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

O valor da cesta básica aumentou 
em 2021 nas 17 capitais onde o Depar-
tamento Intersindical de Estatística e 
Estudos Socioeconômicos (Dieese) re-
aliza a Pesquisa Nacional da Cesta Bá-
sica de Alimentos. PÁGINA  2

Mesmo cumprindo, em casa, quarentena da covid-19, o governador Flávio Dino 
continua a se movimentar dentro dos cenários políticos brasileiro e maranhense

O ano pandêmico passou a bola para 
2022 com o mundo em polvorosa pela va-
riante ômicron da covid-19. O que se ima-
ginava uma retornada robusta do cresci-
mento econômico (atrofiado desde 2020 
pela primeira onda do coronavírus), já 
prenuncia neste corrente algo em redor 
de zero no PTB. 

JOSÉ CURSINO  MOREIRA  
Economista

Olhos atentos 
para todos 

os lados

Governo e 
empresários 

sempre juntos

Previsões dos 
Economistas: Para 

que servem?

2022: um ano 
quase perdido, 
porém crucial 

  EDEN JR. 
Mestre em economia

ELEIÇÕES 2022

Moto acelera para ser clube-empresa  

E N T R E V I S T A HAJA 
DEUS

OPINIÃO | CINEMA 
POR  JORDHAM MORAES   

“Matrix Resurrections” 
analisa culto à nostalgia 

no cinema atual
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POR ANTÔNIO NELSON 

 Em entrevista a O Imparcial,  o presidente do Moto Club,  Yglesio fala 
ainda sobre vários assuntos, como o novo programa Sócio Torcedor, a 
reforma do CT Pereira dos Santos, Copa do Brasil e a nova equipe re-

centemente montada para disputar o Campeonato Maranhense.
 PÁGINA 12
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VARIANTE 
DE  GRIPE

Estado tem 
45 casos
 de H3N2

Além dos casos de 
Covid-19 que aumentado 

no estado, população 
se vê às voltas com 

casos de gripe influenza 
H3N2 que se espalham 

rapidamente.
PÁGINA 9
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Marcelo Queiroga foi um dos membros do governo que manifestaram resistência
contra a inclusão do público infantil na vacinação contra o novo coronavírus

VACINAÇÃO DE CRIANÇAS

Senado convoca ministro
para  esclarecimentos 

O
mi nis tro da Saú de, Mar ce lo 
Quei ro ga, foi con vo ca do a 
com pa re cer na Co mis são 
Re pre sen ta ti va do Con gres- 

so Na ci o nal pa ra pres tar es cla re ci- 
men tos so bre a va ci na ção de cri an ças 
de 5 a 11 anos con tra a co vid-19. O re- 
que ri men to foi as si na do pe lo se na dor 
Ran dol fe Ro dri gues (RE DE) nes ta 
quin ta-fei ra (6/1).

“Res tam dú vi das so bre as es tra té gi- 
as e as po lí ti cas tra ça das pe lo Go ver- 
no Fe de ral so bre a su fi ci ên cia do 
quan ti ta ti vo de va ci nas ad qui ri das 
pe lo Bra sil pa ra apli ca ção em 2022, 
as sim co mo o res pec ti vo cro no gra ma 
de dis tri bui ção e apli ca ção de do ses 
nas cri an ças, na po pu la ção adul ta 
não va ci na da e na que la em que se rá 
ne ces sá ria a apli ca ção de do ses de re- 
for ço”, afir mou o se na dor.

O tex to ain da pe de que Quei ro- 
ga jus ti fi que a quan ti da de de do ses 
ad qui ri das pe lo Bra sil pa ra o ano de 
2022; o cro no gra ma de dis tri bui ção 
de va ci nas e de va ci na ção pa ra o ano 
cor ren te; as me di das sa ni tá ri as pa ra 
con ter o avan ço da va ri an te ômi cron e 
da coin fec ção por co ro na ví rus e in flu- 
en za no país; o apa gão dos da dos de 
in fec ções; in ter na ções e mor tes por 
co vid-19; as po lí ti cas de tes ta gem da 
po pu la ção; hac ke a men to e in te gri da- 
de dos sis te mas de in for ma ção do Mi- 
nis té rio da Saú de em es pe ci al o Co- 
nec te SUS; bem co mo ou tros te mas 
cor re la tos à pan de mia.

“Di an te de to da es sa con jun tu ra, 
en ten de-se ne ces sá rio e ur gen te o 
com pa re ci men to do Se nhor Mar ce lo 
Antô nio Car ta xo Quei ro ga Lo pes, Mi- 
nis tro de Es ta do da Saú de, à Co mis são 
Re pre sen ta ti va do Con gres so Na ci o- 
nal, a fim de pres tar es cla re ci men tos 
aos Par la men ta res e à so ci e da de bra-

 QUEIROGA TAMBÉM DEVE  JUSTIFICAR A QUANTIDADE DE DOSES ADQUIRIDAS PARA  2022

si lei ra so bre os fa tos aci ma men ci o na- 
dos e os de mais re la ci o na dos à pan- 
de mia de Co vid-19”, fi na li za o do cu- 
men to.

O mi nis tro da Saú de foi um dos 
mem bros do go ver no que ma ni fes ta- 
ram re sis tên cia con tra a in clu são do 
pú bli co in fan til na va ci na ção con tra o 
no vo co ro na ví rus. 

Des de 16 de de zem bro, 

quan do a Agên cia 

Na ci o nal de Vi gi lân cia 

Sa ni tá ria (An vi sa) 

au to ri zou o uso da 

va ci na da Pfi zer em 

cri an ças de 5 a 11 anos, 

o te ma tem ge ra do 

em ba tes.

Mais ce do, um gru po de mé di cos 
ex-pre si den tes do Con se lho de Se cre- 
tá ri os Mu ni ci pais de Saú de do Es ta do 
de São Pau lo (CO SEMS/SP) so li ci tou 
ao Con se lho Fe de ral de Me di ci na 
(CFM) a aber tu ra de um pro ces so éti- 
co-pro fis si o nal con tra o mi nis tro da 
Saú de.

 Os mé di cos tam bém cri ti cam a 
pos tu ra de Quei ro ga pe ran te a imu ni-
za ção do gru po in fan til e ava li am que 
ele atua em be ne fí cio dos in te res ses 
do pre si den te Jair Bol so na ro.

ENERGIA SOLAR

Nova lei reduzirá conta de luz dos brasileiros
Aca ba de ser san ci o na da e pu bli ca- 

da a lei pa ra a ge ra ção pró pria de
ener gia re no vá vel no Bra sil. Com re- 
gras cla ras e bem de fi ni das, o tex to
cria um mar co le gal es tá vel e equi li- 
bra do pa ra o uso de fon tes lim pas e
sus ten tá veis, co mo a so lar fo to vol tai- 
ca, na ge ra ção pró pria de ele tri ci da de
em re si dên ci as, pe que nos ne gó ci os,
ter re nos, pro pri e da des ru rais e pré di- 
os pú bli cos. Tam bém re for ça a atra ti- 
vi da de da tec no lo gia fo to vol tai ca pa ra
to dos os con su mi do res bra si lei ros.

A ava li a ção é do pre si den te exe cu- 
ti vo da As so ci a ção Bra si lei ra de Ener- 
gia So lar Fo to vol tai ca (AB SO LAR), Ro- 
dri go Sau aia. Se gun do o di ri gen te, a
no va Lei traz mais se gu ran ça ju rí di ca
ao se tor e de ve ace le rar os in ves ti- 
men tos em no vos pro je tos fo to vol tai- 
cos pe lo ter ri tó rio na ci o nal.

“A ge ra ção pró pria de ener gia so lar
é atu al men te uma das me lho res al ter- 
na ti vas pa ra fu gir das ban dei ras ta ri- 
fá ri as e, as sim, ali vi ar o bol so do ci da- 
dão e do em pre sá rio nes te pe río do de
es cas sez hí dri ca”, diz.

“O cres ci men to do se tor fo to vol tai- 
co é tam bém fun da men tal pa ra a re- 
to ma da econô mi ca e sus ten tá vel do
País, pois tra ta-se de uma fon te que
ge ra mui tos em pre gos de qua li da de,
com uma ener gia lim pa, abun dan te e
aces sí vel”, acres cen ta.

O tex to traz se gu ran ça ju rí di ca ao
man ter as re gras atu ais até 2045 pa ra
os pi o nei ros e no vos pe di dos fei tos
nos pró xi mos 12 me ses. Tam bém pre- 
vê um pe río do de tran si ção pa ra
quem en trar após os 12 me ses com o
pa ga men to es ca lo na do da Ta ri fa de
Uso do Sis te ma de Dis tri bui ção
(TUSD fio B).

Além dis so, o Con se lho Na ci o nal de
Po lí ti ca Ener gé ti ca (CN PE) e a ANE EL
têm 18 me ses, a par tir da pu bli ca ção
da Lei, pa ra es ta be le cer as di re tri zes e

a va lo ra ção dos cus tos e be ne fí ci os da
ge ra ção dis tri buí da a se rem im ple- 
men ta dos após o pe río do de tran si- 
ção.

Se gun do aná li se da en ti da de, as re- 
gras bra si lei ras a se rem es ti pu la das
após o pe río do de tran si ção, com ba se
nas di re tri zes do CN PE e nos cál cu los
da ANE EL, te rão im pac to po si ti vo na
con ti nui da de do cres ci men to de sis- 
te mas de ge ra ção pró pria no Bra sil,
de ven do con si de rar de for ma cor re ta
to dos os be ne fí ci os que a ge ra ção pró- 
pria pro por ci o na ao sis te ma elé tri co
na ci o nal, à so ci e da de bra si lei ra e ao
meio am bi en te.

Pa ra os no vos sis te mas de ge ra ção
pró pria que pro to co la rem a so li ci ta- 
ção de aces so até ja nei ro de 2023, as
re gras de com pen sa ção atu ais se rão
man ti das até o fi nal de 2045. Ca so a
so li ci ta ção de aces so se ja fei ta en tre
ja nei ro e ju nho de 2023, ha ve rá uma
re gra de tran si ção com a co bran ça
gra du al e pro gres si va da com po nen te
Fio B da TUSD até 2030.

Já os sis te mas que pro to co la rem no
pe río do se guin te tam bém pas sa rão
por uma co bran ça pro gres si va da
TUSD, uma tran si ção que du ra rá ape- 
nas até 2028. Nos anos sub se quen tes,
se rão apli ca das as re gras es ta be le ci- 
das pe la ANE EL se guin do as di re tri zes
de fi ni das pe lo CN PE.

Co mo as co bran ças das com po- 
nen tes que re mu ne ram a dis tri bui ção
se rão me no res nos pri mei ros anos, o
im pac to no tem po de re tor no so bre o
in ves ti men to (payback) é su a vi za do
pa ra sis te mas com pra zo de im plan ta- 
ção mais pró xi mos. Pa ra um sis te ma
de ge ra ção pró pria de ener gia so lar
com 8,5 kWp, por exem plo, a di fe ren- 
ça per ce bi da após a apro va ção do
mar co le gal é pe que na, va ri an do en- 
tre 5 e 6 me ses ape nas.

“Por mais de dez anos, as re gras

bra si lei ras per mi ti ram a com pen sa- 
ção in te gral dos cré di tos de ener gia da
ge ra ção pró pria re no vá vel. Quan do
com pa ra mos as no vas re gras bra si lei-
ras com as bo as prá ti cas in ter na ci o- 
nais, o Bra sil fi ca bem po si ci o na do no
apoio à ge ra ção pró pria a par tir de
fon tes re no vá veis”, co men ta a vi ce-
pre si den te de ge ra ção dis tri buí da da
AB SO LAR, Bár ba ra Ru bim.

Ao com pa rar as re gras do Bra sil e
do es ta do da Ca li fór nia (EUA) pa ra
sis te mas com so li ci ta ção de aces so
após 12 me ses da pu bli ca ção da Lei,
até 2025, a com pen sa ção de cré di tos
no ter ri tó rio bra si lei ro se rá me lhor
que as re gras atu ais da Ca li fór nia, já
que o no vo mo de lo de com pen sa ção
de ener gia ca li for ni a no po de rá re du- 
zir em 55% a 75% o va lor do cré di to de
ener gia pa ra um con su mi dor re si den- 
ci al mé dio com ge ra ção pró pria re no- 
vá vel.

Já em Ne va da (EUA), es ta do que
ob te ve des ta que no cres ci men to da
ge ra ção pró pria re no vá vel, de pois de
man ter re gras si mi la res às bra si lei ras
en tre 1997 e 2015, no vas re gras fo ram
im ple men ta das a par tir de 2017, com
eta pas de tran si ção pa ra a com pen sa- 
ção dos cré di tos de ener gia elé tri ca
me nos fa vo rá veis do que as pro pos tas
pe la no va lei no Bra sil.

Com pa ran do as con di ções bra si lei- 
ras com a tran si ção que se rá fei ta na
Ho lan da, o Bra sil te rá uma tran si ção
bem mais gra du al (des con to de 4,1%
ao ano no Bra sil con tra 9% ao ano na
Ho lan da).

Adi ci o nal men te, o Bra sil man te rá
uma atra ti vi da de mai or que a da Ho- 
lan da pa ra no vos sis te mas de ge ra ção
pró pria de ener gia re no vá vel, mes mo
a par tir de 2023, quan do os pe río dos
de tran si ção ti ve rem iní cio em am bos
os paí ses.

EM 2021

Valor da cesta básica
sobe em todas as capitais

MAIOR ALTA FOI EM CURITIBA E A MENOR, EM BRASÍLIA 

 FOTO: GERALDO BUBNIAK/AEN

O va lor da ces ta bá si ca au men tou em 2021 nas 17 ca- 
pi tais on de o De par ta men to In ter sin di cal de Es ta tís ti ca
e Es tu dos So ci o e conô mi cos (Di e e se) re a li za a Pes qui sa
Na ci o nal da Ces ta Bá si ca de Ali men tos.

Se gun do os da dos, na com pa ra ção de de zem bro de
2021 com o mes mo mês do ano an te ri or, as al tas mais
ex pres si vas ocor re ram em Cu ri ti ba (16,3%), Na tal
(15,42%), Re ci fe (13,42%), Flo ri a nó po lis (12,02%) e
Cam po Gran de (11,26%). As me no res ta xas acu mu la das
fo ram as de Bra sí lia (5,03%), Ara ca ju (5,49%) e Goi â nia
(5,93%).

A Pes qui sa mos trou que, de no vem bro pa ra de zem- 
bro de 2021, o va lor da ces ta bá si ca su biu em oi to ci da- 
des, com des ta que pa ra Sal va dor (2,43%) e Be lo Ho ri- 
zon te (1,71%). A re du ção mais im por tan te foi re gis tra da
em Flo ri a nó po lis (-2,95%).

Em de zem bro de 2021, o mai or cus to da ces ta foi o de
São Pau lo (R$ 690,51), se gui do de Flo ri a nó po lis (R$
689,56) e Por to Ale gre (R$ 682,90). En tre as ci da des do
Nor te e Nor des te, lo ca li da des on de a com po si ção da
ces ta é di fe ren te, os me no res va lo res mé di os fo ram ob- 
ser va dos em Ara ca ju (R$ 478,05), João Pes soa (R$
510,82) e Sal va dor (R$ 518,21).

Se gun do as es ti ma ti vas do Di e e se, em de zem bro de
2021, o sa lá rio-mí ni mo ne ces sá rio pa ra a ma nu ten ção
de uma fa mí lia de qua tro pes so as de ve ria equi va ler a R$
5.800,98 o que re pre sen ta 5,27 ve zes o atu al sa lá rio-mí- 
ni mo, de R$ 1.100.

Em no vem bro, o mí ni mo ne ces sá rio cor res pon deu a
R$ 5.969,17 ou 5,43 ve zes o pi so vi gen te. Em de zem bro
de 2020, o sa lá rio-mí ni mo ne ces sá rio foi de R$ 5.304,90,
ou 5,08 ve zes o pi so em vi gor, que equi va lia a R$
1.045,00.

PRESSÃO

Campos Neto se reunirá
com servidores do BC 

PRINCIPAL DEMANDA DOS SERVIDORES É REAJUSTE SALARIAL

Após ser pres si o na do por ser vi do res do Ban co Cen- 
tral que pe dem re a jus te sa la ri al, o pre si den te do ór gão,
Ro ber to Cam pos Ne to, con cor dou em se reu nir com re- 
pre sen tan tes dos fun ci o ná ri os pa ra ne go ci ar. Se gun do o
sin di ca to que re pre sen ta os tra ba lha do res, a ade são a
lis tas de não as sun ção de co mis sões e de en tre ga de car- 
gos nas co mis sões do ór gão já se apro xi ma dos 50%.

A in for ma ção foi con fir ma da  pe lo pre si den te do Sin- 
di ca to Na ci o nal dos Fun ci o ná ri os do Ban co Cen tral (Si- 
nal), Fá bio Fai ad. Ele adi an tou que o ob je ti vo da con ver- 
sa é pe dir a Cam pos Ne to pa ra que uti li ze “sua in fluên- 
cia jun to ao pre si den te Jair Bol so na ro” pa ra avan çar nas
con ver sas pe lo re a jus te sa la ri al. 

A in ten ção do Si nal, ago ra, é con se guir ca da vez mais
apoio até o ato mar ca do pa ra dia 18 de ja nei ro, quan do
ser vi do res de vá ri as car rei ras, in cluin do a eli te do fun ci- 
o na lis mo pú bli co e mem bros do cha ma do “car rei rão”
de vem se en con trar na fren te do Ban co Cen tral pa ra
pro tes tar con tra o con ge la men to de sa lá ri os — que, em
al guns ca sos, per du ra des de 2017.

Es te se rá o pri mei ro dia de pa ra li sa ções mar ca das pa- 
ra ja nei ro. Nos di as 25 e 26, ser vi do res vol tam a cru zar os
bra ços. Ca so as ne go ci a ções com o go ver no não avan- 
cem, lí de res sin di cais in di cam que uma gre ve ge ral po- 
de rá ocor rer em fe ve rei ro. Até o mo men to, o go ver no
não deu qual quer re tor no aos pe di dos de reu nião.

O ato é li de ra do pe lo Fó rum Na ci o nal Per ma nen te de
Car rei ras Tí pi cas de Es ta do (Fo na ca te) e há con ver sas
com o Fó rum das En ti da des Na ci o nais dos Ser vi do res
Pú bli cos Fe de rais (Fo na se fe) pa ra uni fi car pro tes tos e
ter mai or ade são. No mes mo dia, os fun ci o ná ri os pú bli- 
cos tam bém pla ne jam pro tes tar em fren te ao Mi nis té rio
da Eco no mia. No ca so dos fun ci o ná ri os do BC, a pres são
se in ten si fi cou na úl ti ma se gun da-fei ra (3). O Si nal tem
reu niões mar ca das com vá ri os se to res da au tar quia nos
pró xi mos di as pa ra, se gun do o sin di ca to, ex pli car o pro- 
ces so das lis tas e con ven cer o mai or nú me ro pos sí vel de
pes so as a ade rir. 

São Luís, sábado e domingo, 8 e 9 de janeiro de 2022

https://banca.oimparcial.com.br/
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POR RAI MUN DO BOR GES
Di re tor de re da ção

Con sen so e con ces sões

Flávio segue em busca
da união das esquerdas
M

es mo cum prin do, em ca- 
sa, qua ren te na da co vid-
19, o go ver na dor Flá vio
Di no con ti nua a se mo vi- 

men tar den tro dos ce ná ri os po lí ti cos
bra si lei ro e ma ra nhen se. Pe lo twit ter,
ele de fen deu a união en tre o PSB, no
qual es tá fi li a do, e o PT, “com con ces- 
sões re cí pro cas”. Ao fa zer a de fe sa da
união pac tu a da en tre os par ti dos de
es quer da nas elei ções de ou tu bro, o
go ver na dor sa be, po rém, que se tra ta
de uma en ge nha ria po lí ti ca que vai
de mo rar al gum tem po pa ra que as li- 
de ran ças con si gam ana li sar os ce ná- 
ri os e che gar ao con sen so em tor no de
Luiz Iná cio Lu la da Sil va “pa ra der ro- 
tar o pre si den te Jair Bol so na ro”.

O go ver na dor tro cou o PC doB pe lo
PSB co mo es tra té gia po lí ti ca, mas in- 
sis te em seu pro je to que de fen deu du- 
ran te to do o ano de 2020: sem unir a
es quer da na elei ção pre si den ci al, não
se rá fá cil der ro tar Bol so na ro. Por tan- 
to, vai in sis tir que o PSB ca mi nhe jun- 
to com o PT, PC doB e ou tras le gen das
– do flan co es quer do ao cen tro – na
dis pu ta, des de que ha ja con ces sões
de ca da la do. O mai or obs tá cu lo pa ra
a fi na li za ção des se pro je to en con tra-
se em São Pau lo, on de o PT tem Fer- 
nan do Had dad co mo pré-can di da to e
o PSB quer por que quer lan çar Már- 
cio Fran ça ao Pa lá cio dos Ban dei ran- 
tes. Pa ra Flá vio Di no, “a his tó ria en si- 
na: quan do os par ti dos pro gres sis tas
se unem, o Bra sil avan ça e a vi da do
po vo me lho ra. Por is so, de fen do que o
nos so PSB ca mi nhe jun to com o PT, o
PC doB e ou tros par ti dos ali a dos, o
que de pen de de per se ve ran ça, diá lo- 
go e con ces sões re cí pro cas”, es cre veu
Di no no Twit ter. Co mo o de ba te po lí- 
ti co es fri ou nes te co me ço de 2022,
com a pan de mia da co vid, pe la va ri- 
an te ômi cron to man do to das as aten- 
ções do país e do mun do, o go ver na- 

dor acha que o mo men to de re ces so
no Con gres so e no Ju di ciá rio, é pró- 
prio pa ra apro fun dar as dis cus sões no
âm bi to dos par ti dos e bus car al ter na- 
ti vas.

Nos úl ti mos di as, as con ver sas so- 
bre uma pos sí vel fe de ra ção en tre PT e
PSB es fri a ram de vi do a en tra ves acer- 
ca das ali an ças es ta du ais, prin ci pal- 
men te em São Pau lo, on de o ex-go ver- 
na dor Már cio Fran ça (PSB) e o ex-pre- 
fei to Fer nan do Had dad (PT) são pos- 
tu lan tes ao Pa lá cio dos Ban dei ran tes.
A di ver gên cia fez Car los Si quei ra, pre- 
si den te na ci o nal do PSB, abrir ne go ci- 
a ções com o ex-go ver na dor do Ce a rá
Ci ro Go mes, can di da to à Pre si dên cia
do PDT, em bo ra seu de sem pe nho nas
pes qui sas não se ja o que de se ja o par- 
ti do e ali a dos. Afi nal, Ci ro tem apa re- 
ci do abai xo de dois dí gi tos e atrás do
ex-juiz Sér gio Mo ro.

Nes ta se ma na, o fi lho de Fran ça,
de pu ta do es ta du al Caio Fran ça (PSB),
che gou a pu bli car nas re des so ci ais
uma fo to com o li vro de Ci ro Go mes.
Re cen te men te, em en tre vis ta ao Es ta- 
dão, o pre si den te do PDT, Car los Lu pi
afir mou que uma ali an ça do PT e PSB
não ti nha co mo ocor rer. “Es se ne gó- 
cio do PSB com o PT não tem co mo
dar cer to, mes mo por que Lu la, com
46% (das in ten ções de vo to), acha que
já es tá com a mão na ta ça.”.

Uma pos sí vel ali an ça en tre as du as
si glas pas sa pe la fi li a ção do ex-go ver- 
na dor Ge ral do Alck min ao PSB. Um
jan tar em de zem bro mar cou a apro xi- 
ma ção en tre o ago ra ex-tu ca no e Lu la.
O en con tro foi vis to co mo uma si na li- 
za ção do pe tis ta de sua in ten ção de
for mar uma ali an ça que vá além da
es quer da pa ra der ro tar o pre si den te
Jair Bol so na ro. Pa ra sa cra men tar a
união, o PSB quer o apoio pe tis ta em
cin co Es ta dos: São Pau lo, Rio Gran de
do Sul, Per nam bu co, Rio de Ja nei ro e
Es pí ri to San to. O mai or en tra ve, po- 
rém, é São Pau lo, com Had dad, pe lo
PT, e Fran ça, PSB, na dis pu ta.

Ao re a brir o de ba te so bre as elei-
ções de ou tu bro, Flá vio Di no to ca na
pre si den ci al, mas dei xa cla ro pa ra o
gru po que li de ra no Ma ra nhão que
na da es tá re sol vi do so bre as can di da- 
tu ras que atra em as aten ções e di vi- 
dem o elei to ra do: We ver ton Ro cha
(PDT) e Car los Bran dão (PSDB). Di no
sa be que a par tir de 31 de mar ço es ta- 
rá fo ra do go ver no e Bran dão no lu gar.
No en tan to, ele dei xa rá do co man do
do gruo pe lo qual foi elei to e cum priu
se te anos de man da to sem cri se in ter- 
na. O pro je to foi tão bem su ce di do,
que o di nis mo ele geu a mai o ria es ma- 
ga do ra da As sem bleia Le gis la ti va do
Ma ra nhão, da ban ca da de de pu ta dos
fe de rais e os três se na do res – Ro ber to
Ro cha, em 2014, We ver ton Ro cha e
Eli zi a ne Ga ma em 2018. Na da acon te-
ceu à toa. Foi pre ci so uma li de ran ça
for te, or ga ni za da e po pu lar pa ra ob ter
ta ma nho de sem pe nho.

