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Com 13,5 milhões de brasileiros convi-
vendo com desempregados no Brasil, depois 
de uma “melhora” no índice em novembro, o 
ministro do Desenvolvimento Regional, Ro-
gério Marinho surpreende. Só faltou bater 
palmas para o avanço do trabalho informal. 
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Frota confirma João Brigatti para 2022
 PÁGINA 10

PÁGINA 2

Moto pode se tornar clube-empresa
Com a iniciativa da Diretoria do clube, encabeçada pelo Yglésio Moy-

ses, e com o apoio do Conselho Deliberativo, o Moto Club tem dado os 
primeiros passos na transição de se tornar uma Sociedade Anônima de 
Futebol – SAF, o que vem sendo reforçado durante os encontros entre 

Conselho Deliberativo e Diretoria. PÁGINA 10

Consumidor 
deve gastar R$ 182  

por presente

O mês de dezembro geralmente 
é o período em que os lojistas têm 
as maiores oportunidades de ven-

das. No entanto, não foi esse o caso 
no ano passado.

PÁGINA 9

Deputados dividem-se entre  apoio a Brandão e Weverton
ELEIÇÕES 2022 - ESCOLHENDO LADO

  
Os vereadores Paulo Victor (PCdoB), Edson Gaguinho (DEM), Chico Carvalho (PSL) e o covereador Jhonatan Soares, do Coletivo Nós (PT), 

repercutiram, nesta quarta-feira (1º), na Câmara Municipal de São Luís, a escolha do governador Flávio Dino (PSB) pelo vice-governador Carlos 
Brandão (PSDB) para encabeçar a chapa majoritária que concorrerá ao governo do Maranhão nas eleições de 2022. PÁGINA 3

Vereadores repercutem na Câmara escolha de Flávio Dino por Brandão  

 PÁGINA 3

CCJ aprova André 
Mendonça para o STF

 Dados do último trimestre foram divulgados pelo IBGE e apontam que, no 
Maranhão, o rendimento caiu 2,5%, passando de R$1.550,00 para R$1.511,00. 

PÁGINA 3



oimparcial.com.brPOLÍTICAThayane Maramaldo
E-mail: maramaldothay@gmail.com2

Agora, a votação será levada ao plenário da Casa, onde ele precisará da maioria (41) dos
votos dos 81 senadores. Na CCJ, foram 18 votos votos a favor de Mendonça e 9 contra

Vo ta ção

APÓS SABATINA

CCJ aprova André
Mendonça para o STF

A
Co mis são de Cons ti tui ção e 
Jus ti ça (CCJ) do Se na do apro- 
vou o no me de An dré Men- 
don ça pa ra o car go de mi nis- 

tro do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral 
(STF), nes ta quar ta-fei ra (1º/12). 

O ex-ad vo ga do-ge ral da União foi 
in di ca do pe lo pre si den te Jair Bol so- 
na ro e es pe ra va há qua se cin co me ses 
pe lo trâ mi te. Ago ra, a vo ta ção se rá le- 
va da ao ple ná rio da Ca sa, on de ele 
pre ci sa rá da mai o ria (41) dos vo tos 
dos 81 se na do res. Na CCJ, fo ram 18 
vo tos vo tos a fa vor de Men don ça e 9 
con tra.

A sa ba ti na de Men don ça te ve iní cio 
na ma nhã des ta quar ta. A se na do ra 
Eli zi a ne Ga ma (Ci da da nia-MA) foi a 
re la to ra do pro ces so. Ela foi a pri mei- 
ra mu lher a re la tar uma in di ca ção ao 
STF. O ex-AGU ini ci ou o trâ mi te exal- 
tan do sua his tó ria no di rei to e ci tan do 
sua re li gião. Pas tor pres bi te ri a no li- 
cen ci a do e ser vi dor pú bli co fe de ral 
con cur sa do, ele fi cou co nhe ci do co- 
mo a in di ca ção do “mi nis tro ter ri vel- 
men te evan gé li co” de Bol so na ro.

Na ses são da CCJ, Men don ça foi 
ques ti o na do so bre li ber da de de im- 
pren sa, com pro mis so com a Cons ti- 
tui ção, atu a ção du ran te o go ver no 
Bol so na ro, re li gião, mar co tem po ral, 
de mo cra cia, ca sa men to ho mo a fe ti vo, 
den tre ou tros. Um dos prin ci pais 
pon tos de dis cus são da sa ba ti na foi a 
re li gião do ad vo ga do, que é pas tor 
pres bi te ri a no. Ele foi qua li fi ca do co- 
mo “ter ri vel men te evan gé li co” por 
Jair Bol so na ro em uma so le ni da de na 
Câ ma ra dos De pu ta dos em 2019, um

Pres são

O EX-ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO FOI INDICADO PELO PRESIDENTE JAIR BOLSONARO

qua li fi ca ti vo uti li za do pe lo pre si den- 
te.

Uma in di ca ção do pre si den te ao 
Su pre mo Tri bu nal Fe de ral (STF) nun- 
ca de mo rou tan to tem po pa ra ser 
pau ta da pe la Co mis são de Cons ti tui- 
ção e Jus ti ça (CCJ). O prin ci pal res- 
pon sá vel pe la de mo ra foi o pre si den te 
do co le gi a do, Da vi Al co lum bre (DEM-
AP) — que se tor nou de sa fe to do Pa lá- 
cio do Pla nal to e, se gun do os bas ti do- 
res, dei xou o tem po pas sar pa ra des- 

gas tar Men don ça e fa zer com que ele 
fos se der ro ta do na eta pa.

An dré Men don ça es tá pres tes a 
ocu par a ca dei ra do STF dei xa da pe lo 
mi nis tro Cel so de Mel lo, apo sen ta do 
des de 12 de ju lho. Se apro va do, a pre- 
vi são é que a ce rimô nia de pos se na 
Cor te se ja re a li za da até 17 de de zem-
bro, úl ti mo dia das ati vi da des des te 
ano. De pois dis so, ha ve rá re ces so e o 
tri bu nal fun ci o na rá em re gi me de 
plan tão. O pre si den te, Luiz Fux, jul ga- 
rá ape nas ca sos ur gen tes.

DESCONFORTO

Senador do PT desempata a favor do orçamento secreto

NA CONTRAMÃO DO QUE ORIENTOU A BANCADA PETISTA, PARLAMENTAR DISSE SIM PARA A MATÉRIA, QUE ACABOU SENDO APROVADA

O vo to do se na dor Ro gé rio Car va- 
lho (PT-SE) foi de ci si vo pa ra que
o Con gres so apro vas se pro je to com
no vas re gras pa ra as emen das de re la- 
tor, co nhe ci das co mo “or ça men to se- 
cre to”. Na con tra mão do que ori en tou
a ban ca da pe tis ta, o par la men tar dis- 
se sim pa ra a ma té ria e, com is so, ga- 
ran tiu que a re so lu ção fos se apro va- 
da. 

Ca so Car va lho ti ves se vo ta do con- 
tra a pro pos ta, ha ve ria um em pa te de
33 a 33 e ca be ria ao pre si den te da ses- 
são, de pu ta do Mar ce lo Ra mos (PL-
AM), de sem pa tar o pla car. O PT, em
no ta as si na da pe la pre si den te do par- 
ti do e de pu ta da Glei si Hoff mann (PR),
con si de rou o epi só dio co mo “fa to gra- 
ve”. “De nun ci a mos e com ba te mos o
or ça men to se cre to pe los da nos que
cau sa ao país e ao equi lí brio de mo- 
crá ti co, em sin to nia com o sen ti men- 
to da so ci e da de. A re so lu ção apro va da
on tem vol ta-se con tra es ses prin cí pi- 
os cons ti tu ci o nais”, diz a no ta da le- 
gen da. “O vo to iso la do do se na dor é

um fa to gra ve, que não se jus ti fi ca di- 
an te das ma ni fes tas po si ções do par- 
ti do so bre ques tão fun da men tal pa ra
o país”, afir ma o do cu men to.

A de ci são de Ro gé rio Car va lho cau- 
sou des con for to no par ti do e uma en- 
xur ra da de crí ti cas nas re des so ci ais.
Na Co mis são de Cons ti tui ção e Jus ti ça
(CCJ) do Se na do, ele se ma ni fes- 
tou. “Te mos que ter a cla re za e a ne- 
ces si da de de de fen der aqui lo que foi
de li be ra do por una ni mi da de nes te
Con gres so. En tão, não era uma ques- 
tão de mé ri to, de acre di tar ou não
acre di tar no mo de lo de exe cu ção or- 
ça men tá ria, era de de fen der a au to- 
no mia do Po der Le gis la ti vo em re la- 
ção a ou tros po de res. A mi nha po si- 
ção, na vo ta ção de on tem, foi uma vo- 
ta ção, não em fa vor do mé ri to, mas
em fa vor da au to no mia des ta Ca sa”,
dis se o par la men tar.

O Con gres so Na ci o nal apro vou um
pro je to de re so lu ção que cria re gras

pa ra exe cu ção das emen das de re la-
tor, vi san do mais trans pa rên cia. O
pla car en tre os de pu ta dos foi de 268
vo tos fa vo rá veis e 31 con trá ri os. No
Se na do, a vo ta ção foi aper ta da e a ma-
té ria pas sou por 34 vo tos a 32. A opo- 
si ção dis cor da das me di das ado ta das.
O tex to vai à pro mul ga ção.

No iní cio do mês, o Su pre mo man- 
te ve a sus pen são do or ça men to se cre- 
to por meio das emen das de re la tor.
Com o pla car fi nal de 8 vo tos a 2, os
mi nis tros se gui ram o pa re cer da mi- 
nis tra Ro sa We ber que sus pen de os
pa ga men tos. Pe lo en ten di men to da
Cor te, o Con gres so Na ci o nal e o go-
ver no fe de ral de vem ado tar me di das
de trans pa rên cia pa ra re a li zar a dis tri-
bui ção dos re cur sos. A ação nas ceu de
três ma ni fes ta ções apre sen ta das ao
STF, em maio des te ano, que ques ti o-
nam a va li da de das emen das de re la- 
tor, uma das fer ra men tas usa das por
de pu ta dos e se na do res pa ra re ver ter
par te do or ça men to a su as ba ses po lí- 
ti cas.

TRFS

Lei aumenta número
de desembargadores

LEGISLAÇÃO FOI SANCIONADA PELO PRESIDENTE BOLSONARO 

Os cin co Tri bu nais Re gi o nais Fe de rais ga nha ram
mais de sem bar ga do res fe de rais. A lei 14.253/21 trans- 
for ma car gos va gos de juiz subs ti tu to em de sem bar ga- 
do res fe de rais. A le gis la ção foi san ci o na da pe lo pre si- 
den te Jair Bol so na ro e pu bli ca da no Diá rio Ofi ci al da
União (DOU) des ta quar ta-fei ra (1º/12).

A Co mis são de Vi a ção e Trans por tes (CVT) da Câ ma ra
dos De pu ta dos pro mo veu nes ta quar ta-fei ra (1º/12)
uma au di ên cia pú bli ca pa ra de ba ter for mas de di vul ga- 
ção ao exa me to xi co ló gi co obri ga tó rio pa ra con du to res
das ca te go ri as C, D e E. Es ses mo to ris tas são res pon sá- 
veis por veí cu los aci ma de oi to pas sa gei ros, bem co mo
re bo ques e se mi re bo ques. A Lei 13.103/15, que re gu la- 
men ta o te ma, im pac ta a vi da de cer ca de 10 mi lhões de
con du to res no Bra sil.

Pa ra a de pu ta da Ch ris ti a ne Yared (PL-PR), a lei é
abran gen te e de ve ser cum pri da. Con tu do, ain da que os
mo to ris tas li cen ci a dos sai bam quais são as leis e seus
de ve res, não há cons ci en ti za ção so bre sua pos tu ra no
trân si to.”Quan do vo cê se tor na um mo to ris ta, sen do
pro fis si o nal ou não, vo cê sa be que tem re gras, tem leis e
que vo cê tem que es tar in for ma do. Aqui, nós co mo de- 
pu ta dos fe de rais, sa be mos do trâ mi te den tro da Ca sa,
das nos sas obri ga ções, do que nós te mos que ter co nhe- 
ci men to. Se nós for mos ao con se lho de éti ca, nós se re- 
mos pe na li za dos. En tão, é uma coi sa ób via. O que nós
te mos que mu dar é o com por ta men to das pes so as no
trân si to”, afir mou.

Se gun do a de pu ta da, a lei de exa me to xi co ló gi co obri- 
ga tó rio é uma fer ra men ta pa ra “pro te ger as pes so as de
bem”. Pa ra a par la men tar, “não é jus to as pes so as de
bem des te país te rem que con vi ver nas es tra das le van do
o ris co de per der a sua fa mí lia, ou mor rer e per der a fa- 
mí lia in tei ra”, fri sou.

PARA CATEGORIAS C,D , E

Comissão debate exame
toxicológico obrigatório

MOTORISTAS SÃO RESPONSÁVEIS POR MAIS DE 8 PASSAGEIROS

A Co mis são de Vi a ção e Trans por tes (CVT) da Câ ma ra
dos De pu ta dos pro mo veu nes ta quar ta-fei ra (1º/12)
uma au di ên cia pú bli ca pa ra de ba ter for mas de di vul ga- 
ção ao exa me to xi co ló gi co obri ga tó rio pa ra con du to res
das ca te go ri as C, D e E. Es ses mo to ris tas são res pon sá- 
veis por veí cu los aci ma de oi to pas sa gei ros, bem co mo
re bo ques e se mi re bo ques. A Lei 13.103/15, que re gu la- 
men ta o te ma, im pac ta a vi da de cer ca de 10 mi lhões de
con du to res no Bra sil.

Pa ra a de pu ta da Ch ris ti a ne Yared (PL-PR), a lei é
abran gen te e de ve ser cum pri da. “Con tu do, ain da que
os mo to ris tas li cen ci a dos sai bam quais são as leis e seus
de ve res, não há cons ci en ti za ção so bre sua pos tu ra no
trân si to. Quan do vo cê se tor na um mo to ris ta, sen do
pro fis si o nal ou não, vo cê sa be que tem re gras, tem leis e
que vo cê tem que es tar in for ma do. Aqui, nós co mo de- 
pu ta dos fe de rais, sa be mos do trâ mi te den tro da Ca sa,
das nos sas obri ga ções, do que nós te mos que ter co nhe- 
ci men to. Se nós for mos ao con se lho de éti ca, nós se re- 
mos pe na li za dos. En tão, é uma coi sa ób via. O que nós
te mos que mu dar é o com por ta men to das pes so as no
trân si to”, afir mou.

Cha ma do de exa me to xi co ló gi co de lar ga ja ne la, o
pro ce di men to de tec ta o uso re gu lar de dro gas pe lo pra- 
zo mí ni mo de 90 di as an te ri o res à da ta da co le ta da
amos tra. Po de ser fei to com pe los ou fi os de ca be lo. A
obri ga to ri e da de do exa me pas sou a vi go rar em mar ço
de 2016, com a Lei nº 13.103/15. A exi gên cia im pac tou
cer ca de 12 mi lhões de con du to res no Bra sil e o exa me
pas sou a ser exi gi do pa ra re no va ção e adi ção na CNH,
exa me in ter me diá rio da CNH, além do tes te pré-ad mis- 
si o nal e de des li ga men to de mo to ris tas pro fis si o nais
con tra ta dos em con for mi da de com a CLT.

Ou tro pon to sen sí vel é o fa to de mais de 900 mil mo- 
to ris tas de vans, ca mi nhões e ôni bus pre ci sa rem fa zer
seus exa mes ime di a ta men te, sob pe na de te rem de ar car
com uma mul ta au to má ti ca de R$ 1.467,35 ca so não
cum pram o pra zo de ter mi na do pe la Se na tran.

São Luís, quinta-feira, 2 de dezembro de 2021

https://banca.oimparcial.com.br/
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Declaração de apoio de Flávio Dino (PSB) ao vice-governador Carlos Brandão (PSDB),
como seu candidato nas eleições de 2022 repercutiu entre os vereadores da Câmara

SAMARTONY MAR TINS

ELEIÇÕES 2022

Apoio a Brandão
repercute na Câmara

O
s ve re a do res Pau lo Vic tor
(PC doB), Ed son Ga gui nho
(DEM), Chi co Car va lho
(PSL) e o co ve re a dor Jho na- 

tan So a res, do Co le ti vo Nós (PT), re- 
per cu ti ram, nes ta quar ta-fei ra (1º), na
Câ ma ra Mu ni ci pal de São Luís, a es- 
co lha do go ver na dor Flá vio Di no
(PSB) pe lo vi ce-go ver na dor Car los
Bran dão (PSDB) pa ra en ca be çar a
cha pa ma jo ri tá ria que con cor re rá ao
go ver no do Ma ra nhão nas elei ções de
2022.

Bran dão as su me o Pa lá cio dos
Leões em abril do pró xi mo ano, quan- 
do Flá vio Di no se de sin com pa ti bi li za- 
rá pa ra dis pu tar o Se na do. Em pro- 
nun ci a men to no ple ná rio Si mão Es tá- 
cio da Sil vei ra, os par la men ta res fa la- 
ram da reu nião da úl ti ma se gun da-
fei ra (29), com os 13 par ti dos da ba se
de apoio do Go ver no, des ta can do a
es co lha do go ver na dor por seu vi ce,
en fa ti zan do que o tu ca no é o me lhor

pa ra o Ma ra nhão.
Pri mei ro a se ma ni fes tar, Pau lo Vic- 

tor, que es ta va na con du ção dos tra- 
ba lhos le gis la ti vos da Ca sa, dis se que
a es co lha por Bran dão foi um ato mui- 
to mar can te e es pe ra do por to dos e
que foi aco lhi do com mui ta fé e es pe- 
ran ça, so bre tu do, com mui to amor e
ca ri nho, por es tar de sem pe nhan do
um pa pel mui to im por tan te nes ses
úl ti mos di as. “Nes ses úl ti mos di as, co- 
mo um gran de con ci li a dor, apa zi gua- 
dor, so bre tu do, um ho mem de pru- 
dên cia e de fé, on de es tá aguar dan do
o mo men to cer to e, aci ma de tu do,
pre za por uma con jun tu ra po si ti va.
Nos so vi ce-go ver na dor es ta rá man- 
ten do to das as con quis tas cons truí- 
das ao lon go dos 7 anos de go ver no do
go ver na dor Flá vio Di no”, dis se Pau lo
Vic tor.

O co ve re a dor Jho na tan So a res, do
Co le ti vo Nós (PT), tam bém pa ra be ni- 
zou o go ver na dor pe la es co lha. Na
opi nião do par la men tar pe tis ta, o PT
de ve se co lo car jun ta men te nes sa po- 
si ção do go ver na dor Flá vio Di no. “O
Co le ti vo Nós tam bém gos ta ria de pa- 
ra be ni zar o nos so pró xi mo go ver na- 
dor do Ma ra nhão, por que já as su me
em abril do ano que vem, quan do o
nos so go ver na dor Flá vio Di no se de- 
sin com pa ti bi li za rá pa ra con cor rer à
ca dei ra de se na dor da Re pú bli ca pe lo
Ma ra nhão. Ho je nos reu ni re mos com
o nos so vi ce-go ver na dor Car los Bran- 
dão e po de re mos, pre sen ci al men te,
pa ra be ni zá-lo pe la es co lha”, fri sou
Jho na tan So a res.

Na opi nião do ve re a dor Ed son Ga- 
gui nho (DEM), a es co lha de Flá vio Di- 
no por Bran dão foi a me lhor op ção

pa ra con ti nu ar o tra ba lho que tem de-
sen vol vi do nes ses 7 anos. O par la- 
men tar que é fi li a do ao DEM des ta- 
cou, in clu si ve, que já se con si de ra
com um in te gran te do gru po Bran-
dão, in de pen den te men te, de qual-
quer po si ci o na men to de seu par ti do.
“Eu tam bém que ro pa ra be ni zar o
nos so vi ce-go ver na dor, que se rá o
nos so pró xi mo go ver na dor. Sem dú vi- 
da, foi a me lhor op ção pa ra con ti nu ar
o tra ba lho que tem de sen vol vi do nes- 
ses 7 anos. Eu tam bém que ro di zer
que ho je o ve re a dor Ed son Ga gui nho
faz par te do gru po Bran dão, uma pes- 
soa sé ria, de com pro mis so com a ci- 
da de, com nos so es ta do e uma pes soa
al ta men te ca pa ci ta da pa ra re pre sen-
tar e co man dar nos so es ta do”, fri sou.

