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BASTIDORESMaterial escolar pode 
ficar até 30% mais caro

Arregaço PDT x 
PSDB em marchaDaqui a poucos dias 2022 inicia e com 

ele todas as despesas de começo do ano. E 
quem tem filhos na escola tem uma con-
ta a mais: a compra do material escolar, 
que vai acompanhar a inflação e a alta 
do dólar. Segundo a Associação Brasilei-
ra de Fabricantes e Importadores de Arti-
gos Escolares (ABFIAE), o aumento pode 
chegar a 30%.  PÁGINA  8

 RÉVEILLON: Entenda o significado 
das cores das roupas na virada 

Dino envia equipes 
para municípios com 

histórico de enchentes

Sampaio já tem 
seis atacantes 

para 2022

PÁGINA 10

O óbito 
de 2021

AURELIANO NETO  
  Membro da AML

Bolsonaro
 descansa de quê?
LINO RAPOSO MOREIRA, PHD 

Economista

A notícia repetida 
e o crime perfeito

CAROLINA GRAÇA MELLO  
Jornalista

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

Polícia Civil 
prendeu quase 
mil criminosos 

em 2021

Final de ano é tempo de reflexão e novas esperanças. Por isso, algu-
mas pessoas acreditam que usar uma cor em especial na virada de ano, 
atrai coisas boas como paz, prosperidade, felicidades e até um grande 
amor. Mas tem aquelas pessoas que também não abrem mão do tradi-

cional branco. O que fazer então? PÁGINA 8

Com o anúncio da contratação 
do atacante Eron, do Vitória-BA, 
o Sampaio Corrêa já tem seis jo-
gadores para a peça ofensiva

Cheia do Rio Tocantins já deixa dezenas de  famílias desabrigadas  em Imperatriz
PÁGINA  7

ELEIÇÕES 2022 
Psol terá candidato 

ao governo do 
Maranhão PÁGINA 8

O PSOL/MA está 
fortalecendo cada vez 
mais a sua base política 
para as eleições de 2022. . 
o Presidente do diretório 
estadual do partido 
Enilton Rodrigues que foi 
apresentado como pré-
candidato ao governo  
PÁGINA 3

Municípios com histórico de ocorrências de enchentes, por conta do período chuvoso, já recebem atendimento das equipes do Corpo de Bombeiros Militar do 
Maranhão (CBMMA). Cidades nas regiões em torno dos rios Tocantins, Parnaíba e Mearim já sentem os efeitos das chuvas. Na lista estão Pedreiras, Formosa da Ser-
ra Negra, Imperatriz e Benedito Leite. A Defesa Civil, órgão do CBMMA, monitora as cidades para prevenção de acidentes e presta auxílio a desabrigados. PÁGINA 5

A disputa do governo do Maranhão 
2022, hoje polarizada entre os pré-can-
didatos Carlos Brandão (vice-gover-
nador e do PSDB) e Weverton Rocha, 
senador do PDT, traz um ingrediente 
histórico em que se misturam pers-
picácia e estultice. PÁGINA 3
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Fórum que reúne 37 carreiras típicas de Estado deliberam movimento em protesto
contra aumento a policiais federais

Do en ças Crô ni cas

REAJUSTES

Servidores públicos
preparam paralisações

A
ba ta lha dos ser vi do res pú bli- 
cos con tra o Pa lá cio do Pla- 
nal to, após a in clu são de um 
re a jus te sa la ri al de R$ 1,7 bi- 

lhão pa ra po li ci ais fe de rais no Or ça- 
men to de 2022, te rá mais um ca pí tu lo 
ho je. Nes ta quar ta-fei ra, a eli te do 
fun ci o na lis mo se reú ne pa ra dis cu tir 
uma gre ve ge ral. A in ten ção é pres si o- 
nar por um au men to sa la ri al pa ra ou- 
tras ca te go ri as.

 Os ser vi do res do Ban co Cen tral, 
por sua vez, se pre pa ram pa ra apre- 
sen tar um pe di do ge ral de exo ne ra ção 
dos car gos co mis si o na dos. Eles pre- 
ten dem re pe tir o mo vi men to de pro- 
tes to que ocor reu na Re cei ta Fe de ral 
na se ma na pas sa da. Au di to res fis cais 
abri ram mão de mais de 700 car gos de 
che fia, com im pac to nos ser vi ços al- 
fan de gá ri os do país.

De acor do com Ru di nei Mar ques, 
pre si den te do Fó rum Na ci o nal das 
Car rei ras de Es ta do (Fo na ca te), o Or- 
ça men to Pú bli co apro va do pe lo Con- 
gres so Na ci o nal apre sen ta gra ves dis- 
tor ções, que pre ci sam ser cor ri gi das. 
Ele ci ta as emen das de re la tor (RP9) e 
o Fun dão Elei to ral. Nas con tas de 
Mar ques, ao so mar os dois va lo res, se- 
ria pos sí vel “uma re com po si ção sa la- 
ri al li ne ar pa ra os ser vi do res ci vis na 
or dem de 10%”.

O Fo na ca te con cen tra 37 as so ci a- 
ções e sin di ca tos de car rei ra de Es ta- 
do, das quais 30 são a na ta do fun ci o- 
na lis mo, co mo di plo ma tas e pe ri tos, 
bem co mo ser vi do res do Te sou ro Na- 
ci o nal, Con tro la do ria Ge ral da União 
e da Re cei ta Fe de ral. As en ti da des reú-

AUDITORES FISCAIS ABRIRAM MÃO DE MAIS DE 700 CARGOS DE CHEFIA

SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA FEDERAL, EM BRASÍLIA.

nem mais de 200 mil ser vi do res pú bli- 
cos as so ci a dos.

O che fe da en ti da de con si de ra a 
gre ve ge ral um ins tru men to pa ra 
pres si o nar o go ver no. “Nos sa mo bi li- 
za ção vai ques ti o nar es se acrés ci mo 
de mais de R$ 16 bi lhões pa ra o Or ça- 
men to se cre to (por meio de emen das 
par la men ta res) e mais de R$ 4 bi lhões 
pa ra o Fun do Elei to ral. Er ros co mo o 
go ver no fe de ral es tá re pe tin do fi ze- 
ram com que a ru bri ca de pre ca tó ri os 
atin gis se R$ 89 bi lhões. Al gu mas en ti- 
da des já pen sam em co brar na Jus ti ça 
a re com po si ção sa la ri al anu al pre vis- 
ta na Cons ti tui ção Fe de ral”, afir mou 
Mar ques.

Os ser vi do res do Ju di ciá rio com- 
põem uma das ca te go ri as que ava li am 
le var à ques tão aos tri bu nais. Cos ta 

Ne to, co or de na dor-ge ral do Sind jus-
DF, afir mou que a pos si bi li da de de 
aci o nar o Su pre mo Tri bu nal Fe de ral 
(STF) é imi nen te. “Já es tá de li be ra do 
no sen ti do que de ve re mos atu ar, sim, 
por meio de ju di ci a li za ção, e va mos 
le var à ca te go ria a pro pos ta que sair 
ama nhã com o Fo na ca te”, dis se.

De acor do com Cos ta Ne to, as per-
das sa la ri ais dos ser vi do res já ul tra-
pas sam 50% em re la ção aos re a jus tes 
con quis ta dos. A fal ta de pre vi são pa ra 
a ca te go ria no Or ça men to ge rou des- 
con ten ta men to ge ral. “É uma me di da 
in jus ta e não con diz com a re a li da de, 
pois to dos os ser vi do res pú bli cos, 
nes te mo men to, es tão com seus sa lá- 
ri os de fa sa dos em fun ção da in fla ção 
ga lo pan te que es ta mos vi ven ci an do 
no nos so país”, afir mou.

SUS

Ministério da Saúde reajusta valores da hemodiálise

DADOS DO MS APONTAM QUE, ATUALMENTE, 723 ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE ESTÃO HABILITADOS NO PAÍS PARA O PROCEDIMENTO

O Mi nis té rio da Saú de (MS) re a jus- 
tou em 12,5% os va lo res pa ra pa ga- 
men to de ser vi ços de he mo diá li se e
24,3% pa ra diá li se pe ri to ne al pe lo Sis- 
te ma Úni co de Saú de (SUS). Por ta ria
com es se ob je ti vo foi as si na da nes ta
quar ta-fei ra (29), em Bra sí lia. Se gun- 
do a pas ta, o im pac to fi nan cei ro anu al
com os no vos va lo res é R$ 401 mi- 
lhões. A mai or par te do va lor – R$
369,9 mi lhões – é pa ra he mo diá li se e o
res tan te, R$ 31,1 mi lhões, pa ra diá li se
pe ri to ne al.

Da dos do MS apon tam que, atu al- 
men te, 723 es ta be le ci men tos de saú- 
de es tão ha bi li ta dos no país pa ra o
cui da do des ses pa ci en tes. Des ses, 688
ofe re cem a diá li se pe ri to ne al. O SUS
con ta, atu al men te, com mais de 26,3
mil má qui nas de he mo diá li se pe lo
país. “Cer ca de 75% da po pu la ção bra- 
si lei ra de pen de ex clu si va men te do
SUS. E a ma nei ra mais se gu ra de dar
sus ten ta bi li da de ao SUS é dan do me- 
lho ri as na as sis tên cia. E nos so ob je ti- 
vo é for ta le cer ca da vez es se ce ná rio”,
dis se o mi nis tro Mar ce lo Quei ro ga.

A es ti ma ti va é que 184 mil bra si lei- 
ros es te jam pas san do por al gu ma Te- 
ra pia Re nal Subs ti tu ti va (TRS), ou se- 
ja, quan do há a ne ces si da de de su prir
a fun ção dos rins em pa ci en tes que
apre sen tam fa lên cia re nal agu da ou

crô ni ca. Se gun do o mi nis tro da Ci da- 
da nia, João Ro ma, que par ti ci pou da
ce rimô nia de as si na tu ra e ci tou os es- 
for ços do Go ver no Fe de ral no apoio às
fa mí li as ví ti mas das for tes chu vas na
Bahia, o Bra sil pre ci sa ca da vez mais
unir for ças.

“Po lí ti cas pú bli cas co mo es sa che- 
gam a pes so as que es tão em si tu a ção
de vul ne ra bi li da de, que pre ci sam des- 
se ti po de ser vi ço. Te nho a cer te za de
que es sa me di da vai se des do brar na
me lho ria de qua li da de de vi da de
mui tas fa mí li as.”, des ta cou o mi nis tro
Ro ma.

Os no vos cus tos fo ram de fi ni dos
por um gru po de tra ba lho pa ra cal cu- 
lar a ne ces si da de de al te ra ção dos
pre ços pra ti ca dos. Além dis so, fo ram
re a li za das con sul tas com as en ti da des
que re pre sen tam o se tor de ne fro lo gia
e so ci e da des mé di cas, co mo a So ci e- 
da de Bra si lei ra de Ne fro lo gia (SBN) e
a As so ci a ção Bra si lei ra dos Cen tros de
Diá li se e Trans plan te (ABCDT).

“Sa be mos que os fa to res de ris co
des sa en fer mi da de são a hi per ten são,
di a be tes e obe si da de. Pre ci sa mos ter
aten ção a es sas do en ças. Es se es for ço
de mons tra o com pro mis so que o país
tem no en fren ta men to a es ta do en ça,
es pe ci al men te no SUS, que é uma co- 
lu na ver te bral, um sis te ma de ca pi la- 

ri da de de aten ção que tem co mo ob-
je ti vo po der des ti nar es sa aten ção em
saú de que a po pu la ção que pre ci sa”,
dis se o co or de na dor da Uni da de de
Do en ças Trans mis sí veis e De ter mi- 
nan tes Am bi en tais da Saú de da
OPAS/OMS, Mi guel Ara gon.

As Do en ças Re nais Crô ni cas são
um ter mo ge ral pa ra al te ra ções que
afe tam tan to a es tru tu ra quan to a fun- 
ção re nal, com múl ti plas cau sas e
múl ti plos fa to res de ris co. Tra ta-se de
uma do en ça de cur so pro lon ga do,
que po de pa re cer be nig na, mas que
mui tas ve zes se tor na gra ve e que na
mai or par te do tem po tem evo lu ção
as sin to má ti ca, fa zen do com que o di-
ag nós ti co se ja fei to tar di a men te. Nes-
ses ca sos, o prin ci pal tra ta men to ime- 
di a to é o pro ce di men to de he mo diá li-
se.

Os rins são fun da men tais no fun ci-
o na men to do cor po. Eles fil tram o
san gue e au xi li am na eli mi na ção de
to xi nas do or ga nis mo. A do en ça re nal
crô ni ca é si len ci o sa, não apre sen ta
sin to mas e tem re gis tra do cres cen te
pre va lên cia, al ta mor ta li da de e ele va- 
dos cus tos pa ra os sis te mas de saú de
no mun do.

PARA CATÁSTROFES

Lira defende criação de
fundo de emergencial

PEC É APOSTA DO GOVERNO PARA VIABILIZAR AUXÍLIO BRASIL

O pre si den te da Câ ma ra dos De pu ta dos, Arthur Li ra
(PP-AL), dis se ho je (28) que vai pau tar, na vol ta dos tra- 
ba lhos le gis la ti vos, a pro pos ta de cri a ção de um fun do
emer gen ci al pa ra ser usa do em si tu a ções de ca tás tro fes
na tu rais co mo a que vem acon te cen do na Bahia: “lo go
no pri mei ro dia de fe ve rei ro [quan do vol ta rem os tra ba- 
lhos] va mos pau tar al gu mas al te ra ções de leis pa ra que
es ses ca sos co mo da Bahia e ou tros es ta dos pos sam ter
um aten di men to mais rá pi do e sem bu ro cra cia”.

A afir ma ção foi fei ta na tar de des ta ter ça-fei ra, após
reu nião com a ban ca da de de pu ta dos da Bahia pa ra tra- 
tar de aju da do Par la men to ao es ta do. “Es ta mos aqui
ana li san do que ti po de me di das a gen te po de fa zer pa ra
pro por ao Bra sil que te nha mos um fun do es pe cí fi co,
que cons ta no or ça men to mui tas ve zes, e a pri mei ra coi- 
sa que sai, por que mui ta ve zes a gen te não tem a re a li da- 
de de quan do vai acon te cer uma ca tás tro fe”, dis se.

Li ra dis se que es se ti po de fun do po de ria ser aces sa do
em ca so de de sas tres na tu rais, eli mi nan do a ne ces si da- 
de do uso de ou tras me di das, co mo a edi ção de cré di tos
ex tra or di ná ri os e que tam bém agi li za o re pas se dos re- 
cur sos. Se gun do ele, du ran te a reu nião com a ban ca da
da Bahia pa ra ava li ar a si tu a ção das en chen tes no es ta- 
do, os de pu ta dos pe di ram a ado ção de me di das pa ra
des bu ro cra ti zar o re pas se de re cur sos fe de rais às re giões
atin gi das pe las chu vas. “Um plei to da ban ca da da Bahia,
mui to uni da co mo sem pre, é de que is so [en vio de ver ba
fe de ral] se ja des bu ro cra ti za do, pa ra que is so che gue o
mais rá pi do pos sí vel, pa ra que o es ta do da Bahia te nha
sua vi da de re tor no à nor ma li da de da ma nei ra mais ur- 
gen te pos sí vel”, afir mou.

O pre si den te da Câ ma ra afir mou dis se ain da que o fo- 
co, nes te pri mei ro mo men to, é sal var vi das e que o go- 
ver no fe de ral tem atu a do ao la do do go ver no es ta du al e
das pre fei tu ras pa ra dar as sis tên cia às ví ti mas.

EM 2021

Inflação do aluguel
acumula alta de 17,78%

NO ACUMULADO DO ANO, O IGP-M REGISTROU ALTA DE 17,78%

A in fla ção do alu guel, me di da pe lo Ín di ce Ge ral de
Pre ços – Mer ca do (IGP-M), re gis trou al ta de 0,87% em
de zem bro, ace le ran do em re la ção ao avan ço de ape nas
0,02% de no vem bro, con for me da dos di vul ga dos nes ta
quar ta-fei ra (29/12) pe lo Ins ti tu to Bra si lei ro de Eco no- 
mia da Fun da ção Ge tu lio Var gas (FGV Ibre). No acu mu- 
la do do ano, o in di ca dor re gis trou al ta de 17,78%.

Em de zem bro de 2020, o IGP-M re gis trou al ta de
0,97% e acu mu lou ele va ção de 23,14% em 12 me ses, a
mai or va ri a ção des de 2002.

A prin ci pal con tri bui ção do IGP-M de de zem bro
acom pa nha do men sal men te pe lo FGV Ibre veio do Ín- 
di ce de Pre ços ao Pro du tor Am plo (IPA), que su biu
0,95% em de zem bro, após que da de 0,29% em no vem- 
bro. De acor do com o eco no mis ta e co or de na dor dos Ín- 
di ces de Pre ços do FGV Ibre, An dré Braz, o IGP-M em 12
me ses apre sen tou de sa ce le ra ção em re la ção ao pi co de
2020, mas con ti nua na ca sa de dois dí gi tos.

“A in fla ção ain da es tá bem al ta e mui to pu xa da pe lo
ín di ce de pre ços ao pro du tor. O ano de 2021 foi di fí cil
por con ta do au men to de pre ços de vá ri as ma té ri as-pri- 
mas, prin ci pal men te, agro pe cuá ri as, por con ta da cri se
hí dri ca e da que bra de sa fra de mi lho, do ca fé e da ca na-
de-açú car. Ti ve mos tam bém au men tos dos pre ços do
pe tró leo. Ga so li na e di e sel su bi ram mui to de pre ço e
com pro me te ram a ati vi da de in dus tri al”, ex pli cou Braz.
Ele des ta cou tam bém que o cus to da ener gia elé tri ca
que tam bém foi afe ta do pe lo bai xo vo lu me de chu vas. “E
to da es sa pres são de ener gia mais ca ra, pro du tos e in su- 
mos mais ca ros fiz com que o IGP-M re gis tras se in fla ção
de dois dí gi tos pró xi ma à do ano pas sa do, que en cer rou
com al ta de 23,14%”, acres cen tou.

São Luís, quinta-feira, 30 de dezembro de 2021

https://banca.oimparcial.com.br/
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Presidente do diretório estadual do partido, Enilton Rodrigues,  foi apresentado como
pré-candidato ao governo e vai enfrentar nas urnas quem Flávio Dino apoio

Apoio na ci o nal

Va le res sal tar que o pro je to po lí ti co
que o PSOL/MA ten ta em pla car re pre -
sen tan tes den tro e fo ra do es ta do,
con ta com o apoio do pre si den te na ci -
o nal do PSOL, Ju li a no Me dei ros,  além
de ou tras li de ran ças co mo, o pré-can -
di da to ao go ver no do Es ta do de São
Pau lo, Gui lher me Bou los, a de pu ta da
Es ta du al do Pa rá, Ma rinô Brit to, e a
de pu ta da fe de ral do Rio Gran de do
Sul, Fer nan da Mel qui o na.

ELEIÇÕES 2022

Psol terá candidato ao
governo do Maranhão
SAMARTONY MARTINS

O
PSOL/MA es tá for ta le cen do 
ca da vez mais a sua ba se po- 
lí ti ca pa ra as elei ções de 
2022. A le gen da que até o 

mo men to sus ten ta que vai sair com 
uma can di da tu ra ma jo ri tá ria, apre- 
sen tou ofi ci al men te na úl ti ma ter ça-
fei ra (28), a pré-can di da tu ra do en ge- 
nhei ro flo res tal, Enil ton Ro dri gues ao 
go ver no do Ma ra nhão e pa ra o se na- 
do, Antô nia Ca ri on go a li de ran ça qui- 
lom bo la. O ob je ti vo é in ten si fi car o 
diá lo go com re pre sen tan tes po lí ti cos 
nos mais de 18 mu ni cí pi os on de o 
PSOL es tá pre sen te e in ten si fi car o 
tra ba lho jun to aos vá ri os mo vi men tos 
so ci ais do cam po e da ci da de. 

Em en tre vis ta a O Im par ci al, Enil- 
ton Ro dri gues, ava li ou que o PSOL 
tem se des ta ca do mui to a ní vel na ci o- 
nal com o cres cen te cres ci men to e en- 
rai za nen to no meio do po vo. O exem- 
plo mai or dis so foi a en tra da de Gui- 
lher me Bou los e vá ri as ou tras li de ran- 
ças do Mo vi men to dos Tra ba lha do res 
Sem Te to (MTST). Aqui no Ma ra nhão 
te mos a ta re fa po lí ti ca de cons truir 
um pro gra ma pa ra as elei ções de 2022 
com a par ti ci pa ção dos mo vi men tos 
so ci ais, ju ven tu de e po vo po bre atra- 
vés de su as or ga ni za ções, es te é o cen- 
tro po lí ti co de nos so pro je to, fa zer o 
PSOL ser po pu lar tam bém aqui no es- 
ta do. E mi nha pré-can di da tu ra a go- 
ver na dor do es ta do tam bém vai cum- 
prir es sa ta re fa. Nos sa reu nião de on- 
tem, mos trou is so, mui tas li de ran ças 
do cam po e da ci da de fi ze ram sau da- 
ção. Es te é o ca mi nho pa ra en fren tar

ENILTON AFIRMOU QUE PARTIDO  INTENSIFICARÁ CAMPANHA EM VÁRIOS MUNICÍPIOS 

as can di da tu ras oriun das do go ver no, 
se ja Car los Bran dão (PSDB), We ver ton 
Ro cha (PDT), Edi val do Ho lan da Ju ni- 
or (PSD), Sim plí cio Araú jo (SDD) e Jo- 
si mar de Ma ra nhão zi nho (PL). Des ta 
for ma a es co lha do go ver na dor Flá vio 
Di no (PSB) por Bran dão do PSDB in- 
vi a bi li za qual quer for ma de se fa zer 
uma fren te po pu lar aqui no es ta do 
com a pre sen ça do PSOL.

O lan ça men to  das pré-can di da tu- 
ras de  Enil ton Ro dri gues e a se na do ra, 
Antô nia Ca ri on go, foi pres ti gi a da vir- 
tu al men te por re pre sen tan tes de vá ri- 
os mo vi men tos so ci ais e co le ti vos de 
ju ven tu de co mo o mo vi men to fe mi- 
nis ta de Im pe ra triz,  mo vi men to 
LGBT, mo vi men to que bra dei ras de 
co co de Vi a na, mo vi men to qui lom bo- 
la com li de ran ças dos qui lom bos Ca- 
ri on go (San ta Ri ta),  San ta Ro sa dos 
Pre tos (Ita pe cu ru), Ca ma pu tiua (Ca- 

ja ri) e Ma to Gros so (Mor ros) e co le ti-
vos de ju ven tu de co mo o Jun tos e Ju- 
ven tu de Ma ni fes ta além de li de ran ças 
do MST. Di ri gen tes par ti dá ri os do 
PSOL de vá ri os mu ni cí pi os tam bém 
fi ze ram sau da ção, co mo São Luís, Ca- 
ja ri, Ti mon, Ca xi as, San ta Lu zia, Bu ri- 
ti cu pu, São Luís Gon za ga do Ma ra- 
nhão, Im pe ra triz, Açai lan dia, Ara me, 
Cha pa di nha, Gra jaú, Vi to ri no Frei re, 
Ma ta Ro ma e San ta Ri ta.

O pre si den te do di re tó rio es ta du al 
do par ti do, Enil ton Ro dri gues apro- 
vei tou a opor tu ni da de, pa ra apre sen-
tar al gu mas pré-can di da tu ras ao car- 
go de de pu ta do es ta du al e fe de ral, en-
tre elas, as de: Car li nhos Sil va do mu-
ni cí pio de São Luís Gon za ga do Ma ra- 
nhão; Cleus son de Vi to ri no Frei re; Eri- 
val do Li ma de Ti mon, Ar nal do Ro dri-
gues de Ca xi as, Antô nio Al ves de Ca xi- 
as.

Diálogos e articulações políticas para 2022

SENADOR  WEVERTON ROCHA (PDT) PRESTIGIOU POSSE DE  ENILTON RODRIGUES COMO NOVO PRESIDENTE DO PSOL NO MARANHÃO

Des de ou tu bro des te ano, re pre- 
sen tan tes da le gen da no es ta do  es tão
se ar ti cu lan do pa ra vi a bi li zar um pro- 
je to po lí ti co pa ra ele ger can di da tos
pa ra que te nha re pre sen tan tes tan to
na As sem bleia Le gis la ti va, Câ ma ra
Fe de ral  e Se na do.  O pri mei ro pas so
co me çou em se tem bro pas sa do du- 
ran te a pos se do pre si den te do di re tó- 
rio do PSOL/MA, Enil ton Ro dri gues,
que con tou com com pre sen ça de to- 
dos os par ti dos do cam po po pu lar: PT,
PSB, PDT, PC doB, Re de, UP, além de
vá ri as en ti da des sin di cais e so ci ais.

