“Nós, atra vés do pro gra ma

Ma ra nhão So li dá rio, es ta mos

in ves tin do to dos os me ses R$ 1,5

mi lhão em en ti da des so ci ais que

tra ba lham com igre jas. E ago ra

lan ça mos o pro gra ma Ma ra nhão

Mu si cal pa ra des per tar ta len tos

atra vés do lou vor. Es sa re la ção vai

me lho rar ain da mais e nós va mos

am pliá-la”, afir mou.

Além do vi ce-go ver na dor, tam bém es te ve pre sen te o
se cre tá rio de Es ta do de Re la ções Ins ti tu ci o nais, Enos
Fer rei ra, e o pre si den te da Ce a de ma, pas tor Fran cis co
Ra po so.

São Luís, sábado e domingo, 18 e 19 de dezembro
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E-mail: maramaldothay@gmail.com 7

O Governo do Maranhão concedeu insenção e redução de carga tributárias para carne
bovina, leite, pescados, frangos, arroz e feijão, entre outros

Produtos da cesta básica
ganham  isenção de ICMS

O
Es ta do do Ma ra nhão con ce- 
de um tra ta men to to do es- 
pe ci al pa ra os pro du tos da 
ces ta bá si ca es ta be le cen do 

uma tri bu ta ção di fe ren ci a da com 
isen ções e re du ções da car ga tri bu tá- 
ria, pre vis tos na le gis la ção do ICMS – 
Ma ra nhão.

A alí quo ta bá si ca do 

ICMS no Ma ra nhão é de 

18%, mas o Es ta do 

con ce de vá ri os 

be ne fí ci os pa ra os 

pro du tos da ces ta 

bá si ca.

O Ma ra nhão, por meio da Se cre ta- 
ria de Fa zen da, atua fir me men te co- 
mo pro ta go nis ta no pro ces so de uti li- 
za ção da po lí ti ca tri bu tá ria co mo ins- 
tru men to de po lí ti ca econô mi ca, pa ra 
su pe rar o per ver so e his tó ri co pro ces- 
so de con cen tra ção de ri que za, pon do 
em prá ti ca uma ar ro ja da po lí ti ca de 
re du ção da tri bu ta ção do Im pos to So- 
bre a Cir cu la ção de Mer ca do ri as e Ser- 
vi ços (ICMS), re du zin do a car ga tri bu- 
tá ria da ces ta bá si ca e atrain do di ver- 
sas em pre sas pa ra o ter ri tó rio ma ra- 
nhen se.

Os mais im por tan tes são:

A AÇÃO DO GOVERNO DO MARANHÃO OBJETIVA A REDUÇÃO DA FOME NO ESTADO

– Car ne bo vi na: 1% de ICMS nas 
ven das den tro do Ma ra nhão;
– Lei te: isen ção no lei te fres co e pas- 
teu ri za do;
– Pes ca dos: isen ção nas ven das de 
pes ca do res e pro du to res e 1% nas 
ven das dos su per mer ca dos e ata ca- 
dis tas;
– Pro du tos da in dús tria da avi cul tu ra: 
adi a men to do pa ga men to do ICMS;
– Fran gos: no co mér cio va re jis ta – 7% 
de ICMS;
– In dús tria de be ne fi ci a men to de ar- 
roz e fei jão: 2% de ICMS;

– Ven das de ali men ta ção no se tor de 
ba res, res tau ran tes, es ta be le ci men tos 
si mi la res e em pre sas pre pa ra do ras de 
re fei ções co le ti va: 2% de ICMS;
– Isen ção do ICMS nos Pro du tos agri- 
cul tu ra, aqui cul tu ra, ex tra ti vis mo fa- 
mi li a res;
– Isen ção do ICMS nas ven das pa ra 
Res tau ran te Po pu lar: ali men ta ção es- 
co lar;
– Isen ção de ICMS nas ven das nas fei- 
ras li vres de to dos os pro du tos hor ti- 
fru ti gran jei ros.

288 famílias do Residencial Camboa recebem titulação

A INICIATIVA É FRUTO DE UMA PARCERIA ENTRE A SECID, A CGJ, A UNIÃO E A 1ª ZONA DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA CAPITAL

As fa mí li as do Re si den ci al PAC
Cam boa, em São Luís, re ce be ram, na
tar de da úl ti ma quin ta-fei ra (16), os
do cu men tos fun diá ri os das su as mo- 
ra di as. 

A ini ci a ti va faz par te de um Ter mo
de Co o pe ra ção Téc ni ca as si na do en- 
tre a Se cre ta ria das Ci da des e De sen- 
vol vi men to Ur ba no (Se cid), a Cor re- 
ge do ria Ge ral de Jus ti ça (CGJ), a
União e a 1ª Zo na de Re gis tro de Imó- 
veis da ca pi tal.

 Ao to do, a ação be ne fi ci ou 288 fa- 
mí li as. O even to ocor reu no au di tó rio
da Fó rum Sarney Cos ta.

O Re si den ci al Cam boa faz par te do
pro je to PAC Rio Anil que be ne fi ci ou
fa mí li as que, an tes, mo ra vam em pa- 
la fi tas. Além da ação de re gu la ri za ção

fun diá ria, a Se cid es tá exe cu tan do a
re for ma das áre as co muns do re si den- 
ci al e dan do apoio com a dis tri bui ção
de ces tas bá si cas e pes ca dos por meio
da par ce ria com a Se cre ta ria de Agri- 
cul tu ra Fa mi li ar (SAF), no âm bi to do
pro gra ma Co mi da na Me sa.

Re pre sen tan do o se cre tá rio das Ci- 
da des e De sen vol vi men to Ur ba no,
Már cio Jerry, o se cre tá rio ad jun to de
Pro je tos Es pe ci ais, Gli no el Gar re to,
des ta cou a im por tân cia da ini ci a ti va e
o im pac to so ci al que a po lí ti ca pú bli- 
ca pro mo ve na vi da das pes so as. 

“Fi ze mos a en tre ga de 288 tí tu los
do re si den ci al Cam boa. São pes so as
que es ta vam há 12 anos es pe ran do
pe lo di rei to le gal de ser o pro pri e tá rio
do imó vel que ocu pa vam. Ho je, nós

trans for ma mos efe ti va men te a vi da
de cen te nas de fa mí li as que an tes vi- 
vi am na in se gu ran ça e na in for ma li- 
da de”, res sal tou Gar re to.

Pa ra o lí der co mu ni tá rio e mo ra dor
do re si den ci al, Hud son Sil va, o do cu- 
men to de fi ni ti vo da nos sa mo ra dia é
um so nho re a li za do. “É um an seio an- 
ti go dos mo ra do res. Ago ra, com os do- 
cu men tos de nos sas ca sas, te mos
uma for ma con cre ta de se gu ran ça ju- 
rí di ca e ga ran tia de di rei tos”, dis se.

“Es tou mui to fe liz e me sin to mais
se gu ra com o tí tu lo de re gu la ri za ção
fun diá ria do meu apar ta men to. Ago ra
pos so di zer que te nho um do cu men to
que com pro va que o apar ta men to é
meu e de meus fi lhos”, afir mou a mo- 
ra do ra So lan ge Pi nhei ro.

Governo entrega nova
biblioteca em Coelho Neto

A COMUNIDADE DE BONSUCESSO FESTEJOU A ENTREGA

O Pro gra ma Es co la Dig na cum pre, mais uma vez, seu
pro pó si to de trans for mar a vi da dos ma ra nhen ses, pe la
Edu ca ção. A co mu ni da de do bair ro Bon su ces so, no mu- 
ni cí pio de Co e lho Ne to, fes te jou a en tre ga de uma bi bli- 
o te ca pú bli ca per to de ca sa, o Fa rol do Sa ber Pro fes so ra
Je sus Le al “Can ti nho de Lei tu ra da Es pe ran ça”. Um
equi pa men to que re pa ra uma dí vi da so ci al no bair ro
on de re si de Éri ca, de 12 anos, que fi cou co nhe ci da co mo
‘Pro fes so ra Éri ca’ por aju dar ou tras cri an ças de sua co- 
mu ni da de a ler e a es cre ver em uma es co la im pro vi sa da,
ba ti za da por ela de ‘Es co li nha da Es pe ran ça’.

To tal men te equi pa da, com mo der no acer vo, in for- 
ma ti za do e acon che gan te pa ra re ce ber a co mu ni da de, o
Fa rol do Sa ber ga nha des ta que no bair ro pe la es tru tu ra e
aces si bi li da de. Pa ra a cons tru ção do es pa ço, o Go ver no
do Ma ra nhão, por in ter mé dio da Se cre ta ria de Es ta do da
Edu ca ção (Se duc), in ves tiu R$ 255.361,08, com re cur sos
do Te sou ro Es ta du al.

O pré dio, que se rá ad mi nis tra do pe la Pre fei tu ra Mu- 
ni ci pal, foi en tre gue pe lo se cre tá rio Fe li pe Ca ma rão ao
pre fei to Bru no Jo sé Al mei da e Sil va. “É um pas so im por- 
tan te que da mos pa ra o fu tu ro. Es ti ve mos aqui an tes e
ho je vol ta mos pa ra en tre gar es se equi pa men to de ‘es pe- 
ran ça’ pa ra a pro fes so ra Éri ca, que ago ra tem uma bi bli- 
o te ca to tal men te à sua dis po si ção e ain da po de rá es tu- 
dar no IE MA”, des ta cou o se cre tá rio Fe li pe Ca ma rão.

“O dia das inau gu ra ções, das en tre gas, é a me lhor
par te de ser ges tor. Ape sar das di fi cul da des, mas es se dia
com pro va a re a li da de de quan do exis te a par ce ria, de fa- 
to, do Go ver no do Es ta do com pre fei tu ra mu ni ci pal, os
ges to res ali a dos, só quem ga nha é a po pu la ção. ”, res sal- 
tou o pre fei to Bru no Jo sé Al mei da e Sil va.

Brandão participa de
encontro das Assembleias

 ENCONTRO REUNIU A ASSEMBLEIA DE DEUS DE TODO O MA

O vi ce-go ver na dor Car los Bran dão par ti ci pou, nes ta
sex ta-fei ra (17), do en cer ra men to da 82ª As sem bleia Ge- 
ral Or di ná ria da Con ven ção Es ta du al das As sem blei as
de Deus no Ma ra nhão (Ce a de ma), no Tem plo Cen tral do
Ti ri ri cal, em São Luís. 

O en con tro te ve iní cio no dia 13 e reu niu li de ran ças
da As sem bleia de Deus de to do o Ma ra nhão. De acor do
com o vi ce-go ver na dor Car los Bran dão, a par ce ria en tre
go ver no e igre jas evan gé li cas for ta le ce pro je tos so ci ais.

“Nós, atra vés do pro gra ma

Ma ra nhão So li dá rio, es ta mos

in ves tin do to dos os me ses R$ 1,5

mi lhão em en ti da des so ci ais que

tra ba lham com igre jas. E ago ra

lan ça mos o pro gra ma Ma ra nhão

Mu si cal pa ra des per tar ta len tos

atra vés do lou vor. Es sa re la ção vai

me lho rar ain da mais e nós va mos

am pliá-la”, afir mou.

Além do vi ce-go ver na dor, tam bém es te ve pre sen te o
se cre tá rio de Es ta do de Re la ções Ins ti tu ci o nais, Enos
Fer rei ra, e o pre si den te da Ce a de ma, pas tor Fran cis co
Ra po so.

São Luís, sábado e domingo, 18 e 19 de dezembro
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O Governo do Maranhão concedeu insenção e redução de carga tributárias para carne
bovina, leite, pescados, frangos, arroz e feijão, entre outros

Produtos da cesta básica
ganham  isenção de ICMS

O
Es ta do do Ma ra nhão con ce- 
de um tra ta men to to do es- 
pe ci al pa ra os pro du tos da 
ces ta bá si ca es ta be le cen do 

uma tri bu ta ção di fe ren ci a da com 
isen ções e re du ções da car ga tri bu tá- 
ria, pre vis tos na le gis la ção do ICMS – 
Ma ra nhão.

A alí quo ta bá si ca do 

ICMS no Ma ra nhão é de 

18%, mas o Es ta do 

con ce de vá ri os 

be ne fí ci os pa ra os 

pro du tos da ces ta 

bá si ca.

O Ma ra nhão, por meio da Se cre ta- 
ria de Fa zen da, atua fir me men te co- 
mo pro ta go nis ta no pro ces so de uti li- 
za ção da po lí ti ca tri bu tá ria co mo ins- 
tru men to de po lí ti ca econô mi ca, pa ra 
su pe rar o per ver so e his tó ri co pro ces- 
so de con cen tra ção de ri que za, pon do 
em prá ti ca uma ar ro ja da po lí ti ca de 
re du ção da tri bu ta ção do Im pos to So- 
bre a Cir cu la ção de Mer ca do ri as e Ser- 
vi ços (ICMS), re du zin do a car ga tri bu- 
tá ria da ces ta bá si ca e atrain do di ver- 
sas em pre sas pa ra o ter ri tó rio ma ra- 
nhen se.

