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Só se passaram 48 horas como pré-candidato à Presidência da República, do PSDB, que venceu 

as prévias contra Eduardo Leite (RS) e Arthur Virgílio (AM), e o governador de São Paulo, João 

Doria já saiu como um furacão buscando ser a única opção da chamada 3ª Via. 

O incontrolável Doria 
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Maranhão sem 
registros de  

óbitos em 2021

Em 2021, ainda não 
há registros de óbitos por 

arboviroses confirmadas no 
estado do Maranhão. O Aedes 

aegypti se reproduz em poças de 
águas paradas. PÁGINA 8

BENEFÍCIO: 
Saiba como 
e quando vai 
funcionar o 

vale-gás

“A probabilidade de nova onda é baixa" diz infectologista  
“Uma medida importante é a publicação de uma nota técnica em relação às orientações sobre a nova variante, dando orientação para os pro-

fissionais de saúde a fim de poder identificar qual o perfil dos pacientes da devem realizar a genotipagem na identificação dessa variante, assim 
como as características clínicas dessa nova variante”, disse Fabricio Silva, infectologista do Hospital Universitário da Universidade Federal do Ma-

ranhão (UFMA) sobre as medidas que devem ser tomadas pelas autoridades em relação ao surgimento da nova variante Ômicron. PÁGINA  9

AMEAÇA DA VARIANTE  ÔMICRON  

APOSENTADOS E 
PENSIONISTAS:   

14º salário pode ser
 pago em março
 de 2022 e 2023

Flamengo já 
procura outro 
treinador 

Renato Gaúcho não é 
mais o técnico do Flamengo. 
A decisão foi tomada pela 
diretoria na segunda-
feira (29), após conversa 
com o treinador. A saída 
acontece depois da perda 
do título da Libertadores 
para o Palmeiras, no último 
sábado, em Montevidéu, no 
Uruguai. PÁGINA 10

PÁGINA 3

ELEIÇÕES 2022
Edivaldo Jr. recebe
 apoio de vereadores  
na região da Baixada

PÁGINA  3  

PÁGINA 9

Parlamentares propõem melhoria da saúde na ilha
Requerimentos e indicações contemplam a criação de postos e ações pelo bem-estar dos 

ludovicenses que buscam pelo serviço de saúde em diversos pontos da capital. PÁGINA 3

OPINIÃO
Estamos construindo 
o plano para um 
Maranhão Mais Feliz 
WEVERTON ROCHA 
Senador do Maranhão

Atrações do Natal em 
São Luís e Imperatriz  se 
iniciam na sexta-feira

 PÁGINA 11

Braide cancela festa de 
Réveillon em São Luís 

O prefeito Eduardo Braide divulgou o cancelamento da festa de Réveillon da capital em 2021. De acordo com o chefe do exe-
cutivo municipal, apesar do avanço da vacinação, o cenário de incertezas provocado pela Covid-19 e surgimento de novas va-

riantes não permite que seja realizado com segurança sanitária um evento dessa magnitude. PÁGINA 7
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O governador de São Paulo, João Doria, é o candidato à presidência da República pelo
partido, ele venceu as prévias do PSDB com 53,99% dos votos

De sa ven ças in ter nas

APÓS VITÓRIA NAS PRÉVIAS

Doria terá que conter
desavenças  no PSDB

As pré vi as do PSDB fi nal men te ga- 
nha ram um des fe cho. O go ver na dor
de São Pau lo, João Do ria, é o can di da- 
to à pre si dên cia da Re pú bli ca pe lo
par ti do. Ao to do, mais de 29 mil fi li a- 
dos re gis tra ram os vo tos. João Do ria
ven ceu com 53,99% dos vo tos, en- 
quan to o go ver na dor do Rio Gran de
do Sul, Edu ar do Lei te, fi cou com
44,66%. O ex-pre fei to de Ma naus
Arthur Vir gí lio con quis tou 1,35%.

Ao anun ci ar o re sul ta do, o pre si- 
den te do par ti do, Bru no Araú jo, apon- 
tou que as pré vi as fo ram uma amos tra
da de mo cra cia e que a si gla con ti nu a- 
rá re a li zan do pro ces sos se me lhan tes
pa ra os go ver nos de to dos os es ta dos.
“Che ga ram a ten tar nos ca lar. Tal vez
aque les que têm di fi cul da des com a
de mo cra cia, mas che ga mos aqui. O
PSDB sai mais for te des de quan do tu- 
do co me çou em abril. O PSDB não é
omis so e ino va com o mai or pro ces so
da de mo cra cia. Ho je não saí mos só
com um can di da to à pre si dên cia, mas
com uma amos tra que é pos sí vel fa zer
a de mo cra cia. O não ven ce dor é tão
pre pa ra do pa ra li de rar o país quan to o
ven ce dor e os três são im por tan tes na
uni da de quan to o ven ce dor”, dis se.

De acor do com o pre si den te do
par ti do, Bru no Araú jo, o adi a men to
tam bém per mi tiu que tu ca nos mais
an ti gos PSDB re gis tras sem seus vo tos,
pois não con se gui ram fa zê-lo na se- 
ma na pas sa da. 

Não se rá fá cil pa ra go ver na dor de
São Pau lo, João Do ria, ala van car sua
can di da tu ra à Pre si dên cia, tan to em
São Pau lo co mo nos de mais es ta dos.
A vi tó ria so bre o go ver na dor gaú cho
Edu ar do Lei te, por 53,99% a 44,66%,
foi mais aper ta da do que ima gi na.
Hou ve lan ces mui to tu mul tu a dos nas
pré vi as e o jo go bru to na ar ran ca da fi- 
nal pa ra ga ran tir a mai o ria de vo tos
dos man da tá ri os do par ti do afron tou
os ca ci ques tu ca nos que se opu nham
à sua can di da tu ra, o que tor na mais
di fí cil a com po si ção in ter na.

Do ria anun ci ou que vai con ver sar
com to do mun do, si na li zou a dis po si- 
ção de fa zer ali an ças e uni fi car a cha- 
ma da ter cei ra via, mas pre ci sa cri ar
um fa to po lí ti co ca paz de ca ta li sar es- 
ses apoi os, o que de pen de dos re sul ta- 
dos de pes qui sas. Nin guém sa be se a
su pe rex po si ção de Do ria na mí- 
dia, du ran te o tu mul tu a do pro ces so
de pré vi as do PSDB, vai me lho rar sua
ima gem nas pes qui sas ou au men tar a
re jei ção. A sor te de Do ria é que seus
ad ver sá ri os in ter nos es tão pa ra li sa- 
dos pe la der ro ta, de so ri en ta dos e pes- 
si mis tas.

Edu ar do Lei te re cu sou o con vi te de
Do ria pa ra co or de nar sua cam pa nha.
On tem, fez uma pos ta gem no Twit ter
que re fle tiu o cli ma de bai xo as tral e
ge rou ain da mais de so ri en ta ção:

“Mui to obri ga do a to dos os que nos
acom pa nha ram! Fi ze mos uma cam- 
pa nha lim pa, bo ni ta e ho nes ta. O
PSDB es co lheu seu ca mi nho e de se jo
sor te ao @jdo ri ajr. Aci ma de pro je tos
pes so ais ou par ti dá ri os es tá o Bra sil! E
eu, on de es ti ver, bus ca rei sem pre dar
mi nha con tri bui ção ao país!”

Os tu ca nos in con for ma dos com a
vi tó ria de Do ria gos ta ri am que Lei te
li de ras se uma dis si dên cia e man ti ves- 
se sua can di da tu ra, por ou tra le gen da.
Mas ava li am que is so não se rá pos sí- 
vel. O go ver na dor gaú cho par ti ci pou
das pré vi as e com pa re ceu ao ato de
ofi ci a li za ção da pré-can di da tu ra de
Do ria. E os po lí ti cos gaú chos não têm
tra di ção de mu dar de par ti do, um ver- 
da dei ro ta bu. Aos mais pró xi mos, Lei- 
te tem di to que não vai con cor rer a re- 
e lei ção. Tam bém não ma ni fes ta a in-
ten ção de con cor rer ao Se na do, mas
es sa pos si bi li da de é a mais sen sa ta
pa ra quem adi ou o so nho de dis pu tar
a Pre si dên cia pa ra 2026.

O mai or pro ble ma de Do ria é a dis-
si dên cia de Ge ral do Alck min em São
Pau lo, que é ir re ver sí vel. A dú vi da é se
o ex-go ver na dor pre ten de ser can di- 
da to a go ver na dor pe lo PSD ou vi ce
do ex-pre si den te Luiz Iná cio Lu la da
Sil va, pe lo PSB. A pri mei ra al ter na ti va
é a mais pro vá vel. Sua dis si dên cia é
um pro ble ma pa ra Do ria, que lu ta pa- 
ra me lho rar a ava li a ção de seu go ver- 
no, en san dui cha do por Bol so na ro nas
pe que nas ci da des pau lis tas e Lu la nos
gran des cen tros. O vi ce Ro dri go Gar- 
cia, can di da to a go ver na dor, tem am- 
plo tran si to en tre os pre fei tos pau lis- 
tas, mas tam bém não bom ba nas pes- 
qui sas.

Sa ba ti na mar ca da por pres são

CCJ

Eliziane Gama será relatora
da sabatina de  Mendonça

PRESTÍGIO DADO À BANCADA FEMININA, DISSE A SENADORA

O pre si den te da CCJ do Se na do, Da vi Al co lum bre
(DEM-AL), in di cou a se na do ra Eli zi a ne Ga ma (Ci da da- 
nia-MA) pa ra ser a re la to ra da in di ca ção de An dré Men- 
don ça ao Su pre mo Tri bu nal Fe de ral (STF). O ter ri vel- 
men te evan gé li co de ve ser sa ba ti na do na pró xi ma se- 
ma na.

Em ví deo pu bli ca do no Twit ter, a par la men tar dis se
que é um “pres tí gio” da do à ban ca da fe mi ni na na Ca sa,
além de de mons trar o Es ta do lai co. “Tam bém aos evan- 
gé li cos e de mons tra cla ra men te o seu res pei to à di ver si- 
da de re li gi o sa no Bra sil”, dis se. 

“Co mo re la to ra, vou me pau tar por in for ma ções e
tam bém pe la boa téc ni ca le gis la ti va e sem qual quer pre- 
con cei to po lí ti co, ide o ló gi co e mui to me nos re li gi o so”,
con ti nu ou.

Após ser al vo de pres sões do go ver no, Al co lum bre
agen dou pa ra a pró xi ma se ma na a sa ba ti na do ex-ad vo- 
ga do-ge ral da União. Há ex pec ta ti vas de que Men don- 
ça com pa re ça à co mis são no dia 30, quan do se co me- 
mo ra o dia do evan gé li co.

Pró xi mo de Edu ar do Lei te

DE OLHO EM ALIANÇA

Moro marca encontro com Doria

O MOVIMENTO SINALIZA AS ALIANÇAS QUE DORIA PRETENDE FIRMAR PARA AS ELEIÇÕES DE 2022

Lo go após o re sul ta do das pré vi as do
PSDB, ocor ri das no sá ba do (28/11), o ex-
juiz Sér gio Mo ro en vi ou uma men sa gem ao
go ver na dor de São Pau lo, João Do ria, pa ra
pa ra be ni zá-lo pe la vi tó ria. No con teú do
en vi a do via apli ca ti vo, os po lí ti cos mar ca- 
ram um en con tro na se ma na que vem.

O mo vi men to si na li za as pos sí veis ali an- 
ças que Do ria pre ten de fir mar pa ra as elei- 
ções de 2022. O go ver na dor pau lis ta afir ma
ser pos sí vel uma ali an ça com o ex-mi nis tro
da Jus ti ça. 

“Sim, é pos sí vel [uma ali an ça]. Eu te nho
bo as re la ções com Ser gio Mo ro e te nho res- 
pei to por ele, não ha ve ria ne nhu ma ra zão
pa ra não man ter re la ções com al guém que
aju dou o Bra sil, com al guém que con tri- 
buiu com a La va Ja to”, afir mou em en tre- 
vis ta à CNN.

Do ria ain da elo gi ou os se na do res Si mo- 
ne Te bet (MDB-MT) e o pre si den te do Se- 

na do Ro dri go Pa che co (PSD-MG). O go ver- 
na dor afir mou que Te bet é “uma bri lhan te
se na do ra da re pú bli ca”, e Pa che co tem
“boa pos tu ra e bom equi lí brio”.

O ex-juiz tam bém fez mo vi men tos com
o go ver na dor do Rio Gran de do Sul, Edu ar- 
do Lei te, ain da du ran te as pré vi as do PSDB.
O gaú cho foi con vi da do por Mo ro pa ra par- 
ti ci par de sua fi li a ção ao Po de mos, que
ocor reu no dia 10 de no vem bro.

“Mo ro me con vi dou pa ra o seu even to
de fi li a ção, mas um con fli to de agen das me
im pe diu de es tar pre sen te. Con ver so com
Mo ro as sim co mo con ver so com ou tros
par ti dos e lí de res po lí ti cos. Mas, qual quer
avan ço é pre ma tu ro nes te mo men to. Meu
fo co é ven cer as pré vi as e unir o PSDB pa ra
li de rar mos o cen tro de mo crá ti co a fa vor do
Bra sil”, dis se Edu ar do Lei te.

Man da dos de pri são

Aces so pré vio ao Enem

Re a pli ca ção do Enem

INEP

Resultado do Enem sai dia 11 de fevereiro

Os re sul ta dos do Exa me Na ci o nal do
En si no Mé dio (Enem) 2021 se rão di vul ga- 
dos em 11 de fe ve rei ro, se gun do o pre si- 
den te do 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), Da ni lo Du pas.

Nes sa da ta, os can di da tos po de rão
con sul tar o bo le tim com as no tas in di vi- 
du ais em ca da pro va (lin gua gens, ci ên ci as
hu ma nas, ci ên ci as da na tu re za, ma te má- 
ti ca e re da ção).

O ga ba ri to ex tra o fi ci al do Enem se rá
pu bli ca do ain da nes ta se ma na, na quar ta-
fei ra (1º). Ele só per mi te, no en tan to, que o
alu no sai ba seu nú me ro to tal de acer tos.
Co mo a pro va é cor ri gi da pe la Te o ria de
Res pos ta ao Item (TRI), a no ta fi nal não é
cal cu la da ape nas com ba se na por cen ta- 
gem de res pos tas cor re tas.

Ela de tec ta a “co e rên cia” no de sem pe- 
nho do alu no: se ele acer tou ques tões
mui to di fí ceis, por exem plo, e er rou as
con si de ra das fá ceis, pro va vel men te “chu- 
tou” as al ter na ti vas. A TRI de tec ta es sa in- 
con gruên cia e atri bui me nos pon tos ao
can di da to. Du as pes so as que acer ta rem
120 de 180 ques tões po dem ti rar no tas to- 
tal men te di fe ren tes, por tan to.

Hou ve 31 man da dos de pri são cum pri- 
dos du ran te o Enem 2021, sen do 27 no
pri mei ro do min go e 4 no se gun do, afir ma
Cléo Maz zot ti, de le ga do da Po lí cia Fe de- 
ral.

Fo ram re fe ren tes a se ques tro, trá fi co de
dro gas, es tu pro de vul ne rá vel e ou tros cri- 
mes gra ves, ex pli ca.

Du ran te a co le ti va de im pren sa, o mi- 
nis tro da Edu ca ção, Mil ton Ri bei ro, dis se
que não in ter fe riu na pro va. Se ti ves se
exer ci do al gu ma in fluên cia, “de ter mi na- 
das ques tões” tal vez ti ves sem fi ca do de
fo ra, afir mou. Ri bei ro tam bém foi ques ti- 
o na do por jor na lis tas so bre seu de se jo de
ter aces so pré vio ao Enem.

Em ju nho, ele afir mou que po de ria ver
a pro va an tes. De pois de crí ti cas so bre
cen su ra, vol tou atrás.

“Quan do per ce bi que ter aces so à pro va
tra ria mais pre juí zo que be ne fí cio aos es- 
tu dan tes, dei um pas so atrás. Abri mão de
um di rei to”, dis se.

“Não é pos sí vel que se en ten da que o
mi nis tro da Edu ca ção não pos sa ver a
pro va (…), con si de ran do que os fun ci o- 
ná ri os em po si ção mais in fe ri or têm es se
aces so.”

Mes mo di an te da abs ten ção re cor de no
Enem 2020, o Inep não mu dou o edi tal:
aque les alu nos que es ta vam isen tos, não
fi ze ram a pro va e não jus ti fi ca ram a au- 
sên cia per de ram o di rei to à gra tui da de da
ta xa de ins cri ção em 2021.

Ape nas ar gu men tos co mo do en ças in- 
fec to con ta gi o sas ou mor tes na fa mí lia fo- 
ram acei tos – quem dei xou de fa zer a pro- 
va por me do de con trair Co vid-19 só po- 
de ria, a prin cí pio, par ti ci par do Enem
2021 pa gan do a ta xa de R$ 85.

Com is so, ape nas 3.109.762 ins cri ções
ha vi am con fir ma das (me nor nú me ro des- 
de 2005).

Após ser aci o na do por par ti dos po lí ti- 
cos e por en ti da des, o Su pre mo Tri bu nal
Fe de ral de ter mi nou que as ins cri ções pa- 
ra es ses can di da tos fos sem re a ber tas.

Es se gru po fa rá a re a pli ca ção do exa me
em 9 e 16 de ja nei ro de 2022, na mes ma
da ta que as pes so as pri va das de li ber da de
(Enem PPL).

São Luís, terça-feira, 30 de novembro de 2021

https://banca.oimparcial.com.br/
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Requerimentos e indicações contemplam a criação de postos e ações pelo bem-estar
dos ludovicenses que buscam pelo serviço de saúde em diversos pontos da capital

Re gião do Gu ru pi

Na se ma na pas sa da, além de Be qui -
mão, Edi val do es te ve em Ma ra ca çu -
mé, Boa Vis ta do Gu ru pi, Cen tro No vo,
Cân di do Men des, Go do fre do Vi a na,
Be qui mão, en tre ou tras ci da des das
re giões do Al to Tu ri e Gu ru pi. An tes,
nos úl ti mos qua tro me ses, vi si tou mu -
ni cí pi os das re giões To can ti na, Sul,
Bai xo Par naí ba e Va le do Pin da ré. Em
to dos os lo cais por on de tem pas sa do,
Edi val do tem ou vi do das li de ran ças o
re co nhe ci men to à sua tra je tó ria po lí ti -
ca e a ex pe ri ên cia co mo ges tor pú bli -
co. Ex-pre fei to da ca pi tal ma ra nhen se
por dois man da tos, Edi val do Ho lan da
Ju ni or dei xou o car go no fi nal do ano
pas sa do mui to bem ava li a do pe la po -
pu la ção. “Ele é um ho mem de pa la vra,
um cris tão, um ho mem de res pei to e
que res pei ta o po vo. A gen te tem co mo
exem plo o tra ba lho que ele fez em São
Luís. Ele en con trou uma ci da de su ca -
te a da, mas ele a trans for mou em uma
ci da de que tem de sen vol vi men to”,
des ta cou a pré-can di da ta a pre fei ta de
Luís Do min gues, Drª Bia Me za, du ran -
te ato po lí ti co de apoio a Edi val do re a -
li za do, sex ta-fei ra (27), no mu ni cí pio.

CÂMARA DE SÃO LUÍS

Parlamentares propõem
melhoria da saúde na ilha

Cri a ção de no vos pos tos

A
Câ ma ra en ca mi nhou à Pre- 
fei tu ra e ao Go ver no do Es ta- 
do al gu mas pro po si ções so li- 
ci tan do ini ci a ti vas que vi sam 

me lho rar a saú de pú bli ca na ca pi tal. 
En tre re que ri men tos e in di ca ções, fo- 
ram su ge ri das des de a cri a ção de no- 
vos pos tos de aten di men tos até ações 
de saú de em di fe ren tes re giões de São 
Luís. Con fi ra:

O re que ri men to 1396/21, de au to- 
ria do ve re a dor Thyago Frei tas (DC), 
so li ci tou à Se cre ta ria Mu ni ci pal da 
Saú de (Se mus), em ca rá ter de ur gên- 
cia, a ins ta la ção de um pos to de saú de 
na Vi la Sa ma ra, lo ca li za da na zo na ru- 
ral. Se gun do o au tor, o ob je ti vo é me- 
lho rar a qua li da de de vi da dos mo ra- 
do res da que la co mu ni da de, am pli an- 
do o aces so à saú de e di mi nuin do o 
des lo ca men to da po pu la ção pa ra os 
bair ros vi zi nhos.