Na opor tu ni da de es ti ve ram pre- 
sen tes, o  se na dor We ver ton Ro cha
(PDT), os pre si den tes da UP e Re de, o
de pu ta do fe de ral Zé Car los (PT), o se- 
cre tá rio de es ta do das ci da des Már cio
Jerry (PC doB), e o vi ce pre si den te es- 
ta du al do PT, Fran ci mar Me lo, além
de re pre sen tan te do sin di ca to dos
ban cá ri os, dos pro fes so res da UF MA,
pro fes so res mu ni ci pais de São Luís,
da pre si den te na ci o nal da UNE, den- 
tre ou tras en ti da des so ci ais. ” O
PSOL/MA es tá com no vos ru mos e es- 
te di re tó rio tem a ta re fa po lí ti ca de fa- 

zer o diá lo go ne ces sá rio pra der ro tar
Bol so na ro e não dei xar os avan ços do
go ver no es ta du al re tro ce der, de fen do
a uni da de do cam po po pu lar aqui no
es ta do e no Bra sil”, dis se  Enil ton Ro- 
dri gues, re a fir ma do que a es co lha do
go ver na dor Flá vio Di no em apoi ar o
vi ce-go ver na dor, Car los Bran dão in vi- 
a bi li za a uma fren te po pu lar no es ta- 
do.

Aten to às mu dan ças na le gis la ção
elei to ral pa ra 2022, a ban ca da do
PSOL na Câ ma ra dos De pu ta dos
apoi ou o pro je to que cria as fe de ra- 
ções par ti dá ri as. Re co nhe ce mos que
es sa é uma me di da de mo crá ti ca di an- 
te das no vas res tri ções da le gis la ção
elei to ral.  Afir man do “que as fe de ra- 
ções per mi tem, ain da, o en fren ta- 
men to da cláu su la de bar rei ra, me di- 
da an ti de mo crá ti ca cri a da pa ra as fi xi- 
ar os par ti dos ide o ló gi cos com a jus ti- 
fi ca ti va de com ba ter a “pul ve ri za ção”
do sis te ma par ti dá rio bra si lei ro”. A
Exe cu ti va Na ci o nal do PSOL apro vou
a ins tau ra ção de con ver sas for mais
com  Re de Sus ten ta bi li da de e PC doB,
com vis tas a ava li ar a con ve ni ên cia de

uma fe de ra ção en tre um ou mais par- 
ti dos de es quer da. E que pro pos tas de
diá lo go com ou tras agre mi a ções de
es quer da se rão apre sen ta das.  Se de
fa to for con so li da da a fe de ra ção en tre
PSOL, PC doB e Re de, o qua dro po de
mu dar em to do país, uma vez que a
fe de ra ção é ver ti ca li za da pa ra to do o
país,” ana li sou o pré-can di da to a go-
ver na dor pe lo PSOL e pre si den te es ta- 
du al do par ti do no Ma ra nhão, Enil ton
Ro dri gues.
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Agen da agi ta da (1)

Agen da agi ta da (2)

Ven to a fa vor

“Con ti nu a mos na Bahia”

Do pre si den te Jair Bol so na ro, pos tan do fo tos no twit ter,
pas se an do de Jets ki, na Praia da En se a da, com a es po sa
Mi chel le na ga ru pa, em San ta Ca ta ri na. Ele mar ca fo tos
de mi nis tros e as ses so res na Bahia, nos lu ga res dos fla -
ge los das en chen tes. As su as fé ri as se guem.

200 anos do “Gri to” (1)

200 anos do “Gri to” (2)

Ar re ga ço PDT x
PSDB em mar cha

A dis pu ta do go ver no do Ma ra nhão 2022, ho je po la ri za da en tre
os pré-can di da tos Car los Bran dão (vi ce-go ver na dor e do PSDB) e
We ver ton Ro cha, se na dor do PDT, traz um in gre di en te his tó ri co
em que se mis tu ram pers pi cá cia e es tul ti ce. O PDT de We ver ton
co man dou São Luís por qua se du as dé ca das, ten do Jack son La go
co mo sua ex pres são má xi ma no Ma ra nhão. O PSDB de Car los
Bran dão foi o pú ni co par ti do a fa zer re ve za men to na ca pi tal, com
João Cas te lo em 2008. Edi val do Jú ni or que brou a cor ren te par ti- 
dá ria em 2012, mas a re a tou em 2016 ao se re e le ger já fi li a do ao
par ti do de We ver ton Ro cha. Com a apro xi ma ção da elei ção de ou- 
tu bro, We ver ton Ro cha quer que brar a ou tra cor ren te que se for- 
mou no âm bi to es ta du al, que der ru bou o sar neís mo cin quen te- 
ná rio e deu for ma ao di nis mo, li de ra do pe lo ex-juiz fe de ral Flá vio
Di no, do PC doB. Ele, mes mo con cor ren do por um par ti do co mu- 
nis ta al ta men te es tig ma ti za do pe la so ci e da de bra si lei ra, no en- 
tan to, cons truiu uma en ge nha ria po lí ti ca tão com ple xa que co lo- 
cou co mo ali a dos no ve par ti dos em 2014 e 16 em 2016. Di no ar re- 
ba nhou a es quer da, o cen tro e a di rei ta. Pa ra fe char o pro je to, co- 
lo cou co mo prin ci pal pe ça da en gre na gem po lí ti ca, o tu ca no Car- 
los Bran dão.

Oi to anos se pas sa ram, Di no tro cou o PC doB pe lo PSB, tor nou-
se fi gu ra de pro je ção na ci o nal co mo ne nhum ou tro do Nor des te,
pra ti can do uma ges tão ino va do ra e po pu lar. Ho je se de pa ra com
o mes mo PDT, ten tan do fa zer con si go o que fez Jack son La go com
Ro se a na Sarney, na pri mei ra elei ção de pre fei to de São Luís, ao
des tam par cham pa nhe com a en tão go ver na do ra. A di fe ren ça é
que We ver ton Ro cha, co mo jo vem que é não ban de ou pe lo sar- 
neís mo. Po rém, as su me uma pré-can di da tu ra que se gue ru mo a
um be co sem saí da. Mes mo fa lan do de gru po e de ali a do de Flá vio
Di no, a re a li da de, po rém vai co lo cá-lo na en cru zi lha da, na qual só
lhe res ta rá a via da con ci li a ção ou a da rup tu ra com o lí der que já
op tou pe lo vi ce Bran dão e em 31 de mar ço lhe pas sa rá a fai xa de
go ver na dor. Flá vio Di no pro vou que tem ca pa ci da de de ar ti cu lar
com qual quer fac ção ide o ló gi ca ou par ti dá ria. Já con ver sou ani- 
ma da men te até com Jo sé Sarney e Ro se a na. Po rém, sa be que, ao
op tar pe la pré-can di da tu ra de Bran dão jo gou uma car ta da que
tan to po de ser vir co mo aler ta a We ver ton Ro cha, quan to um cha- 
ma men to a uma re a li da de do mo men to, que po de rá tra zer con- 
sequên ci as pa ra to dos. We ver ton tem ain da qua tro anos de man- 
da to e uma ju ven tu de que lhe per mi ti rá não ape nas as su mir o co- 
man do do gru po di nis ta, quan to ser atro pe la do por uma jo ga da
mal cal cu la da. Afi nal, no jo go não es tão ho je nem Jack son La go,
nem Jo sé Sarney e a fi lha Ro se a na. Mas sim quem os des tro nou.

Fim do ano che gan do e a agen da do vi ce-go ver na dor Car los
Bran dão é ca da vez mais mo vi men ta da nos mu ni cí pi os, pa ra on- 
de vi a ja di a ri a men te, e em São Luís. Com a apro xi ma ção de sua
in ves ti du ra no go ver no, a fi la de pre fei tos já é no tá vel.

A re si dên cia de Bran dão no bair ro do bair ro Tu ru vi rou pon to
de en con tro de pre fei tos, ve re a do res e seus de pu ta dos apa dri nha- 
dos, ca da qual com rei vin di ca ções e ma ni fes ta ção de apoio em
2022. As sim, Bran dão vai ope ran do ações e to man do de ci sões.

No co man do do PC doB re gi o nal, o de pu ta do fe de ral li cen ci a- 
do e se cre tá rio das Ci da des de Flá vio Di no, Már cio Jerry é um dos
mais for tes ar ti cu la do res da ba se ali a da ru mo à pré-can di da tu ra
de Car los Bran dão.

———————————————————————

 
———————————————————————

A che ga da do PT ao Po der Exe cu ti vo em 2004, com Luiz
Iná cio Lu la da Sil va ti nha re la ção di re ta com o avan ço
das for ças pro gres sis tas em to da a Amé ri ca La ti na a

par tir do fi nal dos anos 1990 e iní cio dos anos 2000. Em
2022, na da se rá co mo dan tes no quar tel de Abran tes.

 
Vi tó ri as des sa na tu re za em to do o con ti nen te ex pres sa- 

ram uma re a ção às po lí ti cas ne o li be rais. Ho je tais for- 
ças ga nha ram mai or ex pres são e Jair Bol so na ro vi rou a

sua re fe rên cia no con ti nen te. Por tan to o em ba te de ur- 
na en tre Lu la e Jair se rá adre na li na pu ra.

 
Va le re gis trar o ex ce len te aten di men to de tes ta gem pa- 

ra covid19, no CSU da Pre fei tu ra de São Luís (Cohab).
Os fun ci o ná ri os ex pli cam até o mo ti vo de pou cos

aten den tes, em ra zão do re ve za men to de Na tal e Ano
No vo. E se des cul pam em ca so de de mo ra. Ra ro ver is so.

———————————————————————

O ano de 2022 es tá che gan do e já tra rá um em po ei ra do ce ná rio
so bre co mo se rá as co me mo ra ções dos 200 anos da in de pen dên- 
cia do Bra sil, fei ta no “gri to” e na pon ta de uma es pa da so li tá ria, ti- 
lin tan do ao ven to do Ri a cho Ipi ran ga.

Cer ta men te, o Bra sil te rá um 7 de Se tem bro agi ta dís si mo, pe la
cam pa nha elei to ral mais em ble má ti ca da his tó ria bra si lei ra. Bas- 
ta lem brar-se do 7 de Se tem bro des te ano quan do    Bol so na ro, a
tro pa e seus se gui do res mos tra ram do que são ca pa zes.

São Luís, quinta-feira, 30 de dezembro de 2021

https://banca.oimparcial.com.br/
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CA RO LI NA GRA ÇA MEL LO
jor na lis ta

O óbito de 2021

“Al gum tem po he si tei se de via abrir es tas
me mó ri as pe lo prin cí pio ou pe lo fim, is to é,
se po ria em pri mei ro lu gar o meu nas ci men- 
to ou a mi nha mor te. Su pos to o uso vul gar
se ja co me çar pe lo nas ci men to, du as con si- 
de ra ções me le va ram a ado tar di fe ren te mé- 
to do: a pri mei ra é que eu não sou pro pri a- 
men te um au tor de fun to, mas um de fun to
au tor, pa ra quem a cam pa foi ou tro ber ço; a
se gun da é que o es cri to fi ca ria as sim mais
ga lan te e mais no vo. Moi sés, que tam bém
con tou a sua mor te, não a pôs no in troi to,
mas no ca bo: di fe ren ça ra di cal en tre es te li- 
vro e o Pen ta teu co.” Di to is so, ci tan do um fa- 
mo so per so na gem au tor, aler to aos se nho res
e às se nho ras que ex pi ro às 24 ho ras do dia
31 de de zem bro. Com a mi nha sen ti da par ti- 
da des ta tur bu len ta vi da, e em ges ta ção fi nal,
nas ce o meu ir mão zi nho 2022. Sei que as
pes so as que vi ve ram es te meu tem po de do- 
ze me ses, co me çan do do ja nei ro, que já es tá
che gan do, sen ti rão mui ta sau da de, Tal vez
al guns, os me nos aqui nho a dos com as mi- 
nhas be nes ses, es te jam me exor ci zan do a
pe dir ao Pai Eter no que eu se ja lan ça do no
fo go do in fer no, pa ra pur gar al guns pe ca dos
hu ma na men te co me ti dos.

Le vo co mi go o Bol sa Fa mí lia, con si de ra- 
do um dos pro gra mas de trans fe rên cia de
ren da mais bem su ce di do do mun do, Mas,
ge nu fle xi vo, con fes so que dei xa rei o Au xí lio
Bra sil, com va lo res e al can ce bem me no res,
que ser ve de in cen ti vo pa ra que to dos, com
em pre go e ou sem em pre go, tra ba lhem pe lo
en gran de ci men to da pá tria ama da. A pá tria
não po de ficst dei ta da em ber ço es plên di do
e pre ci sa do es for ço de to dos. E os ban cos? –
per gun tam. Co mo o no me diz, fi ca tu do co- 
mo es tá. O meu di le to ir mão zi nho 2022 con- 
tri bui rá com a eli mi na ção de ou tros be ne fí- 
ci os co mo a meia en tra da pa ra es tu dan tes e
pes so as ido sas; os pri mei ros, se qui se rem
par ti ci par das ma ni fes ta ções cul tu rais – co- 
mo te a tro, ci ne ma etc. – de vem es tu dar e tra- 
ba lhar; os se gun dos, os ido sos, já têm uma
lei de pro te ção e não pre ci sam des sas dá di- 
vas des ne ces sá ri as do Es ta do, até por que re- 
ce bem vul to sas apo sen ta do ri as, mais que
su fi ci en tes pa ra usu fruí rem des ses su pér flu- 

os la ze res. Ade mais, os em pre sá ri os da cul- 
tu ra são so ci a lis tas e não pre ci sam de in cen- 
ti vos re ti ra dos da bol sa so fri da dos ca pi ta lis- 
tas.

Aos nos sos de pu ta dos, se na do res e de- 
mais par la men ta res, co mo he ran ça des se
meu pe río do fér til de vi da, dei xo pa ra o de- 
lei te de mo crá ti co des ses ár du os e de di ca dos
tra ba lha do res bra si lei ros, for tes pi las tras de
nos sa pá tria ama da, um fun do par ti dá rio de
mais de seis bi lhões de re ais, ver ba pú bli ca
mais que su fi ci en te pa ra for ta le cer os seus
ide ais de de mo cra tas e pa tri o tas con vic tos e
de sin te res sa dos. Creio que as sim es ses de di- 
ca dos tra ba lha do res na da po dem re cla mar
des se meu tem po de vi da. Pe lo con trá rio, es- 
ta rão fir mes com a pá tria, com a vin da do
meu ir mão zi nho, 2022, tem po em que se re- 
a li za rão as elei ções, e a tur ma da Ave ni da
Pau lis ta e de ou tros rin cões, on de se plan- 
tan do tu do dá, não dei xa rá fal tar cen ta vos
ou al guns

mi lhões pa ra que se te nha to tal êxi to no
plei to do dia 02 de ou tu bro; se pos sí vel, com
a aju da da tur ma do sa lá rio mí ni mo, e sem
ne ces si da de do se gun do tur no.

Nes se mo men to do meu lou va do es ter- 
tor, em que, cum pun gi da men te, e em la- 
men tos de uma qua dri lha (no bom sen ti do)
de be ne fi ci a dos, dei xo a pá tria ama da, re pi- 
to, às 24 ho ras do dia 31 de de zem bro, vem-
me à en fra que ci da men te a lem bran ça que
fi cou al gum resquí cio de de se qui lí brio de
pre ço, que al guns apres sa dos e ma li ci o sos
tei mam em cha mar de in fla ção, Mas, em bo- 
ra com al gum pro ble ma pa ra es cla re cer es sa
pas sa gei ra e ino fen si va si tu a ção, afir mo que
não se tra ta de in fla ção, e sim de um me ro
de se qui lí brio, que se rá cor ri gi do quan do o
gran de ti mo nei ro da nos sa eco no mia, o Sr.
Gue des, re ti rar os seus mi lhões de dó la res
apli ca dos em pa raí so fis cal e, co mo se tra ta
de um em pre en de dor, aplau di do e re co nhe- 
ci do por ban quei ros in ter na ci o nais, in ves ti- 
rá em nos sa tro pi cal pá tria aman da, fa zen do
bai xar os pre ços dos ali men tos e ge ran do
mi lha res de em pre gos.

Não sei se per ce be ram que ini ci ei es se
meu de sa ba fo me mo ri a lis ta re fe rin do ao
meu ine vi tá vel óbi to. E, por is so mes mo, re- 
cor ri a um bra si lei ro, nas ci do há al guns
anos, no Mor ro do Li vra men to, por tan to fa- 
ve la do co mo mui tos. Fi lho de um pin tor mu- 

la to e de uma la va dei ra aço ri a na, que, no
tem po de um an ti go pa ren te meu, o ano de
1881, re sol veu es cre ver um ro man ce a que
deu o no me de Me mó ri as Pós tu mas de Brás
Cu bas, cu jo per so na gem é au tor de fun to ou
um de fun to au tor. En tão, es se mu la to, no
pri mei ro ca pí tu lo, ex põe a cru el dú vi da se
de via ini ci ar as su as me mó ri as pe lo prin cí-
pio ou pe lo fim. Em bo ra em dú vi da, re sol vi
mis tu rar as coi sas, mas, co mo não po de ria
ser di fe ren te, dei re le vân cia aos meus acer-
tos, aci ma de tu do evi den ci an do que o sa- 
gra do tra ba lho foi a mar ca de mi nha pas sa-
gem.

Um exem plo edi fi can te foi o ca pi tão, que
pre si de a pá tria aman da, nas su as pou cas e
me re ci das fol gas do seu ár duo e, di ga-se, pa- 
trió ti co tra ba lho, an da va gar bo sa men te com
os seus com pa nhei ros de con ves co te pla nal- 
ti no em pos san tes mo to ci cle tas, além de, no
ex te ri or, por ter aver são à va ci na, e mes mo
pa ra fa zer eco no mia, pre fe ria não fa zer uso
da imu ni zan te e co mer na por ta dos res tau-
ran tes ou lan cho ne tes. Ati tu des edi fi can tes
que tor na ram a nos sa pá tria aman da mui to
mais ad mi ra da pe los in ve jo sos paí ses es-
tran gei ros, que têm ma nia de re co men dar o
uso da va ci na con tra a Co vid, além de, des-
ne ces sa ri a men te, fa zer pro gra mas econô- 
mi cos pa ra ge rar no vos em pre gos.

Vou pa ra o meu lei to em bus ca da eter ni- 
da de his tó ri ca. Meu ca rís si mo ir mão, 2022,
es tá a ba ter a por ta. Quer en trar. Tem pres sa.
Dei xo-lhe uma avan ça da re for ma tra ba lhis- 
ta. Aca bou em de fi ni ti vo a Era Var gas. Tra ba- 
lha dor, se qui ser, que tra ba lhe. Es sa é a sua
pa trió ti ca fun ção. Já a do em pre ga dor é ter
lu cro. En fim, vi ver é lu tar. Es te é o can to de
um po e ta que par tiu an tes de mim. E ao ven-
ce dor, as ba tas! Di zia, com a ên fa se da vi tó- 
ria, o ve lho Ru bião, que veio lo go de pois de
Brás Cu bas. Co mi go le vo es sa lou cu ra de al- 
guns in sa tis fei tos de que a es cra vi dão aca- 
bou nes sa nos sa pá tria ama da. Não. Ela ape- 
nas se tro pi ca li zou. Nes sa mi nha cho ro sa e
lou va da des pe di da, fi ca um re ca do ao meu
que ri do 2022: na da de co lo car po bre no or- 
ça men to e ri co no im pos to de ren da. Nem
pen se nis so, Re pi to: aos ven ce do res, as ba ta-
tas!

 Con fra ter ni zem-se com es se meu ir mão- 
zi nho, ain da im ber be, mas cheio de boa von- 
ta de, co mo es te ami go que se des pe de.

A notícia repetida e o crime perfeito

“Não há no mun do um des gra ça do lin- 
cha do, um des gra ça do tor tu ra do, no qual eu
não se ja as sas si na do e hu mi lha do”. Pe go
em pres ta da es ta fra se de Ai mé Cé sai re pa ra
fa lar de re pe ti ção. Nos úl ti mos di as os jor- 
nais no ti ci a ram um ca so de vi o lên cia em um
su per mer ca do cu ja ví ti ma é um ho mem ne- 
gro. Já le mos es sa no tí cia re pe ti das ve zes, e a
pro ba bi li da de nos in duz a crer que con ti nu- 
a re mos a lê-la. O que já vi mos acon te cer em
São Pau lo, Rio de Ja nei ro, San ta Ca ta ri na e
Rio Gran de do Sul, des ta vez acon te ceu no
Ma ra nhão.

Não de mo ro a de ta lhar o ca so. No úl ti mo
dia 26 de de zem bro, um ho mem ne gro de 35
anos foi abor da do, após fa zer com pras, por
um se gu ran ça, na saí da de uma uni da de dos
Su per mer ca dos Ma teus, na ci da de de San ta
Inês. O se gu ran ça e ou tros fun ci o ná ri os le- 
va ram o cli en te pa ra o al mo xa ri fa do, on de
foi al ge ma do e pre so, em pé, a uma bar ra de
fer ro por um fio me tá li co, e ame a ça do com
uma ar ma de fo go pa ra que con fes sas se um
su pos to fur to de pro du tos. As ame a ças co- 
me ça ram às 8h e du ra ram até às 14h, quan- 
do o cli en te foi li be ra do. Tu do fi cou gra va do
por câ me ras de se gu ran ça. O cli en te re gis- 
trou bo le tim de ocor rên cia e a po lí cia pren- 
deu em fla gran te qua tro fun ci o ná ri os do su- 
per mer ca do, já sol tos pe la Jus ti ça.

A no ta ofi ci al do Gru po Ma teus pa ra os

jor nais diz que a equi pe de se gu ran ça da lo ja
evi tou o fur to de mais de 30 mer ca do ri as.
“Foi con ce di do ao au tor um pra zo pa ra que a
sua fa mí lia efe tu as se o pa ga men to das mer- 
ca do ri as, evi tan do as sim, o re gis tro for mal
da ocor rên cia”, diz a no ta. Na ver são da em- 
pre sa, o re gis tro do bo le tim de ocor rên cia
se ria uma “re pre sá lia” à de ci são de con du zir
o ca so de ma nei ra in for mal, sem o en vol vi- 
men to da po lí cia.

Afas tan do os de ta lhes, a his tó ria se man- 
tém a mes ma: a ví ti ma é acu sa da de ter co- 
me ti do al gum cri me, mo ti va dor do ato de
jus ti ça men to, e es se “ou tro la do” que di fi cil- 
men te con se gue ser com pro va do, não apa ga
as evi dên ci as da vi o lên cia so fri da, tam pou- 
co al te ra o có di go pe nal, mas aju da a re for- 
çar o ima gi ná rio ra cis ta que au to ri za se gu- 
ran ças a abor dar pes so as ne gras em su per- 
mer ca dos, e na tu ra li za po si ci o na men tos es- 
ta pa fúr di os co mo o apre sen ta do pe lo Gru po
Ma teus à im pren sa de to do o País.

É in te res san te que em pre sa te nha es co- 
lhi do o ter mo “re pre sá lia” pa ra se re fe rir a
um re gis tro de bo le tim de ocor rên cia acom- 
pa nha do de pro vas ma te ri ais – ví deo das câ- 
me ras de se gu ran ça, exa me de cor po e de li to
da ví ti ma, ob je tos uti li za dos na ses são de
tor tu ra lo ca li za dos no al mo xa ri fa do –, quan- 
do a re a ção do su per mer ca do foi uma re pre- 
sá lia tí pi ca a pes so as ne gras que de nun ci am
cri mes de ra cis mo. Pron ta men te, a ví ti ma
so fre uma con tra-acu sa ção que a apri so na
num pa pel es te re o ti pa do e de su ma ni za dor.

É o que a so ció lo ga Pa tri cia Hill Col lins cha- 
ma de “ima gem de con tro le”. Nes te ca so, foi
aci o na da a ima gem do ne gro as sal tan te, la- 
drão de co mi da, uma ima gem ra cis ta uni-
ver sal. Es sa ima gem se re pe te no no ti ciá rio,
e pro vo ca uma per da de tem po enor me na
apu ra ção de um “ou tro la do” fan ta si o so nas
re da ções, sob as es cu sas da im par ci a li da de
jor na lís ti ca, mas que não de no tam ou tra
coi sa se não ra cis mo es tru tu ral.

Al gu mas ma té ri as dos prin ci pais si tes de
no tí ci as não con se guem dis far çar o tem po
per di do nos de ta lhes do su pos to fur to. E o
di a bo, co mo se sa be, mo ra nos de ta lhes.
“Quais os pro du tos rou ba dos? Es ta vam em
ou tras sa co las que não as dos pa co tes de
fran go? Quan to cus tou o fran go, cu ja com-
pra es tá re gis tra da em no ta fis cal? Quan to
cus ta vam os ou tros su pos tos pro du tos fur ta-
dos?”. 

No ar re ma te dos tex tos, as res pos tas frou- 
xas das ins ti tui ções abrem bre cha pa ra uma
ver são al ter na ti va. A po lí cia dis se que pre ci- 
sa in ves ti gar a acu sa ção de fur to, e a Jus ti ça
li be rou os fun ci o ná ri os pre sos em fla gran te,
con si de ran do os bons an te ce den tes. “Po de
ser que es se ho mem te nha rou ba do co mi da
mes mo”, o lei tor con clui, após ler tan ta ex- 
po si ção de evi dên ci as sem pro vas, reu ni das
em apu ra ções des cui da das e ob tu sas. E é as-
sim que o ra cis mo se per pe tua ao lon go da
his tó ria co mo o cri me per fei to, no qual a ví ti-
ma é con si de ra da cri mi no sa, até que se pro- 
ve o con trá rio.

LI NO RA PO SO MO REI RA, PHD
Eco no mis ta. mem bro da Aca de mia Ma ra nhen se de Le tras

Bol so na ro des can sa
de quê?