Di no não acei ta rá per der o con tro le
do gru po no mo men to em que a po lí-
ti ca na ci o nal pas sa por uma si tu a ção
de in cer te za e pre o cu pa ção pa ra uns e
con fi an ça pa ra ou tros. Afi nal o ce ná- 
rio apon ta pa ra a vol ta de Lu la ao po- 
der cen tral ou da per ma nên cia de Jair
Bol so na ro. Por tan to, 2022 se rá his tó-
ri co pa ra a po lí ti ca bra si lei ra com a
vol ta da es quer da ao Pla nal to, ou o
for ta le ci men to da ex tre ma-di rei ta no
mai or país da Amé ri ca La ti na. O Ma- 
ra nhão, ob vi a men te, te rá po si ção
mar can te em quais quer das si tu a ções
que saí rem das ur nas. Quan do pro pa-
gan da a união com con ces sões, Di no
es tá fa lan do tam bém do es pa ço que
ain da pre ci sa ser pre en chi do na po lí- 
ti ca do Ma ra nhão, e evi tar que o po der
po lí ti co saia do con tro le de uma li de- 
ran ça que es tá acer tan do na ges tão
go ver na men tal, com um pro gra ma
ro bus to de mu dan ças, cu jos re sul ta- 
dos já apa re cem na eco no mia (PIB),
na edu ca ção (Fun deb), na saú de e na
con fi an ça do se tor pri va do.

AÇÃO PARLAMENTAR

Othelino vistoria obras em Santa Helena e Turilândia

OTHELINO VISTORIA OBRAS REALIZADAS COM SEU APOIO EM SANTA HELENA E TURILÂNDIA

O pre si den te da As sem bleia Le gis- 
la ti va do Ma ra nhão, de pu ta do Othe li- 
no Ne to (PC doB), es te ve, nes ta quin- 
ta-fei ra (6), nos mu ni cí pi os de San ta
He le na e Tu ri lân dia, na Bai xa da Ma ra- 
nhen se, pa ra a vis to ria de obras que
es tão sen do re a li za das por in di ca ção
e so li ci ta ção do par la men tar, res pec- 
ti va men te. Em San ta He le na, acom- 
pa nha do do pre fei to Ze zil do Al mei da,
do vi ce João zi nho Pa vão e de uma co- 
mi ti va de ve re a do res, Othe li no acom- 
pa nhou o iní cio dos tra ba lhos de re- 
cu pe ra ção as fál ti ca da Ave ni da Du que
de Ca xi as, prin ci pal via de aces so à ci- 
da de. A obra de re ca pe a men to é fru to
de in di ca ção do che fe do Le gis la ti vo
ma ra nhen se e es tá sen do re a li za da
pe lo Go ver no do Es ta do por meio do
pro gra ma ‘Mais As fal to’.

“Es ta mos co lo can do um as fal to no- 
vo na Ave ni da Du que de Ca xi as, que já
ha via pas sa do por di ver sas in ter ven- 
ções de ta pa-bu ra co. Ago ra, es tá sen- 
do fei ta a res tau ra ção to tal da via e,
em bre ve, se rá en tre gue à ci da de. É
uma im por tan te obra que se so ma a
mui tas ou tras re a li za das em be ne fí cio
dos he le nen ses”, afir mou Othe li no
Ne to. Além des sa obra de in fra es tru- 
tu ra ur ba na, ou tros ser vi ços es tão em

an da men to no mu ni cí pio, fru tos de
in di ca ções do par la men tar jun to ao
Go ver no do Es ta do, en tre eles a re vi ta- 
li za ção da Bei ra Rio, a cons tru ção da
Pra ça da Fa mí lia, no po vo a do Mo ra da
No va; e uma uni da de do Ins ti tu to Es- 
ta du al de Edu ca ção, Ci ên cia e Tec no- 
lo gia do Ma ra nhão (IE MA).

O pre fei to de San ta He le na, Ze zil do
Al mei da, des ta cou a for te atu a ção do
par la men tar no mu ni cí pio. “Agra de ço
ao de pu ta do Othe li no e ao go ver na- 
dor Flá vio Di no por vi a bi li za rem tan- 
tas me lho ri as pa ra a nos sa ci da de. E
quem ga nha com es sa par ce ria é a po- 
pu la ção”, de cla rou. O pre si den te da
Câ ma ra Mu ni ci pal de San ta He le na,
ve re a dor Mar ce lo Mar ques, res sal tou
o apoio da do pe lo de pu ta do Othe li no
Ne to em prol do bem-es tar dos he le- 
nen ses. “Ele tem tra zi do mui tas obras
pa ra o mu ni cí pio e fa zen do jus a es se
po vo que sem pre o aco lheu. Nós agra- 
de ce mos por ele ter nos sa ci da de em
seu co ra ção”, dis se. No fi nal da ma- 
nhã, o pre si den te do Par la men to Es ta- 
du al es te ve tam bém em Tu ri lân dia,
on de con fe riu o an da men to da obra
de cons tru ção do Hos pi tal Mu ni ci pal
Pe dro Lu cas Di as Fon se ca, ao la do do
pre fei to Pau lo Cu rió, da vi ce Ja naí na

Li ma e de ve re a do res. O ser vi ço es tá
sen do re a li za do pe lo Go ver no do Es- 
ta do, após so li ci ta ção do par la men tar.
A inau gu ra ção da no va uni da de de
saú de es tá pre vis ta pa ra iní cio de
mar ço des te ano. Ain da em Tu ri lân- 
dia, Othe li no vi si tou o lo cal on de es tá
sen do cons truí da a Pra ça da Fa mí lia,
tam bém fru to de sua in di ca ção. “Uma
par ce ria im por tan te com o pre fei to
Pau lo Cu rió, que, nes te pri mei ro ano
de ges tão mu ni ci pal, tem con cre ti za- 
do gran des be ne fí ci os pa ra a po pu la- 
ção tu ri lan den se”, afir mou.

 O pre fei to Pau lo Cu rió lem brou
que o mu ni cí pio já foi con tem pla do
com ou tras ações vi a bi li za das com
apoio do par la men tar, co mo obras do
pro gra ma ‘Mais As fal to’, en tre ga de
ces tas bá si cas e kits de equi pa gens es-
por ti vas. 

“A po pu la ção de Tu ri lân dia re co-
nhe ce to do o es for ço do de pu ta do
Othe li no pa ra con cre ti zar so nhos da
nos sa ci da de, co mo a cons tru ção do
nos so Hos pi tal Mu ni ci pal, uma im- 
por tan te con quis ta e que não tem
pre ço. So mos gra tos por tan tas obras
des ti na das à nos sa ci da de”, com ple- 
tou.
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No chão fo fo (1)

No chão fo fo (2)

No chão fo fo (3)

Chão fo fo (4)

“São im pres si o nan tes as men ti ras que
Bol so na ro dá co mo res pos ta”

PDT de ci de Ci ro

Ma ri na co mo vi ce

A co vid mu da o vo to
O ano pan dê mi co pas sou a bo la pa ra 2022 com o mun do em

pol vo ro sa pe la va ri an te ômi cron da co vid-19. O que se ima gi na va
uma re tor na da ro bus ta do cres ci men to econô mi co (atro fi a do
des de 2020 pe la pri mei ra on da do co ro na ví rus), já pre nun cia nes- 
te cor ren te al go em re dor de ze ro no PTB. Pa ra a po lí ti ca bra si lei ra
em ano de elei ções ge rais, tal pre vi são sig ni fi ca mu dan ça igual- 
men te ra di cal no po si ci o na men to do elei to ra do na ho ra de di gi tar
o vo to na ur na. Não sem mo ti vo, os po lí ti cos de man da tos, ci en- 
tis tas e en ti da des re pre sen ta ti vas vi vem mo men tos de mais in da- 
ga ções ne ga ti vas do que res pos tas po si ti vas.

Apro xi ma da men te oi to pré-can di da tos pre si den ci ais ten tam
se pro je tar – usan do prin ci pal men te as pla ta for mas di gi tais – no
jo go da su ces são, mas sem ne nhu ma pro pos ta pa ra o en fren ta- 
men to da cri se pan dê mi ca e seus des do bra men tos na eco no mia.
Igual nú me ro de con cor ren tes des pon ta no Ma ra nhão den tro e
fo ra do gru po li de ra do pe lo go ver na dor Flá vio Di no. En quan to is- 
so, o pe tis ta Lu la da Sil va ul tra pas sou o ano ve lho e che gou ao no- 
vo, com lar ga van ta gem nas pes qui sas so bre o se gun do co lo ca do
Jair Bol so na ro. Já o Cen trão en trou 2022 com o pro je to da 3ª via to- 
tal men te em ba ra lha do. Se as elei ções fos sem ho je, Lu la te ria bo as
chan ces de ven cer ain da no pri mei ro tur no. É o que apon tam a
mai or par te das pes qui sas de opi nião. Num even tu al se gun do tur- 
no, a fol ga de Lu la so bre os ou tros can di da tos se man tém ex pres- 
si va. Pa ra boa par te da eli te, que não sim pa ti za com o ex-pre si- 
den te e nem com o atu al, pa re ce al go di fí cil de en ten der. Mas, na
ver da de, é um fenô me no apa ren te men te pre vi sí vel, cu jo cen tro
da ques tão es tá nas con sequên ci as di re tas da Co vid-19 e co mo o
go ver no Bol so na ro tem se com por ta do des de o iní cio da cri se em
2020 e ne la se gue inar re dá vel até ho je.

A pan de mia, que já ma tou mais 620 mil bra si lei ros, dei xou um
le ga do de in fla ção al ta, PIB na ni co, mi sé ria, so fri men to so ci al e
de sem pre go. Em bo ra o mer ca do de tra ba lho es te ja se re cu pe ran- 
do, o Bra sil ain da tem 13 mi lhões de pes so as sem tra ba lho. O IP CA
(Ín di ce Na ci o nal de Pre ços ao Con su mi dor Am plo) fe chou o ano
com al ta de 10,74%. E a eco no mia não cres ce há pe lo me nos dois
tri mes tres, o que con fi gu ra re ces são téc ni ca. Nem as ven das de
Na tal e Ano No vo ani mou o co mér cio – ba teu na ta xa de 10% ne- 
ga ti vo. Por tan to, não res ta dú vi da de que a fa tor econô mi co, em- 
pur ra do pe lo sa ni tá rio, vai sim ter pe so de ter mi nan te nas ur nas
de ou tu bro, tan to pa ra pre si den te, quan to go ver na do res de par la- 
men ta res.

Os de pu ta dos fe de rais e es ta du ais es tão apro vei tan do o re ces- 
so par la men tar pa ra se man ter per to do elei to ra do. Po rém, ne- 
nhum de les con se guiu cri ar mo do no vo de cons ci en ti zar o elei to- 
ra do, di an te do Bra sil que se trans for mou du ran te a pan de mia.

As elei ções de 2022 te rão ele men tos con si de rá veis dos quais os
can di da tos não po de rão se afas tar: idei as no vas pa ra en fren tar a
cri se e me lho rar a vi da das pes so as, e uso ho nes to do di nhei ro pú- 
bli co apli ca do nas cam pa nhas, as sim co mo abo mi nar as fa ke
news.

Co mo as re des so ci ais são efi ci en tes fer ra men tas de pro mo ver
trans pa rên cia po lí ti ca e mo bi li za ção elei to ral, o seu uso cri mi no- 
so po de aca bar in ver ten do a ló gi ca do vo to. A ro bus tez da de mo- 
cra cia bra si lei ra é ca paz de re a gir às in ves ti das con tra seus fun da- 
men tos.

Os fe de rais não são tão pró xi mos do elei to ra do co mo os de pu- 
ta dos es ta du ais e os ve re a do res, mas por con ta da sua ca pa ci da de
de ca na li zar re cur sos pa ra mu ni cí pi os na for ma de emen das, pro- 
cu ram “ven der” re du tos que nem sem pre lhes são fa vas con ta das.

Da jor na lis ta, es cri to ra e ana lis ta econô mi ca, Mi ri am Lei ta, na
Glo bo News.

 
Olhan do-se os pri mei ros mo men tos de 2022 na po lí ti ca

do Ma ra nhão, cons ta ta-se que dos 18 de pu ta dos fe de- 
rais, seis apoi am Car los Bran dão, cin co in cli nam-se

pa ra We ver ton Ro cha, três se guem Jo si mar do Ma ra- 
nhão zi nho, um Edi val do Jr e dois su bi ram no mu do.

 
Cál cu lo do jor na lis ta Ri ba mar Cor rêa apon ta que Bran- 

dão tem apoio de Bi ra do Pin da ré (PSB), Már cio Jerry e
Ru bens Jr, (PC doB), Zé Car los (PT) e po de ter João

Mar ce lo e Hil do Ro cha (MDB). We ver ton Ro cha é se- 
gui do por Clé ber Ver de, Gil Cu trim, Jus ce li no Fi lho (DEM)

e Pe dro Lu cas Fer nan des (PSL).
 

Os de mais par la men ta res: Jo si mar do Ma ra nhão zi nho
(PL) Jú ni or Lou ren ço (PL), Mar re ca Fi lho, Pas tor Gil- 
de ne mir, Gas tão Vi ei ra, Edi lá zio Jr., Aluí sio Men des Jo- 

si val do JP es tão olhan do os ce ná ri os. Jo si mar de ve não
sair can di da to e os de mais fa zem ape nas jo go de ce na.

O PDT es tá pre pa ran do a pré-con ven ção no dia 21 pa ra lan çar
Ci ro Go mes à Pre si dên cia, e no dia 22, mar car o cen te ná rio de Le- 
o nel Bri zo la. Po de ser o iní cio ofi ci al da par ti da de We ver ton Ro- 
cha ru mo ao Pa lá cio dos Leões, mes mo sen do apoi a dor de Lu la.

Ci ro Go mes es ta ria tra ba lha do nos bas ti do res pa ra ter a ex-mi- 
nis tra Ma ri na Sil va (Re de) co mo vi ce na cha pa. Ad ver sá ri os nas
elei ções de 2018, os dois já se apro xi ma ram e po dem se jun tar em
ou tu bro.

São Luís, sábado e domingo, 8 e 9 de janeiro de 2022

https://banca.oimparcial.com.br/
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NA TA LI NO SAL GA DO FI LHO
Mé di co Ne fro lo gis ta, Rei tor da UF MA

JO SÉ CUR SI NO RA PO SO MO REI RA
Eco no mis ta

Olhos atentos para todos os lados

Não olhe pa ra ci ma, fil me es tre la do
por Le o nar do Di Ca prio (Ran dall
Mindy) e Jen ni fer La wren ce (Ka te
Dibiasky) e a im pa gá vel Meryl Stre ep
(Pre si den te Or le an), agi tou as re des
so ci ais nes te fi nal de ano e con ti nua
cau san do mui tas re per cus- 
sões. Há uma meia dú zia de lei tu ras
do fil me e, pe lo me nos uma dei- 
xa trans pa re cer os gran des de ba tes,
nem sem pre só bri os, que fi ze ram par- 
te de nos sas vi das nos úl ti mos dois
anos. Acre di to que, quan to mais se fa- 
la do fil me, mais pes so as sen ti rão cu- 
ri o si da de de acom pa nhar o de sen ro- 
lar de um en re do que con ta a his tó ria
da des co ber ta de um co me ta. Di fe- 
ren te do Le o nard, que es tá pas san do
pró xi mo à ter ra des de sua úl ti ma apa- 
ri ção há cer ca de 80 mil anos, a
qual tem ren di do fo tos – já co me ça a
per der bri lho, pois ini ci ou sua vi a gem
ao es pa ço pro fun do e pa ra lon ge do
nos so sol ba ti za do de Dibiasky e es tá
em ro ta de co li são com a ter ra.

A no tí cia ater ra do ra e ca ta clís mi ca
é da da e lo go se per ce be que o go ver- 
no ame ri ca no, pre o cu pa do com su as
que re las po lí ti cas e jo gos de in te res se,
não pa re ce mui to pre o cu pa do com a
ame a ça. É tem po ra da de elei ções e a
pre si den te só pen sa em fa tu rar mi di a- 
ti ca men te. É im pres si o nan te co mo o
mun do cá fo ra das te las es tá re tra ta do
de for ma fi de dig na. A po pu la ção fi- 
ca anes te si a da pe las mí di as so ci ais, o
ca sal da ho ra re a ta e bri ga pu bli ca- 
men te, o em pre sá rio tor na-se “opor- 
tu ni za dor” de ex pe ri ên ci as; jor na lis- 
tas que rem apa re cer mais do que a

pró pria no tí cia, de fe sas apai xo na das
ex plo dem de um la do e de ou tro e o
mais que apa re ce cons ti tui o ce ná rio
de um mun do que não nos é alheio,
por que qual quer se me lhan ça, nes te
ca so, não é me ra coin ci dên cia.

A pro pos ta do fil me é mos trar co- 
mo a voz da ci ên cia – ain da que fun- 
da men ta da em pes qui sa e ex pe ri- 
men to com re sul ta dos ates ta dos por
qual quer um – é re ce bi da, es pe ci al- 
men te, quan do com pe te com in te res- 
ses não to tal men te cla ros em su as in- 
ten ções. Os ci en tis tas, re pre sen ta dos
por Di Ca prio e La wren ce, vi vem uma
ver da dei ra via cru cis pa ra mos trar a
ter rí vel ver da de.  Pa ra se fa ze rem crer,
am bos têm o mes mo ob je ti vo, em bo- 
ra no meio do ca mi nho ado tem ca mi- 
nhos e es tra té gi as di ver sas. As sis ti- 
mos es tu pe fa tos uma ópe ra ita li a na
em ver são mo der na. Qua se não acre- 
di ta mos na re a ção das pes so as. Che ga
a ser ca ri ca to, já que ab sur da men te
re al.  Abs traí da a fic ção, cu jo ini mi go é
o co me ta que se apro xi ma ve loz men- 
te da ter ra e ame a ça a exis tên cia de to- 
dos os se res, po de mos subs ti tuí-lo
tran qui la men te pe la Co vid-19, pe- 
lo au men to da tem pe ra tu ra da Ter- 
ra, pe la per da de es pé ci es em pro por- 
ções nun ca an tes vis ta ou mes mo pe la
que da de me te o ro há 65 mi lhões de
anos que ex tin guiu os di nos sau- 
ros, co mo ates ta a cra te ra gi gan tes ca
na pe nín su la de Yucatã, na cos ta me- 
xi ca na. Pi or ain da: tu do por cau sa das
ações hu ma nas. Pa ra fa lar de cer tos
te mas, a ar te co lo ca len tes de au men- 
to, car re ga nas tin tas pa ra cha mar a
aten ção. Tal vez se ja a úni ca for ma de
des per tar o in te res se das pes so as pa ra
ques tões que são tão im por tan tes co- 

mo se ria a vin da de um co me ta pa ra
atin gir nos so frá gil pla ne ta azul. Nos- 
sas ações de ago ra le ga rão pa ra nos- 
sos fi lhos e ne tos pro ble mas com ple- 
xos e con sequên ci as que se quer po-
de mos ima gi nar. Ain da cau sa es pan to
a quan ti da de de pes so as que pre fe- 
rem co lo car ven da nos olhos, co mo
édi pos mo der nos, a ter que en ca rar a
re a li da de nes te qua se bi ê nio de pan- 
de mia. E em um mun do de pós-ver- 
da des, as no tí ci as so bre a va ci na ção –
que tan to têm im pe di do que o nú me- 
ro de óbi tos au men te – não têm si do
na da ani ma do ras. No iní cio de de-
zem bro, o Mi nis té rio da Saú de emi tiu
um bo le tim epi de mi o ló gi co ates tan-
do ser da or dem de 18,78% a que- 
da dos re gis tros no nú me ro de va ci na- 
ção.  Pas mem: 93% des de o pi co da
pan de mia, que se deu em abril des te
ano.Vi ve mos – co mo afir mam os es tu- 
di o sos da co mu ni ca ção – nu ma dis se- 
mi na ção di lu vi al.  “Es pe ci a lis tas” se
for mam da noi te pa ra o dia e se da- 
nam a dar opi niões so bre o que se- 
quer des con fi am, que di rá en ten dem.
E a po pu la ção, as sus ta da e cré du la, se
en re da na mo der na re de de He fes to,
tra ça da com en ge nho por vin gan ça.
Àque les, Dan te de ve ria ter pre vis to
um cír cu lo es pe ci al.

Mas, en fim, es ta mos no iní cio de
um ano no vo. Se a re a li da de à vol ta
não mu da, es pe ra mos que pe lo me-
nos nos so âni mo se ja re no va do, nos sa
es pe ran ça cres ça e nos sa fé não se
aba le. Fé em Deus, no avan ço per sis- 
ten te da ci ên cia e na ca pa ci da de que
to do ser hu ma no tem de mu dar de
opi nião quan do mu da seu pen sa- 
men to, con for me mos lem brou Pas- 
cal. Um 2022 mais le ve pa ra o mun do.

Previsões dos Economistas: Para que servem?

To dos os fi nais/iní ci os de ano os
eco no mis tas são con vo ca dos pe los
mei os de co mu ni ca ção, gru pos de in- 
te res se e en ti da des cor po ra ti vas, den- 
tre ou tras ins ti tui ções, pa ra apre sen- 
ta rem su as pre vi sões acer ca do com- 
por ta men to da Eco no mia no no vo
ano que vai/es tá co me çan do. É na tu- 
ral que as sim se ja, já que de gran des
em pre sá ri os aos mais sim ples as sa la- 
ri a dos, de de sem pre ga dos a jo vens
que aca bam de se qua li fi car pro fis si o- 
nal men te, to dos, de se jam co nhe cer
an te ci pa da men te o que po de acon te- 
cer na Eco no mia pa ra que fa çam as
me lho res “es co lhas” com o fim de ga- 
ran ti rem o má xi mo de be ne fí ci os com
os “re cur sos” que pos su em no mo- 
men to ou em tem po fu tu ro, quer se- 
jam mei os fi nan cei ros abun dan tes
pro pri a men te di tos, quer se jam o
tem po e o “es to que de co nhe ci men to”
dis po ní veis que de se jem em pre gar
em al gu ma ati vi da de. E é ló gi co que
pro cu rem os Eco no mis tas pois são es- 
tes os pro fis si o nais que pos su em trei- 
na men to e qua li fi ca ção acer ca de tal
ob je to. Pre vi sões, con tu do, são pre vi- 
sões, no sen ti do de que não se po de
as se gu rar que ve nham a se cum prir
con for me fo ram for mu la das. A pró- 
pria eco no mia é mui to ins tá vel e sen- 
sí vel a in fluên ci as ex ter nas as mais va- 
ri a das pos sí veis, que al te ram com ple- 

ta men te as pre mis sas das pre vi sões,
mu dan do, por tan to, a tra je tó ria ori gi- 
nal men te pros pec ta da. De ou tro la do,
fa to res po lí ti cos, ins ti tu ci o nais e até
os na tu rais tam bém im pac tam a tra- 
je tó ria ten den ci al que se con fi gu ra va
em de ter mi na do mo men to, as sim al- 
te ran do o que se prog nos ti ca ra an tes
das su as ma ni fes ta ções. Por tan to, vê-
se co mo as pre vi sões econô mi cas se
apre sen tam com ele va dos graus de
ame a ças e in se gu ran ça quan to as su- 
as con cre ti za ções. São en tão os in te- 
res sa dos em tais pre vi sões di le tan tes
ou so nha do res que acre di tam em
uma qua se qui me ra? Cer ta men te não,
bas tan do pa ra tan to ver-se que en tre
es tes “con su mi do res” de pre vi sões
en con tram-se gran des em pre sas do
co mér cio, in dús tria e agro ne gó cio,
além dos mai o res con glo me ra dos fi- 
nan cei ros dos paí ses, além dos pró- 
pri os go ver nos. Eles são, sim, es pí ri tos
prag má ti cos que co nhe cem e acei tam
as re gras do jo go, sa ben do “mo du lar”
seus graus de ex pec ta ti vas, re ti ran do
des ta pos tu ra van ta gens e co nhe ci- 
men tos que os de mais que re jei tam
tais fer ra men tas sob o ar gu men to de
sua im pre ci são não ob têm.

O acon te ci do no ano de 2021 cons- 
ti tui exem plo tí pi co do que se aca ba
de di zer. No seu iní cio, as pro je ções
pa ra o IP CA, me di da ofi ci al da in fla- 
ção no país, apon ta vam pa ra um ín di- 
ce de 3,34%, se gun do o Bo le tim Fo- 
cus, do Ban co Cen tral, de 11 de ja nei- 

ro da que le ano, en quan to a mes ma
pu bli ca ção de 27 de de zem bro do ano
re cém-en cer ra do mos tra va o nú me ro
de 10,02% pa ra o IP CA. Ou se ja: a in- 
fla ção efe ti va men te ocor ri da no ano
pas sa do foi 3 ve zes mai or que o pre- 
vis to no co me ço da que le pe río do de
tem po. Já pa ra o cres ci men to do PIB, a
mes ma pu bli ca ção, nas mes mas da- 
tas das pro je ções do IP CA, apon tou os
nú me ros 3,41% e 4,51%, sig ni fi can do
um cres ci men to ob ser va do no PIB em
2021 32,25% mai or que o pre vis to.