Ou tro re que ri men to, o 1316/21, de 
au to ria do ve re a dor Mar lon Bo tão 
(PSB), re quer da se cre ta ria a ins ta la- 
ção de um pos to de aten di men to mó- 
vel pa ra a zo na ru ral 2. Es sa re gião é 
com pos ta pe los bair ros: Ma ra ca nã, 
Vi la Ita mar, Vi la No va Re pú bli ca, Ale- 
gria-Ma ra ca nã, Pe dri nhas I e II, Vi la 
Sarney e pe los Re si den ci ais: Amen do- 
ei ra, Mo ra da do Sol e San to Antô nio.

“Há con cen tra ção dos pos tos de 
aten di men to mó vel na zo na ur ba na, 
por es se mo ti vo al gu mas ve zes o aten- 
di men to pa ra os pa ci en tes da zo na ru- 
ral de mo ra mais, cor ren do o ris co de 
agra var o qua dro clí ni co do pa ci en te 
que já es tá em es pe ra de vi do à gran de 
dis tân cia pa ra des lo ca men to”, afir-

Ações

Re no me a ção

 PROPOSIÇÕES FORAM ENCAMINHADAS  DURANTE AS ÚLTIMAS SESSÕES ORDINÁRIAS 

mou Mar lon.

Uma in di ca ção (475/21) do ve re a- 
dor Antô nio Gar cez (PTC) so li ci tou 
jun to à Se cre ta ria de Es ta do da Mu- 
lher (SE MU) uma vi si ta da car re ta da 
mu lher ao bair ro do João Pau lo co mo 
for ma de in cen ti var e fa ci li tar o aces so 
das mu lhe res da que la re gião aos ser- 
vi ços por ela ofer ta dos.

Já a in di ca ção 489/21, de au to ria do 
ve re a dor Oc tá vio So ei ro (Po de mos), 
so li ci tou ao Es ta do e ao Cen tro de 
Aten ção Psi cos so ci al Ál co ol e Dro gas 
(Caps AD Es ta du al), a re a li za ção uma 
edi ção do Ação Res ga te, no bair ro São 
Cris tó vão. Ou tra in di ca ção do par la- 
men tar, a 492/21, pe diu a re a li za ção 
do Pro gra ma Saú de na Pra ça, na Pra ça 
da Fa mí lia, no Re si den ci al Ale xan dra 
Ta va res.

“No ca so da pri mei ra in di ca ção, o 
ob je ti vo é ofe re cer pro ce di men tos de 
exa mes, tes tes rá pi dos e ori en ta ção 
em saú de men tal e de pen dên cia quí- 
mi ca, de for ma gra tui ta e de qua li da- 
de. Já a se gun da, con tem pla vi sa a de- 
mo cra ti za ção do aces so a ser vi ços 
mé di cos, aten den do às cons tan tes so- 
li ci ta ções dos mo ra do res, que cla- 
mam por aten di men tos des ta na tu re- 
za”, pon de rou Oc tá vio.

Por fim, o ve re a dor Ál va ro Pi res 
(PMN) so li ci tou, por meio do re que ri-
men to 1255/21, a re no me a ção do 
pron to so cor ro do anil. Se gun do a 
pro po si ção, a uni da de de ve ser no me-
a da co mo Pron to So cor ro Pre fei to 
Epi tá cio Afon so Pe rei ra “ca fe tei ra”, 
em alu são ao pri mei ro pre fei to elei to 
da ci da de de São Luís.

ELEIÇÕES 2022

Edivaldo recebe apoio de vereadores  da Baixada

ALÉM DA BAIXADA OCIDENTAL MARANHENSE, O EX-PREFEITO DE SÃO LUÍS TAMBÉM ESTEVE, SEMANA PASSADA, EM VÁRIAS CIDADES

Em ato po lí ti co re a li za do sá ba do
(27), em Be qui mão, re gião da Bai xa da
Oci den tal Ma ra nhen se, o ex-pre fei to
de São Luís, Edi val do Ho lan da Ju ni or
(PSD), re ce beu o apoio de di ver sas li- 
de ran ças da ci da de e de mu ni cí pi os
do en tor no à sua pré-can di da tu ra ao
go ver no do es ta do nas elei ções do
pró xi mo ano. Den tre es sas, con fir ma- 
ram ade são ao pro je to do pes se dis ta o
ve re a dor Chi co Fer rei ra, que é li ga do
ao seg men to do cam po. “Vo cê é uma
pes soa jo vem e com idei as bo as, além
de hu mil de e hu ma no, que trans mi te
uma ener gia po si ti va. Es tou con ti go,
Edi val do”, de cla rou o ve re a dor Chi co.

Quem tam bém es te ve pre sen te no
even to em Be qui mão e de cla rou
apoio à pré-can di da tu ra de Edi val do
na dis pu ta pe lo Pa lá cio dos Leões foi o
ve re a dor de Pe ri Mi rim e pré-can di- 
da to a pre fei to do mu ni cí pio, Dr.
Char les, ao la do de uma co mi ti va de
li de ran ças pe ri mi ri en ses. “Des de o
iní cio eu acre di tei em seu pro je to po- 
lí ti co. Pri mei ro pe lo seu his tó ri co co- 
mo pre fei to de São Luís, que dei xou o
man da to com apro va ção al tís si ma, e
se gun do pe los prin cí pi os que vo cê
traz em seu co ra ção e na sua vi da”,
dis se Drº Char les.

Tam bém mar ca ram pre sen ça no

ato po lí ti co pró-Edi val do, re a li za do
na se de do Sin di ca to dos Ser vi do res
Mu ni ci pais de Be qui mão, o pre si den- 
te da Câ ma ra Mu ni ci pal, ve re a dor Eri- 
vel ton dos San tos, o Ir mão Ve ti nho; o
ve re a dor Alan Fá bio, mais co nhe ci do
en tre os mo ra do res co mo Sas sá; o
pré-can di da to a pre fei to em Ba cu ri tu- 
ba, Le o nar do Mou si nho; o vi ce-pre si- 
den te do Par ti do So ci al De mo crá ti co
(PSD) em Be qui mão, Antô nio Jo sé So- 
a res ou Bel, ex-ve re a do res de Be qui- 
mão e de ci da des pró xi mas, pro fis si o- 
nais li be rais, pre si den tes de as so ci a- 
ções, lí de res re li gi o sos, en tre ou tras li- 
de ran ças.

Edi val do agra de ceu a pre sen ça de
to dos res sal tan do a im por tân cia da
reu nião pa ra dis cu tir idei as que con- 
tri bu am com o de sen vol vi men to do
es ta do. “É mo ti vo de mui ta ale gria ser
re ce bi do por vo cês. Em ple na ma nhã
de sá ba do, quan do po de ri am es tar
em ou tros afa ze res, com su as fa mí li as,
em mo men to de la zer, op ta ram por
es tar aqui, de ba ten do po lí ti ca e dis cu- 
tin do os ru mos do nos so es ta do. É
mui to im por tan te tê-los aqui, nos aju- 
dan do a com por um pro je to que pos- 
sa trans for mar e me lho rar a vi da da
nos sa po pu la ção”, agra de ceu.
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Os pa lan ques de ca da qual (1)

Os pa lan ques de ca da qual (2)

Se gue adi an te

“Bra sil é país com me nor re jei ção à va ci na
na Amé ri ca La ti na”

Po lí ti ca no evan ge lho

Ré veil lon sem fo gos

O in con tro lá vel Do ria
Só se pas sa ram 48 ho ras co mo pré-can di da to à Pre si dên cia da

Re pú bli ca, do PSDB, que ven ceu as pré vi as con tra Edu ar do Lei te
(RS) e Arthur Vir gí lio (AM), e o go ver na dor de São Pau lo, João Do- 
ria já saiu co mo um fu ra cão bus can do ser a úni ca op ção da cha- 
ma da 3ª Via. Pro me te co lo car uma mu lher co mo vi ce, ten ta atrair
o pe de tis ta Ci ro Go mes, a eme de bis ta Si mo ne Te bet e te rá em du- 
as se ma nas uma equi pe pron ta da pré-cam pa nha. Pa ra não fi car
só nis so, Do ria é prá ti co e prag má ti co, ao pro me te três mu lhe res
me sua equi pe econô mi ca.
En quan to ras ga elo gi os à se na do ra gaú cha, Si mo ne Te bet, “sé ria,
com pe ten te e de di ca da co mo mu lher”, pré-can di da ta do MDB,
Do ria ace na ao ex-mi nis tro da Jus ti ça Sér gio Mo ro (Po de), ou tro
pré-can di da to pre si den ci al. O go ver na dor tu ca no já se acha no
se gun do tur no sem di zer con tra quem, mas mos tra que sua che- 
ga da ao cam po da dis pu ta pre si den ci al se rá mo vi da a um po de ro- 
so es que ma de mar ke ting po lí ti co. Tem si do as sim no seu pas sa do
de pu la, pu la dos car gos pa ra os quais foi elei to. Em 2018 dei xou
pa ra trás a Pre fei tu ra de São Pau lo, pa ra dis pu tar o go ver no e ago- 
ra, em abril, te rá que pas sar o co man do do go ver no do Es ta do ao
vi ce, Ro dri go Gar cia.
Do ria saiu ao cam po da pré-cam pa nha ata can do os dois prin ci- 
pais con cor ren tes ao Pla nal to: Luiz Iná cio Lu la da Sil va (PT) e Jair
Bol so na ro, que che ga ho je ao PL, mo vi men tan do a fi el le gião de
se gui do res, in clu si ve os par la men ta res que tro ca rão de par ti do.
Na pes qui sa Po der Da ta de sá ba do pas sa do, Lu la li de ra no pri mei- 
ro tur no com 34%, con tra 29% de Jair Bol so na ro e 5% de João Do- 
ria. No que si to re jei ção, Lu la tem o me nor ín di ce (42%), abai xo de
Ro dri go Pa che co (70%), Do ria (58%), Bol so na ro e Ci ro Go mes
(57%) ca da e Mo ro (56%). Do ria pro me te com ba te du ro à “cor rup- 
ção do PT” e ao “re mé dio er ra do”, com pra do em 2018. “Com pra- 
mos um so nho e ga nha mos o pe sa de lo Bol so na ro”, afir mou.  É o
jo go ma lu co dos ma lu cos da po lí ti ca. Por exem plo, a ne go ci a ção
pa ra vi a bi li zar a en tra da de Jair Bol so na ro no PL en vol ve ram te ne- 
bro sas tran sa ções. En tra uma con di ci o nan te no va na jo ga da:
Arthur Li ra (PP-AL), com o apoio do Pla nal to – ca so Bol so na ro se ja
re e lei to – já es tá ha bi li ta do à re con du ção ao car go de pre si dên cia
da Câ ma ra em 2023. Co mo di zia o sá bio Gar ri nha: só fal ta com bi- 
nar com os “rus sos”, no ca so, os elei to res. Mas o pre si den te do PL,
o en ro la do Val de mar Cos ta Ne to já cal cu la que a ban ca da li be ral,
com Bol so na ro, se rá a mai or do Con gres so, pas san do dos atu ais
43 pa ra 65 – um ter ço do Cen trão.

O vi ce-go ver na dor Car los Bran dão já tem pa lan que ofi ci al pa ra
apoi ar na elei ção pre si den ci al. Se rá o tu ca no pau lis ta João Do ria,
ven ce dor das pré vi as do PSDB. Já o se na dor We ver ton Ro cha, ob- 
vi a men te só não apoi a rá Ci ro Go mes ca so ele de sis ta.

O pre fei to Edu ar do Brai de (Po de) já tem uma po si ção so bre ha- 
ver ou não ha ver Car na val em São Luís. Ga ran te que não vai co lo- 
car em ris co da saú da ou a vi da da po pu la ção, no mo men to em
que o mun do se fe cha con tra a va ri an te le tal Ômi cron, da co vid.

We ver ton Ro cha, dis se on tem, em con ver sa na As sem bleia Le- 
gis la ti va, on de par ti ci pou de um even to, que sua pré-cam pa nha
ao go ver no se gui rá, in de pen den te men te do re sul ta do do en con- 
tro com Flá vio Di no e li de ran ças, ocor ri do à noi te.

Diz o Ban co Mun di al. Ima gi ne se o pre si den te Jair Bol so na ro
não ti ves se atra pa lha do, de sa cre di tan do a gra vi da de da convid19,
des de o co me ço da pan de mia.

 
A par tir des te dia 30, o PL no Ma ra nhão po de dar uma

cam ba lho ta na dis pu ta do Pa lá cio dos Leões. Com Bol- 
so na ro fi li a do à le gen da, ele vai de fi nir en tre Jo si mar

do Ma ra nhão zi nho e o ami gão do pei to, se na dor Ro- 
ber to Ro cha, que de ve se gui-lo.

A fi li a ção de Bol so na ro no PL po de dar fim à qua ren te- 
na de Ro ber to Ro cha fi car sem par ti do, des de mar ço

pas sa do, quan do per deu o PSDB pa ra Car los Bran dão.
Se Ro cha en trar no PL, a cha pa ma jo ri tá ria li be ral mu da rá

to tal men te de fi gu ri no.

Tan to po de rá ser Ro ber to Ro cha pa ra go ver na dor e
Ma ra nhão zi nho ao Se na do. Ou no sen ti do in ver so:

Ma ra nhão zi nho dis pu ta ria o go ver no e Ro cha sai ria
pa ra o Se na do, num em ba te de ur na con tra Flá vio Di no,

pe la sua pró pria va ga.

A fi li a ção de Jair Bol so na ro ao PL, nes te ter ça, ocor re nu ma fes- 
ta po lí ti co-re li gi o sa, na da ta em que, por coin ci dên cia, se co me- 
mo ra o Dia do Evan gé li co. O pre si den te le va rá pa ra o ato, os ali- 
nha dos con si de ra dos “ter ri vel men te evan gé li cos”.

Pre fei tu ra de Sal va dor can ce la fes ta de Ré veil lon. É a pri mei ra
gran de ca pi tal a anun ci ar a não re a li za ção da fes ta da vi ra da de
ano. For ta le za tam bém can ce lou o ré veil lon na Praia de Ira ce ma,
lo cal tra di ci o nal do es pe tá cu lo da quei ma de fo gos.

São Luís, terça-feira, 30 de novembro de 2021

https://banca.oimparcial.com.br/
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RE NA TA FREI RE COS TA GU TI EZ
Ad vo ga da es pe ci a lis ta em con do mí ni os
e Sín di ca pro fis si o nal 5 Es tre las:

ANTÔ NIO NEL SON FA RIA
Jor na lis ta

DIA DO SÍNDICO

O dia 30 de no vem bro é con si de ra do o dia
do sín di co na mai o ria dos es ta dos bra si lei- 
ros, que co me mo ram o exer cí cio da fun ção
em even tos pre sen ci ais, on li ne ou hí bri dos,
chei os de con teú do, di cas, união, sen ti men- 
to e mui to co nhe ci men to.

A pro fis são, ape sar de não ser re gu la men- 
ta da, é im pres cin dí vel nos con do mí ni os de
to dos país, vez que a lei de ter mi na a obri ga- 
to ri e da de de ha ver um sín di co em to do em- 
pre en di men to, e, con si de ran do o nú me ro de
con do mí ni os em to do ter ri tó rio na ci o nal
con clui-se que há um ni cho de bo as opor tu- 
ni da des, en tre tan to, re quer do can di da to
mais do que boa von ta de, tem po li vre e pa ci- 
ên cia. É pre ci so que aque le que de se ja se tor- 
nar sín di co se pre pa re pa ra as su mir a fun- 
ção, se ja ele mo ra dor (sín di co or gâ ni co) ou
um sín di co que quer atu ar na área co mo
pro fis si o nal.

An ti ga men te a pes soa ide al pa ra exer cer
es se pa pel era um mem bro da co mu ni da de
com tem po li vre, apo sen ta do, sem mui to co- 
nhe ci men to, mas com mui ta boa von ta de.
Com o aque ci men to imo bi liá rio, a ver ti ca li- 
za ção da mo ra dia e sua su ces si va adap ta ção
à vi da e ne ces si da des atu ais, o ins ti tu to con- 
do mí nio pre ci sa de al guém ap to e pre pa ra do
pa ra uma ges tão com ple xa. Se for um mo ra- 
dor pre ci sa se pre pa rar e se la de ar de uma
equi pe qua li fi ca da; se for um pro fis si o nal
pre ci sa con ti nu ar es tu dan do e se de sen vol- 
ven do, pois o sín di co pre ci sa ser es pe ci a lis- 
ta, co nhe ce dor de inú me ras áre as e com
prin cí pi os mo rais di fe ren ci a dos pa ra ge rir
com efi ci ên cia, ho nes ti da de, ze lo e pre o cu- 
pa ção com a coi sa alheia.

Os sín di cos pro fis si o nais, por es ta ra zão,
são pro cu ra dos pa ra fa zer a ges tão do em- 

pre en di men to por sua ex pe ri ên cia no ra mo,
pe la se gu ran ça da qua li fi ca ção pa ra ge rir o
em pre en di men to. Os mo ra do res pre ci sam
ava li ar a apre sen ta ção de sín di cos, pois há
no mer ca do aven tu rei ros sem ex pe ri ên cia
ou qua li fi ca ção, ofer tan do pre ços bai xos pa- 
ra ga nhar a pla teia de condô mi nos, que, de- 
sa vi sa da, es co lhe pe lo me nor pre ço sem
bus car re fe rên ci as ou sem con si de rar a va lor
do que es tá sen do ofer ta do e con tra ta do. O
Pre ço pre ci sa ser o de mer ca do (pes so as
qua li fi ca das na área) e o va lor é o imen su rá- 
vel ze lo e cui da do com o pa trimô nio a ser
ad mi nis tra do por aque le pro fis si o nal.

A sin di ca tu ra or gâ ni ca ou pro fis si o nal
tem va lor di fí cil de men su rar. Os ges to res
pro fis si o nais sé ri os e sín di cos or gâ ni cos res- 
pon sá veis bus cam e in ves tem em co nhe ci- 
men to, vi a jam pa ra con gres sos, se pa ram ho- 
ras pa ra as sis ti rem au las e às fa mo sas li ves,
de di cam tem po pa ra al can ça rem a ex ce lên- 
cia, cu jo co nhe ci men to teó ri co e prá ti co po- 
dem ser com pro va dos atra vés dos di fi cí li- 
mos exa mes, co mo por exem plo, as Cer ti fi- 
ca ções FGV CO NA SI (Fun da ção Ge tú lio Var- 
gas) e Sín di co 5 Es tre las (Fun da ção Van zo li- 
ne/USP).

 
O sín di co li da com bens pre ci sos: a vi da, a

saú de, se gu ran ça, sos se go, o pa trimô nio, o
so nho. A eco no mia de to da uma vi da trans- 
for ma da em ti jo los que emol du ram o dia a
dia das fa mí li as, e, por es ta ra zão, há vi tal ne- 
ces si da de de o ges tor de to dos es ses va lo res
pes so ais ter pre pa ro, in te li gên cia emo ci o- 
nal, in te li gên cia fi nan cei ra; mas não só. É
pre ci so ex pe ri ên cia, cri a ção de ro ti nas, re la- 
ci o na men tos sau dá veis, bus ca in ces san te
de co nhe ci men to pré vio pa ra apli car ao ca so
con cre to; é pre ci so se qua li fi car, ter res pon- 
sa bi li da de, es tar ci en te de la e amar o que faz.