Os mais im por tan tes são:

A AÇÃO DO GOVERNO DO MARANHÃO OBJETIVA A REDUÇÃO DA FOME NO ESTADO

– Car ne bo vi na: 1% de ICMS nas 
ven das den tro do Ma ra nhão;
– Lei te: isen ção no lei te fres co e pas- 
teu ri za do;
– Pes ca dos: isen ção nas ven das de 
pes ca do res e pro du to res e 1% nas 
ven das dos su per mer ca dos e ata ca- 
dis tas;
– Pro du tos da in dús tria da avi cul tu ra: 
adi a men to do pa ga men to do ICMS;
– Fran gos: no co mér cio va re jis ta – 7% 
de ICMS;
– In dús tria de be ne fi ci a men to de ar- 
roz e fei jão: 2% de ICMS;

– Ven das de ali men ta ção no se tor de 
ba res, res tau ran tes, es ta be le ci men tos 
si mi la res e em pre sas pre pa ra do ras de 
re fei ções co le ti va: 2% de ICMS;
– Isen ção do ICMS nos Pro du tos agri- 
cul tu ra, aqui cul tu ra, ex tra ti vis mo fa- 
mi li a res;
– Isen ção do ICMS nas ven das pa ra 
Res tau ran te Po pu lar: ali men ta ção es- 
co lar;
– Isen ção de ICMS nas ven das nas fei- 
ras li vres de to dos os pro du tos hor ti- 
fru ti gran jei ros.

288 famílias do Residencial Camboa recebem titulação

A INICIATIVA É FRUTO DE UMA PARCERIA ENTRE A SECID, A CGJ, A UNIÃO E A 1ª ZONA DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA CAPITAL

As fa mí li as do Re si den ci al PAC
Cam boa, em São Luís, re ce be ram, na
tar de da úl ti ma quin ta-fei ra (16), os
do cu men tos fun diá ri os das su as mo- 
ra di as. 

A ini ci a ti va faz par te de um Ter mo
de Co o pe ra ção Téc ni ca as si na do en- 
tre a Se cre ta ria das Ci da des e De sen- 
vol vi men to Ur ba no (Se cid), a Cor re- 
ge do ria Ge ral de Jus ti ça (CGJ), a
União e a 1ª Zo na de Re gis tro de Imó- 
veis da ca pi tal.

 Ao to do, a ação be ne fi ci ou 288 fa- 
mí li as. O even to ocor reu no au di tó rio
da Fó rum Sarney Cos ta.

O Re si den ci al Cam boa faz par te do
pro je to PAC Rio Anil que be ne fi ci ou
fa mí li as que, an tes, mo ra vam em pa- 
la fi tas. Além da ação de re gu la ri za ção

fun diá ria, a Se cid es tá exe cu tan do a
re for ma das áre as co muns do re si den- 
ci al e dan do apoio com a dis tri bui ção
de ces tas bá si cas e pes ca dos por meio
da par ce ria com a Se cre ta ria de Agri- 
cul tu ra Fa mi li ar (SAF), no âm bi to do
pro gra ma Co mi da na Me sa.

Re pre sen tan do o se cre tá rio das Ci- 
da des e De sen vol vi men to Ur ba no,
Már cio Jerry, o se cre tá rio ad jun to de
Pro je tos Es pe ci ais, Gli no el Gar re to,
des ta cou a im por tân cia da ini ci a ti va e
o im pac to so ci al que a po lí ti ca pú bli- 
ca pro mo ve na vi da das pes so as. 

“Fi ze mos a en tre ga de 288 tí tu los
do re si den ci al Cam boa. São pes so as
que es ta vam há 12 anos es pe ran do
pe lo di rei to le gal de ser o pro pri e tá rio
do imó vel que ocu pa vam. Ho je, nós

trans for ma mos efe ti va men te a vi da
de cen te nas de fa mí li as que an tes vi- 
vi am na in se gu ran ça e na in for ma li- 
da de”, res sal tou Gar re to.

Pa ra o lí der co mu ni tá rio e mo ra dor
do re si den ci al, Hud son Sil va, o do cu- 
men to de fi ni ti vo da nos sa mo ra dia é
um so nho re a li za do. “É um an seio an- 
ti go dos mo ra do res. Ago ra, com os do- 
cu men tos de nos sas ca sas, te mos
uma for ma con cre ta de se gu ran ça ju- 
rí di ca e ga ran tia de di rei tos”, dis se.

“Es tou mui to fe liz e me sin to mais
se gu ra com o tí tu lo de re gu la ri za ção
fun diá ria do meu apar ta men to. Ago ra
pos so di zer que te nho um do cu men to
que com pro va que o apar ta men to é
meu e de meus fi lhos”, afir mou a mo- 
ra do ra So lan ge Pi nhei ro.

EDUCAÇÃO

Governo entrega nova
biblioteca em Coelho Neto

A COMUNIDADE DE BONSUCESSO FESTEJOU A ENTREGA

O Pro gra ma Es co la Dig na cum pre, mais uma vez, seu
pro pó si to de trans for mar a vi da dos ma ra nhen ses, pe la
Edu ca ção. A co mu ni da de do bair ro Bon su ces so, no mu- 
ni cí pio de Co e lho Ne to, fes te jou a en tre ga de uma bi bli- 
o te ca pú bli ca per to de ca sa, o Fa rol do Sa ber Pro fes so ra
Je sus Le al “Can ti nho de Lei tu ra da Es pe ran ça”. Um
equi pa men to que re pa ra uma dí vi da so ci al no bair ro
on de re si de Éri ca, de 12 anos, que fi cou co nhe ci da co mo
‘Pro fes so ra Éri ca’ por aju dar ou tras cri an ças de sua co- 
mu ni da de a ler e a es cre ver em uma es co la im pro vi sa da,
ba ti za da por ela de ‘Es co li nha da Es pe ran ça’.

To tal men te equi pa da, com mo der no acer vo, in for- 
ma ti za do e acon che gan te pa ra re ce ber a co mu ni da de, o
Fa rol do Sa ber ga nha des ta que no bair ro pe la es tru tu ra e
aces si bi li da de. Pa ra a cons tru ção do es pa ço, o Go ver no
do Ma ra nhão, por in ter mé dio da Se cre ta ria de Es ta do da
Edu ca ção (Se duc), in ves tiu R$ 255.361,08, com re cur sos
do Te sou ro Es ta du al.

O pré dio, que se rá ad mi nis tra do pe la Pre fei tu ra Mu- 
ni ci pal, foi en tre gue pe lo se cre tá rio Fe li pe Ca ma rão ao
pre fei to Bru no Jo sé Al mei da e Sil va. “É um pas so im por- 
tan te que da mos pa ra o fu tu ro. Es ti ve mos aqui an tes e
ho je vol ta mos pa ra en tre gar es se equi pa men to de ‘es pe- 
ran ça’ pa ra a pro fes so ra Éri ca, que ago ra tem uma bi bli- 
o te ca to tal men te à sua dis po si ção e ain da po de rá es tu- 
dar no IE MA”, des ta cou o se cre tá rio Fe li pe Ca ma rão.

“O dia das inau gu ra ções, das en tre gas, é a me lhor
par te de ser ges tor. Ape sar das di fi cul da des, mas es se dia
com pro va a re a li da de de quan do exis te a par ce ria, de fa- 
to, do Go ver no do Es ta do com pre fei tu ra mu ni ci pal, os
ges to res ali a dos, só quem ga nha é a po pu la ção. ”, res sal- 
tou o pre fei to Bru no Jo sé Al mei da e Sil va.

Brandão participa de
encontro das Assembleias

 ENCONTRO REUNIU A ASSEMBLEIA DE DEUS DE TODO O MA

O vi ce-go ver na dor Car los Bran dão par ti ci pou, nes ta
sex ta-fei ra (17), do en cer ra men to da 82ª As sem bleia Ge- 
ral Or di ná ria da Con ven ção Es ta du al das As sem blei as
de Deus no Ma ra nhão (Ce a de ma), no Tem plo Cen tral do
Ti ri ri cal, em São Luís. 

O en con tro te ve iní cio no dia 13 e reu niu li de ran ças
da As sem bleia de Deus de to do o Ma ra nhão. De acor do
com o vi ce-go ver na dor Car los Bran dão, a par ce ria en tre
go ver no e igre jas evan gé li cas for ta le ce pro je tos so ci ais.

“Nós, atra vés do pro gra ma

Ma ra nhão So li dá rio, es ta mos

in ves tin do to dos os me ses R$ 1,5

mi lhão em en ti da des so ci ais que

tra ba lham com igre jas. E ago ra

lan ça mos o pro gra ma Ma ra nhão

Mu si cal pa ra des per tar ta len tos

atra vés do lou vor. Es sa re la ção vai

me lho rar ain da mais e nós va mos

am pliá-la”, afir mou.

Além do vi ce-go ver na dor, tam bém es te ve pre sen te o
se cre tá rio de Es ta do de Re la ções Ins ti tu ci o nais, Enos
Fer rei ra, e o pre si den te da Ce a de ma, pas tor Fran cis co
Ra po so.

São Luís, sábado e domingo, 18 e 19 de dezembro
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O Governo do Maranhão concedeu insenção e redução de carga tributárias para carne
bovina, leite, pescados, frangos, arroz e feijão, entre outros

Produtos da cesta básica
ganham  isenção de ICMS

O
Es ta do do Ma ra nhão con ce- 
de um tra ta men to to do es- 
pe ci al pa ra os pro du tos da 
ces ta bá si ca es ta be le cen do 

uma tri bu ta ção di fe ren ci a da com 
isen ções e re du ções da car ga tri bu tá- 
ria, pre vis tos na le gis la ção do ICMS – 
Ma ra nhão.

A alí quo ta bá si ca do 

ICMS no Ma ra nhão é de 

18%, mas o Es ta do 

con ce de vá ri os 

be ne fí ci os pa ra os 

pro du tos da ces ta 

bá si ca.

O Ma ra nhão, por meio da Se cre ta- 
ria de Fa zen da, atua fir me men te co- 
mo pro ta go nis ta no pro ces so de uti li- 
za ção da po lí ti ca tri bu tá ria co mo ins- 
tru men to de po lí ti ca econô mi ca, pa ra 
su pe rar o per ver so e his tó ri co pro ces- 
so de con cen tra ção de ri que za, pon do 
em prá ti ca uma ar ro ja da po lí ti ca de 
re du ção da tri bu ta ção do Im pos to So- 
bre a Cir cu la ção de Mer ca do ri as e Ser- 
vi ços (ICMS), re du zin do a car ga tri bu- 
tá ria da ces ta bá si ca e atrain do di ver- 
sas em pre sas pa ra o ter ri tó rio ma ra- 
nhen se.

Os mais im por tan tes são:

A AÇÃO DO GOVERNO DO MARANHÃO OBJETIVA A REDUÇÃO DA FOME NO ESTADO

– Car ne bo vi na: 1% de ICMS nas 
ven das den tro do Ma ra nhão;
– Lei te: isen ção no lei te fres co e pas- 
teu ri za do;
– Pes ca dos: isen ção nas ven das de 
pes ca do res e pro du to res e 1% nas 
ven das dos su per mer ca dos e ata ca- 
dis tas;
– Pro du tos da in dús tria da avi cul tu ra: 
adi a men to do pa ga men to do ICMS;
– Fran gos: no co mér cio va re jis ta – 7% 
de ICMS;
– In dús tria de be ne fi ci a men to de ar- 
roz e fei jão: 2% de ICMS;

– Ven das de ali men ta ção no se tor de 
ba res, res tau ran tes, es ta be le ci men tos 
si mi la res e em pre sas pre pa ra do ras de 
re fei ções co le ti va: 2% de ICMS;
– Isen ção do ICMS nos Pro du tos agri- 
cul tu ra, aqui cul tu ra, ex tra ti vis mo fa- 
mi li a res;
– Isen ção do ICMS nas ven das pa ra 
Res tau ran te Po pu lar: ali men ta ção es- 
co lar;
– Isen ção de ICMS nas ven das nas fei- 
ras li vres de to dos os pro du tos hor ti- 
fru ti gran jei ros.

SECID, CGJ E UNIÃO

288 famílias do Residencial Camboa recebem titulação

A INICIATIVA É FRUTO DE UMA PARCERIA ENTRE A SECID, A CGJ, A UNIÃO E A 1ª ZONA DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA CAPITAL

As fa mí li as do Re si den ci al PAC
Cam boa, em São Luís, re ce be ram, na
tar de da úl ti ma quin ta-fei ra (16), os
do cu men tos fun diá ri os das su as mo- 
ra di as. 

A ini ci a ti va faz par te de um Ter mo
de Co o pe ra ção Téc ni ca as si na do en- 
tre a Se cre ta ria das Ci da des e De sen- 
vol vi men to Ur ba no (Se cid), a Cor re- 
ge do ria Ge ral de Jus ti ça (CGJ), a
União e a 1ª Zo na de Re gis tro de Imó- 
veis da ca pi tal.