Por fim, o ve re a dor Chi co Car va lho
des ta cou que es te ve pes so al men te
acom pa nhan do a reu nião, ao la do de
sua es po sa Ta ti a na Car va lho, que é
pre si den te do PROS no Ma ra nhão. O
par la men tar fa lou da sua re la ção com
o vi ce-go ver na dor Car los Bran dão. “E
eu pe di a pa la vra lá pa ra o go ver na dor,
ori en tan do pa ra que nós acom pa- 
nhás se mos a tra je tó ria, a elei ção e a
pré-cam pa nha pa ra a elei ção do nos- 
so vi ce-go ver na dor Bran dão, que é
nos so ami go par ti cu lar há mui tos
anos. A mi nha ori gem é a mes ma ori-
gem de Bran dão, da co zi nha da ca sa
de Zé Sarney, e nós sem pre nos en-
con trá va mos lá, e vem daí a mi nha
ami za de com o Bran dão. Nós ti ve mos
a co ra gem, na ho ra de pe dir a pa la vra,
por que nós não par ti ci pa mos do Go- 
ver no, mas es ta re mos nes sa lu ta com
Bran dão, pe la ami za de de lon gas da- 
tas”, de cla rou

Deputados dividem-se entre  apoio a Brandão e Weverton

ELIZIANE GAMA  REFORÇOU QUE O CIDADANIA ESTÁ COM O SENADOR WEVERTON, APÓS LEGENDA  TER DECLARADO APOIO À BRANDÃO

Após o go ver na dor Flá vio Di no
(PC doB) ter ma ni fes ta do apoio à pré-
can di da tu ra do vi ce-go ver na dor Car- 
los Bran dão (PSDB) co mo seu can di- 
da to às elei ções de 2022, vá ri os par la- 
men ta res tam bém co me ça ram a de- 
cla rar pu bli ca men te a sua pre fe rên cia
ao go ver no do Ma ra nhão.

O de pu ta do fe de ral Ru bens Jr (PC- 
doB) usou as re des so ci ais pa ra afir- 
mar o seu apoio a Bran dão. O par la- 
men tar es tá se guin do as de li be ra ções
do go ver na dor Flá vio Di no. “Si go o lí- 
der. Ago ra é Car los Bran dão go ver na- 
dor e Fla vio Di no se na dor”, dis se o
par la men tar. 

Quem tam bém de cla rou apoio a
Bran dão foi a de pu ta da es ta du al, Ana
do Gás (PC doB), que tam bém usou as
re des so ci ais pa ra re a fir mar seu po si- 
ci o na men to. “Meu apoio ao nos so
pró xi mo go ver na dor Car los Bran dão
já ha via si do de cla ra do an tes. Ago ra,
com a de ci são do nos so go ver na dor
Fla vio Di no, de apoi ar a pré-can di da- 
tu ra, va mos con ti nu ar um le ga do de
de sen vol vi men to e mu ni ci pa li da- 
de.2022 é Bran dão e Di no!”, en fa ti zou
Ana do Gás.

Já o se cre tá rio de Es ta do de Ci da- 
des e o de pu ta do fe de ral li cen ci a do,
Mar cio Jerry (PC doB), cum pri men tou
os qua tro pré-can di da tos: Car los

Bran dão, We ver ton Ro cha, Fe li pe Ca- 
ma rão e Sim plí cio Araú jo pe lo com- 
pro mis so com a con ti nui da de do diá- 
lo go em bus ca da uni da de, da união
pe lo Ma ra nhão. “Va mos con ti nu ar di- 
a lo gan do em bus ca de fir me e vi to ri o- 
sa uni da de do cam po po lí ti co que sob
li de ran ça de Flá vio Di no es tá mu dan- 
do o nos so Ma ra nhão. Em 31 de ja nei- 
ro de ci são fi nal se rá to ma da em no va
ro da da de reu nião”, res sal tou Már cio
Jerry que clas si fi cou  a reu nião li de ra- 
da por Di no co mo his tó ri ca.

O de pu ta do es ta du al Ne to Evan ge- 
lis ta (DEM), re a fir mou seu apoio à
pré-can di da tu ra do se na dor We ver- 
ton Ro cha (PDT) ao Go ver no do Es ta- 
do em 2022. Du ran te o dis cur so no
ple ná rio, o par la men tar afir mou que
o se na dor é o can di da to mais pre pa- 
ra do pa ra go ver na dor o Ma ra nhão, e
que o mes mo cum pri rá os re qui si tos
da car ta com pro mis so as si na da por
di ver sas li de ran ças do es ta do. O par- 
la men tar clas si fi cou a de ci são do go- 
ver na dor co mo ma du ra ao bus car a
uni da de do gru po a qual per ten cem.
“De ci são acer ta da de adi ar pa ra fi nal
de ja nei ro a to ma da fi nal da de ci são
de qual can di da to o gru po do go ver- 
na dor Flá vio Di no apoi a rá pa ra as
pró xi mas elei ções. Es pe ro que es sa
de ci são se ja to ma da da for ma mais
co e ren te pos sí vel e que se ja o se na dor
We ver ton o es co lhi do por to dos do

gru po”, en fa ti zou Ne to Evan ge lis ta.
Quem tam bém fez ques tão de

anun ci ar o seu apoio a We ver ton Ro- 
cha, foi a se na do ra Eli zi a ne Ga ma (Ci- 
da da nia). O par ti do que ha via anun ci- 
a do na ma nhã des ta quar ta-fei ra (1),
no Twit ter, que em uma de ci são co le- 
gi a da a le gen da, no Ma ra nhão, de ci-
diu “acom pa nhar a op ção do go ver- 
na dor Flá vio Di no de apoio a pré-can- 
di da tu ra ao go ver no do es ta do do vi- 
ce-go ver na dor Car los Bran dão pa ra
as elei ções de 2022”, dis se o par ti do. 

 A se na do ra di vul gou um ví deo na
qual ela afir ma que seu par ti do per- 
ma ne ce apoi an do a pré-can di da tu ra
do se na dor We ver ton ao go ver no.
“Sou be ago ra que o meu par ti do te ria
to ma do uma de ci são lo cal, pon tu al
em re la ção a uma ou tra can di da tu ra,
mas sou vi ce-pre si den te na ci o nal do
par ti do, nos sa de ci são es tá man ti da,
pré-can di da tu ra de We ver ton a to do
va por”, afir mou.

 O par ti do no es ta do é pre si di do por
Eli el Ga ma, ir mão da se na do ra Eli zi a- 
ne Ga ma. Va le res sal tar que go ver na- 
dor Flá vio Di no, re a fir mou du ran te a
reu nião en tre os pré-can di da tos da
ba se do go ver no e os re pre sen tan tes
de par ti dos que de se jam unir for ças
em tor no do pro je to po lí ti co de Bran- 
dão pa ra o Go ver no do Ma ra nhão têm
é até do dia 31 de ja nei ro pa ra fa zê-lo.
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No vo Fun deb (1)

No vo Fun deb (2)

Cli ma hot

Li nha cru za da

“O país pre ci sa de mi nis tro ‘ter ri vel men te
de mo crá ti co’”

Pe di do aten di do

Fla ne li nhas de R$ 4 mil
Com 13,5 mi lhões de bra si lei ros con vi ven do com de sem pre ga- 

dos no Bra sil, de pois de uma “me lho ra” no ín di ce em no vem bro, o
mi nis tro do De sen vol vi men to Re gi o nal, Ro gé rio Ma ri nho sur pre- 
en de. Só fal tou ba ter pal mas pa ra o avan ço do tra ba lho in for mal.
Ele afir mou que até fla ne li nha nos lo gra dou ros pú bli cos já não é
um mi se rá vel, co mo pa re ce ser. Ma ri nho dis se que es ses pro fis si- 
o nais que es tão em to da par te nas áre as ur ba nas do Bra sil, con se- 
guem ame a lhar en tre R$ 3 mil e R$ 4 mil men sais. Ele, po rém in di- 
cou o lo cal tão fa vo rá vel aos tra ba lha do res in for mais do trân si to:
Praia do Le blon. In fe liz men te o Bra sil não é uma imen sa praia de
Co pa ca ba na. O mi nis tro fa lou pa ra o se tor da cons tru ção ci vil,
uma área que até tem se saí do bem na cri se da pan de mia, mas
nem tu do são flo res. As al tas ta xas de ju ros con se guem anu lar a
ten ta ti va de o se tor em dar a vol ta por ci ma na pan de mia. Tam- 
bém in flu en ci am as di fe ren ças re gi o nais do ‘con ti nen te’ bra si lei- 
ro. Com is so os ‘fla ne li nhas’ do Le blon con se guem fa tu rar bem
mais do que seus co le gas que ga nham a vi da na Pra ça João Lis boa
e ou Av. Li to râ nea, em São Luís. Aí Ro gé rio caiu na re al: “Mas al- 
guém em Ju cu ru tu, no in te ri or do [Rio Gran de do Nor te] que ‘tra- 
ba lha’ tan gen do ju men to e ou tros ani mais, ga nha R$ 200”.

São as di fe ren ças re gi o nais que as pes so as pre ci sam en ten der e
com pre en der o país. Mas exis tem inú me ros es tu dos ci en tí fi cos
que apro fun dam uma te má ti ca tão ro bus ta quan do se ava lia as
de si gual da des re gi o nais e so ci ais. As fa las do mi nis tro ocor re ram
no mes mo dia em que o IB GE di vul gou que, no 3º tri mes tre, a ta xa
de in for ma li da de su biu pa ra 40,6% da po pu la ção ocu pa da, com
37,709 mi lhões de tra ba lha do res atu an do sem car tei ra as si na da.
Aliás, a in for ma li da de no país an da já com pe te, em ter mos es ta- 
tís ti cos, com o tra ba lho de car tei ra as si na da, que so freu ata ques
de to da or dem no go ver no atu al.

De acor do com o IB GE, os pos tos de tra ba lho in for mais res- 
pon dem por 54% do au men to na ocu pa ção. “Is so não é ne nhu ma
no vi da de”, pon de rou Ro gé rio Ma ri nho. E ele sa be o que diz. Co- 
mo de pu ta do fe de ral, foi re la tor da re for ma tra ba lhis ta na Câ ma ra
no go ver no Mi chel Te mer. Mai or mu dan ça nas leis tra ba lhis tas
des de a cri a ção da CLT (Con so li da ção das Leis do Tra ba lho), a re- 
for ma ins ti tuiu o tra ba lho sem ho ra fi xa, o sa lá rio por ho ra, o fim
do im pos to sin di cal, re du ção ne go ci a da de sa lá rio e a mai or di fi- 
cul da de de aces so à Jus ti ça gra tui ta. Na épo ca, o go ver no e Ma ri- 
nho dis se ram que a re for ma cri a ria mi lhões de em pre gos e re du- 
zi ria a in for ma li da de no país. Por tan to, re al men te é pre ci so co- 
nhe cer o Bra sil.

Co mo re la tor do PL 341/21 que re gu la men ta o no vo Fun deb, o
de pu ta do Gas tão Vi ei ra pre ten de am pli ar o con cei to de “pro fis si- 
o nais da edu ca ção”, pa ra abran ger tam bém os ser vi do res que atu- 
am nas Se cre ta ri as de Edu ca ção e ór gãos de apoio na exe cu ção
das po lí ti cas edu ca ci o nais.

Gas tão de ve pro por ain da nor mas cla ras pa ra uti li za ção do no- 
vo Fun deb, co mo fa zer a pri mei ra re vi são do pro gra ma em 2023,
com no vo go ver no, “eco no mia no ru mo, e os es ta dos e mu ni cí pi os
já mais fa mi li a ri za dos com a exe cu ção da lei”.

O ar ran ca-ra bo ocor ri do na ter ça-fei ra en tre os de pu ta dos Vi- 
ní cius Lou ro (PL) e Iglé sio Moi sés mos tra o ní vel da tem pe ra tu ra
nes te fim de ano pré-elei to ral. Os dois, por pou co não tro ca ram
ca ti ri pa pos em ple na luz do dia e di an te das câ me ras de as ses so- 
res.

Ca so ve nha a dei xar o PSDB, co mo es tá es cri to nas es tre las e se
jun te à cha pa de Lu la co mo vi ce, o ca mi nho do ex-go ver na dor de
São Pau lo Ge ral do Alck min pas sa pe lo PSB, ho je par ti do de Flá vio
Di no. Até pes qui sa, o PSB de São Pau lo fez pa ra son dar o pul so do
elei tor.

 

Do se na dor Fa bi a no Con ta ra to (Re de-ES), ao re ba ter ad vo ga do
An dré Men don ça, in di ca do ao STF e on tem sa ba ti na do no Se na do.
Ele alu diu à con di ção de “ter ri vel men te evan gé li co” de Men don ça.

 
Um dia após apa re cer to do sor ri den te ao la do do pre si- 

den te Jair Bol so na ro no ato de fi li a ção ao PL, o de pu ta- 
do Jo si mar do Ma ra nhão zi nho viu os mu ni cí pi os de

sua ba se se rem al vo de no va ope ra ção da Po lí cia Fe de- 
ral, que in ves ti ga des vi os de di nhei ro de emen das.

 
Des ta vez, a ope ra ção foi au to ri za da pe la mi nis tra Ro sa

We ber, do STF, re la to ra de ações que pe dem o fim das
emen das de re la tor-ge ral, o fa mi ge ra do “or ça men to

se cre to”, es que ma que en vol ve bi lhões de re ais em
obras mu ni ci pais, igual men te ‘se cre tas’.

 
Se gun do o Es ta dão apu rou, os man da dos fo ram cum- 

pri dos nos mu ni cí pi os de Zé Do ca, Ma ra nhão zi nho,
Ca ru ta pe ra e em São Luís. A pre fei ta de Zé Do ca, Jo si- 

nha Cu nha, é ir mã do de pu ta do Jo si mar, pré-can di da- 
to a go ver na dor. O ca so tra mi ta sob si gi lo.

Quan do inau gu rou uma es co la dig na no po vo a do Ja ca ré, em
Pe nal va, uma jo vem pe diu a Flá vio Di no uma bi bli o te ca pa ra os
es tu dan tes e a co mu ni da de. A pe ça es tá pron ta, e ho je o go ver na- 
dor vai pes so al men te en tre gá-la com ple ta de li vros. 

São Luís, quinta-feira, 2 de dezembro de 2021

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

Nas ci no Li ra. E en tre os seis a se te
anos, fui cri a do pe lo meu avô, seu Ma- 
nel, no Co do si nho. Du as ru as qua se
pa ra le las. O Li ra acom pa nha até ho je
o mu ro do ce mi té rio. Mas o lar go do
Li ra, na par te fi nal, on de o mu ro do- 
bra pa ra di rei ta, fo ra o lu gar em que se
jo ga va fu te bol. Não par ti ci pei des sas
pe la das. Ain da era cri an ça, de cin co,
seis anos, e os pe la dei ros eram de do- 
ze anos pa ra ci ma, sen do a dis pu ta
bem dis pu ta da. Na ba se do tem fal ta,
não tem fal ta. O pau can ta va. No Li ra,
co mo na Ma dre de Deus, ha via, de
for ma or ga ni za da, ti mes de fu te bol.
Lem bro do Man guei ra, que ti nha à
fren te Va di co, que era grá fi co do Si o ge
e do no de uma am pli fi ca do ra – um
ser vi ço de al to-fa lan te que, além de
to car as mú si cas de su ces so, e com su- 
ces so, co mo Ín dia, Quem és tu, es ta de
Wal dick So ri a no, e ou tras, trans mi tia
men sa gens aos ou vin tes, que eram os
mui tos mo ra do res da lo ca li da de do
seu al can ce so no ro, além da aguar da- 
da Ho ra dos An ge lus, pon tu al men te
às 06 ho ras da tar de, sob o fun do mu- 
si cal da Ave Ma ria de Shu bert. Na Be li- 
ra, o ti me era o On ze Be li ren se, em
que se des ta ca vam al guns cra ques co- 
mo Gri lo, Ary (meu pri mo-ir mão), e o
gran de cen tro a van te Ga go, au tor de
al guns sen sa ci o nais gols. Mas ha via
um ti me, não sei de que rua ou bair ro,
o Dí na mo, no qual ha via gran des cra- 
ques, co mo Bar rão, ho je Dr. Wal ter
Cruz, que che gou a for mar um dos
mai o res meio-cam pos do fu te bol ma- 
ra nhen se: Zu za e Bar rão, do Ma ra- 
nhão Atlé ti co Clu be, que ri va li za vam
com Go jo ba e Ana ni as, do Mo to, e
Chi co e Car li nhos, do Sam paio. Eram
es ses ti mes de bair ros e ru as, don de
saíam pa ra o es tre la to os fu tu ros gran- 
des jo ga do res, co mo Pe le zi nho, do
bair ro do Anil ou João Pau lo, on de se
pra ti ca va um fu te bol de pri mei ra,
pro je tan do as gran des re ve la ções.
Mas por que to da es sa con ver sa ini ci- 

al, pa ra es pe ci fi ca men te fa lar de de- 
zem bro? Nes sas ru as ou bair ros, vi via-
se o mês de de zem bro com ale gria e
gran de ex pec ta ti va. Um mês de fes ta,
que sem pre as su miu ares de re le vân- 
cia es pi ri tu al do Na tal e da es pe ra da
co me mo ra ção do nas ci men to do
Nos so Se nhor Je sus Cris to. Não fui
uma cri an ça de ga nhar brin que dos.
Mas, no dia do Na tal, eram obri ga tó ri- 
as as vi si tas aos fa mi li a res, os pa dri- 
nhos e as ma dri nhas pa ra to mar a
bên ção e re ce ber as sa cras pa la vras de
exor ta ção de um fe liz Na tal! Con fes so:
não en ten dia bem, quan do ama nhe- 
cia o dia 25 de de zem bro e via as cri- 
an ças an dan do de bi ci cle ta, ou ten do
nos bra ços bo ne cas que di zi am “ma- 
mãe”, pu xan do car ri nhos co lo ri dos,
ou ain da exi bin do, com ar de ufa nis- 
mo, uma vis to sa bo la de bor ra cha, de
cor ver me lha. Nun ca ti ve in ve ja, em- 
bo ra não com pre en des se es se fenô- 
me no dos pri mei ros mo men tos de
mi nha vi da. Meu avô, a quem de vo ta- 
va co mo pai, cui da va de ou tras ne ces- 
si da des, mais pre men tes: o es tu do, o
bom ali men to, a rou pa, a edu ca ção fa- 
mi li ar e a afe ti vi da de. O brin que do
não re pre sen ta va uma exi gên cia da
cri an ça. Mas ape nas um aces só rio.
Lem bro que, um dia, não era Na tal,
nem a se ma na dos pre sen tes, ga nhei
uma bo la de se rin ga. Era um ti po de
bo la frá gil, com al guns chu tes, ela fi- 
ca va ova la da, e, as sim, ti nha-se que
ter cer ta ha bi li da de pa ra fa zer o con- 
tro le des sa pe lo ta. Fi quei exul tan te.

Ti nha uma bo la, meu ins tru men to
de so nhos e fan ta si as, em bo ra mi nha
po si ção no jo go de pe la da, em fa ce de
cir cuns tân ci as no tó ri as, era o gol. Às
ve zes, de pen den do dos pe la dei ros,
aven tu ra va na li nha. E os com pa nhei- 
ros de jo go re cla ma vam e até exi gi am:
– Ti ra o sa pa to! E eu, mo nos si lá bi co,
res pon dia, em re sis tên cia à sú pli ca: –
Co mo? Era im pos sí vel jo gar des cal ço.
Ía mos em fren te, re sis tin do a es sa de- 
man da, por im pos si bi li da de de aten- 
der aos re cla mes des ses ve lhos com- 
pa nhei ros de pe la da, ain da al guns de- 

les vi vos por aí, que po dem ra ti fi car
es ta mi nha gra ve con fis são. De zem- 
bro era e foi sem pre as sim: um mês de
ale gria pa ra mui tos. Ain da bem. E um
mês co mum pa ra ou tros tan tos.

Cer ta vez, em Im pe ra triz, Au re li a-
ni nho, ain da pe que no, creio que com
07 ou 08 anos, e era Na tal. So nha va
que Pa pai No el lhe des se uma bi ci cle- 
ta de pre sen te. Man dei o re ca do pa ra
o nos so No el. Con se lho de le: ir às Per- 
nam bu ca nas, on de o ge ren te era o
meu ami go Pra do, e ha via bi ci cle ta
num pre ço mais aces si vo. Pra do era
um ami go que se eu che gas se à lo ja da
Rua Go do fre do Vi a na e qui ses se ad- 
qui rir um pro du to (te le vi são, apa re- 
lho de som e etc.), ele não ti tu be a va,
di zia: – Le va, de pois acer ta mos. Sa bia
que não re ce be ria co mo res pos ta um
tom bo. Na vés pe ra de Na tal, da que le
ano que não me vem à me mó ria, fui à
lo ja e re ti rei uma bi ci cle ta, des sas
can ta das em ver so e pro sa nas pu bli- 
ci da des na ta li nas. Man ti ve-a dis tan te
dos olhos do fi lho so nha dor. Dia 25 de
de zem bro, ain da bem ce do, pus ao la-
do de sua ca ma. Ao acor dar, ma ni fes-
tou to da a ale gria do pre sen te de Pa- 
pai No el. Pa ra ele e pa ra mim, fui um
de zem bro fe liz, cu ja fe li ci da de se
mul ti pli cou du ran te to dos es ses anos.