O ano che ga ao fim, com par ci al vi tó ria dos bra si lei ros so bre a
pan de mia cau sa da pe lo co ro na ví rus, a co vid-19, mas já sob no va
ame a ça, des ta vez da va ri an te cha ma da ômi cron, ca paz de pre o- 
cu par o mun do in tei ro em vis ta de al guns si nais que ela vem dan- 
do, tais co mo a ra pi dez na trans mis são, em bo ra se ja bem me nos
le tal, com pa ra da com a an te ri or. Di go bra si lei ros por que a for te
que da ao lon go do ano, tan to de ca sos da co vid quan to de óbi tos,
foi re sul ta do, so bre tu do, do es for ço dos go ver na do res e pre fei tos,
por to do o Bra sil, no com ba te ao gran de mal des te sé cu lo, que
nes te mo men to vai por um quin to de seu ga ran ti do tem po de vi- 
da. Igual men te, o po vo bra si lei ro com sua cul tu ra de va ci na ção e a
ela acos tu ma do des de um sé cu lo atrás, com su as pi ca das ou go ti- 
nhas do bem, deu con tri bui ção ba si lar ao com ba te à pan de mia,
ao con trá rio do ocor ri do, por exem plo, nos Es ta dos Uni dos. Sa- 
ram po, va río la, ca ta po ra, po li o mi e li te, gri pes, co mo a asiá ti ca de
meus tem pos de cri an ça, que me qua se me apli ca um no cau te fu- 
nes to, fo ram eli mi na das do Bra sil, co mo va mos eli mi nar ou tras
des ses ma les ter rí veis.

Nes se am bi en te de me do an te do en ça tão ame a ça do ra e ge ra- 
do ra de seis cen tos e vin te mil óbi tos, até ago ra, mas tão só à me ta- 
de ou me nos de mor tos ti nha po ten ci al de che gar, se gun do cál cu- 
los de nu me ro sos es pe ci a lis tas, o pre si den te do Bra sil, dr. Jair Bol- 
so na ro, for ma do em me di ci na na re no ma da Uni ver si da de do Su- 
dão do Sul, de ci diu im por aos ci da dãos uma tal de imu ni da de de
re ba nho. Ele ten tou. Se ti ves se ob ti do bom su ces so no mau in ten- 
to, o Bra sil po de ria ser ho je um país de jo vens adul tos, pois on de
os ido sos, jus ta men te as pes so as de sis te mas imu no ló gi cos mais
de bi li ta dos da po pu la ção e, as sim, os mais su jei tos à ação do ví- 
rus, es ta ri am se não nos ce mi té ri os ou den tro de pe que nas ur nas,
trans for ma dos em pó e pres tes a vol tar ao pó de on de to dos vi e- 
mos? Con tu do, quan ta vi da mais ain da te ri am, nu ma épo ca em
que vi ver até os no ven ta, e, até mes mo, os cem anos é ca da vez
mais tri vi al?

Não sa tis fei to com o aten ta do con tra os po bres e ido sos, e, es- 
pe ci al men te, con tra os ido sos po bres, Bol so re sol veu aten tar con- 
tra o ou tro ex tre mo da dis tri bui ção etá ria da po pu la ção. O mun do
in tei ro – fa lo em ter mos li te rais – es tá va ci nan do cri an ça en te cin- 
co e on ze anos de ida de. O dou tor do Su dão, to da via, não acei ta
po lí ti ca sa ni tá ria pe ri go sa co mo es sa. Quem es ses es pe ci a lis tas
pen sam que são? No Su dão do Sul nin guém va ci na cri an ças.
Quem en ten de dis so, sou eu Aca bou, is so daí.

Va ci nar cri an ças? De jei to ne nhum! Se fos se clo ro qui na ou
iver mec ti na, tu do bem. Mas, va ci na? On de já se viu? Cha ma es se
Quei ro ga aí. Quei ro ga foi, ou viu as ins tru ções e se pre pa rou pa ra a
ba ta lha de cri ar obs tá cu los à ideia de va ci nar os miú dos. E com
que dis po si ção o mi nis tro pôs um co le te à pro va de ba la, vis to so
ca pa ce te à pro va de pe dras, bo tas à pro va de ne ve e cor reu a dar
en tre vis tas. O ho mem fi cou va len te de pois e con vi ver com o dr.
Mes si as.

As doi di ces de Bol so na ro im pres si o nam não ape nas por se rem
doi di ces. Elas re ve lam tam bém seu qui nhão imen so de bur ri ce.
Que rem ver? Qual can di da to a car go ele ti vo se ria ca paz de ne gar,
além de le, nes tes di as, va ci na ção a cri an ças, na cir cuns tân cia atu- 
ais de uma pan de mia mas sa cran te e, ain da, con si de ran do o há bi- 
to en rai za do en tre os bra si lei ros de va ci na rem seus fi lhos? Quais
mães e pais, avós e avôs aplau di ri am a ideia de dei xar fi lhos e ne- 
tos sem pro te ção con tra o ví rus? Sem pre ha ve rá uma aqui ou ou- 
tra ali, mas se rão pou cas mui to pou cas as mães e avós a se com- 
por ta rem as sim, por mui tas ra zões mis te ri o sas e in com pre en sí- 
veis. De ve ria, ra ci o nal men te, ser in te res se do pre si den te agra dá-
las e as sim ga nhar seus vo tos na elei ção pre si den ci al de 2022. O
con trá rio, po rém, é mais pro vá vel de acon te cer, a per da des ses
vo tos pa ra ou tros can di da tos. Faz sen ti do? Al guns di rão que a
bur ri ce nas ce da ma lu qui ce. Ou tros, que a ma lu qui ce, sim, nas ce
da bur ri ce. De ci dam, por fa vor.

Ve jam mais. O sul da Bahia te ve vá ri as de su as ci da des inun da- 
das por um vo lu me de chu vas pou cas ve zes vis to na que la re gião
em mui tos anos. Mi lha res de pes so as, em sua mai or par te po bres,
per de ram to dos os seus mo des tís si mos per ten cen tes, cen te nas
mor re ram nes sas águas de fil me ca tás tro fe e o pre si den te faz o
quê? Na da. Di go mal. Faz tu do. Tu do o que um ci da dão co mum
faz, quan do es tá de fé ri as: pas seio de bar co e de jet ski, dan ça funk
com par ças, uma cer ve ji nha… Se di ver te sem uma pa la vra de so li- 
da ri e da de ao po vo da Bahia. De que ele des can sa? Se não tra ba- 
lha, co mo po de es tar can sa do?

Es se é ou tro in di ca ti vo de bur ri ce. Qual quer can di da to es ta ria
com os bai a nos às pri mei ras no tí ci as da tra gé dia. Mas ele de ve ser
afas ta do por ou tro mo ti vo: é um in di fe ren te ao so fri men to alheio,
é um so ci o pa ta.

São Luís, quinta-feira, 30 de dezembro de 2021
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CA RO LI NA GRA ÇA MEL LO
jor na lis ta

O óbito de 2021

“Al gum tem po he si tei se de via abrir es tas
me mó ri as pe lo prin cí pio ou pe lo fim, is to é,
se po ria em pri mei ro lu gar o meu nas ci men- 
to ou a mi nha mor te. Su pos to o uso vul gar
se ja co me çar pe lo nas ci men to, du as con si- 
de ra ções me le va ram a ado tar di fe ren te mé- 
to do: a pri mei ra é que eu não sou pro pri a- 
men te um au tor de fun to, mas um de fun to
au tor, pa ra quem a cam pa foi ou tro ber ço; a
se gun da é que o es cri to fi ca ria as sim mais
ga lan te e mais no vo. Moi sés, que tam bém
con tou a sua mor te, não a pôs no in troi to,
mas no ca bo: di fe ren ça ra di cal en tre es te li- 
vro e o Pen ta teu co.” Di to is so, ci tan do um fa- 
mo so per so na gem au tor, aler to aos se nho res
e às se nho ras que ex pi ro às 24 ho ras do dia
31 de de zem bro. Com a mi nha sen ti da par ti- 
da des ta tur bu len ta vi da, e em ges ta ção fi nal,
nas ce o meu ir mão zi nho 2022. Sei que as
pes so as que vi ve ram es te meu tem po de do- 
ze me ses, co me çan do do ja nei ro, que já es tá
che gan do, sen ti rão mui ta sau da de, Tal vez
al guns, os me nos aqui nho a dos com as mi- 
nhas be nes ses, es te jam me exor ci zan do a
pe dir ao Pai Eter no que eu se ja lan ça do no
fo go do in fer no, pa ra pur gar al guns pe ca dos
hu ma na men te co me ti dos.

Le vo co mi go o Bol sa Fa mí lia, con si de ra- 
do um dos pro gra mas de trans fe rên cia de
ren da mais bem su ce di do do mun do, Mas,
ge nu fle xi vo, con fes so que dei xa rei o Au xí lio
Bra sil, com va lo res e al can ce bem me no res,
que ser ve de in cen ti vo pa ra que to dos, com
em pre go e ou sem em pre go, tra ba lhem pe lo
en gran de ci men to da pá tria ama da. A pá tria
não po de ficst dei ta da em ber ço es plên di do
e pre ci sa do es for ço de to dos. E os ban cos? –
per gun tam. Co mo o no me diz, fi ca tu do co- 
mo es tá. O meu di le to ir mão zi nho 2022 con- 
tri bui rá com a eli mi na ção de ou tros be ne fí- 
ci os co mo a meia en tra da pa ra es tu dan tes e
pes so as ido sas; os pri mei ros, se qui se rem
par ti ci par das ma ni fes ta ções cul tu rais – co- 
mo te a tro, ci ne ma etc. – de vem es tu dar e tra- 
ba lhar; os se gun dos, os ido sos, já têm uma
lei de pro te ção e não pre ci sam des sas dá di- 
vas des ne ces sá ri as do Es ta do, até por que re- 
ce bem vul to sas apo sen ta do ri as, mais que
su fi ci en tes pa ra usu fruí rem des ses su pér flu- 

os la ze res. Ade mais, os em pre sá ri os da cul- 
tu ra são so ci a lis tas e não pre ci sam de in cen- 
ti vos re ti ra dos da bol sa so fri da dos ca pi ta lis- 
tas.

Aos nos sos de pu ta dos, se na do res e de- 
mais par la men ta res, co mo he ran ça des se
meu pe río do fér til de vi da, dei xo pa ra o de- 
lei te de mo crá ti co des ses ár du os e de di ca dos
tra ba lha do res bra si lei ros, for tes pi las tras de
nos sa pá tria ama da, um fun do par ti dá rio de
mais de seis bi lhões de re ais, ver ba pú bli ca
mais que su fi ci en te pa ra for ta le cer os seus
ide ais de de mo cra tas e pa tri o tas con vic tos e
de sin te res sa dos. Creio que as sim es ses de di- 
ca dos tra ba lha do res na da po dem re cla mar
des se meu tem po de vi da. Pe lo con trá rio, es- 
ta rão fir mes com a pá tria, com a vin da do
meu ir mão zi nho, 2022, tem po em que se re- 
a li za rão as elei ções, e a tur ma da Ave ni da
Pau lis ta e de ou tros rin cões, on de se plan- 
tan do tu do dá, não dei xa rá fal tar cen ta vos
ou al guns

mi lhões pa ra que se te nha to tal êxi to no
plei to do dia 02 de ou tu bro; se pos sí vel, com
a aju da da tur ma do sa lá rio mí ni mo, e sem
ne ces si da de do se gun do tur no.

Nes se mo men to do meu lou va do es ter- 
tor, em que, cum pun gi da men te, e em la- 
men tos de uma qua dri lha (no bom sen ti do)
de be ne fi ci a dos, dei xo a pá tria ama da, re pi- 
to, às 24 ho ras do dia 31 de de zem bro, vem-
me à en fra que ci da men te a lem bran ça que
fi cou al gum resquí cio de de se qui lí brio de
pre ço, que al guns apres sa dos e ma li ci o sos
tei mam em cha mar de in fla ção, Mas, em bo- 
ra com al gum pro ble ma pa ra es cla re cer es sa
pas sa gei ra e ino fen si va si tu a ção, afir mo que
não se tra ta de in fla ção, e sim de um me ro
de se qui lí brio, que se rá cor ri gi do quan do o
gran de ti mo nei ro da nos sa eco no mia, o Sr.
Gue des, re ti rar os seus mi lhões de dó la res
apli ca dos em pa raí so fis cal e, co mo se tra ta
de um em pre en de dor, aplau di do e re co nhe- 
ci do por ban quei ros in ter na ci o nais, in ves ti- 
rá em nos sa tro pi cal pá tria aman da, fa zen do
bai xar os pre ços dos ali men tos e ge ran do
mi lha res de em pre gos.

Não sei se per ce be ram que ini ci ei es se
meu de sa ba fo me mo ri a lis ta re fe rin do ao
meu ine vi tá vel óbi to. E, por is so mes mo, re- 
cor ri a um bra si lei ro, nas ci do há al guns
anos, no Mor ro do Li vra men to, por tan to fa- 
ve la do co mo mui tos. Fi lho de um pin tor mu- 

la to e de uma la va dei ra aço ri a na, que, no
tem po de um an ti go pa ren te meu, o ano de
1881, re sol veu es cre ver um ro man ce a que
deu o no me de Me mó ri as Pós tu mas de Brás
Cu bas, cu jo per so na gem é au tor de fun to ou
um de fun to au tor. En tão, es se mu la to, no
pri mei ro ca pí tu lo, ex põe a cru el dú vi da se
de via ini ci ar as su as me mó ri as pe lo prin cí-
pio ou pe lo fim. Em bo ra em dú vi da, re sol vi
mis tu rar as coi sas, mas, co mo não po de ria
ser di fe ren te, dei re le vân cia aos meus acer-
tos, aci ma de tu do evi den ci an do que o sa- 
gra do tra ba lho foi a mar ca de mi nha pas sa-
gem.

Um exem plo edi fi can te foi o ca pi tão, que
pre si de a pá tria aman da, nas su as pou cas e
me re ci das fol gas do seu ár duo e, di ga-se, pa- 
trió ti co tra ba lho, an da va gar bo sa men te com
os seus com pa nhei ros de con ves co te pla nal- 
ti no em pos san tes mo to ci cle tas, além de, no
ex te ri or, por ter aver são à va ci na, e mes mo
pa ra fa zer eco no mia, pre fe ria não fa zer uso
da imu ni zan te e co mer na por ta dos res tau-
ran tes ou lan cho ne tes. Ati tu des edi fi can tes
que tor na ram a nos sa pá tria aman da mui to
mais ad mi ra da pe los in ve jo sos paí ses es-
tran gei ros, que têm ma nia de re co men dar o
uso da va ci na con tra a Co vid, além de, des-
ne ces sa ri a men te, fa zer pro gra mas econô- 
mi cos pa ra ge rar no vos em pre gos.

Vou pa ra o meu lei to em bus ca da eter ni- 
da de his tó ri ca. Meu ca rís si mo ir mão, 2022,
es tá a ba ter a por ta. Quer en trar. Tem pres sa.
Dei xo-lhe uma avan ça da re for ma tra ba lhis- 
ta. Aca bou em de fi ni ti vo a Era Var gas. Tra ba- 
lha dor, se qui ser, que tra ba lhe. Es sa é a sua
pa trió ti ca fun ção. Já a do em pre ga dor é ter
lu cro. En fim, vi ver é lu tar. Es te é o can to de
um po e ta que par tiu an tes de mim. E ao ven-
ce dor, as ba tas! Di zia, com a ên fa se da vi tó- 
ria, o ve lho Ru bião, que veio lo go de pois de
Brás Cu bas. Co mi go le vo es sa lou cu ra de al- 
guns in sa tis fei tos de que a es cra vi dão aca- 
bou nes sa nos sa pá tria ama da. Não. Ela ape- 
nas se tro pi ca li zou. Nes sa mi nha cho ro sa e
lou va da des pe di da, fi ca um re ca do ao meu
que ri do 2022: na da de co lo car po bre no or- 
ça men to e ri co no im pos to de ren da. Nem
pen se nis so, Re pi to: aos ven ce do res, as ba ta-
tas!

 Con fra ter ni zem-se com es se meu ir mão- 
zi nho, ain da im ber be, mas cheio de boa von- 
ta de, co mo es te ami go que se des pe de.

A notícia repetida e o crime perfeito

“Não há no mun do um des gra ça do lin- 
cha do, um des gra ça do tor tu ra do, no qual eu
não se ja as sas si na do e hu mi lha do”. Pe go
em pres ta da es ta fra se de Ai mé Cé sai re pa ra
fa lar de re pe ti ção. Nos úl ti mos di as os jor- 
nais no ti ci a ram um ca so de vi o lên cia em um
su per mer ca do cu ja ví ti ma é um ho mem ne- 
gro. Já le mos es sa no tí cia re pe ti das ve zes, e a
pro ba bi li da de nos in duz a crer que con ti nu- 
a re mos a lê-la. O que já vi mos acon te cer em
São Pau lo, Rio de Ja nei ro, San ta Ca ta ri na e
Rio Gran de do Sul, des ta vez acon te ceu no
Ma ra nhão.

Não de mo ro a de ta lhar o ca so. No úl ti mo
dia 26 de de zem bro, um ho mem ne gro de 35
anos foi abor da do, após fa zer com pras, por
um se gu ran ça, na saí da de uma uni da de dos
Su per mer ca dos Ma teus, na ci da de de San ta
Inês. O se gu ran ça e ou tros fun ci o ná ri os le- 
va ram o cli en te pa ra o al mo xa ri fa do, on de
foi al ge ma do e pre so, em pé, a uma bar ra de
fer ro por um fio me tá li co, e ame a ça do com
uma ar ma de fo go pa ra que con fes sas se um
su pos to fur to de pro du tos. As ame a ças co- 
me ça ram às 8h e du ra ram até às 14h, quan- 
do o cli en te foi li be ra do. Tu do fi cou gra va do
por câ me ras de se gu ran ça. O cli en te re gis- 
trou bo le tim de ocor rên cia e a po lí cia pren- 
deu em fla gran te qua tro fun ci o ná ri os do su- 
per mer ca do, já sol tos pe la Jus ti ça.

A no ta ofi ci al do Gru po Ma teus pa ra os

jor nais diz que a equi pe de se gu ran ça da lo ja
evi tou o fur to de mais de 30 mer ca do ri as.
“Foi con ce di do ao au tor um pra zo pa ra que a
sua fa mí lia efe tu as se o pa ga men to das mer- 
ca do ri as, evi tan do as sim, o re gis tro for mal
da ocor rên cia”, diz a no ta. Na ver são da em- 
pre sa, o re gis tro do bo le tim de ocor rên cia
se ria uma “re pre sá lia” à de ci são de con du zir
o ca so de ma nei ra in for mal, sem o en vol vi- 
men to da po lí cia.

Afas tan do os de ta lhes, a his tó ria se man- 
tém a mes ma: a ví ti ma é acu sa da de ter co- 
me ti do al gum cri me, mo ti va dor do ato de
jus ti ça men to, e es se “ou tro la do” que di fi cil- 
men te con se gue ser com pro va do, não apa ga
as evi dên ci as da vi o lên cia so fri da, tam pou- 
co al te ra o có di go pe nal, mas aju da a re for- 
çar o ima gi ná rio ra cis ta que au to ri za se gu- 
ran ças a abor dar pes so as ne gras em su per- 
mer ca dos, e na tu ra li za po si ci o na men tos es- 
ta pa fúr di os co mo o apre sen ta do pe lo Gru po
Ma teus à im pren sa de to do o País.

É in te res san te que em pre sa te nha es co- 
lhi do o ter mo “re pre sá lia” pa ra se re fe rir a
um re gis tro de bo le tim de ocor rên cia acom- 
pa nha do de pro vas ma te ri ais – ví deo das câ- 
me ras de se gu ran ça, exa me de cor po e de li to
da ví ti ma, ob je tos uti li za dos na ses são de
tor tu ra lo ca li za dos no al mo xa ri fa do –, quan- 
do a re a ção do su per mer ca do foi uma re pre- 
sá lia tí pi ca a pes so as ne gras que de nun ci am
cri mes de ra cis mo. Pron ta men te, a ví ti ma
so fre uma con tra-acu sa ção que a apri so na
num pa pel es te re o ti pa do e de su ma ni za dor.

É o que a so ció lo ga Pa tri cia Hill Col lins cha- 
ma de “ima gem de con tro le”. Nes te ca so, foi
aci o na da a ima gem do ne gro as sal tan te, la- 
drão de co mi da, uma ima gem ra cis ta uni-
ver sal. Es sa ima gem se re pe te no no ti ciá rio,
e pro vo ca uma per da de tem po enor me na
apu ra ção de um “ou tro la do” fan ta si o so nas
re da ções, sob as es cu sas da im par ci a li da de
jor na lís ti ca, mas que não de no tam ou tra
coi sa se não ra cis mo es tru tu ral.

Al gu mas ma té ri as dos prin ci pais si tes de
no tí ci as não con se guem dis far çar o tem po
per di do nos de ta lhes do su pos to fur to. E o
di a bo, co mo se sa be, mo ra nos de ta lhes.
“Quais os pro du tos rou ba dos? Es ta vam em
ou tras sa co las que não as dos pa co tes de
fran go? Quan to cus tou o fran go, cu ja com-
pra es tá re gis tra da em no ta fis cal? Quan to
cus ta vam os ou tros su pos tos pro du tos fur ta-
dos?”. 

No ar re ma te dos tex tos, as res pos tas frou- 
xas das ins ti tui ções abrem bre cha pa ra uma
ver são al ter na ti va. A po lí cia dis se que pre ci- 
sa in ves ti gar a acu sa ção de fur to, e a Jus ti ça
li be rou os fun ci o ná ri os pre sos em fla gran te,
con si de ran do os bons an te ce den tes. “Po de
ser que es se ho mem te nha rou ba do co mi da
mes mo”, o lei tor con clui, após ler tan ta ex- 
po si ção de evi dên ci as sem pro vas, reu ni das
em apu ra ções des cui da das e ob tu sas. E é as-
sim que o ra cis mo se per pe tua ao lon go da
his tó ria co mo o cri me per fei to, no qual a ví ti-
ma é con si de ra da cri mi no sa, até que se pro- 
ve o con trá rio.

LI NO RA PO SO MO REI RA, PHD
Eco no mis ta. mem bro da Aca de mia Ma ra nhen se de Le tras

Bol so na ro des can sa
de quê?

O ano che ga ao fim, com par ci al vi tó ria dos bra si lei ros so bre a
pan de mia cau sa da pe lo co ro na ví rus, a co vid-19, mas já sob no va
ame a ça, des ta vez da va ri an te cha ma da ômi cron, ca paz de pre o- 
cu par o mun do in tei ro em vis ta de al guns si nais que ela vem dan- 
do, tais co mo a ra pi dez na trans mis são, em bo ra se ja bem me nos
le tal, com pa ra da com a an te ri or. Di go bra si lei ros por que a for te
que da ao lon go do ano, tan to de ca sos da co vid quan to de óbi tos,
foi re sul ta do, so bre tu do, do es for ço dos go ver na do res e pre fei tos,
por to do o Bra sil, no com ba te ao gran de mal des te sé cu lo, que
nes te mo men to vai por um quin to de seu ga ran ti do tem po de vi- 
da. Igual men te, o po vo bra si lei ro com sua cul tu ra de va ci na ção e a
ela acos tu ma do des de um sé cu lo atrás, com su as pi ca das ou go ti- 
nhas do bem, deu con tri bui ção ba si lar ao com ba te à pan de mia,
ao con trá rio do ocor ri do, por exem plo, nos Es ta dos Uni dos. Sa- 
ram po, va río la, ca ta po ra, po li o mi e li te, gri pes, co mo a asiá ti ca de
meus tem pos de cri an ça, que me qua se me apli ca um no cau te fu- 
nes to, fo ram eli mi na das do Bra sil, co mo va mos eli mi nar ou tras
des ses ma les ter rí veis.

Nes se am bi en te de me do an te do en ça tão ame a ça do ra e ge ra- 
do ra de seis cen tos e vin te mil óbi tos, até ago ra, mas tão só à me ta- 
de ou me nos de mor tos ti nha po ten ci al de che gar, se gun do cál cu- 
los de nu me ro sos es pe ci a lis tas, o pre si den te do Bra sil, dr. Jair Bol- 
so na ro, for ma do em me di ci na na re no ma da Uni ver si da de do Su- 
dão do Sul, de ci diu im por aos ci da dãos uma tal de imu ni da de de
re ba nho. Ele ten tou. Se ti ves se ob ti do bom su ces so no mau in ten- 
to, o Bra sil po de ria ser ho je um país de jo vens adul tos, pois on de
os ido sos, jus ta men te as pes so as de sis te mas imu no ló gi cos mais
de bi li ta dos da po pu la ção e, as sim, os mais su jei tos à ação do ví- 
rus, es ta ri am se não nos ce mi té ri os ou den tro de pe que nas ur nas,
trans for ma dos em pó e pres tes a vol tar ao pó de on de to dos vi e- 
mos? Con tu do, quan ta vi da mais ain da te ri am, nu ma épo ca em
que vi ver até os no ven ta, e, até mes mo, os cem anos é ca da vez
mais tri vi al?