 Ao to do, a ação be ne fi ci ou 288 fa- 
mí li as. O even to ocor reu no au di tó rio
da Fó rum Sarney Cos ta.

O Re si den ci al Cam boa faz par te do
pro je to PAC Rio Anil que be ne fi ci ou
fa mí li as que, an tes, mo ra vam em pa- 
la fi tas. Além da ação de re gu la ri za ção

fun diá ria, a Se cid es tá exe cu tan do a
re for ma das áre as co muns do re si den- 
ci al e dan do apoio com a dis tri bui ção
de ces tas bá si cas e pes ca dos por meio
da par ce ria com a Se cre ta ria de Agri- 
cul tu ra Fa mi li ar (SAF), no âm bi to do
pro gra ma Co mi da na Me sa.

Re pre sen tan do o se cre tá rio das Ci- 
da des e De sen vol vi men to Ur ba no,
Már cio Jerry, o se cre tá rio ad jun to de
Pro je tos Es pe ci ais, Gli no el Gar re to,
des ta cou a im por tân cia da ini ci a ti va e
o im pac to so ci al que a po lí ti ca pú bli- 
ca pro mo ve na vi da das pes so as. 

“Fi ze mos a en tre ga de 288 tí tu los
do re si den ci al Cam boa. São pes so as
que es ta vam há 12 anos es pe ran do
pe lo di rei to le gal de ser o pro pri e tá rio
do imó vel que ocu pa vam. Ho je, nós

trans for ma mos efe ti va men te a vi da
de cen te nas de fa mí li as que an tes vi- 
vi am na in se gu ran ça e na in for ma li- 
da de”, res sal tou Gar re to.

Pa ra o lí der co mu ni tá rio e mo ra dor
do re si den ci al, Hud son Sil va, o do cu- 
men to de fi ni ti vo da nos sa mo ra dia é
um so nho re a li za do. “É um an seio an- 
ti go dos mo ra do res. Ago ra, com os do- 
cu men tos de nos sas ca sas, te mos
uma for ma con cre ta de se gu ran ça ju- 
rí di ca e ga ran tia de di rei tos”, dis se.

“Es tou mui to fe liz e me sin to mais
se gu ra com o tí tu lo de re gu la ri za ção
fun diá ria do meu apar ta men to. Ago ra
pos so di zer que te nho um do cu men to
que com pro va que o apar ta men to é
meu e de meus fi lhos”, afir mou a mo- 
ra do ra So lan ge Pi nhei ro.

Governo entrega nova
biblioteca em Coelho Neto

A COMUNIDADE DE BONSUCESSO FESTEJOU A ENTREGA

O Pro gra ma Es co la Dig na cum pre, mais uma vez, seu
pro pó si to de trans for mar a vi da dos ma ra nhen ses, pe la
Edu ca ção. A co mu ni da de do bair ro Bon su ces so, no mu- 
ni cí pio de Co e lho Ne to, fes te jou a en tre ga de uma bi bli- 
o te ca pú bli ca per to de ca sa, o Fa rol do Sa ber Pro fes so ra
Je sus Le al “Can ti nho de Lei tu ra da Es pe ran ça”. Um
equi pa men to que re pa ra uma dí vi da so ci al no bair ro
on de re si de Éri ca, de 12 anos, que fi cou co nhe ci da co mo
‘Pro fes so ra Éri ca’ por aju dar ou tras cri an ças de sua co- 
mu ni da de a ler e a es cre ver em uma es co la im pro vi sa da,
ba ti za da por ela de ‘Es co li nha da Es pe ran ça’.

To tal men te equi pa da, com mo der no acer vo, in for- 
ma ti za do e acon che gan te pa ra re ce ber a co mu ni da de, o
Fa rol do Sa ber ga nha des ta que no bair ro pe la es tru tu ra e
aces si bi li da de. Pa ra a cons tru ção do es pa ço, o Go ver no
do Ma ra nhão, por in ter mé dio da Se cre ta ria de Es ta do da
Edu ca ção (Se duc), in ves tiu R$ 255.361,08, com re cur sos
do Te sou ro Es ta du al.

O pré dio, que se rá ad mi nis tra do pe la Pre fei tu ra Mu- 
ni ci pal, foi en tre gue pe lo se cre tá rio Fe li pe Ca ma rão ao
pre fei to Bru no Jo sé Al mei da e Sil va. “É um pas so im por- 
tan te que da mos pa ra o fu tu ro. Es ti ve mos aqui an tes e
ho je vol ta mos pa ra en tre gar es se equi pa men to de ‘es pe- 
ran ça’ pa ra a pro fes so ra Éri ca, que ago ra tem uma bi bli- 
o te ca to tal men te à sua dis po si ção e ain da po de rá es tu- 
dar no IE MA”, des ta cou o se cre tá rio Fe li pe Ca ma rão.

“O dia das inau gu ra ções, das en tre gas, é a me lhor
par te de ser ges tor. Ape sar das di fi cul da des, mas es se dia
com pro va a re a li da de de quan do exis te a par ce ria, de fa- 
to, do Go ver no do Es ta do com pre fei tu ra mu ni ci pal, os
ges to res ali a dos, só quem ga nha é a po pu la ção. ”, res sal- 
tou o pre fei to Bru no Jo sé Al mei da e Sil va.

Brandão participa de
encontro das Assembleias

 ENCONTRO REUNIU A ASSEMBLEIA DE DEUS DE TODO O MA

O vi ce-go ver na dor Car los Bran dão par ti ci pou, nes ta
sex ta-fei ra (17), do en cer ra men to da 82ª As sem bleia Ge- 
ral Or di ná ria da Con ven ção Es ta du al das As sem blei as
de Deus no Ma ra nhão (Ce a de ma), no Tem plo Cen tral do
Ti ri ri cal, em São Luís. 

O en con tro te ve iní cio no dia 13 e reu niu li de ran ças
da As sem bleia de Deus de to do o Ma ra nhão. De acor do
com o vi ce-go ver na dor Car los Bran dão, a par ce ria en tre
go ver no e igre jas evan gé li cas for ta le ce pro je tos so ci ais.

“Nós, atra vés do pro gra ma

Ma ra nhão So li dá rio, es ta mos

in ves tin do to dos os me ses R$ 1,5

mi lhão em en ti da des so ci ais que

tra ba lham com igre jas. E ago ra

lan ça mos o pro gra ma Ma ra nhão

Mu si cal pa ra des per tar ta len tos

atra vés do lou vor. Es sa re la ção vai

me lho rar ain da mais e nós va mos

am pliá-la”, afir mou.

Além do vi ce-go ver na dor, tam bém es te ve pre sen te o
se cre tá rio de Es ta do de Re la ções Ins ti tu ci o nais, Enos
Fer rei ra, e o pre si den te da Ce a de ma, pas tor Fran cis co
Ra po so.

São Luís, sábado e domingo, 18 e 19 de dezembro
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O Governo do Maranhão concedeu insenção e redução de carga tributárias para carne
bovina, leite, pescados, frangos, arroz e feijão, entre outros

Produtos da cesta básica
ganham  isenção de ICMS

O
Es ta do do Ma ra nhão con ce- 
de um tra ta men to to do es- 
pe ci al pa ra os pro du tos da 
ces ta bá si ca es ta be le cen do 

uma tri bu ta ção di fe ren ci a da com 
isen ções e re du ções da car ga tri bu tá- 
ria, pre vis tos na le gis la ção do ICMS – 
Ma ra nhão.

A alí quo ta bá si ca do 

ICMS no Ma ra nhão é de 

18%, mas o Es ta do 

con ce de vá ri os 

be ne fí ci os pa ra os 

pro du tos da ces ta 

bá si ca.

O Ma ra nhão, por meio da Se cre ta- 
ria de Fa zen da, atua fir me men te co- 
mo pro ta go nis ta no pro ces so de uti li- 
za ção da po lí ti ca tri bu tá ria co mo ins- 
tru men to de po lí ti ca econô mi ca, pa ra 
su pe rar o per ver so e his tó ri co pro ces- 
so de con cen tra ção de ri que za, pon do 
em prá ti ca uma ar ro ja da po lí ti ca de 
re du ção da tri bu ta ção do Im pos to So- 
bre a Cir cu la ção de Mer ca do ri as e Ser- 
vi ços (ICMS), re du zin do a car ga tri bu- 
tá ria da ces ta bá si ca e atrain do di ver- 
sas em pre sas pa ra o ter ri tó rio ma ra- 
nhen se.

Os mais im por tan tes são:

A AÇÃO DO GOVERNO DO MARANHÃO OBJETIVA A REDUÇÃO DA FOME NO ESTADO

– Car ne bo vi na: 1% de ICMS nas 
ven das den tro do Ma ra nhão;
– Lei te: isen ção no lei te fres co e pas- 
teu ri za do;
– Pes ca dos: isen ção nas ven das de 
pes ca do res e pro du to res e 1% nas 
ven das dos su per mer ca dos e ata ca- 
dis tas;
– Pro du tos da in dús tria da avi cul tu ra: 
adi a men to do pa ga men to do ICMS;
– Fran gos: no co mér cio va re jis ta – 7% 
de ICMS;
– In dús tria de be ne fi ci a men to de ar- 
roz e fei jão: 2% de ICMS;

– Ven das de ali men ta ção no se tor de 
ba res, res tau ran tes, es ta be le ci men tos 
si mi la res e em pre sas pre pa ra do ras de 
re fei ções co le ti va: 2% de ICMS;
– Isen ção do ICMS nos Pro du tos agri- 
cul tu ra, aqui cul tu ra, ex tra ti vis mo fa- 
mi li a res;
– Isen ção do ICMS nas ven das pa ra 
Res tau ran te Po pu lar: ali men ta ção es- 
co lar;
– Isen ção de ICMS nas ven das nas fei- 
ras li vres de to dos os pro du tos hor ti- 
fru ti gran jei ros.

288 famílias do Residencial Camboa recebem titulação

A INICIATIVA É FRUTO DE UMA PARCERIA ENTRE A SECID, A CGJ, A UNIÃO E A 1ª ZONA DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA CAPITAL

As fa mí li as do Re si den ci al PAC
Cam boa, em São Luís, re ce be ram, na
tar de da úl ti ma quin ta-fei ra (16), os
do cu men tos fun diá ri os das su as mo- 
ra di as. 

A ini ci a ti va faz par te de um Ter mo
de Co o pe ra ção Téc ni ca as si na do en- 
tre a Se cre ta ria das Ci da des e De sen- 
vol vi men to Ur ba no (Se cid), a Cor re- 
ge do ria Ge ral de Jus ti ça (CGJ), a
União e a 1ª Zo na de Re gis tro de Imó- 
veis da ca pi tal.

 Ao to do, a ação be ne fi ci ou 288 fa- 
mí li as. O even to ocor reu no au di tó rio
da Fó rum Sarney Cos ta.

O Re si den ci al Cam boa faz par te do
pro je to PAC Rio Anil que be ne fi ci ou
fa mí li as que, an tes, mo ra vam em pa- 
la fi tas. Além da ação de re gu la ri za ção

fun diá ria, a Se cid es tá exe cu tan do a
re for ma das áre as co muns do re si den- 
ci al e dan do apoio com a dis tri bui ção
de ces tas bá si cas e pes ca dos por meio
da par ce ria com a Se cre ta ria de Agri- 
cul tu ra Fa mi li ar (SAF), no âm bi to do
pro gra ma Co mi da na Me sa.

Re pre sen tan do o se cre tá rio das Ci- 
da des e De sen vol vi men to Ur ba no,
Már cio Jerry, o se cre tá rio ad jun to de
Pro je tos Es pe ci ais, Gli no el Gar re to,
des ta cou a im por tân cia da ini ci a ti va e
o im pac to so ci al que a po lí ti ca pú bli- 
ca pro mo ve na vi da das pes so as. 

“Fi ze mos a en tre ga de 288 tí tu los
do re si den ci al Cam boa. São pes so as
que es ta vam há 12 anos es pe ran do
pe lo di rei to le gal de ser o pro pri e tá rio
do imó vel que ocu pa vam. Ho je, nós

trans for ma mos efe ti va men te a vi da
de cen te nas de fa mí li as que an tes vi- 
vi am na in se gu ran ça e na in for ma li- 
da de”, res sal tou Gar re to.

Pa ra o lí der co mu ni tá rio e mo ra dor
do re si den ci al, Hud son Sil va, o do cu- 
men to de fi ni ti vo da nos sa mo ra dia é
um so nho re a li za do. “É um an seio an- 
ti go dos mo ra do res. Ago ra, com os do- 
cu men tos de nos sas ca sas, te mos
uma for ma con cre ta de se gu ran ça ju- 
rí di ca e ga ran tia de di rei tos”, dis se.

“Es tou mui to fe liz e me sin to mais
se gu ra com o tí tu lo de re gu la ri za ção
fun diá ria do meu apar ta men to. Ago ra
pos so di zer que te nho um do cu men to
que com pro va que o apar ta men to é
meu e de meus fi lhos”, afir mou a mo- 
ra do ra So lan ge Pi nhei ro.