Con tu do, de ci sões por par te das
em pre sas de in ves tir ou não, das pes- 
so as de es tu da rem mais ou par ti rem
pa ra a bus ca de uma po si ção no mer-
ca do de tra ba lho ou de ten ta rem seu
pró prio ne gó cio ocor re ram e, cu ri o sa- 
men te, fo ram até cer to pon to cau sas
dos des vi os ob ser va dos en tre as pre vi-
sões e o efe ti va men te acon te ci do. De
ou tro la do, já cir cu lam as pre vi sões de
uma in fla ção de 5,03%, de um ín di ce
11,5% pa ra a ta xa Se lic e de 0,42% pa ra
o cres ci men to do PIB de 2022, nú me-
ros bas tan te di fe ren tes dos pre vis tos e
re a li za dos em 2021. Es tas pre vi sões
es tão cer tas, es tão er ra das? Tal vez não
se ja ca bí vel tal per gun ta, de ven do-se
em seu lu gar sa ber-se e in flu en ci ar-se
so bre o que os agen tes econô mi cos
de vem fa zer pa ra que elas se re a li zem.
En quan to is so, é es pe rar-se o fi nal do
ano que ora co me ça pa ra fa ze rem-se
as com pa ra ções en tre as pre vi sões e o
efe ti va men te acon te ci do.

  KESYA LU CI A NA DO NAS CI MEN TO SIL VA VAS CO
Ad vo ga da, é mem bro da Co mis são da Cri an ça e do Ado les -
cen te da OAB/PE

Lei do
Su pe ren di vi da men to
do Con su mi dor

Di an te do ce ná rio atu al de cres cen te ina dim plên cia,
re fle xo do de fi cit econô mi co cau sa do pe la pan de mia
mun di al do no vo co ro na ví rus, o re cém-apro va do pro je- 
to de lei que tra ta de for mas de pre ven ção ao su pe ren di- 
vi da men to do con su mi dor se tor na um dos mais im por- 
tan tes pro je tos do Bra sil pós-pan de mia.

O PL 3515/2015, de au to ria do se na dor Jo sé Sarney
(PMDB-AP), foi fi nal men te apro va do no Ple ná rio da Câ- 
ma ra dos De pu ta dos após dis cus sões em am bas as ca- 
sas le gis la ti vas. O pro je to é fru to de inú me ros de ba tes
en ca be ça dos pe lo mi nis tro do Su pe ri or Tri bu nal de Jus- 
ti ça (STJ) Her man Ben ja min, que, após 35 reu niões téc- 
ni cas e 15 au di ên ci as pú bli cas des de 2010, de sen ca de ou
no PL 283/2012, subs ti tuí do em 2015 pe lo atu al pro je to.

A Lei do Su pe ren di vi da men to do Con su mi dor traz al- 
te ra ções no Có di go de De fe sa do Con su mi dor e no Es ta- 
tu to do Ido so pa ra aper fei ço ar a dis ci pli na do cré di to ao
con su mi dor e dis por so bre a pre ven ção e o tra ta men to
do su pe ren di vi da men to. Além da pre ven ção do su pe- 
ren di vi da men to do con su mi dor, a lei proí be prá ti cas
con si de ra das en ga no sas e ain da pre vê a pos si bi li da de
da re a li za ção de au di ên ci as de ne go ci a ção. Pre vê o fo- 
men to de ações di re ci o na das à edu ca ção fi nan cei ra e
am bi en tal dos con su mi do res, bem co mo à ga ran tia de
prá ti cas que vi sem à ob ten ção de cré di tos res pon sá veis,
de edu ca ção fi nan cei ra e do tra ta men to e pre ven ção de
si tu a ções de su pe ren di vi da men to.

Va le ain da sa li en tar, en tre as prá ti cas pre vis tas na le- 
gis la ção vi gen te, as re la ci o na das ao for ne ci men to de
cré di to e à ven da a pra zo, das quais vin cu lam o for ne ce- 
dor ou o in ter me diá rio a cer ti fi car o con su mi dor além
das in for ma ções obri ga tó ri as pre vis tas tra zi das no ar ti- 
go 52 do Có di go de De fe sa do Con su mi dor a pre vi a men- 
te: es ta be le cer o cus to efe ti vo to tal e a des cri ção dos ele- 
men tos que o com põem; a ta xa efe ti va men sal de ju ros,
bem co mo a ta xa dos ju ros de mo ra e o to tal de en car gos,
de qual quer na tu re za, pre vis tos pa ra o atra so no pa ga- 
men to; o mon tan te das pres ta ções e o pra zo de va li da de
da ofer ta, que de ve ser, no mí ni mo, de dois di as; o no me
e o en de re ço, in clu si ve o ele trô ni co, do for ne ce dor; o di- 
rei to do con su mi dor à li qui da ção an te ci pa da e não one- 
ro sa do dé bi to, nos ter mos do có di go e da re gu la men ta- 
ção em vi gor.

Mui tas ex pec ta ti vas fo ram cri a das so bre a lei em re fe- 
rên cia, im pu tan do-a co mo so lu ci o na do ra dos pro ble- 
mas de en di vi da men to das mais de 60 mi lhões de pes- 
so as, se gun do da dos do Ma pa da Ina dim plên cia do Bra- 
sil, di vul ga do pe la Se ra sa Ex pe ri an. En tre tan to, é ne ces- 
sá rio con si de rar que nes sa re la ção ne go ci al há ou tra
clas se tam bém afe ta da pe lo efei to pós-pan dê mi co, co- 
mo, por exem plo, as em pre sas de for ne ci men to de cré- 
di to, uma vez que al to ín di ce de de sem pre go de cor ren te
des se efei to ins ti tuiu um no vo gru po de ina dim plen tes,
ci da dãos que ain da não con se gui ram uma re co lo ca ção
no mer ca do de tra ba lho e que em vir tu de dis so dei xa- 
ram de pa gar su as dí vi das, mas que, con tu do, não são
de ve do res pro po si tais.

Além dis so, há que le var em con ta que al gu mas das
mu dan ças tra zi das pe la re fe ri da lei po dem com pro me- 
ter a se gu ran ça fi nan cei ra de mui tas des sas for ne ce do- 
ras de cré di to, por exem plo, aven tan do a pos si bi li da de
de o con su mi dor de sis tir do cré di to con sig na do em até
se te di as da con tra ta ção sem a ne ces si da de de jus ti fi car
o pe di do de de sis tên cia, bem co mo a res tri ção do não
com pro me ti men to da fo lha de pa ga men to dos apo sen- 
ta dos e pen si o nis tas em mar gem su pe ri or a 30%, sen do
a obri ga ção de ve ri fi ca ção de mar gem de res pon sa bi li- 
da de do for ne ce dor de cré di to, não do con su mi dor.

Com tais mu dan ças o que se es pe ra é que se cons trua
uma po lí ti ca de con su mo cons ci en te e res pon sá vel de
cré di to, pos si bi li tan do ao con su mi dor am pla re de de
opor tu ni da des de re ne go ci a ção de dí vi das além de um
pla no de pa ga men to que tra ga se gu ran ça ao con su mi- 
dor e ao for ne ce dor de cré di to no sen ti do de que o va lor
ora con tra ta do te nha a ga ran tia de que se rá adim pli do
ao fi nal da pac tu a ção.

São Luís, sábado e domingo, 8 e 9 de janeiro de 2022

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


oimparcial.com.br OPINIÃO Celio Sergio
E-mail: celiosergio@hotmail.com 5

CAR LOS GAS PAR
Pre si den te da AML

ALE XAN DRE F. AZE VE DO
É mé di co, mú si co e es cri tor

Governo e empresários sempre juntos

Pos so di zer que nas ci e vi vi na ati vi- 
da de co mer ci al, in dus tri al e pres ta do- 
ra de ser vi ços. Até pe la fi nan cei ra
tran si tei. Fo ram se ten ta anos de lu tas,
en fren tan do as mais di ver sas cri ses
econô mi cas e fi nan cei ras por que
pas sa ram o nos so es ta do e o país. Ser- 
vi ram elas pa ra a apren di za gem ne- 
ces sá ria ao en fren ta men to de um fu- 
tu ro im pre vi sí vel, pois me pro por ci o- 
na ram mais co nhe ci men to e mais ex- 
pe ri ên cia. No cur so da pro fis são que
abra cei vi em pre sas pu jan tes e em- 
pre sas me no res fe cha rem su as por tas.
Con vi vi com en ti da des pa tro nais fra- 
cas e for tes. Acom pa nhei o cres ci- 
men to dos sin di ca tos de em pre ga dos
e su as rei vin di ca ções. Ob ser vei as ma- 
ni fes ta ções gre vis tas, seus mo ti vos,
cau sas e con sequên ci as.

Não me nos me de pa rei com as di fi- 
cul da des de cré di to to lhen do o de sen- 
vol vi men to das em pre sas, as sim co- 
mo tam bém as sis ti a ação de go ver nos
e ins ti tui ções fi nan cei ras es ta be le ce- 
rem cri té ri os fa ci li ta do res de ope ra- 
ções co mer ci ais e in dus tri ais em ge- 
ral. As em pre sas e o go ver no sem pre
an da ram jun tos.

Vi vi ain da um pou co a épo ca áu rea,
quan do as en ti da des de clas se, em es- 
pe ci al a As so ci a ção Co mer ci al, eram
ór gãos con sul ti vos e co la bo ra do res
do go ver no. Bas ta lem brar que o atu al
Pa lá cio do Co mér cio, ho je qua se em
ruí nas, foi cons truí do em de cor rên cia
de uma par ce ria en tre o Go ver no Es- 
ta du al e a As so ci a ção Co mer ci al do
Ma ra nhão. As em pre sas e o go ver no
sem pre an da ram jun tos.

Sou tes te mu nha do tem po em que
o pró prio Go ver no do Es ta do, atra vés
de um dos seus ór gãos, in cen ti va va e
até par ti ci pa va na cons ti tui ção e ope- 
ra ção de em pre sa que jul ga va in dis- 
pen sá veis ao de sen vol vi men to lo cal, a
exem plo da CO NAN – Com pa nhia de
Na ve ga ção do Nor te. As em pre sas e o
go ver no sem pre an da ram jun tos As- 
sis ti o apo geu e o de sa pa re ci men to
dos ci clos do ar roz e do ba ba çu, quan- 
do, atra vés da en tão Cam pa nha da
Pro du ção, ór gão da As so ci a ção

Co mer ci al do Ma ra nhão, eram ras- 
ga das es tra das pa ra es co a men to de
pro du tos agrí co las e dis tri buí das se- 
men tes pa ra que a sa fra do ano não
cor res se ris co de re du ção quan ti ta ti va
e me lho ras se qua li ta ti va men te em
com pa ra ção com a do an te ri or. As
em pre sas e o go ver no sem pre an da- 
ram jun tos. Em pol guei-me com as
mu dan ças ope ra das no Es ta do, em
ter mos de for ne ci men to de ener gia
elé tri ca, com bus tí veis, es tra das as fal- 

ta das, ae ro por to no vo e o por to do Ita- 
qui cor ren do con tra o tem po. As em- 
pre sas e o go ver no sem pre an da ram
jun tos.So nhei com um Ma ra nhão di- 
fe ren te, em fa ce da che ga da de vá ri as
in dús tri as de pe so, co mo a Al coa, a
Ole a ma, a Am bev, as Gu za ri as, as fá- 
bri cas de Re fri ge ran tes, e inú me ros
em pre en di men tos em im plan ta ção
no por to e na re gião do Ita qui. A
exem plo, um es ta lei ro na val, de lar- 
guís si mo in ves ti men to, em fa se fi nal
de im plan ta ção, gra ças à co ra gem, à
de ter mi na ção e ao pi o nei ris mo do
em pre sá rio Luiz Car los Can ta nhe de
Fer nan des, que su pre uma enor me fa- 
lha de que se res sen te o com ple xo do
Ita qui e to do o Ma ra nhão ma rí ti mo,
la cus tre ou flu vi al. Pal mas ao co ra jo so
em pre sá rio. As em pre sas e o go ver no
sem pre an da ram jun tos.

Va le re pe tir que, a des pei to de to- 
das as di fi cul da des em su as atri bui- 
ções es pe cí fi cas, é de se re gis trar que
go ver no e em pre sá ri os sem pre de ram
as mãos. Nas di ver gên ci as, pre va le ce
o tra ta men to res pei to so e ur ba no,
equi li bra do e jus to en tre as par tes.
Na da de pes so al, sem pre ins ti tu ci o- 
nal. Por con ta do que aca bei de re la- 
tar, fi quei sur pre so com o re la ci o na- 
men to be li co so es tam pa do na im- 
pren sa lo cal, en tre o Se cre tá rio de In- 
dús tria e Co mér cio e o pro pri e tá rio da
em pre sa Ha van, re cen te men te ins ta- 
la da nes ta ca pi tal. Aliás, quan do da
inau gu ra ção das su as ins ta la ções
uma pes soa que, sal vo en ga no es ta ria
fa lan do em no me do go ver no – não
acre di to que ti ves se tal au to ri za ção –
cri ou enor me pro ble ma quan to ao
sím bo lo da Ha van, uma ré pli ca da es- 
tá tua da Li ber da de, por que em ta ma- 
nho con si de ra do gi gan te. Que re la
sem ne xo, que se es va zi ou por si mes- 
ma. Va le re cor dar que o se nhor Lu ci a- 
no Hang, pro pri e tá rio das lo jas HA- 
VAN, tal vez de uma cen te na es pa lha- 
da pe lo Bra sil, in ves tiu no Ma ra nhão
em tor no de R$15 mi lhões, cri ou no
mí ni mo 300 em pre gos di re tos, o que
equi va le a mais 600 in di re tos. Veio
par ti ci par de um mer ca do com pe ti ti- 
vo e so men te be ne fí ci os ofe re ce pa ra
o nos so Es ta do.

Pe lo que di vul gou o jor na lis ta Aqui- 
les Emir, no seu sem pre acre di ta do
Ma ra nhão Ho je, equi li bra dís si mo ór- 
gão de di vul ga ção men sal, o se nhor
Lu ci a no Hang te ria di to: “Os es ta dos
que mais vo ta ram na es quer da nas úl- 
ti mas elei ções são os mes mos que es- 
tão com os me no res IDHs do Bra sil”.
Es se co men tá rio é ilus tra do com um
ma pa do Bra sil on de os es ta dos mais
po bres, den tre eles o Ma ra nhão, apa- 
re cem em tin ta ver me lha.

Con ti nu an do no seu co men tá rio,

Lu ci a no Hang ar re ma tou: “O de sen-
vol vi men to de um país, es ta do ou mu-
ni cí pio tem tu do a ver com a cor dos
par ti dos po lí ti cos que o ad mi nis tram.
Os es ta dos que mais vo ta ram na es-
quer da nas úl ti mas elei ções são os
mes mos que es tão com os me no res
IDHs do Bra sil”. E fi na li zou: “Quem
vo ta no ver me lho fi ca no ver me lho”.

Sal vo me lhor juí zo, a ma ni fes ta ção
do se nhor Lu ci a no Hang pos sui ca rá-
ter es sen ci al men te po lí ti co, in di vi du- 
al. Di rei to que qual quer pes soa tem
de se ex pres sar. Não atin giu pes so al- 
men te nin guém, ape nas de bi tou a al- 
guns par ti dos po lí ti cos o atra so de
uma re gião bra si lei ra. É um di rei to
que lhe ca be co mo ci da dão. E, con ve-
nha mos, a clas se po lí ti ca que se jus ti- 
fi que.Des sa ma nei ra, sur pre en deu a
to dos a re a ção do ilus tre Se cre tá rio de
In dús tria e Co mér cio, Dr. Sim plí cio
Araú jo, tal vez mal in for ma do do te or
das de cla ra ções do se nhor Lu ci a no
Hang, ex pres san do-se: “Ja mais en tra- 
rei de no vo nu ma lo ja da Ha van, es se
se nhor lu cra às nos sas cus tas e nos
agri de ao tri pu di ar de nos sa in te li gên- 
cia”. Há de se con vir, es sa re a ção do
se nhor Se cre tá rio vai na di re ção de
ins ti gar um boi co te à lo ja do em pre sá-
rio, cu jo es ta be le ci men to vem par ti ci-
par da me lho ria de ofer tas de pro du-
tos e con cor rer li vre men te, pro vo can- 
do até bai xa de pre ços no que ofe re ce,
que é a prin ci pal ca rac te rís ti ca da
con cor rên cia, na ini ci a ti va pri va da.

Se não agra dou ao Dr. Lu ci a no
Araú jo o que dis se po li ti ca men te o
pro pri e tá rio da Ha van, cer ta men te a
mui tas ou tras pes so as tam bém não
agra dou, co mo tan tas fi ca ram in di fe- 
ren tes, até mes mo por que aqui no
Ma ra nhão o se nhor Lu ci a no Hang é
um ilus tre des co nhe ci do e tal ati tu de
do Se cre tá rio ter mi na por pro mo vê-
lo, por po pu la ri zá-lo.

Es pe ra-se que es se in ci den te aqui
ter mi ne, pa ra que pos sa mos sem pre
dar as bo as vin das aos em pre sá ri os
que aqui vi e rem se es ta be le cer, tra zer
a sua con tri bui ção de ca pi ta lis tas, in- 
ves tin do re cur sos, pro mo ven do em- 
pre gos e con cor ren do no mer ca do,
pa ra be ne fí cio da po pu la ção. Do mes- 
mo mo do ao in ves ti dor lo cal.

O pro ble ma da po bre za que vi ve e
con ti nua a vi ver o nor des te não é do
em pre sá rio, mas ex clu si va men te dos
po lí ti cos e is so re co nhe ce o se nhor
Se cre tá rio que mui to bem fez ao en-
ve re dar por es se ca mi nho, em de ter- 
mi na do ins tan te de sua en tre vis ta.

Co mo dis se rei te ra da men te, no
cur so des ta crô ni ca, go ver no e em pre- 
sá ri os sem pre an da ram jun tos, e tu do
de ve rá ser fei to pa ra que es sa ali an ça
se tor ne in dis so lú vel.

Fique em casa

— Ale xan dre… (Lon ga pau sa dra má ti ca.)
Com 87% dos vo tos, foi vo cê o es co lhi do. Seu
tem po na ca sa che gou ao fim. Vem vi ver sua
vi da aqui fo ra!
— Ei, es pe ra aí. As sim, de su pe tão?
— Co mo “de su pe tão”? Já é seu quin to pa re- 
dão e sua ma la in clu si ve es tá pron ta aí do
seu la do.
— Mas eu achei que era só jo go de ce na, pra
man ter a au di ên cia li ga da até o fi nal.
— Não, in fe liz men te não é jo go de ce na.
Vem! Sua fa mí lia te es pe ra.
— Vo cê só po de es tar ma lu co. Meus pais já
têm mais de 70 anos, não pos so ter con ta to
pró xi mo com eles não.
— Olha, eu sei que é di fí cil se des fa zer des se
so nho, mas che gou a ho ra de vo cê en ca rar a
re a li da de aqui fo ra. Tem mui ta coi sa boa te
es pe ran do!
— Ti po o quê?
— Vo cê ago ra é uma ce le bri da de. Não vai
mais con se guir an dar na rua sem ser as se di- 
a do, pes so as que ren do uma sel fie pra pos tar
no Ins ta gram, es se ti po de coi sa…
— Co mo as sim? As sé dio, sel fie? Na car ti lha
que vo cês nos man da ram es ta va es cri to em
cai xa-al ta: EVI TAR O CON TA TO PES SO AL!
— Olha, re al men te acon te ceu es se pro ble- 
mi nha…
— Pro ble mi nha? Tam bém es ta va es cri to que
não era pra acre di tar de mo do al gum em
quem dis ses se que era ape nas um “pro ble- 
mi nha”. Não es tou en ten den do mais na da,
achei que eu en tra ria nes sa ca sa e sai ria com
a mi nha si tu a ção re sol vi da, mas pe lo vis to
me dei mal.
— Ale xan dre, eu sei que vo cê es tá pre o cu pa- 

do e não ti ro sua ra zão. Es ta mos em um mo- 
men to di fí cil, mas que pas sa rá, co mo tu do
na vi da. Ve ja pe lo la do bom, ago ra vo cê é
uma pes soa pú bli ca e po de aju dar a cons ci- 
en ti zar a po pu la ção.
— Mas quem irá me re co nhe cer, se sou obri- 
ga do a sair de más ca ra?
— Vo cê po de fa zer li ves den tro da sua ca sa
mos tran do co mo po de ser boa a vi da no
con fi na men to, afi nal vo cê já tem ex pe ri ên- 
cia no as sun to.
— Uma coi sa é me di ver tir nu ma ca so na des- 
sa, com fes ta to da se ma na, be bi da e co mi da
à von ta de, tem po li vre, gen te bo ni ta, pis ci na,
aca de mia e o es cam bau; ou tra é fi car pre so
na que le meu quar to e sa la, com vis ta pra pa- 
re de do ou tro pré dio e uma in ter net que cai
o tem po in tei ro.
— In fe liz men te, não po de mos nos res pon- 
sa bi li zar por tu do que acon te ce após o pro- 
gra ma. Ca da um tem que achar um jei to de
se in se rir no mun do aqui fo ra. O pró prio Ru- 
bi nho, que saiu no úl ti mo pa re dão, tá fa zen- 
do um su ces so da na do con fec ci o nan do
más ca ras com ros tos de ex-BBBs. Se a pes- 
soa qui ser sair sem ser no ta da, é só es co lher
a ca ra de al guém que par ti ci pou dos pro gra- 
mas mais an ti gos que é ba ta ta.
— Quer di zer que eu pos so usar uma más ca- 
ra com meu pró prio ros to im pres so?
— Cla ro, tem gos to pra tu do. Vem, o Bra sil te
es pe ra!
— Bom, pe lo me nos ain da pos so fa zer pre- 
sen ça em fes tas.
— Não exis tem mais fes tas.
— Co mo as sim?
— Acho que fa lei bes tei ra — mur mu ran do
bai xi nho.
— O quê?
— É is so mes mo, as fes tas fo ram proi bi das.

— Co mo vou me sus ten tar sem fa zer pre sen-
ça em fes tas? Tor rei to do o meu di nhei ro pra
cla re ar os den tes e fa zer uma ab do mi no
plas tia. Não so brou mais na da.
— Vo cê tem smartpho ne?
— Te nho.
— En tão… Vo cê po de bai xar um apli ca ti vo
que vai te dar di rei to a re ce ber uma aju da do
go ver no.
— Que bom… Quer di zer que não vou pas sar
aper to? De quan to é es se au xí lio?
— Seis cen tos re ais.
— Seis cen tos re ais?
— Is so.
— … Tá, mas e a So lan ge? Ain da es tá me es- 
pe ran do aí fo ra?
— Bom… Vo cê sa be que ela saiu lo go na ter-
cei ra se ma na… Olha, eu não vou te en ro lar
não, ela es tá mo ran do com o Ru bi nho.
— Mas o Ru bi nho saiu da qui se ma na pas sa- 
da ju ran do que ia vol tar pra Ju.
— Ju?
— Ju, a que saiu na pri mei ra se ma na.
— Ah, lem brei. Aque la lou ri nha, né?
— A pró pria.
— É tan ta gen te que fi ca di fí cil de lem brar.
Pois é, ela fi cou com me do da pan de mia
aqui no Bra sil e vi a jou pra lon ge.
— Foi pa ra on de?
— No va York.
— Sor te a de la, hein?
— Va mos mu dar de as sun to? Te nho cer te za
de que vo cê fa rá mui to su ces so quan do sair
da ca sa. In clu si ve, exis te a chan ce de vo cê
ser re ce bi do pe lo pre si den te da re pú bli ca! Tá
cheio de gen te que ren do sa ber sua opi nião
so bre a clo ro qui na.
— Clo ro o quê?
— Es que ce. Vem, Ale xan dre, vem bri lhar
aqui fo ra!

POR EDEN JR.
Dou to ran do em Ad mi nis tra ção, Mes tre em Eco no mia e Eco -
no mis ta (eden- jr@hot mail.com.br)

2022: um ano qua se
per di do, po rém cru ci al

O ano de 2021 en cer ra-se ain da sob a mar ca da pan de mia da
Co vid-19. A va ci na ção avan ça de mo do de si gual no mun do e no
Bra sil – aque les que têm mais re cur sos ob têm fa cil men te o imu ni- 
zan te, is so fo ra os alu ci na dos gru pos que, de li be ra da men te, re cu- 
sam a va ci na ção – cir cuns tân cia que se re ve la ine fi caz, pois par ce- 
las não pro te gi das po dem ge rar no vas va ri an tes. O ca so da no va
ce pa, a ômi cron, é em ble má ti co, por quan to ela se es pa lha pe lo
mun do, no ta da men te na Eu ro pa e nos Es ta dos Uni dos, cau sa res- 
tri ções de mo bi li da de, o que re dun da em mais di fi cul da des pa ra a
re cu pe ra ção da eco no mia.

No Bra sil, após a am pli a ção da va ci na ção, ve ri fi ca-se um de clí- 
nio na mé dia de ví ti mas – não obs tan te as do lo ro sas 619 mil vi das
per di das –, mas o pre si den te Bol so na ro se gue na sua cru za da in- 
sa na de co lo car em dú vi da a efi cá cia das va ci nas. O pró prio mi nis- 
tro da Saú de, Quei ro ga, tem ago ra, na va ci na ção de cri an ças, seu
no vo te a tro pa ra tur var o pro gres so da imu ni za ção. Ób vio é – ou
de ve ria ser –, que sem o con tro le de fi ni ti vo do co ro na ví rus, as dú- 
vi das per ma ne ce rão ron da do as ati vi da des hu ma nas, tra zen do
pa ra o âma go do ce ná rio, o ele men to que mais di fi cul ta a nor ma- 
li za ção da eco no mia: a in cer te za. Ape sar de ain da não se ter nú- 
me ros to tal men te fi na li za dos, é pos sí vel afir mar que a re a bi li ta- 
ção da eco no mia bra si lei ra – a pro pa la da “re cu pe ra ção em V” –
ain da não ocor reu em 2021, que de ve ter cres ci do 4,5% – is so de- 
pois do tom bo de 4,1% em 2020. Vá ri os de sa fi os es tão pos tos, não
so men te pa ra 2022, co mo pa ra os anos sub se quen tes.