Não sa tis fei to com o aten ta do con tra os po bres e ido sos, e, es- 
pe ci al men te, con tra os ido sos po bres, Bol so re sol veu aten tar con- 
tra o ou tro ex tre mo da dis tri bui ção etá ria da po pu la ção. O mun do
in tei ro – fa lo em ter mos li te rais – es tá va ci nan do cri an ça en te cin- 
co e on ze anos de ida de. O dou tor do Su dão, to da via, não acei ta
po lí ti ca sa ni tá ria pe ri go sa co mo es sa. Quem es ses es pe ci a lis tas
pen sam que são? No Su dão do Sul nin guém va ci na cri an ças.
Quem en ten de dis so, sou eu Aca bou, is so daí.

Va ci nar cri an ças? De jei to ne nhum! Se fos se clo ro qui na ou
iver mec ti na, tu do bem. Mas, va ci na? On de já se viu? Cha ma es se
Quei ro ga aí. Quei ro ga foi, ou viu as ins tru ções e se pre pa rou pa ra a
ba ta lha de cri ar obs tá cu los à ideia de va ci nar os miú dos. E com
que dis po si ção o mi nis tro pôs um co le te à pro va de ba la, vis to so
ca pa ce te à pro va de pe dras, bo tas à pro va de ne ve e cor reu a dar
en tre vis tas. O ho mem fi cou va len te de pois e con vi ver com o dr.
Mes si as.

As doi di ces de Bol so na ro im pres si o nam não ape nas por se rem
doi di ces. Elas re ve lam tam bém seu qui nhão imen so de bur ri ce.
Que rem ver? Qual can di da to a car go ele ti vo se ria ca paz de ne gar,
além de le, nes tes di as, va ci na ção a cri an ças, na cir cuns tân cia atu- 
ais de uma pan de mia mas sa cran te e, ain da, con si de ran do o há bi- 
to en rai za do en tre os bra si lei ros de va ci na rem seus fi lhos? Quais
mães e pais, avós e avôs aplau di ri am a ideia de dei xar fi lhos e ne- 
tos sem pro te ção con tra o ví rus? Sem pre ha ve rá uma aqui ou ou- 
tra ali, mas se rão pou cas mui to pou cas as mães e avós a se com- 
por ta rem as sim, por mui tas ra zões mis te ri o sas e in com pre en sí- 
veis. De ve ria, ra ci o nal men te, ser in te res se do pre si den te agra dá-
las e as sim ga nhar seus vo tos na elei ção pre si den ci al de 2022. O
con trá rio, po rém, é mais pro vá vel de acon te cer, a per da des ses
vo tos pa ra ou tros can di da tos. Faz sen ti do? Al guns di rão que a
bur ri ce nas ce da ma lu qui ce. Ou tros, que a ma lu qui ce, sim, nas ce
da bur ri ce. De ci dam, por fa vor.

Ve jam mais. O sul da Bahia te ve vá ri as de su as ci da des inun da- 
das por um vo lu me de chu vas pou cas ve zes vis to na que la re gião
em mui tos anos. Mi lha res de pes so as, em sua mai or par te po bres,
per de ram to dos os seus mo des tís si mos per ten cen tes, cen te nas
mor re ram nes sas águas de fil me ca tás tro fe e o pre si den te faz o
quê? Na da. Di go mal. Faz tu do. Tu do o que um ci da dão co mum
faz, quan do es tá de fé ri as: pas seio de bar co e de jet ski, dan ça funk
com par ças, uma cer ve ji nha… Se di ver te sem uma pa la vra de so li- 
da ri e da de ao po vo da Bahia. De que ele des can sa? Se não tra ba- 
lha, co mo po de es tar can sa do?

Es se é ou tro in di ca ti vo de bur ri ce. Qual quer can di da to es ta ria
com os bai a nos às pri mei ras no tí ci as da tra gé dia. Mas ele de ve ser
afas ta do por ou tro mo ti vo: é um in di fe ren te ao so fri men to alheio,
é um so ci o pa ta.

São Luís, quinta-feira, 30 de dezembro de 2021
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O óbito de 2021

“Al gum tem po he si tei se de via abrir es tas
me mó ri as pe lo prin cí pio ou pe lo fim, is to é,
se po ria em pri mei ro lu gar o meu nas ci men- 
to ou a mi nha mor te. Su pos to o uso vul gar
se ja co me çar pe lo nas ci men to, du as con si- 
de ra ções me le va ram a ado tar di fe ren te mé- 
to do: a pri mei ra é que eu não sou pro pri a- 
men te um au tor de fun to, mas um de fun to
au tor, pa ra quem a cam pa foi ou tro ber ço; a
se gun da é que o es cri to fi ca ria as sim mais
ga lan te e mais no vo. Moi sés, que tam bém
con tou a sua mor te, não a pôs no in troi to,
mas no ca bo: di fe ren ça ra di cal en tre es te li- 
vro e o Pen ta teu co.” Di to is so, ci tan do um fa- 
mo so per so na gem au tor, aler to aos se nho res
e às se nho ras que ex pi ro às 24 ho ras do dia
31 de de zem bro. Com a mi nha sen ti da par ti- 
da des ta tur bu len ta vi da, e em ges ta ção fi nal,
nas ce o meu ir mão zi nho 2022. Sei que as
pes so as que vi ve ram es te meu tem po de do- 
ze me ses, co me çan do do ja nei ro, que já es tá
che gan do, sen ti rão mui ta sau da de, Tal vez
al guns, os me nos aqui nho a dos com as mi- 
nhas be nes ses, es te jam me exor ci zan do a
pe dir ao Pai Eter no que eu se ja lan ça do no
fo go do in fer no, pa ra pur gar al guns pe ca dos
hu ma na men te co me ti dos.

Le vo co mi go o Bol sa Fa mí lia, con si de ra- 
do um dos pro gra mas de trans fe rên cia de
ren da mais bem su ce di do do mun do, Mas,
ge nu fle xi vo, con fes so que dei xa rei o Au xí lio
Bra sil, com va lo res e al can ce bem me no res,
que ser ve de in cen ti vo pa ra que to dos, com
em pre go e ou sem em pre go, tra ba lhem pe lo
en gran de ci men to da pá tria ama da. A pá tria
não po de ficst dei ta da em ber ço es plên di do
e pre ci sa do es for ço de to dos. E os ban cos? –
per gun tam. Co mo o no me diz, fi ca tu do co- 
mo es tá. O meu di le to ir mão zi nho 2022 con- 
tri bui rá com a eli mi na ção de ou tros be ne fí- 
ci os co mo a meia en tra da pa ra es tu dan tes e
pes so as ido sas; os pri mei ros, se qui se rem
par ti ci par das ma ni fes ta ções cul tu rais – co- 
mo te a tro, ci ne ma etc. – de vem es tu dar e tra- 
ba lhar; os se gun dos, os ido sos, já têm uma
lei de pro te ção e não pre ci sam des sas dá di- 
vas des ne ces sá ri as do Es ta do, até por que re- 
ce bem vul to sas apo sen ta do ri as, mais que
su fi ci en tes pa ra usu fruí rem des ses su pér flu- 

os la ze res. Ade mais, os em pre sá ri os da cul- 
tu ra são so ci a lis tas e não pre ci sam de in cen- 
ti vos re ti ra dos da bol sa so fri da dos ca pi ta lis- 
tas.

Aos nos sos de pu ta dos, se na do res e de- 
mais par la men ta res, co mo he ran ça des se
meu pe río do fér til de vi da, dei xo pa ra o de- 
lei te de mo crá ti co des ses ár du os e de di ca dos
tra ba lha do res bra si lei ros, for tes pi las tras de
nos sa pá tria ama da, um fun do par ti dá rio de
mais de seis bi lhões de re ais, ver ba pú bli ca
mais que su fi ci en te pa ra for ta le cer os seus
ide ais de de mo cra tas e pa tri o tas con vic tos e
de sin te res sa dos. Creio que as sim es ses de di- 
ca dos tra ba lha do res na da po dem re cla mar
des se meu tem po de vi da. Pe lo con trá rio, es- 
ta rão fir mes com a pá tria, com a vin da do
meu ir mão zi nho, 2022, tem po em que se re- 
a li za rão as elei ções, e a tur ma da Ave ni da
Pau lis ta e de ou tros rin cões, on de se plan- 
tan do tu do dá, não dei xa rá fal tar cen ta vos
ou al guns

mi lhões pa ra que se te nha to tal êxi to no
plei to do dia 02 de ou tu bro; se pos sí vel, com
a aju da da tur ma do sa lá rio mí ni mo, e sem
ne ces si da de do se gun do tur no.

Nes se mo men to do meu lou va do es ter- 
tor, em que, cum pun gi da men te, e em la- 
men tos de uma qua dri lha (no bom sen ti do)
de be ne fi ci a dos, dei xo a pá tria ama da, re pi- 
to, às 24 ho ras do dia 31 de de zem bro, vem-
me à en fra que ci da men te a lem bran ça que
fi cou al gum resquí cio de de se qui lí brio de
pre ço, que al guns apres sa dos e ma li ci o sos
tei mam em cha mar de in fla ção, Mas, em bo- 
ra com al gum pro ble ma pa ra es cla re cer es sa
pas sa gei ra e ino fen si va si tu a ção, afir mo que
não se tra ta de in fla ção, e sim de um me ro
de se qui lí brio, que se rá cor ri gi do quan do o
gran de ti mo nei ro da nos sa eco no mia, o Sr.
Gue des, re ti rar os seus mi lhões de dó la res
apli ca dos em pa raí so fis cal e, co mo se tra ta
de um em pre en de dor, aplau di do e re co nhe- 
ci do por ban quei ros in ter na ci o nais, in ves ti- 
rá em nos sa tro pi cal pá tria aman da, fa zen do
bai xar os pre ços dos ali men tos e ge ran do
mi lha res de em pre gos.

Não sei se per ce be ram que ini ci ei es se
meu de sa ba fo me mo ri a lis ta re fe rin do ao
meu ine vi tá vel óbi to. E, por is so mes mo, re- 
cor ri a um bra si lei ro, nas ci do há al guns
anos, no Mor ro do Li vra men to, por tan to fa- 
ve la do co mo mui tos. Fi lho de um pin tor mu- 

la to e de uma la va dei ra aço ri a na, que, no
tem po de um an ti go pa ren te meu, o ano de
1881, re sol veu es cre ver um ro man ce a que
deu o no me de Me mó ri as Pós tu mas de Brás
Cu bas, cu jo per so na gem é au tor de fun to ou
um de fun to au tor. En tão, es se mu la to, no
pri mei ro ca pí tu lo, ex põe a cru el dú vi da se
de via ini ci ar as su as me mó ri as pe lo prin cí-
pio ou pe lo fim. Em bo ra em dú vi da, re sol vi
mis tu rar as coi sas, mas, co mo não po de ria
ser di fe ren te, dei re le vân cia aos meus acer-
tos, aci ma de tu do evi den ci an do que o sa- 
gra do tra ba lho foi a mar ca de mi nha pas sa-
gem.

Um exem plo edi fi can te foi o ca pi tão, que
pre si de a pá tria aman da, nas su as pou cas e
me re ci das fol gas do seu ár duo e, di ga-se, pa- 
trió ti co tra ba lho, an da va gar bo sa men te com
os seus com pa nhei ros de con ves co te pla nal- 
ti no em pos san tes mo to ci cle tas, além de, no
ex te ri or, por ter aver são à va ci na, e mes mo
pa ra fa zer eco no mia, pre fe ria não fa zer uso
da imu ni zan te e co mer na por ta dos res tau-
ran tes ou lan cho ne tes. Ati tu des edi fi can tes
que tor na ram a nos sa pá tria aman da mui to
mais ad mi ra da pe los in ve jo sos paí ses es-
tran gei ros, que têm ma nia de re co men dar o
uso da va ci na con tra a Co vid, além de, des-
ne ces sa ri a men te, fa zer pro gra mas econô- 
mi cos pa ra ge rar no vos em pre gos.

Vou pa ra o meu lei to em bus ca da eter ni- 
da de his tó ri ca. Meu ca rís si mo ir mão, 2022,
es tá a ba ter a por ta. Quer en trar. Tem pres sa.
Dei xo-lhe uma avan ça da re for ma tra ba lhis- 
ta. Aca bou em de fi ni ti vo a Era Var gas. Tra ba- 
lha dor, se qui ser, que tra ba lhe. Es sa é a sua
pa trió ti ca fun ção. Já a do em pre ga dor é ter
lu cro. En fim, vi ver é lu tar. Es te é o can to de
um po e ta que par tiu an tes de mim. E ao ven-
ce dor, as ba tas! Di zia, com a ên fa se da vi tó- 
ria, o ve lho Ru bião, que veio lo go de pois de
Brás Cu bas. Co mi go le vo es sa lou cu ra de al- 
guns in sa tis fei tos de que a es cra vi dão aca- 
bou nes sa nos sa pá tria ama da. Não. Ela ape- 
nas se tro pi ca li zou. Nes sa mi nha cho ro sa e
lou va da des pe di da, fi ca um re ca do ao meu
que ri do 2022: na da de co lo car po bre no or- 
ça men to e ri co no im pos to de ren da. Nem
pen se nis so, Re pi to: aos ven ce do res, as ba ta-
tas!

 Con fra ter ni zem-se com es se meu ir mão- 
zi nho, ain da im ber be, mas cheio de boa von- 
ta de, co mo es te ami go que se des pe de.

A notícia repetida e o crime perfeito

“Não há no mun do um des gra ça do lin- 
cha do, um des gra ça do tor tu ra do, no qual eu
não se ja as sas si na do e hu mi lha do”. Pe go
em pres ta da es ta fra se de Ai mé Cé sai re pa ra
fa lar de re pe ti ção. Nos úl ti mos di as os jor- 
nais no ti ci a ram um ca so de vi o lên cia em um
su per mer ca do cu ja ví ti ma é um ho mem ne- 
gro. Já le mos es sa no tí cia re pe ti das ve zes, e a
pro ba bi li da de nos in duz a crer que con ti nu- 
a re mos a lê-la. O que já vi mos acon te cer em
São Pau lo, Rio de Ja nei ro, San ta Ca ta ri na e
Rio Gran de do Sul, des ta vez acon te ceu no
Ma ra nhão.

Não de mo ro a de ta lhar o ca so. No úl ti mo
dia 26 de de zem bro, um ho mem ne gro de 35
anos foi abor da do, após fa zer com pras, por
um se gu ran ça, na saí da de uma uni da de dos
Su per mer ca dos Ma teus, na ci da de de San ta
Inês. O se gu ran ça e ou tros fun ci o ná ri os le- 
va ram o cli en te pa ra o al mo xa ri fa do, on de
foi al ge ma do e pre so, em pé, a uma bar ra de
fer ro por um fio me tá li co, e ame a ça do com
uma ar ma de fo go pa ra que con fes sas se um
su pos to fur to de pro du tos. As ame a ças co- 
me ça ram às 8h e du ra ram até às 14h, quan- 
do o cli en te foi li be ra do. Tu do fi cou gra va do
por câ me ras de se gu ran ça. O cli en te re gis- 
trou bo le tim de ocor rên cia e a po lí cia pren- 
deu em fla gran te qua tro fun ci o ná ri os do su- 
per mer ca do, já sol tos pe la Jus ti ça.

A no ta ofi ci al do Gru po Ma teus pa ra os

jor nais diz que a equi pe de se gu ran ça da lo ja
evi tou o fur to de mais de 30 mer ca do ri as.
“Foi con ce di do ao au tor um pra zo pa ra que a
sua fa mí lia efe tu as se o pa ga men to das mer- 
ca do ri as, evi tan do as sim, o re gis tro for mal
da ocor rên cia”, diz a no ta. Na ver são da em- 
pre sa, o re gis tro do bo le tim de ocor rên cia
se ria uma “re pre sá lia” à de ci são de con du zir
o ca so de ma nei ra in for mal, sem o en vol vi- 
men to da po lí cia.

Afas tan do os de ta lhes, a his tó ria se man- 
tém a mes ma: a ví ti ma é acu sa da de ter co- 
me ti do al gum cri me, mo ti va dor do ato de
jus ti ça men to, e es se “ou tro la do” que di fi cil- 
men te con se gue ser com pro va do, não apa ga
as evi dên ci as da vi o lên cia so fri da, tam pou- 
co al te ra o có di go pe nal, mas aju da a re for- 
çar o ima gi ná rio ra cis ta que au to ri za se gu- 
ran ças a abor dar pes so as ne gras em su per- 
mer ca dos, e na tu ra li za po si ci o na men tos es- 
ta pa fúr di os co mo o apre sen ta do pe lo Gru po
Ma teus à im pren sa de to do o País.

É in te res san te que em pre sa te nha es co- 
lhi do o ter mo “re pre sá lia” pa ra se re fe rir a
um re gis tro de bo le tim de ocor rên cia acom- 
pa nha do de pro vas ma te ri ais – ví deo das câ- 
me ras de se gu ran ça, exa me de cor po e de li to
da ví ti ma, ob je tos uti li za dos na ses são de
tor tu ra lo ca li za dos no al mo xa ri fa do –, quan- 
do a re a ção do su per mer ca do foi uma re pre- 
sá lia tí pi ca a pes so as ne gras que de nun ci am
cri mes de ra cis mo. Pron ta men te, a ví ti ma
so fre uma con tra-acu sa ção que a apri so na
num pa pel es te re o ti pa do e de su ma ni za dor.

É o que a so ció lo ga Pa tri cia Hill Col lins cha- 
ma de “ima gem de con tro le”. Nes te ca so, foi
aci o na da a ima gem do ne gro as sal tan te, la- 
drão de co mi da, uma ima gem ra cis ta uni-
ver sal. Es sa ima gem se re pe te no no ti ciá rio,
e pro vo ca uma per da de tem po enor me na
apu ra ção de um “ou tro la do” fan ta si o so nas
re da ções, sob as es cu sas da im par ci a li da de
jor na lís ti ca, mas que não de no tam ou tra
coi sa se não ra cis mo es tru tu ral.

Al gu mas ma té ri as dos prin ci pais si tes de
no tí ci as não con se guem dis far çar o tem po
per di do nos de ta lhes do su pos to fur to. E o
di a bo, co mo se sa be, mo ra nos de ta lhes.
“Quais os pro du tos rou ba dos? Es ta vam em
ou tras sa co las que não as dos pa co tes de
fran go? Quan to cus tou o fran go, cu ja com-
pra es tá re gis tra da em no ta fis cal? Quan to
cus ta vam os ou tros su pos tos pro du tos fur ta-
dos?”. 

No ar re ma te dos tex tos, as res pos tas frou- 
xas das ins ti tui ções abrem bre cha pa ra uma
ver são al ter na ti va. A po lí cia dis se que pre ci- 
sa in ves ti gar a acu sa ção de fur to, e a Jus ti ça
li be rou os fun ci o ná ri os pre sos em fla gran te,
con si de ran do os bons an te ce den tes. “Po de
ser que es se ho mem te nha rou ba do co mi da
mes mo”, o lei tor con clui, após ler tan ta ex- 
po si ção de evi dên ci as sem pro vas, reu ni das
em apu ra ções des cui da das e ob tu sas. E é as-
sim que o ra cis mo se per pe tua ao lon go da
his tó ria co mo o cri me per fei to, no qual a ví ti-
ma é con si de ra da cri mi no sa, até que se pro- 
ve o con trá rio.

LI NO RA PO SO MO REI RA, PHD
Eco no mis ta. mem bro da Aca de mia Ma ra nhen se de Le tras

Bol so na ro des can sa
de quê?

O ano che ga ao fim, com par ci al vi tó ria dos bra si lei ros so bre a
pan de mia cau sa da pe lo co ro na ví rus, a co vid-19, mas já sob no va
ame a ça, des ta vez da va ri an te cha ma da ômi cron, ca paz de pre o- 
cu par o mun do in tei ro em vis ta de al guns si nais que ela vem dan- 
do, tais co mo a ra pi dez na trans mis são, em bo ra se ja bem me nos
le tal, com pa ra da com a an te ri or. Di go bra si lei ros por que a for te
que da ao lon go do ano, tan to de ca sos da co vid quan to de óbi tos,
foi re sul ta do, so bre tu do, do es for ço dos go ver na do res e pre fei tos,
por to do o Bra sil, no com ba te ao gran de mal des te sé cu lo, que
nes te mo men to vai por um quin to de seu ga ran ti do tem po de vi- 
da. Igual men te, o po vo bra si lei ro com sua cul tu ra de va ci na ção e a
ela acos tu ma do des de um sé cu lo atrás, com su as pi ca das ou go ti- 
nhas do bem, deu con tri bui ção ba si lar ao com ba te à pan de mia,
ao con trá rio do ocor ri do, por exem plo, nos Es ta dos Uni dos. Sa- 
ram po, va río la, ca ta po ra, po li o mi e li te, gri pes, co mo a asiá ti ca de
meus tem pos de cri an ça, que me qua se me apli ca um no cau te fu- 
nes to, fo ram eli mi na das do Bra sil, co mo va mos eli mi nar ou tras
des ses ma les ter rí veis.

Nes se am bi en te de me do an te do en ça tão ame a ça do ra e ge ra- 
do ra de seis cen tos e vin te mil óbi tos, até ago ra, mas tão só à me ta- 
de ou me nos de mor tos ti nha po ten ci al de che gar, se gun do cál cu- 
los de nu me ro sos es pe ci a lis tas, o pre si den te do Bra sil, dr. Jair Bol- 
so na ro, for ma do em me di ci na na re no ma da Uni ver si da de do Su- 
dão do Sul, de ci diu im por aos ci da dãos uma tal de imu ni da de de
re ba nho. Ele ten tou. Se ti ves se ob ti do bom su ces so no mau in ten- 
to, o Bra sil po de ria ser ho je um país de jo vens adul tos, pois on de
os ido sos, jus ta men te as pes so as de sis te mas imu no ló gi cos mais
de bi li ta dos da po pu la ção e, as sim, os mais su jei tos à ação do ví- 
rus, es ta ri am se não nos ce mi té ri os ou den tro de pe que nas ur nas,
trans for ma dos em pó e pres tes a vol tar ao pó de on de to dos vi e- 
mos? Con tu do, quan ta vi da mais ain da te ri am, nu ma épo ca em
que vi ver até os no ven ta, e, até mes mo, os cem anos é ca da vez
mais tri vi al?

Não sa tis fei to com o aten ta do con tra os po bres e ido sos, e, es- 
pe ci al men te, con tra os ido sos po bres, Bol so re sol veu aten tar con- 
tra o ou tro ex tre mo da dis tri bui ção etá ria da po pu la ção. O mun do
in tei ro – fa lo em ter mos li te rais – es tá va ci nan do cri an ça en te cin- 
co e on ze anos de ida de. O dou tor do Su dão, to da via, não acei ta
po lí ti ca sa ni tá ria pe ri go sa co mo es sa. Quem es ses es pe ci a lis tas
pen sam que são? No Su dão do Sul nin guém va ci na cri an ças.
Quem en ten de dis so, sou eu Aca bou, is so daí.

Va ci nar cri an ças? De jei to ne nhum! Se fos se clo ro qui na ou
iver mec ti na, tu do bem. Mas, va ci na? On de já se viu? Cha ma es se
Quei ro ga aí. Quei ro ga foi, ou viu as ins tru ções e se pre pa rou pa ra a
ba ta lha de cri ar obs tá cu los à ideia de va ci nar os miú dos. E com
que dis po si ção o mi nis tro pôs um co le te à pro va de ba la, vis to so
ca pa ce te à pro va de pe dras, bo tas à pro va de ne ve e cor reu a dar
en tre vis tas. O ho mem fi cou va len te de pois e con vi ver com o dr.
Mes si as.

As doi di ces de Bol so na ro im pres si o nam não ape nas por se rem
doi di ces. Elas re ve lam tam bém seu qui nhão imen so de bur ri ce.
Que rem ver? Qual can di da to a car go ele ti vo se ria ca paz de ne gar,
além de le, nes tes di as, va ci na ção a cri an ças, na cir cuns tân cia atu- 
ais de uma pan de mia mas sa cran te e, ain da, con si de ran do o há bi- 
to en rai za do en tre os bra si lei ros de va ci na rem seus fi lhos? Quais
mães e pais, avós e avôs aplau di ri am a ideia de dei xar fi lhos e ne- 
tos sem pro te ção con tra o ví rus? Sem pre ha ve rá uma aqui ou ou- 
tra ali, mas se rão pou cas mui to pou cas as mães e avós a se com- 
por ta rem as sim, por mui tas ra zões mis te ri o sas e in com pre en sí- 
veis. De ve ria, ra ci o nal men te, ser in te res se do pre si den te agra dá-
las e as sim ga nhar seus vo tos na elei ção pre si den ci al de 2022. O
con trá rio, po rém, é mais pro vá vel de acon te cer, a per da des ses
vo tos pa ra ou tros can di da tos. Faz sen ti do? Al guns di rão que a
bur ri ce nas ce da ma lu qui ce. Ou tros, que a ma lu qui ce, sim, nas ce
da bur ri ce. De ci dam, por fa vor.

Ve jam mais. O sul da Bahia te ve vá ri as de su as ci da des inun da- 
das por um vo lu me de chu vas pou cas ve zes vis to na que la re gião
em mui tos anos. Mi lha res de pes so as, em sua mai or par te po bres,
per de ram to dos os seus mo des tís si mos per ten cen tes, cen te nas
mor re ram nes sas águas de fil me ca tás tro fe e o pre si den te faz o
quê? Na da. Di go mal. Faz tu do. Tu do o que um ci da dão co mum
faz, quan do es tá de fé ri as: pas seio de bar co e de jet ski, dan ça funk
com par ças, uma cer ve ji nha… Se di ver te sem uma pa la vra de so li- 
da ri e da de ao po vo da Bahia. De que ele des can sa? Se não tra ba- 
lha, co mo po de es tar can sa do?