Governo entrega nova
biblioteca em Coelho Neto

A COMUNIDADE DE BONSUCESSO FESTEJOU A ENTREGA

O Pro gra ma Es co la Dig na cum pre, mais uma vez, seu
pro pó si to de trans for mar a vi da dos ma ra nhen ses, pe la
Edu ca ção. A co mu ni da de do bair ro Bon su ces so, no mu- 
ni cí pio de Co e lho Ne to, fes te jou a en tre ga de uma bi bli- 
o te ca pú bli ca per to de ca sa, o Fa rol do Sa ber Pro fes so ra
Je sus Le al “Can ti nho de Lei tu ra da Es pe ran ça”. Um
equi pa men to que re pa ra uma dí vi da so ci al no bair ro
on de re si de Éri ca, de 12 anos, que fi cou co nhe ci da co mo
‘Pro fes so ra Éri ca’ por aju dar ou tras cri an ças de sua co- 
mu ni da de a ler e a es cre ver em uma es co la im pro vi sa da,
ba ti za da por ela de ‘Es co li nha da Es pe ran ça’.

To tal men te equi pa da, com mo der no acer vo, in for- 
ma ti za do e acon che gan te pa ra re ce ber a co mu ni da de, o
Fa rol do Sa ber ga nha des ta que no bair ro pe la es tru tu ra e
aces si bi li da de. Pa ra a cons tru ção do es pa ço, o Go ver no
do Ma ra nhão, por in ter mé dio da Se cre ta ria de Es ta do da
Edu ca ção (Se duc), in ves tiu R$ 255.361,08, com re cur sos
do Te sou ro Es ta du al.

O pré dio, que se rá ad mi nis tra do pe la Pre fei tu ra Mu- 
ni ci pal, foi en tre gue pe lo se cre tá rio Fe li pe Ca ma rão ao
pre fei to Bru no Jo sé Al mei da e Sil va. “É um pas so im por- 
tan te que da mos pa ra o fu tu ro. Es ti ve mos aqui an tes e
ho je vol ta mos pa ra en tre gar es se equi pa men to de ‘es pe- 
ran ça’ pa ra a pro fes so ra Éri ca, que ago ra tem uma bi bli- 
o te ca to tal men te à sua dis po si ção e ain da po de rá es tu- 
dar no IE MA”, des ta cou o se cre tá rio Fe li pe Ca ma rão.

“O dia das inau gu ra ções, das en tre gas, é a me lhor
par te de ser ges tor. Ape sar das di fi cul da des, mas es se dia
com pro va a re a li da de de quan do exis te a par ce ria, de fa- 
to, do Go ver no do Es ta do com pre fei tu ra mu ni ci pal, os
ges to res ali a dos, só quem ga nha é a po pu la ção. ”, res sal- 
tou o pre fei to Bru no Jo sé Al mei da e Sil va.

SÃO LUÍS

Brandão participa de
encontro das Assembleias

 ENCONTRO REUNIU A ASSEMBLEIA DE DEUS DE TODO O MA

O vi ce-go ver na dor Car los Bran dão par ti ci pou, nes ta
sex ta-fei ra (17), do en cer ra men to da 82ª As sem bleia Ge- 
ral Or di ná ria da Con ven ção Es ta du al das As sem blei as
de Deus no Ma ra nhão (Ce a de ma), no Tem plo Cen tral do
Ti ri ri cal, em São Luís.

O en con tro te ve iní cio no dia 13 e reu niu li de ran ças
da As sem bleia de Deus de to do o Ma ra nhão. De acor do
com o vi ce-go ver na dor Car los Bran dão, a par ce ria en tre
go ver no e igre jas evan gé li cas for ta le ce pro je tos so ci ais.
“Nós, atra vés do pro gra ma Ma ra nhão So li dá rio, es ta- 
mos in ves tin do to dos os me ses R$ 1,5 mi lhão em en ti- 
da des so ci ais que tra ba lham com igre jas. E ago ra lan ça- 
mos o pro gra ma Ma ra nhão Mu si cal pa ra des per tar ta- 
len tos atra vés do lou vor. Es sa re la ção vai me lho rar ain da
mais e nós va mos am pliá-la”, afir mou.

Além do vi ce-go ver na dor, tam bém es te ve pre sen te o
se cre tá rio de Es ta do de Re la ções Ins ti tu ci o nais, Enos
Fer rei ra, e o pre si den te da Ce a de ma, pas tor Fran cis co
Ra po so.

São Luís, sábado e domingo, 18 e 19 de dezembro
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O grande erro está em não programar seu pagamento com antecedência, está certo
que 2021 foi um ano difícil, mas isso é necessário planejamento para 2022

Mi tos
• An ti bió ti cos po dem tra tar gri pes e
res fri a dos;
• O uso con tí nuo au men ta a re sis tên -
cia do cor po;
• O uso de ve ser in ter rom pi do com si -
nais de me lho ra;
• An ti bió ti cos po dem cau sar pro ble -
mas nos den tes.

Ver da des
• Não se de ve fa zer o uso in dis cri mi -
na do de an ti bió ti cos.

QUAL MELHOR OPÇÃO?

IPTU e IPVA: parcelar
ou pagar à vista?

P
la ne ja men to fi nan cei ro po de 
pro por ci o nar às pes so as óti- 
mos des con tos quan do o as- 
sun to é Im pos to so bre Pro pri- 

e da de de Veí cu los Au to mo to res (IP- 
VA) e do Im pos to Pre di al e Ter ri to ri al 
Ur ba no (IP TU), por mais que os des- 
con tos pos sam ser di fe ren tes de uma 
ci da de pa ra ou tra, eles sem pre in te- 
res san tes.

In fe liz men te a mai or par te não uti- 
li za es ses des con tos, pi or, a his tó ria se 
re pe te com mui tas di fi cul da des fi nan- 
cei ras. Mas, não pre ci sa ser as sim, é 
pos sí vel pa gar es ses va lo res sem dí vi- 
das.

O gran de er ro es tá em não pro gra- 
mar seu pa ga men to com an te ce dên- 
cia, es tá cer to que 2021 foi um ano di- 
fí cil, mas is so é ne ces sá rio pla ne ja- 
men to pa ra 2022 pa ra que a si tu a ção 
não pi o re. Co mo a mai o ria das pes so- 
as não tra çam um pla ne ja men to anu- 
al, aca bam co me çan do um ano no vo 
com di fi cul da des fi nan cei ras, já que 
no pe río do há tam bém gas tos com 
ma trí cu la e ma te ri al es co lar, en tre ou- 
tros.

Uma dú vi da mui to co mum em re- 
la ção ao IP TU e ao IP VA é so bre a con- 
di ção de pa ga men to: é me lhor à vis ta 
ou par ce la do? An tes de ter es sa res- 
pos ta, é pre ci so sa ber em que si tu a ção 
fi nan cei ra vo cê se en con tra: en di vi da- 
do, equi li bra do fi nan cei ra men te ou 
in ves ti dor.

Se for a pri mei ra ou se gun da op ção, 
di fi cil men te con se gui rá fa zer o pa ga- 
men to à vis ta, res tan do o ca mi nho do 
par ce la men to. Lem bran do que se de- 
ve evi tar ao má xi mo re cor rer a em- 
prés ti mos, li mi tes do che que es pe ci al

A DÚVIDA MAIS COMUM EM RELAÇÃO AOS IMPOSTOS É SOBRE A FORMA DE PAGAMENTO

ou qual quer ou tra ma nei ra de cré di to 
do mer ca do fi nan cei ro, pois is so ape- 
nas se tor na ria uma bo la de ne ve, de- 
vi do aos ju ros al tís si mos co bra dos.

Ca so a si tu a ção fi nan cei ra es te ja 
mais con for tá vel, ten do uma re ser va 
fi nan cei ra, re co men do, sem dú vi da 
ne nhu ma, que o pa ga men to se ja fei to 
à vis ta. Ca da es ta do pra ti ca o pró prio 
des con to, mas, em mé dia, o con tri- 
buin te ob te rá 3% de des con to no IP VA 
e 4% no IP TU. Con tu do, exis tem ca sos 
que po dem che gar a 10%.

É im por tan te lem brar dos com pro- 
mis sos fu tu ros; mui tas pes so as se dei- 
xam le var pe lo bom des con to e aca- 

bam es que cen do que ha ve rá ou tras 
con tas a se rem pa gas na que le mes mo 
mês ou nos pró xi mos. Por tan to fi que 
aten to: não adi an ta pa gar à vis ta e 
con se guir des con to em uma des pe sa 
e não ter di nhei ro su fi ci en te pa ra qui- 
tar as ou tras.

Is so nos le va a ou tro im por tan te as- 
pec to da edu ca ção fi nan cei ra: ter uma 
re ser va fi nan cei ra. Is so evi ta pro ble- 
mas co mo es se e nos dei xa mais se gu- 
ros, em ca so de im pre vis tos. En fim, 
com pla ne ja men to, é pos sí vel ter mi- 
nar e co me çar o ano com se gu ran ça 
de uma vi da fi nan cei ra sau dá vel e 
mui tas re a li za ções.

SAÚ DE

Os pe ri gos do uso de an ti bió ti cos sem re co men da ção 
In fec ção uri ná ria, dor de ou vi do ou

gar gan ta? Com pra ra pi di nho um an ti- 
bió ti co ali na far má cia! Cer ta men te já
ou viu al guém fa lar as sim, não é mes- 
mo? O ra pi di nho que po de ser pe ri go- 
so. O uso in dis cri mi na do de an ti bió ti- 
cos po de ser pre ju di ci al à saú de.

Mes mo ci en te dos ris cos que cor re,
a nos sa per so na gem, que pre fe riu não
se iden ti fi car, re la ta que por sa ber o
pro ble ma de saú de que en fren ta, to da
vez que sur ge uma no va cri se, cor re
pa ra a far má cia e se au to me di ca. “So- 
fro de in fec ção uri ná ria de re pe ti ção e
to das as ve zes, o mé di co re cei ta o
mes mo an ti bió ti co. Co mo já co nhe ço
os sin to mas, cor ro pa ra a far má cia e
com pro. Te nho es to que em ca sa.
Quan do co me ço a sen tir al gum sin to- 
ma vou lo go to man do o re mé dio pa ra
o qua dro não agra var. Sei que é er ra- 
do, mas co mo não te nho tem po pa ra
ir ao mé di co de vi do a jor na da de tra- 
ba lho que é in ten sa, aca bo co me ten- 
do es se er ro”.

So fro de in fec ção

uri ná ria de re pe ti ção e

to das as ve zes, o mé di co

re cei ta o mes mo

an ti bió ti co. Co mo já

co nhe ço os sin to mas,

cor ro pa ra a far má cia e

com pro. Te nho es to que

em ca sa

Mas, afi nal de con tas, o que acon te- 
ce com o cor po hu ma no em ca sos as- 
sim co mo o da nos sa per so na gem? O

cor po hu ma no é com pos to por mais
bac té ri as do que cé lu las e es sas bac té- 
ri as pre ci sam ser pre ser va das, pois
aju dam na pro te ção de do en ças, in- 
clu si ve, pro te gem de bac té ri as ruins
cha ma das de mul tir re sis ten tes, co mo
ex pli ca a in fec to lo gis ta do Hap vi da
Saú de, Dra. Mô ni ca Ga ma. “Se vo cê
to mar um an ti bió ti co, vai ma tar a
mai o ria des sas bac té ri as que se man- 
tém em equi lí brio. Usan do an ti bió ti- 
co in dis cri mi na da men te, mor ren do
es sas bac té ri as, vão apa re cer bac té ri- 
as re sis ten tes. Na pró xi ma vez que
ado e cer, es ses an ti bió ti cos não vão
con se guir re sol ver o pro ble ma”.

Se gun do a Or ga ni za ção Mun di al da
Saú de, pes so as es tão mor ren do de in- 
fec ções sim ples, que eram tra tá veis há
dé ca das. 

Mui tas ve zes, is so acon te ce de vi do
ao uso in cor re to des tes me di ca men- 
tos. Ain da de acor do com a OMS, a
prá ti ca da au to me di ca ção é con si de- 

ra da um pro ble ma de saú de mun di al,
sen do uma das prin ci pais ame a ças do
sé cu lo 21.

Uma pes qui sa da ONU, re a li za da
em 2019, con clui que até 2050 o uso
in dis cri mi na do de an ti bió ti cos po de- 
rá cau sar cer ca de 10 mi lhões de mor- 
tes por ano. To da me di ca ção, in cluin- 
do an ti bió ti co, de ve ser pres cri ta por
um mé di co pro fis si o nal.

Bom, de pois dis so, se rá que a nos sa
per so na gem vai mu dar de opi nião e
con sul tar o es pe ci a lis ta an tes de se
au to me di car?

É bom lem brar que os me di ca men- 
tos con tro la dos de vem ser uti li za dos
de for ma cor re ta. “O an ti bió ti co de ve
ser usa do so men te quan do in di ca do
pa ra in fec ção bac te ri a na. A mai o ria
das in fec ções são vi rais au to li mi ta das
e não pre ci sam de an ti bió ti co. Por tan- 
to, o an ti bió ti co só de ve ser usa do em
si tu a ções es pe cí fi cas pres cri tas pe lo
mé di co”, con cluiu a in fec to lo gis ta do
Hap vi da Saú de, Dra. Mô ni ca Ga ma.

