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No Brasil, criar um partido político é mais 
lucrativo e do que criar uma empresa e obter 
sucesso. Com 33 partidos registrados no Tri-
bunal Superior Eleitoral, cada legenda tem 
um “dono” no comando nacional, que man-
tém controle rigoroso sobre as “filiais”, cha-
madas de diretórios regionais e municipais.
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A entrada de Bolsonaro já havia sido anunciada pelo partido para o próximo dia 22, mas
foi adiada após o presidente ficar insatisfeito com uma aliança eleitoral em São Paulo

Em bai xa da bra si lei ra em
Bah rein

FILIAÇÃO ADIADA

PL avalia destino de
aliança com Bolsonaro

A cú pu la do PL pla ne ja fa zer uma
sé rie de reu niões for mais e in for mais
pa ra ajus tar um acor do que ain da
per mi ta a fi li a ção do pre si den te Jair
Bol so na ro. Pou cas ho ras de pois de
adi ar o even to de fi li a ção do che fe do
Exe cu ti vo, o pre si den te do par ti do,
Val de mar Cos ta Ne to, li gou pa ra
mem bros da le gen da pa ra cha mar pa- 
ra um jan tar na sua ca sa, em Mo gi das
Cru zes (SP), no úl ti mo do min go
(14/11).

Es tá pre vis to ain da um even to pa ra
ho je, quar ta-fei ra (17/11), com a par- 
ti ci pa ção de in te gran tes da Exe cu ti va
Na ci o nal e das ban ca das na Câ ma ra e
do Se na do da si gla. Es se en con tro já
es ta va mar ca do an tes da de ci são de
adi ar a fi li a ção de Bol so na ro. As du as
reu niões vão pre ce der uma con ver sa
en tre Val de mar e Bol so na ro, que de ve
acon te cer as sim que o pre si den te da
Re pú bli ca vol tar ao Bra sil.

A en tra da de Bol so na ro já ha via si- 
do anun ci a da pe lo par ti do pa ra o pró- 
xi mo dia 22, mas foi adi a da após Bol- 
so na ro fi car in sa tis fei to com uma ali- 
an ça elei to ral em São Pau lo. “Te nho
mui ta coi sa a con ver sar com o Val de- 
mar Cos ta Ne to ain da. Afi nal de con- 
tas, não é a mi nha ban dei ra que vai fi- 
car iso la da no par ti do de le. Que re mos
um pro je to de Bra sil e o dis cur so não é

ape nas o meu, mas do pre si den te do
par ti do tam bém, nós es tar mos per fei- 
ta men te ali nha dos”, afir mou Bol so- 
na ro nes te do min go, 14, du ran te vi si- 
ta à fei ta Du bai Air Show, nos Emi ra- 
dos Ára bes Uni dos.

Lo go de pois, Val de mar Cos ta Ne to
di vul gou uma men sa gem pa ra os par- 
la men ta res do par ti do, no qual in for- 
mou que adi ou a fi li a ção após “in ten- 
sa tro ca de men sa gens na ma dru ga da
des te do min go com o pre si den te Jair
Bol so na ro”.

No mai or co lé gio elei to ral do País, o
PL quer apoi ar a can di da tu ra do vi ce-
go ver na dor Ro dri go Gar cia (PSDB) ao
Pa lá cio dos Ban dei ran tes. Já Bol so na- 
ro quer ter um pa lan que di fe ren te no
Es ta do e não acei ta apoi ar um apa dri- 
nha do do go ver na dor João Do ria
(PSDB-SP), seu ri val. O pre si den te de- 
se ja que o mi nis tro da In fra es tru tu ra,
Tar cí sio de Frei tas, dis pu te a su ces são
de Do ria.

O se na dor Wel ling ton Fa gun des
(PL-MT) foi con vi da do pe lo pre si den- 
te do par ti do pa ra o jan tar de ho je,
mas dis se que não vai po der com pa- 
re cer por que par ti ci pa de um even to
so bre Pan ta nal no seu Es ta do.

O par la men tar de cla rou que ain da
não há pers pec ti va de de fi ni ção so bre
um acor do en tre o par ti do e Bol so na- 
ro. “Tem al guns de ta lhes que têm que
ser re sol vi dos ain da. Pe diu pa ra ter
pru dên cia por que não adi an ta apres- 
sar a coi sa”, dis se ao Es ta dão/Bro ad- 
cast Po lí ti co.

Na ten ta ti va de um

acor do, a cú pu la do PL

su ge riu Tar cí sio co mo

can di da to ao Se na do

por Goiás. O que não

agra da aos

bol so na ris tas, que

ve tam qual quer ali an ça

com o gru po de Do ria.

Em São Pau lo, o PL faz par te da ba- 
se do go ver no es ta du al e tem o con- 
tro le de ór gãos im por tan tes na área
de in fra es tru tu ra.

O de pu ta do Jo sé Ro cha (PL-BA) de-
cla rou que Cos ta Ne to pe diu a Bol so- 
na ro “um tem po pa ra ad mi nis trar a
ques tão”. A ex pec ta ti va é que um
acor do só se ja de ba ti do a par tir de
quin ta-fei ra, 18, quan do o che fe do
Po der Exe cu ti vo vol ta ao País. “Quan- 
do ele vol tar ao Bra sil é que o Val de-
mar vai sen tar com o pre si den te pa ra
po der ad mi nis trar es sa ques tão lá em
São Pau lo”, dis se Ro cha.

O par la men tar ava li ou que é na tu-
ral que to do can di da to a pre si den te
te nha São Pau lo co mo fo co prin ci pal
e, mes mo que um acor do es te ja in de-
fi ni do, ain da vê chan ce de man ter a fi- 
li a ção de Bol so na ro. “Po lí ti ca é con- 
ver sa. As par tes têm que ce de rem. Na- 
da que ve nha in vi a bi li zar es sa for ma- 
ta ção que es tá já acer ta da”, dis se.

NO ORIENTE MÉDIO

Bolsonaro exalta feitos na economia e no combate à covid

O CHEFE DO EXECUTIVO ESTÁ EM BAHREIN E CUMPRE O QUARTO DIA DE AGENDA POR DIVERSOS PAÍSES DO GOLFO PÉRSICO

O pre si den te Jair Bol so na ro afir- 
mou nes ta ter ça-fei ra (16/11) que a
eco no mia bra si lei ra bem co mo a ação
con tra a co vid-19 fo ram bem exe cu ta- 
das no Bra sil du ran te a pan de mia. 

O che fe do Exe cu ti vo es tá em Bah- 
rein e cum pre o quar to dia de agen da
por di ver sos paí ses do Gol fo Pér si co.
Ain da na ma nhã de ho je, o pre si den te
tam bém inau gu rou uma em bai xa da
bra si lei ra no país.

“O Bra sil foi um dos cin co paí ses
que me lhor se com por ta ram na eco- 
no mia por oca sião da pan de mia e
tam bém se com por tou mui to bem no
tra ta men to no com ba te ao ví rus. Ter- 
mi na mos 2020 com mais pes so as com
car tei ra as si na da do que em 2019.
Gas ta mos em tor no de US$ 110 bi- 
lhões nes sa cau sa, não só com mei os e
me di ca men tos, bem co mo aten den- 
do aque les que per de ram seus em pre- 

gos por uma po lí ti ca não com pro va da
de lock down. Mas ter mi na mos 2020,
co me ça mos 2021 e es ta mos qua se
ter mi nan do (o ano) com a pos si bi li- 
da de de cres cer mos 5% na eco no mia,
com uma boa equi pe, bem co mo com
o mi nis tro da Eco no mia, Pau lo Gue- 
des, que bem sa be tra tar es sa ques- 
tão. A eco no mia, com to da cer te za, a
sua di ri gi bi li da de tem que ca ber a
pes so as com pe ten tes. Gra ças a Deus,
te mos is so no Bra sil”, afir mou fren te a
reis e xei ques.

Bol so na ro ain da des ta cou a ges tão
da mi nis tra da Agri cul tu ra e Pe cuá ria,
Te re za Cris ti na, que tam bém es tá na
co mi ti va, ao afir mar so bre a im por- 
tân cia das ex por ta ções bra si lei ras. 

“Te mos tam bém uma pes soa fan- 
tás ti ca, uma se nho ra que tem con du- 
zi do a nos sa po lí ti ca [de agri cul tu ra e
pe cuá ria] no mun do to do. E, ca da vez

mais, tem ocu pan do o mes mo es pa ço
no ter re no, ex por ta mos mais, pe la
pro du ti vi da de e pe la for ma co mo nos
em pe nha mos nes sa ques tão. O mun- 
do es tá aber to pa ra to dos, o Bra sil
tam bém es tá aber to aos se nho res.
Não fal tam opor tu ni da des, na es tru-
tu ra, na de fe sa, no tu ris mo”, dis se em
mais uma cla ra ten ta ti va de atrair in- 
ves ti men tos ao país tu pi ni quim.

Ain da na ma nhã des ta ter ça, o pre- 
si den te inau gu rou uma em bai xa da
bra si lei ra em Ma na ma, no Bah rein.
Em um bre ve dis cur so, no qual afir- 
mou es tar emo ci o na do com a opor tu- 
ni da de, Bol so na ro foi re ce bi do lo go
após a ce rimô nia pe lo rei do país Ha-
mad Bin Isa Al-Kha li fa.

Jans sen

Me ga Va ci na ção

CO VID-19

Mi nis té rio da Saú de
re duz in ter va lo de
re for ço e am plia pú bli co

O Mi nis té rio da Saú de anun ci ou, ho je (16), a re du ção
do in ter va lo de tem po pa ra apli ca ção da do se de re for ço
da va ci na con tra a co vid-19 dos atu ais seis me ses pa ra
cin co me ses. A de ci são, que se rá im ple men ta da pe las
se cre ta ri as de Saú de dos es ta dos e mu ni cí pi os, con tem- 
pla to das as pes so as aci ma de 18 anos, in de pen den te- 
men te do gru po etá rio ou pro fis são. In clu si ve aque las
que re ce be ram a Jans sen, que pas sa a con tar com uma
se gun da do se – apli ca da dois me ses após a pri mei ra – e a
do se de re for ço.

“Já tí nha mos au to ri za do a apli ca ção des ta do se de re- 
for ço, ou adi ci o nal, pa ra to dos aque les que ti nham to- 
ma do a se gun da do se há mais de seis me ses e que ti ves- 
sem [mais de] 60 anos. Ago ra, gra ças às in for ma ções ad- 
vin das dos es tu dos ci en tí fi cos re a li za dos pa ra ava li ar a
apli ca ção da ter cei ra do se – e dos quais já te mos da dos
pre li mi na res -, de ci di mos am pli ar es ta do se de re for ço
pa ra to dos aque les aci ma de 18 anos de ida de que te- 
nham to ma do a se gun da do se há mais de cin co me ses”,
dis se o mi nis tro da Saú de, Mar ce lo Quei ro ga. Ele ga ran- 
tiu que o es to que de imu ni zan tes se rá su fi ci en te pa ra
aten der à de man da. Atu al men te, há 12,47 mi lhões de
pes so as ap tas a re ce ber a do se adi ci o nal.

Se gun do o Mi nis té rio da Saú de, mais de 350 mi lhões
de do ses das va ci nas con tra a co vid-19 já fo ram dis tri- 
buí das pa ra to do o país, e mais de 297 mi lhões já fo ram
apli ca das ao lon go de on ze me ses. Mais de 157 mi lhões
de pes so as to ma ram ao me nos uma do se do imu ni zan te
– nú me ro que, se gun do a pas ta, re pre sen ta 88% do pú- 
bli co-al vo pre vis to no pla no na ci o nal de va ci na ção con- 
tra a do en ça. No en tan to, cer ca de 21 mi lhões de pes so as
ain da não re tor na ram pa ra to mar a se gun da do se na da- 
ta pre vis ta.

Se gun do a se cre tá ria ex tra or di ná ria de En fren ta men- 
to à Co vid-19, Ro sa na Me lo, pes so as na fai xa en tre 25 e
34 anos for mam a mai o ria dos que ain da não com pa re- 
ce ram pa ra to mar a se gun da do se. Ana li san do qual va ci- 
na as pes so as que não com ple ta ram o ci clo va ci nal re ce- 
be ram, a se cre tá ria aven ta a hi pó te se de que, além de
ou tros fa to res (co mo a di fi cul da de de en con tra rem tem- 
po pa ra re tor nar ao pos to de va ci na ção), as re a ções ca- 
rac te rís ti cas de ca da imu ni zan te po dem es tar de ses ti- 
mu lan do al gu mas pes so as.

“Al gu mas [va ci nas], de fa to, tra zem [cau sam] al guns
efei tos ad ver sos que pas sam em um ou dois di as. A po- 
pu la ção tem que es tar cons ci en te dis so. Tem que es tar
aler ta e sa ber que es tes efei tos são es pe ra dos e acon te- 
cem”, co men tou Ro sa na, des ta can do que, jun to com as
re co men da ções de uso de más ca ra, dis tan ci a men to so- 
ci al e hi gi e ni za ção das mãos fre quen te e ade qua da, a va- 
ci na ção vem pro por ci o nan do a re du ção do nú me ro de
ca sos gra ves da do en ça e, con se quen te men te, das in ter- 
na ções e mor tes.

“Ho je, nós te mos, no Bra sil, 21,11 mi lhões de pes so as
que es tão ap tas a to mar a se gun da do se da va ci na e, as- 
sim, com ple ta rem seu es que ma va ci nal”, in for mou a se- 
cre tá ria. “Além dis so, os es tu dos têm mos tra do que, a
par tir do quin to ou sex to mês, in de pen den te men te do
imu ni zan te uti li za do, há sim uma ne ces si da de de re for- 
çar mos nos so sis te ma imu no ló gi co to man do uma do se
de re for ço”, acres cen tou a se cre tá ria. “Se al gum es ta do
fi zer se pa ra do, di fe ren te, pre ju di ca rá mui to o nos so pla- 
ne ja men to.”

Ou tra mu dan ça anun ci a da pe la pas ta diz res pei to
à va ci na da Jans sen que era apli ca da em do se úni- 
ca e pas sa rá a ter du as do ses.

“No iní cio, a re co men da ção era de que es ta va ci na
fos se de do se úni ca. Ho je, sa be mos que é ne ces sá ria es ta
pro te ção adi ci o nal. En tão, quem já to mou a Jans sen,
ago ra vai to mar a se gun da do se do mes mo imu ni zan te.
E, lá adi an te, cin co me ses após [a se gun da do se], um re- 
for ço com imu ni zan te di fe ren te”, dis se Quei ro ga. A se- 
gun da do se da Jans sen de ve rá ser mi nis tra da a par tir de
dois me ses da pri mei ra apli ca ção.

O mi nis tro da Saú de par ti ci pou es ta ma nhã da ce- 
rimô nia de lan ça men to da cam pa nha Me ga Va ci na ção,
mar ca da pa ra o pe río do de 20 e 26 de no vem bro. Pa ra
es ti mu lar a po pu la ção a to mar to das as do ses re co men- 
da das da va ci na e com ple tar o ci clo de imu ni za ção, o
mi nis té rio con ta com a am pli a ção do ho rá rio de fun ci o- 
na men to dos pos tos de va ci na ção du ran te a ini ci a ti va.

“Já te mos uma das cam pa nhas de va ci na ção con tra a
co vid-19 mais im por tan tes do mun do, ten do ul tra pas- 
sa do os Es ta dos Uni dos em re la ção ao [per cen tu al da]
po pu la ção imu ni za da, mas te mos que avan çar ain da
mais pa ra que não acon te ça o que es tá ocor ren do em al- 
guns paí ses da Eu ro pa, on de ob ser va mos um au men to
do nú me ro de ca sos”, aler tou o mi nis tro, re fe rin do-se a
paí ses co mo a Ale ma nha, que, na se ma na pas sa da, vol- 
tou a anun ci ar me di das res tri ti vas pa ra con ter o re cru- 
des ci men to da do en ça.

São Luís, quarta-feira, 17 de novembro de 2021

https://banca.oimparcial.com.br/
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O diretor-tesoureiro da OAB, Kaio Saraiva, foi eleito presidente da instituição com pouco
mais de 4 mil votos para o triênio 2022/2024. Eleição foi disputada voto a voto até o final

ADVOCACIA MARANHENSE

Kaio Saraiva é eleito
presidente da OAB/MA
SAMARTONY MARTINS

O
ad vo ga do Kaio Sa rai va é o 
no vo pre si den te da Or dem 
dos Ad vo ga dos do Bra sil 
sec ci o nal Ma ra nhão 

(OAB/MA) pa ra o tri ê nio 2022/2024. 
De 11.642 ap tos a vo tar com pa re ce- 
ram ao plei to 9.940 vo tan tes, sen do 
que des tes 4.384 vo tos que cor res pon- 
dem 46,19% dos vo tos vá li dos, re sul- 
ta do que deu a vi tó ria pa ra a cha pa 4 
en ca be ça da por Kaio Sa rai va, apoi a do 
pe lo atu al pre si den te, Thi a go Di az. Já 
Di e go Sá ob te ve  43,76% com 4.154; 
Mi sa el Ro cha te ve 5,24% com 510 vo- 
tos e Gus ta vo Car va lho 4% com 433 
vo tos.

Com o re sul ta do fi nal de sua vi tó ria 
no fi nal da tar de des ta ter ça-fei ra (16), 
Kaio Sa rai va foi car re ga do nos bra ços 
por ami gos e apoi a do res de sua cam- 
pa nha. Com pro pos ta de va lo ri za ção 
da ad vo ca cia ma ra nhen se, ca pa ci ta- 
ção, con di ções se gu ras e con for tá veis 
de tra ba lho pa ra que a clas se pos sa 
exer cer me lhor o seu ofí cio. Em seu 
dis cur so após a vo ta ção, o pre si den te 
elei to afir mou que hon ra rá to dos os 
vo tos e que fa rá uma ges tão com fo co 
em to dos. “Não te nho pa la vras pa ra 
des cre ver o ta ma nho o ta ma nho da 
ale gria e da emo ção que es tou sen tin- 
do nes te mo men to. Que ro agra de cer a 
to dos que acre di ta ram nes ta ca mi- 
nha da bo ni ta, lin da ba se a da em pro- 
pos tas. Obri ga do a Deus, a ele to da 
hon ra e to da Gló ria. Tam bém que ro 
agra de cer a Thi a go Di az que es te ve ao 
meu la do nes te pro pó si to que é va lo- 
ri zar a ad vo ca cia do Ma ra nhão”, dis se

O ADVOGADO KAIO SARAIVA VENCEU A ELEIÇÃO POR 46,19% , OU SEJA  4.394 VOTOS 

Kaio Sa rai va em tom emo ci o na do.
Em en tre vis ta a O Im par ci al, du- 

ran te o pe río do de elei ção, kaio Sa rai- 
va res sal tou que a OAB/MA tem um 
pa pel fun da men tal em de não só re- 
pre sen tar a ad vo ca cia e de fen der os 
nos sos ad vo ga dos, mas tem o pa pel 
de ser o fa rol do nor te da so ci e da de. 
De ser a de fen so ra do es ta do de mo- 
crá ti co de di rei to, prin ci pal men te da 
ci da da nia. Kaio Sa rai va en fa ti zou ain- 
da que a ins ti tui ção es tá mais pre sen- 
te, al ti va, in de pen den te e com for ça 
pa ra en cam par as ver da dei ras ban- 
dei ras im por tan tes pa ra a so ci e da de 
des de o iní cio da ges tão de Thi a go Di- 
az. “Que re mos man ter uma OBA/MA 
apar ti dá ria faz par te sim do nos so 

pro je to pa ra es tar sem pre pre sen te e 
pau tan do os gran des te mas da so ci e- 
da de”, dis se Kaio Sa rai va na épo ca.