Mas o me lhor des sa his tó ria é que,
pa ra fa zer uso da so nha da bi ci cle ta,
fo mos à Pra ça Ti ra den tes, ho je um
shop ping po pu lar, pa ra que des se
umas pe da la das. Lá es ta vam al gu mas
cri an ças, olhan do cu ri o sas Au re li a no
dar as vol tar pe la pra ça. Per ce bi que
Pa pai No el não te ve o cui da do de pas- 
sar pe las su as ca sas. Não pen sei du as
ve zes. Ha via uma ven da aber ta, bem
nu ma es qui na. Con vo quei to das e fo- 
mos até ao rús ti co em pó rio. Fiz as ve-
zes do Pa pai No el, im pro vi san do-o,
con ci tei o ven de dor a en tre gar um
brin que do pa ra ca da uma de las. Não
pre ci so di zer a ale gria da que las cri an-
ças, na que le mês de de zem bro. Eles
fi ca ram fe li zes e eu mui to mais ain da.
Fe li ci da de es tá em ser e fa zer al guém
fe liz.

Ca ri da de não subs ti tui po lí ti ca pú bli ca

O Na tal é a épo ca de exal tar o ób vio: fa ça o
bem, ame o pró xi mo, se ja res pon sá vel, cul ti- 
ve bo as re la ções, pra ti que o que acre di ta.
Afir ma ções ge né ri cas que po dem ilus trar
tan to uma con ver sa afe tu o sa quan to pe ças
de pu bli ci da de pa ra ala van car o con su mo.

O cer to é que nin guém pas sa in có lu me
pe la da ta. Mo men to de es tar em fa mí lia e
ami gos, quem é so zi nho atra ves sa o pe río do
de co mu nhão com al gum pe sar. 

Há quem te nha os seus, mas vi va em con- 
di ções em que o acon che go é du ro, por fal ta
de ca sa e ali men to. Pa ra es ses ca sos, o es pí ri- 
to na ta li no vem a ga lo pe. Até os slo gans das
cam pa nhas de shop ping cen ter nos emo ci o- 
nam, e so mos com pe li dos a ope rar bo as
ações. Es sa de ve ser a efe mé ri de em que pe- 
din tes mais são agra ci a dos com mo e das,
aque le pa ren te di fí cil mais re ce be vi si tas e li- 
ga ções, e lo go atrás do pe ru e de mais itens da
ceia, as ces tas bá si cas tal vez fi quem en tre os
pro du tos mais ven di dos dos su per mer ca- 
dos.

Tu do con tri bui pa ra que a gen te se sin ta
bem em fa zer o bem no Na tal. Mas te mos aí

um pro ble ma que ul tra pas sa a sa zo na li da de
de tan ta bem-aven tu ran ça. Mes mo o bom
cris tão, que se man tém em pe nha do em pra- 
ti car a ca ri da de ao lon go do ano, não con se- 
gue su prir a fo me e o de sam pa ro no seu en- 
tor no. Uma si tu a ção que se agra vou com a
pan de mia. A lei to ra ou o lei tor que acom pa- 
nha al gum pro je to fi lan tró pi co sa be o que
que ro di zer. As do a ções são far tas no Na tal,
es cas sei am nos me ses se guin tes, e a sen sa- 
ção de en xu gar ge lo se evi den cia, não só por- 
que a prá ti ca do amor ao pró xi mo é vo lá til,
mas por que ca ri da de ne nhu ma subs ti tui
po lí ti ca pú bli ca de com ba te à po bre za. São
for ças de atu a ção com im pac tos to tal men te
di fe ren tes. Es ta co lu na é en tu si as ta das do a- 
ções mo vi men ta das em no me do es pí ri to
na ta li no pa ra aque les que mais pre ci sam. Na
ver da de, se afe ta pe la fi lan tro pia exe cu ta da
em qual quer tem po.

Mas quer lem brar a lei to ra e o lei tor dos
pe ri gos de um olhar ca ri do so que di mi nui a
hu ma ni da de de quem é aju da do, e fe cha os
olhos pa ra a pai sa gem ge ral que mul ti pli ca e
dis tri bui mi sé ria, ao in vés de pães. É is so
mes mo, eu es tou po li ti zan do o Na tal.

Lo go após do pe río do na ta lí cio vem o
Ano No vo, tem po de re no va ção e es pe ran ça,

vo tos de fe li ci da de es tam pa dos em ca mi se- 
tas bran cas, cas ca tas de es pu man te e fo gos
de ar ti fí cio. To do um cli ma fa vo rá vel pa ra re- 
pen sar ou tros vo tos, aque les que se rão de- 
po si ta dos nas ur nas em ou tu bro de 2022.

Qual quer pla ta for ma elei to ral que não
es te ja com pro me ti da em tor nar os pre ços
dos ali men tos mais aces sí veis, im plan tar
po lí ti cas de se gu ran ça ali men tar e re du zir a
ex tre ma po bre za no Bra sil não va le seu vo to.
Des va lo ri za, tam bém, a prá ti ca da sua ca ri- 
da de, se ja ela sa zo nal ou não.

 O go ver no fe de ral con si de ra vi ven do em
si tu a ção de ex tre ma po bre za as fa mí li as com
ren da per ca pi ta de até R$ 89 men sais. Se-
gun do apu ra ção do si te IG, até abril des te
ano, 14,5 mi lhões de fa mí li as re gis tra das no
Ca dÚ ni co se en cai xa vam nes sa des cri ção.
São cer ca de 40 mi lhões de pes so as, o mai or
nú me ro de mi se rá veis que o Bra sil já te ve
des de 2012. Um ce ná rio bas tan te gra ve que
me re ce o com pro me ti men to de to dos os
bra si lei ros pa ra ser re ver ti do, mas que não
se rá sa na do ape nas com bo as ações de Na- 
tal.

 É tra ba lho ur gen te pa ra ser en fren ta do
pe lo pró xi mo pre si den te do Bra sil. Pen se-
mos mui to bem nis so.

LI NO RA PO SO MO REI RA
PhD Da Aca de mia Ma ra nhen se de Le tras - e-mail: li -
no@aca de mi a ma ra nhen se.org.br

Men sa lão dois           
 – o re tor no

En tre to das a imo ra li da des das quais a vi da pú bli ca bra si lei ra é
cheia, em pan zi na da por re cur-sos tam bém pú bli cos, ne nhu ma
me re ce mais a de no mi na ção – sem que se me xa uma sim ples pa- 
lha em seu fa vor, ou se ado te o mal afa ma do jei ti nho bra si lei ro –,
de mai or rou bo de di nhei ro do con tri-buin te bra si lei ro e mai or
es que ma de com pra de vo tos do aque la so bre a qual vou fa lar.
Nun ca an tes na his tó ria “des se” país se rou bou tan to, com tan ta
des fa ça tez, sem ne nhum aca nha men to, an tes com ta ma nha sem-
ver go nhi ce e em ple no bri lhar do sol. A luz des ta es tre la dis pos ta a
nos ga ran tir a vi da até o fim dos tem pos, tem, afir mam os en ten di- 
dos, a efi ci ên cia dos de sin fe tan tes mais po de ro-sos na re ti ra da do
mo fo do am bi en te e a pes ti lên cia das men tes, mas não no ca so de
que vou fa lar, pois tu do vem sen do fei to a ple no bri lho do dia. Na- 
da es con di do.

Es tão pe din do co mi da, es ses bra si lei ros sem no ção? Es ses po- 
bres e anal fa be tos, qua se mor tos de fo me? Não adi an ta irem eles
ao Con gres so na ci o nal pe dir um bo ca di nho das Emen das de Re- 
la tor do Or ça men to Na ci o nal. Não é pa ra o bi co des ses im por tu- 
nos. Be bam, ou co mam, chi bé. A re cei ta é sim ples. Pe gue fa ri nha
d’água, mis tu re com água, co lo que sal à von ta de e dei xe in char
até se car a mis tu ra. Pron to. Ago ra é só ser vir em co pos de por ce la- 
na de Jingdhe zen. Por ce la na de quê? Jingdhe zen, res pon de al- 
guém. Não me per gun tem, con tu do, co mo é es sa por ce la na. Eu só
ou vir fa lar de las por aca so. Es ses ob je tos são mui to ca ros, mas não
pa ra os es fo me a dos que de am bu lam por aí. Es ses são ri cos de po- 
bre za.

Afi nal, es tou fa lan do de quê? Ele men tar, meu ca ro lei tor. Abra
os olhos. Eu fa lo das emen das do re la tor ge ral do or ça men to do
país cha ma do Bra sil. Co mo são le gis la do res pre o cu pa dos com o
bem es tar dos ci da dãos, em es pe ci al se os be ne fi ci a dos fo rem eles
mes mos – não to dos, é ver da de –, re sol ve ram, os mem bros das
du as ca sas do Con gres so, des ta car um bom na co do or ça men to e
co lo-cá-lo à dis po si ção de su as pró pri as ne ces si da des po lí ti co-
elei to rais.

O jo go é sim ples, po rém ren tá vel. Tra ta-se de uma tal de Emen- 
da do Re la tor, ma ni pu la da li-vre men te pe lo pre si den te da Câ ma- 
ra e pe lo do Se na do. Elas exis tem des de a épo ca da re de mo cra ti-
za ção do país, po rém em va lo res mo des tos até 2020. Daí em di an- 
te, des de o co me ço do go ver no Bol so na ro, te ve iní cio sua uti li za- 
ção pa ra o no bre fim de ma tar a fo me de di nhei ro de par la men ta-
res. A des cul pa era, e ain da é, de os no bres de le ga dos do po vo e
dos Es ta dos co nhe ce rem seus re-pre sen ta dos e su as ne ces si da- 
des bem mais do que “os bu ro cra tas de Bra sí lia”. Es ta se ria uma
boa jus ti fi ca ti va com o ob je ti vo de bo tar a mão nu ma bo la da de
cé du las de cem re ais, se não fos se tu do ape nas um es te li o na to. Ra,
até o pau da ban dei ra da imen sa ban dei ra do Bra sil na pra ça dos
Três Po de res sa be da des ti na ção des ses re cur sos: o bol so de al- 
guns, as cam pa nhas elei to rais de 2022 e a ten ta ti va de re e lei ção do
pre si den te da Re pú bli ca.

Ve jam is to. Por de fi ni ção o Or ça men to fe de ral é pe ça de im por- 
tân cia cen tral na alo ca ção anu-al de re cur sos pú bli cos, em Saú de,
Edu ca ção, etc. Ele se ori gi na em pro pos ta do Exe cu ti vo ao Le-gis- 
la ti vo, que ana li sa a pro po si ção e faz li vre men te as al te ra ções jul- 
ga das per ti nen tes. Es te é o mo-men to de os par la men ta res in ter- 
vi rem na re fe ri da alo ca ção, pois eles, de fa to, co nhe cem a eco no- 
mia e a si tu a ção so ci al de seus elei to res, su as as pi ra ções, seus so- 
nhos e as sim por di an te. Re ti fi car o or ça men to de pois, quan do ele
já es ti ver em exe cu ção, faz pou co ou ne nhum sen ti do, a não ser
em ca sos ex cep ci o nais.

Mas o pro ble ma mai or não é es se. Es se ti po de re men do, fei ta
pe los pró pri os par la men ta res, fi ca en tão sob a ad mi nis tra ção do
re la tor da co mis são de or ça men to. Aí en tre no jo go o me ca nis mo
de sua li be ra ção. Um de pu ta do ou se na dor so li ci ta o des blo queio
ao sis te ma de exe cu ção or ça men-tá ria, de tais e tais emen das, nos
va lo res de tan to e tan to, às ve zes bi lhões de re ais, e o pe di do é
aten di do jun to com o re gis tro de di ver sas in for ma ções con ti das
na so li ci ta ção, mas so bre o par la-

men tar so li ci tan te e sua fo lha cor ri da. Ora, as sim, ja mais o ci- 
da dão co mum sa be rá quem é o pa dri-nho da so li ci ta ção. Es ses re- 
cur sos em con jun to são cha ma dos apro pri a da men te de or ça- 
men to se cre-to, por que, é evi den te, não se po de sa ber se, por
coin ci dên cia, eles fo ram li be ra dos ou não às vés pe-ras de vo ta ção
im por tan te, de in te res se do Exe cu ti vo e co mo “il pa dri no”, “the
god father” vo tou. No en tan to, fun ci o ná ri os do Se na do, en car re- 
ga dos de as ses so rar os se na do res em as sun tos do Or ça men-to, já
dis se ram que é, sim, pos sí vel, iden ti fi car os so li ci tan tes da li be ra- 
ção de emen das, ao con trá rio do afir ma do pe los pre si den tes do
Se na do e da Câ ma ra.

Se is so tu do não for o Men sa lão 2 – O Re tor no, se rá o quê?

São Luís, quinta-feira, 2 de dezembro de 2021
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Holanda revela que a nova cepa foi detectada em duas amostras, em 19 e em 23 de
novembro. África do Sul lançou alerta no dia seguinte. OMS pede resposta "racional"

Ca sos no Bra sil

NOVA VARIANTE

Ômicron pode ter
surgido na Europa

O
anún cio do Ins ti tu to Na ci o- 
nal de Saú de Pú bli ca e Meio
Am bi en te da Ho lan da
(RIVM) lan çou dú vi das so- 

bre quan do e on de sur giu a ômi cron,
a no va ce pa do Sars-CoV-2, cau sa dor
da co vid-19. De acor do com a en ti da- 
de, a va ri an te foi iden ti fi ca da no país,
pe la pri mei ra vez, em 19 de no vem- 
bro, por meio de amos tras tes ta das
pe lo Ser vi ço de Saú de de Ams ter dã.
“Em um tes te es pe ci al PCR, elas exi bi- 
ram uma anor ma li da de na pro teí na
spi ke. Is so le van tou a pre o cu pa ção de
que a ômi cron pu des se es tar en vol vi- 
da”, afir mou o RIVM.

Ou tra amos tra re ve lou mes ma ca- 
rac te rís ti ca, em 23 de no vem bro. Seis
di as de pois, veio a con fir ma ção de
que se tra ta va da ômi cron. “Não es tá
cla ro se es sas pes so as ti nham vi si ta do
a Áfri ca do Sul”, res sal tou o ins ti tu to
ho lan dês. Até on tem, acre di ta va-se
que os pri mei ros ca sos da ômi cron na

Eu ro pa en vol vi am os 14 pas sa gei ros
que tes ta ram po si ti vo e de sem bar ca- 
ram em Ams ter dã, pro ce den tes da
Áfri ca do Sul, em 26 de no vem bro.

Os dois con tá gi os ocor re ram an tes
de as au to ri da des sul-afri ca nas aler ta- 
rem a Or ga ni za ção Mun di al da Saú de
(OMS), em 24 de no vem bro — seis di- 
as de pois de An ge li que Co et zee, pre si- 
den te da As so ci a ção Mé di ca da Áfri ca
do Sul, iden ti fi car a ce pa.

Na ter ça-fei ra (30), Te dros Adha- 
nom Ghebreyesus, di re tor da OMS,
de fen deu uma re a ção “ra ci o nal e pro- 
por ci o nal” à ômi cron. A en ti da de re- 
co men da às pes so as com mais de 60
anos e aos “vul ne rá veis” não va ci na- 
dos a adi a rem vi a gens aé re as pa ra re- 
giões com trans mis são co mu ni tá ria
da no va va ri an te.

O sur gi men to da no va va ri an te,
apa ren te men te mais con ta gi o sa e
com múl ti plas mu ta ções, ge rou uma
re a ção de pâ ni co de vá ri os go ver nos,
que ado ta ram no vas res tri ções e li mi- 
ta ções de vi a gens.

Ao jor nal Cor reio Bra zi li en se, Co et- 
zee dis se não se sur pre en der com a
no tí cia de que a ce pa cir cu la va pe la
Eu ro pa an tes do que se ima gi na va. “O
ví rus po de ser ras tre a do ain da no co- 
me ço dos sin to mas. A Ho lan da não
fe chou as fron tei ras an tes que re vi sás- 
se mos as amos tras e ates tás se mos a
pre sen ça da no va ce pa”, co men tou.
“As sim que sou be mos da ômi cron,
co me ça mos a re fa zer os tes tes de PCR
em pa ci en tes nos quais não tí nha mos
a cer te za do ve tor da in fec ção.”

Ao ser ques ti o na da so bre a hi pó te- 
se de a ômi cron ter sur gi do na Eu ro pa,
e não na Áfri ca, Co et zee res pon deu

que “tu do é pos sí vel”. “Es pe ra mos
que ou tras na ções re vi sem seus da- 
dos. Por vá ri as ve zes te nho de cla ra do
que a no va ce pa pro va vel men te es tá
em vá ri os ou tros paí ses, pois os sin to- 
mas le ves po dem ser fa cil men te ig no-
ra dos”, dis se.

Rei tor da Fa cul da de de Ci ên ci as da
Saú de da Uni ver si da de de Witwa ters- 
rand, em Johan nes bur go, Sha bir
Madhi con si de ra im pro vá vel que a
ômi cron te nha ori gem no con ti nen te
eu ro peu. “A ce pa es tá mui to mais dis- 
se mi na da no sul da Áfri ca, e a del ta
ain da se mos tra do mi nan te na Ho lan- 
da”, ex pli cou.

O Bra sil anun ci ou nes ta ter ça dois
ca sos da va ri an te ômi cron em pas sa- 
gei ros que che ga ram da Áfri ca do Sul
an tes de es te país anun ci ar a des co- 
ber ta da ce pa.

Os con ta gi a dos são “um ho mem de
41 anos e uma mu lher de 37, pro ce- 
den tes da Áfri ca do Sul”, que de sem-
bar ca ram no Bra sil em 23 de no vem-
bro, in for mou a se cre ta ria de Saú de
do es ta do de São Pau lo.

Se gun do in for ma ções, o ca sal de
mis si o ná ri os que vi ve no país afri ca no
apre sen ta va sin to mas le ves no mo- 
men to dos tes tes PCR. Des de en tão,
os dois es tão em iso la men to do mi ci li- 
ar e sob mo ni to ra men to, as sim co mo
seus fa mi li a res.

Ou tros paí ses da Amé ri ca La ti na
es tão em aler ta. O Equa dor, por exem- 
plo, adi ou a re a ber tu ra da fron tei ra
ter res tre com a Colôm bia, pre vis ta pa-
ra es ta quar ta-fei ra, até 15 de de zem- 
bro.

TRAGÉDIA NOS EUA

Jovem mata 3 e deixa 6 feridos em escola no Michigan

OS BOMBEIROS E A POLÍCIA FORAM ACIONADAS POR VOLTA DAS 12H51 APÓS MAIS DE 100 LIGAÇÕES SEREM FEITAS AO 911

Três pes so as fo ram mor tas em um
ti ro teio, na tar de des ta ter ça-fei ra
(30/11), em uma es co la de Ox ford, Mi- 
chi gan, nos Es ta dos Uni dos.

Um jo vem de 15 anos foi

pre so por ser

iden ti fi ca do co mo o

au tor dos dis pa ros, que

tam bém dei xou seis

fe ri dos na Ox ford High

Scho ol.

As in for ma ções fo ram da das pe lo
sub di re tor do con da do de Oa kland,
Mi cha el G. Mc Ca be, em en tre vis ta co- 
le ti va.

Os bom bei ros e a po lí cia fo ram aci- 
o na das por vol ta das 12h51, após mais
de 100 li ga ções se rem fei tas ao 911,
nú me ro de emer gên cia do país. 

O me ni no, que es tá no se gun do
ano do en si no mé dio, foi pre so 15 mi- 
nu tos após a che ga da da po lí cia, sem
re sis tên cia. A ar ma foi re cu pe ra da no
lo cal. “Nes te mo men to, acre di ta mos
que ele agiu so zi nho”, dis se o sub di re- 
tor.

Até o mo men to, as au to ri da des
acre di tam que os três mor tos se jam
es tu dan tes. Um pro fes sor es tá en tre
os fe ri dos. A po lí cia ain da re vis ta a es- 
co la pa ra en con trar pos sí veis ví ti mas
do ata que, en quan to os ou tros alu nos
fo ram trans fe ri dos pa ra uma lo ja pró- 
xi ma da ins ti tui ção. Além dis so, ou- 
tros co lé gi os pró xi mos do ti ro teio fo- 
ram fe cha dos por se gu ran ça.

“Os alu nos e fun ci o ná ri os da Ox- 
ford High Scho ol es tão sen do eva cu a- 
dos pa ra o Mei jer Gar den Cen tre e po-
dem ser re co lhi dos lá. To dos os alu nos
com trans por te pró prio fo ram au to ri- 
za dos a sair. To das as ou tras es co las
es tão fe cha das por mo ti vos de se gu- 
ran ça e não es tão em pe ri go”, diz um
co mu ni ca do da Ox ford High Scho ol.