O an ti bió ti co de ve ser

usa do so men te quan do

in di ca do pa ra in fec ção

bac te ri a na
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Tro car o car ro pe la
bi ci cle ta é uma al ter na ti va
sus ten tá vel e sau dá vel!

Tra ba lhar de bi ci cle ta, não só é uma óti ma opor tu- 
ni da de pa ra pra ti car uma ati vi da de fí si ca, co mo tam- 
bém, sig ni fi ca con tri buir pa ra o meio am bi en te.
Vo cê tra ba lha per to de sua ca sa? A quan tos quilô me tros
de dis tân cia? Já con si de rou ir tra ba lhar de bi ci cle ta?

Pois é, mui to além de uma enor me eco no mia, ain da
mais em tem pos de com bus tí veis com pre ços lá nas al- 
tu ras, ir tra ba lhar de bi ci cle ta, não só é uma óti ma opor- 
tu ni da de de usar es se tem po pa ra pra ti car uma ati vi da- 
de fí si ca, co mo tam bém, sig ni fi ca con tri buir pa ra o
meio am bi en te.

Cer ta men te, vo cê já de ve ter ou vi do fa lar so bre sus- 
ten ta bi li da de e prá ti cas que co la bo ram com a pre ser va- 
ção do meio am bi en te e de seus re cur sos na tu rais. E por
aju dar a re du zir os ní veis de CO2 nas ci da des, vem sen- 
do in cen ti va do, ca da vez mais, o uso da bi ci cle ta co mo
meio de trans por te sus ten tá vel.

As sim, ao ade rir a es sa prá ti ca, vo cê não só es ta rá
con tri buin do com o meio am bi en te, co mo fa zen do eco- 
no mia e co la bo ran do pa ra sua saú de e bem-es tar.

En tão, que tal co me çar a fa zer da bi ke seu meio de
trans por te pa ra tra ba lhar? Cla ro, des de que o mes mo
não fi que tão dis tan te.

O ide al, em ter mos de pra ti ci da de, é que vo cê le ve uns
30 mi nu tos en tre o tra ba lho e sua ca sa. O que, em ter- 
mos de dis tân cia, sig ni fi ca, mais ou me nos, 10 km de
dis tân cia.

Be ne fí ci os pa ra a saú de e o bem-es tar
Nem é pre ci so res sal tar os be ne fí ci os das pe da la das à
saú de fí si ca e men tal, com mui tas van ta gens ao bom
fun ci o na men to do cor po e da men te.

Ao ado tar es sa prá ti ca, por exem plo, a fal ta de tem po,
que pa ra mui tos é um gran de em pe ci lho pa ra a re a li za- 
ção de ati vi da des fí si cas, nes se ca so, não se rá mais.

To ni fi car os mús cu los, aju dar a per der pe so, me lho rar
a res pi ra ção e a cir cu la ção,  tur bi nar a dis po si ção, são só
al gu mas, en tre as mui tas, van ta gens de ade rir às pe da la- 
das.

Mas, ao ir pe da lan do pa ra o tra ba lho, além de cui dar
da saú de fí si ca, es ta rá cui dan do, tam bém, da saú de
men tal, pois pe da lar aju da a li be rar subs tân ci as que ga- 
ran tem sen sa ções de bem-es tar, re la xa men to e fe li ci da- 
de.

Cla ro, com is so, o or ga nis mo aca ba es ti mu lan do a
cir cu la ção e a ir ri ga ção de san gue pa ra o cé re bro. Des sa
for ma, aca ba ga ran tin do bo as noi tes de so no, me lho ras
no hu mor e, por ou tro la do, com ba ten do a an si e da de e
de pres são.

Me lho ra da mo bi li da de ur ba na
Ine ga vel men te, o vo lu me de car ros nas ru as es tá ca da
vez mais al to e, se gun do pes qui sas, a ten dên cia é cres cer
ain da mais nos pró xi mos anos. Nes se sen ti do, sem dú vi- 
da, a ado ção da bi ci cle ta co mo meio de trans por te po de
sig ni fi car uma al ter na ti va bas tan te in te res san te pa ra
quem de se ja fu gir dos con ges ti o na men tos caó ti cos.

En xer gan do is so, não são pou cas as ci da des que já co- 
me ça ram a con si de rar mei os, in fra es tru tu ra e se gu ran- 
ça pa ra fa zer com que as pes so as op tem pe la bi ke co mo
um meio de trans por te viá vel pa ra o dia dia.

Fon te: por tal do tran si to.com.br

Art. 304. Dei xar o con du tor do veí cu lo, na oca sião do
aci den te, de pres tar ime di a to so cor ro à ví ti ma, ou, não
po den do fa zê-lo di re ta men te, por jus ta cau sa, dei xar de
so li ci tar au xí lio da au to ri da de pú bli ca:

Pe nas – de ten ção, de seis me ses a um ano, ou mul ta,
se o fa to não cons ti tuir ele men to de cri me mais gra ve.

Pa rá gra fo úni co. In ci de nas pe nas pre vis tas nes te ar ti- 
go o con du tor do veí cu lo, ain da que a sua omis são se ja
su pri da por ter cei ros ou que se tra te de ví ti ma com mor- 
te ins tan tâ nea ou com fe ri men tos le ves.
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O pri mei ro pas so é sa ber o des ti no

Es co lhen do a ma la cer ta

Ca da pe ça em seu lu gar

Di cas de se gu ran ça

Férias

Saiba como se preparar
para a viagem

C
om as ati vi da des qua se vol tan do ao nor mal,
após um pe río do crí ti co no mun do cau sa do
pe la pan de mia de Co vid-19, as pes so as es tão
vol tan do a vi a jar, se des lo car, se per mi tir ti rar

fé ri as.
E ar ru mar ma las, pa re ce uma ta re fa fá cil se vo cê pen- 

sar ape nas em co lo car as rou pas den tro de la, mas es co- 
lher as pe ças, or ga ni zar da ma nei ra cor re ta e ain da pres- 
tar aten ção no ta ma nho da ba ga gem pa ra não pa gar ne- 
nhu ma ta xa no ae ro por to são al gu mas das coi sas em
que se de ve pen sar quan do a vi a gem é de avião.  Pa ra fa- 
ci li tar a vi da do vi a jan te, Mar le ne Oli vei ra, ge ren te de
de sen vol vi men to da Lansay, se pa rou cin co di cas so bre
co mo ar ru mar a ba ga gem per fei ta pa ra fé ri as ines que cí- 
veis.

Des ti no e cli ma do lo cal po dem de fi nir mo de los di fe- 
ren tes de ma las. De fi ni do o des ti no, é fa zer a es co lha das
rou pas, sa pa tos, aces só ri os e itens de hi gi e ne pes so al.

O ide al é pen sar nos lo oks ten tan do ao má xi mo co or- 
de nar as pe ças, afi nal car re gar ex ces so de pe so, além do
trans tor no, ho je po de cus tar ca ro. Va le lem brar quan tas
ve zes re tor na mos das vi a gens com mon tes de rou pas
que não usa mos.

Dê pre fe rên cia à pe ças de te ci dos le ves, stret ch, mi- 
cro fi bras ou te ci dos sin té ti cos, que não amas sam com
fa ci li da de, mas se a rou pa amas sou e vo cê não tem co- 
mo pas sar, pen du re em um ca bi de e co lo que no ba nhei- 
ro na ho ra de to mar um ba nho quen te. O va por vai aju- 
dar a de sa mas sar o te ci do.

Vai vi a jar de avião, vai fa zer um cru zei ro de na vio? O
meio de trans por te e o ti po de pas sa gem ou pa co te de vi- 
a gem ad qui ri do po de mu dar o ta ma nho de ma la que
po de ser le va da.

Na ho ra da com pra es co lha o ta ma nho ade qua do pa- 
ra o que es co lheu le var, pen san do no que é per mi ti do e

no va lor da ba ga gem des pa cha da, ca so ha ja co bran ça
da ma la. Pa ra vi a gens aé re as a ANAC tem al gu mas re- 
gras.

A bor do é per mi ti do le var, sem cus to, uma ma la que
pe se no má xi mo 10 KG e te nha as me di das: 55cm de al- 
tu ra X 35cm de lar gu ra X 25cm de pro fun di da de, in- 
cluin do ro das e al ças. Além dis so vo cê po de le var uma
pe ça ex tra que cai ba em bai xo do ban co, po de ser uma
bol sa, mo chi la, sa co la ou fras quei ra. Pa ra des pa char a
sua ma la po de ser ta ma nho gran de ou mé dio, des de que
não ul tra pas se 23 Kg, so ma dos con teú do e pe so da ma- 
la.

Es co lhi do o ta ma nho, não abra mão da qua li da de pe- 
lo pre ço. Na da mais de sa gra dá vel do que ter pro ble mas
com sua ma la, es pe ci al men te num mo men to de la zer.
Ob ser ve o ma te ri al, a es tru tu ra, se é re for ça da, ava lie se
vai trans por tar seus per ten ces com se gu ran ça. Pre fi ra o
sis te ma de ro das com gi ro 360º e ve ri fi que se gi ram com
fa ci li da de.

Ob ser ve ain da se as al ças e os pu xa do res são re sis ten- 
tes e con for tá veis. As ma las com ca de a do TSA per mi tem
que a fis ca li za ção da mai o ria dos ae ro por tos fis ca li ze
sua ma la sem vi o lar o zí per.

Os ne ces sai res e or ga ni za do res de ma las são óti mos
ali a dos no mo men to da ar ru ma ção. Rou pas ín ti mas e
mei as de vem ser se pa ra das, ca so não te nha or ga ni za do- 
res, po de ser um sa qui nho plás ti co.

Pa ra os sa pa tos a re co men da ção é co lo car em sa cos
plás ti cos pa ra que não en trem em con ta to di re to com as
rou pas.

Rou pas que amas sam de vem ir por ci ma e as pe ças
mais pe sa das no fun do. As do bras são o gran de se gre do
da boa ar ru ma ção. Pro cu re do brar as cal ças e pe ças que
amas sam o mí ni mo pos sí vel. En ro le e do bre mais as que
não amas sam de for ma que apro vei te bem to dos os es- 

pa ços va zi os.
Pe ças que com ple men tam as ma las: Mui tas ve zes

pre ci sa mos da que le es pa ço a mais ou de se pa rar coi sas
mais de li ca das ou pa ra co lo car mos aque les do cu men- 
tos ou ob je tos que que re mos ter a mão. Pa ra es ses ca sos,
ne ces sai res, fras quei ras, mo chi las e sa co las são gran des
ali a dos. São me no res que uma ma la e po dem ser le va- 
dos jun to ao cor po.

Do cu men tos, di nhei ro, joi as e má qui nas fo to grá fi cas
vão na bol sa de mão ou mo chi la nas cos tas, nun ca na
ma la. Em tem pos de pan de mia, não es que ça de ter sem- 
pre ál co ol em gel e al gu mas op ções de más ca ras de pro- 
te ção pa ra tro car du ran te a vi a gem.

Além dis so ve ri fi que as re gras lo cais pa ra a en tra da.
Tes tes PCR e com pro van tes de va ci na ção es tão sen do
exi gi dos, in clu si ve na en tra da de atra ções tu rís ti cas.
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PA TRÍ CIA CU NHA

A vi da e a dig ni da de de vol ta

Reciclagem

A transformação
na vida do catador

“A
mo ser ca ta do ra e to dos aqui amam o que
fa zem. Nin guém tem ver go nha e tam bém
nun ca so fri pre con cei to com is so”, Ma ria
Jo sé Cas tro, 71 anos, te sou rei ra da Co o pe ra- 

ti va de Re ci cla gem de São Luís, CO O PRESL, e que tra ba- 
lha há 20 anos co mo ca ta do ra de ma te ri ais re ci clá veis”.

Amo ser ca ta do ra e to dos aqui

amam o que fa zem. Nin guém tem

ver go nha e tam bém nun ca so fri

pre con cei to com is so

Do na Ma ria Jo sé é re pre sen tan te do Ma ra nhão na Co- 
mis são Es ta du al do Mo vi men to Na ci o nal dos Ca ta do res
de Ma te ri ais Re ci clá veis (MN CR), que já atua há 20 anos
or ga ni zan do os ca ta do res e ca ta do ras de ma te ri ais re ci- 
clá veis pe lo Bra sil afo ra. Em São Luís, do na Ma ria Jo sé
ho je vê os avan ços que a ca te go ria con se guiu ao lon go
de mais du as dé ca das e fa la com or gu lho da trans for ma- 
ção que a pro fis são trou xe não so men te pa ra si, mas pa- 
ra cen te nas de fa mí lia que tem na ca ta ção de re sí du os
sua fon te de so bre vi vên cia. “Foi um sal to mui to gran de,
an tes éra mos in vi sí veis. Até o ter mo, ca ta dor de li xo mu- 
dou. Nós nun ca fo mos ca ta do res de li xo, co le ta mos ma- 
te ri ais que são re ci clá veis, la ti nha, fer ro, e nos sa pro fis- 
são ho je é va lo ri za da gra ças a leis, pro gra mas, ações de
cu nho so ci al. Quan do nós co me ça mos lá em 2000 nin- 
guém sa bia o que era co o pe ra ti va, o que era re ci cla gem,
as pes so as não re co nhe ci am nos so tra ba lho. Acha vam
que tu do era li xo, que is so não da va di nhei ro. Ho je já sa- 
be mos que li xo é ma té ria pri ma”, dis se.