Uma das ques tões mais gra ves é a in fla ção, que se am pli ou em
to do o mun do, mas no Bra sil es tá mais se ve ra, de ven do atin gir
mais de 10% em 2021. Os fa to res, in ter nos e ex ter nos, que le va ram
ao in cre men to dos pre ços fo ram múl ti plos, co mo a cri se hí dri ca, o
au men to da ener gia elé tri ca, a ele va ção in ter na ci o nal dos com- 
bus tí veis, a es cas sez de ma té ri as pri mas, a su bi da de al guns ali- 
men tos e a dis pa ra da do dó lar – nes te ca so es pe ci al men te pe lo
per ma nen te cli ma de con fla gra ção cri a do pe lo pró prio Bol so na ro
e pe la he si ta ção quan to à con sis tên cia das con tas pú bli cas bra si- 
lei ras.

In fla ção al ta oca si o na cor ro são do po der de com pra, re tra ção
nos ne gó ci os, no vas re mar ca ções de pre ços e au men to dos ju ros
bá si cos da eco no mia – a ta xa Se lic. O Ban co Cen tral, que vem
guin dan do os ju ros pa ra ten tar do mar a in fla ção, ele vou a Se lic a
9,25% a. a. em de zem bro úl ti mo – o sé ti mo acrés ci mo se gui do. O
BC pro me te ex pan dir os ju ros ao ní vel que se ja ne ces sá rio pa ra
do mar a es ca la da dos pre ços. Se por um la do a ma jo ra ção da Se lic
po de ser um re mé dio pa ra in fla ção, por ou tro ela en ca re ce em- 
prés ti mos e fi nan ci a men tos, o que obs ta cu li za a di na mi za ção das
ven das e ne gó ci os, e da pró pria eco no mia.

O de sem pre go vem cain do, e se gun do a úl ti ma Pes qui sa Na ci- 
o nal por Amos tra de Do mi cí li os Con tí nua (Pnad) do IB GE, ao fi- 
nal de ou tu bro, 12,1% dos bra si lei ros em con di ções de tra ba lhar
es ta vam sem ocu pa ção – 12,9 mi lhões de pes so as. Es se é o me nor
pa ta mar de de so cu pa ção des de fe ve rei ro de 2020, mas ain da é
mai or do que o re gis tra do an tes da cri se da Co vid-19. Po rém, ape- 
sar da ele va ção do em pre go, a ren da mé dia re al do tra ba lha dor
(des con ta da a in fla ção) des pen cou pa ra R$ 2.449,00 – a me nor da
sé rie his tó ri ca ini ci a da em 2012. De ve-se no tar que o per cen tu al
de ocu pa dos na in for ma li da de au men tou, che gan do a 40,07%
dos tra ba lha do res. Ou se ja, há mais pes so as com ocu pa ção, en tre- 
tan to, re ce ben do me nos e em pos tos pre cá ri os, em que não há es- 
ta bi li da de e de mais be ne fí ci os, de sen co ra jan do o con su mo e a
pos si bi li da de de re cu pe ra ção da eco no mia.

As con tas pú bli cas pro gre di ram. Se gun do o Te sou ro Na ci o nal,
em no vem bro, a União re gis trou um su pe rá vit pri má rio – re cei tas
me nos des pe sas, an tes do pa ga men to dos ju ros da dí vi da – de 3,87
bi lhões. É o me lhor re sul ta do pa ra es se mês des de 2013. A ar re ca- 
da ção fe de ral ex pan diu-se 21,9% em 12 me ses. Con tu do, no am- 
bi en te fis cal, é ne ces sá rio con si de rar que: a in fla ção co la bo rou
com a di la ta ção da re cei ta, via au men to de pre ços dos pro du tos; a
al ta das co mo di ti es, co mo o pe tró leo, e a re to ma da da eco no mia
em 2021, tam bém ala van ca ram o re co lhi men to de im pos tos. Es- 
sas cir cuns tân ci as es pe cí fi cas, pro va vel men te, não vão se re pe tir
em 2022, o que de ve pi o rar o ce ná rio das con tas go ver na men tais.

A pre ci pi ta ção da dis pu ta pre si den ci al, que pro me te ser se ve- 
ra, lan ça mais dú vi das. Es pe ci al men te pe los dois no mes que de- 
vem ser pro ta go nis tas da con ten da, Bol so na e Lu la, ten de rem pa- 
ra a ra di ca li za ção e rei te ra da men te ques ti o na rem os fun da men- 
tos da res pon sa bi li da de fis cal. No pa no ra ma in ter na ci o nal, o au- 
men to dos ju ros na Eu ro pa e a si na li za ção nes se sen ti do nos EUA
pi o ram a si tu a ção do Bra sil, por que de vem ocor rer: fu ga de re cur- 
sos pa ra es ses mer ca dos mais se gu ros, su bi da do dó lar e da in fla- 
ção, fa to que de ve ge rar no vas ro da das de ele va ção dos ju ros in- 
ter nos.

Si nais po si ti vos vêm da ba lan ça co mer ci al, on de nos sas ex por- 
ta ções, em 2021, su pe ra ram as im por ta ções em 61 bi lhões de dó- 
la res. Po rém, em ra zão da ca res tia de pro du tos que ex por ta mos,
co mo fer ro e so ja, e não do cres ci men to na quan ti da de de bens
ven di dos. A agro pe cuá ria de ve ex pan dir-se 5% nes te ano, de pois
da que da de 0,5% no ano pas sa do. O se tor, que se gui da men te tem
im pul si o na do a eco no mia na ci o nal, de ve ga ran tir mais uma aju- 
da, ape sar de re pre sen tar ape nas 8% do nos so PIB (so ma das ri- 
que zas pro du zi das no país).

As pre vi sões do mais re cen te Bo le tim Fo cus do Ban co Cen tral –
que reú ne as pre vi sões das prin ci pais ins ti tui ções fi nan cei ras –
lan ça do em 3 de ja nei ro, in di cam que nes te ano a eco no mia vai
cres cer ape nas 0,36%; a in fla ção vai a 5,03%; os ju ros fi ca rão em
11,5% e as con tas pú bi cas se rão de fi ci tá ri as em 1,05% do PIB. São
pers pec ti vas ruins pa ra 2022, fa zen do de le um ano pra ti ca men te
per di do, em ter mos econô mi cos, mas que, to da via, se rá cru ci al
pa ra o fu tu ro, pois com as elei ções po de-se es co lher pro gra mas
po lí ti cos que têm ca pa ci da de de al te rar sig ni fi ca ti va men te – pa ra
me lhor – o des ti no do Bra sil.

São Luís, sábado e domingo, 8 e 9 de janeiro de 2022

https://banca.oimparcial.com.br/
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Divórcios em alta

Um le van ta men to do Co lé gio No ta ri al do
Bra sil in di ca que os di vór ci os ex tra ju di ci ais
su bi ram 26,9% de ja nei ro a maio de 2021 no
Bra sil. Os nú me ros já vi nham cres cen do, nos
úl ti mos dois anos, 75.033 ca sais ofi ci a li za- 
ram a se pa ra ção. Com a pan de mia do co ro-
na ví rus, a mu dan ça de tra ba lho pa ra o âm-
bi to de ho me of fi ce in ten si fi cou a con vi vên-
cia e co lo cou à to na con fli tos que mui tas ve- 
zes cul mi na ram em se pa ra ção. 

Exposição Marie Curie

Na ma nhã des ta ter ça-fei ra (21), às 10h30,
se rá re a li za da a aber tu ra da Ex po si ção Ma rie
Cu rie (1867 – 1934) do Es pa ço da Ci ên cia e
do Fir ma men to da UF MA. Manya Sa lo mee
Sklo dows ka, co nhe ci da co mo Ma rie Cu rie,
foi uma ci en tis ta po lo ne sa que des co briu e
iso lou os ele men tos quí mi cos, o polô nio e o
rá dio, jun to com Pi er re Cu rie. Foi a pri mei ra
mu lher a ga nhar o Prê mio No bel de Fí si ca e
de Quí mi ca (foi a úni ca no mun do).

O pre si den te do Gru po Po ti guar
Mar ce lo Bra sil re ce ben do a ho me na -
gem da Aco mac das mãos do en tão
pre si den te Ro bé rio Le mos, pe los 40
Anos do Gru po Po ti guar, em re cen te
even to de con fra ter ni za ção do seg -
men to. Sob o co man do do pre si den te
Mar ce lo Bra sil, a Po ti guar con ta atu -
al men te com 5 lo jas em São Luís e
uma em Im pe ra triz além de cen tros
de dis tri bui ção. A em pre sa que tam -
bém pos sui for te atu a ção em res pon -
sa bi li da de so ci al e pa tro cí ni os cul tu -
rais foi ho me na ge a da pe la ACO MAC
/ As so ci a ção dos Co mer ci an tes de
Ma te ri ais de Cons tru ção do Es ta do
do Ma ra nhão, sob a pre si dên cia de
Ro bé rio Le mos.

Es tá tra mi tan do na Câ -
ma ra Mu ni ci pal de São
Luís o Pro je to de Lei nº
283/21, do ve re a dor
Dr. Gu tem berg (PSC),
que pre ten de ins ti tuir
no Ca len dá rio Ofi ci al
de Even tos do Mu ni cí -
pio a Se ma na Lu do vi -
cen se de Gas tro no mia.
Se gun do o par la men -
tar, o ob je ti vo do even -
to é evi den ci ar e re for -
çar a vo ca ção gas -
tronô mi ca de São Luís,
tan to no ce ná rio na ci o -
nal co mo in ter na ci o -
nal.

A Fri bal pre mi ou nes ta
quin ta-fei ra (16), os
ven ce do res de São Luís
que par ti ci pa ram do
13º Con cur so Cul tu ral
Car tão de Na tal Fri bal.
No to tal, 700 par ti ci -
pan tes, fi lhos de fun ci -
o ná ri os da em pre sa,
com ida de en tre 3 e 10
anos, par ti ci pa ram
des sa edi ção que te ve
12 fi na lis tas. A pre mi a -
ção ocor reu na se de do
gru po no bair ro do Tu -
ru. Na fo to: os ven ce -
do res com o vi ce-pre si -
den te da Fri bal, Gus ta -
vo Oli vei ra.

Ambev investe no Maranhão

De sen vol ver as re giões em que atua e pro mo- 
ver o cres ci men to com par ti lha do são du as mis- 
sões im por tan tes pa ra a Am bev. Por con ta dis so,
a com pa nhia in ves tiu R＄  130 mi lhões na am- 
pli a ção da sua cer ve ja ria no Ma ra nhão em uma
li nha de la tas, que te rá ca pa ci da de de pro du zir
90 mil uni da des por ho ra, e na li nha de pro ces- 
sa men to de lí qui dos. Es te é mais um ci clo de in-
ves ti men to que a em pre sa re a li za pa ra au men- 
tar a ca pa ci da de pro du ti va da Cer ve ja ria Mag ní- 
fi ca, an ti ga men te co nhe ci da co mo Cer ve ja ria
Equa to ri al, e ge rar mais de sen vol vi men to lo cal.

Animais abandonados

De zem bro foi elei to o mês pa ra re pre sen tar a
lu ta pe la cons ci en ti za ção da po pu la ção con tra o
aban do no e maus-tra tos de ani mais. Com a che- 
ga da das fes tas de fi nal de ano, o nú me ro de ani- 
mais aban do na dos nas ru as cres ce con si de ra- 
vel men te. A mé di ca ve te ri ná ria do Pet Ma nia,
Jayanna Maya ex pli ca que, in fe liz men te, is so é
uma gran de re a li da de em nos so país. “Ho je nós
te mos em mé dia, 5 mil cães e 3 mil ga tos aban- 
do na dos so men te em São Luís. Uma no ta emi ti- 
da pe la OMS re ve la que são mais de 30 mi lhões
de ani mais aban do na dos no país”. 

Caminhão natalino

O es pí ri to de Na tal vai to mar con ta das ru as
de São Luís com a che ga da do ca mi nhão na ta li- 
no e a pre sen ça dos per so na gens Pa pai No el,
Ma mãe No el e seus as sis ten tes. A ati vi da de faz
par te do pro je to “É Na tal. A Ener gia que nos
Une” que se rá lan ça do nes ta ter ça-fei ra (21) às
18h30, na Ca sa do Ma ra nhão, no Cen tro His tó ri- 
co de São Luís. O pro je to é uma re a li za ção e ide- 
a li za ção de Cás sia Me lo, do Gru po Oi to, com di- 
re ção e pro du ção da Oc top pro du ções. Tem pa- 
tro cí nio do Go ver no do Es ta do e Equa to ri al
Ener gia por meio da Lei de In cen ti vo à Cul tu ra. 

Pra curtir

Es tá acon te cen do as
quar tas-fei ras no
Cen tro Cul tu ral da
Va le o cur so Cur so
Pro du ção em Mú si ca
Ele trô ni ca, com Ri -
car do Mu ra lha e Bru -
no Qual (RJ)

Com uma lin gua gem
sim ples e di nâ mi ca, a
du pla en si na os fun -
da men tos, a his tó ria,
a es tru tu ra da mu si ca
ele trô ni ca e prin ci -
pais con cei tos.

 O cur so tam bém te rá
au las so bre ba te ri as
ele trô ni cas, sin te ti za -
do res e mui to mais.

Em sua se gun da
tem po ra da, o Pro je to
Bra ça da Olím pi ca
con ta com a par ce ria
da UEB Me ni no Je sus
de Pra ga e ofe re ce
nes te mês au las gra -
tui tas de na ta ção no
con tra tur no es co lar
das cri an ças.

As au las são re a li za -
das às se gun das e
quar tas-fei ras, a par -
tir das 14h, na pis ci na
do Cen tro de Trei na -
men to do Ma ra nhão
Atlé ti co Clu be, no
bair ro Coha ser ma II.

An tes das pri mei ras
au las do Pro je to Bra -
ça da Olím pi ca, os 50
alu nos re ce be ram
kits es por ti vos pa ra
os trei nos se ma nais,
com ma te ri ais de
qua li da de pa ra a prá -
ti ca da na ta ção, co mo
tou cas, ócu los com
pro te ção UV, mai ôs,
cal ções e ca mi sas.

O Pro je to Bra ça da
Olím pi ca tem os pa -
tro cí ni os do go ver no
do Es ta do e do Gru po
Ma teus por meio da
Lei de In cen ti vo.

São Luís, terça-feira, 21 de dezembro de 2021

Nosso papel tá on,
tá impresso, todo dia
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Resolução CONAMA nº 274/200 de 29 de novembro de 2000. Art. 2º As águas doces, salobras e salinas 

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

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

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

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

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

de 19/12/2021 a 04/01/2022, integrando a série de acompanhamento semanal das condições de 

balneabilidade das praias da Ilha do Maranhão.

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS – SEMA

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

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

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

PONTOS COORDENADAS LOCALIZAÇÃO REFERÊNCIA CONDIÇÃO
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P01

P02
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P07

P08

P09

P10

P11

P12

P13

P14

P15

P16

P17

P18

P19

P20

P21

P22 02º27’00.4”S
44º09’47.20”O

02º30’01.08”S
44º19’11.3”O

02º29’51.40”S
44º18’44.30”O

02º29’39.50”S
44º18’28.10”O

02º29’11.0”S
44º18’07.20”O

02º29’12.10”S
44º17’32.30”O

02º29’12.50”S
44º17’05.60”O

02º29’11.40”S
44º16’32.20”O

02º28’59.90”S
44º16’01.90”O

02º28’52.70”S
44º15’40.30”O

02º28’53.70”S
44º15’12.60”O

02º28’53.40”S
44º14’19.60”O

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

44º13’33.60”O

02º28’30.0”S
44º13’14.90”O

02º28’13.40”S
44º12’41.80”O

02º28’05.20”S
44º12’22.70”O

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

02º27’33.50”S
44º10’32.20”O

02º27’33.50”S
44º10’32.20”O

02º27’22.70”S
44º10’22.20”O

Praia Ponta do
Farol - São Luís

Praia de
São Marcos

São Luís

Praia da
Ponta d’Areia

São Luís

Praia do
Calhau

São Luís

Praia do
Olho d’Água

São Luís

Praia do Meio
São José de

Ribamar

Praia do Araçagy
São José de

Ribamar

Praia do Araçagy
Paço do Lumiar

Praia Olho de Porco
Paço do Lumiar

Praia Olho de Porco
Raposa

Praia do Mangue
Seco - Raposa

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

Ao lado do
Espigão Ponta d’ Areia

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

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

Em frente ao Farol e
Forte de São Marcos

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

Em frente ao Posto Guarda
Vidas - Bombeiros

Em frente ao prédio
verde com o heliporto

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

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

CAEMA e Círculo Militar

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

Em frente à descida da Avenida
Copacabana e Pousada Suíça

Em frente à descida da rua
São Geraldo

À direita da Elevatória Iemanjá II

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

Próximo ao Kacthus Bar e
Restaurante

Próximo ao Bar e
Restaurante Capiau 2

Em frente à rampa principal
de acesso a praia

Em frente ao Bar da Atalaia 

Em frente ao Bar e
Restaurante Rainha

Em frente ao Las Vegas Bar
e Restaurante 

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

BALNEABILIDADE DAS PRAIAS DA REGIÃO
METROPOLITANA DE SÃO LUÍS

DATA DA
ÚLTIMA
COLETA

04/01/2022

A Oi (Telemar Norte Leste S/A), em Recuperação Judicial, Concessionária do Serviço 
Telefônico Fixo Comutado (STFC) na modalidade local na Região I do Plano Geral de 
Outorgas - PGO (exceto no Setor 3), comunica ao público em geral os novos valores 
máximos de Assinatura do Plano Alternativo de Serviço número 162 (Fixo Controle NRES) 
na ANATEL. A vigência dos novos valores será a partir do dia 10 de fevereiro de 2022.

Estados Assinatura
Oi Fixo Controle 
Franq 10.000 Min 

NRES

Oi Fixo Controle 
Franq 400 Min

NRES

Oi Fixo Controle
Internet Sem Limites

NRES
AL  R$ 32,98  R$ 55,39  R$ 72,90  R$ 65,96 
AM  R$ 31,54  R$ 53,00  R$ 69,77  R$ 63,11 
AP  R$ 33,41  R$ 56,14  R$ 73,90  R$ 66,85 
BA  R$ 31,54  R$ 53,00  R$ 69,77  R$ 63,11 
CE  R$ 32,98  R$ 55,39  R$ 72,90  R$ 65,96 
ES  R$ 31,54  R$ 53,00  R$ 69,77  R$ 63,11 
MA  R$ 32,48  R$ 54,57  R$ 71,83  R$ 64,99 
MG  R$ 32,46  R$ 54,51  R$ 71,77  R$ 64,93 
PA  R$ 31,54  R$ 53,00  R$ 69,77  R$ 63,11 
PB  R$ 31,54  R$ 53,00  R$ 69,77  R$ 63,11 
PE  R$ 32,50  R$ 54,61  R$ 71,85  R$ 65,02 
PI  R$ 33,91  R$ 56,99  R$ 75,02  R$ 67,87 
RJ  R$ 34,03  R$ 57,17  R$ 75,26  R$ 68,08 
RN  R$ 32,98  R$ 55,39  R$ 72,90  R$ 65,96 
RR  R$ 31,54  R$ 53,00  R$ 69,77  R$ 63,11 
SE  R$ 32,98  R$ 53,80  R$ 72,90  R$ 65,96 

Observações:
1) Valores em reais, com tributos inclusos;
2) Os demais valores dos planos acima não divulgados nesse comunicado, permanecem inalterados. 
Qualquer alteração será previamente divulgada;
3) Caso haja ajuste na tributação será comunicado ao cliente.

Comunicado oi aos clientes

AM Locação e Empreendimentos LTDA, CNPJ 

Nº 11.296.029/0001-89 torna público que Re-

quereu junto a Secretaria de Estado de Meio 

Ambiente e Recursos Renováveis - SEMA. A Li-

cença Ambiental de Operação para a atividade:

• Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos 
através do e-processo n. 243646/2021.

EDITAL DE LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
         1º LEILÃO: 20 de Janeiro de 2022, às 09h25min *.

2º LEILÃO: 27 de Janeiro de 2022, às 16h25min *.
*(horário de Brasília)

ALEXANDRE TRAVASSOS, Leiloeiro Oficial, JUCESP nº 951, com escritório na Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini, nº 105, 4º 
andar, Edifício Berrini One - Brooklin Paulista - CEP: 04571-010, FAZ SABER a todos quanto o presente EDITAL virem ou dele 
conhecimento tiver,que levará a PÚBLICO LEILÃO de modo PRESENCIAL E/OU ON-LINE,nos termos da Lei nº9.514/97,artigo 
27e parágrafos, autorizada pelo Credor Fiduciário BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A - CNPJ n° 90.400.888/0001-42, nos ter-
mos do Instrumento Particular com eficácia de escritura pública, Alienação Fiduciária de Imóvel em Garantia – Venda e Compra 
de Imóvel – Financiamento nº 074325230013661, datado em 21/12/2018, firmado com o Fiduciante YVANKO ANDREY REGO 
GUTERRES, portador da cédula de identidade nº 22261923 SSP/MA, inscrito no CPF/MF sob o nº 711.634.763-15, residentes e 
domiciliado em São Luís/MA, em PRIMEIRO LEILÃO (data/horário acima), com lance mínimo igual ou superior a  R$ 695. 
033,06 (Seiscentos e noventa e cinco mil, trinta e três reais e seis centavos - atualizado conforme disposições contratuais), o 
imóvel constituído por Apartamento nº 405, integrante do empreendimento residencial denominado RESIDENCIAL ILHA PAR-
QUE, localizado na Avenida Daniel de La Touche, 987, no bairro Cohama, nesta cidade de São Luís/MA, caracterizado com área 
privativa de: 85,38 m², área de uso comum 45,31 m², área real total 130,69 m² e fração ideal de 0,00011392, melhor descrito na 
matrícula nº 118.748 do 1º Registro de Imóveis de São Luís/MA. Cadastro Municipal: 06040002076207700. Imóvel ocupado. 
Venda em caráter “ad corpus” e no estado de conservação em que se encontra. Caso não haja licitante em primeiro leilão, fica 
desde já designado o SEGUNDO LEILÃO (data/horário acima), com lance mínimo igual ou superior a R$ 457.958,29 (Quatro-
centos e cinquenta e sete mil, novecentos e cinquenta e oito reais, vinte e nove centavos – nos termos do art. 27, §2º da Lei 
9.514/97). Se o caso, o leilão presencial ocorrerá no escritório do Leiloeiro. Os interessados em participar do leilão de modo on-
line, deverão se cadastrar na Loja SOLD LEILÕES (www.sold.superbid.net) e no SUPERBID MARKETPLACE (www. 
superbid.net),e se habilitar com antecedência de 24horas úteis do início do leilão. Em virtude da pandemia da COVID-19 o even-
to será realizado exclusivamente on line através da Loja SOLD LEILÕES (www.sold.superbid.net) e do SUPERBID 
MARKETPLACE (www.superbid.net), e se habilitar com antecedência de 24 horas úteis do início do leilão. Em virtude da pande-
mia da COVID-19 o evento será realizado exclusivamente on line através da Loja SOLD LEILÕES (www.sold.superbid.net) e do 
SUPERBID MARKETPLACE (www.superbid.net). Informações:11-4950-9400 / / imoveis.sac@superbid.net  (17621 – Dossiê).

A Vale S.A. torna público que recebeu da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Naturais, 
em 06/01/2022, a Renovação de Outorga para Uso de Água Superficial nº 0895010/2021, referente 
a captação em um ponto localizado no Rio Timbira, sob as coordenadas geográficas 3°41'42,72"S e 
45°55'12.06"W, com vazão autorizada de 41,7 m³/h, por um período de bombeamento de 24h/dia, 
situado no município de Alto Alegre do Pindaré, Estado do Maranhão, para fins de uso nas manutenções 
ferroviárias, umectação de vias, obras civis e suporte às equipes de emergências ambientais, conforme 
dados constantes no processo nº 19090013535/2019, e-processo nº 200687/2019. 

ESTADO DO MARANHÃO - MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO – Nº 43/2021
Processo n° 8089/2021

A Procuradoria-Geral de Justiça comunica que a licitação na modalidade PREGÃO, na forma eletrônica, do tipo 
MENOR PREÇO, regida pelas Leis Federais nº. 10.520/2002 e nº 8.666/1993, Decreto Federal nº 10.024/2019, Lei 
Complementar nº. 123/2006, Ato Regulamentar nº 01/2020 deste Órgão Ministerial e, de outras normas aplicáveis ao 
objeto deste certame, objetivando a Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de co-
municação de dados para conexão da rede do Ministério Público do Estado do Maranhão – MPMA à Internet, compre-
endendo serviços de instalação, configuração e ativação dos circuitos, serviço de monitoramento dos circuitos, aluguel 
em comodato de roteador, suporte técnico e serviços de proteção contra ataques distribuídos de negação de serviços 
(DDoS), conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos, cuja abertura da sessão 
pública estava marcada para o dia 17 de janeiro de 2022, às 10h (dez horas), fica suspensa por tempo indeterminado, 
em atenção ao Mandado de Segurança Cível (120) – PA Nº 0800421-32.2022.8.10.0001/PJE.

