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Depois de uma semana de reuniões da 
Anvisa com o Ministério da Saúde, vai e vem 
no Palácio do Planalto e salamaleques de 
natureza política, o governo federal, final-
mente resolveu baixar uma portaria, com 
rodeios e contorcionismos linguísticos so-
bre as regras de entrada para estrangeiros 
nos aeroportos do Brasil.

Maranhão terá ferrovia entre 
Açailândia e Alcântara
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Liberdade sem vacina 
BASTIDORES

Mercado 
de Ativos, 
o refúgio  

  
JOSÉ CURSINO RAPOSO 

MOREIRA  
Economista

Questão de tempo
"A forma como manejamos o 

tempo para dar conta das ativida-
des diárias na pandemia é fonte de 
preocupação e angústia."

CAROLINA GRAÇA MELLO 
Jornalista  

“Recessão técnica”

  EDEN JR. 
  Mestre em Economia

" Mesmo aos solavancos, o mun-
do dava mostras de que caminha-
va para alguma tranquilidade (...)
eis que surge mais uma variante do 
novo coronavírus, dessa vez a ômi-
cron trazendo pânico, fazendo as 
bolsas oscilarem e o dólar subir."

 Escola Digna: um 
patrimônio dos 
maranhenses
FELIPE COSTA CAMARÃO 

Secretário de Estado da Educação

As amizades 
nos tempos 
modernos 

RUY PALHANO  
Psiquiatra

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

O Maranhão foi um dos nove estados no Brasil contemplado com a construção de uma ferrovia. A medida faz parte 
do Programa Pro Trilhos, que visa ampliar a malha ferroviária nacional, a partir de investimentos privados. Com um 

investimento de mais de R$ 5 bilhões a ferrovia maranhense de 520 km, irá ligar Açailândia e Alcântara.

Saúde e ConecteSUS 
sofrem ataque hacker

Dados sobre a vacinação contra a co-
vid-19 sumiram do app ConecteSUS. 
Gabinete de Segurança Institucional 

(GSI) e a Polícia Federal foram aciona-
dos para investigações.  PÁGINA 2

Governo entrega tratores
para municípios do interior

A agenda foi na manhã desta sexta-feira (10), no Palácio dos Le-
ões, Centro, com presença do governador Flávio Dino, que fez as 

entregas das máquinas, e ainda, prefeitos das cidades beneficiadas.
PÁGINA 7

FIM DE ANO
Vale intensifica 

campanha contra 
acidentes na ferrovia
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SAÚDE

Maranhão registra queda 
de 31% dos casos de 

cancer de Pele
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EMPREENDEDORAS:  45,9% dos 
negócios tem participação feminina
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Sampaio terá uma 
Série B “complicada”

GAUDÊNCIO CARVALHO  
Especial para O Imparcial
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Maranhense  Enme 
lança videoclipe de 

novo single, “4 por 4”
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Dados sobre a vacinação contra a covid-19 sumiram do app ConecteSUS. Gabinete de
Segurança Institucional (GSI) e a Polícia Federal foram acionados para investigações

SAÚDE

Saúde e ConecteSUS
sofrem ataque hacker

O
si te do Mi nis té rio da Saú de 
e o apli ca ti vo Co nec te SUS 
so fre ram uma ata que hac- 
ker na ma dru ga da des ta 

sex ta-fei ra (10/12). Nas du as pá gi nas, 
os in va so res dei xa ram uma men sa- 
gem que di zia que “50 TB de da dos fo- 
ram co pi a dos e ex cluí dos” e que o ata- 
que ti nha si do um “ran somwa re”. O 
malwa re é um ti po de ví rus que blo- 
queia o aces so a um si te e co bra um 
va lor pe los da dos, co mo se fos se um 
se ques tro. Pa ra ter os da dos de vol ta, 
os in va so res pe dem pa ra ser con tac ta- 
dos.  A men sa gem pa rou de ser exi bi- 
da pou co an tes das 7h, mas os si tes 
ain da es tão fo ra do ar.

Por no ta, o Mi nis té rio da Saú de in- 
for mou que o sis te ma foi com pro me- 
ti do “tem po ra ri a men te” e que Ga bi- 
ne te de Se gu ran ça Ins ti tu ci o nal (GSI) 
e a Po lí cia Fe de ral já fo ram aci o na dos 
pe la pas ta pa ra apoi a rem nas in ves ti- 
ga ções.