En tre os ei xos que in te gram o Pla no 
de Ges tão de Kaio Sa rai va es tá a im-
plan ta ção de um Nú cleo de As sis tên- 
cia Tec no ló gi ca da Ad vo ca cia; ca pa ci- 
ta ção le van do pa ra to do o in te ri or do 
es ta do; cur sos on li ne e pós-gra du a- 
ções gra tui tas. Além dis so, le va mos 
in fra es tru tu ra pa ra vá ri os mu ni cí pi os 
ma ra nhen ses, re for ma mos a nos sa 
se de na ca pi tal, abri mos es cri tó ri os 
com par ti lha dos um em São Jo sé de 
Ri ba mar e ou tro em na re gião da 
Cohab e Coha trac”, pon tu ou o ad vo-
ga do.

JUDICIÁRIO

Projeto prevê alteração de competência entre Varas Cíveis

APÓS A APROVAÇÃO POR UNANIMIDADE NO PLENÁRIO, A MATÉRIA SEGUIU À SANÇÃO DO GOVERNADOR FLÁVIO DINO (PSB)

A As sem bleia Le gis la ti va apro vou,
na ses são ple ná ria des ta quar ta-fei ra
(10), em se gun do tur no, o Pro je to de
Lei Com ple men tar (PLC) 10/2021, de
in ci a ti va do Po der Ju di ciá rio, que al te- 
ra dis po si ti vos do Có di go de Di vi são e
Or ga ni za ção Ju di ciá ri as do Es ta do do
Ma ra nhão, a fim de per mi tir mu dan ça
na com pe tên cia pa ra o jul ga men to de
pro ces sos re la ti vos à in fân cia e ju ven- 
tu de, da 2ª Va ra Cí vel pa ra a 3ª Va ra Cí- 
vel.

Após a apro va ção por una ni mi da- 
de, a ma té ria se guiu à san ção do go- 
ver na dor Flá vio Di no (PSB). Em men- 
sa gem de en ca mi nha men to do pro je- 
to à As sem bleia, o pre si den te do Tri- 
bu nal de Jus ti ça, de sem bar ga dor Lou- 
ri val Se re jo, afir mou que a pro pos ta
de mo di fi ca ção le gis la ti va es tá atre la- 
da ao in tui to de ofe re cer a me lhor
pres ta ção ju ris di ci o nal à so ci e da de,
pro mo ven do mai or ce le ri da de e efi ci- 
ên cia ao an da men to pro ces su al. “Em
ter mos prá ti cos, al te ra a com pe tên cia
pa ra o jul ga men to de pro ces sos re la- 
ci o na dos à in fân cia e ju ven tu de, da 2ª
Va ra Cí vel pa ra a 3ª Va ra Cí vel, que já é
a uni da de res pon sá vel pe lo pro ces sa- 
men to e jul ga men to de ações re la ti- 
vas, por exem plo, a fa mí lia, ca sa men- 
to e su ces sões”, ex pli cou Lou ri val Se- 
re jo.

Re gi me de Pre vi dên cia Com ple- 
men tar

A Co mis são de Cons ti tui ção, Jus ti- 

ça e Ci da da nia (CCJ) da As sem bleia
Le gis la ti va apro vou, tam bém na ma- 
nhã des ta ter ça-fei ra (16), pa re cer fa- 
vo rá vel ao Pro je to de Lei 491/2021, de
ini ci a ti va do Po der Exe cu ti vo, que ins- 
ti tui o Re gi me de Pre vi dên cia Com- 
ple men tar, no Ma ra nhão, e fi xa o li mi- 
te má xi mo pa ra a con ces são de apo- 
sen ta do ri as e pen sões por es se re gi me
pre vi den ciá rio. A ma té ria se gue pa ra
aná li se da Co mis são de Ad mi nis tra- 
ção Pú bli ca, Se gu ri da de So ci al e Re la- 
ções de Tra ba lho e, em se gui da, pa ra
vo ta ção em ple ná rio.

A reu nião foi pre si di da pe lo de pu- 
ta do Adel mo So a res (PC doB) e con tou
com a pre sen ça dos de pu ta dos Wen- 
del La ges (PMN), Ci ro Ne to (PP),
Yglésio Moyses (PROS) e Antô nio Pe- 
rei ra (DEM).

Na men sa gem de en ca mi nha men- 
to da ma té ria à As sem bleia, o go ver- 
na dor Flá vio Di no (PSB) jus ti fi ca que
a im plan ta ção do Re gi me de Pre vi- 
dên cia Com ple men tar pa ra ser vi do- 
res pú bli cos ocu pan tes de car gos efe- 
ti vos pas sou a ser uma obri ga to ri e da- 
de por for ça da Emen da Cons ti tu ci o- 
nal 103, de 12 de no vem bro de 2019.

“Uma vez ins ti tuí do o Re gi me de
Pre vi dên cia Com ple men tar, os be ne- 
fí ci os de apo sen ta do ria e pen são do
Re gi me Pró prio de Pre vi dên cia So ci al
(RPPS) pas sam a se guir os mes mos
va lo res má xi mos do Re gi me Ge ral. Es- 
ta re gra, con tu do, apli ca-se, ex clu si- 

va men te, a quem in gres sar no ser vi ço
pú bli co após a sua ins ti tui ção ou
quem, em bo ra te nha in gres sa do an te-
ri or men te, op te pré via e ex pres sa- 
men te pe la ade são ao Re gi me de Pre-
vi dên cia Com ple men tar”, es cla re ce o
go ver na dor.

Em pre en de do ris mo fe mi ni no
Den tre ou tras pro po si ções, a CCJ

apro vou, ain da, o pa re cer fa vo rá vel,
em re da ção fi nal e re la to ria do de pu- 
ta do Adel mo So a res (PC doB), ao Pro- 
je to de Lei 160/2021, que cria a “Se- 
ma na Es ta du al do Em pre en de do ris- 
mo Fe mi ni no”. A de pu ta da Da ni e la
Te ma (DEM) é a au to ra da pro po si ção.

Tam bém fo ram apro va dos os pa re- 
ce res fa vo rá veis ao Pro je to de Lei
344/2021, de au to ria do de pu ta do Ci- 
ro Ne to (PP), que tra ta da obri ga to ri e-
da de de dis po ni bi li za ção do có di go
QR em to das as pla cas de obras pú bli- 
cas es ta du ais, e o Pro je to de Re so lu- 
ção Le gis la ti va 043/2021, de au to ria
da de pu ta da So cor ro Wa quim (MDB),
que con ce de o tí tu lo de ‘Ci da dão Ma- 
ra nhen se’ ao de pu ta do fe de ral Lu cas
Ver gí lio (So li da ri e da de-GO).

Ava li a ção
O pre si den te da CCJ, Adel mo So a-

res, fri sou que a reu nião foi pro du ti va.
“Apre ci a mos mais de 50 pon tos
da pau ta, mos tran do que es sa co mis-
são con ti nua tra ba lhan do pa ra, efe ti-
va men te, me lho rar a vi da do po vo do
Ma ra nhão”, des ta cou.

1

2

3

Pau can tou (1)

Pau can tou (2)

Pau can tou (3)

“Te nho ver go nha de quan do saia na rua
gri tan do ‘mi to’”

Cam po agi ta do (1)

Cam po agi ta do (2)

Pu la-pu la par ti dá rio
No Bra sil cri ar um par ti do po lí ti co é mais lu cra ti vo e do que cri- 

ar uma em pre sa e ob ter su ces so. Com 33 par ti dos re gis tra dos no
Tri bu nal Su pe ri or Elei to ral, ca da le gen da tem um “do no” no co- 
man do na ci o nal, que man tém con tro le ri go ro so so bre as “fi li ais”,
cha ma das de di re tó ri os re gi o nais e mu ni ci pais. A ma nei ra de for- 
ta le cer o Po der Le gis la ti vo e a de mo cra cia bra si lei ra se ria “en xu- 
gar” na lis ta de par ti dos. Não sem mo ti vo, mui tos são cha ma dos
de le gen das de alu guel. Quan do elas se agru pam no Con gres so,
aca bam for man do o Cen trão, que do mi nam o Po de Exe cu ti vo,
com te ne bro sas ne go ci a tas nas vo ta ções de in te res se do go ver no
– tu do em no me da re pre sen ta ção po pu lar.

Só no pri mei ro se mes tre de 2021, os par ti dos ar re ca da ram fa- 
bu lo sa so ma de R$ 489,6 mi lhões do Fun do Par ti dá rio. Uma for tu- 
na! Com tan to di nhei ro, além dos R$ 4,5 bi lhões do Fun do Elei to- 
ral, a po lí ti ca no Bra sil é cus te a da pe lo elei tor, que aca bam ven do
as bar ba ri da des pra ti ca das em seu no me, sem re a gir. Só o pre si- 
den te Jair Bol so na ro des de quan do aban do nou o PSL, em bri ga
in ter na com o pre si den te Lu ci a no Bi var, em 2019, até ho je não en- 
con trou um par ti do pa ra cha mar de seu. An tes ele já ha via pas sa- 
do por se te par ti dos e o PL se ria o 8º, mas a fi li a ção sus pen sa pe lo
pre si den te Val de mar Cos ta Ne to, que não quer en tre gar o con tro le
da le gen da a nin guém. Prin ci pal men te aos Bol so na ro.

Des de quan do in gres sou na po lí ti ca co mo ve re a dor, o ex-ca pi- 
tão do Exér ci to te ve uma vi da po lí ti ca atri bu la da. Nos 29 anos co- 
mo de pu ta do fe de ral, dis pu tou três ve zes a pre si dên cia da Câ ma- 
ra, nu ma de las ob ten do ape nas qua tro vo tos. Quan do dis pu tou
em 2018 a Pre si dên cia da Re pú bli ca, Bol so na ro con se guiu ‘em- 
pan tur rar’ o PSL com de pu ta dos fe de rais, se na do res e go ver na do- 
res. Na Câ ma ra fi cou qua se em pa ta do com o PT, com 51 par la- 
men ta res. Mes mo as sim Bol so na ro não con se guiu cri ar o “seu
par ti do” Ali an ça pe lo Bra sil, por não cum prir a exi gên cia do TSE
quan to ao nú me ro de fi li a dos.

Se o TSE apro var os pe di dos de cri a ção de no va le gen da, o país
pas sa rá a 54, um exa ge ro que só tu mul tua a re pre sen ta ção po pu- 
lar, en fra que ce a de mo cra cia e des mo ra li za o sig ni fi ca do da po lí- 
ti ca par ti dá ria. Is so tem tu do a ver com a car rei ra de Jair Bol so na ro
que, des de 1990, quan do se ele geu de pu ta do pe lo PDC, se guiu daí
em di an te, a sequên cia de fi li a ções, no PPR (1993-95), PPB (1995-
2003), PTB (2003-2005), PFL (2005), PP (2005-2016), PSC (2016-
2017) e o PSL (2018-2019). Em 2017, ten tou se fi li ar no Pro na, con- 
ver sou com o PEN (atu al Pa tri o ta) e aca bou “na mo ran do” o PL em
2021, mas o “ca sa men to” es tá sus pen so, an tes do en la ce ce ri mo- 
ni o so, mar ca do pa ra o dia 22 pró xi mo.

O de pu ta do fe de ral Jo si mar do Ma ra nhão zi nho até ago ra não
quis ser ca rim ba do de can di da to a go ver na dor, do pre si den te Jair
Bol so na ro. E mo ti vo não fal ta. Bol so na ro que ria le var os fi lhos pa- 
ra o PL e co lo car o 03 (Edu ar do) na pre si dên cia do PL de São Pau lo.

Co mo Ma ra nhão zi nho é man da chu va no PL do Ma ra nhão, ele
viu que por aqui tam bém Bol so na ro po de ria que rer sa cá-lo da le- 
gen da co lo car al guém pa ra ba ter ca be ça com o go ver na dor Flá vio
Di no. De tal mis são, Ma ra nhão zi nho quer dis tân cia.

A bri ga de Bol so na ro com Val de mar Cos ta Ne to “do no do PL”,
che gou ás rai as da bai xa ria de bar de es qui na. Até o ina cre di tá vel
“vtnc vo cê de seus fi lhos” te ria si do dis pa ra do por Cos ta Ne to, se- 
gun do o si te O An ta go nis ta.

 

Da ati vis ta de di rei ta, Sa ra Win ter di zen do que o Bol so na ro co- 
mo pre si den te é uma gran de ilu são.

 
De pois do que bra-pau en tre Bol so na ro e Val de mar cos- 

ta Ne to por cau sa da fi li a ção no pri mei ro no PL do se- 
gun do, o se na dor Ro ber to Ro cha, ami gão do pei to de

Jair Mes si as, cui dou de bo tar a bar ba de mo lho so bre
sua pró pria fi li a ção. Per ma ne ce sem par ti do.

 
São coi sas da po lí ti ca. Se gun do a Wi ki pé dia, co mo de- 

pu ta do fe de ral, Jair Bol so na ro, en tão su plen te da Co- 
mis são de Di rei tos Hu ma nos e Mi no ri as, em 2005, foi

con de co ra do pe lo pre si den te Lu la com a Or dem do
Mé ri to Mi li tar no grau de Gran de-Ofi ci al. Ora, Pí lu las!

 
Jair Bol so na ro dis se on tem que usa rá pre ca tó ri os pa ra

re a jus te de ser vi do res. No en tan to, não ex pli cou quan- 
to sai rá do mon tan te de R$ 90 bi lhões. A re ve la ção foi

fei ta no Bah rein, on de cum pre o 5º dia de agen da por
di ver sos paí ses do Gol fo Pér si co.

 

Ao anun ci ar pa ra o pró xi mo dia 29 a reu nião pa ra de fi nir o can- 
di da to de sua pre fe rên cia ao go ver no do Ma ra nhão na elei ção de
2022, Flá vio Di no pro vo ca uma sa cu di da na po lí ti ca es ta du al, tan- 
to no blo co que o sus ten ta, quan do na opo si ção.

 

Con for me ha via pro me ti do des de o co me ço do ano, Di no vai
reu nir os lí de res dos par ti dos da ba se ali a da pa ra apon tar quem
vai apoi ar. Se rá o dia do ra cha, ou da con so li da ção do gru po pa ra
mais uma ro da da de elei ções ge rais, sob a li de ran ça di nis ta.

São Luís, quarta-feira, 17 de novembro de 2021

https://banca.oimparcial.com.br/
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ANTÔ NIO NEL SON FA RIA
Jor na lis ta

FÁ BIO RI BEI RO
Pre si den te da Câ ma ra de Di ri gen tes Lo -
jis tas de São Luís

Nas asas da Panair

Co mo can ta, em uma

das su as can ções, o

mais no vo imor tal da

Aca de mia Bra si lei ra de

Le tras Gil ber to Gil, “O

Rio de Ja nei ro con ti nua

lin do”.

 En can ta do e aben ço a do pe la ima- 
gem do Cris to Re den tor, mo nu men to
in cluí do en tre as ma ra vi lhas do mun- 
do mo der no, fon te de ener gia diá ria a
ilu mi nar a al ma do ca ri o ca.

 
Di zem lá em ca sa que a pri mei ra

vez que ater ri zei no Rio foi na bar ri ga
de mi nha mãe. Mas co mo na da des- 
fru tei, es sa che ga da à an ti ga Ca pi tal
Fe de ral se acon te ceu, não va le e nem
con ta. Que eu lem bre, mui to de pois,
de sem bar quei no Rio, de co lan do em
avião da Cru zei ro, acho que DC-4, no
co me ço dos anos 60.

 Quan do pas seie pe la ci da de de pa- 
rei-me com ima gens fan tás ti cas de ar- 
ra nha-céus, da praia do Fla men go an- 
tes do ater ro, o mar ba ten do na areia.
Os lo ta ções tra fe gan do pe los bair ros
da ci da de, os bon des di fe ren tes que
cor ri am tan to que era im pos sí vel dri- 
blá-los e o pon to fi nal das ro tas da Zo- 
na Sul, era no ter mi nal do Ta bu lei ro
da Bai a na, no Lar go da Ca ri o ca, no
cen tro da ci da de.

 
Épo ca da Ra dio Re ló gio, emis so ra

di fe ren te que a ca da mi nu to anun ci a- 
va a ho ra, sin cro ni za da com o Ob ser- 
va tó rio Na ci o nal. A es ta ção trans mi tia
o no ti ciá rio e in ter ca la va com o seu

pro gra ma de mai or au di ên cia “Vo cê
Sa bia?”, um mis to de cul tu ra inú til e
cu ri o si da des des ne ces sá ri as. 

Sua pre sen ça na ce na ca ri o ca foi
tão for te que ins pi rou o ro man ce “A
ho ra da es tre la” de Cla ri ce Lis pec tor,
nar ra ti va in ti mis ta re al çan do a vi da
de uma mu lher nor des ti na, po bre,
feia e de bai xa ins tru ção em bus ca de
vi da me lhor na ci da de gran de. Ela in- 
cor po ra na sua lin gua gem o vo ca bu lá- 
rio do pro gra ma em seus re la ci o na- 
men tos amo ro sos. En tre os prin ci pais
anun ci an tes da emis so ra es ta vam a
Ga le ria Sil ves tre, “a ga le ria da luz”, e
Lo jas Prín ci pe, “ves te ho je o ho mem
de ama nhã”.

 
Lem bro ain da do pro gra ma “Tar des

Por tu gue sas”, trans mi ti do pe la TV
Con ti nen tal, Ca nal 9, di re ta men te dos
seus es tú di os no bair ro de La ran jei- 
ras. A emis so ra per ten cen te ao po lí ti- 
co e ex-vi ce-go ver na dor da Gua na ba- 
ra Ru bens Be rar do não te ve vi da lon- 
ga. Car los La cer da, pri mei ro go ver na- 
dor do no vo es ta do, sem pre é lem bra- 
do co mo o me lhor de to dos, até a fu- 
são, com o an ti go Es ta do do Rio. 

Com ba ti vo e to ca dor de obras, La- 
cer da dei xou sau da des pe lo tan to que
fez no go ver no. Seu le ga do in clui o
Par que do Fla men go – área de la zer
com pai sa gis mo de Bur le Max –, a
adu to ra do Guan du re sol ven do o pro- 
ble ma de fal ta d’água da ci da de do
Rio, o tú nel Re bou ças, ini ci ou o tú nel
San ta Bár ba ra, re mo veu mais de trin- 
ta fa ve las e cons truiu a Ci da de de
Deus con jun to ha bi ta ci o nal que abri- 
gou mi lha res de fa mí li as. Em pou co
tem po deu no va ca ra ao ter ri tó rio ca- 
ri o ca.

 
 
Um fa to no tá vel que fi cou mar ca do

na mi nha vi da foi a ofer ta de lei te pas- 
teu ri za do da mar ca CC PL, no Rio de
Ja nei ro. Pa ra mim, foi sur pre sa en con- 
trar o pro du to em gar ra fa, o dia to do, e
na quan ti da de de se ja da. Ta ma nha

far tu ra, fren te a es cas sez do pro du to
em nos sa Ca pi tal até a im plan ta ção
da Co pe ma. An tes dis so, ape nas for- 
ne ci am lei te em São Luís a em pre sá ria
Sil ma, com va ca ria na Mai o ba, Jo sé
Buha tem, no Tu ru, os pa dres da Quin-
ta do Ma ris tas, no Api cum e Seu Li no,
no Olho D’Água. 

A pro du ção era pe que na e co mo lá
em ca sa ti nha mui ta gen te o lei te de
ga do era com ple men ta do com lei te
Ni nho. Pa ra en fren tar es se pro ble ma
o go ver na dor Ma tos Car va lho im por- 
tou vá ri as ma tri zes da ra ça ho lan de sa
pa ra cri ar ba cia lei tei ra, fo men tar po- 
lo de la ti cí ni os e a in dus tri a li za ção de
lei te em São Luís. Is so, no fi nal dos
anos 50.

 
Cir cu la va na ci da de o lei te em pó

da Ali an ça pa ra o Pro gres so, aju da hu- 
ma ni tá ria for ne ci da pe lo go ver no
nor te-ame ri ca no pa ra com ba ter a po- 
bre za da Amé ri ca La ti na, uma es pé cie
de Pla no Marshall fo ra de épo ca pa ra
os paí ses da OEA.O pro gra ma lan ça do
nos anos 60 foi des vir tu a do e en ri cou
mui ta gen te Bra sil afo ra.