A CO O PRESL, que fun ci o na na área Ita qui Ba can ga,
es tá em ati vi da de des de 2003 e é, ho je, fon te de ren da
pa ra cer ca de 30 fa mí li as que se be ne fi ci am fi nan cei ra- 
men te da ven da des ses ma te ri ais. Por mês são re co lhi- 
das cer ca de 200 to ne la das de ma te ri al.

Na re gião me tro po li ta na de São Luís, se gun do do na

Ma ria Jo sé, exis tem qua tro co o pe ra ti vas or ga ni za das ju- 
ri di ca men te, que tra ba lham com co le ta de re sí du os só li- 
dos. O tra ba lho de las in clui a re ti ra da de pes so as do li- 
xão e co lo can do pa ra tra ba lhar nos gal pões, dan do dig- 
ni da de a elas. Na Ilha são pe lo me nos 100 ca ta do res ca- 
das tra dos.

Nes te mês de de zem bro a ca te go ria re ce beu a úl ti ma
par ce la do au xí lio emer gen ci al que foi con ce di do pe lo
go ver na dor do es ta do, pa ra so cor rer es ses tra ba lha do res
no pe río do da pan de mia, no va lor de R$ 400,00, o que,
se gun do do na Ma ria Jo sé, foi uma aju da e tan to.  “Va mos
ter que ne go ci ar com o se cre tá rio no va men te pa ra sa ber
se va mos con ti nu ar re ce ben do o au xí lio, mas por en- 
quan to não te mos na da em vis ta. Ho je a si tu a ção da
nos sa ca te go ria es tá fa vo rá vel, me lhor do que há 1 ano.
A Co o pe ra ti va não pa rou, tem tra ba lho e ma te ri al pa ra
to do mun do”, dis se Ma ria Jo sé.

“Aqui so mos 30 fa mí li as que ti ram seu sus ten to da qui
e de pen dem ex clu si va men te do tra ba lho da co o pe ra ti- 
va. Tem mui tos pro je tos de pes so as, or ga ni za ções e em- 
pre sas nos aju dam com ces tas bá si cas, que olham pa ra a
gen te com um olhar di fe ren ci a do. Eu amo o que fa ço,

amo ser ca ta do ra e to dos aqui amam o que faz. Nin- 
guém tem ver go nha e tam bém nun ca so fri pre con cei to
com is so”, dis se do na Ma ria Jo sé so bre as pes so as que
tra ba lham na Co o pe ra ti va.

Pes so as que an tes não ti nham na da, não ti nham
opor tu ni da de de na da, não ti nham pers pec ti va de na da.
“Tem gen te aqui que an tes de tra ba lhar co mo ca ta do ra
já ti nha até ten ta do se ma ta, por que não ti nha mais es- 
pe ran ça de na da. Aqui tem pes so as que pas sa ram anos
de sem pre ga dos, mu lhe res com fi lhos pe que nos, ho- 
mens que vi vi am de bi co. Pa ra ser ca ta dor a gen te faz
uma sé rie de exi gên ci as le gais, do cu men ta ção, ates ta- 
dos… pa ra vo cê ter ideia, tem gen te que fi ca emo ci o na- 
da por que nun ca pen sou que um dia pu des se ter um
car tão de ban co. Is so é se sen tir ci da dão. É se sen tir in- 
cluí do”, con tou Ma ria Jo sé.

A vi da de Clei di le ne Cos ta Co e lho, de 39 anos, e di vi de
em an tes e de pois da Co o pe ra ti va. Há 8 me ses ela es tá
na Co o pe ra ti va. Ou viu fa lar do tra ba lho e foi lá. Re ce beu
um vo to de con fi an ça e fi cou. “Mi nha vi da ho je es tá boa,
gra ças a Deus. Foi uma gran de vi tó ria na mi nha vi da.
Ape sar de mui tas tri bu la ções que eu pas sei eu me con si- 
de ro uma ven ce do ra”, dis se.

Mi nha vi da ho je es tá boa, gra ças a

Deus. Foi uma gran de vi tó ria na

mi nha vi da. Ape sar de mui tas

tri bu la ções que eu pas sei eu me

con si de ro uma ven ce do ra

Ela nun ca te ve em pre go na vi da. Sem pre de pen deu
da aju da dos ou tros, e se vi ra va an tes aju dan do a mãe.  É
com es se em pre go que ela sus ten ta os fi lhos ago ra. De- 
pois que eu en trei aqui eu co nhe ci pes so as que mu da- 
ram a mi nha vi da e mu dei o meu jei to to tal men te pa ra
me lhor. A gen te co me ça a ver o mun do di fe ren te. Me
sin to útil, va lo ri za da, te nho as mi nhas coi sas, o meu di- 
nhei ro. Só te nho a agra de cer a opor tu ni da de e o aco lhi- 
men to que ti ve quan do che guei aqui”, agra de ce.

São Luís, sábado e domingo, 18 e 19 de dezembro
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A lista de contratações deverá aumentar até o reinício das atividades do Tricolor no dia 4
de janeiro. O clube vai disputar o Estadual, as copas do Brasil e Nordeste, e a Série B 

NE RES PIN TO

Os no va tos

37 “im por ta ções” na Sé rie B

Pri mei ro ti me de 2021

Úl ti mo ti me – Cam pe o na to
Bra si lei ro 2021

MERCADO DA BOLA

Sampaio já contratou
quase 80 jogadores

D
e olho na tem po ra da 2022, o
Sam paio Cor rêa ini ci ou ce- 
do a mon ta gem do ti me que
vai co me çar o Es ta du al. Até

o mo men to, o clu be já lis ta 20 pro fis si- 
o nais, en tre os que per ma ne ce ram e
ou tros que fo ram con tra ta dos no ei xo
Sul-Su des te. O úl ti mo anun ci a do pe lo
pre si den te Sér gio Fro ta foi o go lei ro
Lu cão, que es te ano jo gou pe lo Ma du- 
rei ra e São Gon ça lo, do Rio de Ja nei ro.
No to tal, o nú me ro de atle tas que pas- 
sa ram pe lo Tri co lor du ran te a tem po- 
ra da 2021 já se apro xi ma de 80, se gun- 
do le van ta men to fei to pe lo ma te má ti- 
co Ma no el Mar tins.

Dos jo ga do res que per ma ne ce ram
no gru po que en cer rou a Sé rie B do
Cam pe o na to Bra si lei ro es tão Luiz Da- 
ni el (go lei ro), Alan Go dói, Nil son Jú ni- 
or e Joé cio (za guei ros); Eloir, Fer rei ra e
Mau rí cio (vo lan tes); Gui lher me Cam- 
pa na e Ga bri el Po pó (mei as) e Pi men- 
ti nha (ata can te). Qua tro atle tas que
cons tam da lis ta não fo ram es ca la dos
na equi pe prin ci pal por te rem so fri do
le sões: Yan (la te ral-di rei to), João Vic- 
tor (la te ral-es quer do), Edu ar do (go- 
lei ro) e Eri vel ton (ata can te).

Thi a go Sa tur ni no An dré, 25 anos,
co me çou a car rei ra no Flu mi nen se-
RJ. Tem pas sa gens por STK Sa mo rin-
ES, Por tu gue sa-RJ, Águia-PA, São
Gon ça lo-RJ e Tu pi-MG.

Van (la te ral-di rei to), dis pu tou a Sé- 
rie B do Cam pe o na to Bra si lei ro de
2021 pe lo Vi tó ria-BA. Tem 30 anos,
tem 1,78 de al tu ra e 74 kg. Tam bém jo- 
gou pe lo Co lo-Co lo-BA, Fla men go de
Gua nam bi-BA, Atlé ti co de Ala goi- 

nhas-BA e Bahia de Fei ra-BA.

Na tan (vo lan te), 26 anos, co me çou
no Cen tral de Ca ru a ru-PE em 2014.
Tam bém pas sou pe las ca te go ri as de
ba se do San tos-SP. Em 2017 e 2018, na
Tom ben se-MG, ASA de Ara pi ra ca-AL
e Fer ro viá rio de For ta le za-CE. Es ta va
no São Ber nar do-SP, on de foi cam- 
peão da Sé rie A2 e da Co pa Pau lis ta.

Pe dro Car re ret te (za guei ro) tem 23
anos. Co me çou no Goytacaz, mas se
des ta cou na Por tu gue sa-RJ. Nes ta
tem po ra da de 2021, dis pu tou oi to
par ti das no Cam pe o na to Ca ri o ca.
Atu ou ain da na Sé rie C do Bra si lei ro
pe lo No vo ri zon ti no-SP.

Lu cão (go lei ro), 24 anos, 1,92m, te- 

ve co mo úl ti mo clu be o São Gon ça lo-
RJ. Acu mu la pas sa gens pe lo Ma du rei-
ra-RJ e Ca bo fri en se-RJ, além de ter
atu a do na ba se do Bo ta fo go-RJ e Flu- 
mi nen se-RJ.

Luiz Pau lo (ata can te) tem 31 anos e
1,83 de al tu ra. Dis pu tou a Sé rie C do
Bra si lei ro em 2021 pe lo Cri ciú ma-SC
e aju dou a equi pe ca ta ri nen se a con- 
quis tar o aces so à Se gun do na. Tam- 
bém atu ou no Cam pi nen se-PB, Boa
Es por te-MG, Bo ta fo go-PB, Flu mi nen- 
se de Fei ra-BA, Asa de Ara pi ra ca-AL,
Itu a no-SP e Ma du rei ra-RJ.

No vas con tra ta ções de ve rão ser
anun ci a das nas pró xi mas ho ras. O
pre si den te Sér gio Fro ta re tor nou a
São Luís de pois de pas sar qua se uma
se ma na em São Pau lo e no Rio de Ja-
nei ro, ne go ci an do com em pre sá ri os
in ves ti do res. Ain da es tão na sua agen- 
da, a con tra ta ção de mais um la te ral-
di rei to, um vo lan te, um meia e um
ata can te.

Os jo ga do res de ve rão ini ci ar ati vi- 
da des dia 4 de ja nei ro no CT Jo sé Car-
los Ma ci ei ra. Em 2022, o Tri co lor vai
dis pu tar o Cam pe o na to Ma ra nhen se,
as Co pas do Bra sil e Nor des te, e a Sé- 
rie B do Bra si lei ro.

As “importações” realizadas na temporada 2021

O SAMPAIO CORRÊA TEVE 70 JOGADORES REGISTRADOS APÓS ENCERRAR SUA PARTICIPAÇÃO NA SÉRIE B DO CAMPEONATO BRASILEIRO

FOTO: JHON TAVARES

Ao en cer rar sua par ti ci pa ção na Sé- 
rie B do Cam pe o na to Bra si lei ro, o
Sam paio Cor rêa te ve 70 jo ga do res re- 
gis tra dos. Al guns eram re ma nes cen- 
tes da tem po ra da 2020, cu ja dis pu ta
na ci o nal só ter mi nou so men te no ano
se guin te.

Fo ram qua tro go lei ros: Gus ta vo,
Jo na tan Braz, Luiz Da ni el e Mo ta;

24 za guei ros e alas: Al lan Go doi,
Alyson, Da ni el Fe li pe, Eder Li ma,
Erick Dal tro, Fe li pi nho, João Vic tor, Jo- 
a zi, Joé cio, Ka nu, Lu cão, Luiz Gus ta vo,
Mar cão, Mar lon, Matheus Mas ca re- 
nhas, Mi chel, Nil son Ju ni or, Pau lo
Ser gio, Ro ni, Sá vio, Vi tor Ri bei ro, Wat- 
son Pi res, Yann e Zé Má rio;

21 meio cam pis tas: An dré Luiz, Ba- 
ra ka, Be ti nho, Da ni el Cos ta, Di o ne,
Eloir, Fer rei ra, Ga bri el Po pó, Gui
Cam pa na, Gui lher me Tei xei ra, Léo
Ar tur, Léo Cos ta, Mar ci nho, Már cio
Araú jo, Mau rí cio, Mau ro Sil va, Pa- 

blo,Ro dri go An dra de, Ro ma ri nho,
Ser gi nho e Vi ni cius Kiss;

21 Ata can tes: Caio Dan tas, Ci el,
Di e go Car do so, Di e go Ta va res, Du du,
Ga bri el Ho nó rio, Ga bri el Vas con ce los,
Gus ta vo Ra mos, Jack son, Ja já,Jar ro
Pe dro so, Je an Sil va , Je fi nho, Jo an der- 
son, Léo Me lo, Mail son, Matheus Cas- 
si ni, Pi men ti nha,Rob son Du ar te,
Roney, Wesley e Smith.