Acor dos-cha ve

A VOL TA DA ES QUER DA

Quem é Xi o ma ra Cas tro,
1ª mu lher pre si den te de
Hon du ras

Xi o ma ra Cas tro, do par ti do de es quer da Li ber da de e
Re fun da ção (Li bre) e ca sa da com o pre si den te des ti tuí- 
do Ma nu el Zelaya, ven ceu as elei ções em Hon du ras, tor- 
nan do-se a pri mei ra mu lher a co man dar o país. Sua vi- 
tó ria en cer ra 12 anos de go ver no con ser va dor e re pre- 
sen ta a vol ta da es quer da hon du re nha ao po der pe la
pri mei ra vez des de que Zelaya foi de pos to em um gol pe
de Es ta do apoi a do pe la di rei ta em 2009.

Após dois di as de in cer te zas de vi do à len ti dão na con- 
ta gem dos vo tos, Nasry As fu ra, can di da to do go ver nis ta
Par ti do Na ci o nal (PN) re co nhe ceu a der ro ta e pa ra be ni- 
zou Cas tro.

“Nasry As fu ra Za blah, can di da to do PN, acei ta a von- 
ta de do po vo, re co nhe ce a vi tó ria do Li bre em co a li zão e
meu triun fo co mo pre si den te elei ta de HN (Hon du ras).
Obri ga da!” es cre veu Cas tro em sua con ta pes so al no
Twit ter.

“Gen te, não vou de cep ci o nar vo cês! Com mi nhas
pro mes sas va mos vol tar à or dem de mo crá ti ca”, acres- 
cen tou.

Já na noi te de do min go (28/11), quan do tu do in di ca- 
va que sua van ta gem era am pla, Cas tro, de 62 anos, dis- 
se: “Va mos for mar um go ver no de re con ci li a ção, paz e
jus ti ça. Va mos ini ci ar um pro ces so pa ra ga ran tir uma
de mo cra cia par ti ci pa ti va, uma de mo cra cia di re ta”.

Xi o ma ra Cas tro já ha via co me mo ra do o re sul ta do
elei to ral no mes mo do min go.

A ex-pri mei ra-da ma pro me teu: “Vou con vo car um
diá lo go com to dos os se to res da so ci e da de hon du re nha
pa ra que pos sa mos usar po si ções co muns e for mar as
ba ses mí ni mas pa ra um pró xi mo go ver no”.

Cas tro, ves ti da de ver me lho e pre to, en cer rou seu dis- 
cur so de do min go com a fra se “até a vi tó ria sem pre”,
uma das mais uti li za das pe la Re vo lu ção Cu ba na (1953-
1959) em um con tex to em que seus ri vais acu sa vam seu
par ti do de ser co mu nis ta. Um dos slo gans de cam pa nha
de seu opo nen te, Nasry As fu ra, era “pá tria sim, co mu- 
nis mo não”. Cas tro tem se mos tra do fa vo rá vel em te mas
po lê mi cos co mo o abor to, que de fen de sob três con di- 
ções, e tam bém uma re la ção mais es trei ta com a Chi na
— Hon du ras es tá tra di ci o nal men te vin cu la da aos Es ta- 
dos Uni dos.

Pa ra con se guir ti rar a di rei ta do po der, Cas tro fez uma
co a li zão am pla, en vol ven do a União Na ci o nal de Opo si- 
ção de Hon du ras (Unoh), li de ra da por Sal va dor Nas ral- 
la, vi ce em sua cha pa, bem co mo ou tros par ti dos.

Du ran te a cam pa nha pre si den ci al, Nas ral la, o nar ra- 
dor es por ti vo mais fa mo so do país, propôs uma “re fun- 
da ção de Hon du ras”, com um pro gra ma de go ver no que
ti nha por ob je ti vo re for mar vá ri as leis do man da to an te- 
ri or. Che gou, in clu si ve, a pro por a con vo ca ção de uma
As sem bleia Cons ti tuin te pa ra al te rar a Cons ti tui ção
hon du re nha.

Di ri gin do-se a seus apoi a do res na noi te de do min go
(28/11), ele dis se que sua vi tó ria sig ni fi ca aca bar com “a
cor rup ção, o trá fi co de dro gas e os es qua drões da mor- 
te”. E acres cen tou que não de cep ci o na rá as “mu lhe res”
e que exi gi rá res pei to por elas, “bem co mo pe lo que
mais de se jam: fi lhos e in fân cia”. Ele tam bém propôs le- 
ga li zar o abor to sob de ter mi na das cir cuns tân ci as e es- 
ten der os pro gra mas so ci ais.

Nas ral la pro me teu ain da re vo gar a Lei Or gâ ni ca das
Zo nas de Em pre go e De sen vol vi men to Econô mi co (ZE- 
DE), apro va da em maio des te ano e que es ta be le ce áre as
do ter ri tó rio na ci o nal su jei tas a um “re gi me es pe ci al”
em que os in ves ti do res são res pon sá veis ??pe la po lí ti ca
fis cal, se gu ran ça e re so lu ção de con fli tos, en tre ou tras
atri bui ções. “Pa ra ge rar em pre go e de sen vol vi men to no
país, não pre ci sa mos ven der nos sa so be ra nia. Va mos
ge rar aque la es pe ran ça que o po vo exi ge”, dis se du ran te
a cam pa nha.

Cas tro as su mi rá as ré de as do go ver no em um mo- 
men to di fí cil pa ra o país, aba la do pe la pan de mia do co- 
ro na ví rus, a mi gra ção em mas sa e os efei tos de vá ri os
de sas tres na tu rais.

No ano fis cal de 2021 (que vai de ou tu bro de 2020 a
se tem bro de 2021), Hon du ras foi a se gun da na ção com o
mai or nú me ro de imi gran tes de ti dos na fron tei ra sul dos
Es ta dos Uni dos. Fo ram cer ca de 320 mil, al ta de 670%
em re la ção a 2020 e nú me ro in fe ri or ape nas ao do Mé xi- 
co (655.594). 

Além dis so, o Par ti do Na ci o nal (PN), do pre si den te Ju- 
an Or lan do Her nán dez, que dei xa o car go, tem es ta do
no cen tro de vá ri as de nún ci as de nar co trá fi co e cor rup- 
ção, o que ele ne ga. Seu ir mão foi con de na do nes te ano à
pri são per pé tua nos Es ta dos Uni dos por trá fi co de dro- 
gas e o pró prio Her nán dez cor re o ris co de ser ex tra di ta- 
do e jul ga do na que le país pe lo mes mo mo ti vo, após o
fim de seu man da to.

São Luís, quinta-feira, 2 de dezembro de 2021
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A COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO – CAEMA, torna público que 

RECEBEU junto à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Naturais – SEMA, em 30/11/2021, 

a Licença de Instalação - LI, de n° 12244362/2021 para Ampliação do sistema de Abastecimento de Água 

e Implantação do sistema de Esgotamento Sanitário do município de Chapadinha/MA conforme Processo 

nº 93531/2021/SEMA.

São Luís, 30 de novembro de 2021

ANDRÉ LUÍS SILVA OLIVEIRA

Coordenador de Licenciamento Ambiental e Outorga de Recursos Hídricos - EMARL

ESTADO DO MARANHÃO
COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO – CAEMA

COMUNICAÇÃO

A COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO – CAEMA, torna público que 

RECEBEU junto à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Naturais – SEMA, a Licença de 

Instalação – LI, de n° 12242742/2021, para a atividade Ampliação do sistema de abastecimento de Água 

e Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário, conforme processo SEMA nº 203907/2021, 

localizado no município de Itapecuru - MA.

São Luís, 29 de novembro de 2021

ANDRÉ LUÍS SILVA OLIVEIRA

Coordenador de Licenciamento Ambiental e Outorga de Recursos Hídricos

ESTADO DO MARANHÃO
COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO – CAEMA

COMUNICAÇÃO

Os Editais completos dos leiloes, inclusive com a lista discriminada de todos os lotes, em cumprimento ao 

decreto 21.981/32, encontra-se disponível no endereço www.vipleiloes.com.br e para mais informações ligue: 
(11) 3777- 0523

������������������� Vicente Paulo
Leiloeiro Oficial
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Os Editais completos dos leiloes, inclusive com a lista discriminada de todos os lotes, em cumprimento ao 

decreto 21.981/32, encontra-se disponível no endereço www.vipleiloes.com.br e para mais informações ligue: 
(11) 3777- 0523
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Leiloeiro Oficial
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Os Editais completos dos leiloes, inclusive com a lista discriminada de todos os lotes, em cumprimento ao 

decreto 21.981/32, encontra-se disponível no endereço www.vipleiloes.com.br e para mais informações ligue: 
(11) 3777- 0523
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Leiloeiro Oficial
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AVISO DE ANULAÇÃO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2021-CPL/PMB

A Prefeitura Municipal de Bacabal, vem por meio deste, tornar público a Anulação do Processo 
Licitatório na modalidade Tomada de Preços n° 005/2021-CPL/PMB, visando a contratação 
de empresa especializada para execução dos Serviços de Implementação de medidas 
técnicas, administrativas, e jurídicas necessárias à efetivação da Regularização Fundiária de 
assentamentos irregulares urbanos na sede do município de Bacabal/MA, objeto do Contrato de 
Repasse n° 794651/2013 / MINISTÉRIO DAS CIDADES/CAIXA Processo n° 2654.1010829-
60/2013, por notificação apresentada no dia 30/11/2021 a Prefeitura Municipal de Bacabal, 
através do ofício n° 1437/2021/GIGOV/SL, o qual apresenta a decisão de Rescisão Contratual 
do convênio antes celebrado entre esta Prefeitura e o Ministério das Cidades, portanto, opinamos 
pela anulação do Processo Licitatório elencado, embasados no art. 49 da Lei 8.666/93, como 
também em obediência aos princípios norteadores da Administração Pública. Bacabal – MA, 
01 de dezembro de 2021. EDVAN BRANDÃO DE FARIAS. Prefeito Municipal de Bacabal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI/MA. AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2021/
CPL/PMB. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0062/2021 – Secretaria Municipal de Administração e Finanças. 
A Prefeitura Municipal de Bacuri - MA, através de seu Pregoeiro Oficial, torna público aos interessados que reali-
zará às 09:00 horas do dia 17 de Dezembro de 2021, na sala da Comissão Permanente de Licitação/CPL, situada à 
Av. 07 de Setembro, n.º 210, Centro, Bacuri - MA, Licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor por 
item, para Contratação de empresa especializada para fornecimento de equipamentos diversos para utilização nas 
Unidades Básica de Saúde no município de Bacuri/MA, com recursos destinados ao combate à epidemia do CO-
VID-19, na forma da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993. Informamos, ainda, que o Edital e seus anexos 
estão à disposição dos interessados no endereço www.licitanet.com.br no portal de transparência do município em: 
http://transparencia.bacuri.ma.gov.br/acessoInformacao/licitacao/tce, bem como no SACOP (portal do Tribunal de 
Contas do Estado do Maranhão-TCE), https://www6.tce.ma.gov.br/sacop/muralsite/mural.zul, conforme condi-
ções, quantidades e exigências estabelecidas no Termo Referência. Edital e seus anexos, na forma da Lei Federal 
nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993. O Edital 
e seus anexos estão à disposição dos interessados no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08 às 12 horas, 
onde poderão ser consultados gratuitamente ou obtidos mediante o recolhimento da importância de R$ 50,00 
(cinquenta reais), feito exclusivamente, através do Documento de Arrecadação Municipal – DAM, emitido pela 
Coordenação de Tributos, Arrecadação e Fiscalização da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, situa-
da à Av. 07 de Setembro, n.º 210, Bairro Centro, Bacuri – MA, ou pelo e-mail:bacuricpl@gmail.com. . Qualquer 
modificação no Edital será divulgada na forma do artigo 21, § 4º da Lei 8.666/93 e comunicada aos interessados 
que adquirirem o Edital na CPL. Pedidos de esclarecimentos deverão ser protocolados na CPL, no endereço acima. 
Bacuri (MA), 01 de Dezembro de 2021.Linelson Ribeiro Rodrigues-Pregoeiro Oficial.

ESTADO DO MARANHÃO
CAMARA MUNICIPAL DE CAROLINA

PÇA ALIPIO CARVALHO, N° 50 – CENTRO
CNPJ.: 06.777.072/0001-26

TEL.: (99) 3531 3935

CÂMARA MUNICIPAL DE CAROLINA – MA

CÂMARA MUNICIPAL DE CAROLINA– MA AVISO DE LICITAÇÃO. MODALIDADE: Pregão 
Presencial nº. 010/2021. TIPO: Presencial. REGIME: Menor Preço por Item. ABERTURA: 20/12/2021 às 
08:00 (oito horas). LOCAL- Sala da Comissão Permanente de Licitação, sito à Rua Elias Barros, nº 50, Centro, 
Carolina-MA. OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento parcelado de material de expediente, 
limpeza, cantina, utensílios domésticos e gêneros alimentícios para atender às necessidades Câmara Municipal 
de Carolina. OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital e seus anexos poderão ser consultados e adquiridos 
gratuitamente, no Prédio da Câmara Municipal, de 2ª a 6ª das 08:00 às 12:00 horas. Carolina-MA, no site 
da Câmara Municipal de Carolina-MA (http://www.cmcarolina.ma.gov.br) Carolina-MA, 01 de dezembro de 
2021. Luciane Martins da Silva. Vereadora Presidente.

ESTADO DO MARANHÃO
CAMARA MUNICIPAL DE CAROLINA

PÇA ALIPIO CARVALHO, N° 50 – CENTRO
CNPJ.: 06.777.072/0001-26

TEL.: (99) 3531 3935

CÂMARA MUNICIPAL DE CAROLINA – MA

CÂMARA MUNICIPAL DE CAROLINA– MA AVISO DE LICITAÇÃO. MODALIDADE: Pregão 
Presencial nº. 011/2021. TIPO: Presencial. REGIME: Menor Preço por Item. ABERTURA: 20/12/2021 às 
14:00 (quatorze horas horas). LOCAL- Sala da Comissão Permanente de Licitação, sito à Rua Elias Barros, 
nº 50, Centro, Carolina-MA. OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de combustiveis para 
atender às necessidades Câmara Municipal de Carolina. OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital e seus anexos 
poderão ser consultados e adquiridos gratuitamente, no Prédio da Câmara Municipal, de 2ª a 6ª das 08:00 às 
12:00 horas. Carolina-MA, no site da Câmara Municipal de Carolina-MA (http://www.cmcarolina.ma.gov.br) 
Carolina-MA, 01 de dezembro de 2021. Luciane Martins da Silva. Vereadora Presidente.

A Eneva S.A. torna público que requereu à Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos 
Recursos Naturais – SEMA, em 26 de novembro de 2021, a autorização para a perfuração de 
poço tubular, situado no Bloco PN-T-67, em Lago dos Rodrigues – MA, para fins de uso industrial,  
conforme dados constantes no Processo nº 21110064264/2021, e-processo nº 234785/2021.

A Eneva S.A. torna público que requereu à Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos 
Naturais – SEMA, em 26 de novembro de 2021, a autorização para a perfuração de poço tubular, 
situado no Cluster de Gavião Real, em Santo Antônio dos Lopes – MA, para fins de uso industrial, 
conforme dados constantes no Processo nº 21110064345/2021, e-processo nº 234792/2021.

A Eneva S.A. torna público que requereu à Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos 
Naturais – SEMA, em 26 de novembro de 2021, a autorização para a perfuração de poço tubular, 
situado na PAD de Tianguar, em Altamira do Maranhão – MA, para fins de uso industrial, conforme 
dados constantes no Processo nº 21110064426/2021, e-processo nº 234801/2021.

A Eneva S.A. torna público que requereu à Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos 
Naturais – SEMA, em 26 de novembro de 2021, a autorização para a perfuração de poço tubular, 
situado no Campo de Gavião Caboclo, em Trizidela do Vale – MA, para fins de uso industrial, 
conforme dados constantes no Processo nº 21110064670/2021, e-processo nº 234840/2021.

AVISO DE CLASSIFICAÇÃO
REFERENTE À TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2021

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Esperantinópolis/MA apre-
senta o resultado do julgamento da Tomada de Preço nº 009/2021, que teve como objeto a 
contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de pavimentação asfáltica no 
município de Esperantinópolis/MA, com recursos provenientes do CV Nº 8.093.00/2020/SIN-
COV N° 900410/2020, considerando que o critério de julgamento da proposta, determinada 
pela Tomada de Preços foi do tipo menor preço global, obteve assim a seguinte classificação: 1º 
EDIFICA CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 21.690.520/0001-43, sediada na 
Rua 21 de Abril, nº 14, Centro, CEP: 65.720-000, em Igarapé Grande/MA. Com valor total de 
R$ 466.687,29 (quatrocentos e sessenta e seis mil seiscentos e oitenta e sete reais e vinte e nove 
centavos). Assim sendo, proclamamos a empresa: EDIFICA CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita 
no CNPJ sob o nº 21.690.520/0001-43, sediada na Rua 21 de Abril, nº 14, Centro, CEP: 65.720-
000, em Igarapé Grande/MA, VENCEDORA, pelo valor global de R$ 466.687,29 (quatro-
centos e sessenta e seis mil seiscentos e oitenta e sete reais e vinte e nove centavos), como 
vencedora do certame, seja expedido o respectivo ato adjudicatório. Esperantinópolis (MA), 11 
de novembro de 2021. Pablo Sussmilch Ferreira da Silva. Presidente – CPL, Portaria 003/2021.

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

Após analisar a licitação na modalidade Tomada de Preços n° 009/2021, que tem 
como objeto a contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de 
pavimentação asfáltica no município de Esperantinópolis/MA, com recursos pro-
venientes do CV Nº 8.093.00/2020/SINCOV N° 900410/2020, conforme Anexo I 
do Edital da Tomada de Preços supra, a Comissão Permanente de Licitação – CPL, 
no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pela Lei 8.666/93, tendo 
em vista o resultado apresentado no processo licitatório supracitado, aprova e ad-
judica o objeto acima à empresa: EDIFICA CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no 
CNPJ sob o nº 21.690.520/0001-43, sediada na Rua 21 de Abril, nº 14, Centro, 
CEP: 65.720-000, em Igarapé Grande/MA. VENCEDORA, pelo valor  global de  
R$ 466.687,29 (quatrocentos e sessenta e seis mil seiscentos e oitenta e sete  reais 
e vinte e nove  centavos. Esperantinópolis – MA, 24 de novembro 2021. Pablo 
Sussmilch Ferreira da Silva, Presidente – CPL, Portaria 003/2021.

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2021. A Prefeitura Municipal de 
Esperantinópolis – MA, através da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento, torna 
público para conhecimento dos interessados que estará realizando licitação na modali-
dade Tomada de Preços do tipo Menor Preço Global por Lote, objetivando a contratação 
de empresa de engenharia para execução dos serviços de reforma e ampliação da UBS 
São Sebastião e construção de academia ao ar livre, de interesse da Secretaria Munici-
pal de Saúde e Saneamento, em conformidade com o Projeto Básico disposto no Anexo 
I do edital, o qual será processado e julgado em conformidade com a Lei Federal nº 
8.666/93 e alterações posteriores e as condições do Edital à realizar-se às 10:00 (dez) 
horas do dia 21 de dezembro de 2021. A sessão pública de julgamento será realizada na 
sala da Comissão Permanente de Licitação – CPL, situada à Rua 03 de agosto, nº 31, 
Centro, Esperantinópolis – MA, no dia, hora e local citados, em que serão recebidos os 
envelopes de habilitação e proposta de preços. O Edital e seus anexos estão à disposi-
ção de interessados no mesmo endereço para consulta gratuita, de 2ª a 6ª, das 08:00 ás 
12:00 horas. Esclarecimento adicional no mesmo endereço, telefone: (99) 98853-8649 e 
através do E-mail: cplesperantinopolis@gmail.com. ou na página www.esperantinopolis.
ma.gov.br. Esperantinópolis - MA, 25 de novembro de 2021. Joelson Ribeiro Bezerra 
Secretário Municipal de Saúde e Saneamento Portaria: 008/2021.