 
Meu re tor no pa ra cá acon te ceu nas

asas da Pa nair, pos si vel men te em
avião DC-6 ou Cons tel la ti on, sain do
do ae ro por to San tos Du mont e che-
gan do ao ae ro por to do Ti ri ri cal após
se te ho ras de vi a gem, em voo di re to. A
em pre sa aé rea era es pe ta cu lar. No de- 
sem bar que re ce bi de brin de um pe- 
que no fras co do per fu me Lan cas ter e
pa co te de de li ci o so bis coi to de no zes,
su po nho, im por ta do. Mais tar de en- 
tra vam em cir cu la ção os ja tos Ca ra- 
vel le e o D-8(pa ra li nhas in ter na ci o- 
nais) ope ra dos pe la Pa nair.

 
Dis sol vi da pe lo go ver no mi li tar, su- 

as ae ro na ves e ro tas fo ram en tre gues
à Va rig e Cru zei ro do Sul. Um avião
Ca ra vel le da Cru zei ro aca bou se es pa- 
ti fan do ao ater ris sar no Ti ri ri cal. Foi
em ju nho de 1973, quan do 27 pas sa-
gei ros e tri pu lan tes, per de ram a vi da
no trá gi co aci den te.

O Natal uma oportunidade às empresas 

De zem bro es tá che gan do cer ca do
das ex pec ta ti vas que tra di ci o nal men- 
te o úl ti mo mês do ano car re ga, em
fun ção das fes ti vi da des na ta li nas,
sem pre chei as de emo ção, re li gi o si da- 
de e o afe to da tro ca de pre sen tes.

O Na tal é tam bém a da ta mais im- 
por tan te do ano pa ra os ne gó ci os e,
co mo en ti da de re pre sen ta ti va do va- 
re jo de São Luís, a CDL es tá sem pre
tra ba lhan do pa ra for ta le cer as em pre- 
sas; por is so, des de 2018 re a li za o Na- 
tal Show de Prê mi os, uma cam pa nha
pro mo ci o nal de ven das que en vol ve
em pre sas de di ver sos por tes e seg- 
men tos e fa vo re ce o con su mi dor com
o sor teio de va li o sos prê mi os. 

Ao lon go des sa tra je tó ria a cam pa- 
nha con quis tou ex pres si va cre di bi li- 
da de, ates ta da pe lo au men to do nú- 
me ro de em pre sas par ti ci pan tes e pe- 

lo cres cen te vo lu me de cu pons de po- 
si ta dos nas ur nas, além da con fi an ça
dos pa tro ci na do res.

A quar ta edi ção do Na tal Show de
Prê mi os, que es ta mos re a li zan do es te
ano, che ga num mo men to em que o
va re jo es tá em pro ces so de re cu pe ra- 
ção dos da nos cau sa dos pe la pan de- 
mia, que afe tou pro fun da men te os
ne gó ci os. Nes te ce ná rio, há tam bém
con su mi do res dis pos tos a fa zer com- 
pras, a re to mar a ex pe ri ên cia do co- 
mér cio fí si co e re vi ta li zar seus afe tos
nas reu niões fa mi li a res e con fra ter ni- 
za ções.

A CDL abra ça as de man das des ses
pú bli cos com o Na tal Show de Prê mi- 
os. Pes so as de to das as clas ses so ci ais
com pram pre sen tes, e as cam pa nhas
com sor tei os são um im por tan te atra- 
ti vo aos con su mi do res, que to mam
su as de ci sões de com pra pe la ex pec- 
ta ti va e pos si bi li da de de ga nhar prê- 
mi os va li o sos. Pa ra as em pre sas, as
pro mo ções são fer ra men tas pa ra con- 
quis tar a cli en te la.

O Na tal Show de Prê mi os re for ça
tam bém a im por tân cia do as so ci a ti-
vis mo em pre sa ri al, pois a mai or par te
das mi cro e pe que nas em pre sas do
co mér cio não têm con di ções de re a li- 
zar so zi nhas pro mo ções pa ra atrair os
cli en tes, pe lo al to cus to. 

O in ves ti men to fei to pe la CDL São
Luís na re a li za ção da cam pa nha dá a
to dos os par ti ci pan tes as mes mas
con di ções de ofer tar pre mi a ções pa ra
sua cli en te la.

Na tal é uma da ta mui to am pla e as
cam pa nhas pro mo ci o nais fo men tam
as ven das com a pers pec ti va do con- 
su mi dor ser pre mi a do; por is so, acre- 
di ta mos que o fa tu ra men to do mês de
de zem bro po de sig ni fi car a re to ma da
ao pa ta mar de con su mo pré pan de-
mia. Não se po de es que cer que o in- 
cre men to das ven das de pen de ain da
do fun ci o na men to da in fra es tru tu ra
pú bli ca nos cen tros co mer ci ais, co mo
fis ca li za ção, or de na men to, lim pe za
pú bli ca e etc.

GA BRI E LA DO MIN GUES
En tu si as ta em tec no lo gi as ver des e lim pas | MBA em AI,
Da ta Sci en ce e Big Da ta

COP 26: Com
quan tas pro mes sas
se faz uma ação?

A Con fe rên cia so bre Mu dan ças Cli má ti cas, a COP 26, foi fi na li- 
za da na úl ti ma sex ta (12). Es sa, que já se tor nou a mai or reu nião
de lí de res mun di ais so bre o cli ma des de o Acor do de Pa ris em
2015, con tou com 197 na ções, des de os mai o res po lui do res do
mun do e paí ses mais po de ro sos até na ções fa da das à ex tin ção ca- 
so as pro mes sas co lo ca das no pa pel não se jam cum pri das.

É bas tan te co mum nes se ti po de even to que se jam re a li za das
pro mes sas subs tân ci as. Foi as sim no Acor do de Pa ris e em to das
as ou tras edi ções da COP. A dú vi da que sem pre fi ca é: com quan- 
tas pro mes sas se faz uma ação?

O ob je ti vo prin ci pal gi ra em tor no da di mi nui ção da tem pe ra- 
tu ra da ter ra em 2°C e pa ra tan to, são re a li za das di ver sas pro mes- 
sas pa ra che gar a es se ob je ti vo. Den tre as pro mes sas re a li za das
nes sa edi ção, te mos: 1) Aca bar com o des ma ta men to até 2030 –
ca so cum pri da, es sa pro mes sa co bre cer ca de  85% das flo res tas
tro pi cais do mun do. O pro ble ma é que já hou ve uma pro mes sa
co mo es sa des de a COP 20, em 2014 e que, co mo bem sa be mos,
não foi cum pri da; 2) 40 na ções com al to ín di ce de uso de car vão
co mo Polô nia, Vi et nã e Chi le pro me te ram aban do ná-lo, po rém os
EUA, Chi na, Aus trá lia e Ín dia não o fi ze ram – lem bran do que o
car vão ain da é o mai or con tri buin te mun di al pa ra a mu dan ça cli- 
má ti ca.

 O pro ble ma é que as fon tes de ener gia sus ten tá vel que ho je
pos suí mos, em mai or es ca la, co mo a eó li ca e a so lar, não es tão
nem per to de acom pa nhar e su prir a de man da glo bal; 3) Mais de
100 paí ses pro me te ram re a li zar es for ços pa ra di mi nuir as emis- 
sões de me ta no em 30% até 2030. 

O me ta no re tém 28 ve zes mais ca lor do que o dió xi do de car bo- 
no e tem uma vi da útil de ape nas 12,5 anos, em com pa ra ção com
mi lha res de CO2, ou se ja, cor tar em ⅓ es sas emis sões se ria bas- 
tan te útil pa ra o al can ce da me ta de emis sões co mo um to do; 4) A
pro mes sa, fir ma da na Cú pu la do Cli ma de Pa ris, em que na ções
de sen vol vi das re a li za ri am um re pas se de US $ 100 bi lhões por ano
pa ra que na ções em de sen vol vi men to pu des sem re a li zar a tran si- 
ção das su as eco no mi as pa ra bai xo car bo no foi au men ta da pa ra
US $ 1,3 tri lhão por ano, po rém, nem o va lor re fe ren te ao pri mei ro
acor do foi cum pri do.

Há um prin cí pio den tro do em pre en de do ris mo que diz que
pa ra que um ne gó cio se ja exi to so, é ne ces sá rio que ele so lu ci o ne a
dor de al guém e que es sa dor se ja sig ni fi ca ti va o bas tan te pa ra que
es se “al guém” pre ci se da so lu ção que aque le ne gó cio tem a ofe re- 
cer. E daí, eu te per gun to: quan do as na ções com um po der de
ação mais sig ni fi ca ti vo vão olhar pa ra a dor da que les que não con- 
se guem fa zer por si? Quan tas des sas pro mes sas, de fa to, se rão fi- 
nal men te cum pri das?

O Ban co Mun di al es ti ma que a mu dan ça cli má ti ca tem o po der
de em pur rar mais de 100 mi lhões de pes so as pa ra a po bre za nos
pró xi mos dez anos. Do jei to que es tão, even tos cli má ti cos co mo
se cas, en chen tes e for tes tem pes ta des afe tam de for ma des pro- 
por ci o nal as co mu ni da des que já vi vem na po bre za. Po pu la ções
que pos su em uma mai or quan ti da de de pes so as ido sas e mu lhe- 
res em si tu a ção mar gi na li za da, so frem ain da mais com os im pac- 
tos que es sas mu dan ças cli má ti cas ge ram.

Um es tu do en co men da do pe la New Sci en tist apon ta que pes- 
so as ido sas en fren tam mai o res ris cos de so frer com as mu dan ças
cli má ti cas, em com pa ra ção com o res to da po pu la ção, de vi do às
mu dan ças fi si o ló gi cas que ocor rem co mo par te do pro ces so de
en ve lhe ci men to. Em paí ses de bai xa ren da, os ido sos vi vem em
am bi en tes com mai or ex po si ção à po lui ção e bai xo aces so a ser vi- 
ços de hi gi e ne. Even tos cli má ti cos ex tre mos, co mo ca lor, se ca e
en chen tes, le vam não ape nas à in se gu ran ça ali men tar, mas tam- 
bém au men tam a ex po si ção à per da de abri go, ren da e aces so a
ser vi ços de saú de.

No ca so da po pu la ção fe mi ni na, al go pa re ci do acon te ce. Um
es tu do re a li za do pe la ONU apon tou que, em si tu a ções de pe ri go
cli má ti co, até 80% das mu lhe res em si tu a ção de vul ne ra bi li da de
po dem ser afe ta das por es ses even tos. Um exem plo é o Ka tri na,
em 2015 que che gou a afe tar 50% das fa mí li as que eram co man- 
da das por mães so lo.

De acor do com a IEA, se to das as pro mes sas re a li za das na COP
26 fo rem cum pri das, é pos sí vel sim di mi nuir a tem pe ra tu ra da
ter ra em 2°C até 2100, po rém, se na da for fei to, as chu vas fo ra de
con tex to ou aque le ca lor mai or que sen ti mos no meio da tar de se- 
ja o me nor dos nos sos pro ble mas. Na ções mais vul ne rá veis e po- 
pu la ções in tei ras po dem es tar fa da das a pe río dos ex tre mos.

São Luís, quarta-feira, 17 de novembro de 2021

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


oimparcial.com.br BRASIL E MUNDO Thayane Maramaldo
E-mail: maramaldothay@gmail.com 5

Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, o jovem de 19 anos teve fraturas no fêmur e
na coluna, passou por cirurgias e tem estado de saúde estável

In clu são

Pix Sa que e Pix Tro co

PRAIA DE PIPA

Jovem cai de falésia em
passeio de quadriciclo

O aci den te

U
m tu ris ta de 19 anos caiu de 
ci ma de uma fa lé sia na 
praia de Pi pa, no li to ral Sul 
po ti guar, du ran te um pas- 

seio de qua dri ci clo.
O ca so acon te ceu na tar de de se- 

gun da-fei ra (15), se gun do con fir mou 
a Po lí cia Mi li tar e a equi pe da Uni da de 
Mis ta de Saú de do mu ni cí pio.

O jo vem, que é de For ta le za, foi so- 
cor ri do. Se gun do a Se cre ta ria Es ta du- 
al de Saú de, ele te ve fra tu ras no fê mur 
e na co lu na, pas sou por ci rur gi as e 
tem es ta do de saú de es tá vel.

Ape sar da gra vi da de dos fe ri men- 
tos, a equi pe de saú de do mu ni cí pio 
afir mou que ele es ta va cons ci en te e 
ori en ta do na ho ra em que foi so cor ri- 
do.

“Fa lou que per deu o con tro le e 
caiu”, dis se a téc ni ca de en fer ma gem 
Li li a ne Go mes de Li ma.

Após aten di men to na uni da de mis- 
ta de saú de do mu ni cí pio, ele foi 
trans fe ri do pa ra o Hos pi tal Wal fre do 
Gur gel, em Na tal, on de pas sou pe las 
ci rur gi as.

“Foi um mi la gre ele ter so bre vi vi do. 
A que da foi de cer ca de 30 me tros”, 
con tou o as sis ten te so ci al da uni da de 
mis ta, Ro sem berg Fer rei ra, que es ta va 
de plan tão na se gun da-fei ra (15).

O ca so acon te ceu por vol ta das 16h 
nas fa lé si as da re gião co nhe ci da co mo 
Cha pa dão – um dos prin ci pais pon tos 
tu rís ti cos da re gião. O res ga te acon te- 
ceu na praia das Mi nas. Gru pos de tu- 
ris mo fa zem pas sei os na re gião di a ri- 
a men te.

Fa lé si as são um ti po de aci den te 
ge o grá fi co for ma do por uma en cos ta 
ín gre me ou ver ti cal, que ge ral men te 
ter mi na no mar e so frem ação ero si va

Aci den te acon te ceu qua se 
um ano após mor te de fa- 
mí lia

UM ANO ATRÁS, PARTE DE UMA FALÉSIA DESABOU E MATOU UMA FAMÍLIA EM PIPA

cau sa da pe la água. Fa lé si as de gran de 
di men são cos tu mam ser cha ma das 
de pe nhas co.

O aci den te acon te ceu pra ti ca men- 
te um ano após par te de uma fa lé sia 
de sa bar e ma tar uma fa mí lia em Pi pa, 
em Ti bau do Sul. O ca so acon te ceu no 
dia 17 de no vem bro de 2020.

As ví ti mas fo ram Hu go Pe rei ra, de 32 
anos, que era ge ren te de ho tel, a es po- 
sa de le, Stel la Sou za, o fi lho de 7 me- 
ses, Sol, e o ca chor ro da fa mí lia. Eles 
des can sa vam à som bra da fa lé sia, 
quan do par te de la caiu.

Após o aci den te, es tu dos fo ram re a-
li za dos na área pa ra bus car so lu ções 
em re la ção à pro te ção das fa lé si as. Em 
ou tu bro, um es tu do propôs a re ti ra da 
pla ne ja da de cons tru ções nas fa lé si- 
as de Pi pa.

AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS

Pix deverá fazer operações internacionais e sem internet

Pa ra os pró xi mos anos, o Pix, fer ra- 
men ta de trans fe rên cia ins tan tâ nea
de re cur sos, po de rá ser usa do em
ope ra ções sem aces so à in ter net e em
tran sa ções in ter na ci o nais, anun ci- 
ou ho je (16) o pre si den te do Ban co
Cen tral (BC), Ro ber to Cam pos Ne to.
As no vi da des ain da não têm da ta pa ra
en tra rem em vi gor.

Cam pos Ne to fez o anún cio em
even to es pe ci al do BC pa ra ce le brar o
ani ver sá rio de um ano da no va fer ra- 
men ta. Se gun do ele, o Pix ain da não
atin giu to do o po ten ci al. “O uso do QR
Co de [Có di go QR, ver são avan ça da do
có di go de bar ras fo to gra fa da pe lo ce- 
lu lar] ain da de pen de de me lhor as si- 
mi la ção da tec no lo gia pe los usuá ri- 
os”, ex pli cou.

Ape sar de al gu mas no vi da des do
Pix de pen de rem de de sen vol vi men- 
tos tec no ló gi cos, o pre si den te do BC
con si de rou re vo lu ci o ná ria a evo lu ção
do sis te ma ins tan tâ neo de pa ga men- 
tos, que fun ci o na 24 ho ras por dia e
per mi te a trans fe rên cia de re cur sos
en tre con tas de ins ti tui ções fi nan cei- 
ras di fe ren tes. “A re a li da de su pe rou as
ex pec ta ti vas. O uso do Pix au men ta
mês após mês. A ve lo ci da de de ado- 
ção é a mais rá pi da do mun do”, des ta- 

cou Cam pos Ne to.
Até ou tu bro des te ano, cer ca de 7

bi lhões de tran sa ções fo ram exe cu ta- 
das por meio do sis te ma, mo vi men- 
tan do R$ 4 tri lhões. O re cor de diá rio
de tran sa ções ocor reu no úl ti mo dia 5
de no vem bro, com 50.045.289 ope ra- 
ções.

O Pix ti nha 348,1 mi lhões de cha ves
ca das tra das por 112,65 mi lhões de
usuá ri os (105,24 mi lhões de pes so as
fí si cas e 7,41 mi lhões de pes so as ju rí- 
di cas), tam bém até ou tu bro des te
ano. 

Ao to do, 62,4% da po pu la ção aci ma
de 18 anos usou a fer ra men ta pa ra en- 
vi ar ou re ce ber di nhei ro. No pe río do,
ha via 762 ins ti tui ções fi nan cei ras ca- 
das tra das pa ra ope rar o Pix e 87 em fa- 
se de ade são. En tre es sas ins ti tui ções,
es tão ban cos, fi nan cei ras, ins ti tui ções
de pa ga men to, co o pe ra ti vas de cré di- 
to e fin te chs (star tups fi nan cei ras).

Em 12 me ses de fun ci o na men to, o
Pix ul tra pas sou, em nú me ro de tran- 
sa ções, mei os de pa ga men to tra di ci o- 
nais. A fer ra men ta su pe rou a Trans fe- 
rên cia Ele trô ni ca Dis po ní vel (TED) e
o Do cu men to de Or dem de Cré di to
(DOC) em ja nei ro des te ano. Em mar- 
ço, foi a vez de o Pix to mar o lu gar dos
bo le tos ban cá ri os na pre fe rên cia por
mei os de pa ga men to.

Di re tor de Or ga ni za ção do Sis te ma
Fi nan cei ro e Re so lu ção do BC, João
Ma no el Pi nho de Mel lo dis se que o
cres ci men to do Pix tem si do pro por ci- 
o nal men te mai or em clas ses mais
bai xas, com 45,6 mi lhões de pes so as
que es ta vam fo ra do sis te ma fi nan cei- 
ro pas san do a ope rar pa ga men tos di- 
gi tais. En tre as ca ma das de me nor
ren da, o nú me ro de usuá ri os do Pix
su biu 131% en tre mar ço e ou tu bro
des te ano, con tra cres ci men to de 52%

no to tal da po pu la ção.
Se gun do Pi nho de Mel lo, o Pix tem

ga nha do a ade são de be ne fi ciá ri os de
pro gra mas so ci ais. Cer ca de 35% dos
ins cri tos 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) e de 25% dos be ne fi ciá ri- 
os do Bol sa Fa mí lia usa ram o sis te ma
de pa ga men tos ins tan tâ ne os pa ra
mo vi men ta rem os be ne fí ci os.

O Bra sil, res sal tou o di re tor do BC,
pas sou a ocu par o ter cei ro lu gar en tre
os paí ses que mais usam pa ga men tos
ins tan tâ ne os, atrás ape nas da Sué cia,
que ado tou o sis te ma há se te anos, e a
Di na mar ca, há cin co anos.

Até o fim do ano, o Pix ga nha rá no- 
vas fun ci o na li da des. Ho je, en trou em
vi gor um me ca nis mo de se gu ran ça
que agi li za a de vo lu ção de re cur sos a
usuá ri os ví ti mas de frau de ou de pro- 
ble mas ope ra ci o nais en tre as ins ti tui- 
ções par ti ci pan tes.