Es se é ou tro in di ca ti vo de bur ri ce. Qual quer can di da to es ta ria
com os bai a nos às pri mei ras no tí ci as da tra gé dia. Mas ele de ve ser
afas ta do por ou tro mo ti vo: é um in di fe ren te ao so fri men to alheio,
é um so ci o pa ta.

São Luís, quinta-feira, 30 de dezembro de 2021
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Segundo meteorologistas, radares preveem fortes chuvas para os próximos dias nos
Estados de Goiás, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo.

O que cau sa es sa chu va?

APÓS INUNDAÇÕES NA BAHIA

Meteorologia prevê
chuvas fortes no Sudeste

D
e pois de for tes chu vas te- 
rem dei xa do um ras tro de
des trui ção no sul da Bahia,
com mais de 20 mor tes, mi- 

lha res de de sa bri ga dos e ci da des in- 
tei ras ala ga das, ago ra a pre vi são é de
tem po rais pa ra o Su des te. Se gun do
me te o ro lo gis tas, ra da res pre ve em for- 
tes chu vas pa ra os pró xi mos di as nos
Es ta dos de Goiás, Mi nas Ge rais, São
Pau lo, Rio de Ja nei ro e Es pí ri to San to.

De acor do com o me te o ro lo gis ta
Fran cis co de As sis, do In met (Ins ti tu to
Na ci o nal de Me te o ro lo gia), es pe ra-se
que as chu vas di mi nu am na Bahia,
nor te de Mi nas Ge rais e mi grem pa ra
re giões mais ao sul.

“A par tir des ta quar ta-fei ra (29/12),
a chu va vai se con cen trar em Mi nas
Ge rais, prin ci pal men te na re gião do
Va le Je qui ti nho nha, Es pí ri to San to,
Rio de Ja nei ro e São Pau lo. A pre vi são
é que cho va de ma nei ra sig ni fi ca ti va

nos pró xi mos di as, in clu si ve na pas sa- 
gem de ano”, afir mou As sis.

Por con ta des se gran de vo lu me de
chu vas, a ex pec ta ti va é que as tem pe- 
ra tu ras tam bém cai am e se man te- 
nham ame nas em to do o Su des te. Se- 
gun do o In met, a pre vi são é que os
termô me tros não pas sem dos 23°C
em São Pau lo na sex ta-fei ra (31/12),
vés pe ra do Ano No vo, com mí ni ma
pre vis ta de 16°C.

De acor do com os me te o ro lo gis tas
ou vi dos pe la re por ta gem, a pre vi são é
que cho va cer ca en tre 100 e 200 mm
até o pró xi mo do min go (2/1), a mes- 
ma quan ti da de es pe ra da pa ra o mês
in tei ro de de zem bro.

Pa ra efei to de com pa ra ção, uma
das lo ca li da des mais atin gi das pe las
inun da ções na Bahia, a ci da de de
Ilhéus, re gis trou no dia de Na tal des te
ano mais chu va (136mm) do que o
acu mu la do du ran te o mês de de zem- 
bro in tei ro em 2020 (118mm) e em
2018 (131mm).

Mas um vo lu me tão gran de de chu- 
vas tam bém de ve cau sar trans tor nos
nas re giões.

Es pe ra-se que ocor ram ala ga men- 
tos em di ver sas ci da des, co mo as ca- 
pi tais São Pau lo e Be lo Ho ri zon te. A
sequên cia de di as chu vo sos de ve en- 
char car o so lo o que po de pro por ci o- 
nar con di ções pa ra des li za men tos de
ter ra.

A De fe sa Ci vil dos Es ta dos de Goiás,
Mi nas Ge rais, Es pí ri to San to e São
Pau lo pa ra sa ber se elas pre pa ra ram
al gum es que ma es pe ci al pa ra as chu- 
vas dos pró xi mos di as, ain da não se

ma ni fes ta ram so bre a si tu a ção.

De acor do com o me te o ro lo gis ta
Fran cis co de As sis, há um sis te ma de
ar quen te con cen tra do en tre o sul da
Bahia e nor te de Mi nas Ge rais, que vai
co me çar a des cer. Nes se mo vi men to,
es sa mas sa en con tra rá uma fren te fria
que es tá se for man do no Sul do país.

O en con tro da mas sa quen te e úmi- 
da com a fria vai cau sar as for tes chu- 
vas pre vis tas. A mai or in ten si da de se- 
rá re gis tra da em Goiás, São Pau lo, Mi- 
nas Ge rais e Rio de Ja nei ro. Mas tam- 
bém de ve ha ver pre ci pi ta ções aci ma
da mé dia in clu si ve no Dis tri to Fe de- 
ral.

Por ou tro la do, o gran de vo lu me de
chu va pre vis ta pa ra os pró xi mos di as
na re gião en tre o sul de Mi nas Ge rais e
nor te de São Pau lo de ve con tri buir
pa ra o au men to do ní vel dos prin ci- 
pais re ser va tó ri os pau lis tas.

De acor do com o Por tal dos Ma- 
nan ci ais, da Sa besp, os prin ci pais re- 
ser va tó ri os que abas te cem a Gran de
São Pau lo es ta vam com 37,8% da sua
ca pa ci da de to tal na ma nhã des ta ter-
ça-fei ra (28/12). No mes mo dia de
2020, o si te apon ta va 45,9%.

“Com cer te za de ve rá cau sar um pe-
que no alí vio no ní vel das re pre sas, ca-
so es sa quan ti da de de chu va se con- 
fir me nes sa re gião das ca be cei ras dos
ri os que abas te cem o sis te ma Can ta- 
rei ra, prin ci pal men te no Sul de Mi-
nas”, dis se o me te o ro lo gis ta Fran cis co
de As sis.

ORIENTE MÉDIO

Israel bombardeia Gaza após disparos do Hamas

O EXÉRCITO ISRAELENSE BOMBARDEOU VÁRIOS LOCAIS DO MOVIMENTO ISLAMITA HAMAS QUE GOVERNA NA FAIXA DE GAZA

O exér ci to is ra e len se bom bar de ou,
nes ta quar ta-fei ra (29), vá ri os lo cais
do mo vi men to is la mi ta Ha mas, que
go ver na na Fai xa de Ga za, após dis pa- 
ros pro ce den tes do en cla ve pa les ti no
que fe ri ram um ci vil is ra e len se, in for- 
ma ram fon tes lo cais.

O ata que do exér ci to is ra e len se, di- 
re ci o na do a qua tro pon tos das bri ga- 
das Al Qa sam, o bra ço ar ma do do Ha- 
mas, fe riu dois agri cul to res, se gun do
in for ma ram à AFP fon tes de se gu ran- 
ça em Ga za. O in ci den te ocor reu no
úl ti mo dia de um trei na men to das
fac ções ar ma das em Ga za.

Se gun do um co mu ni ca do do exér- 
ci to is ra e len se, os dis pa ros dos tan- 
ques apon ta ram con tra vá ri os pos tos

mi li ta res do Ha mas no nor te de Ga za,
e fo ram lan ça dos de pois que um ci vil
is ra e len se foi fe ri do per to da cer ca
que se pa ra Is ra el do en cla ve pa les ti- 
no, sub me ti do a um blo queio.

Pou co an tes, o exér ci to in di cou que
um ci vil fi cou “le ve men te” fe ri do por
ti ros pro ce den tes do nor te do ter ri tó- 
rio pa les ti no, mas não es pe ci fi cou em
quais cir cuns tân ci as acon te ceu “es se
ata que”.

Is ra el e Ha mas tra va ram

uma guer ra de on ze di as

em maio, seu quar to

con fli to des de que o

mo vi men to is la mi ta

ar ma do as su miu o

po der em Ga za.

No fi nal de maio, foi ins tau ra do um
ces sar-fo go bas tan te frá gil e des de en- 
tão fo ram lan ça dos so men te on ze
pro jé teis de Ga za ao ter ri tó rio is ra e-
len se, in for mou o exér ci to em seu re- 
la tó rio anu al nes ta quar ta-fei ra.

PANDEMIA

EUA registra recorde de
casos diários de covid

NAS ÚLTIMAS 24 HORAS FORAM 265.427 NOVOS CASOS

Em meio à quin ta on da da co vid-19, re la ci o na da com
a va ri an te ômi cron, os Es ta dos Uni dos re gis tra ram, nas
úl ti mas 24 ho ras, uma mé dia re cor de de 265.427 no vos
ca sos diá ri os – in for mou a Uni ver si da de Johns Hop kins
nes ta quar ta-fei ra (29). Nos úl ti mos se te di as, a mé dia
diá ria de no vos ca sos su pe rou o re cor de de 251.989 in- 
fec ções al can ça do du ran te a ter cei ra on da, em ja nei ro
de 2021.

A ômi cron já é a va ri an te do mi nan te nos Es ta dos Uni- 
dos, de acor do com os Cen tros de Pre ven ção e Con tro le
de Do en ças (CDC). Foi res pon sá vel por em tor no de 59%
dos no vos ca sos na se ma na que ter mi nou em 25 de de- 
zem bro. Es sa agên cia fe de ral de saú de pú bli ca re vi sou
dras ti ca men te pa ra bai xo su as es ti ma ti vas da se ma na
an te ri or (en cer ra da em 18 de de zem bro): de 73% de
ômi cron pa ra 22,5% (da do cor re to).

A cur va de no vas in fec ções caiu en tre o iní cio de se- 
tem bro e o fi nal de ou tu bro de pois de uma quar ta on da
cau sa da pe la va ri an te del ta. Vol tou a su bir, há dois me- 
ses, e ago ra dis pa rou, com a ômi cron, uma va ri an te al ta- 
men te con ta gi o sa. 

No mo men to, a cur va de in ter na ções tam bém es tá
au men tan do, com cer ca de 9.000 en tra das diá ri as de
no vos pa ci en tes com co vid-19 nos Es ta dos Uni dos. De
qual quer mo do, in di cam os da dos do CDC, ain da se es tá
lon ge das 16.500 hos pi ta li za ções re gis tra das no iní cio de
ja nei ro de 2021. Ho je, cer ca de 1.200 pes so as mor rem de
co vid-19, em mé dia, to dos os di as no país. Há um ano, o
te to era de cer ca de 3.400 óbi tos.

O mun do ba teu no vos re cor des de in fec ções nos úl ti- 
mos se te di as, com uma mé dia de mais de 935.000 ca sos
diá ri os de co vid-19, de tec ta dos de 22 a 28 de de zem bro,
con for me ba lan ço da AFP fei to com ba se em da dos ofi- 
ci ais.

SUDÃO

Quase 2.000 toneladas de
ajuda alimentar roubadas

GRUPO ARMADO SAQUEOU ALIMENTOS QUE FORAM DOADOS

DANIEL SLIM

Um gru po ar ma do sa que ou cer ca de 2.000 to ne la das
de aju da do Pro gra ma Mun di al de Ali men tos (PMA) em
Dar fur, uma re gião do oes te do Su dão de vas ta da pe la vi- 
o lên cia – dis se um fun ci o ná rio des te pro gra ma no país
nes ta quar ta-fei ra (29) à AFP.

“Es ta mos ava li an do o que foi rou ba do de han ga res
que con ti nham cer ca de 1.900 to ne la das de ali men tos”,
afir mou a mes ma fon te.

Na ter ça-fei ra à noi te, “por vol ta das 20h (ho rá rio lo- 
cal), ou vi mos vá ri os ti ros ao les te de Al Fasher”, ca pi tal
de Dar fur-Nor te, re la tou por te le fo ne à AFP o mo ra dor
Moha med Sa lem.

Na se ma na pas sa da, o se cre tá rio-ge ral da ONU, An tó- 
nio Gu ter res, já ha via con de na do “os sa ques e a vi o lên- 
cia” re gis tra dos per to de uma an ti ga ba se lo gís ti ca da or- 
ga ni za ção em Al Fasher. Es ta ins ta la ção foi en tre gue às
au to ri da des lo cais no iní cio des te mês.

Dar fur é uma vas ta re gião re gu lar men te aba la da por
con fron tos, pro vo ca dos, so bre tu do, por dis pu tas ter ri- 
to ri ais, ou pe la di fi cul da de de aces so à água.

So fre uma lon ga guer ra que dei xou pe lo me nos
300.000 mor tos e 2,5 mi lhões de des lo ca dos des de 2003,
con for me a ONU.

O Tri bu nal Pe nal In ter na ci o nal (TPI) exi ge jul gar o di- 
ta dor Omar Al Bashir, de pos to em 2019, por “ge no cí dio”
e por cri mes con tra a hu ma ni da de.

São Luís, quinta-feira, 30 de dezembro de 2021
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A Casa Civil do Estado do Maranhão, por meio do seu Pregoeiro substituto, torna público aos interessados 

que realizará licitação na modalidade Pregão, sob a forma Presencial, de nº 015/2021 - CSL/CC, cujo 

objeto trata da contratação de empresa para os serviços de telefonia móvel pessoal, com fornecimento de 

aparelhos celulares, em regime de comodato, para atender as necessidades da Casa Civil do Estado do 

Maranhão. O recebimento e a abertura dos envelopes de Proposta de Preços e Documentação de 

Habilitação serão em Sessão Pública a ser realizada às 9h30 do dia 13 de janeiro de 2022, na Sala de 

Licitações da Casa Civil, localizada no nono andar do Edifício João Goulart, situado na Av. Pedro II, s/n, 

Centro, nesta Capital. O Edital Alterado e seus anexos estão à disposição dos interessados na sala da 

Comissão Setorial de Licitação, de 2ª a 6ª feira, das 8h às 19h, onde poderão ser consultados e obtidas 

cópias gratuitamente. Esclarecimentos adicionais deverão ser protocolados na Comissão Setorial de 

Licitação no horário de expediente. O Aviso de Licitação assim como cópia do Edital estarão também 

disponíveis para consulta no site da Casa Civil www.casacivil.ma.gov.br.

São Luís, 28 de dezembro de 2021

Adilson Abreu Ribeiro

Pregoeiro substituto/CC

ESTADO DO MARANHÃO
CASA CIVIL

COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2021 - CSL/CC
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 187.348/2021 - CC

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI

CNPJ (MF): 06.151.419/0001-20

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI/MA. AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2021/CPL/
PMB. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0075/2021. A Prefeitura Municipal de Bacuri - MA, através de seu Pregoeiro 
Oficial, torna público aos interessados que realizará às 09:00horas do dia 14 de Janeiro de 2022, na sala da Comissão 
Permanente de Licitação/CPL, sit. à Av. 07 de Setembro, n.º 210, Centro, Bacuri - MA, Licitação na modalidade Pre-
gão Eletrônico, para registro de preços - SRP, do tipo menor por lote, para a contratação de empresa especializada na 
prestação de serviços de cerimonial e organização de eventos para a Prefeitura Municipal de Bacuri/MA, na forma da 
Lei nº 10.520/2002, e 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 condições, 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 gratuita-
mente 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, situada 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 protoco-
lados na CPL, no endereço acima. Bacuri (MA), 29 de Dezembro de 2021. Linelson Ribeiro Rodrigues - Pregoeiro Oficial

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA
AVISO DE LICITAÇÃO. Tomada de Preços nº 006/2021-CPL/PMC. A Prefeitura Municipal de Carolina, me-
diante o Presidente da Comissão Permanente de Licitação, designado pela Portaria nº 013, de 01 de janeiro de 
2021, torna público que a Tomada de Preços nº 006/2021-CPL/PMC, do tipo Menor Preço, para contratação de 
empresa para realização integral de serviços regulares de manutenção preventiva e corretiva, melhoria e amplia-
ção do sistema de Iluminação Pública do Município, conforme Anexo I do Edital, realizar-se-á em 17.01.2022, 
às 08h30min, na sala da Comissão Permanente de Licitação-CPL, desta Prefeitura, localizada na Praça Alí-
pio Carvalho, nº 50, Centro. CEP 65.980-000 - Carolina/MA.O Edital foi redigido na forma da Lei Federal nº 
10.520/2002, do Decreto Federal nº 3.555/2000, da Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Comple-
mentar n° 147/2014 e pela Lei Complementar nº 155/2016, aplicando subsidiariamente, no que couber, a Lei 
Federal nº 8.666/1993 e demais normas regulamentares pertinentes à espécie; e seus anexos estão à disposição 
dos interessados, de 2º a 6º feira, no horário das 08h às 12h, na Comissão Permanente de Licitação-CPL desta 
Prefeitura ou no site carolina.ma.gov.br. Esclarecimentos adicionais, no mesmo endereço. Carolina/MA, 27 de 
dezembro de 2021. AMILTON FERREIRA GUIMARÃES-Presidente da CPL

                        DEFENSORIA PÚBLICA 
DO ESTADO DO MARANHÃO

                     AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2021-DPE
A Defensoria Pública do Estado do Maranhão-DPE, (UASG 453747) por meio de sua Comissão 
Permanente de Licitação - CPL, torna público que realizará na forma da Lei nº 10.520/2002, Lei 
nº 8.666/1993, Decreto Federal nº 10.024/2019, Lei Complementar nº 123/2006, Decreto Estadual 
36.184/2020 e demais normas pertinentes, licitação por meio do Pregão Eletrônico nº 022/2021-
DPE, visando Registro de Preços para aquisição de 01 (um) VEÍCULO AUTOMOTOR (Cavalo 
Mecânico) destinado a tracionar ou arrastar outro veículo, sendo o conjunto formado pela 
cabine, motor e rodas de tração de um caminhão, conforme proposta nº 17506/2020-Plataforma 
+Brasil – Ministério da Justiça e Segurança Pública, por meio do Fundo de Defesa de Direito 
Difusos, conforme especifi cações do Termo de Referência, anexo I do edital. Data/Hora 
Abertura do Certame: dia 18/01/2022 à 09:00 horas, a ser realizado no portal Comprasnet, 
pelo site www.comprasgovernamentais.gov.br. O Edital se encontrará à disposição dos 
interessados a partir do dia 05/01/2022, nas páginas: defensoria.ma.def.br; www.tce.ma.gov.br e 
www.comprasgovernamentais.gov.br. São Luís, 28/dezembro/2021. Comissão Permanente de Licitação.

FEDERAÇÃO MARANHENSE DE SKATE
EDITAL DE PUBLICAÇÃO CHAPAS INSCRITAS, 

COMISSÃO E REGRAS ELEITORAS

Pelo presente Edital de Publicação, o presidente signatário, membro eleito 
na última diretoria desta Federação, comunica que, encerrado o prazo para 
inscrição de chapas a concorrerem na eleição de nova diretoria e conselho 
fiscal, a ser realizada aos 21 dias do mês de janeiro do ano de 2022, foi 
registrada uma única chapa: Chapa União. Fica aberto o prazo de 05 dias 
contados desta publicação para eventual impugnação de candidaturas. A 
eleição far-se-á por uma comissão eleitoral definida pela última diretoria 
eleita composta por: Rodrigo R. Maluf, Sandro P. Sibalde e Jean Carlos 
Pacheco. As regras eleitoras estão previstas no Estatuto da Federação Ma-
ranhense de Skate, Título II, Capítulo II Do Processo Eleitoral, podendo 
ser solicitada através do e-mail femaskate@gmail.com. 

FEDERAÇÃO MARANHENSE DE SKATE
Paulo Renato Pereira Pires 

Presidente

ESTADO DO MARANHÃO - MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico nº 59/2021
Processo n° 12059/2021

Objeto: “Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de confecção de carimbos 

comuns (em resina), tipo chancela e carimbos autoentintados, de chaves e cópias, bem como abertura, troca 

e conserto de fechaduras em geral, e ainda mudança de segredo, incluído nos serviços prestados todo o ma-

terial necessário à sua elaboração, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital 

e seus anexos.”; Abertura: 12/01/2022, às 10h (horário de Brasília-DF); Local: Site do Portal de Compras 

do Governo Federal: www.compras.gov.br. Informações: Procuradoria-Geral de Justiça, situada à Avenida 

Prof. Carlos Cunha, nº 3261, Calhau, São Luís-MA. CEP: 65076-820; E-mail: licitacoes@mpma.mp.br; 
Fones: (98) 3219-1645 e 3219-1766.

São Luís-MA, 29 de dezembro de 2021.

JOSÉ LINDSTRON PACHECO
Pregoeiro Oficial

CPL/PGJ-MA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANO DO MARANHÃO
DECISÃO. Por meio deste, e pelos poderes conferidos a mim, REVOGO a licitação Pregão Eletrônico 

nº 12/2021, oriundo do processo administrativo nº 42/2021, pelo decurso do prazo de validade das 

cotações de pequisa de mercado, fato que se consumou em 18/12/2021. Serrano do Maranhão/MA, 

28 de dezembro de 2021. Atenciosamente, Ramiro José Saif Campos. Secretário Municipal de Saúde.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA - MA

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 022/2021. AVISO 
DE LICITAÇÃO: A Prefeitura Municipal de Presidente Dutra/MA, torna público 
que realizará Licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 022/2021. Objeto: Re-
gistro de Preços para eventual e futura Contratação de empresa especializada em 
confecção e serviços de malharia em geral, destinados a atender as necessidades 
das diversas Secretarias do Município de Presidente Dutra - MA. REALIZAÇÃO: 
12/01/2022 às 09:00 horas DIPLOMA LEGAL: Lei nº 10.520/2002 com aplicação 
subsidiária da Lei nº 8.666/93 e suas alterações. OBSERVAÇÕES: O Edital estará 
disponível na íntegra, no endereço eletrônico: www.compraspresidentedutra.com.
br e na Plataforma SACOP-TCE/MA. Presidente Dutra, 22 de dezembro de 2021. 
Otávio Renan Meneses Delmondes Santana – Pregoeiro Municipal. Presidente 
Dutra – MA. Em 22 de dezembro de 2021. Otávio Renan Meneses Delmondes 
Santana - Pregoeiro Municipal.

REQUERIMENTO DE LICENÇA AMBIENTAL

A Suzano SA., CNPJ 16.404.287/0222-05, torna públi-

co que requereu junto à Secretaria de Estado de Meio 

Ambiente e Recursos Naturais (SEMA), a Licença de 

Operação – LO para a atividade de operação de Posto 

de Abastecimento, localizado na Unidade Industrial de 

Fabricação de Papel e Celulose no município de Impera-

triz/MA, conforme e-processo SEMA N° 250046/2021.

COMUNICAÇÃO

SUZANO S.A, torna público que RECEBEU da Se-
cretaria Estadual de Meio Ambiente e Recursos Na-
turais – SEMA/MA a Licença Ambiental de Regulari-
zação – LAR nº 1244110/2021 para extração mineral 
a ser realizada numa área total de 11,0345 hectares 
na Fazenda São Francisco localizada em Bom Jesus 
das Selvas/MA, como forma de dar subsídios às eta-
pas de manutenção e pavimentação de estradas do 
projeto Florestal da Suzano S/A, conforme processo 
157152/2021.
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O Governo do Maranhão enviou equipes do Corpo de Bombeiros para atender regiões
em torno dos rios Tocantins, Parnaíba e Mearim

REGIÃO TOCANTINA

Bombeiros auxiliam
em enchentes no MA 

M
u ni cí pi os com his tó ri co 
de ocor rên ci as de en- 
chen tes, por con ta do pe- 
río do chu vo so, já re ce- 

bem aten di men to das equi pes do 
Cor po de Bom bei ros Mi li tar do Ma ra- 
nhão (CBM MA). 

Ci da des nas re giões em tor no dos 
ri os To can tins, Par naí ba e Me a rim já 
sen tem os efei tos das chu vas. Na lis ta 
es tão Pe drei ras, For mo sa da Ser ra Ne- 
gra, Im pe ra triz e Be ne di to Lei te. A De- 
fe sa Ci vil, ór gão do CBM MA, mo ni to- 
ra as ci da des pa ra pre ven ção de aci- 
den tes e pres ta au xí lio a de sa bri ga- 
dos.

De vi do à cheia do Rio To can tins, 
em Im pe ra triz, apro xi ma da men te 85 
fa mí li as es tão de sa bri ga das. Des tas, 
62 es tão em abri gos ce di dos pe las 
pre fei tu ras; e ou tras 23, con si de ra das 
de sa lo ja das, pre ci sa ram se abri gar 
com pa ren tes e ami gos. “Fo ram ini ci- 
a dos tra ba lhos pa ra re ti ra da de mo ra- 
do res pró xi mos às mar gens do rio. O 
fa tor com pli ca dor é o gran de vo lu me 
de água”, fri sa o co man dan te ge ral do 
CBM MA, co ro nel Cé lio Ro ber to de 
Araú jo.

EM IMPERATRIZ, APROXIMADAMENTE 85 FAMÍLIAS ESTÃO DESABRIGADAS

A si tu a ção em Im pe ra triz é a que 
re quer mais aten ção pois o ní vel do 
Rio To can tins che ga per to dos no ve 
me tros aci ma do nor mal: 8,64m. O 
aler ta se es ten de a Be ne di to Lei te, on- 
de a cheia do Rio Par naí ba dei xou re- 
si dên ci as sub mer sas; Pe drei ras, que já 
es tá sob mo ni to ra men to dos Bom bei- 
ros, por con ta da cheia do Rio Me a- 
rim, que ocor re no pe río do de chu vas 
e a ci da de so fre com as en chen tes. Em 
For mo sa da Ser ra Ne gra, qua tro fa mí- 
li as es tão de sa bri ga das e já es tão sen- 
do as sis ti das pe los Bom bei ros.