AVISO PRORROGAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS N° 011/2021-PMIG. Em atendimento 
a Recomendação do TCE/MA, a Prefeitura Municipal de Itaipava do Grajaú avisa aos interessa-
dos que realizará licitação, nos seguintes termos: OBJETO: Contratação de empresa especializa-
da para reforma das UBS dos Povoados: Calumbi, Criolizão, Criolizinho, Galileia, Garrota, Itai-
pava, Pau Ferrado, conforme especificações do Projeto Básico. NOVA DATA DE ABERTURA: 
22 de dezembro de 2021 às 16h00min. ENDEREÇO: Av. Deputado Mercial Lima de Arruda, 
s/n – centro, Itaipava do Grajaú. TIPO LICITAÇÃO: Menor Preço Global. BASE LEGAL: 
Constituição Federal, Art. 37, XXI; Lei Complementar nº 123/2006; Lei Federal nº 8.666/93 e 
demais normas pertinentes à espécie. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2021020/2021-PMIG. 
OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados na sala 
da Comissão Permanente de Licitação – CPL Av. Deputado Mercial Lima de Arruda, s/n – centro, 
Itaipava do Grajaú no horário de 08h00min às 12h00min, (impressos mediante o pagamento de 
valor relativo ao custo de reprodução gráfica) ou poderão ser baixados gratuitamente, pelo site 
www.itaipava.ma.gov.br/transparencia/licitacoes ou https://www6.tce.ma.gov.br/sacop/muralsite/
mural.zul. PUBLIQUE-SE. Itaipava do Grajaú/MA, 01 de dezembro de 2021. José Carvalho 
Júnior – Presidente da CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DO JUNCO – MA.
CNPJ: nº 06.460.026/0001-07

Rua Coronel Hosano Gomes Ferreira, s/n – Centro
CEP: 65710-000 Lago do Junco – Maranhão.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO nº 015/2021. Objeto: Registrar preços para futura 
e eventual Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de viabilização de eventos – 
envolvendo as etapas de organização, promoção e acompanhamento, contemplando todos os serviços 
indispensáveis à plena execução dos eventos, abrangendo apoio logístico, montagem, desmontagem e 
manutenção de toda infraestrutura demandada, de interesse Prefeitura Municipal de Lago do Junco MA. 
Na forma da Lei 10.520/02, Decreto Federal 10.024/2019, Decretos Municipais 001/2017 e 017/2021 e 
subsidiariamente pela Lei 8.666/93. Data abertura das propostas: 15 de dezembro de 2021 às 09h:00 no 
sítio www.compraslagodojunco.com.br. Edital Comissão Permanente de Licitação na Rua Coronel Hosano 
Gomes Ferreira, s/n – Centro, das 08h:00 às 12h:00 ou www.compraslagodojunco.com.br ou e-mail: cpl-
pmlj@hotmail.com. Lago do Junco (MA), 30 de novembro de 2021. Maria da Glória Oliveira Pereira da 
Silva – Secretária Municipal de Administração.

NOTA DE PUBLICAÇÃO

Leopoldo Guimaraes da Cunha Neto, inscrito no CPF sob nº 
466.526.129-68, torna público, que SOLICITOU da Secretária 
de Estado de Meio Ambiente e Recursos Naturais - SEMA em 19 
de novembro de 2021 a Licença da Outorga do Direito de Uso 
da Água- ODU, pelo processo  21110044824/2021 e E-processo 
229287/2021, para o empreendimento Fazenda Rincão do Sol, si-
tuado no Povoado São Luis / Data Mangabas, nº S/N, zona rural, 
Colinas-MA , para fins da atividade de consumo humano, confor-
me dados constantes no número do requerimento do processo n° 
211100352662. 

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÃO DE PEDRAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 028/2021

REGISTRO DE PREÇOS
O MUNICIPIO DE POÇÃO DE PEDRAS, Estado do Maranhão, através da Secretaria Municipal de Infraes-
trutura, Obras e Urbanismo, torna público que fará licitação na modalidade Pregão Eletrônico para Registro de 
Preços. BASE LEGAL: Lei nº 10.520, de 17.07.2002, à Lei Complementar n° 123, de 14.12.2006, e alterações, 
ao Decreto 10.024/2019, de 10.09.2019, do Decreto Municipal nº 002, de 13.03.2020; aplicando-se, subsi-
diariamente, a Lei nº 8.666, de 21.06.1993 OBJETO: seleção de proposta visando a contratação de empresa 
especializada para prestação de serviços de natureza contínua de manejo dos resíduos sólidos (LIMPEZA 
PÚBLICA) no município de Poção de Pedras/MA. ABERTURA: 16 de dezembro de 2021 às 9:20 horas. 
INFORMAÇÕES: O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na sala da Comissão 
Permanente de Licitação, na Rua Manoel Máximo, nº 49 – Centro – Poção de Pedras/MA, horário de 08:00 
às 12:00 horas, telefone (99) 98534-1094 ou no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br 
. e-mail pmppmacpl@outlook.com ou na página www.pocaodepedras.ma.gov.br Poção de Pedras (MA), 30 
de novembro de 2021. Alison Campelo da Silva. Secretária Municipal de Infraestrutura, Obras e Urbanismo. 
Portaria nº 017/2021 GPM.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÃO DE PEDRAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2021

O Município de Poção de Pedras através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Urbanismo torna 
público que, realizará licitação na modalidade Tomada de Preços. OBJETO: contratação de empresa de enge-
nharia especializada na execução de obras de reforma e ampliação de uma praça localizada na rua 13 de Maio 
na sede do município de Poção de Pedras (MA). DATA: 21 de dezembro de 2021 – HORA: 14:20h. TIPO 
DE LICITAÇÃO: Menor Preço. REGIME DE EXECUÇÃO: Empreitada por preço global. REGÊNCIA 
LEGAL: Lei nº 8.666/93 e suas alterações. INFORMAÇÕES: Este Edital e seus anexos estão à disposição 
dos interessados no endereço Rua Manoel Máximo, 49- Centro – Poção de Pedras/MA, de 2ª a 6ª feira, no ho-
rário das 08:00 às 12:00 horas, onde poderá ser obtido gratuitamente, em mídia. www.pocaodepedras.ma.gov.
br  Informações complementares no endereço acima ou por  Telefone (99) 98534-1094 email: pmppmacpl@
outlook.com. Poção de Pedras (MA), 30 de novembro de 2021. Alisson Campelo da Silva. Secretário Munici-
pal de Infraestrutura, Obras e Urbanismo. Portaria nº 017/2021 GPM

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
RUA MOISÉS DE BRITO, S/Nº - CENTRO-SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO-CEP 65790-000.

CNPJ 11 006 509/0001-68
E-mail – camarasaodomingos2021@gmail.com.

CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO – MA

A Câmara Municipal de São Domingos do Maranhão- MA, através de sua  Pregoeira e Equipe de Apoio, torna 
público que realizará licitação na seguinte forma:
PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2021. Processo Administrativo nº 01.2411.0001/2021. OBJETO Contra-
tação de empresa para fornecimento parcelado de combustíveis derivados do petróleo, para atender as necessi-
dades da Câmara Municipal durante o exercício fiscal de 2022, MODALIDADE: Pregão. FORMA: Presencial. 
TIPO: Menor Preço por item. DATA DE ABERTURA: 15 de dezembro  de 2021  às 09:00 horas.
LOCAL: Câmara Municipal de São Domingos do Maranhão, na Rua Moisés de Brito s/n,  CEP: 65.790-
000- São Domingos do Maranhão. BASE LEGAL: Lei nº 10.520/2002,  e Lei nº 8.666/93 e suas alterações. 
AQUISIÇÃO DO EDITAL: Os interessados poderão consultar ou adquirir o Edital e seus anexos em horário 
comercial das 08:00h às 12:00 horas e no portal do Município no Endereço eletrônico http://cmsaodomingos.
ma.gov.br/portal/. Esclarecimento adicional no endereço supra, pelo endereço eletrônico camarasaodomin-
gos2021@gmail.com  ou pelo telefone 99 98485-0776 São Domingos do Maranhão - MA,  de 30 de novembro 
2021. MANOEL BARBOSA DE CARVALHO NETO- PRESIDENTE  DA CAMARA 

ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de São João Batista

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº Pregão Nº 013/2021. PREGÃO ELETRONICO 
N° 029/2021. O Município de São João Batista (MA), através da Secretaria Municipal de Saúde, por meio da 
Comissão Permanente de Licitação - CPL, avisa aos interessados que fará realizar Licitação na seguinte mo-
dalidade e condições. Modalidade: Pregão Eletrônico. Modo de disputa: Aberto. Tipo de licitação: Menor 
Preço Global, que será regida pela Lei nº 10.520/2002, subsidiariamente as disposições da Lei nº 8.666/93, suas 
alterações. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA ATEN-
DER A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOÃO BATISTA - MA. 
Data e horário do início da disputa: Dia: 17/12/2021 às 16h:30 min (Dezesseis horas e trinta minutos). 
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 do LICITANET e também 
nos dias de expediente das 08:00 às 12:00 horas, no Setor de Licitação do Município de São João Batista - 
MA, onde poderão ser consultados gratuitamente, desde que em mídia e portal da transparência . Dúvidas e 
esclarecimentos, e-mail: cplsaojoaobatista@hotmail.com. São João Batista - MA, 01 de Dezembro de 2021. 
Mayara Araújo Pinheiro - Secretária Municipal de Saúde.

ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM

CNPJ: 06.229.975/0001-72

AVISO DE ADIAMENTO DA SESSÃO DE REABERTURA DE 
LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS N° 008/2021. AVISO DE 
ADIAMENTO DE LICITAÇÃO. A Equipe de Apoio da 
Comissão Permanente de Licitação – CPL da Prefeitura 
Municipal de Bom Jardim/MA, torna público para o 
conhecimento dos interessados o ADIAMENTO da sessão 
para reabertura dos envelopes de Proposta de Preços da 
Licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS N° 
008/2021, sob o Regime de Empreitada por preço Global , 
objetivando a Contratação de pessoa jurídica especializada 
para a realização de recuperação de estradas vicinais nos 
trechos entre os Povoados Rapadurinha ao povoado Novo 
Caru no Município de Bom Jardim/MA, que ocorreria no 19 
de novembro de 2021 as 14h30min (Quatorze horas e trinta 
minutos), motivado por problemas de saúde da Presidente 
da Comissão Permanente de Licitação, Ingrid Silva dos 
Santos, Portaria Nº 17/2021, A mesa de Apoio toma esta 
decisão com base no artigo 3º da lei 8.666/93, onde: "A 
licitação destina-se a garantir a observância do princípio 
constitucional da isonomia e a selecionar a proposta mais 
vantajosa para a Administração e será processada e julgada 
em estrita conformidade com os princípios básicos da 
legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da 
igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da 
vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento 
objetivo e dos que lhes são correlatos." a nova data para 
reabertura será disponibilizada no diários oficiais . 
Qualquer outra informação poderá ser obtida no site 
www.bomjardim.ma.gov.br. ou no e-mail 
prefeiturabomjardimcpl@gmail.com.Bom Jardim/MA, 19 
de novembro de 2021.Daniel Araújo Costa.Equipe de Apoio 
Portaria N° 18.2021.

 

 

 

 

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2021/CMPN. A Câmara 

Municipal de Paulino Neves (MA), torna público que realizará no 
dia 17/12/2021, às 12:30 horas, licitação na modalidade Tomada de 

Preços, do tipo menor preço global, regida pelas normas estipuladas 
no instrumento convocatório. Objeto: Contratação de empresa 
especializada na prestação de serviços em consultoria, auditoria 
preventiva e monitoramento contínuo de atividades vinculadas ao 
Controle Interno, de interesse desta Câmara Municipal de Paulino 
Neves/MA, para o exercício de 2022. Base Legal: Lei Federal nº 
8.666/1993, pela Lei Complementar nº 123/2006, pelo Decreto 

Federal nº 8.538/2015, pelas demais normas legais e 
regulamentares aplicáveis à espécie. Local: Sala da Comissão 
Permanente de Licitação, Prédio da Câmara Municipal de Paulino 
Neves (MA), situada na Av Dr Paulo Ramos, 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”.  Paulino Neves (MA), 30 de 
novembro de 2021. Izaque do Carmo Carvalho, Presidente da 
Câmara Municipal. 
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TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2021/CMPN. A Câmara 

Municipal de Paulino Neves (MA), torna público que realizará no 
dia 17/12/2021, às 11:30 horas, licitação na modalidade Tomada de 

Preços, do tipo menor preço global, regida pelas normas estipuladas 
no instrumento convocatório. Objeto: Contratação de empresa para 
a prestação de serviços de consultoria nas áreas de licitações e 
contratos administrativos, junto ao setor de licitações e contratos, 
de interesse desta Câmara Municipal de Paulino Neves/MA, para o 
exercício de 2022. Base Legal: Lei Federal nº 8.666/1993, pela Lei 
Complementar nº 123/2006, pelo Decreto Federal nº 8.538/2015, 

pelas demais normas legais e regulamentares aplicáveis à espécie. 
Local: Sala da Comissão Permanente de Licitação, Prédio da 
Câmara Municipal de Paulino Neves (MA), situada na Av Dr Paulo 
Ramos, 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”.  Paulino Neves 

(MA), 30 de novembro de 2021. Izaque do Carmo Carvalho, 
Presidente da Câmara Municipal. 
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TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2021/CMPN. A Câmara 

Municipal de Paulino Neves (MA), torna público que realizará no 

dia 17/12/2021, às 10:30 horas, licitação na modalidade Tomada de 

Preços, do tipo menor preço global, regida pelas normas estipuladas 

no instrumento convocatório. Objeto: Contratação de empresa 

especializada na prestação de serviços de Consultoria em 

Contabilidade Pública para esta Câmara Municipal de Paulino 

Neves/MA, para o exercício de 2022. Base Legal: Lei Federal nº 

8.666/1993, pela Lei Complementar nº 123/2006, pelo Decreto 

Federal nº 8.538/2015, pelas demais normas legais e 

regulamentares aplicáveis à espécie. Local: Sala da Comissão 

Permanente de Licitação, Prédio da Câmara Municipal de Paulino 

Neves (MA), situada na Av Dr Paulo Ramos, 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”.  Paulino Neves (MA), 30 de 

novembro de 2021. Izaque do Carmo Carvalho, Presidente da 

Câmara Municipal. 
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Entre as principais reivindicações da população vitoriense estão a melhoria das áreas de
infraestrutura, saúde, e segurança alimentar, por meio de um Restaurante Popular

MAIS INVESTIMENTOS

O
go ver na dor Flá vio Di no re- 
ce beu nes ta quar ta-fei ra 
(1º), no Pa lá cio dos Leões, 
em São Luís, a vi si ta do pre- 

fei to de Vi tó ria do Me a rim, Na to da 
Nor des ti na. Na oca sião, go ver na dor e 
pre fei to con ver sa ram so bre de man- 
das do mu ni cí pio e ações par cei ras.

En tre as prin ci pais rei vin di ca ções 
da po pu la ção vi to ri en se es tão a me- 
lho ria das áre as de in fra es tru tu ra, 
com pa vi men ta ção de ru as; saú de, 
com re for ma de hos pi tal; e se gu ran ça 
ali men tar, por meio de um Res tau ran- 
te Po pu lar.

O pre fei to Na to da Nor des ti na foi 
pron ta men te ou vi do pe lo go ver na- 
dor, e res sal tou que a po pu la ção de Vi- 
tó ria do Me a rim só tem a ga nhar com 
as ações de fi ni das jun to ao Es ta do.

“Foi uma reu nião mui to 

pro vei to sa. Nós vi e mos 

fa zer nos sos pe di dos e o 

go ver na dor nos re ce beu 

mui to bem, nos ou viu e 

vai aten der aos nos sos 

pe di dos. Um 

Res tau ran te Po pu lar, o 

as fal to, a re for ma do 

hos pi tal e ou tros. Eu só 

te nho a agra de cer e o 

po vo de

DINO REAFIRMOU A PARCERIA ENTRE O GOVERNOESTADUAL E A PREFEITURA MUNICIPAL

Vi tó ria só tem a 

ga nhar”, dis se o pre fei to.

Na oca sião, o go ver na dor Flá vio Di- 
no re a fir mou a par ce ria en tre o Go- 
ver no do Es ta do e a Pre fei tu ra Mu ni ci- 
pal e des ta cou, ain da, ações e obras a 
se rem inau gu ra das no mu ni cí pio de 
Vi tó ria.

“Nós con ver sa mos aqui em fa vor 
da po pu la ção de Vi tó ria quan to a apli- 

ca ção de in ves ti men tos que fo ram rei-
vin di ca dos pe lo se nhor pre fei to, re la- 
ti vo às po lí ti cas so ci ais co mo, por 
exem plo, Res tau ran te Po pu lar; a in-
fra es tru tu ra da ci da de, a pa vi men ta- 
ção de ru as tan to com as fal to, quan to 
com blo cos de ci men to que se rão do- 
a dos à pre fei tu ra. Nós te mos uma es- 
co la a inau gu rar mui to em bre ve. Já 
inau gu ra mos uma, te mos uma es co la 
es ta du al, te mos a obra do Ie ma. De fi- 
ni mos aqui, tam bém, ações ele ti vas 
de se gu ran ça pú bli ca”, pon tu ou o go-
ver na dor.

Foi re a li za do no au di tó rio da OAB -
MA, nos di as 25 e 26 de no vem bro, o
IV Sim pó sio Di rei to Ma rí ti mo e Por- 
tuá rio, sob a or ga ni za ção da ESA / MA
em par ce ria com a Co mis são de Di rei- 
to Ma rí ti mo, Por tuá rio e Adu a nei ro.

O even to te ve ca rá ter hí bri do, com
apre sen ta ções pre sen ci ais e on-li ne,
em mais de 20H de pa les tras e de ba tes
so bre es se im por tan te te ma; con fe- 
rin do à OAB-MA seu pro ta go nis mo no
de sen vol vi men to do Ma ra nhão e do
Bra sil.

O Sim pó sio reu niu nos dois di as de
even to, os prin ci pais ato res e os mais
im por tan tes pro je tos do se tor por tuá- 
rio e ma rí ti mo do Es ta do, en tre os
quais o TUP Por to São Luís, que foi re- 
pre sen ta do pe lo Ge ren te de Obras
Tho maz Ba ker, En ge nhei ro Ci vil (FE-
FU MEC) com mais de 29 anos de ex- 
pe ri ên cia pro fis si o nal na área de in- 
fra es tru tra. Ba ker tem for te ex pe ri ên- 
cia em cons tru ção e re for ma de Por tos
en tre ou tros pro je tos de cons tru ção.

O TUP Por to São Luís é con si de ra- 
do um dos mai o res pro je tos de in fra- 
es tru tu ra do Ma ra nhão e do país em
pro ces so de im plan ta ção. 

O em pre en di men to des per ta in te- 
res se e é gran de a ex pec ta ti va ge ral
pa ra o iní cio do pro je to que vai ala- 
van car a eco no mia lo cal, com a ge ra- 
ção de em pre gos di re tos e in di re tos,
en tre ou tros be ne fí ci os. Não por aca- 
so, o TUP Por to São Luís tem co mo
seu slo gan e pro pó si to de ne gó cio co- 
lo car o Ma ra nhão e o Bra sil “Na Ro ta
do De sen vol vi men to”.

Na apre sen ta ção re a li za da por
Tho maz Ba ker no dia 26.11, foi ex pli- 
ca do os de ta lhes do em pre en di men to
que, após re cen te re es tru tu ra ção so ci- 
e tá ria, pas sou a ter co mo aci o nis ta a
CO SAN, que vem a ser um dos mai o- 
res gru pos em pre sa ri ais bra si lei ros,
com for te ex per ti se em lo gís ti ca e ges- 
tão.

O TUP Por to São Luís con ta com lo- 
ca li za ção pri vi le gi a da na Baía de São
Mar cos, em uma área de 2 mi lhões de
me tros qua dra dos de re tro-área, con- 
ta tam bém com um cais me din do
950m de ex ten são, ap to a re ce ber na- 
vi os com al ta ca pa ci da de de car ga.

Com a en tra da da

CO SAN no ne gó cio, o

Por to São Luis fa rá par te

de uma hol ding cu ja

fi na li da de é a pro du ção

e es co a men to de

mi né rio de fer ro,

con for me de ta lhou

Tho maz Ba ker em sua

apre sen ta ção.

Atu al men te em fa se de re vi são  do
pro je to, os tra ba lhos se guem fir mes,
com um cro no gra ma de ati vi da des de
im plan ta ção e ma nu ten ção da in fra- 
es tru tu ra, mo ni to ra men to am bi en tal,
sis te mas de con tro le, vi gi lân cia en tre
ou tras ações que es tão sen do de sen-
vol vi das por equi pes em São Luís e no
es cri tó rio de São Pau lo, além de di ver- 
sas ações so ci ais que pri o ri zam as áre- 
as de en tor no do por to, nos bair ros do
Ca ju ei ro e Mãe Chi ca.

“O TUP Por to São Luís fi cou ain da
mais for ta le ci do com es se no vo es co- 
po, e de ve rá ter seu cro no gra ma de in- 
ves ti men tos ace le ra do. O pro je to ga- 
nhou par cei ro só li do e ex pe ri en te  em
lo gís ti ca e mi ne ra ção, tra zen do o his- 
tó ri co de um dos mai o res e bem su ce- 
di dos gru pos em pre sa ri ais do país”
de cla rou Tho maz Ba ker.