No pró xi mo dia 29, pas sam a fun ci-
o nar o Pix Sa que e o Pix Tro co. O pri-
mei ro per mi te que o usuá rio trans fi ra
re cur sos pa ra uma con ta Pix em pon-
tos que ofer ta rem o ser vi ço e sa car di- 
nhei ro em es pé cie. O se gun do per mi- 
te que o cli en te trans fi ra, pa ra a con ta
de es ta be le ci men tos co mer ci ais,
quan ti as mai o res que o va lor da com- 
pra e sa que a di fe ren ça em for ma de
tro co.

Ain da nes te tri mes tre, o ini ci a dor
de pa ga men tos, ho je exis ten te pa ra
com pras com car tão de cré di to e dé- 
bi to, de ve rá ser es ten di do ao Pix. Por
meio des sa fer ra men ta, o cli en te re ce- 
be um link com o va lor da tran sa ção,
bas tan do con fir mar os da dos e au to ri-
zar o pa ga men to, sem pre ci sar en trar
no apli ca ti vo do ban co. No ca so do
Pix, bas ta rá o usuá rio di gi tar a se nha
da con ta cor ren te.

EM ISTAMBUL

Suspeito de assassinato do
presidente do Haiti é preso

 PRESIDENTE MOISE FOI MORTO A TIROS EM SUA RESIDÊNCIA

(CRÉDITO: PIERRE MICHEL JEAN)

Um sus pei to em co ne xão com o as sas si na to em ju lho
do pre si den te hai ti a no Jo ve nel Mo ses foi pre so em Is- 
tam bul, in for mou a agên cia de no tí ci as tur ca DHA nes ta
ter ça-fei ra.

Sa mir Han dal, que vi a ja va com pas sa por tes hai ti a no
e jor da ni a no e um do cu men to de vi a gem pa les ti no, foi
de ti do na se gun da-fei ra ao che gar dos Es ta dos Uni dos
no ae ro por to de Is tam bul e foi en car ce ra do na pri são de
Mal te pe, a les te da ci da de, se gun do a agên cia de no tí ci- 
as.

O mi nis tro das Re la ções Ex te ri o res do Hai ti, Clau de
Jo seph, sau dou a pri são de Sa mir Han dal em uma men- 
sa gem pos ta da no Twit ter: “Aca bei de ter uma con ver sa
por te le fo ne com o mi nis tro tur co, meu ami go Me vlut
Ca vu so glu, pa ra agra de cer à Tur quia pe la pri são de Sa- 
mir Han dal, uma das pes so as de gran de in te res se na in- 
ves ti ga ção do as sas si na to do pre si den te”.

No fi nal de ou tu bro, um ex-mi li tar co lom bi a no foi
pre so na Ja mai ca. Três me ses após o as sas si na to do pre- 
si den te, per sis tem dú vi das so bre os ins ti ga do res des te
ata que, que mer gu lhou ain da mais o Hai ti na in cer te za.
Pe lo me nos qua tro al tos mem bros das for ças de se gu- 
ran ça hai ti a nas fo ram de ti dos e mais de 40 pes so as pre- 
sas no âm bi to da in ves ti ga ção.

O ex-em pre sá rio Moi se, de 53 anos, que as su miu o
car go em 2017, foi mor to a ti ros em sua re si dên cia par ti- 
cu lar e sua es po sa foi fe ri da no ata que. Um gru po de
mer ce ná ri os co lom bi a nos emer giu co mo o prin ci pal
sus pei to, em bo ra nin guém te nha si do acu sa do ou con- 
de na do em co ne xão com o ca so até en tão.

AFEGANISTÃO

Homem é preso acusado
de vender 130 mulheres

MULHERES FORAM ENGANADAS E VENDIDAS COMO ESCRAVAS

(CRÉDITO: HECTOR RETAMAL / AFP)

O Ta li bã pren deu um ho mem acu sa do de ter ven di do
mais de 100 mu lhe res co mo ser vas no nor te do Afe ga- 
nis tão de pois de le vá-las a acre di tar que se ca sa ri am
com ho mens ri cos, dis se ram fon tes po li ci ais.

O ho mem foi pre so na se gun da-fei ra à noi te na pro- 
vín cia de Jawz jan, no nor te do país, dis se o che fe da po lí- 
cia pro vin ci al, Da mul lah Se raj.

“Es ta mos no co me ço da in ves ti ga ção. Es pe ra mos
des co brir mais”, de cla rou Se raj.

Moham mad Sar dar Mu ba riz, um po li ci al lo cal, in for- 
mou à AFP que o ho mem ti nha co mo al vo mu lhe res po- 
bres de ses pe ra das pa ra me lho rar de vi da.

Ele pro me tia en con trar pa ra elas um ma ri do ca paz de
sus ten tá-las e de pois as en vi a va pa ra ou tra pro vín cia
on de eram ven di das co mo es cra vas.

O in di ví duo é acu sa do de ter tra fi ca do des sa for ma
cer ca de 130 mu lhe res.

O au men to da po bre za é um gran de de sa fio pa ra o
go ver no do Ta li bã, no po der des de agos to.

O no vo re gi me ten ta con ter a cri mi na li da de, com
uma sé rie de rou bos e se ques tros re gis tra dos re cen te- 
men te nas gran des ci da des.

São Luís, quarta-feira, 17 de novembro de 2021
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6GERAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA

Rua Antônio Jose da Guia, s/n, Bairro São Benedito, CEP: 65.490.000, Anajatuba-MA
CNPJ: 06.002.372/0001-33

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SAÚDE

AVISO DE LICITAÇÃO PÚBLICA
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº034/2021

O Município de Anajatuba/MA, através da  Prefeitura Municipal de Anajatuba - MA, por meio da 
Secretária Municipal de Saúde, designada pelo Decreto nº006/2021, torna público que realizará 
às 09:00h (Nove horas) do dia 01 de dezembro de 2021, na plataforma Compras Públicas,  no 
endereço eletrônico: https://www.portaldecompraspublicas.com.br, Licitação na Modalidade Pregão 
Eletrônico, do tipo menor preços por item, tendo por objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura 
e eventual contratação de pessoa(s) jurídicas(s) para o fornecimento de equipamentos e materiais 
permanentes odontológicos, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Município de 
Anajatuba/MA, de acordo com a PORTARIA n° 3.389 de 10 de dezembro de 2020/Ministério da Saú-
de, conforme disposições previstas no Edital e seus Anexos, regido pela Lei Federal  nº10.520/02, 
Decreto Federal Nº10.024/19, Decreto Municipal nº022/2021, Decreto Municipal nº023/2021, sub-
sidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações e demais legislações pertinentes. O Edital e 
seus Anexos estão à disposição dos interessados na Sala da Comissão Permanente de Licitação 
da Prefeitura Municipal de Anajatuba/MA, localizada na Rua Benedito Leite, 868, Centro, de 2ª a 6ª 
feira-feira, no horário das 08h00min às 12h00min, onde poderão ser consultados e retirados gratui-
tamente por mídia digital ou impresso. Assim como pelo portal da prefeitura, no endereço eletrônico:  
www.anajatuba.ma.gov.br.  Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço. Anajatuba - MA, em 
12 de novembro de 2021. LUIS FERNANDO COSTA ARAGÃO. Secretário Municipal de Saúde. 
Decreto nº006/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA
Rua Antônio Jose da Guia, s/n, Bairro São Benedito, CEP: 65.490.000, Anajatuba-MA

CNPJ: 06.002.372/0001-33
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SAÚDE

AVISO DE LICITAÇÃO PÚBLICA
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº035/2021

O Município de Anajatuba/MA, através da  Prefeitura Municipal de Anajatuba - MA, por meio da 
Secretária Municipal de Saúde, designada pelo Decreto nº006/2021, torna público que realizará 
às 09:00h (Nove horas) do dia 02 de dezembro de 2021, na plataforma Compras Públicas,  no 
endereço eletrônico: https://www.portaldecompraspublicas.com.br, Licitação na Modalidade Pregão 
Eletrônico, do tipo menor preços por item, tendo por objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura 
e eventual contratação de pessoa(s) jurídicas(s) para o fornecimento de equipamentos de informá-
tica para   implantação do Prontuário Eletrônico do Cidadão-PEC nas Unidades Básicas de Saúde 
da Atenção Primária em Saúde – APS para atender as necessidades da Secretaria Municipal de 
Saúde da Prefeitura Municipal de Anajatuba/MA, de acordo com a Portaria GM/MS Nº 3.193/2020, 
de 27 de novembro de 2020, conforme disposições previstas no Edital e seus Anexos, regido pela 
Lei Federal  nº10.520/02, Decreto Federal Nº10.024/19, Decreto Municipal nº022/2021, Decreto 
Municipal nº023/2021, subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações e demais legislações 
pertinentes. O Edital e seus Anexos estão à disposição dos interessados na Sala da Comissão 
Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Anajatuba/MA, localizada na Rua Benedito 
Leite, 868, Centro, de 2ª a 6ª feira-feira, no horário das 08h00min às 12h00min, onde poderão ser 
consultados e retirados gratuitamente por mídia digital ou impresso. Assim como pelo portal da pre-
feitura, no endereço eletrônico:  www.anajatuba.ma.gov.br.  Esclarecimentos adicionais no mesmo 
endereço.  Anajatuba - MA, em 12 de novembro de 2021. LUIS FERNANDO COSTA ARAGÃO. 
Secretário Municipal de Saúde. Decreto nº006/2021

MUNICÍPIO DE ARARI-ESTADO DO MARANHÃO
PODER EXECUTIVO

CNPJ nº 06.242.846/0001-14
Av. Dr. João da Silva Lima, s/n°, Centro, Cep 65.480-000, Telefone: (98) 3453-1140

PREFEITURA DE ARARI-MA
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2021 REGISTRO DE PREÇO 024/2021. A Pregoeira 
da Prefeitura Municipal de Arari/MA, com autorização do ordenador de despesa, avisa aos interessados que fará 
realizar Licitação na seguinte modalidade e condições. Modalidade: Pregão Eletrônico. Modo de disputa: Aberto. 
Tipo de licitação: Menor preço por lote, que será regida pela Lei nº 10.520/2002 e Lei 10.024/2019, subsidiariamente 
as disposições da Lei nº 8.666/93, suas alterações. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CARNE E FRANGO PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ARARI - MA. 
Data e horário do início da disputa: 09:30 horas do dia 30/11/2021. Site para realização do Pregão: www.licitanet.
com.br. Poderão participar da Licitação todas as empresas especializadas no ramo, que comprovem possuir os requisitos 
mínimos de qualificação exigidos no edital, para a execução de seus objetivos. Maiores informações poderão ser obtidas 
no site da Prefeitura (https://arari.ma.go.br), Mural de Licitações do TCE – MA “SACOP”, http://barrosoptr.dcfiorilli.
com.br:2024/SCPIWEB_PMARARI/ (Portal da Transparência) e também nos dias de expediente das 08:00 às 13:00 horas, 
no Setor de Licitação do Município de ARARI-MA, onde poderão ser consultados gratuitamente, desde que em mídia, 
podendo ainda ser solicitado via e-mail: cclc@arari.ma.gov.br. ARARI-MA, 08 de novembro de 2021. Dini Jakson 
Machado Praseres - Secretário de Administração e Gestão Financeira.

MUNICÍPIO DE ARARI-ESTADO DO MARANHÃO
PODER EXECUTIVO

CNPJ nº 06.242.846/0001-14
Av. Dr. João da Silva Lima, s/n°, Centro, Cep 65.480-000, Telefone: (98) 3453-1140

PREFEITURA DE ARARI-MA
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2021 REGISTRO DE PREÇO 024/2021. A Pregoeira 
da Prefeitura Municipal de Arari/MA, com autorização do ordenador de despesa, avisa aos interessados que fará 
realizar Licitação na seguinte modalidade e condições. Modalidade: Pregão Eletrônico. Modo de disputa: Aberto. 
Tipo de licitação: Menor preço por lote, que será regida pela Lei nº 10.520/2002 e Lei 10.024/2019, subsidiariamente 
as disposições da Lei nº 8.666/93, suas alterações. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CARNE E FRANGO PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ARARI - MA. 
Data e horário do início da disputa: 09:30 horas do dia 30/11/2021. Site para realização do Pregão: www.licitanet.
com.br. Poderão participar da Licitação todas as empresas especializadas no ramo, que comprovem possuir os requisitos 
mínimos de qualificação exigidos no edital, para a execução de seus objetivos. Maiores informações poderão ser obtidas 
no site da Prefeitura (https://arari.ma.go.br), Mural de Licitações do TCE – MA “SACOP”, http://barrosoptr.dcfiorilli.
com.br:2024/SCPIWEB_PMARARI/ (Portal da Transparência) e também nos dias de expediente das 08:00 às 13:00 horas, 
no Setor de Licitação do Município de ARARI-MA, onde poderão ser consultados gratuitamente, desde que em mídia, 
podendo ainda ser solicitado via e-mail: cclc@arari.ma.gov.br. ARARI-MA, 08 de novembro de 2021. Dini Jakson 
Machado Praseres - Secretário de Administração e Gestão Financeira.

PODER EXECUTIVO
CNPJ nº 06.242.846/0001-14 -Av. Dr. João da Silva Lima, s/n°, Centro, Cep 65.480-000, Telefone: (98) 3453-1140

PREFEITURA DE ARARI-MA
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2021 REGISTRO DE PREÇO 024/2021. A Pregoeira 
da Prefeitura Municipal de Arari/MA, com autorização do ordenador de despesa, avisa aos interessados que fará 
realizar Licitação na seguinte modalidade e condições. Modalidade: Pregão Eletrônico. Modo de disputa: Aberto. 
Tipo de licitação: Menor preço por lote, que será regida pela Lei nº 10.520/2002 e Lei 10.024/2019, subsidiariamente 
as disposições da Lei nº 8.666/93, suas alterações. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CARNE E FRANGO PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ARARI - MA. 
Data e horário do início da disputa: 09:30 horas do dia 30/11/2021. Site para realização do Pregão: www.licitanet.
com.br. Poderão participar da Licitação todas as empresas especializadas no ramo, que comprovem possuir os requisitos 
mínimos de qualificação exigidos no edital, para a execução de seus objetivos. Maiores informações poderão ser obtidas 
no site da Prefeitura (https://arari.ma.go.br), Mural de Licitações do TCE – MA “SACOP”, http://barrosoptr.dcfiorilli.
com.br:2024/SCPIWEB_PMARARI/ (Portal da Transparência) e também nos dias de expediente das 08:00 às 13:00 horas, 
no Setor de Licitação do Município de ARARI-MA, onde poderão ser consultados gratuitamente, desde que em mídia, 
podendo ainda ser solicitado via e-mail: cclc@arari.ma.gov.br. ARARI-MA, 08 de novembro de 2021. Dini Jakson 
Machado Praseres - Secretário de Administração e Gestão Financeira.

O SENAC/MA – Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial do 
Maranhão torna público que realizará, na forma da Resolução SENAC n° 
958/2012, Licitação na modalidade LEILÃO ON-LINE, do po MAIOR 
LANCE, obje vando a alienação de bens, os lances via internet poderão ser 
registrados a par r do dia 17/11/2021 e finalizados no dia 07/12/2021 às 
10 horas (horário local), através do site  Os lotes www.grleiloes.com.
poderão ser examinados a par r do dia 17/11/2021, em horário comercial, 
agendar visitação: Jobert Serrão (98) 3194 - 69454 ou Leandro Melo (98) 
3198 - 1521. O Edital estará disponível no local ou através do Leiloeiro 
Público: Gustavo Mar ns Rocha, Telefone: (98) 98818-8042; 4141-2441. 
site para lances on-line, edital e fotos: www.grleiloes.com

São Luís, 16 de novembro de 2021

José Ahirton Ba sta Lopes
Diretor Regional do SENAC / MA

LEILÃO Nº. 003/2021
REGIDO PELA RESOLUÇÃO SENAC 958/2012–CN

AV I S O  D E  R E T I F I C A Ç Ã O  D E  D AT A  D E  L I C I T A Ç Ã O 

PROCESSO Nº 68/2021

TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2021

A Câmara Municipal de Balsas, Estado do Maranhão, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação, 
comunica aos interessados que a Licitação na modalidade Tomada de Preços nº 03/2021-CPL, do tipo menor 
preço global, tendo como objeto a contratação de empresa especializada na área de engenharia para execução 
de obra de reforma geral e serviços de manutenção, com fornecimento de material do prédio sede da Câmara 
Municipal de Balsas, publicada nesse veículo de publicação para ocorrer no dia 23 de novembro de 2021, será 
realizada no dia 24 de novembro de 2021, às 08:30.. O Edital e seus Anexos estão à disposição dos interessa-
dos na Sala da Comissão de Licitação na Rua José Coelho Noleto, nº 2008, Bairro Potosi, de 2ª a 6ª feira, no 
horário das 08:00 às 14:00 horas, onde poderão ser consultados gratuitamente na sede da Câmara Municipal, 
nos sítios: https://www.cmbalsas.ma.gov.br/tag/portal-da-transparencia/ ehttps://www6.tce.ma.gov.br/sacop/; 
email: cplcamarabalsas.ma@hotmail.com. Qualquer informação poderá ser obtida pelos telefones (99) 3541-
2086/3541-2377. 

Balsas-MA, 11 de novembro de 2021.
MAÉCILA BRITO DE SOUSA MOURA

Presidente da CPL

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COROATÁ

COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO
Praça Dr. José Sarney, 159 – Centro – Coroatá – MA

Aviso de licitação TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2021. A Comissão Permanente de Licitação 
da Prefeitura Municipal de Coroatá/ MA, torna público para conhecimento dos interessados, que 
fará realizar Licitação na modalidade Tomada de Preços sob o nº 009/2021, regime de execução 
tipo menor preço Global, no dia 03 de Dezembro de 2021, às 08:00 horas, na Sala de reunião da 
Comissão Permanente de Licitação, situada na Praça José Sarney, nº 159, no Centro de Coroatá/
MA, tendo por objeto: Contratação de Empresa especializada em elaboração do plano Municipal de 
Água e Esgoto (PMAE), no Município de Coroatá- MA. Base Legal: 8.666/93 e alterações. Edital/
Anexos estão à disposição dos interessados no horário das 08:00 às 14:00hs na Comissão Perma-
nente de Licitação-CPL, para consulta gratuita, podendo ser obtidos através do sites:http://trans-
parencia.coroata.ma.gov.br/acessoInformacao/licitacao/tce; ou mediante pagamento de R$ 50,00 
(cinquenta reais), a ser recolhido através do Documento de Arrecadação Municipal-DAM emitido 
pela Secretaria Municipal de Finanças, E-mail.:cplcoroata@gmail.com, Tel.: 3641-1478, Coroatá/
MA, 17/11/2021, Francisco Carvalho Brandão, Secretário municipal de governo.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COROATÁ

COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO
Praça Dr. José Sarney, 159 – Centro – Coroatá – MA

Aviso de licitação PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2021. A Prefeitura Municipal de Coroatá/MA, 
através de seu pregoeiro designado pela Portaria nº 001/2021 torna público para conhecimento 
dos interessados, que fará realizar, sob a égide da lei n° 10.520/02 e subsidiariamente as disposi-
ções da lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, Licitação na modalidade Pregão na sua forma 
Presencial, do tipo menor preço por ITEM, Contratação de Empresa especializada em serviço de 
implantação e modernização do sistema de iluminação pública para o Municipal De Coroatá/MA. 
Data da Abertura: dia 30 de Novembro de 2021, às 08:00 hs, na Sala de reunião da Comissão Cen-
tral de Licitação, situada na Praça José Sarney, 159, Centro de Coroatá/ MA, sendo presidida pelo 
Pregoeiro desta Prefeitura Municipal. Edital/Anexos estão à disposição dos interessados no horário 
das 08:00 às 14:00hs na Comissão Permanente de Licitação-CPL, para consulta gratuita, podendo 
ser obtidos através do sites:http://transparencia.coroata.ma.gov.br/acessoInformacao/licitacao/tce; 
ou mediante pagamento de R$ 50,00 (cinquenta reais), a ser recolhido através do Documento de 
Arrecadação Municipal-DAM emitido pela Secretaria Municipal de Finanças, E-mail.:cplcoroata@
gmail.com, Tel.: 3641-1478, Coroatá/MA, 17/11/2021, Francisco Carvalho Brandão, Secretário mu-
nicipal de governo.

Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Graça Aranha- MA

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2021 – SISTEMA DE REGISTRO DE REÇOS. Processo Administrativo n° 
01.0511.0001/2021. OBJETO: Contratação de empresa para futura e eventual contratação de serviços de 
organização e animação de eventos musicais em datas comemorativas. MODALIDADE: Pregão. FORMA: 
Presencial. TIPO: Menor Preço Global. BASE LEGAL: Lei nº 10.520/2002, Decreto Municipal nº 002/2013 e Lei 
nº 8.666/93 e suas alterações. DATA DE ABERTURA: 30 de novembro de 2021 às 09:00 horas.

Os editais e seus anexos estão à disposição dos interessados na Sala de reunião da CPL, no prédio da 
Secretaria Municipal de Administração, na São Francisco, s/nº, Centro, Graça Aranha - MA, de 2ª a 6ª feira, 
no horário das 08:00 às 12:00 horas no portal do Município no Endereço eletrônico http://transparencia.
gracaaranha.ma.gov.br/ e no site do TCE/MA no sistema SACOP, esclarecimento adicional no endereço supra, 
pelo endereço eletrônico pmgracaaranha@yahoo.com ou pelo telefone (99) 3575-1117.

Graça Aranha/MA, 12 de novembro de 2021..
Thiago Campos Pedrosa.

Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR/MA

REAVISO DE CREDENCIAMENTO - A Secretaria Municipal de Turismo, Cultura, Esporte 

e Lazer, através da Comissão Especial de Seleção/CES, no uso de suas atribuições legais, torna 

público para o conhecimento dos interessados, o lançamento do Edital de chamamento público 

para credenciamento nº 04/2021, visando a seleção de artistas, projetos e segmentos culturais 

no exercício financeiro do ano em curso, para atender às necessidades da Secretaria Municipal 
de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer - SEMTUR, entre os dias 25 até 30 de novembro do ano 

em curso. DATA DA SESSÃO: 01 de dezembro de 2021 às 09:00 (nove) horas. LOCAL 
DE REALIZAÇÃO: No Prédio da Secretaria Municipal de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer, 

localizada à Praça da Matriz, s/n – Centro – nesta cidade, das 08h às 12h. O edital se encontra à 
disposição dos interessados na Central de Licitações, Contratos e Convênios/CELICC, na Pra-

ça Matriz, nº 142, Centro, de 2ª a 6ª feira, das 08h às 13h, onde poderá ser consultado e obtido 
gratuitamente mediante a apresentação de mídia eletrônica (pen drive, CD, DVD ou outro). Ou 
baixado mediante “download” na página/Portal Oficial do Município. Esclarecimentos adi-
cionais pelo telefone (98) 3224-0769 ou pelo e-mail: cpl.licitacao.ribamar@gmail.com. Adiel 
Tavares Ribeiro. Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS

CNPJ Nº 06.933.519/0001-09
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

AVISO DE CONTINUAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO 
TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2021

O MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS-MA, através da Comissão Permanente de Licitação – CPL, no uso de 
suas atribuições legais e regimentais, torna público aos interessados, em especial às empresas participantes 
da licitação, que, nos termos da Lei n°. 8.666/93, tendo em vista a ausência de apresentação de recurso 
administrativo referente à fase de habilitação, dará continuidade ao Processo Licitatório na modalidade 
Tomada de Preços n°. 006/2021, do tipo menor preço, objetivando a contratação de empresa para execução 
das obras de Recuperação de Estradas Vicinais, conforme Convênio CV nº. 8.319.00/2020 (SICONV nº 
907092), celebrado entre a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 
– CODEVASF e o Município de Lima Campos/MA, de interesse da Secretaria Municipal de Infraestrutura, 
Urbanismo e Trânsito. A Sessão Pública para continuação do referido procedimento licitatório acontecerá às 
10h00min do dia 24 de novembro de 2021, na sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Lima Campos, 
situada na Av. JK, s/nº - Centro, Lima Campos–MA. Maiores informações no endereço supracitado ou pelo 
e-mail: licitacao@limacampos.ma.gov.br.   

Lima Campos–MA, 12 de novembro de 2021.
Valmí Silva Júnior  

Presidente da Comissão Permanente de Licitação
Portaria nº 001 de 22 de outubro de 2021

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS

CNPJ Nº 06.933.519/0001-09
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2021
O MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS-MA, através da Prefeitura Municipal de Lima Campos, torna público aos 
interessados que, com base nas disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores e demais 
legislações pertinentes, fará realizar às 09:00hs (nove horas) do dia 02 de dezembro de 2021, licitação na 
modalidade Tomada de Preços nº 007/2021, sob a forma de execução indireta e regime de empreitada por 
preço global do tipo menor preço, tendo por objeto a contratação de empresa para execução das obras 
de Implantação de Pavimentação Asfáltica, no Município de Lima Campos-MA, conforme Convênio CV nº. 
8.304.00/2020 (SICONV nº 905885), celebrado entre a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São 
Francisco e do Parnaíba – CODEVASF e o Município de Lima Campos/MA, de interesse da Secretaria 
Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Trânsito, em conformidade com o Projeto Básico disposto no 
Anexo XIV do Edital. A presente licitação será realizada na sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Lima 
Campos, situada na Av. JK, s/nº, Centro, CEP: 65.728-000, Lima Campos/MA. O edital e seus anexos estão 
à disposição dos interessados no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08:00hs (oito horas) às 
12:00hs (doze horas), onde poderão ser consultados ou obtidos gratuitamente. O Edital também poderá ser 
obtido no sítio eletrônico: www.limacampos.ma.gov.br. Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço e/ou 
pelo telefone (0**99) 3646-1112. 

Lima Campos–MA, 12 de novembro de 2021.
José Ronaldo Barros Santana

                              Secretário Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Trânsito
Decreto nº. 008, de 01 de janeiro de 2021

São Luís, 17 de novembro de 2021
JOSÉ AHIRTON BATISTA LOPES

Diretor Regional

O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial no Maranhão – SENAC/MA receberá no período 
17 à 24/11/2021, currículos de profissionais de Nível Superior em vistas de SELEÇÃO para o 
cargo em comissão de Assessor com lotação para a sede do Administrativa em São Luís, conforme 
os requisitos contidos no quadro abaixo.

Os interessados deverão encaminhar seus currículos para o e-mail processo.seletivo@ma.senac.br 
anexadas as devidas comprovações.

OPORTUNIDADE

CARGO: ASSESSOR (ENGENHEIRO)

REQUISITOS BENEFÍCIOS SALÁRIO C/H SEMANAL VAGAS

Escolaridade: Nível Superiror Completo 
em Engenharia Civil (com CREA em 
dia).

Experiência: mínima de 6 meses em 
todas as etapas de execução de projetos 
de obras, construção, reformas e 
manutenção predial (planejamento, 
orçamento, acompanhamento e 
construção) de pequena, média e alta 
complexidade. 

Conhecimentos: gestão de projetos, 
pacote office (avançado), linguagem bin, 
autocad.

Habilidades: objetividade, criatividade, 
visão mercadológiaca, coordenação de 
equipes, análise de custos, negociação.

• Plano de Saúde Subsidiado;

• Ticket Alimentação;

• Seguro de Vida em 
  Grupo/ Auxílio Funeral;

• Plano de Capacitação e  
  Desenvolvimento.

R$ 7.692,11 30 HORAS 01

ESTADO DO MARANHÃO - MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico nº 55/2021 – SRP
Processo n° 9621/2021

Objeto: “Registro de Preços para aquisição eventual de Material Permanente - armários, mesas 

para plenário, púlpitos e estantes”; Abertura: 02/12/2021 às 10h (horário de Brasília-DF); 
Local: Site do Portal de Compras do Governo Federal: www.gov.br/compras/pt-br. Informa-
ções: Procuradoria-Geral de Justiça, situada à Avenida Prof. Carlos Cunha, nº 3261, Calhau, 

São Luís-MA. CEP: 65076-820; E-mail: licitacoes@mpma.mp.br; Fones: (98) 3219-1645 

e 3219-1766.

São Luís-MA, 16 de novembro de 2021.

JOÃO CARLOS A. DE CARVALHO
Pregoeiro Oficial

CPL/PGJ-MA

Estado do Maranhão
CÂMARA MUNICIPAL DE PINDARÉ-MIRIM

Comissão Permanente de Licitação
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2021/CMPM. A Câmara Municipal de Pindaré-Mirim (MA), torna público 
que realizará no dia 03/12/2021, às  9:30 horas, licitação na modalidade Tomada  de Preços, do tipo menor 
preço global, regida pelas normas estipuladas no instrumento convocatório. Objeto: contratação de empresa 
especializada para realização da reforma do prédio da Câmara Municipal de Pindaré-Mirim/MA, sob o regime 
de execução indireta de empreitada por preço global, em conformidade com as condições de participação e 
realização dos serviços a serem especificados no Edital da Licitação. 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 regula-
mentares aplicáveis à espécie. Local: Sala da Comissão Permanente de Licitação, Prédio da Câmara Municipal 
de Pindaré-Mirim (MA), situada na Pç Florindo Silva, 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”. Pindaré-Mirim (MA), 12 de novembro de 2021. Antonio Martins Lopes, 
Presidente da Câmara Municipal.

POSTO DE GASOLINA SECULO XXII EIRE-
LI, CNPJ 33.765.668/0001-89, torna público que 
requereu da Secretaria Municipal de Meio Am-
biente – SEMMAM, a autorização de Limpeza de 
Área, localizado na Av. Engenheiro Emiliano Ma-
cieira / BR 135, S/N, KM 12.6 – Modulo 1, bair-
ro Rio Grande, São Luís-MA, conforme processo 
57308/21.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE

CNPJ Nº 01.558.070/0001-22
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

PREFEITURA TRIZIDELA DO VALE
AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº. 007/2021

O MUNICIPIO DE TRIZIDELA DO VALE, Estado do Maranhão, através da Secretaria Municipal de Infraes-
trutura e Urbanismo, torna público que fará licitação na modalidade Concorrência. BASE LEGAL: Lei nº 
8.666/93 e alterações. OBJETO: Contratação de empresa especializada na execução de serviços de recuperação 
de estradas vicinais com implantação de bueiro no município de Trizidela do Vale/MA – BLOCO I (40,6 KM) 
e BLOCO II (43,2KM). ABERTURA: 20 de dezembro de 2021 às 08:20 horas. INFORMAÇÕES: O Edital 
e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na sala da Comissão Permanente de Licitação, na 
Av. Dep. Carlos Melo, nº 1670 – Aeroporto – Trizidela do Vale (MA), horário de 08:00 às 12:00 horas, no 
endereço eletrônico por e-mail cplpmtv@outlook.com  na página www.trizideladovale.ma.gov.br Trizidela 
do Vale (MA), 12 de novembro de 2021. Miguel de Abreu Suzar. Secretário Municipal de Infraestrutura e 
Urbanismo. Portaria nº 09/2021-GP.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE

CNPJ Nº 01.558.070/0001-22
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

PREFEITURA TRIZIDELA DO VALE
AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº. 008/2021
O MUNICIPIO DE TRIZIDELA DO VALE, Estado do Maranhão, através da Secretaria Municipal de In-
fraestrutura e Urbanismo, torna público que fará licitação na modalidade Concorrência. BASE LEGAL: Lei 
nº 8.666/93 e alterações. OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manu-
tenção, implantação, adequação, reforma e execução dos serviços de pavimentação, drenagem e sinalização 
no município de Trizidela do Vale/MA. ABERTURA: 21 de dezembro de 2021 às 08:20 horas. INFORMA-
ÇÕES: O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na sala da Comissão Permanente de 
Licitação, na Av. Dep. Carlos Melo, nº 1670 – Aeroporto – Trizidela do Vale (MA), horário de 08:00 às 12:00 
horas, no endereço eletrônico por e-mail cplpmtv@outlook.com  na página www.trizideladovale.ma.gov.br 
Trizidela do Vale (MA), 12 de novembro de 2021. Miguel de Abreu Suzar. Secretário Municipal de Infraestru-
tura e Urbanismo. Portaria nº 09/2021-GP

Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico nº 34/2021 – UFMA. 

Objeto: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa 

para eventual aquisição de material permanente, Equipamentos Laboratoriais 

para diversos setores desta Universidade Federal do Maranhão, conforme 

condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.

Dia: 25/11/2021  Horário: 10h00min - horário de Brasília

Local: https://www.gov.br/compras/pt-br/

Valor Global: R$ 938.976,40

O Edital completo encontra-se à disposição dos interessados no Portal 

de Compras do Governo Federal – COMPRASNET, no endereço 

https://www.gov.br/compras/pt-br/ Podendo, alternativamente, ser consultado no 

endereço eletrônico https://portais.ufma.br/PortalProReitoria/ppgt/

São Luís, de 16 novembro de 2021
JOSÉ CARLOS MARQUES AGUIAR JUNIOR

Pregoeiro Oficial

PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E TRANSPARÊNCIA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE ABERTURA

MINISTÉRIO DA 
EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO 
MARANHÃO
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O AJA já selecionou 2.000 jovens de todas as cidades do Maranhão, concedendo auxílio
financeiro mensal no valor de R$ 250,00 para cada agente durante 12 meses

So bre o AJA

Aten di men tos em saú de

São Do min gos do Azei tão

AGENTE JOVEM AMBIENTAL

Dino e gestores alinham
novas metas para o AJA

Na ma nhã des ta ter ça-fei ra (16), o
go ver na dor Flá vio Di no es te ve reu ni- 
do no Pa lá cio dos Leões, em São Luís,
com se cre tá ri os de Es ta do e co or de- 
na do res do pro gra ma Agen te Jo vem
Am bi en tal (AJA). 

Du ran te o en con tro, Flá vio Di no, os
ges to res, re pre sen tan tes da Es co la
Am bi en tal do Ma ra nhão e da so ci e da- 
de ci vil de ba te ram no vas me tas pa ra o
AJA, pro gra ma que se le ci o na jo vens
pa ra ca pa ci ta ção e atu a ção em ações

so ci o am bi en tais sus ten tá veis den tro
dos 217 mu ni cí pi os ma ra nhen ses.

Ao to do, o AJA já se le ci o nou 2.000
jo vens de to das as ci da des do Ma ra- 
nhão, con ce den do au xí lio fi nan cei ro
men sal no va lor de R$ 250,00 pa ra ca- 
da agen te du ran te 12 me ses.

“Nos so en con tro foi jus ta men te
pa ra que nós pos sa mos ali nhar as
ações e pro je tos do Go ver no do Ma ra- 
nhão pa ra a con ti nui da de do pro gra- 
ma Agen te Jo vem Am bi en tal. Aqui foi
re a li za da a reu nião do go ver na dor
com os co or de na do res e com o ges tor
que irá con du zir os tra ba lhos dos
agen tes, com a Es co la Am bi en tal e
com a so ci e da de ci vil. O Go ver no do
Ma ra nhão sem pre pau tan do pe lo am- 
plo diá lo go pa ra que nós pos sa mos,
de for ma efe ti va, pre ser var e con ver- 
sar os nos sos re cur sos na tu rais”, de ta- 
lhou o se cre tá rio de Es ta do de Meio
Am bi en te e Re cur sos Na tu rais (SE- 
MA), Di e go Ro lim.

A reu nião tam bém con tou com a
par ti ci pa ção da se cre tá ria ad jun ta de
Go ver no e co or de na do ra exe cu ti va da
Es co la Am bi en tal do Ma ra nhão, Cri ci- 
el le Mu niz. De acor do com Cri ci el le, o
mo men to foi de apre sen ta ção dos
ges to res que es tão acom pa nhan do a
atu a ção dos agen tes jo vens am bi en- 
tais em ca da ci da de ma ra nhen se. “Es- 
se foi o mo men to de apre sen ta ção dos
co or de na do res re gi o nais, que vão po- 
der acom pa nhar um pou co mais de
per to as ações atra vés do Pla no de
Ação Co mu ni tá ria de ca da jo vem e de
seus res pec ti vos mu ni cí pi os”, ex pli- 
cou Cri ci el le.

Mar cos Pau lo é um dos co or de na- 
do res do pro gra ma no Ma ra nhão e
apro vou a reu nião. O co or de na dor
des ta cou que, além da atu a ção em de- 
fe sa do pla ne ta a par tir de ações so ci- 
o am bi en tais nos mu ni cí pi os, o AJA
tam bém pro por ci o na dis tri bui ção de
ren da em to do o Ma ra nhão.

“A gen te ava lia co mo mui to im por- 
tan te pa ra o es ta do, em es pe ci al pa ra
es sa pau ta am bi en tal, e, tam bém, pa- 
ra in clu são da ju ven tu de nes sa pau ta
so ci o am bi en tal sus ten tá vel. Além de
tu do, es se pro gra ma veio no sen ti do
de dar o pro ta go nis mo jo vem e tam- 
bém a dis tri bui ção de ren da e me lho- 
rar a qua li da de de vi da des ses jo vens e
da po pu la ção de for ma ge ral. É pen sar
no pla ne ta, agin do e su as co mu ni da- 
des”, fri sou o ges tor.

O Pro gra ma Agen te Jo vem Am bi en- 
tal (AJA) tem por ob je ti vo ca pa ci tar os
jo vens no que tan ge às po lí ti cas de de- 
sen vol vi men to sus ten tá vel e de mais
ações re la ci o na das à edu ca ção am bi- 
en tal, bem co mo con tri buir pa ra a in- 
clu são so ci al e am bi en tal de jo vens
ma ra nhen ses; in cen ti var a par ti ci pa- 
ção dos jo vens em su as co mu ni da des,
bus can do cons ci en ti zar a po pu la ção
lo cal da im por tân cia da união em tor- 
no de ações que res guar dem a sus ten- 
ta bi li da de am bi en tal; pro pi ci ar o de- 
sen vol vi men to da au to es ti ma e do
sen ti men to de per ten ci men to fa mi li- 
ar e co mu ni tá rio com vis tas a uma
pers pec ti va po si ti va de vi da pe los jo- 
vens par ti ci pan tes.

LAGO DA PEDRA

Saúde na Praça atendeu cerca de 350 pessoas

A PRÓXIMA EDIÇÃO DO PROGRAMA SERÁ HOJE (17), EM SÃO DOMINGOS DO AZEITÃO, COM FOCO NAS CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS 

Com o Pro gra ma Saú de na Pra ça, a
Se cre ta ria de Es ta do da Saú de (SES)
aten deu cer ca de 350 pes so as no ser- 
vi ço de tri a gem e, ao to do, fo ram re a li- 
za das 242 ci rur gi as de ca ta ra ta e pte rí- 
gio na sex ta-fei ra (13) e no sá ba do
(14), no Hos pi tal Re gi o nal Dr. Ru bens
Jor ge, em La go da Pe dra.

Pa ra a edi ção do pro gra ma, foi
mon ta da uma es tru tu ra pa ra re ce ber
de 300 a 400 pa ci en tes.

 “Aten de mos à po pu la ção de mais
de 15 mu ni cí pi os na nos sa re gião –
pa ci en tes até do sul do Ma ra nhão”,
des ta cou a di re to ra ad mi nis tra ti va do
Hos pi tal Dr. Ru bens Jor ge, So lan ge Vi- 
ei ra.

Os pa ci en tes que pas sa ram pe lo
pro ce di men to ci rúr gi co tam bém re- 
ce be ram o co lí rio do a do pe la uni da de
de saú de pa ra dar pros se gui men to ao
tra ta men to no pós-ope ra tó rio, bem

co mo fa zer uso do me di ca men to em
ca sa e au xi li ar na re cu pe ra ção.

Ain da du ran te a ação,

mais de 2.500

aten di men tos em saú de

fo ram con ta bi li za dos na

edi ção do Pro gra ma

Saú de na Pra ça, em

La go da Pe dra, re a li za do

pe la SES, em par ce ria

com a Em pre sa

Ma ra nhen se de Ser vi ços

Hos pi ta la res (Em serh).