O sín di co é, se não o mai or, um dos pro fis- 
si o nais com mai o res ha bi li da des e res pon- 

sa bi li da des, de quem se exi ge di ver sos ta len-
tos e co nhe ci men tos. O sín di co é um agen te
mul ti dis ci pli nar, que, mui to em bo ra não
pre ci se ne ces sa ri a men te exe cu tar as va ri a- 
das ta re fas de na tu re zas e áre as di fe ren tes, é
o fis ca li za dor do equí vo co e in di ca dor do ru- 
mo cer to a ser se gui do por seus de le ga tá ri os,
pre ci san do, pa ra tan to, co nhe cer o flu xo fis- 
ca li za do pa ra ter êxi to na sua mis são.

O sín di co é o che fe que pre ci sa ador me- 
cer pa ra dar opor tu ni da de ao Lí der na con-
du ção de equi pes que pre ci sa in cen ti var e
mo ti var a cui da rem da coi sa co mum com o
mes mo ze lo que ele o fa ria se exe cu tan do es- 
ti ves se; é o per so na gem co ad ju van te com
res pon sa bi li da de de pro ta go nis ta, res pon- 
den do nas es fe ras cí vel, cri mi nal, tra ba lhis- 
ta, pre vi den ciá ria, ad mi nis tra ti va, tri bu tá- 
ria, por seus er ros ou da que les a quem de le- 
ga a exe cu ção das fun ções de sua obri ga ção
le gal; é quem, além da es tru tu ra fí si ca do
pré dio pre ci sa li dar e man ter a es tru tu ra
emo ci o nal pa ra bem ser vir mo ra do res, mui- 
tas ve zes mer gu lha dos na cul tu ra da hos ti li- 
za ção do sín di co.

É aque le que ma ta um leão por dia e não
po de es mo re cer. O ver da dei ro sín di co, se ja
mo ra dor ou pro fis si o nal – e que de ve ser va- 
lo ri za do – é aque le que ama o que faz; que
mui tas ve zes vai dor mir der ro ta do e acor da
re no va do e mais apai xo na do ain da pe la lu ta
na are na con do mi ni al. Pre ci sa se do ar por
seus pro pó si tos e co lo ca-los aci ma de seus
in te res ses pes so ais.

É di fí cil men su rar o VA LOR des sa ati vi da- 
de com ple xa, mul ti dis ci pli nar, de uso in te li- 
gen te do cor po, al ma e co ra ção. A ati vi da de é
gran di o sa, é pa ra os for tes, pa ra os ho nes tos,
os cor re tos, ín te gros, que tem a co ra gem de
ser vir na área con do mi ni al com to do seu
amor e to da sua dor.

Um sal ve a to dos os sín di cos do Ma ra- 
nhão, pa ra béns pe lo seu dia.

O mundo gira para São Luís

Ah, co mo São Luís é pe cu li ar! Tem al ma
fa cei ra, cor po de mu lher de pou co mais de
trin ta anos, uma im po nen te deu sa con ser- 
va da em lei te de colô nia, em ble man do, com
seus ven tos, ma nhãs de sol e noi tes en lu a ra- 
das, es pa lhan do a do ce har mo nia das ru as e
dos seus fas ci nan tes be cos e es ca da ri as es- 
con di dos co mo aná gua de nin fe ta. Sua más- 
ca ra en co bre ros to ma qui a do com mis tu ra
de pó-de-ar roz, dis far çan do as ru gas do
tem po. E, se con tem pla da do fun do do quin- 
tal, es pa lha luz bri lhan te ilu mi nan do a ima- 
gi na ção e os nos sos ar rou bos.

Es tá dan do ras tei ra bo ni ta e cer tei ra no
dra gão da pan de mia com a va ci na ção de
mais de 90% da po pu la ção da Ca pi tal. E,
com ações cer tei ras, es tá aju dan do a re to- 
ma da da eco no mia. O Cen tro His tó ri co e o
Re vi ver es tão atrain do pú bli co gra ças ao fas- 
cí nio da ar qui te tu ra e di vin da des iman ta das
que con ser vam o tí tu lo de Pa trimô nio da
Hu ma ni da de que o mun do a ela ou tor gou.
Com a bo la cheia, os ten ta a di fe ren ça de ci- 
da de in cha da, mas que con ser va área de me- 
tró po le, co mo uma da ma de an dar re me xi- 
do, de an cas ba lan ça das pe lo sa pa to al to e,
al ti va, es tu fa da no cor te aper ta do do mo de lo
to ma ra-que-caia, co mo uma fi dal ga. Com
po ção má gi ca, os ten ta o ves tal de rai nha e a
ca ra de en can ta da for mo su ra.

Sem pre nas fes tas, as ba ti das dos tam bo- 
res de Mi na, de Co co, de Cri ou la e dos pan- 
dei rões, ma tra cas e or ques tras dos mui tos

bum bas que car re gam a ale gria dos bois, tro- 
am pa ra ela. Nas en tra nhas, ado tou um far- 
ma cêu ti co en can ta do, des co bri dor da san ta
Co la de Gua ra ná Je sus, Je sus Nor ber to Go- 
mes, nos sa en tor pe cen te ale gria cor-de-ro- 
sa, es pu ma da nas ani ma das pe ri pé ci as do
pa lha ço Mar re ta e sua tru pe ur ba na, nas tar- 
des da TV Di fu so ra, no an ti go edi fí cio João
Gou lart, na Pe dro II.

Ti rou de le tra o ca ta clis mo e pas sou ao
lar go das cri ses fran ce sa, ho lan de sa, por tu- 
gue sa, asiá ti ca, mui to rus sas e das ba na nas,
e man tém nas ru as o gar ga re jo do ven de dor
do Cus cuz Ide al, ge nuí na cor po ra ção na ti va
imu ne à in tem pé rie econô mi ca in ter na ci o- 
nal. Con ser vou no seu re du to a ga ra pa com
pão, fi chas ver de e bran ca, do cal do-de-ca na
do Gua rá, no Abri go No vo, até a sua de mo li- 
ção, e as ro tas dos an ti gos bon des de fe nes- 
tra dos pe la fal sa ne ces si da de de pro gres so e
da mío pe vi são de mo der ni da de.

Ape sar de Ilha Re bel de foi en ga na da pe la
sín dro me da ino va ção e fu zi lou o mo co tó-
dan çan te da Pen são Eli te; os pa pos no tur nos
do Se na do e Se na di nho; o ro que-ro que e o
cor so do car na val das me ni nas can ta ro lan- 
do “Sa po não la va o pé”; as do ces ra pa ri gas
da Be ne di to Lei te, cri a do ras do cré di to li bi- 
di na gem nas po pu la res ca der ne tas, co or de- 
na das por “X. De An ta”; os pa pa gai os em pi- 
na dos na pra ça De o do ro, en co men da dos di- 
re ta men te à Ze zé Ca vei ra, grão-mes tre-ar te- 
são do es por te dos ares; dos pre go ei ros de
sor ve te de co co, ba cu ri e mu ri ci; que bra-
quei xo; pi ru li to; pa mo nha; ras pa di nha e a
or ques tra afi na da dos amo la do res de te sou- 

ra e fa ca Cor ne ta.
 Os se ri a dos do Ci ne Ri val fu gi ram pa ra a

te le vi são e es ca fe de ram-se. O Ci ne Éden
trans for mou-se em lo ja de de par ta men to. O
Nar ci so, da cer ve ja ge la da na sal mou ra em
to néis de ga so li na, ago ra é pon to de co re a no.
As Lo jas Se ta–pa ra ho mem–es tam pa va nas
vi tri nes rou pa unis sex. 

O pos to de car ro de alu guel Hill man, na
João Lis boa, deu lu gar ao Rá dio Tá xi. E, fi nal-
men te, a Me ru o ca, no João Pau lo, fa mo sa
por não fe char, ren deu-se aos tem pos e cer- 
rou, li te ral men te, as por tas. Até ho je a ci da de
ain da so fre a ago nia dos jus tos. Mas, pa ra o
bem ge ral des sa nos sa gen te, nem tu do es tá
per di do. Os ico no clas tas não con se gui ram
ex pur gar os lo cais boê mi os. Pa ra o fes tei ro
po vo que en che seu chão, Lu si ta na ain da é
sinô ni mo de su per mer ca do, con cei to que o
gi gan tes co Ma teus não con se guiu apa gar ou
apro pri ar-se. Aque la fa tia de quei jo de cuia
Palmyra, dis pu ta do na mer ce a ria do seu
New ton, na rua Jan sen Mul ler, o ven to le vou
pa ra sem pre. A Ba ra to na–Ma ra to na dos Ba- 
res, com seus co men da do res guar diães dos
ba res, con ti nua fir me a ale grar qui tan das e
bo te quins.

Co mo o mun do gi ra mui to rá pi do, es sa
mãe zo na ca ri nho sa men te cha ma da São
Luís, ro da em tor no de to dos nós. Pro te gi da
pe lo sa cro man to de Nos sa Se nho ra e das di-
vin da des da Mi na, abri ga, com po der, imen- 
sa fi ga con tra a tris te za, mau-olha do e de ses- 
pe ran ça. A pro te ção é tan ta, que en che de
luz a ci da de e sal va guar da o seu po vo ma ra- 
vi lho so

WE VER TON RO CHA
Se na dor do Ma ra nhão

Es ta mos cons truin do
o pla no pa ra um
Ma ra nhão Mais Fe liz

No dia 20 re a li za mos o úl ti mo en con tro no in te ri or de
uma sé rie pro mo vi da pe lo PDT em seis ci da des – Im pe- 
ra triz, São Ber nar do, Pre si den te Du tra, Pi nhei ro, Pe ri tó- 
ro e Ti mon – pa ra de ba ter um pro je to de de sen vol vi- 
men to pa ra o Ma ra nhão. O pró xi mo se rá em São Luís e
con clui uma eta pa na ela bo ra ção de um pla no de go ver- 
no pa ra o nos so es ta do.

 Os even tos, que no mi na mos de #OMa ra nhão Mais- 
Fe liz, fo ram tam bém mo men tos de en con tros de an sei- 
os, de con vic ções e de as pi ra ções ge ra ci o nais de jo vens,
em ida de ou em al ma, que so nham em ver im ple men ta- 
das mu dan ças sig ni fi ca ti vas que tor nem o nos so Ma ra- 
nhão mais prós pe ro e com mais igual da de de opor tu ni- 
da des.

Nas seis ci da des, reu ni mos mi lha res de pes so as con- 
vi da das pe lo PDT e pe las li de ran ças do Ci da da nia, PT,
De mo cra tas, Re pu bli ca nos, Pro gres sis tas e PSL., to dos.
Ao lon go dos en con tros, reu ni mos cer ca de 90 pre fei tos,
vi ce-pre fei tos, pre si den tes de Câ ma ras Mu ni ci pais, ve- 
re a do res e li de ran ças po lí ti cas re gi o nais. Agra de ço pes- 
so al men te a ca da um de les.

Fa ço tam bém uma agra de ci men to pes so al à se na do- 
ra Eli zi a ne Ga ma, do Ci da da nia; aos de pu ta dos fe de rais
Jus ce li no Fi lho, pre si den te es ta du al do De mo cra tas; Gil
Cu trim e Clé ber Ver de, pre si den te es ta du al do Re pu bli- 
ca nos; An dré Fu fu ca, pre si den te na ci o nal em exer cí cio
do Pro gres sis tas; Pe dro Lu cas, do PSL; ao pre si den te
mu ni ci pal do PT em São Luís, Ho no ra to Fer nan des; ao
pre si den te da As sem bleia Le gis la ti va do Ma ra nhão,
Othe li no Ne to; ao vi ce-pre si den te Glal bert Cu trim e aos
de pu ta dos es ta du ais Ne to Evan ge lis ta, Ri car do Ri os, Ci- 
ro Ne to e Wen dell La ges; ao pre si den te da Câ ma ra de
São Luís, Os mar Fi lho; e ao pre si den te da Fa mem, pre- 
fei to Er lâ nio Xa vi er. 

Mui to obri ga do por es ta rem

pre sen tes, pe lo apoio e por

es tar mos jun tos nes sa ca mi nha da

por mais fe li ci da de pa ra o nos so

po vo.

O de ba te em tor no des se pro je to con ti nua e to dos es- 
tão sen do cha ma dos a par ti ci par e dar su ges tões. No
meu si te www.we ver ton ro cha.com.br há uma pla ta for- 
ma de sen vol vi da pa ra co lher su ges tões de to dos que
qui se rem co la bo rar. E já re ce be mos mui tas pro pos tas
in te res san tes, que es tão sen do tec ni ca men te ava li a das e
or ga ni za das por nos sa equi pe. Um exem plo con cre to é a
pro pos ta que de fen de re mos de isen ção da co bran ça do
ICMS so bre os pro du tos da ces ta bá si ca, me di da ex tre- 
ma men te ne ces sá ria nes se mo men to de in fla ção e fo me
cres ces tes em nos so país..

Jun tos cons trui re mos um pla no de tra ba lho que pri o- 
ri ze áre as fun da men tais, co mo edu ca ção, saú de, in fra- 
es tru tu ra e res pei to am bi en tal, em har mo nia com de- 
sen vol vi men to econô mi co e ge ra ção de em pre go e de
ren da.

Com as bên çãos de Deus e a ação da ci ên cia, es ta mos
su pe ran do a pan de mia. Ago ra pre ci sa mos dar o sal to
pa ra re cu pe rar a eco no mia, tra zen do de vol ta a fe li ci da- 
de, re fle ti da pe la ga ran tia de tra ba lho e de ren da pa ra as
fa mí li as. 

O Ma ra nhão pre ci sar dar o pas so adi an te e ser uma
eco no mia di nâ mi ca. Jun tos con se gui re mos is so e te re- 
mos um es ta do mais fe liz.

São Luís, terça-feira, 30 de novembro de 2021

https://banca.oimparcial.com.br/
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Variante do coronavírus se espalha pelo planeta, com mais casos detectados no
Canadá, Austrália, Holanda, Dinamarca e Reino Unido

Ape los

Saú de me lho rou, edu ca ção nem tan to

NOVA VARIANTE

Ômicron já está em 5
países fora da África

O
aler ta par tiu da ci en tis ta
que iden ti fi cou a ce pa ômi- 
cron e ras tre ou a va ri an te do
Sars-CoV-2 na Áfri ca do Sul

e em Bot su a na: “Se não va ci nar mos o
con ti nen te afri ca no, nin guém se rá ca- 
paz de dor mir em se gu ran ça no res to
do mun do”. 

An ge li que Co et zee , di re to ra da As- 
so ci a ção Mé di ca da Áfri ca do Sul,
tam bém ex pli cou  que as mu ta ções do
co ro na ví rus ocor rem no or ga nis mo
de pes so as com com pro me ti men to
imu no ló gi co e das não imu ni za das. A
de si gual da de no aces so à va ci na, ali a- 
da ao ne ga ci o nis mo, pos si bi li tou que
a ômi cron sur gis se na Áfri ca e se es pa- 
lhas se pe los cin co con ti nen tes do pla- 
ne ta. De ze nas de mi lha res de aus tría- 
cos se ma ni fes ta ram con tra a obri ga- 
ção de se imu ni za rem, em Graz e em
Kla gen furt (sul).

A Ho lan da con fir mou que 13 dos 61
pas sa gei ros da Áfri ca do Sul que de- 
sem bar ca ram em Ams ter dã na sex ta-
fei ra es tão com a no va ce pa. A Di na- 
mar ca de tec tou a ômi cron em dois ci- 
da dãos pro ce den tes da Áfri ca do Sul.
“Es ta mos nu ma cor ri da con tra o re ló- 
gio” pa ra fre ar a no va va ri an te, ad mi- 
tiu a pre si den te da Co mis são Eu ro- 
peia, Ur su la von der Leyen. O Rei no
Uni do di vul gou uma ter cei ra ocor rên- 
cia: um ci da dão que não es ta ria mais
em ter ri tó rio bri tâ ni co.

O Ca na dá anun ci ou dois ca sos —
am bos de Ot tawa, re cém-che ga dos da
Ni gé ria. Por sua vez, a Aus trá lia no ti fi- 
cou du as in fec ções em ci da dãos que
che ga ram a Sydney do sul da Áfri ca.
On tem, ci en tis tas ita li a nos pro du zi- 
ram a pri mei ra ima gem tri di men si o- 
nal da ômi cron e ates ta ram que a ce pa
tem mais mu ta ções do que a del ta
(leia nes ta pá gi na).

A ini qui da de na ta xa de imu ni za- 
ção im pul si o na os con tá gi os, na opi- 
nião de ci en tis tas. Cer ca de 54,1% da
po pu la ção mun di al re ce beu ao me- 
nos uma do se do fár ma co con tra a co- 
vid-19. A dis pa ri da de, no en tan to,
apa re ce em paí ses de bai xa ren da, on- 
de ape nas 5,7% da po pu la ção re ce beu
uma úni ca apli ca ção da va ci na.

Na Áfri ca do Sul, 23,76% dos ci da- 
dãos com ple ta ram o ci clo de imu ni- 
za ção. As es ta tís ti cas são ain da mais
alar man tes na Ni gé ria (1,63%), na
Etió pia (1,21%) e em Bot su a na
(19,58%), de acor do com o si te Our
world in da ta. Na sex ta-fei ra, o pre si- 
den te dos Es ta dos Uni dos, Joe Bi den,
fez um ape lo à co mu ni da de in ter na ci- 
o nal pa ra que doe va ci nas aos paí ses
mais po bres. “Es ta pan de mia não vai
aca bar até que te nha mos uma va ci na- 
ção glo bal”, dis se o de mo cra ta.

Co et zee ad ver tiu so bre a ca pa ci da- 
de de trans mis si bi li da de da ômi cron.
“Na se gun da-fei ra pas sa da (22), a ta xa
de in fec ção pe lo co ro na ví rus na Áfri ca
do Sul era de 1%; ho je, es tá a 9,8%”,
co men tou. Em pro nun ci a men to de
29 mi nu tos à na ção, o pre si den te sul-
afri ca no, Cyril Ra mapho sa, afir mou
que a iden ti fi ca ção da no va ce pa foi
re sul ta do do “ex ce len te tra ba lho” dos
ci en tis tas e exor tou a co mu ni da de in- 
ter na ci o nal a re ver ter, “ime di a ta e ur- 
gen te men te”, os “ci en ti fi ca men te in- 
jus ti fi cá veis” ve tos à en tra da de ci da- 
dãos pro ce den tes do país.

Por meio de no ta, a Or ga ni za ção
Mun di al da Saú de (OMS) de fen deu
co mo de “vi tal im por tân cia” que “as
de si gual da des no aces so às va ci nas
se jam tra ta das com ur gên cia pa ra ga- 
ran tir que gru pos vul ne rá veis (…) re- 

ce bam sua pri mei ra e sua se gun da
do ses”. Tam bém pe diu a sus pen são
das res tri ções às vi a gens pa ra o sul da
Áfri ca.

Pro fes sor de do en ças in fec ci o sas
na Uni ver si da de da Ci da de do Ca bo,
Marc Men del son afir mou que a de si-
gual da de no aces so às va ci nas é um
fa tor con tri bui dor pa ra o sur gi men to
da ômi cron. “Não se tra ta da úni ca ra- 
zão, no en tan to. Quan to mais in fec- 
ções vo cê per mi tir — bai xas ta xas de
va ci na ção, fal ta do uso de más ca ras,
des res pei to ao dis tan ci a men to so ci al
—, mai or a re pli ca ção vi ral e mais
chan ces da ocor rên cia de mu ta ções
que da rão ao ví rus uma van ta gem de
so bre vi vên cia”, ad ver tiu. 

De acor do com Men del son, a ca pa- 
ci da de de re a li zar mu ta ções in di ca
que o co ro na ví rus bus ca au men tar a
trans mis si bi li da de ou a ha bi li da de de
en ga nar o sis te ma imu no ló gi co. “O
nú me ro de mu ta ções na ômi cron —
al gu mas no vas, al gu mas ve lhas — au- 
men ta a chan ce de que uma ou am bas
coi sas ocor ram. Nes se mo men to, sim-
ples men te não sa be mos. O mun do
de ve per ma ne cer em aler ta”.