Ele fi na li zou a apre sen ta ção re a fir- 
man do que o TUP Por to São Luis es tá
sen do con ce bi do pa ra ser um dos
mais mo der nos e efi ci en tes do país,
re for çan do a vo ca ção da baía de São
Mar cos co mo uma das mais im por- 
tan tes re giões ex por ta do ras do Bra sil,
ge ran do ain da mais em pre gos e ren da
pa ra o Es ta do.

QUEDA NA VIOLÊNCIA

Homicídios têm redução
de 32% na Grande Ilha

EM NOVEMBRO DE 2020 FORAM 37 CASOS, ESTE ANO 28

O nú me ro de ho mi cí di os apre sen tou re du ção de 32%
na Re gião Me tro po li ta na de São Luís, no mês de no vem- 
bro. Fo ram re gis tra dos 37 ca sos em no vem bro em 2020,
re du zin do pa ra 25 ocor rên ci as, no mes mo mês des te
ano, se gun do es ta tís ti ca da Se cre ta ria de Es ta do de Se- 
gu ran ça Pú bli ca (SSP-MA). Os ho mi cí di os es tão no gru- 
po de de Cri mes Vi o len tos Le tais In ten ci o nais (CVLIs),
que in clu em ain da a le são cor po ral com mor te e la tro cí- 
ni os (rou bo se gui do de mor te).

Hou ve ain da re du ção no acu mu la do de CVLIs. En- 
quan to que, no vem bro do ano pas sa do so ma ram 37 ca- 
sos, es te ano re du zi ram pa ra 28, re pre sen tan do que da
de 24% nes te gru po de ocor rên ci as. A que da re for ça o
pla no de ro ti na da ins ti tui ção, com fins a com ba ter es tes
ca sos, con si de ra dos mai o res bar rei ras pa ra con ten ção
da vi o lên cia.

A re du ção des tes cri mes têm si do uma cons tan te,
apon ta o ti tu lar da Su pe rin ten dên cia de Ho mi cí di os e
Pro te ção à Pes soa (SHPP), de le ga do Ge or ge Mar ques:
“Es sa re du ção é gra da ti va e se apre sen ta des de 2015,
com a cri a ção da SHPP. As in ves ti ga ções de CVLI fo ram
se apri mo ran do. Atu al men te, to dos os ca sos des te gru- 
po cri mes são in ves ti ga dos e têm inqué ri to ins tau ra do”,
pon tua. O de le ga do res sal ta que há uma pre o cu pa ção
em re du zir os ho mi cí di os, por meio, prin ci pal men te, do
com ba te às or ga ni za ções cri mi no sas. A in te gra ção e
com par ti lha men to de in for ma ções en tre as de mais uni- 
da des da Po lí cia Ci vil e tam bém com a Po lí cia Mi li tar
con tri bu em pa ra mai or efi cá cia das in ves ti ga ções,
acres cen tou.

A Se gu ran ça Pú bli ca tem in ten si fi ca do ope ra ções di- 
re ci o na das pa ra con tro le das mor tes vi o len tas, e, com
is so, fre an do o avan ço de ou tras cri mi na li da des co mo o
trá fi co de dro gas e os as sal tos. O pla no de ati vi da des in- 
clui mo ni to ra men to de áre as ma pe a das, in ves ti ga ção
pa ra pri são de che fes e qua dri lhas de trá fi co de dro gas,
ron da nos bair ros em ho rá ri os pré-de fi ni dos, além da
ação de ro ti na do po li ci a men to.

O SINDICATO DOS BANCÁRIOS  COBROU EXPLICAÇÕES DA CAIXA

A Cai xa Econô mi ca quer trans fe rir vá ri os se to res que
fun ci o nam, atu al men te, no Edi fí cio-Se de do ban co, no
Re nas cen ça, pa ra o So lar dos Azu le jos, na Rua de Na za- 
ré, Cen tro de São Luís.

O pro ble ma é que o ca sa rão

his tó ri co es tá em es ta do pre cá rio, o

que co lo ca rá em ris co a in te gri da de

fí si ca dos ban cá ri os, cli en tes e

usuá ri os da Cai xa. A mu dan ça es tá

pre vis ta pa ra ocor rer a par tir des te

sá ba do (04/12).

O Sin di ca to dos Ban cá ri os (SE EB-MA) co brou ex pli- 
ca ções da Cai xa, mas até o mo men to não ob te ve re tor- 
no. O Cor po de Bom bei ros foi aci o na do, mas tam bém
ain da não res pon deu o ofí cio do Sin di ca to.

“Não va mos per mi tir que vi das se jam co lo ca das em
ris co” – afir mou o pre si den te do SE EB-MA, Di el son Ro- 
dri gues.

São Luís, quinta-feira, 2 de dezembro de 2021

Projeto do TUP Porto São Luís é destaque no IV Simpósio 
Direito Marítimo e Portuário

Caixa quer transferir 
bancários para casarão 
em ruínas

Governador Flávio Dino se reúne com 
prefeito de Vitória do Mearim para 
tratar de obras e ações parceiras
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Dados do último trimestre foram divulgados pelo IBGE e apontam que, no Maranhão, o
rendimento caiu 2,5%, passando de R$1.550,00 para R$1.511,00

Ma ra nhão li de ra ín di ce de
de sa len ta dos

Quem tem di rei to à re du ção
da ta ri fa?

TRABALHO NO PAÍS

Maranhão tem o menor
rendimento médio 

O
IB GE di vul gou na úl ti ma
ter ça-fei ra, a no va sé rie da
PNAD Con tí nua (Pes qui sa
Na ci o nal por Amos tra de

Do mi cí lio), men sal e tri mes tral re fe- 
ren tes ao tri mes tre ju lho/agos to/se- 
tem bro de 2021, com da dos so bre o
mer ca do de tra ba lho pa ra o Bra sil e os
27 es ta dos.

A ta xa de de so cu pa ção do país no
3° tri mes tre de 2021 foi de 12,6%, com
que da de 2,2% em re la ção ao 3º tri- 
mes tre de 2020 (14,9%). Es sa ta xa re- 
cu ou em 20 das 27 uni da des da Fe de- 
ra ção. No Ma ra nhão, a ta xa de de so- 
cu pa ção pa ra po pu la ção de 14 anos
ou mais de ida de no Ma ra nhão caiu
em 2,3% no tri mes tre de ju lho/agos- 
to/se tem bro, em re la ção ao mes mo
pe río do do ano pas sa do.

O nú me ro de em pre ga dos au men- 
tou em 19,7% no mes mo pe río do, pas- 
san do de 1.217 pa ra 1.456. O mai or ín- 
di ce re gis tra do, po rém, foi pa ra o tra- 
ba lha dor do se tor pri va do sem car tei- 
ra as si na da, que pas sou de 365 pa ra
465, um au men to de 27.5%. Já no item
com car tei ra as si na da, é do Ma ra nhão
o me nor per cen tu al (49,6%), se gui do
de Pa rá (52,0%) e Ser gi pe (52,8%).

Con tra ta do de uma em pre sa de te- 
le fo nia re cen te men te, Fa bi a no Cos ta
não tem a car tei ra as si na da. O con tra- 
to, por ser vi ços pres ta dos vem em um
mo men to que Fa bi a no já en tra va em
de sâ ni mo. “Eu tra ba lha va em um res- 
tau ran te no ano pas sa do, que fe chou
com a pan de mia. De lá pa ra cá eu te- 
nho fei to pe que nos tra ba lhos pa ra me
man ter e ago ra con se gui es se con tra- 
to. Bom mes mo é a car tei ra as si na da,
mas en quan to não dá…”, dis se.

A pes qui sa apon tou ain da ín di ces
não tão fa vo rá veis, co mo por exem- 
plo, o ren di men to ha bi tu al de to dos
os tra ba lhos das pes so as ocu pa das,
que caiu 2,5%, pas san do de
R$1.550,00 pa ra R$1.511,00 no Ma ra- 
nhão.

Com es sa mé dia de ren di men to
men sal de R$1.511,00 no Ma ra nhão,
pou co mais de 1 sa lá rio mí ni mo, que
atu al men te é de R$1.100, o equi li bro
pa ra aten der as ne ces si da des vi tais
bá si cas co mo: mo ra dia, ali men ta ção,
edu ca ção, saú de, la zer, ves tuá rio, hi- 
gi e ne, trans por te, é gran de. Há quem
não con si ga. Quem te nha que dri blar
as di fi cul da des e ar ru mar al ter na ti- 
vas.

Ma ria da Con cei ção Sil va, 41 anos,
em pre ga da do més ti ca, ga nha o sa lá- 
rio mí ni mo e se con si de ra fe li zar da
por ter car tei ra as si na da. “Te nho 2 fi- 
lhas que es tu dam em co lé gio pú bli co
e mi nha mãe aju da por que ela é apo- 
sen ta da, se não não te ria co mo pa gar
as con tas, com prar ali men ta ção pa ra
o mês to do e pa gar o alu guel da ca sa
que é qua se 500 re ais”, dis se.

A ta xa com pos ta de su bu ti li za ção
da for ça de tra ba lho (per cen tu al de
pes so as de so cu pa das, su bo cu pa das
por in su fi ci ên cia de ho ras tra ba lha- 
das e na for ça de tra ba lho po ten ci al
em re la ção à for ça de tra ba lho am pli- 
a da) no Bra sil foi de 26,5%. As mai o res
ta xas fo ram do Ma ra nhão (43,0%), Pi- 
auí (42,7%), Ser gi pe (42%), Bahia
(41,1%), Ala go as (40,8%) e as me no- 
res, de San ta Ca ta ri na (9,9%), Ma to

Gros so (12,9%) e Rondô nia (16,9%).
Quan to à ta xa de de sa len ta dos ou

de sa len ta das, aque las pes so as que
de sis ti ram de pro cu rar em pre go, o
Bra sil ti nha 5,1 mi lhões de pes so as,
com ta xa de 4,6%. Ma ra nhão (17,6%)
e Ala go as (15,1%) ti ve ram os mai o res
per cen tu ais. San ta Ca ta ri na (0,7%),
Ma to Gros so (1,2%) e Rio Gran de do
Sul (1,4%), os me no res.

A ta xa de in for ma li da de pa ra o país
foi de 40,6% da po pu la ção ocu pa da.
As mai o res ta xas fo ram no Pa rá
(62,2%), Ama zo nas (59,6%) e Ma ra- 
nhão (59,3%) e as me no res, em San ta
Ca ta ri na (26,6%), São Pau lo (30,6%) e
Dis tri to Fe de ral (31,8%).

Te nho 2 fi lhas que

es tu dam em co lé gio

pú bli co e mi nha mãe

aju da por que ela é

apo sen ta da, se não não

te ria co mo pa gar as

con tas, com prar

ali men ta ção pa ra o mês

to do e pa gar o alu guel

da ca sa que é qua se 500

re ais

CONTA DE ENERGIA

Famílias de baixa renda terão desconto automático

Fa mí li as de bai xa ren da ins cri tas
em pro gra mas so ci ais do go ver no
pas sa rão a ser in cluí das, au to ma ti ca- 
men te, co mo be ne fi ciá ri as da Ta ri fa
So ci al de Ener gia Elé tri ca. 

Com is so, mais de 11,5 mi lhões de
fa mí li as po dem pas sar a re ce ber o be- 
ne fí cio, com des con tos de até 65%
na fa tu ra men sal da con ta de luz, so- 
man do-se aos 12,3 mi lhões de fa mí li- 
as de bai xa ren da que já usu fru em da
re du ção.

O pro to co lo que per mi te o ca das- 
tra men to au to má ti co foi as si na do na
úl ti ma ter ça-fei ra, dia 30 de no vem- 
bro, na se de da Agên cia Na ci o nal de
Ener gia Elé tri ca (Ane el), em Bra sí lia,
com a pre sen ça do pre si den te Jair
Bol so na ro e de mi nis tros. An tes, era
ne ces sá rio que ca da fa mí lia be ne fi- 
ciá ria de pro gra ma go ver na men tal
so li ci tas se in di vi du al men te o be ne fí- 
cio, o que atra sa va e di fi cul ta va o pro- 
ces so, pois a mai or par te era hu mil de,

mui tas mo ra do ras de re giões dis tan- 
tes.

Pa ra o pre si den te Bol so na ro, o be- 
ne fí cio ime di a to é a des bu ro cra ti za- 
ção do pro ces so. “Ba si ca men te, se re- 
su me na re du ção de bu ro cra cia, o que
es ta mos fa zen do des de 2019. On de as
con sequên ci as das me di das ado ta das
no pas sa do, pa ra com ba ter o ví rus,
nos le va ram a es sa si tu a ção, de au- 
men to de in fla ção. En tão os mais vul- 
ne rá veis e hu mil des são atin gi dos por
es ta me di da, re du zin do a con ta de
luz”, afir mou em dis cur so.

Bol so na ro des ta cou tam bém o au- 
men to no nú me ro de em pre gos que
es tão sen do cri a dos, ape sar do país
re cém co me çar a sair da cri se econô- 
mi ca mun di al re sul tan te da pan de- 
mia. 

“Lem bro que nos anos de 2015 e
2016, sem pan de mia, o Bra sil per deu
2,5 mi lhões de em pre gos. E o nos so
go ver no, mes mo com a pan de mia, já

cri ou 2,5 mi lhões de em pre gos. Is to é
tra ba lho de to dos, não ape nas meu,
dos mi nis tros, dos se cre tá ri os, mas de
to dos os ser vi do res pú bli cos que co la-
bo ram co nos co nes ta em prei ta da. Te-
mos tu do pa ra ser mos uma gran- 
de Na ção e a se re mos, se Deus qui- 
ser”, fi na li zou Bol so na ro.

Os cri té ri os pa ra re ce ber a ta ri fa so-
ci al con ti nu am os mes mos: tem di rei-
to a ela as fa mí li as ins cri tas no Ca das- 
tro Úni co com ren da men sal me nor
ou igual a meio sa lá rio-mí ni mo por
pes soa, e tam bém as fa mí li as com
por ta dor de do en ça que pre ci se
de apa re lho elé tri co pa ra o tra ta men-
to – nes se ca so com ren da men sal de
até três sa lá ri os-mí ni mos. Tam bém
têm di rei to as fa mí li as com in te gran te
que re ce ba o Be ne fí cio de Pres ta ção
Con ti nu a da.

Co nhe ci men to é evo lu ção

CONS CI ÊN CIA

Pro gra ma de
Ace le ra ção de
Car rei ras pa ra
Mu lhe res Ne gras

O mês de no vem bro foi mar ca do pe lo Dia da Cons ci- 
ên cia Ne gra, co me mo ra do no dia 20, que re lem bra a his- 
tó ria de Zum bi dos Pal ma res e a lu ta do po vo ne gro pe la
li ber da de e res pei to. Mui to já se avan çou, mas ain da há
um lon go ca mi nho de de sa fi os pa ra a po pu la ção ne gra
per cor rer, in clu si ve na bus ca de bo as opor tu ni da des no
mer ca do de tra ba lho.

Mes mo com 56% da po pu la ção se au to de cla ran do de
ra ça ne gra, o Bra sil pos sui ape nas 29,9% de ne gros ocu- 
pan do car gos de ge rên cia, se gun do o Ins ti tu to Bra si lei ro
de Ge o gra fia e Es ta tís ti ca (IB GE). Em um ou tro le van ta- 
men to, re a li za do pe lo Va gas.com, a mai o ria dos pre tos e
par dos es tão ocu pan do po si ções ope ra ci o nais (47,6%) e
téc ni cas (11,4%), en quan to ape nas 0,7% es tão em car- 
gos de di re to ria.

Cons truir uma cul tu ra em pre sa ri al que pen sa na in- 
clu são e di ver si da de é a cha ve pa ra uma em pre sa que
bus ca a equi da de ra ci al, a va lo ri za ção dos co la bo ra do- 
res e o lu cro. Se gun do es tu do fei to pe la con sul to ria
McKinsey & Company, or ga ni za ções que pos su em di- 
ver si da de ét ni ca em car gos exe cu ti vos têm 36% mais
chan ces de au men tar a lu cra ti vi da de por se rem mais
ino va do ras, cri a ti vas e te rem uma equi pe mais pro du ti- 
va. Na ten ta ti va de di mi nuir es se abis mo e im pul si o nar
a plu ra li da de no mer ca do de tra ba lho, em pre sas têm
agi do de for ma pro a ti va pa ra atrair, ca pa ci tar e dar
opor tu ni da des a pes so as ne gras em car gos de li de ran ça.
A exem plo dis so es tá o Di ver si fik, mo vi men to cri a do pe- 
la BRK Am bi en tal, que de sen vol ve es tra té gi as pa ra am- 
pli ar as dis cus sões e prá ti cas de  di ver si da de e in clu são.

A ma ra nhen se Va nes sa Cris ti na é um dos fru tos do
Di ver si fik. Ela foi uma das par ti ci pan tes do Pro gra ma de
Ace le ra ção de Car rei ra de Mu lhe res Ne gras e, em 2021,
foi pro mo vi da aos seis me ses de ges ta ção. “Ini ci ei na
BRK co mo es ta giá ria em 2017 e, após um ano, fui efe ti- 
va da pa ra atu ar no se tor ope ra ci o nal, for ma do por 100
fun ci o ná ri os sen do a úni ca mu lher da equi pe. No iní cio,
cons tan te men te ti ve que ves tir uma ar ma du ra e me
blin dar dos pre con cei tos im pos tos pe la so ci e da de, ho je
te nho um no vo olhar pa ra a mi nha car rei ra e na da me dá
mais or gu lho do que po der mos trar mi nha for ça co mo
mu lher e ne gra, du as ban dei ras que de fen do ve e men te- 
men te”, de cla ra Va nes sa.

Ini ci ei na BRK co mo es ta giá ria em

2017 e, após um ano, fui efe ti va da

pa ra atu ar no se tor ope ra ci o nal,

for ma do por 100 fun ci o ná ri os sen do

a úni ca mu lher da equi pe

O Pro gra ma de Ace le ra ção de Car rei ras pa ra Mu lhe- 
res Ne gras, fei to em par ce ria com o Gru po Mu lhe res do
Bra sil, tem de sen vol vi do pro fis si o nais ne gras com o ob- 
je ti vo de au men tar o nú me ro des tas mu lhe res no mer- 
ca do cor po ra ti vo e em car gos de li de ran ça, pre pa ran do-
as pa ra as su mir fun ções de mai or res pon sa bi li da de e
par ti ci par de pro ces sos es tra té gi cos no mun do dos ne- 
gó ci os. O Bra sil é um país mes ti ço, bi o ló gi ca e cul tu ral- 
men te. Ape sar dis so, o te ma da di ver si da de é tra ta do na
mai o ria das ve zes ape nas no dis cur so e não na prá ti ca.
No país, es sa dis cus são es tá to man do fô le go com pro- 
gra mas e ações de in clu são que são fun da men tais pa ra
efe ti var dis cur sos pa ra mu dan ças na re a li da de do mer- 
ca do de tra ba lho, tor nan do-o mais in clu si vo. Mui tos
des co nhe cem a clas si fi ca ção de ne gro ado ta do pe lo
cen so do IB GE. De acor do com a con ven ção do IB GE, no
Bra sil, são ne gras as pes so as que se au to de cla ram pre to
ou par do. “Es se ano par ti ci pei da 2ª tur ma do Pro gra ma
de Ace le ra ção de Car rei ra pa ra Mu lhe res Ne gras na BRK.
No pro gra ma, ti ve a opor tu ni da de de me apro fun dar em
di ver sos te mas, co mo an ces tra li da de, au to co nhe ci men- 
to, de sen vol vi men to de in te li gên cia emo ci o nal, cons ci- 
en ti za ção pa ra a re du ção de cren ças li mi tan tes, e mar- 
ke ting pes so al. Ho je te nho or gu lho por es tar em uma
em pre sa com os mes mos ide ais que os meus, le van tan- 
do a ban dei ra de equi da de de ra ça e gê ne ro”, con cluiu.

São Luís, quinta-feira, 2 de dezembro de 2021
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O mês de dezembro geralmente é o período em que os lojistas têm as maiores
oportunidades de vendas. No entanto, não foi esse o caso no ano passado

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

• Al cân ta ra

• Al to Ale gre do Pin da ré
• Água Do ce do Ma ra nhão
• Api cum Açu
• Axi xá
• Bar ra do Cor da
• Bar rei ri nhas
• Bre jo
• Bu ri ti cu pu
• Ca ru ta pe ra
• Co dó
• Co e lho Ne to
• Co li nas
• Co ro a tá
• Ita pe cu ru
• Pas tos Bons
• Par na ra ma
• Pre si den te Mé di ci
• Pe dro do Ro sá rio
• São Ben to
• São Rai mun do das Man ga bei ras
• Vi a na

FIM DE ANO

Consumidor deve gastar
R$ 182  por presente

N
o fim do ano, as ex pec ta ti- 
vas são sem pre gran des pa- 
ra o de sen vol vi men to do
co mér cio. O mês de de zem- 

bro ge ral men te é o pe río do em que os
lo jis tas têm as mai o res opor tu ni da des
de ven das. No en tan to, não foi es se o
ca so no ano pas sa do. Com a pan de- 
mia da Co vid-19, o mo vi men to da lo ja
fí si ca di mi nuiu, en quan to as com pras
on li ne au men ta ram.