São Luís, 07 de janeiro de 2021.
MARCELO CLAUDIO MENDES PASSOS

Pregoeiro Oficial - CPL/PGJ-MA
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Bombeiros e Defesa Civil estão nas cidades, atuando no atendimento aos afetados. A
situação será acompanhada enquanto houver chuvas e cheias do rio Itapecuru

Co li nas

ENCHENTES

Brandão visita locais
atingidos pelas chuvas

O
vi ce-go ver na dor Car los
Bran dão es te ve em Mi ra dor
e Co li nas, nes ta sex ta-fei ra
(7), vis to ri an do os es tra gos

dei xa dos pe las chu vas e le van do
apoio às cen te nas de fa mí li as que fi- 
ca ram de sa lo ja das. Um so bre voo pe la
área deu a de mons tra ção dos pre juí- 
zos e Bran dão já de fi niu ações emer- 
gen ci ais pa ra aco lher os que per de- 
ram su as ca sas e per ten ces.

Equi pes do Cor po de Bom bei ros e
da De fe sa Ci vil es tão nas ci da des, atu- 
an do no aten di men to aos afe ta dos. A
si tu a ção se rá acom pa nha da en quan- 

to hou ver chu vas e chei as do rio Ita pe- 
cu ru.

“Es ta mos com ações efe ti vas de
saú de, ci da da nia, in fra es tru tu ra e
pres tan do o de vi do apoio à po pu la- 
ção. Agra de ce mos a par ce ria que to- 
dos que es tão co la bo ran do, a exem plo
da so ci e da de ci vil, em pre sá ri os, a pre- 
fei tu ra, os bom bei ros, par la men ta res,
o se cre ta ri a do es ta du al e to dos os en- 
vol vi dos nes se pro ces so, pa ra que
pos sa mos dar o de vi do au xí lio às fa- 
mí li as afe ta das”, fri sou Car los Bran- 
dão.

Ele res sal tou que a agi li da de na
con du ção do apoio aos afe ta dos se dá
de vi do ao Go ver no do Es ta do ter de- 
cre ta do si tu a ção de ca la mi da de. “O
go ver na dor Flá vio Di no de cre tou es- 
ta do de ca la mi da de pú bli ca, o que fa- 
ci li ta a agi li da de das ações a se rem
exe cu ta das e as sim, che ga rem mais
rá pi do às fa mí li as que es tão pre ci san- 
do”, ex pli cou.

Bran dão ga ran tiu ações de Go ver- 
no na ci da de, en tre elas, a en tre ga de
mil ces tas de ali men tos; no va am bu- 
lân cia; apoio de pro fis si o nais da For ça
Es ta du al de Saú de (Fes ma) pa ra tri a- 
gem e cui da dos ge rais; aten di men to
de am bu la tó rio, con sul tas mé di cas,
tes ta gem pa ra Co vid-19 e me di ca- 
men tos; e do a ção de itens co mo ca- 
dei ras de ro das e col chões. A pre fei ta
de Mi ra dor, Ma ria Do min gas Ca bral,
acom pa nhou as vis to ri as.

Por con ta das chu vas, es tra das de
aces so a po vo a dos es tão in ter di ta das,
de vi do ao trans bor da men to de açu- 
des e pon tes de sa ba ram. A es ti ma ti va
dos bom bei ros é de mais de 200 fa mí- 
li as atin gi das pe los pre juí zos e que fo- 
ram le va das pa ra abri gos, ca sas de pa- 
ren tes e al gu mas, re ce ben do alu guel
so ci al. 

Nas úl ti mas 24 ho ras, o

vo lu me do rio Ita pe cu ru

di mi nuiu, al gu mas vi as

já fo ram li be ra das,

po rém, se gue o es ta do

de aten ção na ci da de.

Em Co li nas, o vi ce-go ver na dor
tam bém vis to ri ou as áre as afe ta das,
es te ve em di ver sos po vo a dos con ver-
san do com as fa mí li as e anun ci ou dis- 
tri bui ção de car tões di gi tais pa ra co- 
mu ni da des qui lom bo las de Ja gua ru a-
na e Pei xe. 

A pre fei ta de Co li nas, Val mi ra Sil va
Bar ro so es te ve pre sen te com a co mi ti- 
va, nas vi si tas ás re giões pre ju di ca das
e em con ver sas com mo ra do res.

“O Go ver no ga ran tiu a dis tri bui ção
de ces tas bá si cas, de me di ca men tos,
além de ações na in fra es tru tu ra. É o
mo men to em que pre ci sa mos es tar
jun tos e efe ti va men te com ações que
pos sam au xi li ar as fa mí li as atin gi das.
E é o que o Go ver no es tá fa zen do”,
pon tu ou Car los Bran dão.

Os se cre tá ri os de Es ta do de Saú de
(SES), Car los Lu la, de In fra es tru tu ra
(Sin fra), Clayton No le to e Meio Am bi-
en te e Re cur sos Na tu rais (SE MA), Di e- 
go Ro lim, além do co man dan te ge ral
do Cor po de Bom bei ros Mi li tar do
Ma ra nhão (CBM MA), co ro nel Cé lio
Ro ber to de Araú jo, fi ze ram par te da
co mi ti va que acom pa nhou o vi ce-go- 
ver na dor às lo ca li da des.

MUNICÍPIOS DO MARANHÃO

AGED apura irregularidades no comércio de agrotóxico
A Agên cia Es ta du al de De fe sa Agro- 

pe cuá ria do Ma ra nhão (AGED/MA) 
apu rou de nún ci as de ir re gu la ri da des 
no co mér cio de agro tó xi cos nos mu- 
ni cí pi os de Pio XII e La go da Pe dra. Na 
pri mei ra ação, os fis cais da AGED de 
Ba ca bal e de Pe drei ras, com apoio da 
Po lí cia Mi li tar, apu ra ram a de nún cia 
de ven da ile gal de agro tó xi cos em um 
es ta be le ci men to co mer ci al, jun ta- 
men te com ali men tos, além de ven da 
fra ci o na da, no mu ni cí pio de Pio XII. A 
de nún cia não se con fir mou.

Nes tes ca sos, a ven da de agro tó xi- 
cos é to tal men te proi bi da, quan do re- 
a li za da no mes mo am bi en te em que 
são ven di dos e ma ni pu la dos ali men- 
tos, con for me pre vê a le gis la ção fe de- 
ral e es ta du al. O pro pri e tá rio do es ta- 
be le ci men to fi ca su jei to a apre en são 
dos pro du tos e pos te ri or de vo lu ção 
ao fa bri can te, além de ser au tu a do e 
mul ta do.

Já nes sa se ma na, a AGED apu rou 
de nún cia de um es ta be le ci men to que 
es ta ria co mer ci a li zan do agro tó xi cos 
sem pos suir o re gis tro na Agên cia, no 
mu ni cí pio de La go Pe dra. A Uni da de 
Lo cal de Sa ni da de Ani mal e Ve ge tal 
(UL SAV) da AGED, após re ce ber a de- 
nún cia de que uma lo ja de ma te ri al de 
cons tru ção es ta ria co mer ci a li zan do 
agro tó xi cos sem pos suir re gis tro, co- 
or de nou a ação fis ca li za tó ria, que foi 
até o es ta be le ci men to pa ra apu rar a 
de nún cia. O fis cal es ta du al agro pe- 
cuá rio, Ri car do Ar ru da, ao che gar no 
lo cal cons ta tou que a de nún cia não 
pro ce dia e ne nhum pro du to de agro- 
tó xi co foi en con tra do no es ta be le ci- 
men to.

O fis cal ex pli cou que, no ato da 
apu ra ção, foi la vra do um ter mo de fis- 
ca li za ção, um pro ce di men to co mum 
com ori en ta ções ne ces sá ri as so bre a 
co mer ci a li za ção de agro tó xi cos. “Ve- 
ri fi ca mos o de pó si to da lo ja, as pra te-

AGED AVERIGUA O CUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO QUE REGULAMENTA AGROTÓXICOS

lei ras e to do o es ta be le ci men to. Não 
fo ram cons ta ta dos pro du tos de agro- 
tó xi cos no es ta be le ci men to. Pres ta- 
mos as ori en ta ções ao em pre sá rio, 
que ca so te nha in te res se em co mer ci- 
a li zar agro tó xi cos, que de ve es tar mu- 
ni do de to da a do cu men ta ção pa ra fa- 
zer seu re gis tro jun to a AGED”, ex pli- 
cou Ri car do.

O fo co das ações da AGED é de as- 
se gu rar a saú de e bem-es tar da po pu- 
la ção. Por is so, é im por tan te a fis ca li- 
za ção em es ta be le ci men tos co mer ci- 
ais e dis tri bui do ras de agro tó xi cos pa- 
ra ave ri guar se to dos es tão cum prin- 
do o que de ter mi na a le gis la ção de 
agro tó xi cos do Es ta do do Ma ra nhão 
(Lei nº 8.521, de 30 de no vem bro de 
2006). 

Ope ra ções da AGED de 

com ba te a es se ti po de 

prá ti ca ir re gu lar do 

co mér cio de agro tó xi cos 

são ro ti nei ra men te 

re a li za das, no in tui to de 

pro te ger a saú de da 

po pu la ção ma ra nhen se.

COVID-19

Maranhão aguarda doses
para vacinar crianças

PRIMEIRA REMESSA DE IMUNIZANTES CHEGA AO BRASIL DIA 13

O Ma ra nhão es tá pron to pa ra ini ci ar a imu ni za ção de
cri an ças con tra a Co vid-19 as sim que re ce ber as do ses
pa ra es se pú bli co. De acor do com o Mi nis té rio da Saú de,
a pri mei ra re mes sa dos imu ni zan tes da Pfi zer, es pe cí fi- 
cos pa ra a imu ni za ção de cri an ças de 5 a 11 anos, che ga
ao Bra sil no dia 13 de ja nei ro, con ten do 1.248 mi lhões de
do ses.

O se cre tá rio de Es ta do da Saú de, Car los Lu la, res sal ta
que o Ma ra nhão já pos sui um es que ma lo gís ti co efi ci en- 
te pa ra a dis tri bui ção dos imu ni zan tes aos 217 mu ni cí- 
pi os ma ra nhen ses no me nor tem po pos sí vel.

“Des de o iní cio da cam pa nha de imu ni za ção con tra a
Co vid-19, con ta mos com a par ce ria do Cen tro Tá ti co
Aé reo (CTA), que faz o trans por te das va ci nas com o uso
de he li cóp te ros e avião, e da Po lí cia Mi li tar, res pon sá vel
pe la se gu ran ça no des lo ca men to. Além dis so, re a li za- 
mos o trans por te por ter ra em vans re fri ge ra das. Tu do
pa ra que os imu ni zan tes che guem o mais rá pi do pos sí- 
vel ao seu pú bli co-al vo”, afir ma o se cre tá rio Car los Lu la.

Es tão pre vis tas ain da, pa ra o mes mo mês, a che ga da
de mais du as re mes sas dos imu ni zan tes com a mes ma
quan ti da de nos di as 20 e 27 de ja nei ro, to ta li zan do 3,7
mi lhões de do ses no mês de ja nei ro. A ex pec ta ti va é que
o país re ce ba 20 mi lhões de do ses no pri mei ro tri mes tre
e 20 mi lhões no se gun do tri mes tre.

De acor do com a No ta Téc ni ca di vul ga da pe lo Mi nis- 
té rio da Saú de so bre a va ci na ção de cri an ças de 5 a 11
anos con tra Co vid-19, a cam pa nha de va ci na ção nes se
pú bli co-al vo se rá re a li za da de for ma es ca lo na da, al can- 
çan do, ini ci al men te, as cri an ças den tro des sa fai xa etá- 
ria com co mor bi da des ou de fi ci ên cia per ma nen te. Lo go
após, de vem ser va ci na das cri an ças in dí ge nas e qui lom- 
bo las; de pois, cri an ças que vi vem em la res com pes so as
com al to ris co pa ra evo lu ção gra ve de Co vid-19; e por
fim, to do o pú bli co de 5 a 11 anos, co me çan do pe los
mais ve lhos.

SAÚDE MENTAL

Governo abre campanha
do Janeiro Branco

AÇÃO DA CAMPANHA  TEVE INÍCIO NO SHOPPING DA CRIANÇA

O Go ver no do Es ta do re a li zou, nes ta sex ta-fei ra (7), a
aber tu ra da cam pa nha Ja nei ro Bran co no Shop ping da
Cri an ça, no Cen tro de São Luís. No Ma ra nhão, a cam pa- 
nha tem co mo sub te ma “É pre ci so olhar pa ra si” e as
ações são co or de na das pe la Re de de Saú de Men tal da
Se cre ta ria de Es ta do da Saú de (SES). A pro gra ma ção de
aber tu ra con tou com ati vi da des re cre a ti vas e cir cui to
psi co mo tor pa ra cri an ças, adul tos e co la bo ra do res.

“O pe río do pan dê mi co mos trou que pre ci sa mos
aten tar pa ra os cui da dos com a saú de men tal des de a in- 
fân cia, e, ain da, mos trar aos pais e tra ba lha do res que
eles tam bém de vem fi car aten tos ao seu bem-es tar psi- 
co ló gi co. As sim, a Cam pa nha Ja nei ro Bran co bus ca fri- 
sar que a saú de men tal de ve ser en ca ra da de for ma in te- 
gral, le van do em con ta tan to os as pec tos psi cos so ci ais
co mo de qua li da de de vi da”, dis se a che fe do De par ta- 
men to de Saú de Men tal da SES, Isa bel le Re go.

As ati vi da des con ta ram com a atu a ção de pro fis si o- 
nais das áre as Te ra pia Ocu pa ci o nal, Edu ca ção Fí si ca e
Psi co lo gia e a es co lha do Shop ping da Cri an ça co mo se- 
de do lan ça men to da cam pa nha te ve uma in ten ção es- 
pe ci al. “Ini ci ar a cam pa nha em um es pa ço que re me te à
in fân cia é mui to im por tan te. Com is so, apon ta mos pa ra
o fa to de que a saú de men tal de ve e pre ci sa ser tra ba lha- 
da des de os pri mei ros anos, prin ci pal men te se que re- 
mos fu tu ras ge ra ções mais hu ma ni za das, com pes so as
que cui dam bem de si e dos ou tros”, ex pli cou o su pe rin- 
ten den te de Aten ção Pri má ria da SES, Már cio Me ne zes.

Fa bi a ne Li ma Sil va le vou o fi lho Abi ma el, de 6 anos,
pa ra apro vei tar o dia par ti ci pan do das brin ca dei ras e jo- 
gos. “É mui to im por tan te en vol ver a cri an ça, lo go na pri- 
mei ra fa se da vi da em uma dis cus são tão re le van te co- 
mo es ta que é a saú de men tal. E tam bém é de ex tre ma
im por tân cia que os pais acom pa nhem es se pro ces so”,
res sal tou a ope ra do ra de cai xa.

As ações em alu são à cam pa nha acon te cem ao lon go
de to do o mês em uni da des da re de es ta du al de saú de.

São Luís, sábado e domingo, 8 e 9 de janeiro de 2022

https://banca.oimparcial.com.br/
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Composição de Augusto Tampinha e Chico da Ladeira, “Haja Deus” está pontuada entre
as melhores canções carnavalescas de São Luís

ANTÔ NIO NEL SON FA RI
Es pe ci al pa ra O Im par ci al

FLOR DO SAMBA

Augusto Tampinha faz
43 anos de carnaval

A
sim bo lo gia da mú si ca que
con quis tou o pú bli co de São
Luís no car na val de 1979 é
sus ten ta da na for ça do sam ba

en re do que con tém for te pro pos ta te- 
má ti ca fa lan do da nos sa gen te, do seu
for te sin cre tis mo re li gi o so e da ação
par ti ci pa ti va da po pu la ção que é mui- 
to mes ti ça e cheia de mis té ri os, len das
e tra di ções.

Au gus to Tam pi nha, no me ar tís ti co

de Au gus to Cé sar Maia ad qui ri do na
in fân cia e co lo ca do por uma das fi gu- 
ras mais po pu la res da ci da de, Má rio
Sal men, o Má rio Ba zu ca, foi in cor po- 
ra do de fi ni ti va men te pe lo com po si- 
tor em 1972, ao as si nar mú si ca em
par ce ria com Chi co Li nha res, no Fes- 
ti val de Mú si ca do Ma ra nhão, quan do
a can ção Click foi con sa gra da, em ju ri
po pu lar, co mo a mais vo ta da. “A par tir
daí, pas sei a usar Tam pi nha na área
mu si cal e Au gus to Cé sar Maia na área
li te rá ria”, afir mou o com po si tor.

Pa ra ele o te ma “Ma ra nhão, fes tas,
len das e mis té ri os”, en re do que ori gi- 
nou Ha ja Deus, foi uma de ci são pró- 
pria, até por que na épo ca não exis ti- 
am re gras pa ra a es co lha de te mas nas
agre mi a ções car na va les cas. En tão
apre sen tou a pau ta co mo su ges tão.

 “A ideia era fa lar de São

Luís, da sua fé, su as

fes tas, ma gi as e

en can ta men tos. A

pro pos ta foi apro va da

pe la di re to ria e, da do o

si nal ver de, par ti pa ra a

sua fun da men ta ção”,

con cluiu.

Se gun do Au gus to Tam pi nha, São
Luís ca ta lo ga co le tâ nea de ma ni fes ta- 
ções fol cló ri cas, que es tão en rai za das
em nos sos an te ce den tes, de ma tri zes
afri ca na, in dí ge na e eu ro peia. São
ma ni fes ta ções pre sen tes na vi da da
ci da de no São João, Car na val, Fes te jos
Re li gi o sos, nas len das, com seus mis-
té ri os, além da gran de di ver si da de de
rit mos que ener gi zam as fes tas po pu-
la res. Is so tu do ser viu de ins pi ra ção
pa ra de sen vol ver o en re do e ela bo rar
o ro tei ro do des fi le, pa ra de pois, com- 
por a mú si ca, on de en tra a par ce ria
com o Chi co da La dei ra. “O ob je ti vo
era pro por ci o nar uma lei tu ra ime di a- 
ta da pro pos ta te má ti ca, mos tran do
es se ca tá lo go cul tu ral e po pu lar da
Ilha, fa lan do de nos sa gen te ale gre,
en tu si as ta e par ti ci pa ti va. Gen te que
cau sa a mís ti ca do lu gar, gen te que
con ser va a nos sa tra di ção”, res sal tou.

A mai o ria des sas ma ni fes ta ções es- 
tão vi vas até ho je, pre sen tes nas ru as e
no sen ti men to da po pu la ção. “O Tam-
bor de Cri ou la, o Bum ba- meu-Boi, o
Car na val, to dos com su as ca rac te rís ti- 
cas es pe cí fi cas, ge nui na men te lu do- 
vi cen se, co mo é o ca so dos Blo cos de
Rit mos, dos Fo fões, da Ca si nha da Ro- 
ça. 

A re fe rên cia ao Cruz-Di a bo e ao Ba-
ra lho, são re gis tros guar da dos na me- 
mó ria. O Le lê ou Pe la Por co, re sis te
em São Si mão (lo ca li da de de Ro sá rio)
e os ba tu ques de Mi na são pon tos
afros nos ter rei ros re li gi o sos (Ca sa das
Mi nas e Ca sa de Nagô), en quan to as
len das, es tão sal va guar da das no nos-
so ima gi ná rio e se guem seu cur so”,
re gis trou o com po si tor.

“Fizemos o registro do nosso chão”
A par ce ria com o fa le ci do Chi co da

La dei ra foi per fei ta e du rou mui tos
anos, de cla rou. “Chi co foi um par cei- 
ro de al ta qua li da de, fa zia qual quer
gê ne ro mu si cal, mas era prin ci pal- 
men te do sam ba. Daí foi fá cil a gen te
fa zer Ha ja Deus. Com po mos o sam- 
ba-en re do e de mos a vi são car na va- 
les ca e ale gó ri ca, tor nan do a mú si ca o
gran de ele men to de sus ten ta ção pa ra
a lei tu ra que que ría mos pa ra o te ma,
de cla rou Tam pi nha.

A cons tru ção do sam ba com Chi co
da La dei ra, foi a con ti nui da de de uma
par ce ria e con so li dou a du pla.

“Sem pre fui uma pes soa li ga da à
cul tu ra po pu lar, sem pre gos tei de fo- 
lia. O Car na val acon te cia na por ta da
mi nha ca sa, na Rua do Pas seio, por ali
pas sa va o cor te jo dos gru pos. Saí no
blo co “Mau En ca ra do”, e por to da vi- 
da fui ami go in se pa rá vel da fo lia de
Mo mo. O Chi co da La dei ra tam bém
era li ga do a tu do is so, brin cou no blo- 
co Os Lu ná ti cos (a se de era na ca sa
de le), se lam bu za va de mai ze na, ma- 
tra ca va no Boi da Ma dre Deus e vi via
de paz e amo res com as co rei ras do
Tam bor de Cri ou la. En tão foi só jun tar
a fo me com a von ta de de co mer pa ra

dar cer to”, ar guiu o car na va les co.

A mú si ca Ha ja Deus foi

gra va da 1979, no

pri mei ro LP de sam bas

en re dos ma ra nhen se.

To dos os sam bas en re do

do LP de ram

po pu la ri da de a mú si ca

lo cal. A par tir des te

epi só dio, a mú si ca

ma ra nhen se pas sou a

ser mais exe cu ta da na

mí dia e os com po si to res

saí ram da to ca pa ra

mos trar seus tra ba lhos.

As Es co las de Sam ba, trans for ma- 
ram-se no prin ci pal atra ti vo do Car- 
na val e fo ram su as com po si ções que
mar ca ram es sa mu dan ça. Ou tro as-
pec to im por tan te, de ve-se a po pu la ri- 
za ção de ar tis tas plás ti cos, que re ve la-
dos en gran de ce ram à ar te lo cal e bra- 
si lei ra, ga ran tiu o com po si tor.

O dis co foi uma ini ci a ti va da TV Di- 
fu so ra, ide a li za do por Afon so Ba ce lar
e pro du zi do por Zé Rai mun do Ro dri- 
gues. No es tú dio em São Pau lo, o can- 
tor ma ra nhen se Ní ce as Drum mond
(já fa le ci do), e ra di ca do na ca pi tal
pau lis ta, ao ou vir os sam bas se in te-
res sou por Ha ja Deus e de ci diu gra vá-
lo. Quem con tou es se fa to foi Ober dan
Oli vei ra, par ti ci pan te da gra va ção,
pon tu ou Tam pi nha.

“Acho que cum pri mos a li ção de ca- 
sa, fi ze mos o re gis tro do nos so chão,
chão que nos faz di fe ren te. São Luís
não é uma ci da de qual quer, de co ti di- 
a no co mum igual às de mais, São Luís
é ter ra apai xo nan te e exal tá-la é de ver
nos so de ca da dia”, con cluiu.

JORDHAM MO RA ES
Es pe ci al pa ra O Im par ci al

OPI NIÃO | CI NE MA

“Ma trix Re sur rec ti ons”
ana li sa cul to à nos tal gia
no ci ne ma atu al

O pri mei ro Ma trix (1999), di ri gi do pe las ir mãs La na e
Lilly Wa chows ki, en glo bou ten dên ci as e pro mo veu uma
in fluên cia que se ria sen ti da em di ver sas obras no iní cio
do sé cu lo XXI. Seu le ga do ul tra pas sa as su as sequên ci as
Ma trix Re lo a ded (2003) e Ma trix Re vo lu ti ons (2003), di- 
tan do ru mos do que se ria vis to no ci ne ma
hollywoodiano nos anos se guin tes. Atu al men te, a “ma- 
nia” que do mi na as sa las do cir cui to co mer ci al de ci ne- 
ma são as fran qui as de fil mes e as atu a li za ções de gran- 
des su ces sos pa ra sur far na on da de cul to à nos tal gia.

Sen do as sim, não é sur pre en den te que a sé rie de fil- 
mes Ma trix se ja re to ma da e atu a li za da pa ra no vos pú- 
bli cos. Em “Ma trix Re sur rec ti ons”, re tor na mos à vi da de
Tho mas An der son/Neo (Ke a nu Re e ves), no va men te
imer so em sua vi da co ti di a na na Ma trix, ago ra mais for- 
te e se gu ra, e sem a com pa nhia de Trinity (Car rie-An ne
Moss), até que é ten ta do no va men te a se guir o co e lho
bran co.

Ain da que fa ça par te des ta ten dên cia, a di re to ra La na
Wa chows ki (sua ir mã Lilly não vol ta pa ra o pro je to) tem
al go a ex pres sar e não fi ca ape nas na uti li za ção de per- 
so na gens e ce nas icô ni cas pa ra ali men tar o de se jo do
pú bli co pe la nos tal gia. O fil me usa a me ta lin gua gem pa- 
ra fa zer um co men tá rio so bre o es ta do atu al dos block- 
bus ters (fil mes com al to in ves ti men to em pro du ção,
dis tri bui ção e mar ke ting) e co mo o ape lo pe la nos tal gia
(re vi si tar as mes mas tra mas, mes mos te mas, mes mas
re so lu ções) sur ge de uma pro cu ra por con for to di an te
das afli ções. Uma ten dên cia pau ta da pe lo fã e por tu do
aqui lo que ele con se gue con su mir en quan to es tá pre so
nas mes mas ex pe ri ên ci as.