Qua tro pre pa ra do res téc ni cos: Léo
Con dé – con ti nu ou em (2021), Ra fa el
Gua na es (20.02), Da ni el Ne ri (03.05),
Fe li pe Su ri an (31.05) e João Bri gat ti
(04.11)

Alyson, Ba ra ka, Be ti nho, Ci el, Da ni- 
el Cos ta, Di e go Car do so, Du du,Eder
Li ma, Erick Dal tro, Fe li pi nho, Ga bri el
Ho nó rio, Ga bri el Vas con ce los,Gui
Cam pa na,Gui lher me Tei xei ra, Ja já,
Jar ro Pe dro so, Je an Sil va, Je fi nho, Jo- 

an der son, Jo na tan Braz, Ka nu, Léo Ar- 
tur, Léo Me lo, Luiz Da ni el, Már cio
Araú jo, Matheus Cas si ni,Matheus
Mas ca re nhas, Mau ro Sil va, Mi- 
chel,Nil son Ju ni or, Pa blo, Ro dri go An- 
dra de,Ro ma ri nho, Sá vio,Wat son Pi res
e Zé Má rio.

Gus ta vo, Jo a zi, Joé cio, Da ni el Fe li pe
e João Vic tor (Mar lon); Léo Sil va (Ser- 
gi nho) – Vi ni cius Kiss (An dré Luiz);
Mar ci nho (Rob son Du ar te); Roney
(Jack son), Caio Dan tas e Pi men ti nha.
Téc: Léo Con dé

Luiz Da ni el; Wat son Pi res, Al lan
Go doi, Nil son Ju ni or, Eder Li ma
(Alyson); Be ti nho, Fer rei ra, Eloir (Ba- 
ra ka), Je an Sil va, Ci el (Jack son) e
Roney (Alyson). Téc: João Bri gat ti.

• 1 – Fla men go (17.054)
• 2 – Pal mei ras (14.584)
• 3 – Atlé ti co-MG (14.572)
• 4 – Grê mio (14.336)
• 5 – Ath le ti co (13.512)
• 6 – San tos (12.816)
• 7 – São Pau lo (12.604)
• 8 – In ter na ci o nal (12.108)
• 9 – Flu mi nen se (11.100)
• 10 – Co rinthi ans (11.064)

COPA FMF

Tuntum x Juventude:
título vale R$ 600 mil

NA PRIMEIRA PARTIDA O TUNTUM VENCEU O JUVETUDE SAMAS

A úl ti ma com pe ti ção ofi ci al do fu te bol ma ra nhen se
ter mi na nes te do min go (19). A Co pa FMF vai apon tar o
cam peão de 2021, no jo go que se rá dis pu ta do a par tir
das 15h30, no Es tá dio Ra fa el Se a bra, na ci da de de Tun- 
tum, dis tan te 365 km de São Luís, no Al to Me a rim. A
equi pe do Tun tum, que ven ceu o Ju ven tu de na pri mei ra
par ti da (1 a 0) na tar de da úl ti ma quin ta-fei ra, em São
Luís, po de rá le van tar o tro féu com um sim ples em pa te.
O ad ver sá rio pre ci sa ga nhar por dois gols de di fe ren ça.
Se o Sa mas ven cer ape nas por um gol, a de ci são se rá por
meio de co bran ças de ti ros li vres di re to da mar ca do pê- 
nal ti.

O cam peão da Co pa FMF se rá o ter cei ro re pre sen tan- 
te do es ta do do Ma ra nhão na Co pa do Bra sil-2022. O vi- 
ce-cam peão vai dis pu tar a Sé rie D do Cam pe o na to Bra- 
si lei ro. A par ti ci pa ção na Co pa BR va le R$ 600 mil. Se o
ti me pas sar pa ra a se gun da fa se se rão mais R$ 750 mil,
su fi ci en te pa ra o clu be cam peão re for çar o elen co e so- 
nhar com bo as cam pa nhas nas du as com pe ti ções.

Es te é o pro je to dos di ri gen tes dos dois clu bes, des de
que fi cou con so li da da a li vre es co lha. Tu do por que a Sé- 
rie D é bas tan te de fi ci tá ria. A Con fe de ra ção Bra si lei ra de
Fu te bol (CBF) pa tro ci na ape nas pas sa gens, ar bi tra gens
e hos pe da gens. De vi do à epi de mia do co ro na ví rus, em
2021 hou ve uma aju da de cus to da or dem de R$ 150 mil
pa ra ca da par ti ci pan te da re gião, mas es te ano ain da ca- 
re ce de con fir ma ção. Com a re a ber tu ra dos es tá di os pa- 
ra o tor ce dor, ain da as sim a ex pec ta ti va de pú bli co não
tem si do das me lho res des de que a Sé rie D foi ofi ci a li za- 
da. (N.P)

DESEMPENHO

Flamengo segue líder
em ranking da CBF

O FLAMENGO, VICE-CAMPEÃO BRASILEIRO, SEGUE NA FRENTE

A CBF pu bli cou o Ran king Na ci o nal de Clu bes, com a
pon tu a ção ao fi nal do ano de 2022. O Fla men go, vi ce-
cam peão bra si lei ro, se gue na pri mei ra co lo ca ção. Cam- 
peão da Li ber ta do res de 2021, o Pal mei ras é o se gun do
co lo ca do. Cam peão bra si lei ro e da Co pa do Bra sil, nas
edi ções de 2021, o Atlé ti co-MG sal tou da no na po si ção
pa ra a ter cei ra co lo ca ção.

O ran king le va em con ta re cen te de sem pe nho das
equi pes nas com pe ti ções na ci o nais e in ter na ci o nais. A
CBF tem to tal de 239 clu bes re gis tra dos nes te ran king.

Por es ta pon tu a ção, o Fla men go, que le vou a Su per- 
co pa 2021, se gue na pon ta com 17.054 pon tos. Além do
Ga lo, que tem 14.572 pon tos – ape nas 12 me nos do que
o Pal mei ras, se gun do co lo ca do -, ou tro gran de sal to foi
do For ta le za. Clas si fi ca do pa ra a Li ber ta do res pe la pri- 
mei ra vez em sua his tó ria, o Leão ter mi nou o Bra si lei rão
em quar to lu gar, che gou às se mi fi nais da Co pa do Bra sil
e saiu do 18º pa ra o 11º lu gar no Ran king Na ci o nal de
Clu bes.

Top 10 do Ran king Na ci o nal de Clu bes

São Luís, sábado e domingo, 18 e 19 de dezembro
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PAU LO PON TES Vo lun ta ri a do

Do a ções

O presente quem dá é você!

O Imparcial lança
campanha de Natal

2021

“P
a pai No el exis te! O pre sen te quem dá é vo- 
cê!”, es se é o te ma da cam pa nha de Na- 
tal 2021 do jor nal O Im par ci al. Es te ano,
não é o Bom Ve lhi nho que vai fa zer vo cê

sor rir, mas os ve lhi nhos de asi los e/ou aque les que es tão
pre ci san do de um apa dri nha men to ou de do a ções, ou
até de uma sim ples aten ção.

Du ran te a pan de mia da co vid-19, os ido sos so fre ram
com a au sên cia de to dos e a an si e da de au men tou. A
cam pa nha de Na tal “Pa pai No el exis te! O pre sen te quem
dá é vo cê!” tem o pa pel de dar voz e es pa ço pa ra tan tas
pes so as que que rem aju dar e ou tras que pre ci sam ser
aju da das.

Um lo cal re che a do de ex pe ri ên ci as, vi vên ci as e sa be- 
do ria. Es se é o Asi lo de Men di ci da de de São Luís, lo ca li- 
za do no bair ro do São Fran cis co, na ca pi tal ma ra nhen se,
que se rá be ne fi ci a do com a cam pa nha de Na tal do Jor- 
nal O Im par ci al.

Com 102 anos de exis tên cia, o lo cal foi cri a do por um
gru po de ma çons pa ra ze lar pe las pes so as que vi vi am
em vul ne ra bi li da de e em si tu a ção de rua. Ho je em dia, o
am bi en te se tor nou um asi lo, on de abri ga, atu al men te,
21 ido sos en tre 65 e 95 anos, com mai o ria a par tir de 80.

“Os ido sos da ca sa são as sis ti dos por

uma equi pe to da de vo lun tá ri os e

téc ni cos que se uni ram pa ra pres tar

as sis tên cia de qua li da de pa ra eles”,

re la ta So cor ro Ser ra, te ra peu ta

ocu pa ci o nal e di re to ra do Asi lo de

Men di ci da de de São Luís.

A di re to ra do asi lo con ta, ain da, que du ran te o pe río- 
do da pan de mia, com um nú me ro al to de ca sos de Co- 
vid-19, to dos os ido sos con traí ram o no vo co ro na ví rus,
mes mo iso la dos.

“Foi um pe río do mui to di fí cil pa ra to do mun do, pa ra
os ido sos em es pe ci al, pois eles re ce bi am mui tas vi si tas
de gru pos e is so aca bou sen do proi bi do pa ra ze lar pe la
saú de de les, en tão nós pas sa mos o ano de 2020 e 2021
pra ti ca men te iso la dos”, con ta So cor ro.

Ain da du ran te a pan de mia, So cor ro ex pli ca que, por
con ta dos cui da dos que es tão sen do man ti dos, o vo lun- 
ta ri a do tam bém aca bou sen do sus pen so, mas é pos sí vel
se ins cre ver pa ra aju dar o asi lo as sim que for pos sí vel.
“Se vo cê se in te res sar pa ra ser um vo lun tá rio, é só en trar
em con ta to com a se cre ta ria da ins ti tui ção, que nós va- 
mos aten der vo cê, e na opor tu ni da de que for li be ra do,
nós va mos cha mar”, es cla re ce a di re to ra.

So cor ro re la ta que al gu mas ati vi da des já es tão sen do
re to ma das aos pou cos. “Nós ti ve mos um pre juí zo emo- 
ci o nal mui to gran de pa ra os ido sos, por con ta dis so, nós
re sol ve mos ago ra, com to dos os cui da dos, abrir pa ra al- 
gu mas ações”, ex pli ca a te ra peu ta ocu pa ci o nal.

“To do tra ba lho re a li za do com nos sos ido sos é de
mui to ca ri nho e mui to cui da do e mui ta aten ção”, afir ma
a di re to ra do Asi lo de Men di ci da de de São Luís.

“Nos uni mos co mo equi pe e

ten ta mos pres tar o me lhor

as sis tên cia pa ra os ido sos, tan to que,

gra ças a Deus, nós ti ve mos um êxi to

mui to gran de no pe río do da

pan de mia, on de to dos

pe ga ram Co vid, po rém ti ve mos

per das mí ni mas”, afir ma So cor ro.

O asi lo con ta, tam bém, com pro fis si o nais da saú de
vo lun tá ri os. “Nós te mos uma equi pe de en fer ma gem
que pres ta as sis tên cia 24h. Nós te mos um mé di ca vo- 
lun tá ria que vem du as ve zes por se ma na pa ra pres tar as- 
sis tên cia aos nos sos ido sos. Ela traz alu nos que nos au- 
xi li am”, con ta a te ra peu ta ocu pa ci o nal.

Ain da en tre os ser vi ços pres ta dos vo lun ta ri a men te
pa ra os ido sos no asi lo, es tão: mas sa gem te ra pêu ti ca,
acu pun tu ra, edu ca ção fí si ca e te ra pia ocu pa ci o nal.

“Nós pre sa mos mui to pe la ques tão do con ta to, nós
te mos mui tos par cei ros e pro je tos que vem se ma nal- 
men te pa ra cá, pa ra nos aju da rem, te mos par ce ri as com
uni ver si da des tam bém, ten ta mos pro por ci o nar uma ro- 
ti na di ver si fi ca da, mas res pei ta mos a von ta de dos nos- 
sos ido sos, pois en ten de mos que aqui é a ca sa de les, nós
ofer ta mos as ati vi da des e eles par ti ci pam quan do têm
von ta de”, es cla re ce a di re to ra.

So cor ro ex pli ca, ain da, so bre a im por tân cia de cam- 
pa nhas de ar re ca da ção de ma te ri ais pa ra o fun ci o na- 
men to do asi lo.

“Os ma te ri ais uti li za dos, não só em re la ção a man ti- 
men tos de co mi da, mas ma te ri al de hi gi e ne pes so al,
che gam atra vés de do a ção”, ex pli ca a di re to ra.
“Nos sos ido sos têm um car dá pio ba lan ce a do fei to por
nu tri ci o nis ta, que tam bém é vo lun tá rio. As me ni na da
co zi nha se guem à ris ca es se car dá pio, adap ta do ao o
que nós te mos e a ne ces si da de do ido so. Por is so é mui to
im por tan te to da do a ção que vem, nós uti li za mos com
mui to ca ri nho, pois nós re al men te pre ci sa mos”, con ta
So cor ro.