Por ou tro la do, há es pe ran ça de
me lho ria em 2021. As res tri ções são
um pou co mais bran das, o que per mi- 
te ao con su mi dor ter mai or mo bi li da- 
de den tro da lo ja. Is so se de ve às me- 
lho ri as na va ci na ção e re du ção nos
nú me ros de ca sos da do en ça. Além
dis so, os con su mi do res ago ra se sen- 
tem mais se gu ros pa ra fa zer com pras.

O le van ta men to da In ten ção de
Con su mo pa ra 2021, re a li za do pe la
Fe de ra ção do Co mér cio de Bens, Ser- 
vi ços e Tu ris mo do Es ta do do Ma ra- 
nhão (Fe co mér cio-MA), mos tra que
os lu do vi cen ses não irão eco no mi zar
di nhei ro pa ra com prar seus pre sen tes
nes te fi nal de ano. O le van ta men to
apon ta tam bém que, nes te ano, o pre- 
ço mé dio por pre sen te se rá de R$
182,00, e o con su mi dor gas ta rá R$
70,00 a mais, na com pa ra ção com o
úl ti mo da do le van ta do.

Se gun do o su pe rin ten den te da Fe- 
co mér cio/MA, Max de Me dei ros, com
o au men to da ren da em 19,01% e a re- 
du ção do de sem pre go, di vul ga dos ho- 
je pe lo IB GE, a Fe co mér cio/MA pro je- 
ta al go em tor no de 5 a 8% no au men- 

to do vo lu me de ven das, em aná li se
sa zo nal da Pes qui sa Men sal do Co- 
mér cio.

“Con si de ran do ex clu si va men te as
ven das re la ci o na dos ao Na tal, a pes- 
qui sa da Fe co mér cio apon tou um ce- 
ná rio bas tan te oti mis ta, com cres ci- 
men to da in ten ção de con su mo de
13% em re la ção a 2019, ano do úl ti mo
le van ta men to re a li za do, e de 47% em
re la ção a in ten ção de gas tos com a da- 
ta em re la ção ao ce ná rio pré pan dê- 
mi co”, dis se o su pe rin ten den te da Fe- 
co mér cio/Ma so bre a ex pec ta ti va pa- 
ra as ven das de fim de ano.

Em 2020, com o ce ná rio ain da de
res tri ções sa ni tá ri as, a Fe co mér cio
não con se guiu ir ao cam po pa ra ava li- 
ar o con su mo lo cal. Da dos ge rais da
eco no mia, no ano pas sa do, in di ca ram
que o au xí lio emer gen ci al sus ten tou o
con su mo em seg men tos co mo o va re- 
jo de ali men tos, me di ca men tos e de
ma te ri al de cons tru ção, fa zen do com
que es ses se to res fe chas sem o ano
com sal do po si ti vo nas ven das e na
ge ra ção de em pre gos.

Pa ra es te ano, com a re to ma da gra- 
da ti va da ren da das fa mí li as cons trói-
se um ce ná rio mais ani ma dor pa ra
ou tros se to res, a exem plo de ves tuá- 
rio, cal ça dos e per fu ma ria, que fo ram
os seg men tos mais im pac ta dos pe la
pan de mia. Ou se ja, nes ses seg men tos
es pe cí fi cos, a pers pec ti va é de uma
ace le ra ção nas ven das em re la ção ao
ano pas sa do, mo ti va do pe la com pra
dos pre sen tes de fim de ano. “O per fil
do con su mi dor lu do vi cen se é pre- 
pon de ran te men te di re ci o na do pa ra
as ven das fí si cas. Na úl ti ma pes qui sa
re a li za da pe la Fe co mér cio, ape nas

1,0% dos con su mi do res apon ta ram a
in ter net co mo uma op ção de com pra.
O des ta que da pes qui sa foi, jus ta men- 
te, o re a que ci men to da Rua Gran de,
que nos anos an te ri o res vi nha per- 
den do es pa ço pa ra a po pu la ri za ção
dos Shop ping Cen ters, e es te ano vol- 
tou a ser o lo cal mais es co lhi do pe los
con su mi do res, com 50% da pre fe rên- 
cia pe la prin ci pal rua de co mér cio da
ca pi tal.” ex pli cou Max de Me dei ros,
so bre o per fil do con su mi dor lu do vi- 
cen se em re la ção as ven das.

O des ta que da pes qui sa

foi, jus ta men te, o

re a que ci men to da Rua

Gran de, que nos anos

an te ri o res vi nha

per den do es pa ço

PROGRAMA ENSINAR/UEMA

Inscrições para 2.030 vagas começam dia 6

As ins cri ções pa ra o pro ces so se le- 
ti vo sim pli fi ca do do Pro gra ma En si- 
nar de For ma ção de Pro fes so res da
Uni ver si da de Es ta du al do Ma ra nhão
(UE MA) ini ci am na pró xi ma se gun da-
fei ra, dia 6 de de zem bro. O pro gra ma
tem co mo ob je ti vo for mar pro fes so- 
res pa ra o exer cí cio da do cên cia na
Edu ca ção Bá si ca no es ta do.

Es tão sen do ofer ta das 2.030 va gas
pa ra os cur sos de Li cen ci a tu ra em Ci- 
ên ci as Bi o ló gi cas, His tó ria, Le tras, Ci- 
ên ci as So ci ais, Quí mi ca, Ma te má ti ca,
Ge o gra fia, Pe da go gia e Fí si ca.

Pa ra se ins cre ver os in te res sa dos
de vem www.en si nar.ue ma.br até o
dia 10 de ja nei ro. A ta xa de ins cri ção é
de R$ 50.

O pe río do pa ra so li ci ta ção de isen- 
ção da ta xa de ins cri ção se rá de 6 a 12
de de zem bro. As pro vas do ves ti bu lar

se rão apli ca das dia 13 de mar ço de
2022.

Os cur sos se rão ofer ta dos nos se- 
guin tes po los:

Co mo es tu dar pa ra a pro va

IBA MA

Com ins cri ções
aber tas, ve ja se
pre pa rar pa ra
con cur so

As ins cri ções pa ra o con cur so Iba ma es tão aber tas
pa ra os can di da tos que dis pu tam as 568 va gas pa ra os
car gos de ní veis mé dio e su pe ri or, com sa lá ri os que che- 
gam a R$8,5 mil. Do to tal de opor tu ni da des, 432 são pa- 
ra téc ni co am bi en tal, car rei ra que exi ge ape nas o en si no
mé dio. As de mais va gas se rão pre en chi das pa ra os car- 
gos de ana lis ta am bi en tal (96) e ad mi nis tra ti vo (40), am- 
bos de ní vel su pe ri or.

Pa ra es ses car gos é pos sí vel ter gra du a ção em qual- 
quer área. Os con cur sei ros po de rão re a li zar as ins cri- 
ções no si te da ban ca or ga ni za do ra, a Ce bras pe, até o dia
20 de de zem bro. A pro va ob je ti va, pri mei ra eta pa do
pro ces so se le ti vo, se rá re a li za da dia 30 de ja nei ro de
2022. Ela é com pos ta por 120 ques tões no es ti lo “cer to
ou er ra do”, além da re da ção dis cur si va, com du ra ção de
4 ho ras e meia de pro va.

O con cur so che ga em um mo men to on de o mun do
to do dis cu te al ter na ti vas pa ra re du zir os da nos cau sa- 
dos pe lo des ma ta men to. Na úl ti ma Con fe rên cia das Na- 
ções Uni das so bre Mu dan ças Cli má ti cas, que acon te ceu
no Rei no Uni do, os lí de res mun di ais se com pro me te ram
a con ter o des flo res ta men to até 2030. O go ver no bra si- 
lei ro, por sua vez, afir mou que a no va me ta cli má ti ca do
país é cor tar pa ra 50% as emis sões de ga ses até o ano de
2030. “O Bra sil ain da tem uma das le gis la ções am bi en- 
tais mais avan ça das no mun do. As le gis la ções so bre re- 
sí du os só li dos, por exem plo, são uma das mais bem ela- 
bo ra das em com pa ra ção com ou tros paí ses. No en tan to,
há a ne ces si da de de atu a li zar os ins tru men tos le gais pa- 
ra fis ca li za ção, bem co mo os re cur sos hu ma nos. Es se
con cur so ten de a mi ti gar es ses pro ble mas”, ex pli ca Car- 
la Lu ban co, pes qui sa do ra e pro fes so ra de Le gis la ção
Am bi en tal do Al fa Con Con cur sos.

O Iba ma é con si de ra do uma ins ti tui ção de ex ce lên cia
pa ra o cum pri men to de ta re fas li ga das ao li cen ci a men to
am bi en tal, ao con tro le da qua li da de am bi en tal, à au to- 
ri za ção de uso dos re cur sos na tu rais e a fis ca li za ção,
mo ni to ra men to e con tro le am bi en tal. No en tan to, de
acor do com a es pe ci a lis ta, a ins ti tui ção ca re ce de mai o- 
res in ves ti men tos pú bli cos, o que di fi cul ta uma mai or
ex ten são de sua atu a ção.

Os exa mes se rão re a li za dos em to das as ca pi tais bra- 
si lei ras e no Dis tri to Fe de ral. Ao to do, se rão ava li a das
120 ques tões, sen do di vi di das en tre as áre as de Co nhe- 
ci men tos Bá si cos (50) e de Co nhe ci men tos Es pe cí fi cos
(70). Pa ra Lu ban co, Lín gua Por tu gue sa, Ma te má ti ca, In- 
for má ti ca e Le gis la ção Am bi en tal cor res pon dem a mai- 
or par te do exa me.

Uma al ter na ti va de es tu do é por meio de ma te ri ais
atu a li za dos. A es tra té gia é pro cu rar por cur sos pre pa ra- 
tó ri os que ofe re cem gra tui ta men te al gu mas apos ti las e
até mes mo au las ao vi vo. “Há mui to con teú do sen do
trans mi ti do, ao vi vo, pe la in ter net por pro fes so res ou
cur sos pre pa ra tó ri os”, afir ma.

Há mui to con teú do sen do

trans mi ti do, ao vi vo, pe la in ter net

por pro fes so res ou cur sos

pre pa ra tó ri os

Ou tra di ca é mon tar um cro no gra ma de es tu dos de
acor do com as áre as de co nhe ci men to. Se a pes soa tra- 
ba lha, por exem plo, pen sar em uma ro ti na en tre du as a
três ho ras de es tu do por dia já é su fi ci en te pa ra apren der
a te o ria e re sol ver exer cí ci os. Pa ra is so, o con cur sei ro de- 
ve le var em con si de ra ção a pro por ção de te mas que se- 
rão co bra dos na pro va, e or ga ni zar as dis ci pli nas ao lon- 
go da se ma na.

A ideia é po der es tu dar cer ca de dois ou três as sun tos
por dia. No co me ço, es ta be le ça me tas e pra zos cur tos.
Is so vai aju dar a ter a per cep ção de pro gres so e a evi tar
frus tra ções que po dem mi nar a mo ti va ção ao lon go do
tem po.

São Luís, quinta-feira, 2 de dezembro de 2021
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Jogador sueco diz que conseguiu tirar belga do controle e insinua que lesão sofrida
pode ter relação com a discussão em dérbi em janeiro

CONFUSÃO

“Causei dano onde
dói mais”, diz Ibra

E
x-com pa nhei ros nos tem pos 
de Man ches ter Uni ted, 
Ibrahi mo vic e Lu ka ku cha ma- 
ram a aten ção ao ter uma dis- 

cus são in ten sa em ple no gra ma do du- 
ran te o dér bi en tre Mi lan e In ter, em 
ja nei ro des te ano.

Na oca sião, a im pren sa lo cal des ta- 
cou que o bel ga se ir ri tou por ou vir o 
su e co de bo char de ri tu ais vo dus que 
se ri am pra ti ca dos pe la mãe de Lu ka- 
ku. E a hi pó te se foi con fir ma da por 
Ibra em en tre vis ta pu bli ca da pe lo 
“Cor ri e re del la Se ra”.

Em lon go pa po com o jor nal ita li a- 
no, na vés pe ra do lan ça men to de seu 
li vro “Adre na li na”, o ata can te do Mi- 
lan foi ques ti o na do so bre a ri va li da de 
com Lu ka ku e a dis cus são no con fron- 
to no San Si ro.

Ibra, en tão, dis se que ci tou os ri tu- 
ais vo dus de pro pó si to, sa ben do que 
ofen de ria o ad ver sá rio – na épo ca, os 
re la tos fo ram de que o ve te ra no usou 
a fra se “Vá pa ra o seu vo du de m…”.

“Ele me ata cou a ní vel pes so al, foi 
um cho que. Tí nha mos si do com pa- 
nhei ros, e ele nun ca acei tou a apos ta 
de 50 li bras por ca da do mí nio. Ele tem 
um gran de ego, mas eu cres ci no gue- 
to e se al guém ata ca, eu res pon do. E 
as sim cau sei da no on de mais dói ne le: 
os ri tu ais de sua mãe. E ele per deu o 
con tro le”, Ibrahi mo vic, ata can te do 
Mi lan, so bre Lu ka ku.

A apos ta ci ta da por Ibra te ria si do 
fei ta nos tem pos de Uni ted. Na épo ca, 
Lu ka ku che gou co mo uma pro mes sa 
que ti nha mos tra do bom de sem pe- 
nho no Ever ton, en quan to o su e co já 
era um ata can te ve te ra no. En tão, de 
acor do com Ibrahi mo vic, ele te ria

IBRAHIMOVIC CONFIRMA QUE PROVOCOU LUKAKU CITANDO MÃE E RITUAL VODU

apos ta do 50 li bras a ca da do mí nio 
cor re to que o bel ga fi zes se nos trei nos 
– al go que Lu ka ku re cha çou.

O ve te ra no de 38 anos ain da lem- 
brou uma le são que so freu cer ca de 
um mês de pois do dér bi do dia 26 de 
ja nei ro, fi can do pa ra do por du as se- 
ma nas. E in si nu ou que o pro ble ma fí- 
si co po de ria ter re la ção com a dis cus- 
são. “E me fi cou uma dú vi da: aque le 
dér bi nós per de mos, e de pois, eu me 
le si o nei. E se a ques tão do vo du fos se 
ver da de? Te nho uma con ta pen den te 
com ele, va mos ver se nos en con tra- 
mos, em cam po. Mas não odeio nin- 
guém, e a ele tam bém não”, dis se 
Ibrahi mo vic.

Lo go de pois da in ten sa dis cus são 
com Lu ka ku, Ibra foi acu sa do de ra- 
cis mo e in to le rân cia re li gi o sa pe la ci- 
ta ção aos ri tu ais vo dus, que são tra di- 
ci o nais em di fe ren tes re giões da Áfri- 

ca – os pais do ata can te bel ga são con-
go le ses. Na oca sião, o su e co foi às re- 
des so ci ais pa ra di zer que “não há es-
pa ço pa ra ra cis mo” em seu mun do e 
que “to dos são da mes ma ra ça”.

Ao fa lar dos ri tu ais vo dus, Ibra fez 
re fe rên cia a um epi só dio de 2018, no 
qual Farhad Moshi ri, do no do Ever- 
ton, ex-clu be de Lu ka ku, afir mou que 
o jo ga dor ha via re cu sa do as pro pos tas 
de re no va ção do ti me após se guir as 
ori en ta ções da mãe. Se gun do Moshi-
ri, ela te ria acon se lha do o fi lho a não 
as si nar o con tra to de pois de ou vir 
uma men sa gem em um ri tu al vo du.

Moshi ri ain da dis se que a mes ma 
men sa gem ha via in di ca do que o ata-
can te de ve ria se trans fe rir pa ra o 
Chel sea – Lu ka ku foi pa ra o Man ches- 
ter Uni ted no meio de 2017. Pos te ri or- 
men te, o jo ga dor afir mou que iria 
pro ces sar o do no do Ever ton.

SAMPAIO CORRÊA

Frota confirma João
Brigatti para 2022

TÉCNICO JOÃO BRIGATTI CHEGOU NO FIM DA TEMPORADA 2021

Si tu a ção de fi ni da. Na noi te da úl ti ma se gun da-fei ra,
dia 29 de no vem bro, o pre si den te do Sam paio Cor rêa,
Ser gio Fro ta, con fir mou a per ma nên cia do téc ni co João
Bri gat ti pa ra a tem po ra da 2022.

As con ver sas já es ta vam adi an ta das, e fo ram ofi ci a li- 
za das con for me o de se jo ma ni fes ta do an te ri or men te
por am bas as par tes. “O Bri gat ti mos trou, mais uma vez,
que é um gran de pro fis si o nal, iden ti fi ca do com o clu be,
e de mons trou in te res se em per ma ne cer. En tão, va mos
dar sequên cia ao tra ba lho, que é fun da men tal pa ra ter- 
mos uma tem po ra da mui to po si ti va pe la fren te”, de cla- 
rou o pre si den te bo li vi a no.

Va mos dar sequên cia ao tra ba lho,

que é fun da men tal pa ra ter mos uma

tem po ra da mui to po si ti va pe la

fren te

Após a con fir ma ção de Bri gat ti pa ra co man dar o
Sam paio em 2022, Fro ta, ago ra, vai adi an tar os pla nos
vi san do a mon ta gem do elen co, jun to ao trei na dor e o
de par ta men to de fu te bol. Em pau ta, re no va ções, li be ra- 
ções e con tra ta ções pa ra o iní cio da pró xi ma tem po ra- 
da.

VIOLÊNCIA CONJUGAL

Judoca acusa técnico de agressão

Cam peã olím pi co por equi pes com a se- 
le ção fran ce sa de judô nas Olim pía das de
Tó quio, Mar gaux Pi not re la tou nas re des
so ci ais uma agres são que so freu de seu
com pa nhei ro e trei na dor, Alain Sch mitt. A
me da lhis ta de ou ro tam bém se in dig nou
com a de ci são da Jus ti ça de seu país, que o
li ber tou na úl ti ma ter ça-fei ra.

A ju do ca de 27 anos acu sa Sch mitt, ele
pró prio um ex-atle ta da se le ção fran ce sa,
de vi o lên cia con ju gal no úl ti mo fim de se- 
ma na. “Du ran te a noi te de sá ba do pa ra do- 
min go, fui ví ti ma de uma agres são em mi- 
nha ca sa pe lo meu par cei ro e trei na dor. Fui
in sul ta da, le vei um so co, mi nha ca be ça ba- 
teu no chão vá ri as ve zes. E fi nal men te fui
es tran gu la da. Achei que es ta va mor ta, mas
con se gui fu gir pa ra me re fu gi ar com meus
vi zi nhos que ime di a ta men te cha ma ram a
po lí cia. Te nho vá ri os fe ri men tos, in cluin do
um na riz que bra do e dez di as de in ter rup- 
ção tem po rá ria do tra ba lho. Ho je os tri bu- 
nais de ci di ram li ber tá-lo. Qual é a sua de fe- 
sa ca lu ni o sa con tra mi nhas fe ri das e o san- 

gue es pa lha do no chão do meu apar ta- 
men to? O que es ta va fal tan do? Mor te no fi- 
nal, tal vez? Pro va vel men te foi o judô que
me sal vou. E meus pen sa men tos tam bém
es tão com aque les que não po dem di zer o
mes mo”, es cre veu Mar gaux em su as re des
so ci ais.

Sch mitt foi pre so na noi te de sá ba do na
re gião de Sei ne-Saint-De nis, de pois que
um vi zi nho cha mou a po lí cia ao es cu tar
gri tos e uma dis cus são aca lo ra da.

Ou tra cam peã olím pi ca do judô fran cês,
Cla ris se Ag bég né nou de mons trou re vol ta
em sua con ta no Ins ta gram. “Não te nho
pa la vras pa ra ex pri mir tu do o que se pas sa
na mi nha ca be ça e no meu cor po de mu- 
lher em re la ção ao que so freu a mi nha co le- 
ga de equi pa Mar gaux Pi not. Ain da mais
cho ca do com a de ci são do tri bu nal. O que
é pre ci so pa ra que as san ções cai am, a
mor te? – in da gou Cla ris se.

Sch mitt, por sua vez, ne gou a agres são a
Pi not ou que es ti ves se em bri a ga do du ran te
o en con tro en tre am bos no úl ti mo sá ba do.

So ci e da de Anô ni ma de Fu te bol

PAPÃO DO NORTE

Moto pode se tornar clube-empresa
Com a ini ci a ti va da Di re to ria do clu be,

en ca be ça da pe lo Yglésio Moyses, e com o
apoio do Con se lho De li be ra ti vo, o Mo to
Club tem da do os pri mei ros pas sos na
tran si ção de se tor nar uma So ci e da de
Anô ni ma de Fu te bol – SAF, o que vem sen- 
do re for ça do du ran te os en con tros en tre
Con se lho De li be ra ti vo e Di re to ria.