O co man dan te Cé lio Ro ber to cha- 
ma a aten ção pa ra o au men to do ní vel 
do Rio To can tins, de vi do à con ti nui- 
da de das chu vas, mas ga ran te que o 
pla ne ja men to se gui do tem da do re- 
sul ta dos e pos si bi li ta do o res ga te se- 
gu ro das pes so as. “Es ta mos com a si- 
tu a ção con tro la da pa ra po der fa zer o 
des lo ca men to das fa mí li as, sem gran- 

É

des ris cos. É um des con for to pa ra as 
fa mí li as, por dei xa rem seu lar, mas 
não há mo ti vos pa ra pre o cu pa ções. O 
Go ver no, por meio do Cor po de Bom- 
bei ros, es tá tra ba lhan do pa ra ga ran tir 
a se gu ran ça da po pu la ção ri bei ri nha”, 
afir mou.

So bre a ação dos bom bei ros ma ra-
nhen ses em apoio aos mu ni cí pi os 
que ti ve ram pre juí zos com as chu vas 
na Bahia, o co man dan te Cé lio Ro ber- 
to in for mou que 16 mi li ta res da cor- 
po ra ção es tão na fren te de tra ba lho 
pa ra mi ni mi zar os de sas tres e tam- 
bém no aco lhi men to de pes so as. Ao 
me nos 19 ci da des da re gião fo ram 
atin gi das por tem po rais. “Foi uma ori- 
en ta ção do go ver na dor Flá vio Di no e 
nos so in tui to é ser vir, se ja on de for 
pre ci so”, des ta cou.

Na Bahia, apro xi ma da men te 4,2 
mil pes so as es tão de sa bri ga das e mais 
de 11,2 mil es tão de sa lo ja das.

SAÚDE

Governo contabiliza 1.000 cirurgias no Aquiles Lisboa

O HOSPITAL, SITUADO NA REGIÃO DO BONFIM, É REFERÊNCIA NO TRATAMENTO DA HANSENÍASE NO MARANHÃO 

O Go ver no do Es ta do já re a li zou
1.000 ci rur gi as no Hos pi tal Aqui les
Lis boa, uni da de que com põe a re de
es ta du al de saú de. O hos pi tal, si tu a do
na re gião do Bon fim, é re fe rên cia no
tra ta men to da han se nía se no Ma ra- 
nhão e, com in ves ti men tos da Se cre- 
ta ria de Es ta do da Saú de (SES), des de
ju lho des te ano, pas sou a con tar com
du as sa las de cen tro ci rúr gi co. “É um
mar co im por tan te não só pa ra a his tó- 
ria da uni da de co mo pa ra os mo ra do- 
res da re gião, que pas sa ram a con tar
com mais es te ser vi ço. Fru to de in ves- 
ti men tos do Go ver no, as ci rur gi as no
Aqui les Lis boa be ne fi ci am quem
aguar da por um pro ce di men to, ain da
mais ago ra que es ta mos re to man do
os ser vi ços que fi ca ram sus pen sos por
con ta da pan de mia”, des ta ca o se cre- 
tá rio de Es ta do da Saú de, Car los Lu la.

De ju lho a de zem bro de 2021, fo- 
ram re a li za dos 1.022 pro ce di men tos
ci rúr gi cos na uni da de, ad mi nis tra da
pe la Em pre sa Ma ra nhen se de Ser vi- 
ços Hos pi ta la res (Em serh). “Es sas du- 
as sa las de cen tro ci rúr gi co no Aqui les
têm si do im por tan tís si mas pa ra me- 

lho rar o flu xo de aten di men tos na ca- 
pi tal. Ao mes mo tem po, re for ça nos so
com pro mis so de en tre gar di a ri a men- 
te ser vi ço pú bli co de saú de de qua li- 
da de, sal van do mui tas vi das”, pon tu- 
ou o pre si den te da Em serh, Mar cos
Gran de.

Com du as sa las de cen tro ci rúr gi co
em ple no fun ci o na men to, nes ta se- 
ma na foi re a li za da a pri mei ra ci rur gia
neu ro ló gi ca na uni da de de saú de:
uma mi cro neu ro li se de ner vo pe ri fé- 
ri co, pro ce di men to in di ca do em ca- 
sos de com pres são ner vo sa. A equi pe,
com pos ta pe los neu ro ci rur giões
Bráu lio Gal di no de Araú jo, Luís Fer- 
nan do Jú ni or e Thi a go Tei xei ra, foi
res pon sá vel pe lo pro ce di men to, re a li- 
za do na ter ça-fei ra (28).

O neu ro ci rur gião Bráu lio Gal di no
ex pli ca que es sa com pres são nos ner- 
vos pe ri fé ri cos é uma se que la que po- 
de apa re cer an tes do di ag nós ti co ou
no pós-tra ta men to. Com is so, os pa ci- 
en tes têm per da da fun ção mo to ra,
de for mi da de e sen tem mui tas do res.
Is so di fi cul ta a in clu são so ci al, ten do
em vis ta a do en ça ain da ser mui to es- 

tig ma ti za da e a in ca pa ci da de ao tra- 
ba lho. “Foi um gran de avan ço a re a li- 
za ção des sa ci rur gia no Aqui les. Que- 
re mos ago ra ser re fe rên cia tam bém
em ci rur gi as de neu ro pa ti as por han-
se nía se. Es sa com pres são nos ner vos
afe ta a sen si bi li da de e cau sa dor. Com
a ci rur gia, es se pa ci en te tem me lho ra
na qua li da de de vi da, na fun ção mo- 
to ra e sen si ti va. Es sa pri mei ra ci rur gia
foi um su ces so. O pa ci en te já es tá de
al ta e en ca mi nha do pa ra re a bi li ta- 
ção”, re la tou Bráu lio Gal di no.

Pa ra a di re to ra da uni da de, o Hos-
pi tal Aqui les Lis boa nos úl ti mos anos
tem con tri buí do com a as sis tên cia
pú bli ca gra tui ta e de qua li da de na re- 
de de saú de do Es ta do. “Fo ram mui tos
avan ços em 2021. Fe cha mos o mês de
de zem bro com mais de 1.000 ci rur gi-
as re a li za das. Es sa se ma na, re a li za- 
mos a pri mei ra ci rur gia de neu ró li se,
que é uma neu ro ci rur gia que se tra ta
de uma de man da do pro gra ma de
han se nía se que es tá sen do aten di da”,
afir mou a di re to ra ge ral do Hos pi tal
Aqui les Lis boa, Natha lia do Va le Car- 
va lho de Araú jo.

Fes ta da mú si ca ma ra nhen se

Se le ci o na das

Fes ti val de Mú si ca Tim bi ra
en cer ra pre mi an do
es co lha do jú ri po pu lar

Em sua úl ti ma eta pa, o Fes ti val de Mú si ca Tim bi ra 80
anos – Prê mio Cris tó vão Alô Bra sil pre mi ou a com po si- 
ção mais vo ta da pe lo jú ri po pu lar. Fo ram 12 con cor ren- 
tes se le ci o na das e o po vo – mais de 5 mil vo tan tes – ele- 
geu a can ção ‘Meu Dom’, de Be ne di to Nu nes, An dréa
Fra zão (in tér pre te e com po si to ra) e Be to Sil va co mo fa- 
vo ri ta, le van do o prê mio de R$ 3,5 mil. O re sul ta do do
fes ti val foi di vul ga do du ran te a trans mis são do pro gra- 
ma Coi sa Nos sa, apre sen ta do por Jo sé Rai mun do Ro dri- 
gues, na No va 1290 Rá dio Tim bi ra AM.

O di re tor da emis so ra, Rob son Paz, pon tu ou o le ga do
do fes ti val pa ra a mú si ca ma ra nhen se. “O Fes ti val de
Mú si ca Tim bi ra dei xa co mo le ga do uma pro du ção mu- 
si cal iné di ta e mui to va lo ro sa. Jo vens e ta len to sos ar tis- 
tas, que ti ve ram no fes ti val opor tu ni da de ím par de apre- 
sen ta ção e, so bre tu do, a exe cu ção de su as obras mu si- 
cais no rá dio e em vá ri as pla ta for mas di gi tais. Con tri bui
com a po lí ti ca pú bli ca de cul tu ra, im ple men ta da pe lo
go ver na dor Flá vio Di no, de va lo ri za ção da mú si ca pro- 
du zi da no Ma ra nhão, além dos nos sos jo vens e ex pe ri- 
en tes com po si to res, in tér pre tes e ins tru men tis tas. Nos- 
so ob je ti vo é pe re ni zar a re a li za ção do Fes ti val, tor nan- 
do-o per ma nen te no ca len dá rio cul tu ral do nos so Es ta- 
do”, ava li ou.

O co or de na dor do fes ti val, com po si tor e mú si co ma- 
ra nhen se, Jo si as So bri nho, ava li ou a im por tân cia da
pro du ção. “O fes ti val cum priu mui to bem seus ob je ti vos
ge rais, den tre eles des ta co fa zer com que as mú si cas se- 
le ci o na das che gas sem ao pú bli co das for mas mais di- 
ver sas pos sí veis. As sim, o re per tó rio foi lar ga men te dis- 
po ni bi li za do, atra vés das vá ri as pla ta for mas de vei cu la- 
ção mu si cal, na in ter net. Es ta fa se, que en cer rou ho je, é
a da exe cu ção no si te do fes ti val, com de ci são pú bli ca de
me lhor mú si ca. A eta pa com ple men tou to do o pro ces so
ao ele ger a can ção mais que ri da, en tre as que pas se a ram
pe lo re per tó rio do fes ti val”, fri sou.

O fes ti val ce le brou oi to dé ca das de fun da ção da rá dio,
que é a mais an ti ga do Ma ra nhão em ati vi da de, e te ve
co mo mis são di vul gar e a pro du ção mu si cal de ar tis tas
ma ra nhen ses.

O Fes ti val de Mú si ca Tim bi ra 80 anos – Prê mio Cris tó- 
vão Alô Bra sil re ce beu, apro xi ma da men te, 200 ins cri- 
ções dos mais va ri a dos gê ne ros mu si cais. O even to foi
re a li za do pe lo Go ver no do Ma ra nhão, por meio da Rá- 
dio Tim bi ra, Se cre ta ria de Es ta do da Cul tu ra e da As so ci- 
a ção Cul tu ral da Mú si ca do Ma ra nhão, com apoio do
Gru po Ma teus, por meio da Lei Es ta du al de In cen ti vo à
Cul tu ra.

Uma gran de ce rimô nia, reu nin do to dos os ar tis tas
par ti ci pan tes da se le ção e can to res de re no me, foi o
pon to al to da ce le bra ção. O show, re a li za do dia 18 des te
mês, na Con cha Acús ti ca Reynaldo Faray, La goa da Jan- 
sen, con tou com apre sen ta ções es pe ci ais de Gil do mar
Ma ri nho, Fla via Bit ten court e Fauzy Beydoun.

As de mais can ções que con cor re ram ao prê mio na
ca te go ria Jú ri Po pu lar fo ram: Ave Aves sa, de Fe li pe Cos ta
Cruz e La ra Mou ra com in ter pre ta ção de La ra Mou ra;
Bem Que Vim, de Eras mo Di bell, com in ter pre ta ção de
Qué sia e Ra quel; Eh Sau da de, de Ce lia Lei te e Car los
Berg, com in ter pre ta ção de Ce lia Lei te e Car los Berg; Ela
é Qui lom bo la, de Well Ma tos; Es sa Mo ça, de Le na Gar- 
cia; Gi ras sóis, de Chi co Nô, com ele e Jor ge Hen ri que;
Ilha Gran de, de Ti a go Fer nan des e Sa ma ro ne Jr; Me la ni- 
na, de Na to Sil va; Mes tre An to nio Vi ei ra, de Car los Cui- 
ca; Meu Dom, Be ne di to Nu nes, An dréa Fra zão e Be to
Sil va, in ter pre ta da por An dréa Fra zão; Mi nha Voz, de
Qui ri no e João zi nho Ri bei ro, por Qui ri no; e Nas Águas
do Ma ra nhão, de Zé Pau lo Mar chi nhas.

Na pre mi a ção, fo ram di vi di dos mais de R$ 30 mil em
di nhei ro, sen do R$ 10 mil pa ra o 1º lu gar; R$ 7 mil pa ra o
2º lu gar e R$ 5 mil pa ra o 3º lu gar; além de prê mio pa ra
Me lhor Le tra (R$ 3 mil); Me lhor In tér pre te (R$ 3 mil);
Me lhor Mú si ca – Vo ta ção Po pu lar (R$ 3,5 mil). A co mis- 
são jul ga do ra res pon sá vel pe la se le ção das mú si cas, foi
com pos ta de jor na lis tas e ra di a lis tas, com vas ta ex pe ri- 
ên cia na área mu si cal, atu a ção em veí cu los de co mu ni- 
ca ção e pro gra mas do gê ne ro.

São Luís, quinta-feira, 30 de dezembro de 2021

https://banca.oimparcial.com.br/
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O número de prisões representa um aumento de 43,40% com relação ao mesmo
período de 2020, quando foram realizadas 622 prisões em todo o estado do Maranhão

240 ar mas apre en di das

Ho mi ci das e tra fi can tes

Al ter na ti vas

AÇÕES POLICIAIS

Polícia Civil prendeu
892 criminosos em 2021

A
Po lí cia Ci vil, por meio da Su- 
pe rin ten dên cia de Po lí cia Ci- 
vil da Ca pi tal – SPCC, jun ta- 
men te com su as Sec ci o nais e

De le ga ci as vin cu la das, fi na li zou o ano
de 2021 com um to tal de 892 pri sões
re a li za das em to da a re gião me tro po- 
li ta na. O nú me ro re pre sen ta um au- 
men to de 43,40% com re la ção ao mes- 
mo pe río do de 2020, quan do fo ram
re a li za das 622 pri sões.

Ao to do fo ram re a li za das 366 pri- 
sões pre ven ti vas, 235 pri sões em fla- 
gran te, 152 pri sões con de na tó ri as, 29
pri sões tem po rá ri as e 2 pri sões ci vis,
além de 41 cum pri men tos de Man da- 
dos de Pri são re a li za dos pe la De le ga- 
cia da Mu lher e 67 Man da dos cum pri- 
dos pe la Po lin ter.

Além do gran de nú me ro de pri sões,
tam bém fo ram re gis tra das a apre en- 
são de 240 ar mas de fo go, as quais
eram uti li za das por gru pos cri mi no- 
sos pa ra a prá ti ca de di ver sos cri mes
na re gião me tro po li ta na.

Des ta ca ram-se as ope ra ções de
com ba te a fac ções cri mi no sas pra ti- 
can tes de cri mes pa tri mo ni ais, den tre
rou bo de veí cu los, re si dên ci as, co le ti- 
vos e co mér ci os.

Tam bém hou ve um gran de nú me ro
de pri sões de ele men tos acu sa dos de
cri mes de ho mi cí dio e trá fi co de dro- 
gas.

Ou tro gran de des ta que foi a De le- 
ga cia de São Jo sé de Ri ba mar, que em
2021 su pe rou a mar ca de 200 pri sões
na ci da de Bal neá ria.

O de le ga do Car los Ales san dro, Su- 
pe rin ten den te da Ca pi tal, res sal tou
que o gran de nú me ro de pri sões é re- 
sul ta do de um in ten so tra ba lho in ves- 
ti ga ti vo da po lí cia ju di ciá ria, que vem
con se guin do de sar ti cu lar di ver sos
gru pos cri mi no sos que atu am na ca- 
pi tal ma ra nhen se.

In for ma ain da que o tra ba lho con- 
ti nu a rá sen do re a li za do ao lon go de
to do ano de 2022 pa ra que os re sul ta- 

dos se jam ca da vez mais oti mi za dos.

A Po lí cia Ci vil dis po ni bi li za o nú- 
me ro de What sApp 098-98418-5661
pa ra de nún ci as, sen do ga ran ti do o to- 
tal si gi lo. As de nún ci as tam bém po- 
dem ser fei tas pe lo dis que-de nún cia,
atra vés do te le fo ne 098-3223-5800.

2022

Material escolar pode ficar até 30% mais caro
Da qui a pou cos di as 2022 ini cia e

com ele to das as des pe sas de co me ço
do ano. E quem tem fi lhos na es co la
tem uma con ta a mais: a com pra do
ma te ri al es co lar, que vai acom pa nhar
a in fla ção e a al ta do dó lar. Se gun do a
As so ci a ção Bra si lei ra de Fa bri can tes e
Im por ta do res de Ar ti gos Es co la res
(AB FI AE), o au men to po de che gar a
30%. “Pa ra 2022, te mos re a jus tes ele- 
va dos em to das as ca te go ri as de ma te- 
ri ais es co la res, va ri an do de 15% a
30%, em mé dia”, afir mou o o pre si- 
den te exe cu ti vo da AB FI AE, Sid nei
Ber ga mas chi.

De acor do com en ti da de, as in dús- 
tri as e os im por ta do res es tão so fren do
es se ano um gran de au men to de cus- 
tos. “São au men tos ele va dos e fre- 
quen tes nas di ver sas ma té ri as-pri mas
co mo, por exem plo, pa pel, pa pe lão,
plás ti co, quí mi cos, em ba la gem, etc.
Pa ra os pro du tos im por ta dos, os prin- 
ci pais im pac tos são a va ri a ção do dó- 
lar no Bra sil, os au men tos de cus tos
na Ásia e a ele va ção dos pre ços de fre- 
tes in ter na ci o nais, de cor ren te da fal ta
de con tai ners. Além dis so, as me di das
an ti dum ping pa ra im por ta ções de lá- 
pis da Chi na, ado ta das pe lo go ver no
bra si lei ro es te ano, au men ta ram os
cus tos na ca te go ria de lá pis”, ob ser- 
vou Ber ga mas chi.

O exe cu ti vo afir mou que ne nhum
pro du to es ca pa rá da al ta de pre ços.
“Pro va vel men te to das as ca te go ri as
de pro du tos so fre rão au men tos de
pre ços”. E mes mo os pro du tos na ci o- 
nais não te rão tan ta pro cu ra, por fal ta
de op ções. “Po de ocor rer al gu ma mi- 
gra ção de vo lu me de pro du tos im por- 
ta dos pa ra na ci o nais, mas em pe que- 
na es ca la. Pa ra a mai o ria dos pro du tos
atu al men te im por ta dos, as op ções de
for ne ci men to na ci o nal são pe que- 
nas”.

Es te ano foi mar ca do por au las hí- 
bri das em di ver sos es ta dos, e com is so
mui tos es tu dan tes re a pro vei ta ram
ma te ri ais es co la res de 2020. Com o

avan ço da va ci na ção e a vol ta às au las
to tal men te pre sen ci al, pe lo me nos na
Edu ca ção Bá si ca, a ex pec ta ti va da en- 
ti da de pa ra 2022 é cau te la.

“Acre di ta mos que a re to ma da das
au las pre sen ci ais na mai o ria dos lo- 
cais no fi nal de 2021 mo vi men tou o
se tor, mas sem atin gir os pa ta ma res
pré-pan de mia. Nos so mer ca do foi um
dos mais atin gi do du ran te a pan de- 
mia, com es co las e co mér cio fe cha- 
dos, com uma que da no va re jo de pa- 
pe la ria su pe ri or a 37%. Ape sar de exis- 
tir uma boa ex pec ta ti va com o re tor no
das au las pre sen ci ais em 2022, os co- 
mer ci an tes do se tor de pa pe la ria es- 
tão cau te lo sos, pois so fre ram mui to
em 2021, quan do não te ve vol ta às au- 
las, mui tas em pre sas es tão em di fi cul- 
da des fi nan cei ras e ou tras en cer ra- 
ram as su as ati vi da des. Além dis so, a
de gra da ção dos ín di ces econô mi cos –
dó lar ele va do, in fla ção em al ta, de- 
sem pre go e bai xo cres ci men to do Pro- 
du to In ter no Bru to (PIB), põe em ris co
os re sul ta dos pa ra nos so seg men to”,
ava lia o exe cu ti vo.

E se os pre ços es ta rão nas al tu ras, o
jei to é bus car al ter na ti vas pa ra eco no- 
mi zar, ex pli ca o eco no mis ta Sér gio Ta- 
va res. “Em pri mei ro lu gar, é im por- 
tan te pes qui sar bas tan te os pre ços,
se ja em lo jas de rua, nos shop ping
cen ters e lo jas on li ne. Os pre ços cos- 
tu mam os ci lar mui to e da do o vo lu me

de itens a se rem com pra dos, a eco no- 
mia po de ser boa pa ra quem tem or-
ga ni za ção e dis ci pli na nes te sen ti do”.

é im por tan te pes qui sar

bas tan te os pre ços, se ja

em lo jas de rua, nos

shop ping cen ters e lo jas

on li ne

Pa ra quem se or ga ni zou, pa gar à
vis ta, em di nhei ro, po de ren der um
bom des con to. “Uma se gun da abor- 
da gem é a ten ta ti va de des con to pa ra
pa ga men to à vis ta ou em di nhei ro,
por exem plo, ca so a com pra te nha va- 
lor re le van te. O va lor à vis ta nun ca po- 
de ser o mes mo do va lor to tal par ce la- 
do. O cli en te de ve per gun tar an tes se o
pre ço à vis ta e o mes mo do pre ço par-
ce la do, o es ta be le ci men to tem o de-
ver de dar des con to pa ra pa ga men to à
vis ta”, ori en ta o di re tor da STa va res
Con sul to ria Fi nan cei ra.

Ou tra for ma de eco no mi zar é con- 
ver sar com ou tros pais, se ja atra vés de
gru pos e fa zer com pras con jun tas em
li vra ri as, edi to ras e no ata ca do. Is so
au men ta a pro ba bi li da de de con se- 
guir pre ços me no res. “Uma úl ti ma al- 
ter na ti va é com prar di re ta men te da
es co la, des de que a co mo di da de não
re pre sen te mai or pre ço em re la ção às
lo jas. Mas, o que é pri mor di al é pes- 
qui sar bas tan te item a item em mai or
nú me ro de es ta be le ci men tos pos sí- 
vel, lis tan do os des con tos e fa ci li ta do-
res na for ma de pa ga men to pa ra a to- 
ma da de de ci são. De pen den do do re- 
sul ta do da pes qui sa, po de ha ver ca sos
em que é mais lu cra ti vo di vi dir a com- 
pra dos itens em vá ri os es ta be le ci- 
men tos”, fi na li za o eco no mis ta.

ANO NO VO

En ten da o sig ni fi ca do
das co res das rou pas

Com a pro xi mi da de das fes tas de Ré veil lon, au men ta
a pro cu ra pe lo que ves tir no mo men to da vi ra da. Não
me nos im por tan te do que o mo de lo da rou pa, a cor é
uma das prin ci pais pre o cu pa ções da que les que pre ten- 
dem atrair bo as ener gi as e até mes mo re a li zar de se jos
no ano que se ini cia.

A es ti lis ta Ali ne Sou to ex pli ca que o bri lho con ti nua
sen do uma apos ta pa ra as fes tas de Ano No vo, co mo o
pra te a do e o dou ra do. 

A ten dên cia, que an tes era re ser va da pa ra aque les lo- 
cais mais gla mo ro sos, ga nha for ça em uma no va rou pa- 
gem, in do pa rar até mes mo nos mo de los de quem pre- 
ten de pas sar a vi ra da na praia. “A gen te tem vis to nas vi- 
tri nes, on de fi ca mais ex plí ci to os gos tos das pes so as, os
dou ra dos e pra te a dos. Até na praia o bri lho tem ido pa ra
os biquí nis e mai ôs, dan do aque la pe ga da mais fashi on
e bem atra ti va”, ex pli ca a es ti lis ta.

A gen te tem vis to nas vi tri nes, on de

fi ca mais ex plí ci to os gos tos das

pes so as, os dou ra dos e pra te a dos

Se gun do ela, dois mo de los são ten dên cia pa ra quem
pre ten de ir pa ra a praia, sem aban do nar o bri lho. São
eles os biquí ni em lu rex, com fi os me ta li za dos, e mi cro- 
pa e tês.

Já pa ra aque las pes so as que pre fe rem co res mo no- 
cro má ti cas pa ra atrair ener gi as, as co res flúor são uma
boa op ção. Apos tan do em um gran de im pac to vi su al, o
es ti lo é pa ra quem não tem me do de ou sar.

Com ba se nos seus de se jos pa ra 2022, in vis ta na com- 
po si ção da pa le ta de co res pa ra rou pas, aces só ri os, es- 
mal te e até rou pa ín ti ma. A es ti lis ta afir ma que a tra di- 
ção das co res é se gui da até mes mo por aque las pes so as
mais cé ti cas. 

“O tão acla ma do bran co, por exem plo, já vi ra até tra- 
di ção pa ra aque la pes soa. Es sas cren ças são tra di ção do
Ano No vo, mes mo que a gen te não acre di te, a gen te faz
uma fe zi nha”, des ta ca a es ti lis ta.

A cor bran ca é una ni mi da de pa ra aque las pes so as
que de se jam atrair ple ni tu de e paz. Por ser a jun ção de
to das as co res, o bran co re no va as ener gi as e afas ta for- 
ças ne ga ti vas.