Fo ram 1.342 aten di men tos na sex- 
ta-fei ra (12) e 1.180 no sá ba do (13),
com afe ri ção da pres são ar te ri al e tes- 
te rá pi do de gli ce mia, en tre ou tros.

A pró xi ma edi ção do Pro gra ma
Saú de na Pra ça se rá nes ta quar ta-fei ra
(17), no mu ni cí pio de São Do min gos
do Azei tão, com fo co nas con sul tas of- 
tal mo ló gi cas pa ra tri a gem de ci rur gia
de ca ta ra ta, pte rí gio e re ti na.

MARANHÃO

Governo vistoria obras
em Paço do Lumiar

MAIS DE MIL FAMÍLIAS TAMBÉM RECEBERAM PESCADOS

A ca ra va na do Go ver no do Es ta do, li de ra da pe lo vi ce-
go ver na dor Car los Bran dão, es te ve em Pa ço do Lu mi ar
pa ra re a li zar a en tre ga de pes ca dos, por meio do Pro gra- 
ma Co mi da na Me sa, pa ra mais de mil fa mí li as em si tu a- 
ção de vul ne ra bi li da de so ci al. Du ran te a so le ni da de
tam bém fo ram en tre gues 10 for ra gei ras, que irão au xi li- 
ar no pro ces sa men to de ali men tos dos ani mais, for ta le- 
cen do, as sim, a agri cul tu ra fa mi li ar da re gião.

“Nes sa da ta tão im por tan te, dia da Pro cla ma ção da
Re pú bli ca, es ta mos tra zen do pa ra Pa ço do Lu mi ar o
Pro gra ma Co mi da na me sa na sua ver são pes ca do, uma
ação que con tri bui com a se gu ran ça ali men tar das fa mí- 
li as que mais pre ci sam”, de cla rou Ro dri go La go, se cre tá- 
rio de Es ta do da Agri cul tu ra Fa mi li ar.

O se cre tá rio des ta cou ain da que, além dos pes ca dos,
o mu ni cí pio já foi con tem pla do com a dis tri bui ção de
ces tas bá si cas e com o pro gra ma de Com pras da Agri- 
cul tu ra Fa mi li ar (Pro caf).

A agen da in cluiu ain da vi si tas às obras do Por to de
Tim bu ba, im por tan te obra pa ra a ati vi da de pes quei ra e
tu rís ti ca da re gião e vi si ta mos a pro du ção de ca cau no
Po lo Agrí co la No va Ca naã.

O vi ce-go ver na dor Car los Bran dão res sal tou a im por- 
tân cia das ações re a li za das. “Em tem pos de pan de mia,
cri a mos pro gra mas im por tan tes pa ra ga ran tir a se gu- 
ran ça ali men tar, a pro du ção agrí co la e a in fra es tru tu ra.
Em Pa ço do Lu mi ar, fi ze mos a dis tri bui ção de 10 to ne la- 
das de pei xe pa ra as fa mí li as mais ca ren tes e vi si ta mos o
por to de Tim bu ba, que, co mo ou tros seis por tos, es ta- 
mos re for man do e am pli an do pa ra me lho rar o es co a- 
men to da pro du ção do pei xe e o tu ris mo lo cal”, ex pli- 
cou.

A pre fei ta de Pa ço do Lu mi ar Pau la Aze ve do des ta cou
a par ce ria com o Go ver no.  São vá ri as par ce ri as que es- 
tão dan do cer to com o nos so go ver na dor Flá vio Di no, e
a gen te só tem a agra de cer”, de cla rou a pre fei ta.

APOIO À RELIGIÃO

Mais 20 igrejas receberão
kits musicais  do Governo

ENTREGA ACONTECERÁ HOJE, ÀS 17H, NO PALÁCIO DOS LEÕES

O Go ver no do Ma ra nhão, por meio da Se cre ta ria de
Es ta do da Cul tu ra (Sec ma), re a li za nes ta quar ta-fei ra
(17) a en tre ga de kits de ins tru men tos mu si cais pa ra 20
igre jas do Ma ra nhão.

Os ins tru men tos in te gram as ações do pro gra ma es- 
ta du al Ma ra nhão Mu si cal, que já for ne ceu ins tru men- 
tos pa ra di ver sas ins ti tui ções, en tre es co las e igre jas
evan gé li cas e ca tó li cas.

Ca da um dos kits mu si cais é com pos to por seis ins- 
tru men tos: te cla do, con tra bai xo, ba te ria, vi o lão, gui tar- 
ra e mi cro fo ne.

As igre jas be ne fi ciá ri as dos kits de

ins tru men tos mu si cais re ce be rão

ain da tro féus co me mo ra ti vos

pro du zi dos pe la Sec ma, em alu são à

en tre ga.

A so le ni da de de en tre ga se rá re a li za da às 17h, no Sa- 
lão No bre do Pa lá cio dos Leões, no Cen tro His tó ri co de
São Luís e os kits mu si cais es ta rão dis po ní veis pa ra re ti- 
ra da na RFF SA, após o even to.

São Luís, quarta-feira, 17 de novembro de 2021
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A Operação Proclamação da República registrou ainda 7 crimes de trânsito em um final
de semana, nas rodovias federais que cortam o Maranhão

Cri mes de trân si to

PROCLAMAÇÃO DA REPÚBLICA

2 óbitos e 20 feridos
em 4 dias no feriadão

U
m fe ri a dão mo vi men ta do
nas ro do vi as fe de rais que
cor tam o es ta do do Ma ra- 
nhão. A Ope ra ção Pro cla- 

ma ção da Re pú bli ca des te ano, ini ci a- 
da no dia 12 e con cluí da no dia 15 pe la
Po lí cia Ro do viá ria Fe de ral, re gis trou
ape nas no fi nal de se ma na 7 ocor rên- 
ci as de cri mes de trân si to. Ao to do fo- 
ram 2 óbi tos e 17 aci den tes que dei xa- 
ram ain da 20 pes so as fe ri das. No dia
15, úl ti mo dia de ope ra ção, uma mor- 
te foi re gis tra da.

Nes se mes mo dia, hou ve ain da ou- 
tros 3 aci den tes, que dei xa ram 4 pes- 
so as fe ri das. O aci den te que vi ti mou
uma pes soa ocor reu por vol ta das
18h30, se gun do a Po lí cia Ro do viá ria
Fe de ral, no km 307 da BR-230, mu ni- 
cí pio de São Rai mun do das Man ga- 
bei ras, en vol ven do uma Hi lux em
uma co li são fron tal.

O ou tro aci den te com ví ti ma fa tal
ocor reu no pri mei ro dia de ope ra ção,
na noi te de sex ta-fei ra (12). O aci den- 
te ti po co li são fron tal acon te ceu no
km 463 da BR-316/MA en vol ven do
um au to mó vel e uma mo to ci cle ta,
dei xan do uma pes soa mor ta e dois fe- 
ri dos le ves.

Du ran te a Ope ra ção, a ins ti tui ção
re for çou o po li ci a men to os ten si vo em
lo cais e ho rá ri os iden ti fi ca dos co mo
de mai or in ci dên cia de aci den tes gra- 
ves e de cri mi na li da de, além de dis po- 
ni bi li zar equi pes vol ta das pa ra ações
de “Edu ca ção pa ra o Trân si to”. As sim,
du ran te os di as 13 e 14, das 7 ocor rên- 
ci as de cri mes de trân si to, 5 se tra ta- 
vam do cri me de di ri gir sem Car tei ra

Na ci o nal de Ha bi li ta ção e 2 por al co o- 
le mia.

As pri mei ras fo ram fla gra das nos
mu ni cí pi os de Ca xi as e Bal sas du ran te
co man dos de fis ca li za ção de Se gu ran- 
ça Viá ria. As ocor rên ci as de al co o le- 
mia fo ram re gis tra das nos mu ni cí pi os
de Im pe ra triz e Ca xi as. “Na abor da- 
gem de Im pe ra triz a equi pe, en quan- 
to em ron da na BR-010, vi su a li zou um
au to mó vel re a li zan do ma no bras pe ri- 
go sas na ro do via. O veí cu lo, ain da, es- 
ta va em pés si mo es ta do de con ser va- 
ção o que com pro me tia a se gu ran ça
dos usuá ri os da via. Os po li ci ais, en- 
tão, de ram or dem de pa ra da ao veí cu- 
lo. Du ran te a abor da gem per ce be ram
in dí ci os de in ges tão de be bi da al coó- 
li ca pe lo mo to ris ta: olhos ver me lhos,
fa la em ba ra ça da e odor etí li co. A equi- 
pe, en tão, con vi dou o con du tor a re a- 
li zar o tes te de etilô me tro, o qual re- 
tor nou o va lor de 1,02 mi li gra mas de
ál co ol por li tro de ar ex pe li do pe los
pul mões. O con du tor foi de ti do pe lo
cri me de ‘Con du zir veí cu lo au to mo- 
tor, na via pú bli ca, sob a in fluên cia de
ál co ol ou subs tân cia de efei tos aná lo- 
gos, ex pon do a da no po ten ci al a in co- 
lu mi da de de ou trem’ e en ca mi nha do
à Po lí cia Ci vil de Im pe ra triz pa ra os
pro ce di men tos ca bí veis”, in for mou o
re la tó rio da PRF.

Du ran te os qua tro di as de ati vi da- 
des, a PRF pri o ri zou ações vol ta das à
se gu ran ça viá ria, à pre ven ção e re du- 
ção da gra vi da de dos aci den tes de
trân si to e à ga ran tia da mo bi li da de
nas ro do vi as. “His to ri ca men te, du- 
ran te os fe ri a dos, há um au men to re- 
le van te na quan ti da de de au to mó veis
e de ôni bus de pas sa gei ros nas ro do- 

vi as fe de rais. Es se acrés ci mo no flu xo
de veí cu los con tri bui pa ra o au men to
da vi o lên cia no trân si to, po den do
pro vo car ele va ção na quan ti da de de
aci den tes gra ves, fe ri dos e mor tos”,
in for mou a PRF.

His to ri ca men te, du ran te

os fe ri a dos, há um

au men to re le van te na

quan ti da de de

au to mó veis e de ôni bus

de pas sa gei ros nas

ro do vi as fe de rais

DE GRAÇA!

Live oferece revisão dos
principais temas do Enem

O EVENTO SERÁ GRATUITO E ABERTO PARA TODOS OS ALUNOS

Nas sex tas-fei ras que an te ce dem as pro vas do Enem,
19 e 26 de no vem bro, o Eli te Re de de En si no re a li za rá a
li ve Au lão Enem 360º. O even to se rá gra tui to e aber to
pa ra alu nos de quais quer es co las ou cur sos. Nas du as
da tas, a li ve co me ça rá às 14h (ho rá rio de Bra sí lia). O
even to ocor re rá nes te link: http://fi ve news.cb- 
net.net.br/bit.ly/li ve-au lao-enem.

O Au lão Enem 360º tem co mo pro pó si to re vi sar os
prin ci pais te mas co bra dos na pro va do Enem. No 1º dia
da li ve, ha ve rá au las de ge o gra fia, por tu guês, fi lo so- 
fia/so ci o lo gia, re da ção e his tó ria.

Já no 2º dia, se rão re a li za das au las de quí mi ca, bi o lo- 
gia, fí si ca e ma te má ti ca. Du ran te o au lão, os alu nos ain- 
da re ce be rão di cas de pre pa ra ção e de re la xa men to,
além de con ta rem com mo men tos de des con tra ção. Os
alu nos que par ti ci pa rem tam bém te rão aces so a uma
apos ti la de exer cí ci os gra tui ta.

A co or de na do ra do en si no mé dio e do pré-ves ti bu lar
do Eli te, Ca ro li ne Lu ce na, des ta cou a im por tân cia da re- 
vi são e os ob je ti vos do even to. “A re vi são, na re ta fi nal,
aju da a fi xar o que é es sen ci al pa ra a pro va. Não é o mo- 
men to de bus car o que ain da não apren deu. Is so traz
an si e da de e in se gu ran ça. A re vi são tem o pro pó si to de
ga ran tir o que já se sa be, tra zen do a cer te za do êxi to.
Nes se sen ti do, nos so au lão vem co mo o ajus te fi nal, a
cul mi nân cia do que nos sas pro fes so ras e nos sos pro fes- 
so res es tão fa zen do nes sas úl ti mas se ma nas, que an te- 
ce dem o Enem”.

Con ci li a ção

NEGROS E DEFICIENTES

Emserh deve reservar vagas em seletivos

A EMESERH SE COMPROMETEU A RESERVAR O DOBRO DO NÚMERO DE VAGAS NO HOSPITAL DA ILHA 

Em au di ên cia de con ci li a ção re a li za da
na Jus ti ça es ta du al, a Em pre sa Ma ra nhen- 
se de Ser vi ços Hos pi ta la res (Em serh) as su- 
miu o com pro mis so de nos pró xi mos se le- 
ti vos cum prir o per cen tu al de re ser va de
va gas pa ra pes so as com de fi ci ên cia, ne gros
e par dos.

A em pre sa pú bli ca que ad mi nis tra hos- 
pi tais no es ta do, se com pro me te, tam bém,
a re ser var o do bro do nú me ro de va gas pre- 
vis tas em lei pa ra pes so as com de fi ci ên cia
(10%) e pa ra ne gros e par dos (40%) no pró- 
xi mo se le ti vo pa ra pre en chi men to de va gas
no “Hos pi tal da Ilha”.

Quan to ao con cur so pú bli co, as par tes
en vol vi das no pro ces so re co nhe ce ram que
na em pre sa já são apli ca dos os per cen tu ais
pre vis tos em lei pa ra pes so as com de fi ci ên- 
cia, par dos e ne gros, e es sas pes so as sub- 
me ti das ao con cur so da Em serh se rão be- 
ne fi ci a das com a no me a ção pa ra o Hos pi- 
tal da Ilha.

O juiz Dou glas de Me lo Mar tins, ti tu lar
da va ra, pre si diu a au di ên cia. O Es ta do do
Ma ra nhão foi re pre sen ta do na ação pe lo
pro cu ra dor Car los Fal cão de Li ma. Vi ni cius
Car va lho Gou lart Reis atu ou pe la De fen so- 
ria Pú bli ca es ta du al e a ad vo ga da Lí dia
Sch ramm de fen deu a em pre sa.

Ao fi nal da au di ên cia, o juiz Dou glas de
Me lo Mar tins ho mo lo gou os ter mos do
acor do fir ma do en tre as par tes, com fun- 
da men to no ar ti go 487, in ci so III, alí nea b,
do Có di go de Pro ces so Ci vil, en tre a De fen- 
so ria Pú bli ca e a EM SERH, e en cer ra o pro-
ces so, com re so lu ção do mé ri to da ques tão.

A re ser va de va gas pa ra pes so as com de- 
fi ci ên cia, par das e ne gras obe de ce ao que
de ter mi na o Es ta tu to da Pes soa com De fi- 
ci ên cia (Lei 13.146/2015), a Po lí ti ca Na ci o- 
nal pa ra a In te gra ção da Pes soa com De fi ci- 
ên cia (De cre to 3.198/99), e as leis es ta du ais
5.484/92, 12.990/2014 e 10.404/2015.

CAROLINA

Mãe se recusa vacinar filhos

POR MOTIVOS RELIGIOSOS, A MULHER NÃO LEVA AS CRIANÇAS PARA TOMAR OS IMUNIZANTES

Uma mãe do mu ni cí pio de Ca ro li na, no
Ma ra nhão, se re cu sa a le var seus três fi- 
lhos pa ra to ma rem as va ci nas ade qua das
pa ra ca da fai xa etá ria. Por mo ti vos re li gi o- 
sos, a mu lher não le va as cri an ças, de 7 e 3
anos e um be bê de 7 me ses, pa ra to ma rem
os imu ni zan tes.

Se gun do o Mi nis té rio Pú bli co do Ma ra- 
nhão, a mãe ale ga que não acei ta que as
cri an ças to mem os imu ni zan tes ne ces sá- 
ri os pa ra os pri mei ros anos de vi da que,
fu tu ra men te, não fa rão bem pa ra seus fi- 
lhos.

Ain da de acor do com o MP-MA, a be bê
de 7 me ses não to mou ne nhu ma va ci na,
se quer a BCG. Os úni cos que já to ma ram
al guns dos imu ni zan tes re co men da dos
pe lo Mi nis té rio da Saú de fo ram os fi lhos
de 3 e 7 anos.

No dia 3 de no vem bro, o Mi nis té rio Pú- 
bli co do Ma ra nhão re que reu à Jus ti ça que
se ja de cla ra da si tu a ção de ris co, com a
apli ca ção das me di das de pro te ção pre- 
vis tas no Es ta tu to da Cri an ça e do Ado les- 

cen te, em fa vor das cri an ças.
Co mo me di da cau te lar, a Pro mo to ria

de Jus ti ça da re fe ri da Co mar ca so li ci tou
que se ja de ter mi na da a obri ga to ri e da de
da mãe de con du zir seus fi lhos a um pos to
de va ci na ção, pa ra que pos sam to mar as
va ci nas ade qua das pa ra ca da fai xa etá ria

Se gun do o do cu men to, por se re cu sar a
va ci nar os fi lhos, a mãe as si nou um ter mo
de res pon sa bi li da de re pas sa do pe lo agen- 
te de saú de do bair ro.

A mãe afir mou que não vai mu dar de
opi nião e que es tá dis pos ta a cor rer o ris- 
co. Du ran te a ins pe ção, a mu lher foi no va- 
men te ad ver ti da quan to à ne ces si da de de
va ci nar os fi lhos e ga ran tir os di rei tos das
cri an ças. 

Po rém, mes mo di an te das ad ver tên ci as
fei tas pe lo Con se lho Tu te lar, a mãe se ne- 
ga a imu ni zar os fi lhos.

O MP-MA re que reu tam bém que se ja
re a li za do es tu do so ci al e psi cos so ci al do
ca so e a res pon sa bi li za ção da ge ni to ra,
con for me a lei.

São Luís, quarta-feira, 17 de novembro de 2021
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Até agora, em uma eventual fraude ou falha operacional, as instituições envolvidas
precisavam estabelecer procedimentos operacionais bilaterais para devolver o dinheiro

APÓS UM ANO

Pix tem nova função
de devolução

N
o ani ver sá rio de um ano, o 
Pix, sis te ma de pa ga men to 
ins tan tâ neo do Ban co Cen- 
tral (BC), ga nha no va fun ci- 

o na li da de. En tra em vi gor nes ta ter ça-
fei ra (16) o Me ca nis mo Es pe ci al de 
De vo lu ção, que agi li za rá o res sar ci- 
men to ao usuá rio ví ti ma de frau de ou 
de fa lha ope ra ci o nal das ins ti tui ções 
fi nan cei ras.

O me ca nis mo es tá re gu la men ta do 
por uma re so lu ção edi ta da pe lo BC 
em ju nho. Des de en tão, as ins ti tui- 
ções fi nan cei ras es ta vam se adap tan- 
do aos pro ce di men tos.

Até ago ra, em uma even tu al frau de 
ou fa lha ope ra ci o nal, as ins ti tui ções 
en vol vi das pre ci sa vam es ta be le cer 
pro ce di men tos ope ra ci o nais bi la te- 
rais pa ra de vol ver o di nhei ro. Se gun- 
do o BC, is so di fi cul ta va o pro ces so e 
au men ta va o tem po ne ces sá rio pa ra 
que o ca so fos se ana li sa do e fi na li za- 
do. Com o Me ca nis mo Es pe ci al de 
De vo lu ção, as re gras e os pro ce di- 
men tos se rão pa dro ni za dos.

Pix Sa que e Tro co
Ou tras no vi da des pa ra o Pix vi rão em 
bre ve. A par tir do dia 29 es ta rão dis po- 
ní veis o Pix Sa que e o Pix Tro co, que 
per mi tem o sa que em es pé cie e a ob- 
ten ção de tro co em es ta be le ci men tos 
co mer ci ais e ou tros lu ga res de cir cu- 
la ção pú bli ca.