Sen do as sim, tra ta-se de um fil me que é um ma ni fes- 
to con tra a fal ta de cri a ti vi da de da in dús tria ci ne ma to- 
grá fi ca con tem po râ nea e que pro põe um ti po de incô- 
mo do pa ra rom per di re ta men te com a ideia de con for to
pe la cer te za. Se o fil me ori gi nal de fi niu ten dên ci as, es se
no vo vem con tra por um mo de lo es ta be le ci do e cri ti car
su as ba ses.

A di re to ra (e Neo) usa a sequên cia co mo meio pa ra ter
uma ou tra chan ce e mo di fi car as coi sas. Pa ra is so, a tra- 
ma tem co mo um de seus prin ci pais te mas o amor co mo
a gê ne se de tu do. Lo go, o prin ci pal in te res se do fil me
não es tá em de sen vol ver ce nas de ação que su pe rem as
do fil me ori gi nal ou em pro por dis cus sões so bre co mo a
mi to lo gia da sé rie. A cha ve pa ra aces sar o ver da dei ro in- 
te res se da obra é a re la ção en tre Neo e Trinity. Eles são o
fio con du tor de tu do. Des de o pri mei ro Ma trix que a jor- 
na da do per so na gem de Ke a nu Re e ves só en con tra ru- 
mo ao en con trar em Trinity a ra zão pa ra acre di tar. O
con ta to hu ma no en tre eles é a cha ve de tu do, por is so, a
re so lu ção do fil me se dá a par tir do mo men to que eles
con se guem se to car, ape sar da mul ti dão que ten ta va
evi tar es se en con tro. Es ta ce na re su me bem a ex pe ri ên- 
cia do fil me.

Nes se sen ti do, o lon ga é cons truí do pa ra ti rar o pro ta- 
go nis mo do es co lhi do e des ta car a li ga ção en tre os dois
co mo fon te de po der e mu dan ça. A per so na gem de Car- 
rie-An ne Moss as su me o con tro le e rom pe com os pa- 
drões im pos tos pa ra ela. Tra ta-se de re cu sar o triun fo do
he rói tra di ci o nal, e is so in clui afas tar do fil me o fe ti che
pe lo ar ma men tis mo. Neo não é mais o ser que in va de
pré di os for te men te ar ma do, lu ta con tra vá ri os opo nen- 
tes e pa ra ba las com as mãos. Ago ra o he rói es tá fra gi li- 
za do, trau ma ti za do e tem co mo úni ca mis são o re en- 
con tro com sua ama da, sa ben do que a de ci são pe la no- 
va chan ce de ve ser de la. Es sa fu ga da lu ta sem sen ti do é
evi den ci a da pe la ener gia que Neo usa pa ra afas tar as
pes so as nos mo men tos de con fli to.

Co mo nas sequên ci as an te ri o res, a tra ma que se pas- 
sa no mun do re al é ex po si ti va em ex ces so, mas si na li za a
re cu sa pe lo bi na ris mo do fil me. Nem hu ma nos e nem
má qui nas, ago ra é pos sí vel que am bos exis tam no mes- 
mo lo cal e se re la ci o nem. Tec ni ca men te, as ce nas de
ação são cons ci en te men te con fu sas e se en cai xam na
fal ta de ori gi na li da de da no va re a li da de vir tu al. Ago ra, a
prin ci pal ar ma da Ma trix é o com por ta men to de ma na- 
da, usa do pa ra re pri mir qual quer pen sa men to dis so- 
nan te.

“Ma trix Re sur rec ti ons” cri ti ca o cul to à nos tal gia que
ser ve pa ra aca bar com a ori gi na li da de e con for mar as
pes so as nu ma re a li da de sem pre igual. Além dis so, ce le- 
bra a no va opor tu ni da de co mo meio pa ra mo di fi car as
coi sas.

São Luís, sábado e domingo, 8 e 9 de janeiro de 2022

https://banca.oimparcial.com.br/
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Além dos casos de Covid-19 ter aumentado no estado, população se vê às voltas com
casos de gripe influenza H3N2 que se espalham rapidamente. Saiba como se proteger

ALERTA

Maranhão registra
45 casos de H3N2
PATRICIA CUNHA

S
e gun do o Mi nis té rio da Saú de, 
a va ci na con tra a ce pa H3N2 
de In flu en za che ga ao Bra sil 
em mar ço. A in for ma ção, vei- 

cu la da pe la Agên cia Bra sil, foi da da 
pe lo mi nis tro da Saú de, Mar ce lo 
Quei ro ga, afir man do ain da que o Mi- 
nis té rio es tá acom pa nhan do os ca sos 
pa ra ava li ar o im pac to. O mes mo va le 
pa ra ca sos de flu ro na, no me da do à 
in fec ção si mul tâ nea pe lo no vo co ro- 
na ví rus e pe la ce pa H3N2. 

No Bra sil já fo ram di ag nos ti ca dos 
pa ci en tes com Flu ro na (que tes tam 
po si ti vo pa ra co vid e In flu en za – ao 
mes mo tem po), em São Pau lo, Ce a rá, 
Rio de Ja nei ro. No Ma ra nhão ain da 
não há re gis tro ofi ci al. O ter mo foi cri- 
a do a par tir da pa la vra “flu” (gri pe, em 
in glês) e “ro na” (de co ro na ví rus).

Além do co ro na ví rus, ou tra en fer- 
mi da de que es tá ti ran do o so no dos 
bra si lei ros é a va ri an te da gri pe H3N2. 
Des de o iní cio do mês de de zem bro, 
quan do co me çou o pe río do chu vo so 
no es ta do, o Ma ra nhão vem re gis tran- 
do uni da des de saú de e emer gên cia 
de hos pi tais chei as de pes so as com 
sin to mas gri pais. Até o mo men to ne- 
nhum óbi to foi re gis tra do no es ta do 
por con ta da N3H2. “Na mi nha ca sa 
es tá eu, meu ma ri do e meu so bri nho 
gri pa dos, mas gra ças a Deus, não é 
na da gra ve. Es ta mos iso la dos, nos re- 
cu pe ran do”, dis se a co mer ciá ria De ja- 
ne Li ma, do São Fran cis co. No São 
Cris tó vão, tam bém a fa mí lia de Jo sé 
Ri car do San tos es tá aco me ti da com 
sín dro me gri pal. “Já fo mos no pos to, 
ago ra es ta mos em ca sa. A gen te já te ve 
Co vid-19 e o me do era es tar com es se 
ví rus mal di to de no vo, mas é só gri pe

mes mo”, dis se.
Um le van ta men to re a li za do pe lo 

por tal Me tró po les apon tou que ao 
me nos 19 es ta dos e o Dis tri to Fe de ral 
con fir ma ram ca sos da do en ça: Ama- 
zo nas, Bahia, Ce a rá, Dis tri to Fe de ral, 
Es pí ri to San to, Goiás, Ma ra nhão, Ma- 
to Gros so do Sul, Mi nas Ge rais, Pa rá, 
Pa ra ná, Per nam bu co, Pa raí ba, Rio de 
Ja nei ro, San ta Ca ta ri na, Ser gi pe, Rio 
Gran de do Nor te, Rio Gran de do Sul e 
Rondô nia. E pe lo me nos cin co es ta- 
dos já re gis tra ram mor tes após con ta- 
mi na ção pe lo H3N2: Rio de Ja nei ro 
(7), Bahia (5), Per nam bu co (3), Pa ra ná 
(1) e Rio Gran de do Sul (1), to ta li zan- 
do 17 mor tes.

De acor do com a Se cre ta ria de Es- 
ta do da Saú de de 2021 até o mo men to, 
45 ca sos de H3N12 fo ram re gis tra dos 
e ape nas 1 de H1N1. O Ma ra nhão te ve 
uma co ber tu ra de 81% na va ci na ção 
con tra a in flu en za, nos 217 mu ni cí pi- 
os do Ma ra nhão, o que não atin giu a 
me ta da da pe lo Mi nis té rio da Saú de.

No Ma ra nhão, a Se cre ta ria de Es ta- 
do da Saú de (SES) re gis trou o pri mei- 
ro ca so con fir ma do por la bo ra tó rio de 
In flu en za sub ti po H3N2, no fi nal do 
ano pas sa do. O pa ci en te, de 10 anos, 
do se xo mas cu li no, te ve qua dro com 
sin to mas de fe bre, tos se e obs tru ção 
na sal, foi cu ra do e acom pa nha do pe la 
Se cre ta ria de Es ta do da Saú de. A Se- 
cre ta ria Mu ni ci pal de Saú de (Se mus) 
tam bém ori en ta que  a po pu la ção se 
aten te quan to aos sin to mas gri pais, 
que são fe bre sú bi ta, dor de ca be ça, 
tos se se ca (ou sem se cre ção), do res 
ar ti cu la res, mal-es tar e dor de gar gan- 
ta. “Nes ses ca sos, o ci da dão de ve pro- 

cu rar um dos Cen tros de Aten di men-
to às Sín dro mes Gri pais (Ja naí na, 
Thal les Ri bei ro na Vi la Es pe ran ça, 
Clo do mir Pi nhei ro Cos ta no An jo da 
Guar da, Ge né sio Ra mos Fi lho na 
Cohab e Jo sé Car los Ma ci ei ra no Sa ca- 
vém)”.

Da dos do Co nect SUS 

apon tam que de ja nei ro 

de 2020 a no vem bro de 

2021, fo ram no ti fi ca dos 

no es ta do, 20.053 ca sos 

de Sín dro me 

Res pi ra tó ria Gra ve, 

des tes: 14.583 de Co vid-

19, 172 por in flu en za, 

5.152 ca sos co mo SRAG 

não es pe ci fi ca da, 131 

por ou tros agen tes, e 17 

por ou tros ví rus 

res pi ra tó ri os.

IMPERATRIZ

Crianças dos abrigos participam de ação cidadã
Pen san do no bem-es tar das cri an- 

ças e ado les cen tes dos abri gos pa ra 
fa mí li as afe ta das na en chen te do rio 
To can tins, a Se cre ta ria Mu ni ci pal de 
De sen vol vi men to So ci al (Se des) da 
Pre fei tu ra de Im pe ra triz le va a dois 
de les, ação ci da dã nes te fi nal de se- 
ma na. Por meio da ar ti cu la ção do Se lo 
Uni cef e em par ce ria com o Pro je to 
Me ni nos do Rio, CMD CA e pro gra mas 
Pre fei to Ami go da Cri an ça e  de Er ra- 
di ca ção do Tra ba lho In fan til (AE PE TI 
), a ati vi da de ocor re rá nes te sá ba do 
(08) às 15h no Par que de Ex po si ções e 
do min go (09) às 10h, no Cen tro de En- 
si no Go ver na dor Ar cher, com en tre te- 
ni men to, re cre a ção e mui to mais.

A se cre tá ria Ja naí na Ra mos afir ma 
que “sa be mos que es tar fo ra da ro ti na 
é incô mo do não só pa ra os adul tos 
abri ga dos, mas tam bém pa ra as cri an- 
ças, que se sen tem mui tas ve zes en te- 
di a das. En tão, elas tam bém pre ci sam 
de mo men tos co mo es tes que se rão 
pro por ci o na dos nes te sá ba do e do- 
min go nos abri gos. To da ini ci a ti va 
que vi sa o bem-es tar das nos sas cri an- 
ças e ado les cen tes é pri o ri da de pa ra 
nós e apoi a mos de to do o co ra ção”, 
dis se.

A mo bi li za do ra do Se lo Uni cef na 
Se des, Mikaelly San tos, ex pli ca co mo 
se deu a ini ci a ti va: “Di an te da si tu a- 
ção das fa mí li as de sa bri ga das, e cons- 
ta tan do que em to das elas têm cri an- 
ças e ado les cen tes, eu, a mo bi li za do ra 
da As sis tên cia So ci al, Waynny Faus ti- 
no e os mo bi li za do res do Se lo UNI- 
CEF de Ado les cen tes e Jo vens Emer- 
son Ga bri el e Jú lia Araú jo, jun to ao 
Pro gra ma Pre fei to Ami go da Cri an ça, 
Se lo Mu ni cí pio sem Tra ba lho In fan til, 
CMD CA e os jo vens do Pro je to Me ni- 
nos do Rio, nos jun ta mos pa ra mon tar 
a Ação Ci da dã”, afir mou. Mikaelly 
acres cen ta que “ação te rá co mo pri o- 
ri da de ale grar a vi da de nos sas cri an-

Ar re car da ção de do na ti vos 

ATIVIDADES OCORRERÁ NESTE SÁBADO (8)  E DOMINGO  (9) EM ABRIGOS DE IMPERATRIZ

ças e ado les cen tes, mos trar que até 
em di as di fí ceis o bri lho de les não po- 
de aca bar. Se rá um dia de in te ra ção, 
com pe ti ções, res ga tar brin ca dei ras, 
pin tu ras, ar tes e tam bém efe tu a re mos 
en tre ga de kits de lan ches”, ex pli cou. 
Ela tam bém agra de ceu o apoio dos 
par cei ros. 

A Fe de ra ção das In dús tri as do Ma- 
ra nhão (FI E MA), por in ter mé dio do 
Ser vi ço So ci al da In dús tria (SE SI), se 
mo bi li za pa ra ar re ca dar do na ti vos 
pa ra as fa mí li as de sa bri ga das pe las 
for tes chu vas que caí ram no Ma ra- 
nhão nos úl ti mos di as. As pri mei ras 
ci da des a re ce be rem o au xí lio da FI E- 
MA/SE SI são Mi ra dor, Im pe ra triz, 
Bal sas e Pa rai ba no, si tu a das no sul do 
es ta do.

Nes ta se ma na, fa mí li as de sa bri ga- 
das em Mi ra dor já re ce be ram 300 ces- 
tas com ali men tos do a das pe lo Sis te- 
ma FI E MA e 400 gar ra fões (6 li tros) de 
água mi ne ral pe la em pre sa Mar Do ce. 
O pre si den te do Sis te ma FI E MA, Edil- 
son Bal dez dis se que a fe de ra ção es tá 
mo bi li zan do o se tor in dus tri al pa ra 

aju dar as ci da des atin gi das.
Nos pró xi mos di as a FI E MA/SE SI 

vão do ar mais 3 mil ces tas bá si cas pa-
ra as ci da des on de há fa mí li as de sa- 
bri ga das pe los tem po rais. Além das 
do a ções de ces tas bá si cas e água mi-
ne ral, o SE SI Ma ra nhão vai do ar me-
di ca men tos da far má cia bá si ca, 500 
kits de hi gi e ne, 1.500 kits de CO VID-
19.   O SE SI tam bém fa rá aten di men- 
tos de saú de com as uni da des mó veis 
e ofi ci nas de ali men ta ção pa ra as fa- 
mí li as que fo ram atin gi das pe las chu- 
vas na ci da de de Mi ra dor.

Pa ra le la men te, o Sis te ma FI E MA 
es tru tu ra o pró xi mo pas so de apoio, 
bus ca par ce ri as com o se tor de in fra- 
es tru tu ra pa ra ações de re cu pe ra ção 
da áre as ur ba na da ci da de de Mi ra dor, 
umas das mais afe ta das no es ta do. 
“Agra de ço a ca da em pre sa que tem se 
em pe nha do nes te mo men to trá gi co 
que pas sa mos no es ta do e abro aqui a 
pos si bi li da de de que to dos pos sam 
par ti ci par des te au xí lio. Mes mo que 
de for ma di fí cil, a si tu a ção ser ve pa ra 
mos trar a for ça e união de nos sas in- 
dús tri as”, afir mou o pre si den te da FI-
E MA, Edil son Bal dez.

Re co men da ção 

Ce ná rio

Sintomas parecidos
com a covid-19

O VÍRUS H3N2  É DE FÁCIL CONTÁGIO, PORTANTO RPOTEJA-SE

O ví rus H3N2 é uma va ri an te do ví rus In flu en za A,
que é um dos prin ci pais res pon sá veis pe la gri pe co mum
e pe los res fri a dos, sen do fa cil men te trans mi ti do en tre
pes so as por meio de go tí cu las li be ra das no ar quan do a
pes soa gri pa da tos se ou es pir ra.

Os sin to mas são fe bre al ta no iní cio do con tá gio, in- 
fla ma ção na gar gan ta, ca la fri os, per da de ape ti te, ir ri ta- 
ção nos olhos, vô mi to, do res ar ti cu la res, tos se, mal-es tar
e di ar reia, prin ci pal men te em cri an ças.

Pe lo fa to de o in flu en za ser um ví rus res pi ra tó rio, as- 
sim co mo o que cau sa a Co vid-19, a pre ven ção con tra
ele ocor re da mes ma for ma, ou se ja, com dis tan ci a men- 
to fí si co en tre as pes so as, uso de más ca ra e hi gi e ne das
mãos.

 Pes so as que apre sen ta rem sin to mas gri pais de ve rão
pro cu rar aten di men to mé di co na Uni da de Bá si ca de
Saú de mais pró xi ma de sua re si dên cia. Mes mo com le- 
ta li da de me nor que a Co vid-19, o H3N2 tem mais chan- 
ces de evo luir pa ra ca sos gra ves em gru pos de ris co (cri- 
an ças, ido sos, ges tan tes e in di ví du os com co mor bi da- 
des). A pro pa ga ção do ví rus po de ter re la ção com a bai xa
co ber tu ra va ci nal con tra a gri pe e com a fle xi bi li za ção
das me di das de res tri ção e pre ven ção ado ta das con tra a
Co vid-19.

O Bra sil pos sui va ci nas que pro te gem con tra o ví rus
In flu en za A e B, no en tan to, elas não são es pe cí fi cas pa ra
a va ri an te H3N2, que es tá atin gin do o país. De acor do
com o Ins ti tu to Bu tan tan, a pre vi são é de que a va ci na
pa ra H3N2 che gue ao Bra sil a par tir de mar ço de 2022.
(Agên cia Fi o cruz).

PREVENÇÃO

300 mil testes rápidos
para  os 217 municípios

TESTES DE COVID-19 ESTÃO SENDO DISTRIBUÍDOS PELA SES 

Com o iní cio do in ver no chu vo so, a Se cre ta ria de Es- 
ta do da Saú de (SES) in ten si fi ca as ações de apoio aos
mu ni cí pi os pa ra as sis tên cia aos pa ci en tes com sín dro- 
mes gri pais em to do o Ma ra nhão.  Des de a úl ti ma quin- 
ta-fei ra (6), as 217 ci da des ma ra nhen ses vão re ce ber
336.310 tes tes rá pi dos de an tí ge no pa ra de tec ção de ca- 
sos da Co vid-19.

De acor do com o se cre tá rio de Es ta do da Saú de, Car- 
los Lu la, a me di da pos si bi li ta a iden ti fi ca ção de no vos
ca sos de Co vid-19, por ve zes con fun di dos com ou tras
sín dro mes res pi ra tó ri as. “O pe río do chu vo so au men ta o
nú me ro de pa ci en tes com sin to mas de gri pe, que em
mui to se con fun de com a Co vid-19. Com os tes tes, os
pro fis si o nais de saú de das Uni da des Bá si cas po dem
ofe re cer o tra ta men to ade qua do ao pa ci en te a par tir
des te di ag nós ti co rá pi do. É as sim que se sal va vi das”,
dis se.

Com uni da des lo ta das de pa ci en tes com sín dro mes
res pi ra tó ri as, os tes tes rá pi dos vão per mi tir mai or ce le- 
ri da de ao aten di men to e iso la men to ime di a to dos ca sos
po si ti vos de Co vid-19. Rá pi do e efi caz, o exa me re ve la o
re sul ta do após 15 mi nu tos. Além da po pu la ção em ge- 
ral, os mu ni cí pi os tam bém vão re ce ber tes tes pa ra se- 
rem usa dos ex clu si va men te com as co mu ni da des qui- 
lom bo las. A dis tri bui ção dos tes tes co me ça nes ta quin- 
ta-fei ra (6). O quan ti ta ti vo pa ra ca da ci da de foi de fi ni do
em re so lu ção da Co mis são In ter ges to res Bi par ti te (CIB).

 
Até o úl ti mo dia 5 de ja nei ro de acor do com um le van- 

ta men to fei to pe la SES, o Ma ra nhão apre sen ta va 80 ca- 
sos da Co vid-19 por dia e to ta li za va 371.132 ca sos con- 
fir ma dos, com 10.386 óbi tos pe lo ví rus.

São Luís, sábado e domingo, 8 e 9 de janeiro de 2022
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O único cargo ofertado é de Assistente à Docência, com oferta de 25 vagas imediatas
para diversas localidades do Maranhão. As inscrições vão até 29 de janeiro de 2022.

OPORTUNIDADE

UFMA abre 25 vagas para 
Assistente à Docência

NCL abre ins cri ções pa ra 
cur so de Li bras

A
Uni ver si da de Fe de ral do Ma- 
ra nhão, atra vés da Di re to ria 
de Tec no lo gi as na Edu ca ção 
(DTED-UF MA), pu bli cou o 

edi tal 30/2021 do pro ces so se le ti vo 
sim pli fi ca do pa ra car go de As sis ten te 
à Do cên cia. Os pro fis si o nais atu a rão 
nos po los de Edu ca ção a Dis tân cia 
(EaD) da UF MA de di ver sas ci da des.

A ins cri ção po de ser fei ta até dia 29 
de ja nei ro de 2022, so men te pe la in- 
ter net, no link dis po ní vel no fi nal des- 
ta ma té ria. Não se rá co bra da ta xa de 
ins cri ção. O se le ti vo se rá fei to atra vés 
de aná li se de tí tu los.

O úni co car go ofer ta do nes te se le ti- 
vo é de As sis ten te À Do cên cia, com 
ofer ta de 25 va gas ime di a tas e 
mais 100 ca das tro re ser va, dis tri buí- 
das nas ci da des lis ta das abai xo. A re- 
mu ne ra ção é na con di ção de bol sis ta, 
R$ 1.100,00 por mês, com jor na da se- 
ma nal de 20 ho ras.

Po de par ti ci par quem tem qual- 
quer cur so su pe ri or, acres ci do de ex- 
pe ri ên cia na edu ca ção a dis tân cia e 
na edu ca ção bá si ca ou su pe ri or; além 
dis so, de ve re si dir na ci da de po lo que 
de se ja con cor rer.

Ci da des po los de lo ta ção: Açai lân- 
dia, Al to Par naí ba, Ana pu rus, Ara ri, 
Bar ra do Cor da, Bom Je sus das Sel vas, 
Cân di do Men des, Ca xi as, Co dó, Co li- 
nas, Cu ru ru pu, Dom Pe dro, For ta le za 
dos No guei ras, Gra jaú, Hum ber to de 
Cam pos, Im pe ra triz, Ni na Ro dri gues, 
Pa rai ba no, Pe nal va, Por to Fran co, 
San ta Inês, São Luís, Tim bi ras, Ur ba- 
no San tos e Vi a na. Mais in for ma ções 
no link http://se le ti vos.dted.uf- 
ma.br/ho me/lo gin/

A Pró-Rei to ria de Ex ten são e Cul tu-

Sai ba mais

UFMA ABRIU VAGAS TAMBÉM PARA  INTERESSADOS EM FAZER CURSO DE LIBRAS

ra (Pro ec) da Uni ver si da de Fe de ral do 
Ma ra nhão, di vul gou, por meio do Edi- 
tal Pro ec Nº 13, que es tão aber tas, até 
o dia 14 de ja nei ro, as ins cri ções pa ra 
os cur sos de Li bras Bá si co, pa ra ini ci- 
an tes. Além dis so es tão aber tas va gas 
pa ra o Cur so de Con ver sa ção em Li- 
bras, am bos ofer ta dos pe lo pro je to de 
ex ten são Cur sos de Lín guas Es tran- 
gei ras (CLE), em exe cu ção no Nú cleo 
de Cul tu ra Lin guís ti ca (NCL).

Os cur sos se rão mi nis tra dos 100% 
on-li ne, por meio de au las com du ra- 
ção de três ho ras. Co mo pré-re qui si to 
pa ra o Cur so de Con ver sa ção, o alu no 
pre ci sa ter con cluí do o cur so avan ça- 
do de Li bras a pe lo me nos dois anos. 

As ins cri ções po dem ser re a li za das 
pe lo e-mail ma tri cu lan cl@uf- 
ma.br ou de for ma pre sen ci al a agen- 
da da via o e-mail agen da men ton- 
cl@uf ma.br. Os do cu men tos ne ces- 
sá ri os pa ra ins cri ção são CPF e do cu-
men to ofi ci al com fo to.

O Pro je to de Ex ten são Cur sos de 
Lín guas Es tran gei ras tem co mo ob je-
ti vo ge ral ofe re cer cur sos li vres de idi- 
o mas a dis cen tes, do cen tes, ser vi do- 
res da UF MA e à co mu ni da de ma ra- 
nhen se, tan to pa ra o de sen vol vi men-
to in te lec tu al, quan to pa ra aten der às 
exi gên ci as do mer ca do de tra ba lho.

EDUCAÇÃO

Inscrições para rede municipal na ilha encerram dia 10
A Pre fei tu ra de São Luís, por meio 

da Se cre ta ria Mu ni ci pal de Edu ca ção 
de São Luís (Se med), ini ci ou, na úl ti- 
ma quar ta-fei ra (5), o pe río do de ins- 
cri ções de no vos alu nos pa ra a re de 
mu ni ci pal de en si no pa ra o ano le ti vo 
de 2022. Pa ra fa ci li tar a com pre en são 
das fa mí li as, a ins cri ção ocor re no 
mes mo pra zo pa ra a Edu ca ção In fan- 
til, En si no Fun da men tal e Edu ca ção 
de Jo vens e Adul tos (EJA). Em 2022, o 
ano le ti vo es tá pre vis to pa ra ini ci ar no 
dia 1° de fe ve rei ro, com au las pre sen- 
ci ais.