Di re tor do De par ta men to de Vi ro-
lo gia Mé di ca da Uni ver si da de Stel len- 
bos ch (Ci da de do Ca bo), Wolf gang
Prei ser dis se que o pro ble ma é a fal ta
de ade são à imu ni za ção na Áfri ca do
Sul. Ele lem bra que o país tem va ci na
pa ra aten der à po pu la ção adul ta. O
bió lo go evo lu ci o ná rio Tom Wen se le-
ers, con si de ra sig ni fi ca ti vo que a ômi- 
cron te nha sur gi do em uma po pu la- 
ção com co ber tu ra va ci nal de 24%.
“Não ape nas a ini qui da de da va ci na é
res pon sá vel pe la bai xa ta xa de imu ni- 
za ção na Áfri ca do Sul. A de sin for ma-
ção e o fa na tis mo re li gi o so le va ram à
he si ta ção em re la ção à va ci na”.

PESQUISA DO BANCO MUNDIAL

Brasil é país latino com menor rejeição à vacina
O Bra sil é o país com o me nor per- 

cen tu al de po pu la ção que de cla ra não
que rer to mar a va ci na con tra co vid-19
na Amé ri ca La ti na. É o que con cluiu
uma pes qui sa fei ta em par ce ria pe lo
Ban co Mun di al e o Pro gra ma das Na- 
ções Uni das pa ra o De sen vol vi men to
(PNUD), a par tir de li ga ções te lefô ni- 
cas pe rió di cas a do mi cí li os de 24 paí- 
ses da Amé ri ca La ti na. Os da dos da se- 
gun da fa se do le van ta men to fo ram
apre sen ta dos nes ta se gun da-fei ra
(29/11) em Washing ton.

Se gun do o es tu do, en quan to a ta xa
mé dia de he si ta ção va ci nal na Amé ri- 
ca La ti na es tá em tor no de 8%, no Bra- 
sil, ela é me nos do que a me ta de, cer ca
de 3%. De ou tro la do, en quan to na
mé dia, 51% dos la ti no-ame ri ca nos já
es tão imu ni za dos con tra a co vid-19,
no Bra sil, o per cen tu al ul tra pas sa os
80%.

Os da dos in di cam que as re pe ti das
de cla ra ções do pre si den te Jair Bol so- 
na ro que lan çam dú vi das so bre a se- 
gu ran ça e a efi cá cia da imu ni za ção
não en con tra ram ade rên cia na po pu- 
la ção bra si lei ra, mes mo en tre seus
apoi a do res.

Bol so na ro é o úni co lí der do G-20 a
afir mar não ter se va ci na do. O pre si- 
den te já afir mou, sem qual quer evi- 
dên cia ci en tí fi ca, que quem to mas se
va ci na da Pfi zer po de ria “vi rar ja ca ré”,
as so ci ou o imu ni zan te a de sen vol vi- 
men to da AIDS e su ge riu que a Co ro- 
na vac, pro du zi da pe lo Bu tan tan em
par ce ria com a Chi na, cau sa va “mor- 

te, in va li dez, ano ma lia”.
Há um ano, ele pos tou em seu Twit- 

ter uma fo to em que abra ça va um ca- 
chor ro, com a se guin te le gen da: “va ci- 
na obri ga tó ria só aqui no Faís ca”.

O re la tó rio fi nal da CPI da Co vid
atri bui ao go ver no fe de ral atra so no
iní cio do pro gra ma va ci nal bra si lei ro,
que só co me çou me ses de pois de EUA
e Eu ro pa. O pre si den te sem pre ne gou
ter si do res pon sá vel por qual quer
atra so na va ci na ção.

Ape sar dis so, atu al men te o Bra sil já
su pe ra os ame ri ca nos e al guns paí ses
eu ro peus em co ber tu ra va ci nal, gra- 
ças a for te ade são da po pu la ção.

Es pe ci a lis tas em saú de pú bli ca
atri bu em o fenô me no à cul tu ra de
imu ni za ção ali men ta da por anos em
cam pa nhas mas si vas de va ci na ção
pro mo vi das pe lo Sis te ma Úni co de
Saú de – e em que a fi gu ra cen tral era o
Zé Go ti nha.

Além dis so, o fa to de o pro gra ma de
trans fe rên cia de ren da Bol sa Fa mí lia e
as es co las e cre ches pú bli cas re que re- 
rem a va ci na ção pa ra ga ran tir o be ne- 
fí cio e as va gas tam bém ge ram en ga- 
ja men to da po pu la ção.

Pa ra os es tu di o sos, no en tan to, é
pre ci so es tar aten to aos pos sí veis efei- 
tos de lon go-pra zo de de cla ra ções de
au to ri da des con tra va ci nas. A co ber- 
tu ra va ci nal no Bra sil vem re gis tran do
que da des de 2011 e uma das cau sas
po de ser jus ta men te a he si ta ção va ci- 
nal.

De acor do com o es tu do do Ban co
Mun di al, áre as ru rais e po bres são ho- 
je as mais afe ta das por sen ti men tos
an ti va ci na na Amé ri ca La ti na. “En tre
os não va ci na dos, mais da me ta de
afir ma que sua in dis po si ção de ri va da
fal ta de con fi an ça e uma pre o cu pa ção
com a efi cá cia da va ci na. A he si ta ção
va ci nal é par ti cu lar men te al ta en tre as
fa mí li as ru rais e in di ví du os com ní- 

veis de es co la ri da de mais bai xos. A
po pu la ção do Ca ri be apre sen ta os ní- 
veis mais al tos de he si ta ção va ci nal”,
afir mam os pes qui sa do res no re la tó- 
rio.

O Hai ti é o país com a me nor ta xa
de va ci na ção con tra o no vo co ro na ví-
rus (me nos de 1%) e com a mai or pro- 
por ção de pes so as que di zem se re cu- 
sar a to mar o imu ni zan te (qua se 60%).
O Hai ti tam bém foi a úl ti ma na ção das
Amé ri cas a re ce ber do ses pa ra ini ci ar
a cam pa nha de imu ni za ção, que se- 
gue a pas sos len tos.

Atrás dos hai ti a nos, ha bi tan tes de
Ja mai ca e San ta Lú cia são os que mais
re cu sam va ci na, com 50% e 43%, res- 
pec ti va men te.

O re la tó rio apon ta ain da que o
aces so à saú de no con ti nen te me lho- 
rou e já re tor nou a ní veis pré-pan dê- 
mi cos.

En quan to 48% da po pu la ção la ti na,
em mé dia, bus cou aten di men to mé-
di co emer gen ci al há pou co tem po,
per cen tu al se me lhan te (47%) afir mou
ter ido ao mé di co re cen te men te por
ra zões pre ven ti vas, o que, se gun do os
au to res do es tu do, re ve la que os ser vi- 
ços pú bli cos e pri va dos de saú de já
não es tão mais so bre car re ga dos pe la
pan de mia co mo acon te ceu no pi co
da con ta mi na ção na re gião.

O mes mo, no en tan to, não acon te- 
ceu em re la ção ao aces so à edu ca ção.
Mais de um ano após o iní cio da pan-
de mia, ape nas 23% das cri an ças em
ida de es co lar na re gião fre quen ta vam
au las pre sen ci ais. No Bra sil, o per cen- 
tu al fi cou em tor no de 40%. A qua li da- 
de da edu ca ção ofe re ci da à dis tân cia e
a fal ta de co ne xão à in ter net se gu ra e
de qua li da de de par te da po pu la ção
ge ram pre o cu pa ção so bre o fu tu ro de
cri an ças e ado les cen tes.

PARA CONTER A ÔMICRON

Japão barrará entrada
de estrangeiros no país

TURISTAS FARÃO UMA QUARENTENA ESTRITA NA CHEGADA.

O Ja pão proi bi rá a en tra da de ci da dãos es tran gei ros
no país, co mo vi a jan tes a ne gó ci os, a par tir da ter ça-fei- 
ra, 30, em res pos ta à va ri an te do co ro na ví rus Ômi cron. 

Ja po ne ses e es tran gei ros re si den tes no Ja pão que es- 
tão re tor nan do de vi a gens ao ex te ri or ain da te rão per- 
mis são pa ra en trar no país, de acor do com o go ver no.

Aque les que re tor na ram de no ve paí ses do sul Áfri ca e
14 ou tros paí ses e re giões on de os ca sos de Ômi cron fo- 
ram con fir ma dos en fren ta rão uma qua ren te na es tri ta
na che ga da.

“Es ta é uma me di da pre ven ti va de

emer gên cia pa ra evi tar a pi or

si tu a ção”, dis se o pri mei ro-mi nis tro

Fu mio Kishi da.

Se gun do ele, as me di das são tem po rá ri as até que os
ris cos da va ri an te Ômi cron se tor nem mais cla ros.

PRIMEIRA-MINISTRA DA SUÉCIA

Magdalena Andersson é
eleita pela segunda vez

NA 1ª VEZ ELA RENUNCIOU HORAS DEPOIS POR FALTA DE APOIO

A lí der dos so ci al-de mo cra tas da Sué cia, Mag da le na
An ders son, foi elei ta no va men te pri mei ra-mi nis tra pe lo
Par la men to, uma se ma na de pois de ter si do es co lhi da e
re nun ci ar pou cas ho ras de pois por fal ta de apoio.

An ders son, que se rá a pri mei ra mu lher a ocu par o
car go de che fe de Go ver no na Sué cia, era mi nis tra das
Fi nan ças até ago ra. Ela foi elei ta com 173 vo tos con trá ri- 
os dos de pu ta dos, 101 a fa vor e 75 abs ten ções.

Na Sué cia, um go ver no é apro va do se a mai o ria ab so- 
lu ta (175 de pu ta dos) não vo ta con tra a can di da tu ra.

Ex ce to por uma sur pre sa de úl ti mo mi nu to, es ta elei- 
ção fe cha a tran si ção de po der so ci al-de mo cra ta após a
saí da do pri mei ro-mi nis tro Ste fan Löfven, que dei xou o
car go no iní cio do mês e a me nos de um ano das elei ções
le gis la ti vas de se tem bro de 2022.

A apre sen ta ção do go ver no ao rei Carl XVI Gus taf, que
es ta be le ce ofi ci al men te a pos se, es tá pre vis ta pa ra es ta
ter ça-fei ra.

Na quar ta-fei ra da se ma na pas sa da, em um dia im- 
pro vá vel no Par la men to, Mag da le na An ders son foi elei- 
ta pri mei ra-mi nis tra, de pois não con se guiu a apro va ção
de seu or ça men to e re nun ci ou após a re ti ra da de apoio
dos de pu ta dos eco lo gis tas.

Com a saí da dos Ver des, a no va pri mei ra-mi nis tra vai
li de rar um go ver no to tal men te so ci al-de mo cra ta.

Des de a cri a ção do car go em 1876, a Sué cia nun ca te- 
ve uma mu lher co mo che fe de Go ver no, ao con trá rio
dos ou tros paí ses nór di cos.

São Luís, terça-feira, 30 de novembro de 2021
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AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2021-CPL/PMB

A Comissão Permanente de Licitação – CPL da Prefeitura Municipal de Bacabal informa 

aos interessados que em atendimento ao comunicado do Tribunal de Contas do Estado do 

Maranhão, adia a reunião de abertura do procedimento licitatório Tomada de Preços n° 

005/2021-CPL/PMB, cujo objeto é a Contratação de Empresa Especializada na Execução 

dos serviços de implementação de medidas técnicas, administrativas, e jurídicas necessárias 

à efetivação da regularização fundiária de assentamentos irregulares urbanos na sede do 

município de Bacabal/MA, conforme especificações do Anexo I (Planilha Orçamentária) da 
Licitação acima em epígrafe. Marcada antes para o dia 02/12/2021, às 09:00 horas, fica então 
adiada para dia 16/12/2021, às 08:00hs. Bacabal – MA, 29 de novembro de 2021. ALAN 

AMORIM NASCIMENTO. Presidente da CPL/PMB.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITO LEITE
ESTADO DO MARANHÃO
CNPJ Nº 06.096.218/0001-78

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRONICO Nº 009/2021-SRP. O Município de Benedito Leite(MA), 
por meio da Comissão Permanente de Licitação – CPL, torna público aos interessados que, com base na 
Lei nº 10.520/02, Decreto Municipal nº 009/2017, Decreto federal 10.024/2019 aplicando-se também os 
procedimentos determinados pela Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar 147/2014 
e subsidiariamente a Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, fará realizar às 08h00 (oito horas) do dia 
15 de dezembro de 2021, licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO nº 009/2021 - SRP, tendo 
por OBJETO: Registro de Preços para contratação de empresa para fornecimento parcelado de gêneros 
alimentícios para atender às necessidades de todas as unidades da Prefeitura Municipal de  Benedito Leite-
MA, conforme quantidades, condições e especificações constantes no Termo de Referência.  LOCAL: O 
presente Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio de sistema eletrônico. OBTENÇÃO 
DO EDITAL: O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados nos dias de expediente das 08h00min 
às 12h00min, na Comissão Permanente de Licitação - CPL, situada na sede da Prefeitura Municipal, à Rua 07 
de Setembro, 03, Centro, Benedito Leite/MA, bem como no site da Prefeitura Municipal: www.beneditoleite.
ma.gov.br e no www.portaldecompraspublicas.com.br , onde poderão ser consultados e obtidos gratuitamente. 
Informações adicionais no endereço acima ou através do fone: (89) 3544-7075 ou e-mail: cplb.leite@gmail.
com.  Benedito Leite/MA, 26 de novembro de 2021. Ramon Carvalho de Barros – Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITO LEITE
ESTADO DO MARANHÃO
CNPJ Nº 06.096.218/0001-78

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRONICO Nº 010/2021-SRP. O Município de Benedito Leite(MA), 
por meio da Comissão Permanente de Licitação – CPL, torna público aos interessados que, com base na Lei nº 
10.520/02, Decreto Municipal nº 009/2017, Decreto federal 10.024/2019 aplicando-se também os procedimentos 
determinados pela Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar 147/2014 e subsidiariamente 
a Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, fará realizar às 14h00 (quatorze horas) do dia 15 de dezembro 
de 2021, licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO nº 010/2021 - SRP, tendo por OBJETO: Registro 
de Preços para futura contratação de empresa para o fornecimento de material de consumo (material de 
expediente, didático, pedagógico, higiene e limpeza) em atendimento às necessidades de todas as unidades da 
Prefeitura Municipal de  Benedito Leite-MA, conforme quantidades, condições e especificações constantes 
no Termo de Referência.  LOCAL: O presente Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio 
de sistema eletrônico. OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados 
nos dias de expediente das 08h00min às 12h00min, na Comissão Permanente de Licitação - CPL, situada na 
sede da Prefeitura Municipal, à Rua 07 de Setembro, 03, Centro, Benedito Leite/MA, bem como no site da 
Prefeitura Municipal: www.beneditoleite.ma.gov.br e no www.portaldecompraspublicas.com.br , onde poderão 
ser consultados e obtidos gratuitamente. Informações adicionais no endereço acima ou através do fone: (89) 3544-
7075 ou e-mail: cplb.leite@gmail.com.  Benedito Leite/MA, 26 de novembro de 2021. Ramon Carvalho de Barros 
– Prefeito Municipal.

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Autarquia Municipal.  Lei de Criação n.º 031/58. CNPJ: 06.066.351/0001-81

Fone: (99) 3531-2411.  E-Mail: saaecarolina1@gmail.com
Rua Odolfo Medeiros, 1578-B, Centro, CEP: 65980-000

CAROLINA – MARANHÃO

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2021 – SRP

O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CAROLINA, com sede na Rua Odolfo Medeiros, n° 1578-B, Cen-
tro, Carolina – MA, através do Pregoeiro Delano da Silva Cunha, instituído pela portaria n° 001/2021 de 04 de janeiro 
de 2021, torna público que, com base na Lei Federal n° 10.520/2002 e demais normas atinentes à espécie, realizará 
às 10:00 h (dez horas) do dia 16 de dezembro de 2021, a licitação na modalidade PREGÃO, na forma PRESENCIAL, 
do tipo Menor Preço por item, objetivando o REGISTRO DE PREÇO para aquisição de produtos químicos para a 
manutenção e tratamento de água, na sede e distritos do município de Carolina - MA, visando atender as necessi-
dades do SAAE.  Este Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, 
no horário das 08:00 h às 12:00 h e das 13:00 h às 15:00 h, onde poderão ser consultados gratuitamente ou obtidos 
mediante recolhimento da importância de R$ 30,00 (trinta reais). Esclarecimentos adicionais, no mesmo endereço ou 
pelo telefone: (99) 3531-2411.

Carolina – MA, 26 de novembro de 2021.
Delano da Silva Cunha

Pregoeiro

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da publicação do presente, efetuem a purgação da mora referente ao contrato de com-
promisso de compra e venda firmado junto à notificante, relativo ao imóvel acima citados situados no Cidade Jardim, Imperatriz – MA, 
devendo, os notificados, efetuar, no prazo acima, o pagamento das parcelas contratuais em aberto devidamente acrescidas dos encargos 
moratórios acertados em contrato. Notifica-se, ainda, que em não havendo a purgação da mora, no supracitado prazo, o contrato em 
questão estará resilido, nos termos do artigo 474 do Código Civil, situação está que ocasionará o imediato regresso dos direitos do retro 
mencionado imóvel (inclusive de posse e de nova comercialização), para a notificante. Notifica-se, finalmente, que uma vez operando o 
desfazimento do contrato, nos termos acima, os valores eventualmente de direito dos notificados (após realizadas as deduções e abati-
mentos rescisórios) estarão à disposição dos mesmos no escritório da notificante.

A Parnaíba II Geração de Energia S.A torna público que recebeu, 
da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Natu-
rais – SEMA, a Licença de Instalação no 1221277/2021, para a ati-
vidade de geração de energia termelétrica a partir do gás natural 
(Fechamento de Ciclo da UTE Parnaíba III), conforme e-processo 
no 99767/2020, no município de Santo Antônio dos Lopes – MA.

A Eneva S.A torna público que recebeu, da Secretaria de Estado do 

Meio Ambiente e dos Recursos Naturais – SEMA, a Licença Prévia 

no 1209127/2021, para a atividade de produção e escoamento de 

gás natural no Campo de Gavião Tesoura, conforme e-processo no 

193451/2020, na Bacia do Parnaíba – MA.

A Eneva S.A torna público que recebeu, da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos 
Recursos Naturais – SEMA, a Licença Prévia nº 1209127/2021, para a atividade de produção e 
escoamento de gás natural no Campo de Gavião Tesoura, conforme e-processo nº 193451/2020, 
na Bacia do Parnaíba – MA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIMARÃES - MA

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2021. A 
Secretaria Municipal de Saúde, através do Fundo Municipal de Saúde, torna público aos 
interessados que estava prevista a abertura para o dia 07 de dezembro de 2021 às 09:00hs, 
realizará licitação na modalidade Pregão eletrônico, tipo menor preço por item, tendo por 
objeto o Registro de preços para eventual e futura aquisições de materiais, equipamentos 
e suprimentos de informática para atender as necessidades da Rede Municipal de Saúde, 
através do Fundo Municipal de Saúde do Município de Guimarães/MA. Fica adiado a 
abertura para o dia 10 de dezembro de 2021 às 09:00 (nove horas). O Edital encontra-se 
a disposição dos interessados onde poderão ser consultados e retirados gratuitamente, 
na sala da Comissão de Licitação, situada na Rua Dr. Urbano Santos, nº 214, Centro 
- CEP 65.255-000, inscrita no CNPJ 05.505.334/0001-30, das 08:00 às 12:00h., ou dis-
poníveis para download gratuitamente no site nas seguintes páginas www.guimaraes.
ma.gov.br ou www.licitanet.com.br. Mais informações complementares diretamente na 
Comissão Permanente de Licitação. BASE LEGAL: Lei Federal nº 10520/02, Decreto nº 
10.024/2019 e suas alterações e demais normas constantes no Edital. Mais informações: 
E-mail: guimaraes.ma.cpl@gmail.com. Guimarães/MA, 29 de novembro de 2021 Ola-
vo Antônio Cardoso Guimarães. CPF: 027.384.083-54 - Secretário Municipal de Saúde

PREFEITURA DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 001/2021

O MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO, Estado do Maranhão, através da Coordenadoria de 
Administração e Finanças, torna público que fará licitação na modalidade Concorrência. BASE LEGAL: Lei 
nº 8.666/93 e alterações. OBJETO: Registro de Preços para eventual e futura contratação de empresa especia-
lizada na prestação de serviços terceirizados de limpeza e conservação, condução de veículos, cozinha e apoio 
administrativo, em caráter complementar à Prefeitura Municipal de Lagoa Grande do Maranhão. ABERTURA: 
04 de janeiro de 2022 às 10:20 horas. INFORMAÇÕES: O Edital e seus anexos encontra-se à disposição dos 
interessados, na sala da Comissão Permanente de Licitação, na Av. 1º de Maio, S/N – Centro – Lagoa Grande 
do Maranhão/MA, no horário das 08:00 às 12:00 horas. No endereço eletrônico e por e-mail: cpl@lagoagrande.
ma.gov.br ou na página www.lagoagrandedomaranhao.ma.gov.br. Lagoa Grande do Maranhão (MA), 25 de 
novembro 2021. Kleber Cardoso da Silva. Coordenadoria de Administração e Finanças.