A mo da li da de de ges tão ga ran te uma
sé rie de be ne fí ci os que de vem con tri buir
pa ra a re es tru tu ra ção e re cu pe ra ção do
Pa pão do Nor te. 

Com ela, o Mo to Club te rá mais fô le go
pa ra ne go ci ar pen dên ci as tan to fi nan cei- 
ras quan to ju rí di cas, além de ter mais fa ci- 
li da de pa ra re ce ber in ves ti men tos e apli- 
cá-los em sua es tru tu ra.

Na úl ti ma ter ça-fei ra (30), uma no va
reu nião foi re a li za da en tre os di ri gen tes e
a tran si ção do clu be pa ra a SAF foi apro va- 

da jun to ao Con se lho De li be ra ti vo. Atu al- 
men te, a di re to ria tra ba lha pa ra re sol ver
as pen dên ci as fi nan cei ras, ju rí di cas e ad- 
mi nis tra ti vas her da das de ges tões an te ri- 
o res.

O Mo to é o pri mei ro clu be ma ra nhen- 
se, e um dos pri mei ros do Bra sil, ao la do
do Vas co da Ga ma e o Cru zei ro, a ini ci ar o
pro ces so de tran si ção pa ra es se no vo ti po
de ges tão. A pro pos ta é uma das anun ci a- 
das pe lo atu al pre si den te após as su mir a
di re to ria do ti me.

A SAF é uma no va mo da li da de de ges- 
tão den tro do fu te bol bra si lei ro, após a
san ção da Lei nº 14.196/2021, que per mi te
aos clu bes de fu te bol ter um mo de lo de
ges tão en quan to em pre sas, o que não era
pre vis to na le gis la ção.

São Luís, quinta-feira, 2 de dezembro de 2021
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O Clube do Poder será realizado no Centro de Cultura Popular Domingos Vieira Filho
(Rua do Giz, Centro), toda terça, até dia 14, às 14h30

CENTRO DE CULTURA POPULAR

Oficinas de teatro e saraus
com o Clube do Poder

Cri a ção e per so na gens

A
So lart Pro du ção vai re a li zar 
du ran te as ter ças-fei ras, até  o 
dia 14 de de zem bro, ofi ci nas, 
sa raus e apre sen ta ções, que 

cul mi na rão com a gra va ção de qua tro 
ce nas cur tas que con ta rão a his tó ria 
das qua tro per so na gens do pro je to 
(Soul lou cu ra, X, Orpheu e Da má sio). 
O Clu be do Po der se rá re a li za do no 
Cen tro de Cul tu ra Po pu lar Do min gos 
Vi ei ra Fi lho (Rua do Giz, Cen tro), às 
14h30.

Pro mo ver for ma ção de pla teia; re a- 
li zar en con tros que pos si bi li tem ex- 
pe ri ên ci as e tro cas ar tís ti cas; di fun dir 
a ar te te a tral pa ra que pos sa ser pen- 
sa da, ex pe ri men ta da, apre ci a da, pro- 
du zi da e vi vi da; pro du zir es tí mu los 
cri a ti vos, es tão en tre os pro pó si tos do 
pro je to.

“Vou tra ba lhar na cons tru ção de 
ou tras per so na gens com o pú bli co 
que vai com por es sa ofi ci na, de mo do 
que, de pois des sas qua tro se ma nas 
eles pos sam es tar mo ti va dos a con ti- 
nu ar fa zer ar te e não só is so, fa zer ar te 
co mo um ins tru men to de re vo lu ção. 
Vi sa mos re a li zar es te pro je to no pe- 
río do de qua tro se ma nas on de a ca da 
se ma na se re a li za ria um Sa rau on de 
além de se con tar a his tó ria des sas 
per so na gens pos si bi li tem ao pú bli co 
mos trar seus ta len tos ar tís ti cos des- 
co ber tos e es ti mu la dos na ofi ci na”, 
dis se o ide a li za dor, Da ni el Co e lho 
Mon tei ro.

Se gun do Da ni el, a So lart Pro du- 
ções nas ceu em 2015, épo ca em que

EVENTO BUSCA FORMAR, COMPARTILHAR E DIFUNDIR A ARTE TEATRAL

ele que ria tra ba lhar o  te ma da lou cu- 
ra. Ba se a do na obra “Elo gio da Lou cu- 
ra” (de Eras mo de Ro ter dã),  Da ni el 
cons truiu uma per for man ce homô ni- 
ma que ro dou as ru as de São Luís em 
2016. Em 2017  re co lheu seu per so na- 
gem  Lou cu ra e re cri ou-o co mo Soul- 
lo cu ra.

Em 2018 nas ceu X, fi lho de Soul lo- 
cu ra, que  pas sou a ser o ei xo cen tral 
da obra. X par ti ci pou da que le ano 
mes mo, do Fes ti val de Pi nhais, em 
São Jo sé dos Pi nhais, no Pa ra ná (es se 
per so na gem vol tou a ocu par a ce na 
no ano pas sa do, em 2020, no fes ti val 

Go do vi ra, pro mo vi do pe la em pre sa 
Ges tus Pro du ções).

Em 2019 nas ceu o ir mão de X, 
Orpheu. E em 2020 nas ceu Da ma sio, 
uma per so na gem mais re a lis ta que é 
res pon sá vel pe la cri a ção des sa his tó- 
ria. “Da má sio é uma per so na gem re al, 
do co ti di a no, que en fren ta os dra mas 
e do res da so ci e da de con tem po râ nea, 
é uma per so na gem mais den sa. É ele 
quem es cre ve a his tó ria da qual 
Orpheu, X e Soul lou cu ra são per so na- 
gens, nu ma obra cha ma da por ele de 
OXS”, dis se Da ni el.

TECNOLOGIA

IEMA participa da Copa do Mundo de Robótica

A CERIMÔNIA DE ABERTURA SERÁ HOJE, QUINTA-FEIRA (2), DE 8H ÀS 9H, COM TRANSMISSÃO AO VIVO PARA DUBAI E TAIWAN

O Ins ti tu to de Edu ca ção, Ci ên cia e
Tec no lo gia do Ma ra nhão (IE MA) par- 
ti ci pa da FI RA MA RA NHÃO 2021, eta- 
pa es ta du al do even to in ter na ci o nal
de ro bó ti ca, que acon te ce de 1º a 7 de
de zem bro, no Es pa ço Black Swan, em
São Luís.

FI RA Bra sil é um even to de ro bó ti ca
que tem a fi na li da de de clas si fi car
equi pes de to do Bra sil pa ra par ti ci par
anu al men te do FI RA RO BO WORLD
CUP (Co pa do Mun do de Ro bó ti ca). A
FI RA é um even to in ter na ci o nal de ro- 
bó ti ca fun da do na Co reia do Sul, em
1996, e es tá na sua 23ª edi ção.

O IE MA se rá

re pre sen ta do na

com pe ti ção por equi pes

de seis Uni da des Ple nas:

Pin da ré-Mi rim, Ita qui-

Ba can ga, Ba ca bei ra, São

Luís, San ta Inês e

Ba ca bal.

Ca da equi pe do IE MA é for ma da
por qua tro es tu dan tes e um pro fes sor.
Das 72 equi pes ins cri tas nes ta eta pa,
24 se rão clas si fi ca das pa ra o FI RA Du- 
bai, pre vis to pa ra acon te cer em agos- 
to de 2022.

O cre den ci a men to das equi pes
acon te ce na tar de des ta quar ta-fei ra
(1º), de 14h às 17h; com pa les tra e as- 
si na tu ra de con vê nio en tre o Es pa ço
Black Swan e o IE MA no mes mo dia,
das 17h às 18h. 

A ce rimô nia de aber tu ra se rá ho je,
quin ta-fei ra (2), de 8h às 9h, com
trans mis são ao vi vo pa ra Du bai e
Taiwan.

O fim de La Ca sa de Pa pel

CINEMA

Pré-venda de Homem-
Aranha supera Ultimato

PRÉ-VENDA FICOU 5% ACIMA DE VINGADORES ULTIMATO

As pri mei ras 24 ho ras de ven da de in gres sos de Ho- 
mem-Ara nha: Sem Vol ta pa ra Ca sa fo ram o su fi ci en te
pa ra fa zer com que o no vo fil me do Ami gão da Vi zi nhan- 
ça su pe ras se Vin ga do res: Ul ti ma to. De acor do com a In- 
gres so.com, o pri mei ro dia de pré-ven da do lon ga pro ta- 
go ni za do por Tom Hol land fi cou cer ca de 5% aci ma do
que o con fron to fi nal con tra Tha nos ob te ve no mes mo
pe río do, em abril de 2019.

A em pre sa não di vul gou os nú me ros ab so lu tos, mas a
mar gem já é o su fi ci en te pa ra en ten der o ta ma nho do
fei to — ain da mais le van do al guns pon tos em con si de- 
ra ção. O pri mei ro de les é que o úl ti mo Vin ga do res ain da
é con si de ra do um co los so tan to de bi lhe te ria quan to de
ex pec ta ti va, o que só mos tra o quan to o hype pa ra Sem
Vol ta pa ra Ca sa é al go igual men te gran de.

Ou tro pon to é que o no vo Ho mem-Ara nha che ga aos
ci ne mas em um mo men to de pan de mia e is so faz to da a
di fe ren ça. Em bo ra es te ja mos ven do uma re to ma da das
ses sões e uma vol ta do pú bli co pa ra as sa las de exi bi ção,
mui ta gen te ain da se sen te in se gu ro pa ra vol tar a um ci- 
ne ma. Por is so, a al ta pro cu ra por in gres sos pa ra Sem
Vol ta pa ra Ca sa é mo ti vo de co me mo ra ção pa ra os ci ne- 
mas, que se gui am oti mis tas em re la ção ao bom de sem- 
pe nho de ven das nos úl ti mos me ses. Se gun do a pró pria
In gres so.com, a pri mei ra quin ze na de no vem bro já ti- 
nha apre sen ta do um re sul ta do 40% me lhor do que o
mes mo pe río do de no vem bro de 2019, an tes da pan de- 
mia. Com a che ga da de Ho mem-Ara nha, es se nú me ro
ten de a fi car ain da mai or.

Já por par te do pú bli co, es sa de man da vi nha sen do
per ce bi da des de o mo men to em que a pré-ven da ini ci- 
ou e os si tes ti ve ram di fi cul da de de su por tar a quan ti da- 
de de aces sos. Além dis so, não de mo rou pa ra que as pri- 
mei ras ses sões lo tas sem em boa par te do país — o que
ser viu de in cen ti vo pa ra que cam bis tas apa re ces sem
ofe re cen do en tra das por até 10 ve zes o va lor dos in gres- 
sos.

LA CASA DE PAPEL

Netflix confirma
spin-off sobre Berlim

A PRODUÇÃO JÁ CONTA COM PREVISÃO DE ESTREIA PARA 2023

A Net flix anun ci ou na noi te da úl ti ma ter ça-fei ra (30)
que La Ca sa de Pa pel, su ces so in ter na ci o nal do stre a- 
ming, ga nha rá um spin-off fo ca do no per so na gem Ber- 
lim. 

“O rou bo es tá che gan do ao fi nal, mas a his tó ria con ti- 
nua”, anun ci ou o stre a ming no Twit ter.

Ain da não fo ram di vul ga dos de ta lhes so bre a tra ma,
mas a pro du ção já con ta com pre vi são de es treia pa ra
2023.

Os úl ti mos epi só di os de La Ca sa de Pa pel es treia ama- 
nhã, sex ta-fei ra (3), e pro me te um des fe cho gran di o so. 

“Tó quio (Úr su la Cor be ró) es tá mor ta. O ini mi go ain- 
da es tá à es prei ta no Ban co da Es pa nha, fe ri do, mas tão
pe ri go so quan to sem pre. Che gou o mo men to de en fren- 
tar o mai or de sa fio até en tão. A gan gue tra ma um pla no
ou sa do pa ra re ti rar o ou ro sem que nin guém per ce ba.
Pa ra pi o rar as coi sas, o Pro fes sor co me te o mai or er ro de
sua vi da”, diz a si nop se ofi ci al.

A pro du ção con ta rá com o re tor no de Ál va ro Mor te,
It zi ar Ituño, Pe dro Alon so, Mi guel Her rán, Jai me Lo ren- 
te, Esther Ace bo, En ri que Ar ce, Dar ko Pe ric, Ho vik Keu- 
ch ke ri an, Lu ka Pe ros, Be lén Cu es ta, Ro dri go de la Ser na
e Najwa Nim ri, en tre ou tros.

São Luís, quinta-feira, 2 de dezembro de 2021

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


São Luís, segunda-feira 29 de novembro de 2021

Responsável: Celio Sergio
E-mail: celiosergio@hotmail.com 8

Nosso papel tá on, 
tá impresso, todo dia

NEDILSON MACHADONedilson Machado E-mail: nedilsonmachado@gmail.com

Festival de Cataratas

O se cre tá rio Mu ni ci pal de Tu ris mo (Se- 
tur), Sau lo San tos, par ti ci pa des de on tem do
Fes ti val das Ca ta ra tas, em Foz do Igua çu
(PR), com pro gra ma ção até es ta sex ta-fei ra
(3). Na opor tu ni da de, se rão apre sen ta dos a
em pre sas e pro fis si o nais do tu ris mo, os atra- 
ti vos da ca pi tal ma ra nhen se. Du ran te a fei ra,
a Se tur São Luís vai des ta car as po ten ci a li da- 
des lo cais e ca pa ci tar os agen tes de vi a gens e
ope ra do res de tu ris mo.

Hospital dos Servidores

O Con se lho de Ad mi nis tra ção e a Di re to-
ria Ge ral do HSLZ / HSE con vi dam pa ra o 10
Ani ver sá rio do Hos pi tal São Luís-HSLZ, na
pró xi ma se gun da-fei ra (6), às 14h30, no au- 
di tó rio do Hos pi tal dos Ser vi do res Es ta du ais
/ HSE no Re nas cen ça II. O di re tor ge ral do
HSLZ / HSE Plí nio Tuz zo lo con vi dou o ta len- 
to so can tor Fer nan do de Car va lho pa ra fa zer
um poc ket show e brin dar a to dos com sua
be la voz e re per tó rio es pe ci al de Na tal. 

Sob o co man do do seu pre si den te
Car los Gas par, a Aca de mia Ma ra -
nhen se de Le tras (AML) re a li za ho je,
às 19h, a pos se do seu mais no vo
mem bro efe ti vo, o es cri tor e ju ris ta
Da ni el Blu me que to ma rá pos se na
ca dei ra de nú me ro 15, pa tro ne a da
por Odo ri co Men des. Da ni el Blu me
(Na fo to com a es po sa Pris ci la) é au -
tor de se te li vros, al guns tra du zi dos
pa ra o fran cês, es pa nhol e ita li a no. O
lu do vi cen se tem 44 anos, é ca sa do
com Pris ci la Blu me e tem du as fi -
lhas. É mem bro do PEN Clu be do Bra -
sil. É ad vo ga do, pro cu ra dor do Es ta -
do do Ma ra nhão, mem bro efe ti vo do
Ins ti tu to dos Ad vo ga dos Bra si lei ros,
con se lhei ro fe de ral da Or dem dos
Ad vo ga dos do Bra sil e ex-juiz elei to -
ral

Na tu ral de Du que de
Ca xi as, RJ, o can tor
Adão Ca mi lo (ou se ja,
Ro nald Ale xan dre Ca -
mi lo) vai re ce ber o tí -
tu lo de Ci da dão Lu do -
vi cen se. A ce rimô nia
ain da se rá mar ca da
pe lo ar tis ta com o aval
do ve re a dor Rai mun do
Pe nha, au tor do de cre -
to le gis la ti vo, com es -
sa fi na li da de. Ma ra -
nhen se de co ra ção,
Adão Ca mi lo in ter pre ta
com ma ra vi lho so li ris -
mo e ori gi na li da de,
mú si cas de au to res
con sa gra dos.

O di re tor ge ral do
HSLZ, Plí nio Tuz zo lo e
pre si den te do Gru po
Mer cú rio, Pau lo Braid,
que se rão os an fi triões
nes ta se gund-fei ra (6)
do 10 Ani ver sá rio do
HSLZ no Hos pi tal dos
Ser vi do res Es ta du ais /
HSE no Re nas cen ça II
Ha ve rá ho me na gens
pa ra mar car não ape -
nas a da ta, mas uma
dé ca da de re le van tes
ser vi ços pres ta dos aos
ser vi do res es ta du ais e
di ver sas vi das sal vas e
de vol vi das as fa mí li as
dos pa ci en tes do HSLZ.

Semana de Dança I

A ce rimô nia de aber tu ra da XVI Se ma na Ma- 
ra nhen se de Dan ça acon te ce rá, nes te do min go
(5), no For te San to Antô nio, na Pon ta d’Areia,
com a pre sen ça do co reó gra fo e dan ça ri no, Mar- 
ce lo Gran gei ro. O even to ocor re rá de 05 a 11 de
de zem bro com apre sen ta ções e ofi ci nas em di- 
ver sos pon tos da ci da de, in cluin do o Te a tro
Arthur Aze ve do. Pa ra as sis tir aos es pe tá cu los,
bas ta le var um qui lo de ali men to não pe re cí vel
pa ra tro car por um par de in gres sos, na bi lhe te- 
ria do Te a tro. A fes ti vi da de che ga a sua 15° edi- 
ção e me re ce to do des ta que pe la sua tra je tó ria.

Semana da Dança II

A pro gra ma ção, des te ano, re vi si ta rá a tra je tó- 
ria das Se ma nas  an te ri o res e da rá con ti nui da de
as ati vi da des que in cen ti vam o for ta le ci men to
da ca deia pro du ti va li ga da à dan ça no es ta do do
Ma ra nhão.

Vai tam bém pro mo ver a aces si bi li da de e a
com pe tên cia da dan ça ma ra nhen se, am pli an do
as co ne xões com o Bra sil e o mun do.
Di re ção Ar tís ti ca da Se ma na Ma ra nhen se de
Dan ça, Bi an ka Mar ques, des ta ca a fe li ci da de de
vol tar com as apre sen ta ções pre sen ci ais e as ex- 
pec ta ti vas pa ra a 15° da Se ma na.

Barreirinhas em destaque

O mu ni cí pio de Bar rei ri nhas es tá na lis ta que
o Mi nis té rio do Tu ris mo (MTur) di vul gou nes ta
se gun da-fei ra(29) das ci da des se le ci o na das pa- 
ra in te grar o pro je to “Bra sil, es sa é a nos sa
praia!”, de sen vol vi do pe la pas ta, em par ce ria
com a Uni ver si da de Fe de ral do Rio Gran de do
Nor te (UFRN). 

São eles: Bar rei ri nhas (MA), Bar ra do Gar ças
(MT), Sal va dor (BA), Na tal (RN), Cruz (CE), Ca- 
bo Frio (RJ), Vi la Ve lha (ES), Paraty (RJ) e Osó rio
(RS). Os no ve mu ni cí pi os se le ci o na dos são das
re giões Cen tro Oes te, Su des te, Sul e Nor des te.

Pra curtir

A par tir des ta sex ta-
fei ra (3), se rá aber ta
uma am pla pro gra -
ma ção na ta li na nas
ci da des de São Luís e
Im pe ra triz, por con ta
do Na tal do Ma ra -
nhão 2021.

O Go ver no do Es ta do,
por meio da Se cre ta -
ria de Es ta do da Cul -
tu ra (Sec ma) pre pa -
rou di ver sas atra ções
en tre exi bi ções de vi -
de o map ping, des fi les
na ta li nos, apre sen ta -
ções mu si cais e de co -
ra ção es pe ci al no
Cen tro His tó ri co de
São Luís e na re gião
cen tral de Im pe ra triz.

Nes ta quin ta-fei ra
(2), a Se cre ta ria de
Es ta do da Edu ca ção
(Se duc) e a ONG Re -
pór ter Bra sil re a li za -
rão o Se mi ná rio da III
For ma ção e a ce -
rimô nia de en cer ra -
men to do Pro je to “Es -
cra vo, nem Pen sar!”,
no Ma ra nhão
2019/2021.

O even to ocor re rá,
das 8h às 16h, no
Cen tro Edu ca Mais
João Fran cis co Lis -
boa, lo ca li za do na
Rua Oswal do Cruz,
s/n, Can to da Fa bril,
Cen tro de São Luís.

A So lart Pro du ção vai
re a li zar du ran te as
ter ças-fei ras, até o
dia 14 de de zem bro,
ofi ci nas, sa raus e
apre sen ta ções, que
cul mi na rão com a
gra va ção de qua tro
ce nas cur tas que
con ta rão a his tó ria
das qua tro per so na -
gens do pro je to
(Soul lou cu ra, X,
Orpheu e Da má sio).

São Luís, quinta-feira, 2 de dezembro de 2021