A se cre tá ria mu ni ci pal de Edu ca- 
ção, Ca ro li ne Mar ques Sal ga do, des ta- 
cou que es te se rá um ano es pe ci al pa- 
ra a edu ca ção mu ni ci pal, con so li dan- 
do um gran di o so tra ba lho re a li za do 
pe la ges tão Edu ar do Brai de, fren te aos 
de sa fi os tra zi dos pe la pan de mia da 
Co vid. “Ini ci a mos ho je as ins cri ções 
pa ra quem bus ca uma va ga na nos sa 
re de de en si no, con fi an tes que 2022 
se rá um ano ain da me lhor pa ra a edu- 
ca ção de São Luís. A Pre fei tu ra e a po- 
pu la ção fi ze ram a sua par te com uma 
va ci na ção exem plar e an te ci pa da de 
adul tos e ado les cen tes e, além dis so, 
as obras de re for mas das es co las se- 
guem avan çan do, pa ra que nos sos es- 
tu dan tes te nham to das as con di ções 
de um re tor no se gu ro das au las pre- 
sen ci ais”, dis se.

Pa ra os no vos alu nos, ou se ja, aque- 
les que que rem in gres sar na Re de Mu- 
ni ci pal de En si no de São Luís no ano 
de 2022, o pe río do de ins cri ção vai de 
ho je (5) até o dia 10 de ja nei ro de 2022, 
de for ma on-li ne, atra vés do si te da 
Pre fei tu ra de São Luís. As ins cri ções 
po dem ser fei tas por meio do Sis la me 
(Sis te ma pa ra Ad mi nis tra ção e Con- 
tro le Es co lar), que dis tri bui as va gas 
se gun do cri té ri os ob je ti vos, com pri o- 
ri da de de aten di men to a alu nos com 
de fi ci ên cia, re si den tes nas pro xi mi-

Re ma trí cu las pror ro ga das

PREFEITURA DE SÃO LUÍS ABRIU PERÍODO DE INSCRIÇÕES PARA NOVOS ALUNOS 

da des da es co la, alu nos que pos su am 
ir mão já ma tri cu la do na uni da de de 
en si no so li ci ta da e fa mí li as com be- 
ne fí cio so ci al ati vo. O res pon sá vel do 
alu no te rá a op ção de in di car até três 
es co las mu ni ci pais do seu in te res se 
no pe río do de ins cri ção, de mo do a fa- 
ci li tar o aten di men to das fa mí li as e a 
dis tri bui ção das va gas.

O link pa ra ins cri ção de ve ser aces- 
sa do na pá gi na da Pre fei tu ra (sa o- 
luis.ma.gov.br), no ban ner que di re ci- 
o na rá pa ra a pá gi na da pré-ma trí cu la. 
O re sul ta do das ins cri ções dos no vos 
alu nos se rá di vul ga do no dia 14 de ja- 
nei ro, tam bém no si te da Pre fei tu ra. 
En tre os di as 17 a 21 de ja nei ro os pais 
ou res pon sá veis de ve rão com pa re cer 
à es co la in di ca da no re sul ta do das 
ins cri ções pa ra en tre ga da do cu men- 
ta ção e con clu são da ma trí cu la do 
alu no.

Du ran te o pe río do de ma trí cu las, a 
Se med dis po ni bi li za aten di men to es- 
pe ci al aos pais e res pon sá veis, de for- 
ma pre sen ci al, em sua se de, lo ca li za- 
da no Ed. Tra de Cen ter – São Fran cis- 
co, ou de for ma re mo ta, pe lo What- 

sapp nú me ro (98) 99160-7726 e pe lo 
e-mail ma tri cu la@edu.sa o- 
luis.ma.gov.br.

En tre os di as 20 a 29 de de zem bro 
de 2021, fo ram re a li za das as re ma trí- 
cu las e trans fe rên ci as in ter nas dos 
alu nos que já es tu dam na re de mu ni-
ci pal. Por con ta da de man da, a Se med 
pror ro gou o pra zo até sex ta-fei ra (7). 
Os pais ou res pon sá veis de vem ir di re- 
ta men te à es co la on de o alu no es tá 
ma tri cu la do, das 8 às 12h e das 14 às 
17h.

Se gun do Gus maia Mou si nho, se- 
cre tá ria-ad jun ta de En si no, a eta pa de 
ma trí cu la é fun da men tal pa ra con so- 
li dar a per ma nên cia dos es tu dan tes 
nas es co las. “É fun da men tal que a fa- 
mí lia es te ja na es co la pa ra acom pa- 
nhar to do o ano le ti vo do es tu dan te e 
pa ra re no var os com pro mis sos de en- 
si no dos seus fi lhos. Nes te mo men to 
bus ca mos for ta le cer o vín cu lo fa mí- 
lia-es co la, pi lar fun da men tal pa ra a 
re du ção da eva são es co lar”, com ple- 
tou.

JOÃO LO PES

Re cur sos in ter nos

Des con tos de até 90% 

em ope ra ções do FNE

A cam pa nha de re ne go ci a ção tam bém be ne fi cia cli en tes
que con tra ta ram ope ra ções com re cur sos do Fun do
Cons ti tu ci o nal de Fi nan ci a men to do Nor des te (FNE).
Nes se ca so, a re du ção da dí vi da de pro du to res ru rais, in -
dus tri ais, co mer ci ais e de ser vi ços, de quais quer por tes,
po de che gar a 90% em ca so de qui ta ção, além de dis -
pen sar mo ra e mul ta. No Ma ra nhão, 66.899 cli en tes en -
qua dra dos nes sas con di ções po dem re ce ber o des con to.

No ca so de re ne go ci a ção de pra zo, os des con tos va ri am
en tre 25% e 50%, a de pen der da con di ção da dí vi da. O
tem po pa ra qui ta ção das no vas par ce las é de até 10
anos. A cam pa nha de re ne go ci a ções de dí vi das com re -
cur sos do FNE aten de a con di ções es ta be le ci das pe lo
Art. 15-E da Lei 7.827/89 e con tem pla ope ra ções con tra -
ta das há mais de se te anos e que es te jam ven ci das há
mais de 180 di as.

FESTEJO DE SÃO SEBASTIÃO

Levantamento de mastro 
é cancelado em Caxias

TRADIÇÃO FOI CANCELADA PELO SEGUNDO ANO CONSECUTIVO

Pe la se gun da vez, em mais de 140 anos de tra di ção, o
mu ni cí pio de Ca xi as não re a li za rá o tra di ci o nal le van ta- 
men to do mas tro de São Se bas tião, de vi do a pan de mia
do no vo co ro na ví rus (Co vid-19).

Em co mu ni ca do emi ti do pe la As so ci a ção dos Ami gos
e De vo tos de Se bas tião, en ti da de res pon sá vel pe la pre- 
ser va ção e con ti nui da de des sa tra di ção em Ca xi as, ex- 
pli ca que “o can ce la men to se dá em res pei to às me di das
de pro te ção à saú de da po pu la ção e por me di da de pre- 
ven ção e con tro le a fim de re du zir o au men to de trans- 
mis são co mu ni tá ria do no vo co ro na ví rus na ci da de,
pois a pan de mia ain da não aca bou”. O even to es ta va
pre vis to pa ra acon te cer no pró xi mo do min go (9).

Des de 2009, o cor te jo e le van ta men to do mas tro são
or ga ni za dos e pro mo vi dos pe la As so ci a ção dos Ami gos
e De vo tos de São Se bas tião.

O ri tu al do mas tro de São Se bas tião é uma fes ta po pu- 
lar de ca rá ter re li gi o so e pro fa no que faz par te do ca len- 
dá rio cul tu ral e re li gi o so de Ca xi as. Tra ta-se de uma das
fes tas re li gi o sas mais im por tan tes do es ta do do Ma ra- 
nhão.

A tra di ção do le van ta men to do mas tro em ho me na- 
gem a São Se bas tião co me çou há mais de cem anos, ain- 
da em me a dos do sé cu lo XIX, por de vo tos mo ra do res
pró xi mos ao Lar go de São Se bas tião. Des de en tão, o ri- 
tu al é re a li za do anu al men te sem pre no se gun do do min- 
go de ja nei ro.

DÍVIDAS NO BNB

Mais de 112 mil clientes
podem ter descontos

Mais de 112 mil cli en tes do Ban co do Nor des te, no
Ma ra nhão, po dem re ce ber des con tos de até 95% pa ra li- 
qui da ção à vis ta de dí vi das, en vol ven do a dis pen sa de
mo ra e mul ta e quais quer ou tros en car gos de ina dim- 
ple men to. A cam pa nha de re ne go ci a ção se gue até dia 29
de ja nei ro be ne fi ci an do pro du to res ru rais, in dus tri ais,
co mer ci ais e de ser vi ços, de quais quer por tes. Ao to do, o
Ban co do Nor des te es tá be ne fi ci an do 975 mil cli en tes
em to da sua área de atu a ção.

A re du ção da dí vi da em até 95% se rá pos sí vel pa ra
ope ra ções con tra ta das com re cur sos in ter nos do BNB.
O be ne fí cio con tem pla pro du to res ru rais, in dus tri ais,
co mer ci ais e de ser vi ços, in de pen den te men te do por te
do ne gó cio, que es te jam com dí vi das ven ci das há mais
de dois anos. No Ma ra nhão, a cam pa nha po de be ne fi ci- 
ar 45.816 cli en tes que pos su em ope ra ções de cré di to
con tra ta das com re cur sos pró pri os do Ban co.

Ca so o cli en te op te por pror ro gar a dí vi da, o no vo pra- 
zo po de che gar a 48 me ses, a de pen der da si tu a ção de
ca da ope ra ção e das ga ran ti as apre sen ta das, com pa ga- 
men to ini ci al de 5% a 40% do va lor.

São Luís, sábado e domingo, 8 e 9 de janeiro de 2022
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Nove dos dez municípios que mais desmataram estão no Matopiba; região bateu
recorde e responde por 61% da maior supressão do bioma desde 2015

Ques ti o na men tos

Da Câ ma ra Mu ni ci pal, os mo vi men tos
ques ti o nam o que a ins ti tui ção po de
fa zer pa ra de man dar do Exe cu ti vo
Mu ni ci pal o efe ti vo fun ci o na men to do
Con se lho da Ci da de (CON CID)? Eles
lem bram que em 2021 não hou ve ne -
nhu ma con vo ca ção de reu nião do
Con se lho da Ci da de (CON CID), mes mo
com a pror ro ga ção dos man da tos dos
con se lhei ros até 07/02/2022, atra vés
da Re so lu ção nº 01/2021 – CON CID, de
02/02/2021, pu bli ca da no Diá rio Ofi ci -
al do Mu ni cí pio.  A mes ma re so lu ção
ci ta da pre vê que o CON CID pre pa re e
re a li ze a Con fe rên cia Mu ni ci pal da Ci -
da de a fim de que se dis cu ta os pro -
ble mas en fren ta dos pe lo mu ni cí pio de
São Luís.

MEIO AMBIENTE

Balsas  lidera ranking de
desmatamento de Cerrado

O
s dez mu ni cí pi os que mais 
des ma ta ram o Cer ra do con- 
cen tram 15% 
(1.278,66 km²) de to da a 

per da de ve ge ta ção no bi o ma en tre 
agos to de 2020 e ju lho de 2021. De les, 
no ve es tão no Ma to pi ba. A re gião que 
com pre en de os Es ta dos da Bahia, do 
Ma ra nhão, do Pi auí e de To can tins ba- 
teu re cor de e res pon de por 61,3% 
(5.227,32 km²) do to tal de 
8.523,44 km² des ma ta dos no pe río do. 
Su pe rou o ano de 2017, quan do foi 
res pon sá vel por 61,1% da der ru ba da 
no Cer ra do.

Bal sas (MA) es tá no to po da lis ta, 
ten do su pri mi do 241,64 km² de ve ge- 
ta ção na ti va, se gui do por São De si dé- 
rio (BA), com 207,84 km² des ma ta dos; 
For mo sa do Rio Pre to (BA), 157,31 
km²; Pa ra nã (TO), 135,43 km²; Ja bo- 
ran di (BA), 116,44 km²; Gra jaú (MA), 
95,42 km²; Ca xi as (MA), 86,79 km²; Al- 
dei as Al tas (MA), 83,64 km² e Cor ren- 
ti na (BA), com 76,41 km². O úni co mu- 
ni cí pio fo ra do Ma to pi ba é San ta Ma- 
ria das Bar rei ras (PA), que des ma tou 
77,74 km².
“Há uma ele va da ati vi da de agro pe- 
cuá ria na re gião do Ma to pi ba, por is so 
pre ci sa mos co lo car em prá ti ca so lu- 
ções con jun tas pa ra dis so ci ar a pro- 
du ção do des ma ta men to. Des ma tar 
não é e nun ca foi uma ne ces si da de 
pa ra me lho rar a pro du ti vi da de agrí- 
co la”, diz Ane Alen car, di re to ra de Ci- 
ên cia no IPAM (Ins ti tu to de Pes qui sa 
Am bi en tal da Amazô nia).

A aná li se de pes qui sa do res do 
IPAM tem co mo ba se a con so li da ção 
dos da dos do Pro des, do In pe (Ins ti tu- 
to Na ci o nal de Pes qui sas Es pa ci ais),

Des mon te do In pe pa ra o 
Cer ra do

BALSAS ESTÁ NO TOPO DA LISTA, TENDO SUPRIMIDO 241,64 KM² DE VEGETAÇÃO NATIVA

que ma peia a su pres são de ve ge ta ção 
na ti va no Cer ra do. A área des ma ta da 
em to do o bi o ma foi a mai or des de 
2015 e cor res pon de qua se seis ci da des 
de São Pau lo.

Na quin ta-fei ra (6/01), após anún- 
cio da des con ti nui da de do mo ni to ra- 
men to do bi o ma Cer ra do pe lo In pe, 
ci en tis tas mos tra ram pre o cu pa ção. 
De acor do com o ór gão, o re cur so des- 
ti na do à equi pe res pon sá vel aca bou 
ao fi nal de 2021. “O tra ba lho da equi- 
pe de mo ni to ra men to do Cer ra do no 
In pe é fun da men tal pa ra que a gen te 
co nhe ça a re a li da de do que es tá ocor- 
ren do no bi o ma, o quan to es tá ame a- 
ça do e o que ain da po de ser fei to pa ra 

con tro lar e evi tar sua de vas ta ção. São 
da dos ofi ci ais e de re fe rên cia que nor-
tei am não só po lí ti cas pú bli cas, mas 
tam bém a atu a ção de ou tros se to res 
da so ci e da de”, co men ta Ju lia Shim bo, 
pes qui sa do ra no IPAM e co or de na do- 
ra ci en tí fi ca da ini ci a ti va Map Bi o mas.

Mai or que o Mé xi co, o Cer ra do ocu-
pa uma área de 2 mi lhões de quilô me-
tros qua dra dos e é o se gun do mai or 
bi o ma do Bra sil. Co mo hots pot de bi- 
o di ver si da de, apre sen ta di fe ren tes ti- 
pos de ve ge ta ção na ti va. É a sa va na 
mais bi o di ver sa do mun do e es tá sob 
ele va do grau de ame a ça. Qua se me ta- 
de já foi des ma ta da: 54,5% de seu ter- 
ri tó rio ain da é co ber to por ve ge ta ção 
na ti va, sen do que 44% se en con tra 
jus ta men te no Ma to pi ba.

MOVIMENTOS SOCIAIS

Esclarecimentos sobre o Plano Diretor

MOVIMENTOS SOCIAIS POSICIONAM QUE A REVISÃO DO PLANO DIRETOR DE SÃO LUÍS

O Mo vi men to em De fe sa da Ilha,
com o apoio de 32 ins ti tui ções e mo vi- 
men tos so ci ais, pro to co la ram re que- 
ri men to na Pre fei tu ra de São Luís e na
Câ ma ra Mu ni ci pal. O ob je ti vo é ob ter
in for ma ções so bre an da men to do
pro ces so de re vi são do Pla no Di re tor
de São Luís (PDPSL). O do cu men to
ques ti o na tam bém o não fun ci o na- 
men to do Con se lho da Ci da de (CON- 
CID) e per gun ta quan do se rão da das
con di ções pa ra a or ga ni za ção da Con- 
fe rên cia Mu ni ci pal da Ci da de a fim de
que se dis cu ta os pro ble mas en fren ta- 
dos pe lo mu ni cí pio de São Luís, es pe- 
ci al men te, aque les re la ci o na dos ao
Pla no Di re tor.

Os Mo vi men tos So ci ais po si ci o- 
nam que a re vi são do Pla no Di re tor de
São Luís, ini ci a da em 2014, não con- 
tem plou os an sei os da po pu la ção e
das co mu ni da des da Zo na Ru ral do
mu ni cí pio que se po si ci o nou de for- 
ma con trá ria à ex pan são da Zo na Ur- 
ba na em di re ção à Zo na Ru ral, afe tan- 
do os ter ri tó ri os e po vo a dos ru rais. Os
de ba tes fo ram re a li za dos em reu niões
no Con se lho da Ci da de (CON CID) e
nas Au di ên ci as Pú bli cas or ga ni za das
pe lo Exe cu ti vo e Le gis la ti vo no ano de
2019.

Re a fir mam no do cu men to que a

ten ta ti va de ex pan são da Zo na Ur ba- 
na é pa ra be ne fi ci ar e dar se gu ran ça
ju rí di ca a em pre sas do se tor da cons- 
tru ção ci vil e ex pan dir os usos in dus- 
tri ais po lu en tes no mu ni cí pio; re de li- 
mi tar áre as de du nas no li to ral nor te
da Ilha de São Luís,  a fim de que imó- 
veis e ter re nos que ocu pam de for ma
ir re gu lar es te ecos sis te ma pas sem a
ser le ga li za dos; mu dar a fun ção am bi- 
en tal do Sí tio San ta Eu lá lia pa ra fins
de aten der a es pe cu la ção imo bi liá ria;
vi a bi li zar a cons tru ção de um no vo
ter mi nal por tuá rio pri va do ao su do- 
es te do mu ni cí pio de São Luís. Em
con tra par ti da, a pro pos ta do Pla no
Di re tor é si len ci ar quais quer be ne fí ci- 
os e cri ar in se gu ran ça ju rí di ca aos
mo ra do res da Zo na Ru ral.

Os ques ti o na men tos fei tos pe los
mo vi men tos, ins ti tui ções, as so ci a ção,
ci da dãos e ci da dãs da so ci e da de ci vil
ma ra nhen se e lu do vi cen se fo ram
enu me ra dos em se te tó pi cos. Pa ra a
or ga ni za ção, es sen ci al é que ob te- 
nham re tor no so bre: on de en con tra-
se a pro pos ta de re vi são do Pla no Di- 
re tor (Câ ma ra ou Exe cu ti vo Mu ni ci- 
pal?), tam bém que rem sa ber on de po- 
dem ser en con tra das as atas e trans- 
cri ções das au di ên ci as pú bli cas re a li- 
za das pe la Pre fei tu ra em ja nei ro e fe- 

ve rei ro de 2019 e pe la Câ ma ra Mu ni ci-
pal em no vem bro de 2019. Ou tro
ques ti o na men to que cons ta no do cu- 
men to é se a re vi são do pro je to tem le- 
va do em con si de ra ção to das as re co- 
men da ções do Mi nis té rio Pú bli co,
mais es pe ci fi ca men te da Pro mo to ria
de Jus ti ça de Pro te ção ao Meio Am bi-
en te, Ur ba nis mo e Pa trimô nio Cul tu-
ral en tre gue à Câ ma ra de Ve re a do res
em fe ve rei ro de 2020?

São Luís, sábado e domingo, 8 e 9 de janeiro de 2022

O Presidente da SOS VIDA, Lourival Cunha, reuniu-se com 
a Diretora Geral do Colégio 2 de Julho do Corpo de Bombei-
ros Militar do Maranhão, Major Lydia Bruna, em São Luís, no 
dia 21.12.21, para tratarem sobre a educação para o trânsi-
to com base no Caderno de Apoio Pedagógico da SOS VIDA.

Ficou acertado inicialmente que no dia 20.01.22, duran-
te a semana pedagógica do referido estabelecimento de en-
sino, a SOS VIDA fará uma explanação para a Coordenação 
de Ensino e os professores sobre a questão.

USO DO CELULAR NO TRÂNSITO É TEMA DE NOVA CAM-
PANHA DO DETRAN-DF

Preocupado com a quantidade de flagrantes de uso do 
celular por condutores enquanto dirigem, o Departamento 
de Trânsito do Distrito Federal lançou, no mês de dezembro, 
uma nova campanha educativa na mídia para sensibilizar a 
população sobre os riscos que esta prática traz à seguran-
ça do tráfego.

“Sabemos que o celular está muito presente no nosso dia 
a dia e que o seu uso se tornou, muitas vezes, imprescindí-
vel para a realização da maioria das atividades diárias, sen-
do responsável pela

comunicação com a família, amigos, colegas de trabalho, 
entre outros. No entanto, não podemos descuidar da nossa 
responsabilidade com a vida no trânsito. E é este o foco da 
nossa campanha: que todos tenhamos consciência dos riscos 
a que estamos submetidos ou submetemos outras pessoas 
ao utilizarmos o celular na direção de um veículo”, enfatiza 
o diretor-geral do Detran/DF, Zélio Maia.

Campanha

As peças publicitárias educativas foram baseadas no se-
guinte slogan: “Usar o celular enquanto dirige tira a atenção 
e pode tirar a vida de alguém. Inclusive a sua. No Trânsito, 
quem dá atenção ao celular, não dá atenção à vida.” A campa-
nha será veiculada em Rádio, TV, mídias digitais – como sites, 
redes sociais e painéis eletrônicos em elevadores, supermer-
cados, shoppings e outros pontos de grande concentração 
de pessoas. A expectativa é que a mensagem atinja pessoas 
de todas as idades e em todas as regiões do Distrito Federal.

Estudo da Abramet

De acordo com a Associação Brasileira de Medicina do 
Tráfego (Abramet), o telefone celular é responsável por qua-
se 50% das atividades que resultam em Falha de Atenção ao 
Conduzir (FAC) – uma qualificação técnica para o desvio da 
atenção do motorista.

A Diretriz, divulgada pela instituição em julho deste ano, 
ainda traz algumas constatações, como o fato de que o con-
dutor que digita uma mensagem de texto chega a ficar, em 
média 4,5 segundos sem prestar atenção na via e, dependen-
do da velocidade, poderá percorrer até 100m absolutamen-
te desatento – tempo e distâncias suficientes para atropelar 
pedestres, ciclistas e colidir com outros veículos.

O estudo também aponta que enviar mensagens pelo 
WhatsApp, conduzindo um veículo à 80 km/h, equivale a 
estar dirigindo com os olhos vendados por um percurso das 
dimensões de um campo de futebol oficial.

Fonte: portaldotransito.com.br

CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO (lei n. 9.503/97)

Art. 165. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer 
outra substância psicoativa que determine dependência:

Infração - gravíssima;

Penalidade - multa (dez vezes) e suspensão do direito de 
dirigir por 12 (doze) meses.

Medida administrativa - recolhimento do documento de 
habilitação e retenção do veículo, observado o disposto no 
§ 4o do art. 270 da Lei no 9.503, de 23 de setembro de 1997 - 
do Código de Trânsito Brasileiro.

Parágrafo único. Aplica-se em dobro a multa prevista no 
caput em caso de reincidência no período de até 12 (doze) 
meses.

FELIZ 2022

A SOS VIDA deseja a todos os brasileiros e brasileiros, 
em especial aos maranhenses, um ano de 2022 com menos 
violência no trânsito e que muitas vidas sejam salvas. Para 
tanto, reafirma sua determinação em continuar na luta pela 
PAZ NO TRÂNSITO.

Que Deus nos ilumine, sempre.

FAÇA A SUA PARTE PELO TRÂNSITO SEGURO: SEJA OBEDIEN-
TE ÀS LEIS DO TRÂNSITO.

Facebook e Instagram: SOS VIDA PAZ NO TRANSITO; Twitter:@va-
lorizacaovida E-mail:valorizacaoaavida@gmail.com Fones:(98)98114-
3707(VIVO-Whatsapp
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ENTREVISTA/YGLÉSIO MOYSES

Moto acelera para ser
clube-empresa

E
m pos sa do na pre si dên cia do Mo to em no vem- 
bro, Yglesio Moyses es tá che gan do aos 60 di as
no co man do da ad mi nis tra ção do clu be. Nes te
pe río do, ape sar das di fi cul da des, ele en ten de

que ven ceu gran de par te dos pro ble mas en con tra dos.
Por is so, acre di ta mui to no êxi to das me di das que tem
ado ta do e pre ten de ace le rar ou tras mais ur gen tes. Um
dos prin ci pais pro je tos es tá mui to pró xi mo de se trans- 
for mar em re a li da de: a trans for ma ção do Ru bro-Ne gro
em So ci e da de Anô ni ma do Fu te bol (SAF), ho je con si de- 
ra da uma ten dên cia na ci o nal, que vi sa en tre ou tras coi- 
sas, fa ci li tar a qui ta ção de pas si vo e dei xar o fu te bol li vre
do ris co de pe nho ras e exe cu ções de dí vi das em mé dio
pra zo, com gran des pers pec ti vas de cres ci men to em to- 
dos os se to res. Se gun do o di ri gen te, fal tam pou cos de ta- 
lhes.    Em en tre vis ta a O Im par ci al, Yglesio fa la ain da
so bre vá ri os as sun tos, co mo o no vo pro gra ma Só cio Tor- 
ce dor, a re for ma do CT Pe rei ra dos San tos, Co pa do Bra- 
sil e a no va equi pe re cen te men te mon ta da pa ra dis pu tar
o Cam pe o na to Ma ra nhen se.