Os Editais completos dos leilões, inclusive com a lista discriminada de todos os  lotes, em cumprimento ao decreto 21.981/32, encontra-se disponível no endereço www.vipleiloes.com.br e 

para mais informações ligue: (11) 3777-0523.
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A Parnaíba II Geração de Energia S.A torna público que recebeu, da Secretaria de Estado do Meio 
Ambiente e dos Recursos Naturais – SEMA, a Licença de Instalação nº 1221277/2021, para a 
atividade de geração de energia termelétrica a partir do gás natural (Fechamento de Ciclo da UTE 
Parnaíba III), conforme e-processo nº 99767/2020, no município de Santo Antônio dos Lopes – MA.

Publicação de Autorização para Perfuração de Poço

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA - MA, 

torna público o RECEBIMENTO junto à Secretária do Estado 

do Meio Ambiente e Recursos Naturais – SEMA, Autorização 

para Perfuração de 03 Poços tubulares situado na Sede do 

Município de Passagem Franca Estado do Maranhão, localizados 

nos Bairros Bela Vista (6º11’2.17’’S e 43º48’15.18’’O), Rua 

Nova (6º10’8.95’’S e 43º47’24.39’’O) e Jenipapo (6º11’4.00’’S e 

43º46’9.96’’O), sendo a Vazão solicitada  80.0 m³/hora para fins de 
Atender as necessidades e falta de água das Áreas acima citadas. 

Conforme dados constantes no e-processos nº 168156/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS
AVISO – CONCORRÊNCIA PÚBLICA 004/2021

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS - MA, através da Comissão Permanente de Licitação 

– CPL, torna público, para conhecimento dos interessados, que está realizando da Concorrência 

Pública 004/2021, do tipo Menor Preço, sob o regime de empreitada por preço global, objetivando a 

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO E TAPA BURACO EM RUAS DO MUNICIPIO 
DE SANTA INÊS - MA. A sessão para a abertura dos envelopes realizar-se-á às 09:00 horas do dia 06 

de Janeiro de 2022, na sala da Comissão Permanente de Licitação, localizada nas dependências da 

Prefeitura Municipal, situada à Av. Luiz Muniz, 1005 – Centro – Santa Inês/MA. O Edital e seus Anexos 

estão a disposição dos interessados no endereço supracitado para consulta e adquirido gratuitamente, 

de 2ª a 6ª, das 08:00 as 12:00 horas ou pelo portal da transparência do município: http://santaines.

ma.gov.br/transparencia/transparencia. 

Santa Inês, 26 de Novembro de 2021.

Vinícius Barros de Matos - Presidente da CPL

 

AVISO DE LICITAÇÃO 
 

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2021/CMGEB. A Câmara 
Municipal de Governador Eugênio Barros (MA), torna público que 
realizará no dia 15/12/2021, às 10:30 horas, licitação na modalidade 
Tomada de Preços, do tipo menor preço global, regida pelas normas 
estipuladas no instrumento convocatório. Objeto: Contratação de 
empresa para a prestação de serviços de consultoria nas áreas de 
licitações e contratos administrativos, junto ao setor de licitações e 
contratos, de interesse desta Câmara Municipal de Governador 
Eugênio Barros/MA, para o exercício de 2022. Base Legal: Lei 

Federal nº 8.666/1993, pela Lei Complementar nº 123/2006, pelo 
Decreto Federal nº 8.538/2015, pelas demais normas legais e 
regulamentares aplicáveis à espécie. Local: Sala da Comissão 
Permanente de Licitação, Prédio da Câmara Municipal de 
Governador Eugênio Barros (MA), situada na Pç da Liberdade, s/nº, 
Centro. O Edital e seus anexos estarão à disposição dos interessados 
no portal da transparência, na plataforma SACOP e na sede da 
Câmara Municipal, de segunda a sexta-feira, no horário das 08:00hs 

às 12:00hs, onde poderão ser consultados ou obtidos gratuitamente, 
mediante a entrega de “pen drive”. Governador Eugênio Barros 
(MA), 23 de novembro de 2021. Francimar Rodrigues Carvalho, 
Presidente da Câmara Municipal. 

 

 

 

 

 
 

 

 

Estado do Maranhão 

CÂMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS 

CNPJ: 12.124.368/0001-40 

 

 
 

 

 

AVISO DE LICITAÇÃO 
 

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2021/CMGEB. A Câmara 
Municipal de Governador Eugênio Barros (MA), torna público que 
realizará no dia 15/12/2021, às 11:30 horas, licitação na modalidade 
Tomada de Preços, do tipo menor preço global, regida pelas normas 
estipuladas no instrumento convocatório. Objeto: Contratação de 
empresa especializada na prestação de serviços de Consultoria 
Jurídica para esta Câmara Municipal de Governador Eugênio 
Barros/MA, para o exercício de 2022. Base Legal: Lei Federal nº 
8.666/1993, pela Lei Complementar nº 123/2006, pelo Decreto 

Federal nº 8.538/2015, pelas demais normas legais e 
regulamentares aplicáveis à espécie. Local: Sala da Comissão 
Permanente de Licitação, Prédio da Câmara Municipal de 
Governador Eugênio Barros (MA), situada na Pç da Liberdade, s/nº, 
Centro. O Edital e seus anexos estarão à disposição dos interessados 
no portal da transparência, na plataforma SACOP e na sede da 
Câmara Municipal, de segunda a sexta-feira, no horário das 08:00hs 
às 12:00hs, onde poderão ser consultados ou obtidos gratuitamente, 

mediante a entrega de “pen drive”. Governador Eugênio Barros 
(MA), 23 de novembro de 2021. Francimar Rodrigues Carvalho, 
Presidente da Câmara Municipal. 

 

 

 

 

 
 

 

 

Estado do Maranhão 

CÂMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS 

CNPJ: 12.124.368/0001-40 
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De acordo com o chefe do executivo municipal, apesar do avanço da vacinação, cenário
provocado pela Covid-19 e suas novas variantes ainda é de incerteza

SEM FESTAS

Prefeito Braide cancela
Réveillon de São Luís

O
pre fei to Edu ar do Brai de di- 
vul gou o can ce la men to da 
fes ta de Ré veil lon da ca pi tal 
em 2021. De acor do com o 

che fe do exe cu ti vo mu ni ci pal, ape sar 
do avan ço da va ci na ção, o ce ná rio de 
in cer te zas pro vo ca do pe la Co vid-19 e 
sur gi men to de no vas va ri an tes não 
per mi te que se ja re a li za do com se gu- 
ran ça sa ni tá ria um even to des sa mag- 
ni tu de.

“Te mos en fren ta do a 

pan de mia com 

de ter mi na ção. Com is so, 

di an te do sur gi men to da 

no va va ri an te do 

co ro na ví rus, to mei a 

de ci são de não 

re a li zar mos o Ré veil lon 

em São Luís. O 

mo men to nos pe de 

pru dên cia e 

res pon sa bi li da de. A 

nos sa prin ci pal mis são é

SURGIMENTO DE NOVAS VARIANTES NÃO PERMITE EVENTOS  COM SEGURANÇA

cui dar das pes so as”, 

afir mou Edu ar do 

Brai de.

So bre o car na val, ain da não há uma 
de fi ni ção, mas o pre fei to afir ma que 
não irá co lo car em ris co a vi da das 
pes so as.

MARANHÃO

Techint, Eneva e Seinc anunciam no vagas de emprego

PARA CONCORRER A VAGA, O CANDIDATO DEVE COMPROVAR EXPERIÊNCIA ANTERIOR NA FUNÇÃO E ENVIAR O CURRÍCULO

Em 2020, com apoio do Go ver no do
Es ta do, por meio da Se cre ta ria de In- 
dús tria, Co mér cio e Ener gia (Seinc),
foi ini ci a da a mon ta gem me câ ni ca da
usi na Par naí ba V, no Com ple xo Par- 
naí ba, no mu ni cí pio de San to Antô nio
dos Lo pes. Ago ra, a Te chint En ge nha- 
ria e Cons tru ção, em pre sa res pon sá- 
vel pe la cons tru ção e mon ta gem da
Usi na no mu ni cí pio, abriu va gas pa ra
pro fis si o nais es pe ci a li za dos pa ra atu- 
ar no pro je to.

O ob je ti vo da usi na é am pli ar a ca- 
pa ci da de de ge ra ção de ener gia com
mais efi ci ên cia na re gião do Mé dio
Me a rim, com ge ra ção de mais 70 MW
de ener gia.

“Nos so com pro mis so é

po der ga ran tir o

de sen vol vi men to do

Es ta do por meio da

ge ra ção de em pre go e

ren da e de bo as

con di ções de tra ba lho ao

po vo ma ra nhen se.

Opor tu ni da des co mo

es tas de mons tram o

tra ba lho exem plar

de sen vol vi do pe lo

Go ver no do Ma ra nhão”,

pon tu ou o se cre tá rio da

Seinc, Sim plí cio Araú jo.

As va gas dis po ni bi li za das pe la Te- 
chint En ge nha ria e Cons tru ção são
pa ra as fun ções de iso la dor(a), fu ni-
lei ro(a) mon ta dor e fu ni lei ro(a) tra ça- 
dor. 

Pa ra con cor rer a va ga, o can di da to
de ve com pro var ex pe ri ên cia an te ri or
na fun ção e en vi ar o cur rí cu lo pa ra o
e-mail va gas par nai ba@te-
chint.com.br – ou pe lo What sApp (99)
98458-4017.

MAIS ALIMENTAÇÃO

61º Restaurante Popular é
inaugurado em Caxias

O RESTAURANTE PODE SERVIR 1500 REFEIÇÕES POR DIA

O Go ver no do Es ta do, atra vés da Se cre ta ria de Es ta do
do De sen vol vi men to So ci al (Se des), en tre gou, no mu ni- 
cí pio de Ca xi as, o 61º Res tau ran te Po pu lar do Es ta do. O
no vo res tau ran te tem ca pa ci da de de ser vir 1000 re fei- 
ções no al mo ço e 500 no jan tar, am bas no va lor de R$
1,00. O Ma ra nhão é o es ta do com a mai or re de de res tau- 
ran tes po pu la res em to do Bra sil.

O go ver na dor Flá vio Di no con tou co mo co me çou o
pro ces so de ex pan são dos res tau ran tes po pu la res no es- 
ta do e co me mo rou a mar ca de 61 equi pa men tos.

“Em 2015, quan do nós che ga mos ao go ver no, só ha- 
via res tau ran te po pu lar em São Luís, sen do ape nas seis
uni da des. Ao olhar pa ra es se ce ná rio, pen sa mos: co mo o
nos so le ma é “Ma ra nhão de to dos nós”, o Res tau ran te
Po pu lar tam bém ti nha que ser de to dos nós. A par tir daí,
co me ça mos a ex pan são des se pro ces so – ho je, che ga- 
mos a 61 res tau ran tes po pu la res. São Pau lo, que é mai or
do que Ar gen ti na, tem 59 equi pa men tos. Ou se ja, o Ma- 
ra nhão con so li da ho je a po si ção de cam peão de Res tau- 
ran tes Po pu la res e de se gu ran ça ali men tar em to do o
Bra sil. Is so é es pe ci al men te sig ni fi ca ti vo, nes se mo men- 
to de gra ve in fla ção” en fa ti zou Flá vio Di no.

Du ran te o even to, o ti tu lar da Se des, Már cio Ho nai ser,
en fa ti zou o de cre to do go ver na dor Flá vio Di no que bai- 
xou o pre ço do al mo ço nos res tau ran tes po pu la res, de
3,00 re ais por ape nas 1,00 re al; e re lem brou que o Ma ra- 
nhão é o es ta do que tem a mai or re de de res tau ran tes
po pu la res do país.

“Ho je é um dia es pe ci al. Inau gu ra mos o Res tau ran te
Po pu lar de Ca xi as e ago ra são 61 equi pa men tos e mais
dez res tau ran tes es tão pre vis tos pa ra se rem en tre gues. É
a mai or re de de res tau ran tes po pu la res do Bra sil”, re la- 
tou o se cre tá rio.

MARANHÃO

Governo  destina R$ 2,7 mi
para projetos  indígenas

A INSCRIÇÃO É GRATUITA E ESTÁ DISPONÍVEL ATÉ 14 DE JANEIRO

O Go ver no do Es ta do in for ma que es tão aber tas as
ins cri ções do se gun do edi tal pa ra cha ma men to pú bli co,
com o ob je ti vo de se le ci o nar in dí ge nas pa ra o re ce bi- 
men to de be ne fí cio, vi san do a exe cu ção de Sis te ma
agro e co ló gi co, no âm bi to do Sis te ma In te gra do de Pro- 
du ção de Tec no lo gi as So ci ais (SIS TEC), em aten di men- 
to ao Pro gra ma Ma ra nhão Ver de – Ei xo In dí ge na. O edi- 
tal vai be ne fi ci ar mil in dí ge nas de 20 ter ras in dí ge nas,
com re cur so na or dem de R$ 2.700.000 mi lhões.

A ins cri ção é gra tui ta e es ta rá dis po ní vel no pe río do
de 19 de no vem bro de 2021 e vai até 14 de ja nei ro de
2022. O edi tal es tá no si te da Se cre ta ria de Es ta do da
Agri cul tu ra Fa mi li ar (SAF): https://saf.ma.gov.br/fi- 
les/2021/11/EDI TAL-MA-Ver de_Ei xo-Ind%C3%AD ge- 
na.pdf

Di fe ren te do edi tal an te ri or, es tão ap tos a par ti ci pa- 
rem des te edi tal, in dí ge nas de to das as ter ras in dí ge nas
do es ta do, bem co mo in dí ge nas in se ri dos em áre as que
es te jam em pro ces sos de mar ca tó ri os em an da men to
pe la Fun da ção Na ci o nal do Ín dio (FU NAI). O va lor in di- 
vi du al do fo men to é de R$ 2.700,00.

Se rão apoi a dos, por meio do edi tal, pro je tos de con- 
sor ci a men to en tre es pé ci es na ti vas e ali men ta res, de
sis te mas agro flo res tais e agro ex tra ti vis tas, de ro ças
agro e co ló gi cas, de cri a ção de abe lhas na ti vas, cri a ção
de ani mais de pe que no e mé dio por te (ovi no ca pri nos,
pei xes, aves, ani mais sil ves tres) e de pro ces sa men to de
pro du tos agro ex tra ti vis tas.

Po dem sub me ter pro pos tas ao edi tal os po vos in dí ge- 
nas re si den tes das ter ras in dí ge nas de Ge ral do To co Pre- 
to, Ca ru, Mor ro Bran co, Por qui nhos, Uru cu/Ju ruá, La- 
goa Com pri da, Al to Tu ri a çu, Kri ka ti, Awá, Rio Pi ni da ré,
Ka ne la, Ro de a dor, Ba cu riz nho, Ara ri boia, Go ver na dor,
Ca na Bra va/Gu ja ja ja ra e a Re ser va In dí ge na Krenyê, Ta- 
qua ri tiua, Tre mem bé de Ra po sa, Tre mem bé de En ge- 
nho.

São Luís, terça-feira, 30 de novembro de 2021

https://banca.oimparcial.com.br/
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Em 2021, ainda não há registros de óbitos por arboviroses confirmadas no estado do
Maranhão. O Aedes aegypti se reproduz em poças de águas paradas

Quem tem di rei to?

Quan do co me ça?
Qual o va lor?

Co mo ca das trar?

DENGUE

Maranhão sem registros
de  óbitos em 2021
ARTHUR EVERTON
Especial para O Imparcial

A
den gue é um dos mai o res 
pro ble mas de saú de pú bli ca 
do país. A do en ça é trans mi ti- 
da pe lo Ae des aegypti e cau sa 

mi lha res de mor tes to dos os anos. No 
Bra sil, o ve rão é uma épo ca do ano em 
que au men tam os ca sos de do en ças, e 
de ve mos es tar vi gi lan tes e lu tar con- 
tra os mos qui tos.

Em 2021, ain da não há re gis tros de 
óbi tos por ar bo vi ro ses con fir ma das 
no Ma ra nhão. A Se cre ta ria es cla re ce 
que ca da en te fe de ra ti vo tem um pa- 
pel no com ba te ao mos qui to Ae des 
Aegypti, por is so a SES acom pa nha o 
con tro le ve to ri al, dis pen sa in su mos 
pa ra o en fren ta men to das ar bo vi ro- 
ses, exe cu ta a ne bu li za ção es pa ci al, 
além de pro mo ver ca pa ci ta ções pe- 
rió di cas das equi pes mu ni ci pais. À 
po pu la ção ca be evi tar que sur jam 
am bi en tes fa vo rá veis pa ra que o mos- 
qui to de po si te os ovos.

O Ae des aegypti se re pro duz em 
po ças de águas pa ra das: põe ovos e, 
após al gu mas se ma nas, as lar vas co- 
me çam a apa re cer. Nos me ses mais 
quen tes, com mui ta chu va, é pre ci so 
ter mais cui da do. “Al guns cui da dos 
que a po pu la ção pre ci sa ado tar pa ra 
evi tar ca sos de den gue: não acu mu lar 
água em ca sa por mais de cin co di as, 
tro car água de va sos de plan ta por ter- 
ra ou areia, lim par bem os pneus dei- 
xan do se cos, der ra mar água de gar ra- 
fas, vi ran do de ca be ça pa ra bai xo, eli- 
mi nar to do ma te ri al que pos sa acu- 
mu lar água. É fun da men tal re ce ber 
bem o agen te da den gue nas vi si tas 
do mi ci li a res e se guir su as ori en ta- 
ções”, ex pli cou Pe dro Ta va res, co or- 
de na dor do Pro gra ma Mu ni ci pal de

2020 – 4 óbi tos

• Tam pe os to néis e cai xas d’agua;
• Man te nha as ca lhas sem pre lim pa;
• Man te nha li xei ras bem tam pa das;
• Dei xe gar ra fas sem pre vi ra das com 
a bo ca pa ra bai xo;
• Dei xe ra los lim pos.

EM 2020 FORAM APENAS 4 ÓBITOS, SENDO DOIS POR DENGUE E DOIS POR CHIKUNGUNYA

Com ba te à Den gue. so bre ati tu des 
que de vem ser to ma das pe la po pu la- 
ção pa ra evi tar os ca sos de den gue.