Quem de se jar aju dar o Asi lo de Men di ci da de de São
Luís, é só se di ri gir à se cre ta ria da ins ti tui ção, lo ca li za da
na Rua das Pa pa raú bas, nú me ro 16, no bair ro Jar dim
São Fran cis co. Não pre ci sa mar car, é só ir até o lo cal e fa- 
zer a do a ção.

São Luís, sábado e domingo, 18 e 19 de dezembro
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Nosso papel tá on, e 
tá impresso, todo dia

EliteNedilson Machado E-mail: nedilsonmachado@gmail.com

Fábio Godim (Ass. Senado), Dir Dra Sílvia Mochel, Sec. Flávia Alexandrina (SEGEP),Plínio Tuzzolo (Dir. Geral HSLZ/HSE),
Édem Nicolau (Dir.Adm. HSLZ/HSE),Paulo Braid (Pres. Grupo Mercúrio), Luzia Waquim (Rep.Vice-Gov Carlos Brandão) e
Vereador Gutemberg Araújo (Cãmara de Vereadores)

Hospital São Luís celebra uma década
de excelência e saúde humanizada

O Gru po Mer cú rio, pre si di do pe lo em pre sá rio Pau lo Braid, ce le brou os 10 anos do Hos pi tal São Luís /
HSLZ, re a fir man do o seu com pro mis so má xi mo em pres tar aten di men to de saú de aos ser vi do res es ta du ais
con tri buin tes do FUN BEN com a má xi ma ex ce lên cia e hu ma ni za ção. Sob a di re ção ge ral do ad mi nis tra dor
hos pi ta lar Plí nio Tuz zo lo e equi pe, o Hos pi tal co nhe ci do co mo HSLZ cres ceu ao lon go de uma dé ca da cer ca
de 400% em nú me ros de aten di men tos ge rais – con sul tas, exa mes e ci rur gi as. Mas prin ci pal men te no que
diz res pei to à qua li da de dos ser vi ços ofe re ci dos, que tem no ta má xi ma por par te dos ser vi do res aten di dos,
se gun do ates tou Clei nal do Cas tro, Pre si den te do Sin di ca to dos Ser vi do res do es ta do do Ma ra nhão (SIND- 

SEP). To das es sas con quis tas fo ram ce le bra das em uma emo ci o nan te so le ni da de que acon te ceu no Hos pi tal
dos Ser vi do res / HSE, que tem a mes ma ges tão do HSLZ. Além dos Di re to res do Hos pi tal e co la bo ra do res,

par ti ci pa ram da so le ni da de au to ri da des li ga das à saú de; o Ver. Dr. Gu tem berg Araú jo, Vi ce – Pres. da Câ ma ra
Mu ni ci pal de São Luís e mé di co do HSLZ, e a Sec. Es ta du al Flá via Ale xan dri na (SE GEP).

Rebeca Cutrim e Helena Tomaz (SEGEP) Paulo Braid Jr.entre a esposa Mayara e a filha Ludmila Braid

Ten.Cel Bayma,Edem Nicolau e Beatriz Rosa (Dir
Enfermagem HSLZ/HSE).  Edmilson Diniz (Sup Vigilância Sanitária) e Plínio Tuzzolo

Os médicos Francisco Veras Jr, Aminadabe Hadad (laçou o
clipe “Agradeço”) e Yuri Marroquim Adalva Rodrigues e Christianne Vasconcelos

Luís Jr, Sarah Vale com Fernando de Carvalho e banda que
fizeram um pocket show de Natal Priscila com o paciente Marcus Martins (Sobreiveu a Covid-

19) e a filha Isadora

A equipe social do Porto São Luís com todos os parceiros reunidos: Equipes da MRS
Ambiental, SES/Covid Anne Catarine Soares, Luzineide Santos (Centro de Saúde
Vila Nova), Lílian Ribeiro (Coord. Unidades Móveis Procon-MA), Tamires Ribeiro e
Priscyla Freitas (SEMU)

Os moradores da comunidade receberam além da ação de saúde, oferta de serviços
de cidadania em parceria com o PROCON-MA

A Coord. das Unidades Móveis Procon-MA Lílian Ribeiro com a equipe do Porto:
Thalles Paulo, Débora Rodrigues, Clay Anne Azevedo, Thomaz Baker e Lívia
Candice

São Luís, sábado e domingo, 18 e 19 de dezembro
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São Luís, sábado e domingo 18 e 19 dezembro de 2021

PRÊMIO NOBRE 2021:
CREDIBILIDADE, 

 MÉRITO E  SUCESSO
Ainda repercute nos meios de comunicação, 

nas redes sociais e nas mais elegantes rodas de 
conversas do Maranhão, o sucesso do Prêmio No-
bre 2021, a mais importante cerimônia de home-
nagens do Maranhão, que reuniu na noite do dia 
08 de dezembro, os principais empresários, pro-
fissionais e gestores, que através de seu empre-
endedorismo e gestão, se destacam no cenário 
regional, em suas áreas de atuação e negócios.

A cerimônia de entrega dos troféus, contou com 
presenças ilustres e nobres convidados, que des-
filaram pelos luxuosos salões do Espaço Residen-
cial – São Luís, esbanjando charme, simpatia e 
muito bom gosto.

Durante a festa, que estava com uma decora-
ção deslumbrante e contou com deliciosas gulo-
seimas, com Brownie da Sra. Jesus, doces da Li-
roche e Tânia Mara, foi comemorado também, os 
17 anos do Programa Nobre, que é assistido sema-
nalmente por mais de 8 milhões de telespectado-
res, através da REDETV São Luís, TV Alternativa

– Gazeta, TV Difusora de Santa Inês e em rede 
nacional e em mais de 80 países, pela AMAZON-
SAT. O bolo, que foi produzido pela Edna Cakes 
Designer estava lindo e foi saboreado por todos.

Confira a segunda parte das fotos do Prêmio 
Nobre, que chegou a sua 15ª edição, nos clicks do 
fotógrafo Herberth Alves.

01
 FABIANO TAJRA, MADALENA NOBRE, ILZE RANGEL (FOFA) E RITA MATOS.

02
LEGENDA: ADRIANA E ALBERTO GOULART, COM OS IRMÃOS,

DANIELE E AMÉRICO RAMOS.

03
 MADALENA NOBRE LADEADA POR RODRIGO

FERNANDES, RUBENICE, MARGARETH FERNANDES E GARDENIA RODRIGUES.

 04 
 O CASAL DE EMPRESÁRIOS (MARAJÓ SHOPPING), MAURÍCIO E CÉLIA FEIJÓ.

 05
 A MODELO, VALÉRIA CUNHA, COM O CASAL, MARCOS SILVA E JANAYNA RICOLY.

 06
 HOMENAGEADA, A DRA. LETÍCIA DANTAS COM O MARIDO, FABIO PAES.

07
 O SIMPÁTICO CASAL, JORGE SILVA E ALBENILDES LIMA

SILVA.

08
  FRANCISCO NETO E ROSANGELA DIAS, COM O SECRETÁRIO DE TURISMO DE

 SÃO LUIS, SAULO SANTOS E SUA ADJUNTA, SABRINA MARTINS.

 09 
 VALDEZ MARANHÃO, ARMANDO FERREIRA (RIO POTY

HOTEL) E O AMIGO, RODRIGO.

10 
 O CASAL ELDA E RAIMUNDO BORGES.

11w  
OS JORNALISTAS E CERIMONIALISTAS DO EVENTO,

EVANDRO JR E KEITH ALMEIDA.
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Responsáveis: Celio Sergio
E-mail: celiosergio@hotmail.com

São Luís, sábado e domingo 18 e 19 dezembro de 2021
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Nosso papel tá on, e 
tá impresso, todo dia

EliteNedilson Machado E-mail: nedilsonmachado@gmail.com

REPRESENTANDO O SECRETÁRIO DE AGRICULTURA FAMILIAR, RODRIGO LAGO, O SEMPRE SIMPÁTICO, IVALDO
RODRIGUES RECEBEU O TROFÉU NOBRE 2021.

Madalena Nobre promove premiação
com glamour e novidades

A pro gra ma ção da 15ª edi ção do Prê mio No bre foi um su ces so e se des ta cou, pe lo gla mour dos even tos as- 
si na dos pe la ide a li za do ra, a apre sen ta do ra de TV e Co lu nis ta So ci al, Ma da le na No bre. A ce rimô nia de en tre- 
ga do Tro féu No bre, se con so li da a ca da no vo, co mo a mais im por tan te ce rimô nia de ho me na gens do Ma ra- 
nhão. A edi ção 2021 reu niu nos lu xu o sos sa lões do Es pa ço Re si den ci al – São Luís, os prin ci pais em pre sá ri os,

pro fis si o nais e ges to res, que atra vés de seu em pre en de do ris mo e ges tão, se des ta cam no ce ná rio re gi o nal,
em su as áre as de atu a ção e ne gó ci os. A so le ni da de so men te pa ra con vi da dos, te ve iní cio as 20h do dia 08 de
de zem bro e con tou com atra ções re no ma das, en tre elas, DJ Spe to e seus robôs dan çan tes, apre sen ta ção de

bai la ri nos da Es co la de Dan ça Soraya Li ra e a apre sen ta ção da Ban da Kayambá.

A JORNALISTA, ILZE RANGEL (FOFA) FOI HOMENAGEADA
COM O PRÊMIO NOBRE 2021 PELO SUCESSO
EXTRAORDINÁRIO DE SEUS EVENTOS.

COM AÇÕES JÁ RECONHECIDAS NACIONALMENTE, O
SECRETÁRIO DE TURISMO DE SÃO LUIS, SAULO SANTOS
RECEBEU O PRÊMIO NOBRE 2021 PELO BRILHANTISMO
DE SUA GESTÃO

AO LADO DE MADALENA NOBRE E DE ALANNY MEDEIROS
(MISS BRASIL TUR 2021 E MISS MARANHÃO GLOBO 2021),
LAYSA CABRAL (MISS MARANHÃO TUR), A SRA. JACIRA
RECEB

O SECRETÁRIO DE DESPORTOS E LAZER DE SÃO LUIS,
RICARDO DINIZ ESTEVE ENTRE OS HOMENAGEADOS DO
PRÊMIO NOBRE 2021.

 ENTRE AS CERIMONIALISTAS MAIS DESTACADAS DO PAÍS,
A CHEFE DE CERIMONIAL DA CÂMARA DE VEREADORES
DE SÃO LUIS, GISELA DINIZ, RECEBEU O PRÊMIO NOBRE
2021.

 COM SUA EQUIPE DE ROBÔS E DANÇARINOS, DJ SPETO
FOI DESTAQUE DO ANO NO SEGMENTO DE FESTAS E
RECEBEU O PRÊMIO NOBRE 2021.

A EMPRESÁRIA, GRAÇA ABDON (AUTO ESCOLA ABDON) É DESTAQUE NO
SEGMENTO FORMAÇÃO DE CONDUTORES E RECEBEU O PRÊMIO NOBRE 2021.

Prêmio Nobre II
A so le ni da de so men te pa ra con vi da dos, te ve iní cio as 20h do dia 8 de

de zem bro e con tou com atra ções re no ma das, en tre elas, DJ Spe to e seus
robôs dan çan tes, apre sen ta ção de bai la ri nos da Es co la de Dan ça Soraya
Li ra e a apre sen ta ção da Ban da Kayambá. Ma da le na No bre apro vei tou a

noi te, pa ra apre sen tar al gu mas no vi da des, en tre elas, a edi ção 3 da Re vis- 
ta No bre, que tra rá a co ber tu ra com ple ta e to dos de ta lhes des sa edi ção do
even to e se rá to da pro du zi da, pe la Grá fi ca e Edi to ra Lu ce na. A pro du ção
do Pro gra ma No bre, que co me mo rou 17 anos de cri a ção, sur pre en deu os
no bres con vi da dos. A de co ra ção foi uma obra do con cei tu a do pai sa gis ta

Re gi nal do Sil va da Fo lha gem Am bi en ta ções e da de co ra do ra Adri a na
Gou lart. O tro féu man tém o mes mo pa drão e ga nhou mais uma es tre la.

To do o ce ri mo ni al do even to foi co or de na do pe la equi pe da com pe ten te,
Gi se la Di niz.

COM PRODUTOS E SERVIÇOS DIFERENCIADOS, BIANCA ALCÃNTARA RECEBEU O
PRÊMIO NOBRE 2021 REPRESENTANDO A MOEMA ACABAMENTOS.

COM TECNOLOGIA AVANÇADA E A MELHOR IMPRESSÃO DIGITAL DO
MARANHÃO, ANNY CARVALHO RECEBEU O PRÊMIO NOBRE 2021
REPRESENTANDO A IMPRESSIONE COMUNICAÇÃO VIS

O CASAL, FRANCISCO NETO E ROSÂNGELA DIAS (FEIJÃO DE CORDA), FOI
DESTAQUE NA GASTRONOMIA, COM O RESTAURANTE FLOR DE VINAGREIRA.

São Luís, sábado e domingo, 18 e 19 de dezembro