O IM PAR CI AL – Dr. Yglésio, nes tes qua se 60 di as de
sua ad mi nis tra ção, per ma ne cem a mes ma dis po si ção
e os mes mos pro pó si tos? Quais os mai o res de sa fi os en- 
fren ta dos até o mo men to?

YGLESIO – Nes ses pri mei ros 60 di as per ma ne ce a
mes ma dis po si ção, cla ro. Nós en tra mos aqui pa ra or ga- 
ni zar mos o Mo to Club de São Luís. Os de sa fi os são gran- 
des, re la ci o na dos à de sor ga ni za ção e o com pro me ti- 
men to com o clu be, po rém, a gen te, de ma nei ra cons- 
tan te, pro gra ma da, pro je ta da e pac tu a da tam bém, te- 
mos con se gui do ven cer ca da uma des sas bar rei ras que
fo ram dei xa das pe los an te ces so res. A gen te es tá bem
con fi an te.

IMP –Aqui lo que foi pla ne ja do es tá se guin do nor- 
mal men te ou al gu ma coi sa era pa ra já ter acon te ci do,
mas te ve que ser adi a da?

– Não hou ve ne nhu ma fa lha no pla ne ja men to. As
pes so as não es ta vam acos tu ma das a um pla ne ja men to
es tra té gi co do pon to de vis ta ges tão do fu te bol e as coi- 
sas eram fei tas de uma for ma ama do rís ti ca. Cla ro que
ha via uma pres são por con tra ta ções no pe río do em que
ti nha e não ti nha ex pec ta ti va de re cei tas. Ago ra, te mos
ex pec ta ti vas de bo as re cei tas, di ga-se de pas sa gem, so- 
ma da aí com só ci os tor ce do res, ren das de com pe ti ções
da CBF, ren das de es tá dio, que vão nos pos si bi li tar um
pri mei ro se mes tre bas tan te in te res san te. As pers pec ti- 
vas são as me lho res pos sí veis e a gen te es tá bas tan te ani- 
ma do.

IMP – To dos sa bem que a ques tão fi nan cei ra é pro- 
va vel men te o pro ble ma mais di fí cil de ser su pe ra do.
Co mo es sa ques tão es tá sen do ad mi nis tra da pe la pre- 
si dên cia e quais as pers pec ti vas pa ra os pró xi mos 60
di as?

– A ques tão fi nan cei ra só vai ser re sol vi da com trans- 
pa rên cia e cre di bi li da de, coi sas que a gen te tem de uma
for ma re co nhe ci da na so ci e da de ma ra nhen se. Nós já
con se gui mos le van tar pra ti ca men te R$ 70 mil de ati vos
men sais, pa trimô nio, além de al gu mas co tas em per mu- 
ta que vão nos ga ran tir pra ti ca men te 55 a 60 por cen to
do cus teio do clu be. Es ta mos bus can do ou tras fór mu las,
co mo o só cio tor ce dor, que no fim do mês inau gu ra co- 
tas de ca mi sas, co tas de tv e ren das dos jo gos. A gen te
pre ci sa tra zer o tor ce dor de vol ta ao es tá dio.

IMP – Até aqui, o pro gra ma só cio tor ce dor tem si do
um dos sé ri os de sa fi os das úl ti mas ad mi nis tra ções. No
seu en ten di men to, o que de ve mu dar pa ra que as coi- 
sas fun ci o nem e os ob je ti vos se jam al can ça dos mais
ra pi da men te?

– O pro gra ma só cio tor ce dor sem pre foi uma cai xa
pre ta. Nós trou xe mos ago ra um con tra to de ma nei ra
cla ra, a par tir de 2.500 só ci os tor ce do res a gen te pas sa a
ter uma aju da de ape nas quin ze por cen to pa ra en tre gar
à em pre sa e a gen te pre ci sa tra ba lhar me lhor nas re des,
nas ru as, ter ações es tra té gi cas nas prai as, nos di as de jo- 
gos, nos es tá di os, en tão a gen te pre ci sa fa zer uma boa
pre pa ra ção e cap tar par cei ros e a gen te te nha uma ro da
da eco no mia gi ran do atra vés des ses ins tru men tos vir tu- 
ais tão im por tan tes. É com ple ta men te pos sí vel a gen te
ter uma me ta de R$ 50 mil por mês pa ra o Mo to Club em
ter mos de só cio tor ce dor. A gen te só pre ci sa se or ga ni- 
zar. E or ga ni zar a gen te sa be.

IMP – O se nhor as su miu um com pro mis so de re a li- 
zar uma ad mi nis tra ção trans pa ren te e com mai or par- 
ti ci pa ção dos con se lhei ros. Na prá ti ca, co mo is to es tá
fun ci o nan do?

– Nós as su mi mos o com pro mis so de ser mos trans pa- 
ren tes e as sim te mos si do du ran te to da a nos sa prá ti ca
po lí ti ca tam bém, além de ges tor. Es tá sen do mui to bom
por que o con se lho en ten deu a pro pos ta. A gen te pres ta
con tas se ma nal men te com eles e con vi da-os a par ti ci- 
par em si tu a ções que ha ja ne ces si da de de con tri bui ção
fi nan cei ra e den tro das pos si bi li da des têm nos aju da do.

IMP – O as sun to do mo men to é So ci e da de Anô ni ma
do Fu te bol. O Mo to já tem pers pec ti va de quan do is so
irá acon te cer? De pen de de quê?

– O es ta tu to do Mo to, da SAF, fi ca pron to es ta se ma na.
Em re la ção ao ba lan ço dos três úl ti mos anos, que são
ne ces sá ri os, pre ci sa de Na ta na el fa zer a pres ta ção de
con tas. Ele já saiu há três me ses pra ti ca men te e, in fe liz- 
men te, a gen te pre ci sa dis so. Na ta na el é um ca ra que eu
te nho o mai or res pei to, mas es tá di fi cul tan do o pro ces- 
so. En tão, o ju rí di co es tá ali nha do, a gen te já con se guiu a
có pia do es ta tu to do Cru zei ro e va mos em fren te. A SAF,
den tro de três me ses, se rá uma re a li da de no Mo to Club.
Quem bo ta va que a gen te ia pas sar mais ou me nos um
ano pa ra trans for mar o clu be na So ci e da de Anô ni ma do
Fu te bol vai quei mar a lín gua.

IMP – As dí vi das do Mo to Club, co mo em ou tros clu- 
bes des te país, exis tem. Al guns con se guem re du zir os
va lo res, ou tros só au men tam. Co mo o pre si den te vem
li dan do com es se ti po de pro ble ma?

-Te mos re du zi do as dí vi das com acor dos que pre zam
pe lo cum pri men to do pa ga men to das obri ga ções e cla- 
ro, a gen te as sim cos tu ma re du zir en tre 40 a 50 por cen to
dos dé bi tos do Mo to Club. Al gu mas ações não têm mui- 
to o que fa zer, mas a gen te es tá ten tan do cen tra li zar as
exe cu ções pe ran te a um úni co juí zo aqui no TRT, que vai
fa vo re cer bas tan te a sa ni da de fi nan cei ra e a sol vên cia
do Mo to Club. Tal vez de mo re uns três me ses pa ra a gen- 
te or ga ni zar tu do, mas es ta mos no ca mi nho cer to.

IMP – A fo lha sa la ri al do Mo to es tá de acor do com
aqui lo que foi pla ne ja do ou te ve que ser al te ra da de vi- 
do às di fi cul da des do mo men to? Por que Már cio Di o- 
go, gran de des ta que de 2021 não re no vou?

– Pre ci sa mos de uma ade qua ção ne ces sá ria de fo lha
pa ra ter mos um ti me mais con di zen te com a re a li da de
econô mi ca do Mo to. A per ma nên cia de Már cio Di o go
foi co lo ca da num mo men to co mo uma pos si bi li da de,
mas não se con cre ti zou di an te do sa lá rio que ele me re ce
re ce ber. O clu be es ta ria ap to a pa gar es se sa lá rio de Már- 
cio Di o go num pri mei ro mo men to, mas ele te ve um
con vi te e a gen te res pei ta is so de mais. Al gu mas alas da
tor ci da tam bém acham que a pro du ti vi da de já não es tá
mais atin gin do aque le apo geu, hou ve al gu mas opi niões
di ver gen tes e a gen te não con se guiu im pe dir a saí da de
Már cio Di o go, mas é um jo ga dor que gos ta mui to do
Mo to e o Mo to gos ta do jo ga dor. Por is so, quem sa be
mais adi an te…

IMP – E por fa lar em elen co, quais são os se to res que
ain da pre ci sam ser pre en chi dos com a che ga da de
mais al guns atle tas e as pro vi dên ci as to ma das até ago- 
ra? Há di fi cul da des pa ra con tra tar pro fis si o nais com o
te to sa la ri al es ta be le ci do pe lo Mo to?

– Nós te mos ain da uma la cu na na la te ral-es quer da,
no meio de cam po pre ci sa mos de um jo ga dor mais vo- 
ca ci o na do e ofen si vo, mas es ta mos com bo as pers pec ti- 
vas de atle tas lo cais pa ra a gen te re a li zar um bom tra ba- 
lho.

IMP – O CT vai en trar em re for mas. Por fa vor, fa le so- 
bre o que vai ser fei to no lo cal e por que lo go ago ra
quan do a equi pe pre ci sa de um lo cal bem ade qua do
pa ra se pre pa rar pa ra o Es ta du al?

-O CT pre ci sa es tar sen do ago ra, por que es tá em fran- 
ga lhos, o cam po, fi a ção elé tri ca, o te to com ris co de de- 
sa ba men to, en tão não pos so es pe rar o te to de sa bar, um
in cên dio, o cam po cri ar um bu ra co tão gran de e pro vo- 
car uma le são nos jo ga do res e a gen te fi car com um
elen co com pro me ti do. Es tá sen do fei ta uma re for ma
nes sas áre as de ma nei ra rá pi da, não se rão re for mas pro- 
fun das nes se mo men to, mas com di nhei ro da Lei de In- 
cen ti vo ao Es por te. En tão, nós es ta mos cons ci en tes dis- 
so. O ti me es tá trei nan do em si tu a ção de cus to ze ro no
Se si, tu do sen do fei to de uma ma nei ra cor re ta, res pei- 
tan do o tem po e o equi lí brio or ga ni za ci o nal. Não tem
na da er ra do aí.

IMP – O Mo to es tá mon tan do um ti me com pos si bi- 
li da des re ais de ser cam peão es ta du al? Se os pri mei ros
re sul ta dos não fo rem po si ti vos o clu be in ves ti rá em
mais re for ços?

– Es se ti me do Mo to, que vo cês da im pren sa, de uma
ma nei ra cons tan te de sa cre di tam, pe lo fa to de não se- 
rem os jo ga do res tra di ci o nais trei na dos pe lo téc ni co
mais gour met, den tro da pers pec ti va do fu te bol ma ra- 
nhen se, eu di go a vo cês que vão ter boa sur pre sa em re- 
la ção a es se elen co, por que es ses jo ga do res es tão ten do
con di ções de tra ba lho que eles nun ca ti ve ram. Aten ção
da pre si dên cia que nun ca ti ve ram, de trei nos fí si cos que
nun ca ti ve ram. Por is so, de sa fio qual quer mem bro da
im pren sa es por ti va no dia 23 de ja nei ro pe gar uma fo to
do an tes e do de pois des ses jo ga do res. Vo cês vão cons ta- 
tar a con di ção inequí vo ca de ca da um de les. Is so vai au- 
men tar o ren di men to dos jo ga do res. Es se ti me do Mo to
vai ven cer o Cam pe o na to Ma ra nhen se de 2022.

IMP- Vem aí a Co pa do Bra sil. O se nhor en ten de que
é me lhor en fren tar um ti me de gran de tor ci da no pri- 
mei ro jo go, ou en ca rar um ad ver sá rio me nos di fí cil e
pas sar de fa se? Jus ti fi que, por fa vor.

– Acho me lhor, jo go em que a tor ci da com pa re cer, in- 
de pen den te de quem se ja, pa ra apoi ar o Mo to Club. Nós
te mos chan ce de pas sar de fa se, pa ra ter mais re cur sos e
sal var o clu be. Nis so a gen te acre di ta.

IMP – Fi que à von ta de pa ra fa lar de al guns as sun tos
que o se nhor não foi in ter ro ga do e dei xe uma men sa- 
gem ao tor ce dor mo ten se.

Es tou mui to fe liz por ter uma vin cu la ção boa com o
Gru po O Im par ci al, que sem pre nos tra ta de ma nei ra
res pei to sa. Ex tre ma men te oti mis ta com o Mo to que es- 
ta mos cons truin do, a im pren sa já po de co me çar a fa zer
vi si tas es po rá di cas, pois mui ta coi sa vai mu dar nos pró- 
xi mos do ze me ses e é pre ci so vo cês acom pa nha rem.
Pre ci sam ter lem bran ça afe ti va des sa di re to ria que es tá
fa zen do tu do com o mai or ca ri nho, má xi mo de co ra ção
pa ra ter um ti me dig no de ca da um dos ma ra nhen ses.
Um ti me da tor ci da mais apai xo na da, mais en ga ja da nas
ru as e nas re des so ci ais. En tão, vai ser um gran de pro- 
ces so de trans for ma ção. Um em pur rão zi nho que ca da
um es tá dan do ago ra vai ser uma for ça mo triz pa ra gran- 
des vi tó ri as e o Mo to vol tar à sua tra je tó ria an ti ga.

São Luís, sábado e domingo, 8 e 9 de janeiro de 2022

https://banca.oimparcial.com.br/
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todo dia
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No palco, Flávia Bittencourt na belíssima interpretação com alma e coração no show “Só Ouvir”

O encanto e talento de Flávia
Bittencourt no espetáculo “Só Ouvir”

Ain da re per cu te o show “Só Ou vir” que a can to ra Flá via Bit ten court apre sen tou no fi nal de 2021. Mo der- 
no, di fe ren te e com uma pro pos ta in ti mis ta e imer si va, o show te ve pro du ção exe cu ti va de Jo sé dos Reis Pin- 
to e elo gi a da di re ção mu si cal e ar tís ti ca de João Si mas. “Só Ou vir” con tou com a sen si bi li da de e pa tro cí nio do
Gru po Em pre sa ri al Ci clo Cai ru, via Lei Es ta du al de In cen ti vo à Cul tu ra; e te ve o ci ne as ta Ar tu ro Sa boia as si- 
nan do a di re ção de fo to gra fia das gra va ções. Com pla teia li mi ta da e bem pró xi ma, Flá via in te ra giu com seus
con vi da dos na Ligh tLand, es pa ço de pro je ções de ima gens ma pe a das em 360º no São Luís Shop ping. Além

de bai la ri nos em ce na e mui tos efei tos es pe ci ais; a can to ra re ce beu co mo con vi da dos os can to res Be to
Ehong; Anas tá cia Lia, Ema nu e le Paz e a ar tis ta in dí ge na Dju e na Ti ku na.

Cineasta Arturo Sabóia, que assinou a direção de fotografia A cantora Sandra Duailibe entusiasmada com o sucesso 

Os bailarinos Joel Farias e Fernando Saraiva Beto Ehong que interpretou “Na Fita” com Flávia 

José Domingues Neto e Amilton de Paiva O executivo Fábio Henrique Ribeiro (Equatorial Maranhão)

O músico Joao Simas, responsável pela elogiada direção
artística e musical com Luiza Fernandes As cantoras Anastácia Lia e Djuena Tikuna

A presidente da Febracos, Aninha Monteiro (de saia longa amarela), é puro glamour,
simpatia e irreverência. É feliz e sorridente, sem falar que possui uma contagiante
alegria. Parabéns.

No paradisíaco Ritz Lagoa da Anta, em Maceió/AL, Aninha Monteoro recebeu
homenagem das amigas da sociedade alagoana

São Luís, sábado, 8 de janeiro de 2022
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Marconi Rezende e banda no show “O Bis”

Show de Marconi Rezende, “O Bis”,
recebe calorosos aplausos

De pa ra béns o can tor e com po si tor Mar co ni Re zen de que reu niu con vi da dos pa ra apre sen tar o show “O
Bis” na La je 98; vi a bi li za do com o pa tro cí nio do Gru po Po ti guar e do Go ver no do Es ta do do Ma ra nhão, atra- 
vés da Lei Es ta du al de In cen ti vo à Cul tu ra; ce le bran do seus 30 anos de car rei ra. O es pe tá cu lo com pro du ção
ge ral de Ana Mar ques trou xe no re per tó rio su ces sos da MPB, além de vá ri as can ções iné di tas de Mar co ni Re- 
zen de e ou tras fei tas por ele em par ce ria com Ze ca Ba lei ro, Fer nan do Ja po na, Ader son Se na (Ba de co) e João- 
zi nho Ri bei ro. O no me “O Bis” veio da mú si ca de au to ria de le e de Fer nan do Ja po na, que re ve la a ar te em su as
múl ti plas for mas. Em bre ve, to das as can ções do ál bum “O Bis” po de rão ser con fe ri das pe lo gran de pú bli co

tam bém nas pla ta for mas di gi tais, a exem plo do Spotify.

O cantor Marconi Rezende com o patrocinador Marcelo
Brasil (Grupo Potiguar) e o casal de produtores Emanuel
Jesus e Ellen Soares

Raimundinha Melo, Fabiola Brasil, Danielle Vieira, Vany
Martins, Maura Jorge e Adriana Vieira

Natanael Jr. e Cíntia. O casal Ana Marques, que assinou a produção geral do show
e o cantor Marconi Rezende

Káty Morais e Eden do Carmo
 Alaise Jorge, Marconi Rezende com a sobrinha Maria Clara
Froz e a mãe Amalia Jorge

Dr. João Furtado Neto, do Centro de Endocrinologia,  Diabetes e  Desintometria
Óssea (CEndrocri), é um dos anfitriões da recepção do Lions Clube

Lions Clube São Luís
prepara recepção para

lideranças da organização
O mé di co en do cri no lo gis ta João Fur ta do Ne to, as so ci a do do Li ons

Club de São Luís, es tá às vol tas com os pre pa ra ti vos da re cep ção do pre si- 
den te do Con se lho de Go ver na do res do Dis tri to Múl ti plo do Li ons Clu be,
Jo sé Car los Mar tins e sua es po sa Jo a na Mar tins, que fa rão vi si ta ofi ci al a
ci da de. O even to con ta rá ain da com as pre sen ças do go ver na dor do DL –
6, Lin den berg Bra ga e sua es po sa Dé bo ra, e do pre si den te in ter na ci o nal
AL 2021/2022, Dou glas X. Ale xan der, e as so ci a dos do Li ons Clu be lo cais.

A pro gra ma ção vai acon te cer de 27 a 29 de ja nei ro, no Ho tel Lu zei ros,
com a re a li za ção do cur so “Leão Ori en ta dor”, re a li za do pe lo ex po si tor

Iroi to Leo e de ba tes so bre as ações glo bais e lo cais da or ga ni za ção.
Es tão pre vis tos ain da al mo ços e jan ta res com os vi si tan tes e con vi da dos

nos res tau ran te Chei ro Ver de e Fer rei ro Grill (dia 27), Ca ba na do Sol e Bis- 
trô Quin ta lão (dia 28) e, no en cer ra men to, dia 29, As sem bleia Fes ti va no

Sa lão Gam bar ra, do Ho tel Lu zei ros.
Lem bran do que o Li ons Clubs In ter na ti o nal é uma or ga ni za ção in ter na- 
ci o nal de clu bes de ser vi ço cu jo ob je ti vo é pro mo ver o en ten di men to en- 
tre as pes so as em uma es ca la in ter na ci o nal, aten der a cau sas hu ma ni tá ri- 

as, e pro mo ver tra ba lhos vol ta dos a co mu ni da des lo cais.

O presidente da AMLJ Júlio Moreira Gomes Filho com os novos confrades
empossados na AMLJ: James Magno Araújo Farias, Paulo Velten Pereira e Gérson
de Oliveira Costa Filho.

São Luís, sábado, 8 de janeiro de 2022
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ENFIM... 
BODAS DE CORAL.

Sem formalidades e 
bem intimista: Marcos 

Davi e Madalena Nobre 
comemoram 35 de casados.

Os belos jardins da Casa Imperial (antigo Restaurante Feijão de Cor-
da – Olha D’agua) serviram de cenários harmoniosamente decorados, 
pela empresária Rosângela Dias e com arranjos florais, do paisagista, 
Reginaldo Silva - Folhagem, para a comemoração dos 35 anos de ca-
sados, dos apresentadores de TV, Marcos Davi e Madalena Nobre, que 
receberam de forma intimista, familiares e um seleto grupo de ami-
gos, no final da tarde do dia 27 de dezembro 2021, todos com traje nas 
cores branco e coral. Por falar em roupa, a “noiva” estava vestida com 
um look produzido pelo Ateliê Azevedo e sob os cuidados do Salão Pa-
trícia Sampaio Concept by César Diniz, que deixaram a colunista so-
cial, ainda mais bela e elegante.

Padre Cláudio Correia, celebrou a cerimônia de renovação dos vo-
tos de casamento, ao som de melodias memoráveis, executadas pelo 
renomado DJ Speto, na entrada do cortejo e por toda a celebração, que 
foi emocionante. Marcos Davi e Madalena Nobre, cantaram, dança-
ram e ao lado dos filhos, Milena Nobre e Marcos Davi Jr, convidados 
e familiares, soltaram balões brancos, que simbolizaram o amor e a 
união do casal.

Após a cerimônia, foi servido um suculento e variado coquetel, com 
delícias exclusivas da Casa Imperial, acompanhado do saboroso Chopp 
Dona, que se destaca entre as bebidas maranhenses. Os doces e Bolo, 
foram produzidos pela conceituada culinarista, Edna Silva Designer e 
contou também, com os incomparáveis Brownie da Jesus. 

O evento foi muito lindo, detalhadamente planejado pelo casal, e 
foi eternizado pela equipe da Milenarte Produções, a número 01 em 
filmagens e pelo fotógrafo, Daniel Soares. Marcos Davi e Madalena 
Nobre foram passar a “Lua de Mel” em uma das luxuosas suítes do Lu-
zeiros Hotel – São Luis. A todos que participaram desse evento, nossa 
gratidão. @casaimperialslz @folhagemdecor @cervejariadona @edna-
eventos @djspeto @cesardinizhairexperts @atelieazevedo @brownie-
dajesus @luzeirossaoluis @milenartefilmagens

  01
 MARCOS DAVI E MADALENA NOBRE, COM OS FILHOS, MILENA E

 MARCOS DAVI JÚNIOR E OS NETOS, LEONARDO E LARA.

  02
 MADALENA NOBRE AO LADO DE SUA MÃE, DONA EDENIR 

BARROS E O IRMÃO JOAQUIM NOBRE JR.
 

 03 
 OS NUBENTES COM O CELEBRANTE, PADRE CLÁUDIO CORREIA.

  04
 MARCOS DAVI COM OS SEUS PAIS, RAIMUNDO MACHADO E JOSENITA SILVA.

05
 MARCOS DAVI E MADALENA NOBRE, COM OS AMIGOS EMPRESÁRIOS, SR. 

MANOEL RAMOS E D. MIRTES RAMOS – RESIDENCIAL RECEPÇÕES.

 06
OS EMPRESÁRIOS, FRANCISCO NETO E ROSÂNGELA DIAS, ORGANIZARAM 

TODO EVENTO EM SEU MAIS NOVO ESPAÇO GASTRONÔMICO E CULTURAL, A 
CASA IMPERIAL – OLHO D’AGUA.

  07 
 AO LADO DA ESPOSA, JULIETA BAPTISTA, O DECORADOR E PAISAGISTA, 

REGINALDO SILVA (FOLHAGEM AMBIENTAÇÕES), DEU UM TOQUE 
TODO ESPECIAL, COM BELOS ARRANJOS FLORAIS.

 08 
 MADALENA NOBRE E MARCOS DAVI, ENTRE O CASAL, EDNEI VIÉGAS E LIN-

DALVA LIMA (ÓTICAS VEJA) E CÉSAR DINIZ E PATRÍCIA SAMPAIOS
 (SALÃO PATRÍCIA SAMPAIO CONCEPT), QUE FORAM 

RESPONSÁVEIS PELO CABELO E MAKE UP DA “NOIVA”.

 09 
OS NUBENTES, COM O CASAL, VÂNIO E LEONICE AZEVEDO (ATELIÊ AZEVE-

DO), QUE ASSINARAM O LOOK DE MADALENA NOBRE.

 10
  COM OS FILHOS E NETOS, MARCOS DAVI E MADALENA NOBRE CORTARAM O 

BOLO (EDNA CAKES DESIGNER) E DISTRIBUÍRAM O BROWNIE DE D. JESUS.

 11
 MADALENA NOBRE COM AS AMIGAS, KEITH ALMEIDA, FOFA, CRIS TARGINO, 
LEONICE AZEVEDO, REGINA BARROS, JANAYNA RICOLY E FABÍOLA PEREIRA.