Os prin ci pais sin to mas da do en ça 
são fe bre al ta, for tes do res de ca be ça e 
nos olhos, além de do res mus cu la res e 
ar ti cu la res. A do en ça é di vi di da em 
três fa ses: pe río do de fe bre, pe río do 
crí ti co e pe río do de re cu pe ra ção. A fa- 
se mais de li ca da é a crí ti ca, pois com 
ela vêm as ma ni fes ta ções clí ni cas de 
uma com pli ca ção da do en ça cha ma- 
da den gue gra ve, que ocor re de vi do 
ao au men to da per me a bi li da de vas- 
cu lar e per da de plas ma, que po de le- 
var ao cho que ir re ver sí vel e à mor te. 
“A Pre fei tu ra de São Luís, por meio da 
Se cre ta ria Mu ni ci pal de Saú de, tem o 
Pro gra ma Mu ni ci pal de Com ba te à 
Den gue, que re a li za di ver sas ações, 
vi san do eli mi nar o mos qui to trans- 
mis sor da do en ça. As prin ci pais ações 
são vi si tas do mi ci li a res dos agen tes 
pa ra iden ti fi ca ção, tra ta men to de fo- 
cos de Ae des e cui da dos com os de pó- 

si tos que pos sam se trans for mar em 
cri a dou ros do mos qui to. Além dis so, 
há bor ri fa ção com car ro fu ma cê em 
áre as de in fes ta ção e ações de edu ca- 
ção em saú de pa ra sen si bi li za ção e 
cons ci en ti za ção da po pu la ção.”, ex- 
pli cou Pe dro Ta va res, co or de na dor do 
Pro gra ma Mu ni ci pal de Com ba te à 
Den gue so bre as ações que es tão sen-
do to ma da pe la Pre fei tu ra de São Luís.

A Se cre ta ria de Es ta do da Saú de 
(SES) in for ma que em 2020 fo ram 
con fir ma dos 5 óbi tos de den gue e 2 de 
chikungunya. Em 2021, não há re gis- 
tros de óbi tos por ar bo vi ro ses con fir- 
ma das no Ma ra nhão.

Di cas pa ra evi tar a den gue

BENEFÍCIO

Saiba como e quando vai funcionar o vale-gás

A par tir de de zem bro, o go ver no fe- 
de ral pa ga rá um va le-gás a fa mí li as de
bai xa ren da, pa ra re com por a al ta do
pre ço do gás de co zi nha. O Pro gra ma
Gás do Bra si lei ros foi san ci o na do pe lo
pre si den te Jair Bol so na ro na se ma na
pas sa da e fi ca rá em vi gor por cin co
anos.

O be ne fí cio é des ti na do a fa mí li as
ins cri tas no Ca das tro Úni co pa ra Pro- 
gra mas So ci ais do Go ver no Fe de- 
ral (Ca dÚ ni co), com ren da fa mi li- 
ar men sal per ca pi ta me nor ou igual a
meio sa lá rio mí ni mo na ci o nal, ou fa- 
mí li as que te nham en tre seus in te- 
gran tes quem re ce ba o Be ne fí cio de
Pres ta ção Con ti nu a da (BPC).

O pa ga men to co me ça em de zem- 
bro e, no pri mei ro mês, o Mi nis té rio
da Ci da da nia in for mou que uti li za- 
rá re cur sos pró pri os da pas ta, no va lor
de R$ 300 mi lhões. Pa ra os pa ga men- 
tos de 2022, o go ver no ain da pre ci sa
en con trar es pa ço pa ra a li be ra ção de

re cur sos do or ça men to.
Pe la lei, o pro gra ma se rá fi nan ci a do

com re cur sos dos royalties per ten cen- 
tes à União na pro du ção de pe tró- 
leo e gás na tu ral sob o re gi me de par ti- 
lha de pro du ção, de par te da ven da do
ex ce den te em óleo da União e bô nus
de as si na tu ra nas li ci ta ções de áre as
pa ra a ex plo ra ção de pe tró leo e de gás
na tu ral. Além dis so, se rão uti li za dos
ou tros re cur sos que ve nham a ser pre- 
vis tos no Or ça men to Ge ral da União e
di vi den dos da Pe tro bras pa gos ao Te- 
sou ro Na ci o nal.

O pro gra ma tem ain da co mo uma
das fon tes de fi nan ci a men to o mon- 
tan te que ca be à União da Con tri bui- 
ção de In ter ven ção no Do mí nio
Econô mi co (Ci de) in ci den te so bre
com bus tí veis.

Ca da fa mí lia ele gí vel re ce be rá, a ca- 
da dois me ses, o va lor cor res pon den te
a uma par ce la de, no mí ni mo, 50% da
mé dia do pre ço na ci o nal de re fe rên- 
cia do bo ti jão de 13 qui los de gás de
co zi nha, es ta be le ci do pe lo Sis te ma de

Le van ta men to de Pre ços (SLP),
da Agên cia Na ci o nal do Pe tró leo, Gás
Na tu ral e Bi o com bus tí veis (ANP) nos
seis me ses an te ri o res, con for me re- 
gras que ain da se rão de fi ni das em de-
cre to.

De acor do com o le van ta men to, o
va lor mé dio do bo ti jão em 2021 é de
R$ 102,48. Ou se ja, ca da fa mí lia de ve
re ce ber R$ 51,24. A es ti ma ti va pa ra o
ano que vem é que o va lor mé dio do
bo ti jão su ba pa ra R$ 112,48.

Não é ne ces sá rio ca das tra men to,
se rá usa da a ba se de da dos do Ca dÚ- 
ni co e do BPC. O go ver no uti li za rá a
es tru tu ra do Pro gra ma Au xí lio Bra- 
sil pa ra re a li zar os pa ga men tos do va- 
le-gás, por meio da Cai xa Econô mi ca
Fe de ral.

Ele se rá con ce di do, pre fe ren ci al- 
men te, às fa mí li as com mu lhe res ví ti-
mas de vi o lên cia do més ti ca que es te-
jam sob o mo ni to ra men to de me di das
pro te ti vas de ur gên cia. A pre fe rên cia
de pa ga men to tam bém se rá pa ra a
mu lher res pon sá vel pe la fa mí lia.

Ou tros aci den tes

TRAGÉDIA

Criança de 5 anos morre
atropelada no Anil

A CRIANÇA TERIA LARGADO A MÃO DA MÃE E FOI ATROPELADA

Na noi te do úl ti mo do min go (28), uma cri an ça de cin- 
co anos mor reu atro pe la da após lar gar a mão da mãe
nas pro xi mi da des de um con do mí nio no bair ro do Anil,
em São Luís. De acor do com tes te mu nhas, a mãe es ta va
com um be bê nos bra ços, quan do a cri an ça lar gou a
mão da mu lher e cor reu em di re ção a rua.

Ain da se gun do as tes te mu nhas, a cri an ça aca bou
sen do atin gi da por um car ro de pas seio, que não con se- 
guiu fre ar. O con du tor do veí cu lo, que ain da não te ve
sua iden ti da de re ve la da, che gou a so cor rer a ví ti ma.

Uma equi pe do Ser vi ço de Aten di men to Mó vel de Ur- 
gên cia (Sa mu) se des lo cou até o lo cal do atro pe la men to,
mas a cri an ça não re sis tiu a gra vi da de dos fe ri men tos e
mor reu.

No fim da noi te do do min go (28), por vol ta das 23h30,
um gra ve aci den te no km 37 da BR-402, na ci da de de
Mor ros, re gião de aces so aos Len çóis Ma ra nhen ses, dei- 
xou uma pes soa mor ta e du as gra ve men te fe ri das.

De acor do com a Po lí cia Ro do viá ria Fe de ral do Ma ra- 
nhão (PRF-MA), três pes so as se gui am em uma mo to ci- 
cle ta, quan do co li di ram na tra sei ra de um ca mi nhão.

Ain da se gun do a PRF-MA, o ho mem, de 46 anos, que
pi lo ta va a mo to mor reu no lo cal. Já du as mu lhe res fi ca- 
ram gra ve men te fe ri das. As ví ti mas fo ram so cor ri das no
lo cal e le va das pa ra o hos pi tal de Mor ros.

O aci den te acon te ceu a 500m da ro ta tó ria prin ci pal,
pró xi mo a um pos to de com bus tí vel. Uma equi pe da
PRF que es ta va de plan tão em Pe dri nhas re gis trou a
ocor rên cia. Já no iní cio da ma nhã des ta se gun da (29),
por vol ta das 6h, um car ro co li diu de fren te com uma
mo to ao fa zer uma ul tra pas sa gem no km 27 da BR-135.

O mo to ci clis ta fi cou gra ve men te fe ri do, com uma fra- 
tu ra ex pos ta. Uma equi pe do Ser vi ço de Aten di men to
Mó vel de Ur gên cia (Sa mu) foi aci o na da.

PROGRAMA

Quilombolas recebem
troca de geladeiras

CADASTRO ACONTECE HOJE E AMANHÃ NA CIDADE DE CAXIAS

O pro gra ma de efi ci ên cia ener gé ti ca E+ Ge la dei ra No- 
va, da Equa to ri al Ma ra nhão, se gue con tem plan do a po- 
pu la ção. Quem re ce be as ações des ta vez são as co mu ni- 
da des Qui lom bo las dos mu ni cí pi os de Ca xi as, São João
do Só ter e Al dei as Al tas. Ao to do, a Dis tri bui do ra con ta
com 50 ge la dei ras pa ra tro ca en tre os mo ra do res das co- 
mu ni da des. O ca das tro acon te ce nos di as 30 de no vem- 
bro e 01 de de zem bro, das 8h às 17h. O sor teio se rá re a li- 
za do no dia 02 de de zem bro, às 17h.

Os cli en tes in te res sa dos em par ti ci par e con cor rer à
tro ca da sua ge la dei ra an ti ga por uma no va e mais
econô mi ca de vem se di re ci o nar à Pra ça Pan te on, no
Cen tro de Ca xi as. A pra ça fi ca lo ca li za da em fren te à Pre- 
fei tu ra e Câ ma ra Mu ni ci pal. Nos di as do ca das tro, a
Equa to ri al Ma ra nhão tam bém fa rá a tro ca de lâm pa das
in can des cen tes ou flu o res cen tes (em fun ci o na men to)
por lâm pa das no vas de LED. Pa ra is so, é im pres cin dí vel
que o cli en te le ve as lâm pa das an ti gas e em fun ci o na- 
men to.

Va le ex pli car que após o ca das tro acon te ce rá o sor- 
teio, na quin ta-fei ra (2). Além dis so, no dia do sor teio
ain da se rão en tre gues 100 ces tas bá si cas e brin que dos.
Já o úl ti mo mo men to se rá a tro ca e en tre ga das no vas
ge la dei ras aos ga nha do res. Es sa eta pa acon te ce no dia 3
de de zem bro, a par tir das 7h.

O pro gra ma de efi ci ên cia ener gé ti ca E+ Ge la dei ra No- 
va da Equa to ri al Ma ra nhão é uma ini ci a ti va que faz par- 
te do pro gra ma de Efi ci ên cia Ener gé ti ca da Agên cia Na- 
ci o nal de Ener gia Elé tri ca (PEE/ANE EL). O ob je ti vo é
tro car gra tui ta men te ge la dei ras ine fi ci en tes por equi pa- 
men tos no vos e econô mi cos. Nes te mo men to, a Com- 
pa nhia re for ça que é in dis pen sá vel to dos se gui rem à ris- 
ca os pro to co los de saú de: usar más ca ra, ál co ol gel e
man ter o dis tan ci a men to so ci al.

São Luís, terça-feira, 30 de novembro de 2021
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Especialistas revelam que no Maranhão o nível de transmissão é baixo, mas precisam
ter cuidados com a nova variante que pode ter surgido nos últimos dias no mundo 

ARTHUR EVER TON
Es pe ci al pa ra O Im par ci al

Oti mis mo

COVID-19

“A probabilidade de
nova onda é baixa”

O
Ma ra nhão nas úl ti mas 24
ho ras, se gun do o bo le tim da
Se cre ta ria de Saú de do úl ti- 
mo do min go (28), re gis trou

dois ca sos con fir ma dos, qua tro óbi tos
e 121 pes so as re cu pe ra das, além da
di mi nui ção dos ca sos ati vos nas úl ti- 
mas se ma nas. Se gun do o bo le tim, ne- 
nhum óbi to foi re gis tra do nas úl ti mas
24 ho ras em São Luís.

De acor do com o bo le tim epi de mi- 
o ló gi co, dis po ni bi li za do pe la Se cre ta- 
ria de Es ta do da Saú de do Ma ra nhão
(SES-MA), do dia 28 de no vem bro, fo- 
ram re gis tra dos des de do iní cio da
pan de mia, 364.674 ca sos con fir ma- 
dos, 2.027 ca sos ati vos, 10.285 óbi tos e
352.482 re cu pe ra dos. “Nes te mo men- 
to a pro ba bi li da de de no va on da é bai- 
xa, mas ela se tor na bem mais pro vá- 
vel no pró xi mo ano. A trans mis são no
es ta do no mo men to es tá bai xa. Mas
po de ser que a trans mis são vol te a au- 
men tar nos pró xi mos me ses”, dis se
Antô nio Au gus to, pro fes sor do De par- 
ta men to de Saú de Pú bli ca, so bre a
pos si bi li da de de uma no va on de de
ca sos no Ma ra nhão.

Na úl ti ma sex ta-fei ra, sur giu uma
no va va ri an te do co ro na ví rus, ba ti za- 
da pe la Or ga ni za ção Mun di al de Saú- 
de, pe lo no me Ômi cron. No en tan to, a
Se cre ta ria de Es ta do da Saú de do Ma- 
ra nhão (SES-MA) afir ma que, até o
mo men to, não há ca so sus pei to da va- 
ri an te Ômi cron no es ta do. Res sal ta,
tam bém, que são de res pon sa bi li da de
do Go ver no Fe de ral, por meio da An- 
vi sa, as bar rei ras sa ni tá ri as em por tos

e ae ro por tos pa ra re du zir os ris cos de
en tra da da no va ce pa no Bra sil. Por
sua vez, a Se cre ta ria se gue for ta le cen- 
do as ações de vi gi lân cia e atua, em
par ce ria com os mu ni cí pi os, pa ra ace- 
le rar a va ci na ção con tra a Co vid-19 no
es ta do. 

“Uma me di da im por tan te é a pu- 
bli ca ção de uma no ta téc ni ca em re la- 
ção às ori en ta ções so bre a no va va ri- 
an te, dan do ori en ta ção pa ra os pro fis- 
si o nais de saú de a fim de po der iden- 
ti fi car qual o per fil dos pa ci en tes da
de vem re a li zar a ge no ti pa gem na
iden ti fi ca ção des sa va ri an te, as sim
co mo as ca rac te rís ti cas clí ni cas des sa
no va va ri an te”, dis se Fa bri cio Sil va,
in fec to lo gis ta do Hos pi tal Uni ver si tá- 
rio da Uni ver si da de Fe de ral do Ma ra- 
nhão (UF MA) so bre as me di das que
de vem ser to ma das pe las au to ri da des
em re la ção ao sur gi men to da no va va- 
ri an te Ômi cron

De acor do com o Pai nel de Va ci na- 
ção, o Ma ra nhão apli cou ao to do
7.996.504, sen do 4.408.193 (1°do se),
3.314.458 (2°do se+do se úni ca) e
253.853 (do se de re for ço). Em São
Luís, fo ram apli ca das 1.621.717 no to- 
tal, sen do 805.946 (1°do se), 733.574
(2°do se+do se úni ca) e 82.197 (do ses
de re for ço). Es ses da dos apon tam
que, 46,33% da po pu la ção ma ra nhen- 
se es tá to tal men te imu ni za da e
65,73% es tão imu ni za das em São Luís.
Sen do o pú bli co-al vo, até o mo men to,
pes so as com 12 anos ou mais. Os lo- 
cais de va ci na ção em São Luís são:
UF MA (dri ve-th ru e pon to fi xo); CEU- 
MA – Re nas cen ça (dri ve-th ru), Cen tro
de Con ven ções – Se brae (pon to fi xo) e
IF MA – Cam pus Ma ra ca nã (pon to fi- 

xo). 
“A va ci na ção no Ma ra nhão es tá no

rit mo mais atra sa do do Bra sil e pre ci- 
sa me lho rar mais. Im por tan te res sal- 
tar que a va ci na con ti nua pro te gen do
bem con tra do en ça gra ve, in ter na ção
e mor te mes mo após 6 me ses, mas a
pro te ção con tra a do en ça di mi nuiu”,
aler tou Antô nio Au gus to so bre a va ci- 
na ção no Ma ra nhão e sua im por tân- 
cia.

A trans mis são no es ta do

no mo men to es tá bai xa.

Mas po de ser que a

trans mis são vol te a

au men tar nos pró xi mos

me ses

A Pre fei tu ra de São Luís ini ci ou a
re a li za ção de tes tes con tra a Co vid-19
nos ter mi nais de In te gra ção (Praia
Gran de, Coha ma, Dis tri to In dus tri al,
Cohab/Coha trac e São Cris to vão), o
ser vi ço se gue até sex ta-fei ra, a tes ta- 
gem tam bém es tá sen do re a li za do nos
cen tros de saú de Ge né sio Ra mos fi- 
lhos, Clo do mir Pi nhei ro Cos ta, Jo sé
Car los Ma ci ei ra, Lau ra Vas con ce los,
Olím pi ca I, São Cris tó vão. O ho rá rio
de aten di men to é das 8h às 17h e
quem se in te res sar em fa zer o tes te
de ve apre sen tar o Car tão SUS ou do- 
cu men to de iden ti fi ca ção com CPF.

PESQUISA

Confiança do empresário aumenta em novembro

O oti mis mo do em pre sá rio da in- 
dús tria ma ra nhen se cres ceu em no- 
vem bro des te ano. É o que si na li za o
Ín di ce de Con fi an ça do Em pre sá rio
In dus tri al (ICEI-MA), pu bli ca ção
men sal ela bo ra da pe la Fe de ra ção das
In dús tri as do Es ta do do Ma ra nhão
(FI E MA) em par ce ria com a Con fe de- 
ra ção Na ci o nal da In dus tria (CNI). De
acor do com o es tu do, o ín di ce atin giu
61,9 pon tos, a se gun da me lhor pon tu- 
a ção do ano, cres cen do 10,4 pon tos
em re la ção ao mês an te ri or e si tu an- 
do-se aci ma da li nha di vi só ria dos 50
pon tos com uma dis se mi na ção con si- 
de rá vel. Es sa con fi an ça é mai or en tre
os em pre sá ri os da cons tru ção ci vil,
com 66,2 pon tos. A pes qui sa tam bém
apon ta que há um oti mis mo no es ta- 
do, mas, em ní vel na ci o nal e re gi o nal,
hou ve uma pe que na di mi nui ção no
ín di ce, com am bos mar can do 56 e
56,9 pon tos, res pec ti va men te, en tre- 
tan to per ma ne cem aci ma da li nha di- 

vi só ria dos 50 pon tos. Pe los da dos do
ICEI, tam bém cres ce ram as im pres- 
sões dos in dus tri ais ma ra nhen ses
acer ca das con di ções atu ais da eco no- 
mia bra si lei ra, do es ta do e da pró pria
em pre sa, che gan do a 46,3 pon tos o
ín di ce de con di ções atu ais ge ral. 

O ín di ce de con di ções atu ais com
re la ção à Eco no mia Bra si lei ra mar cou
46,8 pon tos; ao Es ta do, 41,6 pon tos; e
à Em pre sa, 46,7 pon tos. Por se tor,
hou ve uma va ri a ção mai or em com- 
pa ra ção ao mês an te ri or na cons tru- 
ção ci vil, com va ri a ção po si ti va de
10,4 pon tos re gis tran do 44,8 pon tos. A
in dús tria ex tra ti va e de trans for ma ção
che gou aos 47,9 pon tos, de cli nan do
19% se equi pa ra da ao mes mo pe río do
do ano pas sa do. Ape sar dos au men- 
tos, o ín di ce de am bos os se to res per- 
ma ne ce abai xo da li nha di vi só ria dos
50 pon tos, in di can do que pa ra os em- 
pre sá ri os as con di ções cor ren tes de
ne gó ci os ain da não são sa tis fa tó ri as.