Ver de men ta água: es ta é a apos ta, in clu si ve dos chi- 
ne ses (que tam bém pos su em o con cei to de co res pa ra o
ré veil lon) pa ra a pas sa gem do ano. Es sa cor es tá in ti ma- 
men te as so ci a da à na tu re za e, pa ra o Ano No vo, re me te
à vi ta li da de e à no va vi da;

Azul ce rú leo: por si só o azul sim bo li za es pe ran ça e
boa saú de. Es se tom mais vi bran te ga ran te um to que de
per so na li da de ao tra je;

Ama re lo-fo go: se gun do os chi ne ses, es ta cor de ve ser
con si de ra da. Sim bo li za a pros pe ri da de e o di nhei ro.
Tam bém co nhe ci da por ser a cor de no vas idéi as, mos- 
tran do o oti mis mo, a es pe ran ça e a po si ti vi da de pa ra o
ano que se ini cia;

Ver me lho-fo go: pas sa a men sa gem de ale gria e am bi- 
ção. Acre di ta-se que tra ga boa sor te e for tu na;

La ran ja: re pre sen ta a cri a ti vi da de. Cor da ener gia e
da co ra gem;

Ro xo: po de ro so e lu xu o so. Pa ra quem quer mais gla- 
mour, es ta é a apos ta cer ta;

Ro sa chi cle te: cor da afe ti vi da de, har mo nia e união;
Bran co: cos tu ma es tar as so ci a do à pu re za e à se re ni- 

da de. Além de re pre sen tar paz, es ta cor sig ni fi ca uma
opor tu ni da de pa ra no vos co me ços.

Pra ta: ele gan te e mo der no. Pa ra quem quer dar uma
re vi ra vol ta na vi da.

O tão acla ma do bran co, por

exem plo, já vi ra até tra di ção pa ra

aque la pes soa. Es sas cren ças são

tra di ção do Ano No vo, mes mo que a

gen te não acre di te, a gen te faz uma

fe zi nha
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Com novas regras, aposentadoria se torna mais difícil a partir do dia 1º. A modalidade
de pedágio de 50% ou 100% do que faltava para se aposentar não sofrerá alteração

PREVIDÊNCIA

Veja com quantos anos
você pode se aposentar

C
o me çam a va ler em 1º de ja- 
nei ro de 2022 as no vas re gras 
de apo sen ta do ria pe lo Ins ti- 
tu to Na ci o nal do Se gu ro So- 

ci al (INSS). As al te ra ções se guem a re- 
for ma da Pre vi dên cia, em vi gor des de 
no vem bro de 2019.

Nes ta ro da da, as mu dan ças con- 
cen tram-se nas re gras de tran si ção 
por pon tos ou por ida de mí ni ma, vol- 
ta das a quem já es ta va no mer ca do de 
tra ba lho an tes da pro mul ga ção da re- 
for ma. Pa ra es se pú bli co, as mo di fi ca- 
ções ocor rem de ma nei ra es ca lo na da, 
ano a ano.

Em re la ção à apo sen ta do ria por 
ida de, a re gra an ti ga es ta be le cia ida de 
mí ni ma de 60 anos pa ra mu lhe res e de 
65 anos pa ra ho mens. Ho je, a tra ba- 
lha do ra com 61 anos, por exem plo, já 
po de pe dir o be ne fí cio ao INSS.

A par tir de ja nei ro de 2022, pre ci sa- 
rá ter 61 anos e seis me ses, sen do que 
até 2023 en cer ra-se o re gi me de tran- 
si ção com o pú bli co fe mi ni no atin gin- 
do os 62 anos pa ra se apo sen tar. No 
ca so dos ho mens, a apo sen ta do ria via 
INSS ape nas por ida de mí ni ma não 
so freu al te ra ções. Ou se ja, é ne ces sá- 
rio che gar aos 65 anos pa ra ob ter a ga- 
ran tia.

No sis te ma atu al, so ma-se o tem po 
de con tri bui ção ao INSS à ida de do 
tra ba lha dor. O re sul ta do des sa con ta 
ge ra uma pon tu a ção, que é a nor ma 
bá si ca pa ra ter aces so à apo sen ta do- 
ria.

No que se re fe re à re gra de tran si- 
ção por pon tos, a par tir de 1º de ja nei- 
ro de 2022, as mu lhe res pre ci sam 
atin gir 89 pon tos e, no ca so dos ho- 
mens, 99 pon tos. No en tan to, é pre ci-

NO SISTEMA ATUAL, SOMA-SE O TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO À IDADE DO TRABALHADOR

so ter, no mí ni mo, 30 anos de pa ga- 
men tos pre vi den ciá ri os (mu lhe res), 
ou 35 anos (ho mens). Atu al men te, o 
va lor mí ni mo é de 89/99 pon tos, com 
vi gên cia até 31 de de zem bro des te 
ano. Ain da de acor do com as re gras de 
tran si ção, a mo da li da de de pe dá gio 
de 50% ou 100% do que fal ta va pa ra se 
apo sen tar não so fre rá al te ra ção. Pe- 
dá gio é o cum pri men to do tem po pa- 
ra ga ran tir a apo sen ta do ria.

No ca so dos tra ba lha do res que já 
es ta vam con tri buin do du ran te a pro- 
mul ga ção da re for ma da Pre vi dên cia, 
se jam eles autô no mos ou ce le tis tas, 
as re gras de tran si ção não mu dam 

com o pas sar dos anos.
Con for me o INSS, as mu lhe res com 

mais de 28 anos de con tri bui ção e os 
ho mens com mais de 33 anos de pa-
ga men tos po de rão op tar pe la apo sen-
ta do ria sem ida de mí ni ma, des de que 
cum pram um pe dá gio de 50% so bre o 
tem po mí ni mo que fal ta va pa ra se 
apo sen tar. Is to é, 30 anos pa ra elas e 
35 anos pa ra eles.

Ou tra re gra é aque la que es ta be le ce 
uma ida de mí ni ma e um pe dá gio de 
100% do tem po que fal ta va pa ra atin- 
gir o mí ni mo exi gi do de con tri bui ção 
(30 anos pa ra mu lhe res e 35 anos pa ra 
ho mens).

NACIONAL 

Cachaças maranhenses são destaque em concurso

As ca cha ças Ca po ti ra e Re ser va do
Zi to, pro du zi das no Ma ra nhão, fo ram
es co lhi das en tre as 250 ca cha ças mais
que ri das do Bra sil, no Ran king Cú pu- 
la da Ca cha ça, anun ci a do nes te mês
de de zem bro, pe los or ga ni za do res do
con cur so. Após dois me ses de vo ta ção
po pu lar, a Cú pu la anun ci ou a lis ta
que in clui as ma ra nhen ses pro du zi- 
das nos mu ni cí pi os de Var gem Gran- 
de e Pas sa gem Fran ca, res pec ti va- 
men te, e que vão pa ra a se gun da fa se
do V Ran king Cú pu la da Ca cha ça, a
ser vo ta da no mês de mar ço. As 250
ca cha ças da lis ta fo ram as mais ci ta- 
das pe los 48.612 vo tan tes va li da dos,
que in di ca ram um to tal de 886 di fe- 
ren tes ró tu los, des con si de ran do as
ca cha ças sem re gis tro le gal.

A ca cha ça Ca po ti ra, de Var gem
Gran de, te ve su as ver sões pra ta e ou ro
ran que a das pe la Cú pu la. Fa bri ca da
ar te sa nal men te, a be bi da é pro du zi da
em alam bi que de co bre e ar ma ze na da
em bar ris de car va lho e grá pia na Fa- 
zen da Bai xi nha, na re gião dos Co cais.
A pa la vra de ori gem in dí ge na sig ni fi ca
“flor do ma to”.

Já a ca cha ça Re ser va do Zi to, oriun- 
da de Pas sa gem Fran ca, te ve três ca- 

cha ças es co lhi das pe lo vo to po pu- 
lar:  ipê, pra ta e ou ro. “A tra di ci o nal é
ar ma ze na da em bar ril de inox; a pra- 
ta, ar ma ze na da em bar ril de car va lho
fran cês e jo ga da em to nel de ma dei ra,
on de pas sa 12 me ses, e in cor po ra cor,
sa bor e aro ma da ma dei ra. A ter cei ra
ran que a da é ar ma ze na da em bar ril de
ipê ama re lo, uma ma dei ra bra si lei ra,
que se vê em to do lu gar, co nhe ci da
por Pau D’ Ar co, com ca rac te rís ti cas
úni cas em ní vel de Bra sil”, ex pli cou
Ge ral do Sil va, um dos ad mi nis tra do- 
res do en ge nho, e fi lho do pro du tor da
ca cha ça, Jo sé Ru fi no da Sil va, o seu Zi- 
to. “Pa ra nós e pa ra a ca cha ça ma ra- 
nhen se é mui to bom, ga ba ri ta a mar- 
ca uma con fi a bi li da de mai or pa ra as
pes so as que que rem con su mir, e ele- 
va o no me da ca cha ça ma ra nhen se a
ní vel na ci o nal”, fri sou.

Se gun do o em pre sá rio, a pro du ção
anu al do alam bi que é de 60 mil li tros,
mas qua se na da é con su mi do no Ma- 
ra nhão.

In dús tria de des ta que
Re pre sen tan tes da Fe de ra ção das

In dús tri as do Es ta do do Ma ra nhão
(FI E MA) e do Sin di ca to das In dús tri as
de Be bi das, Re fri ge ran tes, Água Mi ne- 

ral e Aguar den te do Es ta do do Ma ra-
nhão (Sin di be bi das) co me mo ra ram a
con quis ta, que for ta le ce a in dús tria
de be bi das do Ma ra nhão e é um re co- 
nhe ci men to à qua li da de do que é pro- 
du zi do no Es ta do.

Pa ra o pre si den te do Sin di be bi das,
Jor ge For tes, o des ta que das ca cha ças
ma ra nhen ses no con cur so é um re co- 
nhe ci men to à mag ni tu de do seg men- 
to no Es ta do. “Nos sa in ten ção é dar vi-
si bi li da de, pa ra to da a so ci e da de ma- 
ra nhen se, do que es se pro du to po de
re pre sen tar, in clu si ve, com di vi den- 
dos pa ra o Es ta do, re co lhi men to de
im pos tos e, tam bém, for ta le cen do es-
sa ca deia pro du ti va pa ra os em pre sá- 
ri os”.

As be bi das fi na lis tas vão pa ra a de- 
gus ta ção às ce gas, úl ti ma fa se do con- 
cur so de be bi das, e se rão di vi di das e
ran que a das em três ca te go ri as (bran- 
cas, en ve lhe ci das/ar ma ze na das e
pre mium/ex tra pre mium). A de gus ta- 
ção às ce gas acon te ce em mar ço de
2022, na Ca cha ça ria Ma caú va, em
Ana lân dia (SP).

O Ran king Cú pu la da Ca cha ça tem
apoio do Pa la dar Es ta dão, da So lu ti on
Co mer ci al e da Ca cha ça ria Ma caú va.

Per gun tas e res pos tas

BE NE FÍ CIO

INSS: sai ba tu do so bre
a pro va de vi da pe la
da ta de ani ver sá rio

Pu bli ca da a Por ta ria PRES/INSS nº 1.400, de 27 de de- 
zem bro de 2021, al te ra a Por ta ria PRES/INSS nº 1.366,
de 14 de ou tu bro de 2021 e es ten de os pra zos pa ra re a li- 
za ção da pro va de vi da, além de tra zer o ca len dá rio que
de fi ne as da tas pa ra os be ne fi ciá ri os que não re a li za ram
o pro ce di men to des de o ano de 2020. O do cu men to
tam bém pas sa o iní cio dos blo quei os da com pro va ção
de vi da do mês do ani ver sá rio do be ne fi ciá rio pa ra o
mês de ju lho e au to ri za as ins ti tui ções fi nan cei ras res- 
pon sá veis pe lo pa ga men to a re a li zar a pro va de vi da no
mês an te ri or ao mês de ani ver sá rio do be ne fi ciá rio.

Por que o be ne fi ciá rio pre ci sa fa zer pro va de vi da?
A pro va de vi da é um pro ce di men to con ti do na Lei pa ra
evi tar frau des e pa ga men tos in de vi dos.

Quem de ve fa zer a Pro va de Vi da? 
To das as pes so as que re ce bem be ne fí cio do INSS.

Re ce bo uma pen são ali men tí cia de um be ne fi ciá rio.
Pre ci so re a li zar a pro va de vi da? 
Sim. Quan do o va lor é pa go pe lo INSS o be ne fi ciá rio de ve
re a li zar a pro va de vi da.

Quan do de vo re a li zar a pro va de Vi da do INSS?
A pro va de vi da de ve rá ser re a li za da no mês de ani ver sá- 
rio.

Vou vi a jar no meu ani ver sá rio. Pos so fa zer a Pro va
de vi da an tes? 
Sim, o be ne fi ciá rio po de rá re a li zar a pro va de vi da no
mês an te ri or ou no mês se guin te pa ra não ter o cré di to do
seu be ne fí cio blo que a do.

Exem plo: Se o be ne fi ciá rio faz ani ver sá rio no mês de
se tem bro, a pro va de vi da po de rá ser fei ta no pe río do de
agos to a ou tu bro. Ca so não re a li ze o pro ce di men to, o
blo queio do cré di to ocor re rá nos me ses de no vem bro e
de zem bro.

Não con se gui fa zer a pro va de vi da no mês de ani ver- 
sá rio e não re ce bi meu be ne fí cio. O que fa zer?
De ve rá pro cu rar qual quer Agên cia do Ban co em que re- 
ce be seu Be ne fí cio e re a li zar a pro va de vi da que seu be ne- 
fí cio se rá li be ra do na ho ra.

Es tou a mais de 3 me ses sem re ce ber be ne fí cio e o
Ban co não quer pa gar os atra sa dos. Co mo de vo fa zer?
O Ban co re a li za rá a pro va de vi da, mas pa ra re ce ber os
atra sa dos, o be ne fi ciá rio de ve rá: aces sar o Meu-INSS –
Fa zer lo gin no Meu INSS (meu.inss.gov.br). – Cli car em
“No vo Pe di do”. – Se le ci o nar o ser vi ço “So li ci tar Pa ga- 
men to de Be ne fí cio Não Re ce bi do” (po de co me çar a di gi- 
tar o no me do ser vi ço na bar ra de pes qui sa que o sis te ma
já bus ca). – Pre en cher os da dos so li ci ta dos. – Con cluir o
re que ri men to. Ane xo Per gun tas e Res pos tas – Pro va de
vi da (6002738) SEI 35014.066900/2020-05 / pg.

Te nho mais de 80 anos ou di fi cul da de de lo co mo ção
pa ra com pa re cer aos Ban cos. Co mo de vo pro ce der?
O be ne fi ciá rio que ti ver mais de 80 anos ou di fi cul da de
de lo co mo ção não pre ci sa rá ir até o Ban co. Po de so li ci tar
que um ser vi dor do INSS vá até ele ou até mes mo no me ar
um Pro cu ra dor, mas pa ra is so pre ci sa so li ci tar um dos
se guin tes ser vi ços no Meu-INSS: – So li ci tar Pro va de Vi da
– Di fi cul da de de Lo co mo ção – Aten di men to à dis tân cia –
So li ci tar Pro va de Vi da – Mai or de 80 anos – Aten di men to
à dis tân cia – Ca das trar ou Re no var Pro cu ra ção – Aten di- 
men to à dis tân cia.

Pos so re a li zar a pro va de vi da pe lo Meu-INSS?
Sim. O be ne fi ciá rio pre ci sa aces sar um dos apli ca ti vos,
Meu INSS ou Meu Gov.br, e se guir as ins tru ções. Após re- 
a li zar a pro va de vi da por bi o me tria fa ci al, o se gu ra do
po de con sul tar o re sul ta do pe lo Meu INSS.

Quem não re a li zar pro va de vi da te rá que ir na jus ti- 
ça pa ra re ce ber o be ne fí cio de no vo? 
Não. Bas ta re a li zar a pro va de vi da que o be ne fí cio se rá
re a ti va do e os atra sa dos se rão pa gos atu a li za dos

Quem não re a li zou a pro va de vi da em 2020 e 2021
po de re a li zar em 2022?
Sim, os be ne fi ciá ri os de vem re a li zar a pro va de vi da o
mais bre ve pos sí vel pa ra evi tar o trans tor no de te rem seus
be ne fí ci os blo que a dos. Quem não fez a pro va de vi da, os
be ne fí ci os se rão blo que a dos de for ma es ca lo na da.

Quan tas pes so as de vem re a li zar pro va de vi da por
mês?
Apro xi ma da men te 3 mi lhões de pes so as, até que no fi nal
de de zem bro os 36 mi lhões de be ne fi ciá ri os re a li zem o
pro ce di men to.

São Luís, quinta-feira, 30 de dezembro de 2021
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Com o anúncio da contratação do atacante Eron, do Vitória-BA, o Sampaio Corrêa já
tem seis jogadores para a peça ofensiva

NE RES PIN TO

Atle tas con fir ma dos
• Go lei ros: Matheus Po le ti ne (Man -
ches ter-MG), Lu cão (São Gon ça lo-
RJ), Luiz Da ni el (per ma ne ce) e Edu ar -
do (ba se);
• La te rais-di rei to: Van (Vi tó ria) e
Yan;
• La te ral-es quer do: João Vic tor;
• Za guei ros: Alan Go dói, Nil son Jú ni -
or, Joé cio e Pe dro Car re ret te (No vo ri -
zon ti no-SP);

• Vo lan tes: Wesley Di as (Fer ro viá rio-
CE), Eloir, Mau rí cio, Fer rei ra e Na tan
(São Ber nar do-SP);
• Mei as: Gui lher me Cam pan e Ga bri -
el Po pó;
• Ata can tes: Ro nan (Atlé ti co Pa ra en -
se) Thi a go An dré (Tu pi-MG), Pi men ti -
nha, Luiz Pau lo (Cri ciú ma), Eri vel ton
(ba se) e Eron (Vi tó ria).

SETOR OFENSIVO

Sampaio já tem seis
atacantes para 2022

O
Sam paio Cor rêa con ti nua
ati vo no mer ca do da bo la e
re for çan do o ti me pa ra a
tem po ra da 2022. Um dos

se to res que mais trou xe pro fis si o nais
até o mo men to é o ata que, mas o clu- 
be ain da não deu por en cer ra da a pro- 
cu ra de atle tas pa ra o se tor, des de que
pre en cha a re a li da de fi nan cei ra do fu- 
te bol ma ra nhen se. To das as in di ca- 
ções são ana li sa das pe lo pre si den te
Sér gio Fro ta e têm a anuên cia do téc- 
ni co João Bri gat ti.

Com o anún cio da con tra ta ção do
ata can te Eron, do Vi tó ria-BA, o Sam- 
paio Cor rêa já tem seis jo ga do res pa ra
a pe ça ofen si va. Os de mais são: Re nan
(Atlé ti co-PA), Luís Pau lo (Cri ciú ma),
Thi a go An dré (Tu pi-MG), Eri vel ton
(ba se) e Pi men ti nha. Es se nú me ro po- 
de rá au men tar quan do fo rem rei ni ci- 
a dos os tra ba lhos na pró xi ma se ma- 
na.

A lu ta do Tri co lor pa ra en con trar
go le a do res tem si do in ten sa nos úl ti- 
mos anos. Nes te ano, 21 pro fis si o nais
ves ti ram a ca mi sa bo li vi a na: Caio
Dan tas, Ci el, Di e go Car do so, Di e go
Ta va res, Du du, Ga bri el Ho nó rio, Ga- 
bri el Vas con ce los, Gus ta vo Ra mos,
Jack son, Ja já, Jar ro Pe dro so, Je an Sil va,
Je fi nho, Jo an der son, Léo Me lo, Mail- 
son, Matheus Cas si ni, Pi men ti nha,
Rob son Du ar te, Roney e Wesley
Smith. Des tes, ape nas Caio Dan tas e
Ci el se des ta ca ram.

Em 2022, além do Es ta du al, o Sam- 
paio vai dis pu tar as co pas do Bra sil e
do Nor des te, e a Sé rie B do Cam pe o- 

na to Bra si lei ro. Por is so, além de ga- 
ran tir a per ma nên cia de vá ri os pro fis- 
si o nais, o clu be pres ti gi ou al guns atle- 
tas da ba se e par tiu pa ra no vas con tra- 
ta ções.

Eron, o mais no vo re for ço, tem 23
anos, com pas sa gem por Clu be do Re- 
mo-PA e Vi tó ria da Bahia, clu be do no
de 30% dos di rei tos econô mi cos. Em
2021 ele foi ti tu lar ape nas uma vez na
equi pe ru bro-ne gra, mas atu ou em 11
opor tu ni da des e não mar cou ne- 
nhum gol. Foi pou co apro vei ta do É
mais um jo ga dor do re bai xa do Vi tó- 
ria-BA a ser con tra ta do co mo re for ço
pe lo bi cam peão ma ra nhen se, que
apos ta na sua re cu pe ra ção.

CAIO DANTAS

Vasco tem dificuldade
para contratar ex-Tricolor

CAIO FOI ARTILHEIRO DA SÉRIE B EM 2020 PELO SAMPAIO

A ten ta ti va do Vas co em con tra tar o ata can te Caio
Dan tas, ex-Sam paio e Náu ti co, es bar ra em uma di ver- 
gên cia fi nan cei ra. En quan to o clu be ca ri o ca tem a pre- 
fe rên cia de con se guir um em prés ti mo sem cus tos, o
Água San ta, clu be pau lis ta que de tém os di rei tos do jo- 
ga dor, es pe ra re ce ber uma com pen sa ção.

Tan to em 2020 quan to em 2021, o Água San ta em- 
pres tou Caio Dan tas gra tui ta men te a Sam paio e Náu ti- 
co, res pec ti va men te. Re pe tir es te mo de lo, em um pri- 
mei ro mo men to, não é a in ten ção.

No co me ço do mês, o Vas co ini ci ou as tra ta ti vas com
o jo ga dor e o clu be. Até o mo men to, não hou ve acer to.
Ca so a si tu a ção não evo lua ou apa re ça ou tro in te res sa- 
do, o Água San ta pre ten de uti li zar o atle ta no Pau lis tão.
O con tra to com ele é até de zem bro de 2023.

Caio Dan tas dei xou o Náu ti co, clu be ao qual es ta va
em pres ta do, no co me ço do mês pa ra con cluir a re cu pe- 
ra ção de le são no tor no ze lo es quer do. Des de en tão, o
atle ta faz fi si o te ra pia em dois tur nos no Água San ta. A
le são no li ga men to del toi de foi so fri da no jo go con tra o
Co ri ti ba, em 6 de no vem bro, e en cer rou a par ti ci pa ção
de le na com pe ti ção. Na épo ca, era ti tu lar e um dos des- 
ta ques da equi pe per nam bu ca na (mar cou cin co gols em
10 jo gos). Não foi ne ces sá rio re a li zar ci rur gia.

Em 2020, Caio Dan tas foi ar ti lhei ro da Sé rie B, com 17
gols. Na épo ca, ele de fen dia o Sam paio Cor rêa. Pe lo
bom de sem pe nho, foi ven di do ao chi nês Guangzhou
R&F FC. O ne gó cio aca bou des fei to pois ele não con se- 
guiu en trar na Chi na, país com fron tei ra fe cha da por
con ta da pan de mia de Co vid-19. Com is so, ele vol tou ao
Água San ta, que o em pres tou ao Náu ti co. No pri mei ro
se mes tre de 2020, Caio Dan tas de fen deu o Bo a vis ta-RJ.
Ele mar cou se te gols no Ca ri o ca.

FRANCÊS

Mbappé  ansioso pela volta de Neymar

A che ga da de Mes si ao PSG tor nou o ti- 
me fran cês um dos mais ba da la dos do
mun do e ge rou ex pec ta ti va do que o ar gen- 
ti no po de ria pro du zir ten do co mo com pa- 
nhei ros de ata que Neymar e Mbap pé. Po- 
rém, os pri mei ros me ses de par ce ria não
fo ram tão vis to sos as sim, e o trio MNM dei- 
xou os fãs an si o sos por ver um me lhor fu te- 
bol na se gun da me ta de da tem po ra da
2021/22. E es sa an si e da de é com par ti lha da
por Mbap pé.

O ata can te fran cês con ce deu uma en tre- 
vis ta ao jor nal “La Gaz zet ta del lo Sport” e
foi ques ti o na do so bre o fa to de o trio de es- 
tre las ain da não ter apre sen ta do gran des
mo men tos em Pa ris. En tão, lis tou mo ti vos
que atra pa lha ram a par ce ria de ex plo dir
até ago ra e ci tou que o re tor no de Neymar,
que se re cu pe ra de le são no tor no ze lo, po- 
de mar car um no vo mo men to. “É nor mal
que hou ves se mui ta ex pec ta ti va em re la- 
ção a nós. To dos es pe ram ma ra vi lhas
quan do uma equi pe po de con tar com jo- 
ga do res des se ní vel. Mas não po de mos es- 
que cer os epi só di os que atra sa ram as coi- 
sas: a le são do Neymar, a fal ta de adap ta ção
do Mes si e al gu mas di fi cul da des no jo go da
equi pe. Mas quan do vo cê tem a opor tu ni- 
da de de jo gar com jo ga do res des sa ca te go- 
ria, só dá pa ra ter con fi an ça”. E con ti nu ou:
“jo gar com eles é uma opor tu ni da de in crí- 

vel pa ra mim, e es tou an si o so pa ra Neymar
vol tar por que acho que po de mos fa zer
gran des coi sas com ele na se gun da me ta de
da tem po ra da”.

jo gar com eles é uma

opor tu ni da de in crí vel pa ra

mim, e es tou an si o so pa ra

Neymar vol tar por que acho

que po de mos fa zer gran des

coi sas com ele

Na tu ral men te, ou tro as sun to abor da do
pe lo jor nal ita li a no foi o fu tu ro do atle ta de
23 anos, que tem con tra to com o PSG ape- 
nas até o meio do ano que vem, no fim da
atu al tem po ra da. De pois de Mbap pé di zer
que que ria dei xar o clu be pa ra ru mar ao
Re al Ma drid no iní cio de 2021/22, a ex pec- 
ta ti va so bre seus pró xi mos pas sos au men- 
tou – in clu si ve pe la pos si bi li da de de uma
mu dan ça de ares na ja ne la que se abre no
dia 1º de ja nei ro, uma hi pó te se já dei xa da
de la do pe lo jo ga dor.