No Pix Sa que, o cli en te po de rá fa zer 
sa ques em qual quer pon to que ofer tar 
o ser vi ço, co mo co mér ci os e cai xas 
ele trô ni cos, tan to em ter mi nais com- 
par ti lha dos quan to da pró pria ins ti- 
tui ção fi nan cei ra. Nes sa mo da li da de, 
o cor ren tis ta apon ta rá a câ me ra do 
ce lu lar pa ra um có di go QR (ver são 
avan ça da do có di go de bar ras), fa rá 
um Pix pa ra o es ta be le ci men to ou pa- 
ra a ins ti tui ção fi nan cei ra e re ti ra rá o

A PARTIR DO DIA 29 DESTE MÊS ESTARÃO DISPONÍVEIS O PIX SAQUE E O PIX TROCO

di nhei ro na bo ca do cai xa.
O Pix Tro co per mi te o sa que du ran- 

te o pa ga men to de uma com pra. O cli- 
en te fa rá um Pix equi va len te à so ma 
da com pra e do sa que e re ce be rá a di- 
fe ren ça co mo tro co em es pé cie. O ex- 
tra to do cli en te es pe ci fi ca rá a par ce la 
des ti na da à com pra e a quan tia sa ca- 
da co mo tro co.

Open ban king
Ain da nes te tri mes tre, o BC pre ten de 
es ten der o ini ci a dor de pa ga men tos 
ao Pix. Por meio des sa fer ra men ta, 
exis ten te pa ra pa ga men tos por re des 
so ci ais e por apli ca ti vos de com pras e 
de men sa gens, o cli en te re ce be um 
link com os da dos da tran sa ção e con- 
fir ma o pa ga men to.

Atu al men te, o ini ci a dor de pa ga-
men tos exis te pa ra com pras com car-
tões de cré di to e de dé bi to. O BC pre-
ten de am pli ar a fer ra men ta pa ra o Pix, 
o que só se rá pos sí vel por cau sa da 
ter cei ra fa se do open ban king (com- 
par ti lha men to de da dos en tre ins ti- 
tui ções fi nan cei ras), que en trou em 
vi gor no fim de ou tu bro.

Com a tro ca de in for ma ções, o cli- 
en te po de rá fa zer tran sa ções Pix sem 
abrir o apli ca ti vo da ins ti tui ção fi nan-
cei ra, co mo ocor re ho je. O usuá rio 
ape nas cli ca rá no link e in for ma a se- 
nha ou a bi o me tria da con ta cor ren te 
pa ra con cluir a tran sa ção. Tu do sem 
sair do si te de com pras, do apli ca ti vo 
de en tre gas ou da re de so ci al.

Estatísticas: 348,1 milhões de chaves cadastradas

Até o fim de ou tu bro, se gun do os
da dos mais re cen tes do BC, o Pix ti nha
348,1 mi lhões de cha ves ca das tra das
por 112,65 mi lhões de usuá ri os. Des se
to tal, 105,24 mi lhões são pes so as fí si- 
cas e 7,41, pes so as ju rí di cas. Ca da
pes soa fí si ca po de ca das trar até cin co
cha ves Pix e ca da pes soa ju rí di ca, até
20. As cha ves po dem ser dis tri buí das
em um ou mais ban cos.

Em um ano de fun ci o na men to, o
vo lu me de tran sa ções pe lo Pix deu um
sal to. Em ou tu bro, o sis te ma de pa ga- 
men tos ins tan tâ ne os mo vi men tou R$
502 bi lhões, con tra R$ 25,1 bi lhões li- 
qui da dos em no vem bro do ano pas- 
sa do. Se gun do o Ban co Cen tral, 75%
das tran sa ções do Pix em ou tu bro
ocor re ram en tre pes so as fí si cas, con- 
tra 87% no pri mei ro mês de fun ci o na- 
men to. Os pa ga men tos de pes soa fí si- 
ca pa ra em pre sa sal ta ram de 5% pa ra
16% no mes mo pe río do.

Em pre sas e go ver no
O au men to nos pa ga men tos a em pre- 
sas de cor re de fun ci o na li da des adi ci- 
o na das ao lon go des te ano pa ra es ti- 
mu lar o re ce bi men to de Pix por em- 

pre sas e pres ta do res de ser vi ço. Em
maio, co me çou a fun ci o nar o Pix Co- 
bran ça, que subs ti tui o bo le to ban cá- 
rio e per mi te o pa ga men to ins tan tâ- 
neo por meio de um có di go QR (ver- 
são avan ça da do có di go de bar ras) fo- 
to gra fa do com a câ me ra do ce lu lar.

Em ju lho, co me çou a ser ofer ta do o
Pix Agen da do, que per mi te o agen da- 
men to de co bran ças, com a de fi ni ção
de uma da ta fu tu ra pa ra a tran sa ção.
Em se tem bro, o ofe re ci men to da fun- 
ci o na li da de por to das as ins ti tui ções
fi nan cei ras pas sou a ser obri ga tó rio.

As tran sa ções en tre pes so as fí si cas
e o go ver no au men ta ram de R$ 2,25
mi lhões em no vem bro de 2020 pa ra
R$ 409,83 mi lhões em ou tu bro des te
ano. Ape sar de pe que nas em re la ção
ao to tal mo vi men ta do, es sas ope ra- 
ções es tão su bin do gra ças a me di das
co mo o pa ga men to de al guns tri bu tos
por gran des, mi cro e pe que nas em- 
pre sas e à qui ta ção de ta xas fe de rais
por meio do Pix.

Se gu ran ça
O Pix com ple ta um ano em meio a
pre o cu pa ções com a se gu ran ça do

sis te ma. Por cau sa do au men to de se- 
ques tros-re lâm pa go e de frau des re la- 
ci o na das ao Pix, o BC li mi tou, em ou- 
tu bro, as trans fe rên ci as a R$ 1 mil en- 
tre as 20h e as 6h. Me di das adi ci o nais
de se gu ran ça fo ram ado ta das, co mo o
blo queio, por até 72 ho ras, do re ce bi-
men to de re cur sos por pes so as fí si cas
em ca so de sus pei ta de frau de.

Em se tem bro, ocor reu o in ci den te
mais sé rio com o Pix re gis tra do até
ago ra. Uma bre cha de se gu ran ça no
Ban co Es ta du al de Ser gi pe per mi tiu o
va za men to de 395 mil cha ves Pix do
ti po te le fo ne. Na oca sião, não fo ram
ex pos tos da dos sen sí veis, co mo se- 
nhas, va lo res mo vi men ta dos e sal dos
nas con tas, mas os nú me ros de te le fo-
ne de cli en tes cap tu ra dos por pes so as
de fo ra da ins ti tui ção, que foi pu ni da
pe lo BC. Se ca sos se me lhan tes ocor re- 
rem, as pró xi mas pu ni ções po de rão
ser mais du ras. No fim da se ma na pas- 
sa da, o BC ace le rou as no ti fi ca ções às
ins ti tui ções fi nan cei ras que vi o la rem
os re gu la men tos do Pix e di mi nuiu as
si tu a ções em que as mul tas se rão
isen tas.

CENTRAL DO MARANHÃO

Presos suspeitos de 
matar jovem por engano 

A VÍTIMA THALYS COSTA, DE 21 ANOS, FOI MORTA A TIROS 

A po lí cia pren deu qua tro ho mens sus pei tos de par ti- 
ci pa ção na mor te do jo vem Thalys Cos ta, de 21 anos. O
cri me foi re gis tra do no dia 2 de no vem bro, na ci da de de
Cen tral do Ma ra nhão. A De le ga cia de Mi rin zal que co or- 
de na a in ves ti ga ção, acre di ta na hi pó te se de que ví ti ma
foi mor ta por en ga no, is so por que a mes ma não ti nha
ne nhum en vol vi men to com cri mes.

Os qua tro in di ví du os fo ram pre sos na ci da de de Mi- 
rin zal atra vés de man da dos de pri são pre ven ti vas de- 
pois que as in ves ti ga ções po li ci ais apon ta ram su as par- 
ti ci pa ções no cri me. O quar te to de cri mi no sos ne gou a
au to ria do as sas si na to, mas de acor do com tes te mu- 
nhas, fo ram os pre sos que par ti ci pa ram do ho mi cí dio
ocor ri do em Cen tral do Ma ra nhão.

Ago ra a Po lí cia Ci vil vi sa pren der o quin to en vol vi do
no ho mi cí dio de Thalys Cos ta, que se en con tra fo ra gi do.
Após os pro ce di men tos de pra xe, os pre sos fo ram en ca- 
mi nha dos à Uni da de Pri si o nal da re gião on de de vem fi- 
car à dis po si ção da Jus ti ça. As pri sões con ta ram com
apoio de in ves ti ga do res da 21º De le ga cia Re gi o nal de
Cu ru ru pu.

MONTES ALTOS

Pai mata filho a
facadas após discussão

HELBER MORREU APÓS RECEBER OS GOLPES DE FACA DO PAI

No iní cio da noi te des sa se gun da-fei ra (15), um ho- 
mem as sas si nou o pró prio fi lho a fa ca das no mu ni cí pio
de Mon tes Al tos, no Ma ra nhão.

Se gun do in for ma ções da po lí cia, o pai, iden ti fi ca do
co mo Rai mun do, es fa que ou e ma tou o fi lho, iden ti fi ca- 
do co mo Hel ber, após um de sen ten di men to en tre os
dois.

Ain da de acor do com a po lí cia, o pai ten tou ti rar
sua pró pria vi da, cor tan do os pul sos, mas aca bou sen do
so cor ri do e le va do pa ra o Hos pi tal Mu ni ci pal de Im pe- 
ra triz.

Tes te mu nhas in for ma ram que os dois já ti nham se
de sen ten di do há al gu mas se ma nas atrás, des de en tão
os dois não ti nham um bom re la ci o na men to. O mo ti vo
da dis cus são en tre o pai e o fi lho não foi in for ma do pe la
po lí cia.

Ago ra, a po lí cia aguar da a re cu pe ra ção de Rai mun do
pa ra que ele se ja en ca mi nha do ao Plan tão Cen tral de
Im pe ra triz.

São Luís, quarta-feira, 17 de novembro de 2021
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Tricolor terá de volta o atacante Pimentinha e aguarda liberação de mais três titulares
que não estiveram na derrota para o Náutico-PE, na noite da última segunda-feira

SÉRIE B

Sampaio agora foca
jogo com Cruzeiro

D
e pois de per der (2 a 1) pa ra 
o Náu ti co na noi te da úl ti- 
ma se gun da-fei ra (15) em 
Re ci fe, o Sam paio Cor rêa se 

pre pa ra pa ra o úl ti mo jo go a ser dis- 
pu ta do na ca pi tal ma ra nhen se, ama- 
nhã, às 21h, con tra o Cru zei ro-MG. A 
de le ga ção re tor nou on tem à tar de na 
ca pi tal ma ra nhen se e ho je rei ni cia os 
trei na men tos no CT Jo sé Car los Ma ci- 
ei ra vi san do o con fron to.

O téc ni co tri co lor João Bri gat ti con- 
ta com a vol ta de al guns jo ga do res que 
não es ti ve ram em ação no jo go an te ri- 
or, por mo ti vo de le sões, ca sos de Wat- 
son (la te ral-di rei to), Alyson (la te ral-
es quer do), Eloir e Nád son (meio-
cam pis tas) e Pi men ti nha (ata can te).

Es te úl ti mo não vi a jou por ter sen- 
ti do um can sa ço mus cu lar. Au tor do 
úni co gol da equi pe ma ra nhen se em 
Re ci fe, Ga bri el Po pó pas sa a ser uma 
das al ter na ti vas pa ra en trar no ti me.

Com ape nas um dia pa ra trei nar a 
equi pe, Bri gat ti só vai de fi nir a for ma- 
ção ini ci al no dia do jo go. Sam paio e 
Cru zei ro têm 46 pon tos, po dem che- 
gar a 52 e já fes te jam a per ma nên cia 
na Se gun do na em 2022.

O si te Chan ce de Gol diz que as 
chan ces do Sam paio cair são “qua se 
ze ro” e do Cru zei ro 00,06%. “O ob je ti- 
vo ini ci al do Sam paio era o aces so, 
mas só quem es tá in se ri do nes se con- 
tex to sa be as di fi cul da des que a com- 
pe ti ção apre sen ta. Con se gui mos ga- 
ran tir o clu be na Sé rie B de 2022, mas 
é pre ci so man ter o fo co, ter a mes ma 
pe ga da do jo go pas sa do pa ra bus car- 
mos a me lhor qua li fi ca ção pos sí vel na 
ta be la”, rei te ra, no si te ofi ci al do clu- 
be, o téc ni co Bri gat ti.

Lu to ofi ci al Co lo ca ções

SAMPAIO PERDEU PARA O NÁUTICO E AINDA TEVE UM GOL ANULADO NA PARTIDA

O Sam paio cum priu lu to ofi ci al de 
três di as, des de o úl ti mo sá ba do, pe la 
mor te do ex-di re tor de fu te bol Jo sé Al- 
ber to de Mo ra es Re go. Ge o gra fia, co- 
mo era po pu lar men te co nhe ci do, 
mor reu aos 78 anos e te ve gran de par- 
te de sua vi da de di ca da ao Tri co lor, 
on de con quis tou tí tu los im por tan tes, 
no ta da men te nos anos 97 (Bra si lei ro 
da Sé rie C, in vic to) e 98 (cam peão do 
Nor te/Nor des te) e ter cei ro co lo ca do 
na Co pa Con me bol, ho je Sul-Ame ri- 
ca na, na ges tão do ex-pre si den te Ma- 
no el Ri bei ro.

Os jo gos da ro da da 36 ser vi ram pa-
ra de fi nir o aces so de Bo ta fo go-RJ (66) 
e Co ri ti ba (64) pa ra a Sé rie A do ano 
que vem, mas a bri ga con ti nua bas- 
tan te acir ra da pe la ocu pa ção das du as 
va gas res tan tes. Os can di da tos são 
Goiás (61); Gua ra ni (59); Avaí (58); 
CRB (57) e CSA 56.
Na par te de bai xo da ta be la (zo na de 
re bai xa men to ain da não de fi ni da) es-
tão: Lon dri na 41; Vi tó ria (40); Con fi-
an ça (36); e Bra sil de Pe lo tas 23. As 
chan ces dos re pre sen tan tes de Ser gi- 
pe e Bahia e Pa ra ná caí rem ain da exis- 
tem.

BRASILEIRÃO

Corinthians pode ter
Willian contra o Fla

WILLIAN ESTÁ NA FASE FINAL DE TRANSIÇÃO APÓS LESÃO

O Co rinthi ans en cer rou a pre pa ra ção pa ra o jo go des- 
ta quar ta, con tra o Fla men go, que se rá às 21h30, no Ma- 
ra ca nã, pe la 33ª ro da da do Cam pe o na to Bra si lei ro.

Os jo ga do res que atu a ram por 45 mi nu tos ou mais no
úl ti mo sá ba do fo ram a cam po ape nas pa ra o aque ci- 
men to e uma ati vi da de de pos se de bo la an tes de re tor- 
na rem ao re ge ne ra ti vo in ter no. Já Giu li a no e Re na to Au- 
gus to fi ze ram ape nas con tro le de car ga.

Am bos de vem se guir na equi pe ti tu lar de quar ta-fei- 
ra. Um pro vá vel Co rinthi ans tem: Cás sio; Fag ner, João
Vic tor, Gil e Lu cas Pi ton (Fá bio San tos); Ga bri el; Ga bri el
Pe rei ra (Gus ta vo Mos qui to), Giu li a no, Re na to Au gus to e
Ró ger Gue des; Jô.

Quem po de vol tar à lis ta de re la ci o na dos, mas pa ra o
ban co de re ser vas é Wil li an, que se gue em fa se fi nal de
tran si ção fí si ca, mas já par ti ci pou de to do o trei na men to
com os re ser vas sob o co man do de Sylvinho e es tá per to
de re tor nar.

Cam peã em águas aber tas

NATAÇÃO

Sofia Duailibe busca medalhas no Ceará

A tem po ra da da jo vem na da do ra ma ra- 
nhen se So fia Du ai li be, de ape nas 11 anos,
con ti nua sen do mar ca da por re sul ta dos
ex pres si vos em gran des com pe ti ções. No
úl ti mo fim de se ma na, a atle ta da Ap cef se
des ta cou com o tí tu lo da ca te go ria Pe tiz e a
ter cei ra co lo ca ção na dis pu ta ge ral dos
1.500m fe mi ni no nas pro vas da ma ra to na
aquá ti ca do I Tor neio de Es por tes de Tun- 
tum.

O ex ce len te de sem pe nho de So fia Du ai- 
li be em Tun tum acon te ceu pou cos di as
após a jo vem atle ta fa tu rar me da lhas nas
três pro vas que dis pu tou no Tro féu Je sus
Mot ta de Na ta ção Mi rim/Pe tiz, com pe ti- 
ção es ta du al re a li za da na Es co la Ni na, em
São Luís. Na oca sião, além de con quis tar a
me da lha de ou ro nos 100m cos tas e 400m
li vre, So fia fi cou com a pra ta na pro va dos
100m li vre.

Cre den ci a da por es sas fa ça nhas, So fia
Du ai li be vai en ca rar mais du as com pe ti- 
ções nos di as 20 e 21 de no vem bro: o Tor- 
neio Ce a ren se Mi rim/Pe tiz de Na ta ção, em
For ta le za, on de lu ta rá pe la me da lha de ou- 
ro nos 50m e 400m bor bo le ta e nos 50m e
200m li vre, e o II Tor neio Ce a ren se de Ma- 

ra to na Aquá ti ca, com a dis pu ta da pro va de
800m. Re cen te men te, So fia Du ai li be já ha- 
via ido mui to bem em com pe ti ções re gi o- 
nais. Em agos to, no Fes ti val CB DA Nor te-
Nor des te de Na ta ção Mi rim/Pe tiz – Tro féu
Pe dro Ni co las, em Boa Vis ta (RR), a na da- 
do ra ma ra nhen se con quis tou oi to me da- 
lhas, sen do três pra tas e cin co bron zes. Em
ou tu bro, su biu ao pó dio nas pro vas dos
100m, 200m e 400m li vre do Nor te-Nor des- 
te de Clu bes Mi rim/Pe tiz – Tro féu Ka ko Ca- 
mi nha, re a li za do na ci da de de Ma ceió.

Va le lem brar que a tem po ra da 2021 tem
si do mui to es pe ci al pa ra a na da do ra ma ra- 
nhen se. Em se tem bro, So fia sa grou-se
cam peã do Nor te/Nor des te de Águas Aber- 
tas – Tro féu Wal ter Fi guei re do Sil va, com- 
pe ti ção re a li za da em São Luís. A atle ta da
Ap cef do mi nou a pro va dos 750m pa ra ter-
mi nar na pri mei ra co lo ca ção na ca te go ria
Pe tiz.

Em agos to, no Cir cui to de Ma ra to na
Aquá ti ca Mi rim/Pe tiz, re a li za do em Ro rai- 
ma, So fia foi vi ce-cam peã na pro va dos
800m. Ain da es te ano, So fia foi cam peã do
tra di ci o nal De sa fio do Cas só de ma ra to na
aquá ti ca na pro va dos 1.650m. Ela tam bém
foi ou ro na Co pi nha Bra sil de Ma ra to nas
Aquá ti cas nas ca te go ri as 400m e 800m. Na
pri mei ra eta pa do Cir cui to de Ma ra to nas
Aquá ti cas Eli te, ven ceu a pro va dos 1.500m
e, na pri mei ra eta pa do Cir cui to de Ma ra to- 
nas Aquá ti cas, foi ou ro na pro va dos 250m
(Pe tiz 1) e cam peã ge ral Mi rim/Pe tiz.

BARCELONA

Daniel Alves será apresentado hoje

De vol ta ao Bar ce lo na após cin co anos,
Da ni el Al ves já tem nú me ro de ca mi sa de- 
fi ni do. Se gun do o diá rio “Sport”, o ve te ra- 
no la te ral de 38 anos ves ti rá a 8, que já per- 
ten ceu a nin guém mais, nin guém me nos
do que Ini es ta.