Já a ex pec ta ti va dos em pre sá ri os
cres ceu 11,5 pon tos no mês, re gis- 
tran do 69,7 pon tos, a mai or pon tu a-
ção do ano. Des ta que pa ra as ex pec ta- 
ti vas em re la ção a eco no mia bra si lei-
ra, com au men to de 15 pon tos e mar- 
can do 65,7 pon tos. Quan to ao Es ta do
e à Em pre sa am bos mar ca ram 65,7 e
71,8 pon tos. O se tor da cons tru ção ci- 
vil re gis trou uma ex pec ta ti va po si ti va
de mais 10,4 pon tos. As sim, tan to o ín-
di ce da cons tru ção ci vil quan to da in- 
dús tria de trans for ma ção e ex tra ti va
fi ca ram aci ma da li nha di vi só ria de 50
pon tos, com sen ti men to de oti mis mo
dos em pre sá ri os pa ra os pró xi mos
seis me ses.

A pes qui sa da FI E MA foi re a li za da
no pe río do de 1 a 12 de no vem bro de
2021, com em pre sá ri os da cons tru ção
ci vil, in dús tri as ex tra ti vas e de trans- 
for ma ção, de to do o Es ta do do Ma ra- 
nhão.

Ade qua ção fis cal

Quan do vai ser o pa ga men to do dé ci mo
quar to?

Quem vai re ce ber o dé ci mo quar to sa lá rio?

• Apo sen ta dos
• Pen si o nis tas
• Be ne fi ciá ri os dos au xí li os: do en ça e aci den te

Quan to vai ser o va lor do dé ci mo quar to?

• Quem re ce be até um sa lá rio mí ni mo: re ce be 1 sa lá rio
mí ni mo, no va lor de R$1.100,00 (em 2021)
• Quem re ce be aci ma de 2 sa lá ri os mí ni mos: um sa lá rio
mí ni mo so ma do à di fe ren ça pro por ci o nal en tre o mí ni -
mo e o má xi mo pa go pe lo INSS. Che gan do ao li mi te de 2
sa lá ri os mí ni mos
• Quem re ce be 2 ou mais sa lá ri os mí ni mos: de vem não
ter di rei to ao dé ci mo quar to

APO SEN TA DOS E PEN SI O NIS TAS

14º sa lá rio po de
ser pa go mar ço
de 2022 e 2023

Nes sa úl ti ma se ma na a li be ra ção do 14º sa lá rio aos
apo sen ta dos e pen si o nis tas do INSS (Ins ti tu to Na ci o nal
do Se gu ro So ci al) avan çou ain da mais com a apro va ção
da Co mis são de Fi nan ças e Tri bu ta ção da Câ ma ra dos
De pu ta dos quan to ao Pro je to de Lei 4367/20 que do bra
o pa ga men to do 13º sa lá rio do INSS, ins ti tuin do na prá- 
ti ca o pa ga men to do 14º sa lá rio.

Pa ra adi an tar o as sun to, o 14º sa lá rio não de ve ser pa- 
go mais es te ano, is so por que o tex to ago ra foi pa ra as
mãos da Co mis são de Cons ti tui ção e Jus ti ça e de Ci da- 
da nia da Câ ma ra, pa ra que em se gui da pos sa ser en vi a- 
da ao Se na do Fe de ral.

No en tan to, com a re cen te apro va ção na Co mis são de
Fi nan ças e Tri bu ta ção, al guns pon tos fi ca ram mais cla- 
ros. Co mo o pa ga men to do be ne fí cio que se rá li mi ta do
ao va lor de até dois sa lá ri os mí ni mos, on de os be ne fí ci- 
os se rão pa gos no mês de mar ço de 2022 e 2023.

Uma das mai o res di fi cul da des quan to a de mo ra
quan to ao avan ço do te ma na Câ ma ra dos De pu ta dos e
um dos mo ti vos pe lo qual o tex to se en fra que cia era jus- 
ta men te por não se ade quar as re gras fis cais.

O Pro je to de Lei em ques tão PL 4367/20 tem co mo
au tor o de pu ta do Pom peo de Mat tos (PDT-RS) e co mo
re la tor o de pu ta do Fá bio Mi ti di e ri (PSD-SE), um dos
res pon sá veis pe la re cen te apro va ção na Co mis são.

As sim, pa ra con se guir ade quar o Pro je to de Lei a le- 
gis la ção fis cal, fo ram apre sen ta das três emen das sa ne a- 
do ras pa ra a com pen sa ção fi nan cei ra da po lí ti ca que
am plia as des pe sas pú bli cas.

Va le lem brar que o be ne fí cio pre vis to pa ra ser pa go
em mar ço de 2022 e 2023 tem co mo fi na li da de re a li zar o
pa ga men to do be ne fí cio ins ti tuí do ini ci al men te pe lo
Pro je to de Lei pa ra ser pa go em 2020 e 2021, ten do em
vis ta que o tex to foi ela bo ra do no ano pas sa do.

O pa ga men to do sa lá rio ex tra ain da não tem pre vi são
de quan do se rá pa go, já que ain da aguar do apro va ção
de fi ni ti va.

Pa ra que os apo sen ta dos e pen si o nis tas re ce bam o
14º sa lá rio, o pro je to pre ci sa ser apro va do no Con gres so
Na ci o nal: Se na do Fe de ral.

O PL irá pa ra apre ci a ção no Se na do. O tex to po de pas- 
sar por al te ra ções e in cluir no vas re gras pa ra en tão ser
vo ta do.

Se ele ob ti ver a mai o ria da ca sa se gui rá pa ra a ava li a- 
ção do pre si den te da Re pú bli ca, Jair Bol so na ro, que po- 
de ou não ve tar par tes ou não apro var.

Se hou ver ve to do pre si den te o PL vol ta ao Con gres so
pa ra ser vo ta do no va men te pa ra que se ja ava li a do se
man tém os ve tos ou os con si de rar in vá li dos.

Se apro va do o dé ci mo quar to se rá um re for ço fi nan- 
cei ro. Os se guin tes be ne fi ciá ri os po dem re ce ber o dé ci- 
mo quar to sa lá rio:

Pa ra quem te ve o be ne fi cio sus pen são du ran te al guns
me ses no ano de re fe rên cia, re ce be rá o va lor pro por ci o- 
nal ao me ses re ce bi dos.

Os va lo res pa gos se rão da se guin te for ma:

São Luís, terça-feira, 30 de novembro de 2021
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o Sampaio Corrêa já começa a planejar a temporada 2022. O clube definiu a lista de
atletas preferidos para continuar vestindo a camisa  no próximo ano

TRICOLOR

Sampaio já está de olho
na temporada 2022
NERES PINTO

E
n cer ra da 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 já co- 
me ça a pla ne jar a tem po ra da 

2022. O clu be de fi niu a lis ta de atle tas 
pre fe ri dos pa ra con ti nu ar ves tin do a 
ca mi sa  tri co lor e nas pró xi mas ho ras 
pu bli ca rá os no mes da que les que não 
mais in te res sam.

O téc ni co João Bri gat ti de ve rá per- 
ma ne cer no clu be, con for me os pri- 
mei ros con ta tos man ti dos com o pre- 
si den te Sér gio Fro ta. Fal tam pou cos 
de ta lhes pa ra as si na tu ra do con tra to.

En tre os atle tas que de ve rão con ti- 
nu ar es tão o go lei ro Luiz Da ni el, os 
za guei ros Alan Go dói e Nil son Jú ni or, 
os apoi a do res Mau rí cio, Fer rei ra e 
Eloir, e os ata can tes Pi men ti nha e 
Jack son.

Na fa se de ne go ci a ção es tá o la te- 
ral-es quer do Alyson, em pres ta do pe- 
lo Ce a rá. Es tes no mes têm o aval do 
téc ni co Bri gat ti. Os de mais di fi cil- 
men te se rão man ti dos.

O Sam paio de ve rá con ce der fé ri as a 
jo ga do res e fun ci o ná ri os du ran te to da 
es ta se ma na e o re tor no das ati vi da- 
des acon te ce rá na pri mei ra se ma na 
de ja nei ro. Des de já, co me ça a ser pla- 
ne ja do o gru po que de ve rá  ser mon- 
ta do pa ra a pró xi ma tem po ra da. Ao 
con trá rio do ano pas sa do, em 2022 a 
in ten ção é mon tar lo go uma equi pe 
for te pa ra a dis pu ta do Es ta du al, co- 
pas do Nor des te e do Bra sil. Na 
sequên cia, o ti me dis pu ta rá a Se gun- 
do na, on de pre ten de bri gar pe lo aces- 
so.

15º lu gar

Caí ram

O SAMPAIO ENCERROU PARTICIPAÇÃO NA SÉRIE B COM DERROTA PARA O AVAÍ, POR 2 X 1

A de le ga ção tri co lor re tor nou de 
San ta Ca ta ri na, on de o ti me fez sua úl- 
ti ma apre sen ta ção na Se gun do na e foi 
der ro ta do pe lo Avaí, por 2 a 1. Com o 
re sul ta do, o Sam paio caiu pa ra a 15ª 
co lo ca ção, mui to abai xo do pre vis to 
pe lo pre si den te Fro ta. A con sequên- 
cia mais de sa gra dá vel se rá a que da no 
ran king ge ral de clu bes da CBF.

Jo ga do res e co mis são téc ni ca cri ti- 
ca ram bas tan te a atu a ção do VAR, que 
de ci diu o pla car na mar ca ção de uma 
pe na li da de má xi ma aos 33 mi nu tos 
do se gun do tem po, cu ja co bran ça ini- 
ci al, fei ta por Edil son, foi de fen di da 
pe lo go lei ro Luiz Da ni el, po rém, re pe- 
ti da sob ale ga ção de que hou ve in va- 
são de área. Val dí via co brou e igua lou 
o mar ca dor. Até en tão, o Sam paio 
ven cia por 1 a 0, gol de Ci el, no pri mei- 
ro tem po. Na jo ga da in di vi du al, ele 
co lo cou a bo la por en tre as per nas do 
za guei ro Ale mão e ba teu sem chan ce 
de de fe sa pa ra o go lei ro Gled son, dei- 

xan do afli ta a tor ci da do Avaí até a vi- 
ra da aos 43 (gol de Re na to, de ca be ça). 
Ar ti lhei ro do clu be na com pe ti ção, 
com 9 gols, no en tan to, o ata can te Ci el 
não fa zia par te dos pla nos pa ra o ano 
que vem. Uma vi tó ria ou em pa te do 
Sam paio Cor rêa em Flo ri a nó po lis, 
pro vo ca ria a su bi da do CSA-AL pa ra a 
di vi são de eli te do fu te bol bra si lei ro. A 
com pe ti ção en cer rou com o Bo ta fo go 
(70 pon tos) cam peão e o Goiás vi ce 
(65). Co ri ti ba e  Avaí fi ca ram com 64 
pon tos e tam bém con quis ta ram o 
aces so.

O em pa te com o Con fi an ça por 0 a 
0 em Be lém e a der ro ta do Vas co pa ra 
o Lon dri na pro vo ca ram a que da do 
Re mo (43) pa ra a Sé rie C, jun ta men te 
com Vi tó ria (40), Con fi an ça (37) e Bra- 
sil de Pe lo tas 23. As va gas se rão pre en- 
chi das por Itu a no-SP, Tom ben se-MG, 
No voho ri zon ti no-SP e Cri ciú ma-SC.

BRASILEIRÃO

Ceará vai encarar o Fla
sem Vina e Gabriel Dias

VINA SOFRE LESÃO NA COXA E DESFALCA O VOVÔ NA PARTIDA

O Ce a rá en ca ra o Fla men go ho je, ter ça-fei ra (30), pe la
ro da da 36 da Sé rie A do Bra si lei rão. Em bom mo men to,
o Vovô quer sur pre en der o Fla men go, que aca bou de
per der a de ci são da Li ber ta do res, pa ra so mar três pon- 
tos fo ra de ca sa. O ti me de Ti a go Nu nes, no en tan to, te rá
des fal que im por tan te: o meia Vi na.

O atle ta foi subs ti tuí do na úl ti ma par ti da com do res
na co xa di rei ta e ain da é dú vi da nas ro da das se guin tes.
Jor gi nho de ve as su mir a po si ção no meio-cam po. Por
ou tro la do, Mes si as de ve vol tar ao ti me ti tu lar após um
trau ma na fa ce.

Pro vá vel ti me: João Ri car do, Igor, Luiz Otá vio, Mes si as
e Bru no Pa che co; Fa bi nho, Fer nan do So bral e Jor gi nho;
Men do za, Li ma e Ja el. Na ta be la, o Ce a rá é o oi ta vo com
49 pon tos.

Quem dis pu ta?
• Pal mei ras (cam peão da Li ber ta do res)
• Chel sea (cam peão da Li ga dos Cam peões
da Eu ro pa)
• Al Hi lal, da Ará bia Sau di ta (cam peão da
Cham pi ons da Ásia)
• Al Ahly, do Egi to (cam peão da Cham pi -
ons da Áfri ca)
• Monterrey, do Mé xi co (cam peão da
Cham pi ons da Con ca caf)
• Auc kland City, da No va Ze lân dia (re pre -
sen tan te no me a do pe la Oce a nia)
• Al Ja zi ra, dos Emi ra dos Ára bes (cam peão
da li ga dos Emi ra dos, re pre sen tan te do
país se de).

MUNDIAL DE CLUBES

Palmeiras pega Al Ahly ou Monterrey
A Fi fa sor te ou, em Zu ri que, na Suí ça, os

con fron tos do Mun di al de Clu bes, mar ca- 
do pa ra o pe río do de 3 a 12 de fe ve rei ro de
2022, nos Emi ra dos Ára bes Uni dos. 

O Pal mei ras vai en fren tar Al Ahly, do Egi- 
to, ou Monterrey, do Mé xi co, na se mi fi nal.

Me xi ca nos e egíp ci os, aliás, vol tam ao
ca mi nho do Ver dão. Na edi ção de 2020, o
Pal mei ras per deu pa ra o Ti gres na se mi fi- 
nal e foi ba ti do pe lo mes mo Al Ahly nos pê- 
nal tis na de ci são do ter cei ro lu gar.

O pri mei ro jo go da no va edi ção do tor- 
neio es tá de fi ni do: Auc kland City x Al Ja zi- 
ra. 

O ven ce dor des ta par ti da avan ça à fa se
se guin te e pe ga o Al Hi lal. Quem se guir vi- 
vo, en ca ra o Chel sea, da In gla ter ra, na se- 
mi fi nal.

O Pal mei ras é o re pre sen tan te da Amé ri- 
ca do Sul no tor neio pe la se gun da tem po- 
ra da se gui da de pois de con quis tar a Co pa
Li ber ta do res com vi tó ria so bre o Fla men go

no sá ba do pas sa do.
Es ta de ve ser a úl ti ma edi ção do Mun di al

de Clu bes de 2021 no atu al for ma to. A Fi fa
pla ne ja re for mu lar o tor neio pa ra fu tu ro,
com o au men to ex pres si vo no nú me ro de
clu bes, que che ga ria a 24.

COMANDO TÉCNICO

Flamengo já procura outro treinador

Re na to Gaú cho não é mais o téc ni co do
Fla men go. A de ci são foi to ma da pe la di re- 
to ria na se gun da-fei ra (29), após con ver sa
com o trei na dor. A saí da acon te ce de pois
da per da do tí tu lo da Li ber ta do res pa ra o
Pal mei ras, no úl ti mo sá ba do, em Mon te- 
vi déu, no Uru guai.

Mau ri cio Sou za, ex-sub-20 e que vi nha
sen do au xi li ar na co mis são de Re na to, co- 
man da rá o ti me até o fim do Cam pe o na to
Bra si lei ro. “O Clu be de Re ga tas do Fla- 
men go in for ma que, após con ver sa en tre
as par tes, o téc ni co Re na to Gaú cho não
co man da mais o ti me prin ci pal”, pu bli- 
cou o clu be nas re des so ci ais.

Com con tra to até o fim do ano, Re na to
já não se gui ria no clu be em 2022 por op- 
ção da di re to ria e do pró prio trei na dor. As
du as par tes con si de ra vam não ha ver mais
cli ma di an te do tra ba lho e dos re sul ta dos.
Res ta va a de ci são da rup tu ra ime di a ta ou
ao tér mi no do Bra si lei rão. Pe la ques tão da
lo gís ti ca de vol tar no mes mo voo e do lu to
pe la der ro ta, a di re to ria do Fla men go evi- 
tou ba ter o mar te lo na ca pi tal uru guaia.

In de pen den te men te do re sul ta do na
de ci são, a per ma nên cia do trei na dor pa ra

2022 já es ta va em xe que, fos se pe lo tra ba- 
lho, que não era bem ava li a do in ter na- 
men te, fos se por ati tu des no dia a dia que
ir ri ta vam jo ga do res. Na úl ti ma ter ça-fei ra,
dia do em pa te com o Grê mio, por exem- 
plo, Re na to não foi ao CT do pró prio clu be
gaú cho dar trei no pa ra os ti tu la res, o que
cau sou ir ri ta ção.

Sob o co man do de Re na to Gaú cho, o
Fla men go foi eli mi na do pa ra o Ath le ti co-
PR na se mi fi nal da Co pa do Bra sil e per- 
deu o tí tu lo da Li ber ta do res pa ra o Pal- 
mei ras. O trei na dor dei xa o ti me na vi ce-
li de ran ça do Bra si lei rão, com re mo tas
chan ces de tí tu lo.

No ves tiá rio do es tá dio Cen te ná rio, no
sá ba do, o cli ma já era de des pe di da. Re na- 
to as su miu a pa la vra na ro da de ora ção no
ves tiá rio e não con se guiu se gu rar as lá gri- 
mas. Em dis cur so ao elen co, o téc ni co dis- 
se que foi um pra zer tra ba lhar com es te
gru po de jo ga do res. Ao che gar ao ves tiá- 
rio, o trei na dor deu apoio a An dre as Pe rei- 
ra, que fa lhou no gol do tí tu lo do Pal mei- 
ras. Re na to co man dou o Fla men go em 38
jo gos, com 25 vi tó ri as, 8 em pa tes e 5 der- 
ro tas, um apro vei ta men to de 72,8%.

São Luís, terça-feira, 30 de novembro de 2021

https://banca.oimparcial.com.br/


oimparcial.com.br IMPAR Thayane Maramaldo
E-mail: maramaldothay@gmail.com 11

Um dos pontos altos da programação será o vídeo mapping na fachada do Palácio dos
Leões, um show de luz e som no coração do Centro Histórico de São Luís

Se le ção Ofi ci al – Lon gas

Se le ção Ofi ci al – Cur tas

Ses são Gue sa Er ran te

Fil me de en cer ra men to

SÃO LUÍS E IMPERATRIZ

Atrações do Natal do
Maranhão iniciam sexta

Reff sa

P
ra ças e ru as do Cen tro His tó ri- 
co de São Luís e de Im pe ra triz 
se rão pal co da vas ta pro gra- 
ma ção do Na tal do Ma ra nhão 

2021, que ini cia nes ta sex ta-fei ra (03). 
Um dos pon tos al tos da pro gra ma ção 
se rá o ví deo map ping na fa cha da do 
Pa lá cio dos Leões, um show de luz e 
som no co ra ção do Cen tro His tó ri co 
de São Luís, com ima gens que re me- 
tem à mú si ca, cul tu ra e his tó ria do Es- 
ta do. O es pe tá cu lo pros se gue até o dia 
6 de ja nei ro.

Com ple tan do a pro gra ma ção de 
aber tu ra do Na tal do Ma ra nhão, ain da 
na Pra ça Pe dro II, vi si tan tes po de rão 
con fe rir, até 30 de de zem bro, a Ca sa 
do Pa pai No el e Con ta ção de His tó ri as 
no pré dio da Ju ce ma; pal co com atra- 
ções no Pré dio João Gou lart; ne ve de 
quin ta a do min go no pré dio da Se tur; 
além de pre sé pio e ár vo re de Na tal na 
Pra ça da Mãe D’água.

A par tir do dia 4 de de zem bro, a im- 
po nen te es tru tu ra ar qui tetô ni ca do 
pré dio da Reff sa, que abri ga o Mu seu 
Fer ro viá rio de Por tuá rio do Ma ra- 
nhão, tam bém ofe re ce rá ou tras no vi-

Im pe ra triz

Ve ja abai xo a pro gra ma ção pre vis ta 
em São Luís:

Ve ja abai xo a pro gra ma ção pre vis ta 
em Im pe ra triz:

O SHOW DE VÍDEO MAPPING JÁ SE TORNOU UMA TRADIÇÃO NO NATAL DA CAPITAL 

da des cul tu rais que vão até 30 de de- 
zem bro.