Mbap pé dei xou cla ro que não es tá pen-
san do em seu fu tu ro nes te mo men to, se ja
uma pos sí vel re no va ção com o PSG ou
uma trans fe rên cia ao fim da tem po ra da. E
que es tá fo ca do em co mo fa zer uma tem- 
po ra da vi to ri o sa com o ti me pa ri si en se.
“Vou res pon der so bre o meu fu tu ro di zen- 
do que na se gun da me ta de do ano vo cê
tem que fo car no cam po, no fu te bol. O
mais im por tan te é is so na se gun da me ta de
da tem po ra da, que é quan do vo cê ga nha
tro féus. Acho que não é ho ra de fa lar de
mim. To do mun do sa be que sou um gran de
jo ga dor e, co mo tal, meu tra ba lho tam bém
é pa ra ser fa la do em cam po. Cla ro, a si tu a- 
ção te rá que ser re sol vi da, por que o tem po
pas sa, mas no mo men to o fu tu ro não é mi- 
nha pri o ri da de”, re su miu.

Con fi ra abai xo os jo ga do res que
ain da de vem sair do Ti mão:

BARCA DA DISPENSA

Timão libera “um time” de jogadores
O Co rinthi ans co me ça a ja ne la de

trans fe rên ci as mui to mais ati vo nas ne go- 
ci a ções pa ra saí das do que pa ra che ga das
de jo ga do res. 

Se por um la do ape nas o vo lan te Pau li- 
nho foi con tra ta do até o mo men to, por
ou tro um ti me de atle tas já acer tou o
“adeus” ao clu be.

E se en ga na quem acha que a “bar ca”
pa ra por aí. A di re to ria al vi ne gra ain da tra- 
ba lha por mais li be ra ções e es pe ra con- 
cre ti zar al gu mas de las nos pró xi mos di as.

O ob je ti vo do Co rinthi ans é abrir es pa- 
ço na fo lha sa la ri al e tam bém en xu gar o
elen co, que de ve con tar com pe lo me nos
dois re for ços: um za guei ro pa ra, a prin cí- 
pio, ser re ser va, e tam bém um ca mi sa 9 – o
uru guaio Ca va ni ain da é o prin ci pal so- 
nho.

Os no mes que não es tão nos pla nos e
pa ra os quais o Ti mão bus ca des ti no pa ra
2022 são: o la te ral-es quer do e za guei ro
Da ni lo Ave lar, os vo lan tes Thi a gui nho e
Eder son, e os ata can tes Eve ral do, Jo- 
nathan Ca fú, Ra fa el Bi lú e Matheus Ma ti- 
as (con fi ra abai xo a si tu a ção de ca da um).

Na úl ti ma ter ça, o Co rinthi ans con fir- 
mou a saí da de dois jo ga do res: o ata can te
Jan der son, em pres ta do ao Grê mio, e o
meia Sor no za, que res cin diu con tra to,
mas per ma ne ceu com par te dos di rei tos
li ga dos ao Ti mão. Tam bém já foi ofi ci a li- 
za da a vol ta de Matheus Je sus à Pon te Pre- 
ta, que tam bém fi ca rá com o za guei ro Léo
San tos e o meia-ata can te Fes sin, to dos
por em prés ti mo.

Ou tras tran sa ções já es tão en ca mi nha- 
das, mas ain da não fo ram anun ci a das: Vi- 
ti nho jo ga rá no Vas co, Matheus Ale xan dre
se gui rá no Co ri ti ba, An dré Luis e Mar qui- 
nhos vão pa ra o Cui a bá, Da vó se rá ce di do
ao São Ber nar do, Ca e ta no de fen de rá o
Goiás e Ri chard de ve res cin dir con tra to
pa ra fe char com o Ce a rá.

Da ni lo Ave lar
Afas ta do após pro fe rir ofen sas ra cis tas
du ran te uma par ti da de vi de o ga me on li- 

ne, o za guei ro e la te ral-es quer do tem con- 
tra to até o fim de 2022 e não per ma ne ce rá
no Co rinthi ans. Re cen te men te, o Cru zei- 
ro ne go ci ou a con tra ta ção do jo ga dor,
mas as tra ta ti vas es tão pa ra li sa das.

Thi a gui nho
Ou tro que tem con tra to até o fim do ano
que vem e não es tá nos pla nos. 

Em 2021, foi em pres ta do à In ter de Li- 
mei ra e che gou a de fen der a equi pe sub-
23 do Ti mão. Te ve son da gem do Sport re- 
cen te men te.

Eder son
Um dos mais va lo ri za dos da lis ta de dis- 
pen sa do Co rinthi ans. Vo lan te fez gran de
tem po ra da pe lo For ta le za e atraiu in te res- 
se de ou tros clu bes do Bra sil e do ex te ri or.
Pri o ri da de da di re to ria al vi ne gra é ven der
o jo ga dor, que tem con tra to até ja nei ro de
2025. 

Po rém, em prés ti mo não es tá des car ta- 
do. Uti li za ção de le pe lo téc ni co Sylvinho é
im pro vá vel.

Eve ral do
Es ta va em pres ta do ao Sport e tem con tra- 
to com o Co rinthi ans até o fim de 2022.
Re ce beu son da gens de clu bes da Sé rie A e
de ve ser em pres ta do.

Jo nathan Ca fú
En trou na mi ra de clu bes do Ori en te Mé- 
dio, e o Ti mão tem a ex pec ta ti va de ven dê-
lo. 

Jo ga dor que de fen deu o Cui a bá em
2021 dis pu tou só três par ti das com a ca- 
mi sa co rin ti a na. O vín cu lo de le com o clu- 
be vai até o fim de 2023.

Ra fa el Bi lú
For ma do na ba se do Co rinthi ans, dis pu- 
tou ape nas um jo go pe la equi pe pro fis si o- 
nal do Ti mão e vem de se gui dos em prés ti- 
mos pa ra Amé ri ca-MG, CSA, Mi ras sol e
Ju ven tu de. Tem con tra to até o fim do ano
e aguar da pro pos tas.

Matheus Ma ti as
Com pra do em 2018 por R$ 1 mi lhão, já foi
em pres ta do pa ra Ce a rá, Avaí, Oes te, São
Ber nar do e Pa ra ná. Nes te ano, che gou a
de fen der o ti me sub-23 do Co rinthi ans,
clu be com o qual tem mais um ano de
con tra to.

São Luís, quinta-feira, 30 de dezembro de 2021
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O maranhense de Imperatriz, que fazia dupla sertaneja com Luiza, estava internado
desde o dia 15 de dezembro com quadro grave de tromboembolismo pulmonar 

LUTO NO SERTANEJO

Morre Maurílio Ribeiro, 
cantor maranhense

Tra je tó ria

M
or reu nes ta quar ta-fei ra 
(29/12), aos 28 anos, o 
can tor Mau rí lio Del mont 
Ri bei ro, da du pla com a 

can to ra Lui za. O ser ta ne jo es ta va in- 
ter na do des de o dia 15 de de zem bro, 
quan do pas sou mal após se apre sen- 
tar na gra va ção do DVD Não é o Fim 
do Mun do, da du pla Zé Fe li pe e Mi- 
guel. 

So cor ri do às pres sas, Mau rí lio te ve 
uma sé rie de pa ra das car día cas no 
hos pi tal e foi di ag nos ti ca do com 
trom bo em bo lis mo pul mo nar. Ape sar 
da gra vi da de do ca so, o ser ta ne jo 
apre sen tou si nais de me lho ra du ran te 
a in ter na ção e che gou a ser trans fe ri- 
do do Hos pi tal Jar dim Amé ri ca, o 
mais per to do lo cal do show, pa ra o 
Ins ti tu to Or to pé di co de Goi â nia 
(IOG).

Nes ta quar ta, no en tan to, a equi pe 
mé di ca in for mou o qua dro foi agra va- 
do no va men te por cau sa por uma in- 
fec ção pul mo nar gra ve. Em no ta, o 
mé di co Wan der van Antôn nio Aze ve- 
do con fir mou a no tí cia.

 “Com mui to pe sar que co mu ni ca- 
mos o fa le ci men to do can tor Mau ri lio 
Bel mont Ri bei ro no dia 29 de de zem- 
bro, às 16h30”, diz o tex to.

Ele co nhe ceu sua ami ga e com pa- 
nhei ra de tra ba lho em 2016, du ran te 
uma vi a gem de la pa ra seu es ta do. “Foi 
no ani ver sá rio de uma ami ga que o 
con vi dei pa ra su bir ao pal co co mi go. 
A si ner gia foi tão boa que ali mes mo 
mon ta mos a du pla. Deu cer to”, con- 
tou Lui za, du ran te uma en tre vis ta.

O CANTOR TEVE UMA PIORA NA ÚLTIMA QUARTA, APÓS INFECÇÃO PULMONAR GRAVE

A in ter net foi uma pla ta for ma im- 
por tan te pa ra o cres ci men to pro fis si- 
o nal da du pla, que al can çou mi lhões 
de vi su a li za ções no Youtube no iní cio 
da car rei ra. Lo go, eles co me ça ram a 
fa zer shows em ba res na re gião do su- 
des te ma ra nhen se.

O pri mei ro DVD veio em 2017. Lui- 
za cha mou aten ção com o tim bre for-
te e mar can te e Mau rí lio trou xe o en-
cai xe e har mo nia per fei tos co mo a se- 
gun da voz da du pla.

Em 2019, eles fi ze ram su ces so com 
o hit Sex tou com S de Sau da de, gra va- 
do em Zé Ne to e Cris ti a no, pa ra o EP 
En saio Acús ti co. Foi a con so li da ção 
da du pla, que no ano an te ri or ha via 
gra va do seu se gun do DVD, com par ti- 
ci pa ções de de Al ci o ne, Ma rí lia Men-
don ça, Jor ge e Ga bri el Di niz co mo 
con vi da dos.

Na tu ral de Im pe ra triz, no Ma ra- 
nhão, Mau rí lio che gou a cur sar ci ên- 
ci as con tá beis, mas sua pai xão por 
mú si ca e a vo ca ção fa la ram mais al to.

“WHEN I’M GONE”

Katy Perry e Alesso
lançam parceria

KATY PERRY FARÁ UMA SÉRIE DE SHOWS NO RESORTS WORLD

As sim co mo pro me ti do, Ales so e Katy Perry lan ça ram
a par ce ria “When I’m Go ne” nes ta quar ta-fei ra (29).

A fai xa, fei ta pa ra agi tar as pis tas de dan ça, che gou
acom pa nha da de um lyric vi deo mas já con ta com um
cli pe gra va do que de ve che gar ao YouTube em bre ve.

A fai xa foi di vul ga da nes ta quar ta-

fei ra (29), mes mo dia em que a

can to ra es treia sua re si dên cia em

Las Ve gas. “When I’m Go ne” es tá

con fir ma da no se tlist da pri mei ra

per fo man ce de Katy Perry de sua

re si dên cia.

Katy Perry fa rá uma sé rie de shows no te a tro do Re- 
sorts World. Se rão 16 apre sen ta ções no to tal.

Após a noi te de es treia, os ou tros even tos acon te cem
em 31 de de zem bro e se guem ao lon go de ja nei ro e mar- 
ço de 2022. A can to ra re ve lou a lis ta das mú si cas ho ras
an tes em su as re des so ci ais.

Apre sen ta ções on-li ne de ou tros es ta dos

DIVERSÃO E LAZER

Teatro Sesc divulga programação de férias

O “CHICAGO – O MUSICAL” DARÁ INÍCIO AS APRESENTAÇÕES INICIAIS NO DIA 14 DE JANEIRO

O Te a tro Sesc pre pa rou uma pro gra ma- 
ção es pe ci al de fé ri as com op ções de la zer
cul tu ral pa ra as di fe ren tes fai xas etá ri as. Na
agen da, es pe tá cu los cê ni cos, shows, per- 
for man ce, mu si cal e mui to mais. O es pe tá- 
cu lo “Chi ca go – O Mu si cal”, do En can to
Co le ti vo de Te a tro, dá iní cio às apre sen ta- 
ções ini ci ais no dia 14 de ja nei ro, às 19h. Os
in gres sos pa ra es ta e as de mais atra ções
po dem ser ad qui ri dos na pá gi- 
na www.sesc ma.com.br/cul tu ra/te a tro-
sesc-na po le ao-ewer ton ao va lor de
R$10,00.

O mu si cal se pas sa na ci da de de Chi ca go
e con ta a his tó ria da dan ça ri na Vel ma Kelly,
pre sa após ma tar seu ma ri do e sua ir mã,
que vê sua vi da ala van car quan do, já na ca- 
deia, tem a car rei ra con tro la da pe lo ad vo- 
ga do Billy Flynn, que faz do as sas si na to
uma opor tu ni da de de fa ma.  O es pe tá cu lo
é uma adap ta ção do su ces so da Broadway
de John Kan der, Fred Ebb e Bob Fos se.

Ou tro clás si co tam bém es ta rá no pal co
do Te a tro Sesc, mas des sa vez vol ta do pa ra
o pú bli co in fan til: “O Pe que no Prín ci pe”,
uma obra li te rá ria do es cri tor fran cês An- 
toi ne de Saint-Exupéry. O pú bli co em bar- 
ca rá em uma vi a gem ba se a da na his tó ria
ori gi nal com elen co to tal men te com pos to
por cri an ças e apre sen ta ção di dá ti ca e in- 
clu si va.

Du as gran des apre sen ta ções mu si cais
tam bém es tão pre vis tas pa ra es sa tem po- 
ra da e pro me tem noi tes ines que cí veis. No
dia 21 de ja nei ro, o mú si co Chi qui nho
Fran ça vi a ja rá pe los es ti los blu es, cho ro,
fre vo, baião, to a das, jazz, rock e até o eru di- 
to, en quan to no dia 29 é a vez da Or ques tra
Gua ja ja ra en can tar com o show iné di to
“Coi sa Nos sa”.  A apre sen ta ção reu ni rá os
con sa gra dos shows To ca Bra sil e Elas to- 
can do com po si ções co mo as de Gil ber to
Gil, Tom Jo bim, Antô nio Vi ei ra, Dja van,
den tre ou tras.

Dois es pe tá cu los in te gram a pro gra ma- 
ção vir tu al do Te a tro Sesc em ja nei ro e es ta- 
rão dis po ní veis nas re des so ci ais do Sesc
Ma ra nhão: “Ali men tan do As Fe ras”, da Ca-
ram bo la Pro du ções/BA,que con ta o es tra- 
nho su mi ço de um psi ca na lis ta du ran te
uma te ra pia on-li ne e co mo es se fa to ins pi-
ra as su as pa ci en tes a fa ze rem um mer gu- 
lho pro fun do nos seus con fli tos e “As tro lá- 
bia – tra go seu hu mor de vol ta em 7 di- 
as”, com Ti a go Mar ques/ PR, o Pa lha ço Ri- 
ta li no, que du ran te a pan de mia des co briu
seu la do mís ti co, sua ca pa ci da de eso té ri ca
e mon tou sua ten da on li ne pa ra con sul tas,
ri sos, ma gi as, mis té ri os, tru ques e mui tas
pa lha ça das.

COTADO AO OSCAR

The Green Knight vai estrear no Prime

OS ASSINANTES DA PLATAFORMA VÃO PODER ASSISTIR À PRODUÇÃO A PARTIR DE 21 JANEIRO

The Gre en Knight, um dos fil mes mais
elo gi a dos pe la crí ti ca em 2021 e pré-in di- 
ca do ao Os car 2022, vai es tre ar no Bra sil
na Ama zon Pri me Vi deo. 

Os as si nan tes da pla ta for ma vão po der
as sis tir à pro du ção sem qual quer cus to
adi ci o nal a par tir de 21 ja nei ro, com o tí tu- 
lo de O Ca va lei ro Ver de.

A pre vi são era de que o lon ga es tre as se
nos ci ne mas bra si lei ros pe la dis tri bui do ra
Di a mond. Po rém, com os adi a men tos
cau sa dos pe la pan de mia de Co vid-19, O
Ca va lei ro Ver de aca bou per den do o que o
mer ca do cha ma de ja ne la de exi bi ção.

Es tre la do por Dev Pa tel (Li on) e Ali cia
Vi kan der (A Ga ro ta Di na mar que sa) e es- 
cri to por Da vid Lowery (Som bras da Vi da),
O Ca va lei ro Ver de é uma aven tu ra de fan- 
ta sia épi ca. 

Ne la, Sir Gawain (Pa tel), o so bri nho im- 
pru den te e obs ti na do do Rei Arthur, em- 
bar ca em uma jor na da cheia de aven tu ras
pa ra en fren tar o Ca va lei ro Ver de e pro var
seu va lor aos olhos de sua fa mí lia e rei no.

Com 89% de apro va ção do

Rot ten To ma to es, a

pro du ção é con si de ra do

pe la crí ti ca es pe ci a li za da

co mo “am bi ci o sa”,

“es tra nha” e um “po e ma

vi su al”.

Na lis ta de pré-in di ca dos ao Os car
2022, apa re ceu na ca te go ria de Tri lha So- 
no ra. 

Os in di ca dos fi nais se rão re ve la dos em
8 de fe ve rei ro a ce rimô nia acon te ce em 27
de mar ço.

 

São Luís, quinta-feira, 30 de dezembro de 2021
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 A Mineração Aurizona S.A. (MASA) vem a público esclarecer que entre os dias 23 e 24 
março de 2021 foram registradas chuvas de grande intensidade na região do município de 
Godofredo Viana (MA) e comunidade de Aurizona, totalizando aproximadamente 426 
milímetros, o que acarretou diversas interferências locais e consequentes alagamentos. O 
evento causou inúmeros impactos na lagoa de captação de água daquela comunidade, cujo 
aumento de turbidez foi acentuado pelo transbordamento de água de uma outra lagoa, 
conhecida com o Pirocaua, localizada em terreno de propriedade da empresa. O evento, por 
sua vez, foi equivocadamente divulgado como possível rompimento de barragem, no 
entanto, não teve qualquer relação com as estruturas operacionais da empresa.

 Ainda assim, e em razão da avaliação que mais tarde se caracterizou como chuva 
decamilenar (evento extremo com baixa probabilidade de ocorrência), a empresa 
estabeleceu extenso apoio às comunidades próximas à operação, atuando, dentre outras 
ações, na recuperação dos danos observados na infraestrutura local, especialmente estradas, 
bem como no completo provimento de água para toda a comunidade de Aurizona e reforma 
integral para melhoria da sua Estação de Tratamento de Água (ETA), um equipamento 
público que à época foi avaliado como defasado e insuficiente para a demanda local.

 Ao longo de 2021, a MASA manteve os diversos públicos regularmente informados 
sobre todas as suas ações, tendo como culminância desse processo a criação da Comissão de 
Acompanhamento de Obra da comunidade. Esse grupo foi formado com o objetivo de 
acompanhar todas as atividades de apoio da empresa, em especial, a construção e recente 
operação da nova ETA, construída pela MASA e doada ao município de Godofredo Viana 
para sua operação e administração, um equipamento de infraestrutura pública cujo 
investimento foi de aproximadamente R$ 5 milhões, totalmente custeado pela empresa.
 
 Durante todo esse período, comunidade, órgãos de fiscalização e representantes do 
poder público estadual e municipal atuaram em conjunto com a empresa, não medindo 
esforços para o enfretamento que se apresentou diante das consequências das chuvas 
observadas no mês de março.

 A MASA reforça o seu compromisso com o desenvolvimento socioeconômico da 
região, sendo a primeira mineração industrial de ouro do Maranhão e empregando cerca de 
1.500 trabalhadores diretos e indiretos, parte deles também moradores da comunidade de 
Aurizona.

 O evento, por si só desafiador, foi também uma oportunidade para a busca de 
soluções emergenciais, além de gerar novos investimentos em infraestrutura, realizados pela 
empresa. A MASA reforça sua solidariedade com a comunidade local, na certeza de que 
situações adversas podem também resultar em conquistas, processo de transformação do 
qual a empresa fez parte junto com todos os envolvidos, a quem agradecemos pelo 
engajamento e compreensão.

Mineração Aurizona S/A

Godofredo Viana, 29 de dezembro de 2021.
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São Luís, quinta-feira, 30 de dezembro de 2021

A saudosa Cassia Eller

Há 20 anos, no dia 29 de de zem bro de
2001, a can to ra Cas sia El ler nos dei xa va de
for ma ines pe ra da e no au ge do su ces so. Em
sua ho me na gem, o Ecad (Es cri tó rio Cen tral
de Ar re ca da ção e Dis tri bui ção) fez um le- 
van ta men to so bre as mú si cas in ter pre ta das
por Cás sia e mais to ca das nos úl ti mos 10
anos nos prin ci pais seg men tos de exe cu ção
pú bli ca. “O se gun do sol”, de au to ria do ami- 
go Nan do Reis, li de ra es se ran king.
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Re gis tro da con fra ter ni za ção do
Sis te ma Fe co mér cio/Sesc/Se nac, no
úl ti mo dia 23 de de zem bro. A ce le -
bra ção re a li za da no Sesc Tu ris mo
con tou com a pre sen ça do pre si den -
te, Jo sé Ar tei ro da Sil va e fa mí lia,
mem bros do con se lho, di re to ria e
fun ci o ná ri os do Sesc e Se nac.Na oca -
sião, fo ram re a li za dos sor tei os de al -
mo ços no Res tau ran te Es co la do Se -
nac e vi a gens do Tu ris mo So ci al do
Sesc, am bos com di rei to a acom pa -
nhan te. Os vou chers fo ram en tre -
gues aos fun ci o ná ri os sor te a dos pe -
lo Di re tor do Se nac, Jo sé Ahir ton Ba -
tis ta Lo pes, pe la di re to ra do Sesc,
Ru ti neia Mon tei ro, pe lo su pe rin ten -
den te da Fe co mér cio, Max de Me dei -
ros e pe lo vi ce-pre si den te do Sis te -
ma, Mau rí cio Fei jó (vis tos na fo to).
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Réveillon Privilégio

Com su ces so em to do o Bra sil, os can to res
Jo nas Es ti ca do e Vi tor Fer nan des são as atra- 
ções prin ci pais do Ré veil lon Pri vi lé gio 2022,
que acon te ce de fren te pa ra o mar, dia 31, no
Rio Poty Ho tel. 

Com to das as me di das de acor do com a
OMS – Or ga ni za ção Mun di al de Saú de, o
even to con ta com vá ri os es pa ços. O Es pa ço
Pri me, por exem plo, vem com op ção de me- 
sa fe cha da pa ra 8 pes so as e buf fet in clu so. 

a- can ce

flu 

fir- 

O jo ga dor Neymar vai
pro mo ver seu tra di ci o -
nal Ré veil lon com ami -
gos e bas tan te pri va ci -
da de. Ce lu la res são
proi bi dos e a re gra é
cur tir com res pon sa bi -
li da de! Neymar pro mo -
ve sua fes ta par ti cu lar
em sua man são em
Man ga ra ti ba no Rio de
Ja nei ro ava li a da em 15
mi lhões de dó la res!
Aliás, pa ra en trar 2021
Neymar pro mo veu, no
mes mo lo cal, du as fes -
tas: uma com a fa mí lia
e ou tra com seus “par -
ças” e bel da des.
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Se gun do Ale xan dre
Sam paio, pre si den te
da Fe de ra ção Bra si lei -
ra de Hos pe da gem e
Ali men ta ção, o se tor
de tu ris mo te ve per da
de US$ 94 bi lhões no
PIB da Amé ri ca La ti na
e Ca ri be. Já no Bra sil,
as ati vi da des tu rís ti cas
so mam um pre juí zo de
R$ 453 bi lhões des de
mar ço de 2020 até ou -
tu bro des te ano, se -
gun do da dos da Con fe -
de ra ção Na ci o nal do
Co mér cio de Bens, Ser -
vi ços e Tu ris mo
(CNC)”.
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Equatorial no Réveillon

Du ran te o Na tal, a Equa to ri al Ma ra nhão tra-
ba lhou in ten sa men te pa ra ga ran tir a con ti nui-
da de do for ne ci men to de ener gia elé tri ca em to- 
do o es ta do, aten den do as ocor rên ci as com agi-
li da de. Du ran te es ta se ma na que an te ce de as
fes tas de vi ra da de ano, a dis tri bui do ra per ma-
ne ce com ações es tra té gi cas pre ven ti vas de ins- 
pe ção; la va gem dos com po nen tes das su bes ta- 
ções e das re des de dis tri bui ção pa ra mi ni mi zar
os efei tos da po lui ção; subs ti tui ção de iso la do- 
res, im plan ta ção de es pa ça do res e po das de ga-
lhos de ár vo res.
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