Cu ri o sa men te, a ca mi sa que Da ni el Al- 
ves en ver ga va quan do dei xou o clu be em
2016 pa ra ru mar à Ju ven tus era a 6, que foi
de Xa vi, atu al trei na dor do Bar ce lo na.
Além des sa, ele ves tiu a 2 e a 22 nos oi to
anos que pas sou na sua pri mei ra pas sa- 
gem pe lo ti me ca ta lão.

Da ni el Al ves, que as si nou con tra to até
ju nho de 2022 – mas po den do pror ro gar
por mais uma tem po ra da, se rá apre sen ta- 
do ofi ci al men te nes ta quar ta-fei ra no
Camp Nou.

E ain da de acor do com diá rio “Sport”, o
re tor no do bra si lei ro só foi pos sí vel por ele
ter acei ta do re ce ber o sa lá rio fi xo mais
bai xo do atu al elen co do Bar ce lo na. Os
ven ci men tos de Da ni Al ves se rão au men- 
ta dos ca so ele con si ga cum prir al gu mas

me tas es ti pu la das em con tra to (co mo tí- 
tu los, nú me ro de jo gos, etc). Va le lem brar
que o sa lá rio mí ni mo es ti pu la do pe la La
Li ga é de cer ca de 85 mil eu ros (R$ 531 mil)
por tem po ra da.

Co mo não con se guiu li be ra ção da La
Li ga pa ra ser ins cri to fo ra da ja ne la da
trans fe rên ci as, Da ni el Al ves só po de rá es- 
tre ar pe lo Bar ce lo na em 1º de ja nei ro de
2022 (du e lo con tra o Mal lor ca, pe lo Cam- 
pe o na to Es pa nhol). Até lá, o jo ga dor vai
ad qui rir a me lhor for ma e aju dar Xa vi
com sua ex pe ri ên cia en tre os jo vens jo ga- 
do res do atu al elen co cu lé.

Da ni el Al ves jo gou en tre 2008 e 2016 no
Bar ce lo na, por oi to tem po ra das. Fo ram
391 par ti das com a ca mi sa do clu be, 23
gols mar ca dos, 77 as sis tên ci as e 23 tí tu los,
en tre eles três edi ções da Li ga dos Cam- 
peões e seis ta ças do Cam pe o na to Es pa- 
nhol. 

Ele é o se gun do es tran gei ro com mais
par ti das pe lo Bar ça, atrás ape nas de Li o- 
nel Mes si.

São Luís, quarta-feira, 17 de novembro de 2021
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A HBO anunciou nesta terça (16) que o elenco de Harry Potter vai se reunir para um
especial da HBO Max em homenagem aos 20 anos de lançamento da série de filme

20 ANOS DOS BRUXINHOS

Especial da saga Harry
Potter vai reunir elenco
ISABELLA GOULART

A
os Se nho res Alu a do, Ra bi cho, 
Al mo fa di nha e Pon tas, te nho 
o pra zer de di zer que Harry, 
Her mi o ne e Rony vão se reu- 

nir mais uma vez. 
A HBO anun ci ou nes ta ter ça-fei ra 

(16), que o elen co de Harry Pot ter vai 
se reu nir pa ra um es pe ci al da HBO 
Max em ho me na gem aos 20 anos de 
lan ça men to da sé rie de fil me.

“Aos Se nho res Alu a do, Ra bi cho, Al- 
mo fa di nha e Pon tas, te nho o pra zer 
de di zer que Harry, Her mi o ne e Rony 
vão se reu nir mais uma vez. A HBO 
anun ci ou nes ta ter ça-fei ra (16), que o 
elen co de Harry Pot ter vai se reu nir 
pa ra um es pe ci al da HBO Max em ho- 
me na gem aos 20 anos de lan ça men to 
da sé rie de fil me. Con fi ra o te a ser de 
Harry Pot ter 20 anos: De Vol ta a 
Hogwarts”, pu bli cou a HBO Max Bra- 
sil em seu per fil no Twit ter.

Os ato res Da ni el Rad clif fe, Em ma 
Wat son e Ru pert Grint irão se jun tar 
com ci ne as ta Ch ris Co lum bus e ou- 
tros mem bros do elen co de to dos os 
oi to fil mes de Harry Pot ter pe la pri- 
mei ra vez em uma re tros pec ti va es pe- 
ci al.

Harry Pot ter 20 anos: De Vol ta a 
Hogwarts es tre a rá na HBO Max no 
Dia de Ano No vo, vai es tre ar no dia 1.º 
de ja nei ro de 2022.

Os se te li vros da fran quia Harry 
Pot ter fo ram adap ta dos pa ra oi to fil- 
mes pe la War ner Bros. en tre 2001 e 
2011. 

Re per cus são no Twit ter

OS ATORES  IRÃO SE JUNTAR  PELA PRIMEIRA VEZ EM UMA RETROSPECTIVA ESPECIAL

A au to ra J.K. Ro wling es tá tra ba- 
lhan do ago ra na fran quia de ri va- 
da Ani mais Fan tás ti cos, on de dois fil- 
mes fo ram lan ça dos e ou tros três es- 
tão em de sen vol vi men to.

Com a no tí cia do es pe ci al e co me- 
mo ra ção dos 20 anos, fãs fi cam nos- 
tál gi cos e le vam o no me do bru xi nho 
mais ama do aos as sun tos mais fa la- 
dos do twit ter.

“Há 20 anos, em 16 de no vem bro de 
2001, Harry Pot ter e a Pe dra Fi lo so fal 
es tre a va nos ci ne mas pe lo mun do. O 

sig ni fi ca do do dia de ho je é enor me 
pa ra os fãs e fa zer par te dis so é in crí- 
vel”, twe tou Thi e go No va es, Jor na lis ta 
es pe ci a li za do no Wi zar ding.

“Em 16 de no vem bro de 2001, exa- 
ta men te há 20 anos, o pri mei ro fil me 
da sa ga Harry Pot ter era lan ça do nos 
ci ne mas. Eu ti nha ape nas 10 anos, sai 
do ci ne ma en can ta do, que ren do fa zer 
par te da que le mun do, acho que con-
se gui”, dis se Ca co Car das si, cri a dor, 
pro du tor, ro tei ris ta e apre sen ta dor do 
Cal dei rão Fu ra do, o mai or ca nal so bre 
Harry Pot ter do mun do no YouTube.

“RECORTES POPULARES”

Casa da FÉsta expõe festividades maranhenses

A EXPOSIÇÃO ESTÁ DISPONÍVEL PARA VISITAÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA,  NO CENTRO DE CULTURA POPULAR DOMINGOS VIEIRA FILHO

Es tá aber ta ao pú bli co, até o mês de
ja nei ro de 2022, a ex po si ção “Re cor tes
Po pu la res”, uma mos tra de pe ças que
com põem o cir cui to cul tu ral do Mu- 
seu Ca sa da FÉs ta, equi pa men to que
in te gra o Cen tro de Cul tu ra Po pu lar
Do min gos Vi ei ra Fi lho, ad mi nis tra do
pe la Se cre ta ria de Es ta do da Cul tu ra
(Sec ma).

 A ex po si ção es ta rá dis po ní vel pa ra
vi si ta ção de se gun da a sex ta-fei ra, das
9h às 17h, com vi si tas gui a das e obe- 
de cen do aos pro to co los sa ni tá ri os de
pre ven ção à Co vid-19.

Cer ca de 85 pe ças es tão ex pos tas e
fa zem alu são às fes ti vi da des do bum- 
ba meu boi, car na val, Fes ta do Di vi no,
Re li gião de Ma triz Afri ca na e Tam bor
de Cri ou la.

A mos tra, se gun do a di re ção do
Cen tro, es tá dis po ní vel ao pú bli co
com par te das  pe ças que com põe o
cir cui to ex po si ti vo  e re ser va téc ni ca

do Mu seu, uma vez que es te se en con-
tra fe cha do pa ra re for ma.

“Re a li zar a ex po si ção no pré dio
ane xo ao mu seu –  se tor ad mi nis tra ti-
vo – se con fi gu ra uma for ma de man- 
ter mos vi vas to da a di men são, re pre-
sen ta ti vi da de, mi nú ci as e ri que zas
trans mi ti das por nos sas pe ças e que
di a lo gam com as fes ti vi da des in te-
gran tes da nos sa cul tu ra po pu lar”,
dis se Ana Cláu dia Mo ra es, ges to ra do
Cen tro de Cul tu ra Po pu lar Do min gos
Vi ei ra Fi lho.

A ex po si ção fi ca dis po ní vel até ja-
nei ro pa ra vi si ta ção. Em de zem bro,
se rão in se ri das pe ças so bre o Na tal,
uma  tra di ção da Ca sa com exi bi ção
de pre sé pi os. 

Em ja nei ro, se rá fi na li za do o ci clo
Na ta li no, com a quei ma ção de pa lhi- 
nhas, e em se gui da, a mos tra da rá ên- 
fa se à  te má ti ca car na va les ca.

Jo go do ano
• De ath lo op
• It Ta kes Two
• Me troid Dre ad
• Psychonauts 2
• Rat chet & Clank: Rift Apart
• Re si dent Evil Vil la ge

DANÇA

Oficina Aquilomba
Afrodance abre inscrições

AS AULAS SERÃO REALIZADAS PRESENCIALMENTE NO CCVM

O Aqui lom ba Afro dan ce ar ti cu la dan ça com apren di- 
za dos so bre tra di ções afri ca nas, com o ob je ti vo de re cu- 
pe rar his tó ri as e es ti mu lar no vas iden ti da des ar tís ti cas.

Quem mi nis tra rá a ofi ci na é Jo sef

Osei, na tu ral de Ga na, que des de

que che gou ao Bra sil, em 2015, vem

com par ti lhan do a sua cul tu ra por

meio da sua dan ça, mar ca da pe la

mes cla de hip-hop e afro dan ce,

ga ran tin do sin gu la ri da de em seus

mo vi men tos.

As ins cri ções po dem ser fei tas no si te do Cen tro Cul- 
tu ral Va le Ma ra nhão (ccv-ma.org.br). As au las se rão re a- 
li za das pre sen ci al men te no CCVM, res pei tan do os pro- 
to co los de se gu ran ça sa ni tá ria.

GAME AWARDS 2021

“Deathloop” e “Ratchet &
Clank” lideram indicações

A FESTA DO THE GAME AWARDS 2021 SERÁ EM 9 DE DEZEMBRO

A pro du ção do The Ga me Awards re ve lou, nes ta ter- 
ça-fei ra (16), to dos os jo gos in di ca dos ao prê mio de me- 
lhor do ano em 2021. Na prin ci pal ca te go ria, de Ga me of
the Year, a lis ta não trou xe ne nhu ma gran de sur pre- 
sa. De ath lo op, It Ta kes Two, Me troid Dre ad,
Psychonauts 2, Rat chet & Clank: Rift Apart e Re si dent
Evil Vil la ge fo ram os in di ca dos ao prê mio de Me lhor Jo- 
go de 2021. A fes ta do The Ga me Awards 2021, que tra di- 
ci o nal men te é apre sen ta da por Ge off Keighley, se rá re a- 
li za da em 9 de de zem bro.

Con fi ra, a se guir, os in di ca dos a Jo go do Ano de 2021:

Além de jo go do ano, as ou tras ca te go ri as da pre mi a- 
ção são: Me lhor di re ção; Me lhor nar ra ti va; Me lhor di re- 
ção de ar te; Me lhor tri lha so no ra/mú si ca; Me lhor de- 
sign de áu dio; Me lhor atu a ção; Ga mes for Im pact; Me- 
lhor ga me ain da em atu a li za ção; Me lhor jo go in de pen- 
den te; Me lhor jo go in de pen den te de es treia; Me lhor jo- 
go pa ra dis po si ti vos mó veis; Me lhor su por te à co mu ni- 
da de; Me lhor jo go de re a li da de vir tu al/re a li da de au- 
men ta da; Me lhor ino va ção em aces si bi li da de; Me lhor
jo go de ação; Me lhor jo go de ação/aven tu ra; Me lhor jo- 
go de RPG; Me lhor jo go de lu ta; Me lhor jo go pa ra fa mí- 
lia; Me lhor jo go de es por te/cor ri da; Me lhor jo go de si- 
mu la ção/es tra té gia; Me lhor jo go multiplayer; Cri a dor
de con teú do do ano; Me lhor atle ta de eS ports; Me lhor
téc ni co de eS ports; Me lhor even to de eS ports; Me lhor
jo go de eS ports; Me lhor ti me de eS ports; Jo go mais an te- 
ci pa do.
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Deu no jornal

A Chi na de ve apro var, no pró xi mo mês, o
pri mei ro me di ca men to con tra a co vid-19
de sen vol vi do por uma far ma cêu ti ca chi ne sa
e ba se a do no uso de an ti cor pos mo no clo-
nais, ca pa zes de neu tra li zar o ví rus. O tra ta- 
men to é re sul ta do de pes qui sa con jun ta da
Uni ver si da de Tsinghua, o Hos pi tal Po pu lar
Nú me ro Três da ci da de de Shenzhen e a em- 
pre sa Brii Bi os ci en ces, com se de na Chi na e
nos Es ta dos Uni dos.

Hotéis no feriado

A Se cre ta ria Mu ni ci pal de Tu ris mo (Se tur)
apre sen tou mais uma pes qui sa so bre os da-
dos do se tor ho te lei ro da ci da de. 

A ta xa de ocu pa ção atin giu mé dia su pe ri- 
or a 63% nos es ta be le ci men tos da or la no pe-
río do de 13 a 15 de no vem bro. 

A mé dia ge ral da ci da de fi cou em 60%,
con si de ran do da dos de ho téis re gis tra dos no
Ca das tro de Pres ta do res de Ser vi ços Tu rís ti- 
cos (Ca das tur). 

Re gis tro da par ti ci pa ção do vi ce-
go ver na dor Car los Bran dão, nes ta
se gun da-fei ra (15), na ce rimô nia de
en tre ga de pes ca dos, em Pa ço do Lu -
mi ar. As du as ações con ta ram com a
pre sen ça de vá ri as au to ri da des. Em
Pa ço do Lu mi ar, o vi ce-go ver na dor
fez a en tre ga de dez to ne la das de
pes ca do, por meio do pro gra ma Co -
mi da na Me sa, que irão be ne fi ci ar
mais de mil fa mí li as em si tu a ção de
vul ne ra bi li da de so ci al. Em se gui da,
tam bém vi si tou a pro du ção de ca cau
or gâ ni co do Po lo Agrí co la Hort Ca -
naã, fru to da agri cul tu ra fa mi li ar do
mu ni cí pio. No mes mo dia, em Ro sá -
rio, Bran dão par ti ci pou da inau gu ra -
ção do pro je to “Ru as Dig nas”.

O fo tó gra fo e em pre sá -
rio Val dez Ma ra nhão
ain da co lhe os lou ros
da 30ª Fei jo a da do Ma -
ra nhão re a li za da dia
30 de ou tu bro no Mi -
nei rão, em BH. No sá -
ba do pas sa do (13), foi
con vi da do por Fa bi a no
Ca ze ca (com ele na fo -
to, à es quer da) pa ra
uma par ti ci pa ção na
Es co li nha na TV, da
Band Mi nas. Há me nos
de 8 me ses no ar, a Es -
co li nha na TV vem
con so li dan do seu es -
pa ço e ca ti van do o pú -
bli co aos sá ba dos.

O pre si den te do Sin di -
ca to dos Es ta be le ci -
men tos de En si no do
Ma ra nhão (SI NE PE-
MA), Pau li no Del mar
Pe rei ra, to ma pos se
nes ta quar ta-fei ra (17),
em Bra sí lia, na pre si -
dên cia da Con fe de ra -
ção Na ci o nal dos Es ta -
be le ci men tos de En si -
no (CON FE NEN). A en -
ti da de é a le gí ti ma re -
pre sen tan te da re de
par ti cu lar de en si no no
Bra sil e atua de ba ten -
do e de fen den do a
qua li da de da edu ca ção
pri va da no país.

Turismo LGBT

Na pró xi ma se ma na, a Câ ma ra LGBT re a li za o
mai or en con tro econô mi co bra si lei ro so bre Di- 
ver si da de e Tu ris mo LGBT. 

O even to, pron to pa ra de ba ter os mais im por- 
tan tes te mas do se tor, acon te ce de 22 a 24 de no- 
vem bro na Bi bli o te ca Má rio de An dra de, em São
Pau lo. 

A 5ª Con fe rên cia In ter na ci o nal da Di ver si da- 
de – Em pre sas, Cul tu ra e Tu ris mo LGBT é um
even to com ex ten sa pro gra ma ção de pai néis,
pa les tras, me sas re don das e ações da Câ ma ra de
Co mér cio e Tu ris mo LGBT do Bra sil.

“Botequim da Teresa”

O can tor Ze ca Pa go di nho é o pró xi mo con vi- 
da do es pe ci al do pro gra ma “Bo te quim da Te re- 
sa”, que vai ao ar nes ta sex ta-fei ra (19), às 11h,
pe lo Ca nal UOL. O pro gra ma de en tre te ni men- 
to, apre sen ta do pe la can to ra Te re sa Cris ti na, é
uma co pro du ção de NOS SA, a pla ta for ma de
lifestyle do UOL, e MOV, a pro du to ra de ví de os
da mar ca. Ain da na atra ção, Te re sa pre pa ra a re-
cei ta de co xi nha de ra ba da, re ti ra da di re ta men- 
te do res tau ran te do can tor, o Bar do Ze ca Pa go- 
di nho, lo ca li za do no Rio de Ja nei ro, pa ra acom- 
pa nhar o pa po des con traí do.

Conjunto dos Bancários

O Go ver no do Ma ra nhão, por in ter mé dio da
Se cre ta ria das Ci da des e De sen vol vi men to Ur- 
ba no (Se cid), ini ci ou nes ta ter ça-fei ra (16) a
obra de re for ma do Con jun to dos Ban cá ri os, lo- 
ca li za do na Rua Ba rão de Itapary, Cen tro His tó- 
ri co de São Luís. 

As me lho ri as en vol vem a re vi ta li za ção da
área ex ter na e co muns dos 8 blo cos do re si den- 
ci al, on de ha bi tam 47 fa mí li as.

A ação in te gra o pro je to Co res na Ci da de, que
tem o ob je ti vo de in cre men tar o tu ris mo com
in ter ven ções ur ba nís ti cas em São Luís. 

Pra curtir

O Se nac es tá lan çan -
do, nes te mês de no -
vem bro, o Pro gra ma
Se nac de Edu ca ção
Pro fis si o nal 4.0, ofe -
re cen do cur sos na
área de Tec no lo gia da
In for ma ção (TI).

O ob je ti vo é pro mo ver
o aper fei ço a men to e
a re qua li fi ca ção de
pro fis si o nais, e a for -
ma ção ini ci al de jo -
vens em ocu pa ções
do seg men to de co -
mér cio de bens, ser -
vi ços e tu ris mo.

As ins cri ções po dem
ser fei tas  pe lo si te do
Se nac Ma ra nhão
(www.ma.se nac.br),
na aba cur sos.

Anit ta usou as re des
so ci ais, na noi te des -
sa se gun da-fei ra (15),
pa ra dar mais de ta -
lhes so bre a ho me -
na gem que fa rá a
Ma rí lia Men don ça no
Grammy La ti no 2021. 

A pre mi a ção acon te -
ce nes ta quin ta (18), e
tem bra si lei ros co mo
Ca e ta no Ve lo so so,
Mai a ra e Ma rai sa e
Du da Be at, en tre os
in di ca dos.

A Smi les, pla ta for ma
com ple ta de vi a gens
e pro gra ma de fi de li -
da de da GOL, co me ça
nes ta se ma na o es -
quen ta pa ra a quar ta
edi ção da Smi les
Friday, que vai até 25
de no vem bro.

A pri mei ra fa se do
pe río do pro mo ci o nal 
traz des con tos ex clu -
si vos e pro mo ções
pa ra cli en tes Smi les,
além de be ne fí ci os
es pe ci ais pa ra as si -
nan tes do Clu be Smi -
les.

São Luís, quarta-feira, 17 de novembro de 2021