A agen da con ta com des fi les na ta li- 
nos, atra ções cul tu rais, apa ri ções do 
Pa pai No el e mui to mais, de quin ta a 
do min go. Es pe ci al men te, no dia 18 de 
de zem bro, vi si tan tes po de rão apre ci- 
ar a Can ta ta Na ta li na, que trans mi ti rá 
a men sa gem de for ça, amor e es pe- 
ran ça ao pú bli co.

Na “Prin ce sa do To can tins”, o Cal- 
ça dão já re ce beu de co ra ção na ta li na e 
es tá ain da mais bo ni to, com lu zes e 
en fei tes por to da a es tru tu ra. Em Im- 
pe ra triz, a pro gra ma ção es pe ci al de 
aber tu ra ini cia no dia 4, com ár vo re de 
Na tal na Bei ra Rio, e ví deo map ping 
na Aca de mia Im pe ra tri zen se de Le- 
tras (AIL).

De 3 de de zem bro a 6 de ja nei ro:
– Pra ça Pe dro II – Ví deo map ping no 

Pa lá cio dos Leões;
De 3 a 30 de zem bro:

– Pra ça Pe dro II – Ca sa do Pa pai No el e 
Con ta ção de His tó ri as no pré dio da 
JU CE MA;
– Pra ça Pe dro II – Ne ve de quin ta a do- 
min go no pré dio da SE TUR;
– Pra ça Pe dro II – Pre sé pio e Ár vo re na 
Pra ça da Mãe D’Água.

De 4 a 30 de zem bro:
– Reff sa – Des fi les na ta li nos, atra ções 
cul tu rais, apa ri ções do Pa pai No el e 
mui to mais, de Quin ta a Do min go.
– Reff sa – Can ta ta Na ta li na no dia 18 
de de zem bro.

De 4 de de zem bro a 6 de ja nei ro:
– Cal ça dão do Co mér cio – De co ra ção 
e jo go de lu zes;
– Bei ra Rio – Ár vo re de Na tal, com pro- 
gra ma ção es pe ci al de aber tu ra;
– Aca de mia Im pe ra tri zen se de Le tras 
(AIL) – Vi deo Map ping

3ª EDIÇÃO

Mostra Internacional de Cinema de São Luís vai até hoje

NESTA EDIÇÃO DA MOSTRA FORAM SELECIONADOS MAIS DE 20 FILMES DE NACIONALIDADE BRASILEIRA E INTERNACIONAL

A Mos tra In ter na ci o nal de Ci ne ma
de São Luís é um fes ti val ci ne ma to- 
grá fi co gra tui to que exi be um pa no ra- 
ma in ter na ci o nal do ci ne ma con tem- 
po râ neo com uma mos tra de cur tas e
lon gas-me tra gens iné di tos no Bra sil.
A pro pos ta é pro mo ver a di ver si da de
ci ne ma to grá fi ca se es ten den do des de
a pla ta for ma de exi bi ção até o gê ne ro,
na ci o na li da de, te má ti ca e uso da lin- 
gua gem ci ne ma to grá fi ca.

A ter cei ra edi ção da Mos tra In ter- 
na ci o nal de Ci ne ma de São Luís acon- 
te ce rá in te gral men te on li ne, atra vés
do si te ofi ci al do even to (mos tra sa o- 
luis.com). O fes ti val en cer ra nes ta ter- 
ça, 30 de no vem bro.

Fo ram se le ci o na dos mais de 20 fil- 
mes de na ci o na li da de bra si lei ra e in- 
ter na ci o nal, com des ta que pa ra obras
pro du zi das no Irã, Itá lia, Ca na dá, Ar- 
gen ti na e Chi na, que se des ta ca ram
em pres ti gi a dos fes ti vais de ci ne ma
co mo Fes ti val de Can nes, Lo car no, Ve- 
ne za, To ri no e Ber lim. A cu ra do ria
des ta edi ção da mos tra foi for ma da
por Lu cas Sá, Mar cos Ponts, Raf fa e le
Pe tri ni, Ju li a na Men des e Ruy Cas tro.

Nes ta edi ção, o pú bli co po de rá vo- 
tar no si te pa ra es co lher o me lhor cur- 
ta-me tra gem e me lhor lon ga-me tra- 
gem da se le ção ofi ci al.

Es ta edi ção da Mos tra In ter na ci o- 

nal de Ci ne ma de São Luís se rá a pri- 
mei ra a acon te cer in tei ra men te on li- 
ne, evi tan do aglo me ra ções de vi do a
atu al con jun tu ra da pan de mia do CO- 
VID-19; tam bém há o in tui to de apro- 
xi mar os es pec ta do res de to dos os
mu ni cí pi os do Ma ra nhão que não
pos su em sa las de ci ne ma, de mo cra ti- 
zan do o aces so a fil mes na ci o nais e
in ter na ci o nais.

A pri mei ra edi ção da Mos tra In ter- 
na ci o nal de Ci ne ma de São Luís nas- 
ceu em 2017 on de lo tou to das as su as
ses sões no Ci ne Praia Gran de, exi bin- 
do fil mes ain da iné di tos no Bra sil.

1. Bo tox (Irã – 2020), de Ka veh Ma- 
zahe ri

2. Car ro Rei (Bra sil – 2021), de Re na- 
ta Pi nhei ro

3. La Ca sa Dell’Amo re (Itá lia –
2020), de Lu ca Fer ri

4. Le Bruit Des Mo teurs (Ca na dá –
2021), de Phi lip pe Gré goi re

5. Câmp de Ma ci (Ro mê nia – 2020),
de Eu gen Je be le a nu

1. Si de ral (Bra sil – 2021), de Car los
Se gun do

2. Noi te de Se res ta (Bra sil – 2021),
de Sá vio Fer nan des e Mu niz Fi lho

3. San Jo sé de los Hu mil des (Ar gen- 
ti na – 2021), de Her nán Pa ga ni ni

4. Ple a su re (Ar gen ti na – 2020), de
Her nán Pa ga ni ni

5. Can ni bal (Irã – 2021), de Ra min
Sa ma ni

6. Brown Night (Chi na – 2021), de
Cobb Li

7. God Dress You (Itá lia – 2021), de
Mat tia Epi fa ni

8. Ou ro Pa ra o Bem do Bra sil (Bra sil
– 2021), de Gregory Baltz

9. Sub ject to Ar ti cle (Irã – 2021), de
Hos sein Es ba ti

10. O Du rião Proi bi do (Bra sil –
2021), de Txai Fer raz

11. Ter ra No va (Bra sil – 2021), de Di- 
e go Bau er

12. Llu e ve (Mé xi co – 2021), de Ma- 
ga li Ro cha Don na di eu e Ca ro li na Cor- 
ral Pa re des

1. Ma cho Car ne (Bra sil – 2021), de
Ge or ge Pe dro sa

2. Vê nus de Ni ke (Bra sil – 2021), de
An dré Antô nio

3. Saint-Nar cis se (Ca na dá – 2020),
de Bru ce La Bru ce

1. Ful ci Talks (Itá lia – 2021), de An- 
to ni et ta de Lil lo

CULTURA MARANHENSE

Livro sobre Murais da
Memória será lançado hoje

LIVRO MOSTRA PROJETO QUE HOMENAGEIA OS MESTRES

O lan ça men to do li vro “Amo, Po e ta e Can ta dor: Mu- 
rais da Me mó ria pe lo Ma ra nhão” já tem da ta mar ca da
pa ra acon te cer. Se rá nes ta ter ça-fei ra, dia 30 de no vem- 
bro, a par tir das 19h, no ca nal do ar tis ta plás ti co Gil Le- 
ros, no Youtube – https://youtube.com/user/gil le ros. O
li vro (do cu men tal), de au to ria da ci en tis ta so ci al Thayná
Ro sa e do graf fi tei ro Gil Le ros, con ta um pou co da his tó- 
ria do Pro je to “Amo, Po e ta e Can ta dor”, en tre la ça da às
his tó ri as dos mes tres de Bum ba meu Boi que fo ram ho- 
me na ge a dos nos mu rais.

A ‘Li ve’ de lan ça men to do li vro te rá uma ho ra e meia
de du ra ção (1h30min), e con ta rá com a pre sen ça não só
dos seus au to res, mas de du as mes tras da Cul tu ra Po pu- 
lar do Ma ra nhão: Na dir Cruz, do Bum ba meu Boi da Flo- 
res ta de Apolô nio Melô nio, e Re gi na Ave lar, do Bum ba
meu Boi de Le o nar do, ou Boi da Li ber da de. O ba te-pa po
se rá me di a do pe la ar tis ta e pro du to ra cul tu ral Nan da
Pre tah.

O li vro é re sul ta do das ações do Pro je to “Amo, Po e ta e
Can ta dor”, ini ci a das em 2015, por meio das quais fo ram
ho me na ge a dos, até es te ano de 2021, 16 mes tres de gru- 
pos de Bum ba meu Boi do Ma ra nhão. E são exa ta men te
es ses mes tres, e os gran des mu rais fei tos em sua ho me- 
na gem, que es tão re tra ta dos no li vro, re che a do de be los
tex tos e ima gens.

O exem plar já es tá na grá fi ca pa ra a im pres são de 500
có pi as, que se rão en tre gues/do a das em es co las, pon tos
de cul tu ra e ins ti tui ções cul tu rais do Bra sil.

CONFIRMADO!

Homem-Aranha terá
mais três filmes no MCU

PRODUTORA AMY PASCAL COLOCOU UM FIM AO MISTÉRIO 

O mis té rio so bre o fu tu ro do Ho mem-Ara nha che gou
ao fim e a Sony con fir mou que não ape nas Tom Hol land
vol ta rá pa ra o pa pel do he rói co mo a par ce ria com
o Mar vel Stu di os vai con ti nu ar mes mo de pois de Sem
Vol ta pa ra Ca sa. De acor do com a pro du to ra Amy Pas cal,
a fór mu la de su ces so que vi mos até aqui vai con ti nu ar e
que a ideia é fa zer mais três fil mes do Ami gão da Vi zi- 
nhan ça.

Em en tre vis ta ao Fan dan go, a exe cu ti va co lo cou um
fim ao mis té rio que ti rou o so no de mui ta gen te — in- 
cluin do par te do elen co. “Es te não se rá o úl ti mo fil me
que fa re mos com a Mar vel e não é o úl ti mo Ho mem-
Ara nha”, afir mou ca te gó ri ca. “Es ta mos pron tos pa ra fa- 
zer o pró xi mo fil me com Tom Hol land e a Mar vel. Nós
pen sa mos es sa his tó ria ini ci al men te co mo três lon gas e
ago ra que re mos mais três”.

E há vá ri os pon tos im por tan tes des sa de cla ra ção. A
prin ci pal de las é que o Ho mem-Ara nha vai con ti nu ar
atre la do ao Uni ver so Ci ne ma to grá fi co da Mar vel (MCU,
na si gla em in glês). Es sa era uma dú vi da que pai rou so- 
bre to da a pro du ção, já que nem mes mo os ato res sa bi- 
am se o he rói iria con ti nu ar a con vi ver no mes mo uni- 
ver so que os Vin ga do res ou se o mul ti ver so se ria usa do
jus ta men te pa ra ti rá-lo des se mun do.

Uma das te o ri as que sur giu, in clu si ve, apon ta va que o
fei ti ço do Dou tor Es tra nho (Be ne dict Cum ber bat ch) fa- 
ria com que to dos es que ces sem a iden ti da de se cre ta do
he rói, in cluin do seus ali a dos. Com is so, ele po de ria ser
le va do pa ra um can to do mul ti ver so — mais es pe ci fi ca- 
men te o da Sony — e vi ve ria lá em aven tu ras au to con ti- 
das. Con tu do, ago ra a gen te sa be que is so não vai mais
ser ne ces sá rio e que Pe ter Par ker vai po der lu tar ao la do
de seus com pa nhei ros na no va tri lo gia.

São Luís, terça-feira, 30 de novembro de 2021

https://banca.oimparcial.com.br/
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Réveillon em Atins I

O bar Azei te & Sal Praia, de Gus ta vo La go e
Ed gard Ma ga lhães, vai re cep ci o nar nes ta
quin ta-fei ra (2), às 19h30, uma noi te de
char me e drinks pa ra lan çar ofi ci al men te o
me lhor ré veil lon dos Len çóis Ma ra nhen ses
pa ra 2022. Já sa be mos por meio de al gu mas
di vul ga ções ex tra-ofi ci ais que o Ano No vo
or ga ni za do pe la pou sa da Atins Char me
Cha lés vai ser pa ra es tou rar a bo ca do ba lão
em ma té ria de ele gân cia e so fis ti ca ção.

Réveillon em Atins II

Uma das pou sa das mais bem ava li a das
nos por tais de hos pe da gem do Bra sil, a Atins
Char me Cha lés, ge ren ci a da por An na Te re sa
Ra mus, pro me te mui tas no vi da des, en tre
elas a inau gu ra ção do Char me Be a ch Bar,
que vai dei xar a pa ra di sía ca praia de Atins,
mui to mais ir re sis tí vel, com uma pro pos ta
de mui to con for to, tran qui li da de e acon che-
go. A sua inau gu ra ção es tá pre vis ta pa ra o
dia 27 de de zem bro.

Na úl ti ma sex ta-fei ra, o pre si den -
te da OAB Ma ra nhão, Thi a go Di az, re -
ce beu a me da lha “Ami gos da Ma ri -
nha”, em ce rimô nia re a li za da na Ca -
pi ta nia dos Por tos. A con de co ra ção
acon te ce to dos os anos em alu são ao
Dia Na ci o nal do Ami go da Ma ri nha e
pres ta ho me na gem a au to ri da des ci -
vis e mi li ta res, além de ou tras ins ti -
tui ções, que não pos su em vín cu los
com a Ma ri nha, mas for ta le cem a
ins ti tui ção de al gu ma ma nei ra. A Or -
dem Ma ra nhen se, por meio da Co -
mis são de Di rei to Ma rí ti mo, Por tuá -
rio e Adu a nei ro, cum pre um pa pel
im por tan te nes se ce ná rio, dan do vi -
si bi li da de aos acon te ci men tos do se -
tor ma rí ti mo. Pa ra béns ao pre si den -
te Thi a go Di az.

O pre si den te da FI E MA,
Edil son Bal dez, re ce -
beu o se cre tá rio mu ni -
ci pal de Tu ris mo de
São Luís, Sau lo San tos,
na úl ti ma sex ta-fei ra
(26), na Ca sa da In dús -
tria Al ba no Fran co, pa -
ra uma reu nião. O ob -
je ti vo do en con tro foi
es trei tar o re la ci o na -
men to en tre o ór gão do
mu ni cí pio e a en ti da de
em pre sa ri al, ali nhan -
do os ob je ti vos da FI E -
MA às ações que a se -
cre ta ria pla ne ja re a li -
zar nos pró xi mos anos.

Nes ta quar ta-fei ra (1º),
na As so ci a ção Co mer -
ci al do Ma ra nhão
(ACM) acon te ce o Prê -
mio Em pre sa do Ano
Ci clo 2019 (PEA 2019).
Fo ram elei tas em vo ta -
ção di re ta pe los as so -
ci a dos da ACM, as em -
pre sas: o Blue Tree São
Luís (Ca te go ria Gran de
Em pre sa, co man da do
pe la di re to ra Ja ci ra
Haic kel-fo to), o Res -
tau ran te Fei jão de Cor -
da (Mi cro e Pe que na
Em pre sa); e Fon mart
Tec no lo gia (Mé dia Em -
pre sa).

Bistrô e Boteco no Pátio Norte

O Pá tio Nor te Shop ping inau gu ra nes ta ter ça-
fei ra (30) o Bis trô e Bo te co, res tau ran te es pe ci a-
li za do em co zi nha bra si lei ra, chur ras co e pe tis- 
cos. Es sa se gun da inau gu ra ção em me nos de 15
di as – a ou tra foi a Ca sa Frei tas na se ma na pas sa- 
da – con so li da o em pre en di men to co mo um dos
que mais cres ce no seu seg men to na Gran de
Ilha. So men te nes te ano, mais de 20 no vas lo jas
fo ram inau gu ra das no Pá tio Nor te. “Es ta mos em
fran ca ex pan são com cres ci men to con tí nuo de
ven da e flu xo de pes so as”, co me mo ra o su pe rin-
ten den te do Pá tio Nor te, Thi a go Car va lho. 

Novembro Azul

Ao lon go do mês a Fri bal re a li zou uma sé rie
de ações com a di vul ga ção de car ta zes e ma te ri- 
ais in for ma ti vos pa ra cons ci en ti zar seus fun ci o- 
ná ri os so bre o No vem bro Azul, que aler ta so bre
cân cer de prós ta ta e a im por tân cia da saú de dos
ho mens. Além dis so, fo ram re a li za das pa les tras
nas di ver sas uni da des do gru po, pa ra os co la bo- 
ra do res, com in for ma ções mais de ta lha das so- 
bre a pre ven ção, tra ta men tos, sin to mas e a im- 
por tân cia do di ag nós ti co pre co ce. No Bra sil, es- 
ti ma-se mais 65.840 no vos ca sos de cân cer de
prós ta ta pa ra ca da ano do tri ê nio de 2020-2022.

Caravana Mais Turismo

A Ca ra va na Mais Tu ris mo, pro mo vi da pe la
Se cre ta ria de Es ta do do Tu ris mo (Se tur-MA), es- 
tá, des de on tem (e se gue até dia 3 de de zem bro),
nos po vo a dos de Sa tu ba e Bu ri ti zal, no mu ni cí- 
pio de San to Ama ro. Lá es tão sen do ofer ta dos de
for ma gra tui ta cur sos de ca pa ci ta ção por meio
do Pro gra ma “Mais Qua li fi ca ção e Tu ris mo”,
além da re a li za ção de pa les tra e blitz de sen si bi- 
li za ção con tra a ex plo ra ção de cri an ças e ado- 
les cen tes, atra vés do “Mais In fân cia Mais Tu ris- 
mo”. Ao fi nal de ca da cur so os par ti ci pan tes re- 
ce be rão os cer ti fi ca dos de qua li fi ca ção.

Pra curtir

A can to ra Al ci o ne,
que aca ba de com -
ple tar 74 anos, é ca pa
da re vis ta El le Vi ew
de no vem bro, on de
pro ta go ni za uma en -
tre vis ta em que fa la
so bre a im por tân cia
das vo zes fe mi ni nas
no sam ba: “O sam ba
é um uni ver so mui to
mas cu li no”. dis pa rou.

Na en tre vis ta, a can -
to ra fa la da ex pec ta -
ti va pa ra “Mar rom, o
Mu si cal” atu al men te
em fa se de pro du ção,
em pro je to ca pi ta ne -
a do por Jô San ta na (
ide a li za dor e pro du -
tor da Tri lo gia do
Sam ba) e com tex to e
di re ção de Mi guel Fa -
la bel la.

E por fa lar na pro du -
ção do mu si cal, já é
gran de a pro cu ra pe -
las va gas dos dois
cur sos gra tui tos que
a Fa to Pro du ções vai
pro mo ver em São
Luís em ja nei ro pró xi -
mo, com pa tro cí nio
da Equa to ri al Ma ra -
nhão e Go ver no do
Es ta do via Lei Es ta -
du al de In cen ti vo à
Cul tu ra

A APAE de São Luís
re a li za nes sa ter ça-
fei ra (30), o lan ça -
men to da Cam pa nha
Na tal So li dá rio 2021,
“So li da ri e da de que
Ali men ta e Trans for -
ma”.

A cam pa nha tem o
ob je ti vo de ar re ca dar
re cur sos pa ra man ter
as ações so ci o e du ca -
ti vas de sen vol vi das
pe la Es co la Eney
San ta na, man ti da
pe la ins ti tui ção.

São Luís, terça-feira, 30 de novembro de 2021

Nosso papel tá on, 
tá impresso,  todo dia