Usuá ri os têm re la ta do que os com- 
pro van tes de va ci na ção fo ram apa ga- 
dos do apli ca ti vo. O Co nec te SUS é o 
apli ca ti vo ofi ci al do Mi nis té rio da 
Saú de que reú ne da dos do Sis te ma 
Úni co de Saú de (SUS). É por ele que é 
pos sí vel emi tir o Cer ti fi ca do Na ci o nal 
de Va ci na ção da co vid-19, exi gi do em 
vi a gens in ter na ci o nais e pa ra en trar 
em al guns es ta be le ci men tos.

Ao aces sar o apli ca ti vo, mui tos 
usuá ri os re la ta ram que ao ten tar 
aces sar a par te so bre va ci nas apa re ce 
uma men sa gem pe din do pa ra aguar- 
da 10 di as úteis, co mo se a pes soa não 
ti ves se si do imu ni za da.

O ata que acon te ce na mes ma se- 
ma na que o go ver no mu dou as re gras 
pa ra vi a jan tes es tran gei ros en tra rem 
no país. Em meio a pres são pa ra que 
fos se exi gi do o pas sa por te da va ci na,

No ta do  Mi nis té rio da Saú de:

Ata que adia exi gên cia de qua ren te na 
pa ra não va ci na dos em 7 di as

TANTO O SITE DO MINISTÉRIO DA SAÚDE QUANTO O APLICATIVO FICARAM FORA DO AR 

o go ver no pre fe riu não bar rar os não 
imu ni za dos e pas sou a exi gir qua ren- 
te na de cin co di as pa ra aque les que 
ain da não to ma ram a va ci na con tra a 
co vid-19.

O Mi nis té rio da Saú de in for ma que 
na ma dru ga da des ta sex ta-fei ra (10) 
so freu um in ci den te que com pro me teu 
tem po ra ri a men te al guns sis te mas da 
pas ta, co mo o e-SUS No ti fi ca, Sis te ma 
de In for ma ção do Pro gra ma Na ci o nal 
de Imu ni za ção (SI-PNI), Co nec te SUS e 
fun ci o na li da des co mo a emis são do 
Cer ti fi ca do Na ci o nal de Va ci na ção 
Co vid-19 e da Car tei ra Na ci o nal de 
Va ci na ção Di gi tal, que es tão in dis po- 
ní veis no mo men to.

O Ga bi ne te de Se gu ran ça Ins ti tu ci- 
o nal (GSI) e a Po lí cia Fe de ral já fo ram 
aci o na dos pe la pas ta pa ra apoi a rem 
nas in ves ti ga ções. O De par ta men to de 
In for má ti ca do SUS (Da ta sus) es tá 
atu an do com a má xi ma agi li da de pa- 
ra o re es ta be le ci men to das pla ta for- 
mas.

O go ver no fe de ral vai adi ar o iní cio 
da exi gên cia de qua ren te na de cin co 
di as pa ra vi a jan tes que en trem no 
Bra sil sem es tar va ci na dos em uma 
se ma na. As no vas re gras, que co me- 
ça ri am a va ler nes te sá ba do (11/12), 
só pas sa rão a ser exi gi das em 18 de de-
zem bro.

BRASIL

Há quase 3 anos sem corrupção, diz Bolsonaro
O pre si den te Jair Bol so na ro (PL) 

par ti ci pou nes ta sex ta-fei ra (10/12) da 
Cú pu la pe la De mo cra cia, even to vir- 
tu al or ga ni za do pe lo pre si den te dos 
Es ta dos Uni dos, Joe Bi den. Em dis cur- 
so gra va do de cer ca de 3 mi nu tos, o 
che fe do Exe cu ti vo bra si lei ro dis cur- 
sou pe la de fe sa da de mo cra cia e di rei- 
tos hu ma nos e ale gou que seu go ver- 
no es tá “há qua se 3 anos sem cor rup- 
ção”.

“A cri a ção do Mi nis té rio da Mu lher, 
da Fa mí lia e dos Di rei tos Hu ma nos é 
re sul ta do des se com pro mis so. A lu ta 
con tra a cor rup ção tam bém cons ti tui 
pri o ri da de per ma nen te, tan to é que 
es ta mos com ple tan do 3 anos sem 
uma de nún cia se quer em nos so go- 
ver no, ao con trá rio do que ocor ria em 
anos an te ri o res”, dis se.

No en tan to, a Co mis são Par la men- 
tar de Inqué ri to (CPI) da co vid-19 viu 
in dí ci os de prá ti ca de pre va ri ca ção no 
con tra to de com pra da va ci na in di a na 
Co va xin. Na épo ca, a CGU acon se- 
lhou a sus pen são da ne go ci a ção. 
Além dis so, Bol so na ro se con tra dis se, 
quan do no úl ti mo dia 6, apon tou que 
não iria afir mar que não há ca sos de 
cor rup ção em seu go ver no.

“Não vou di zer que meu go ver no 
não tem cor rup ção por que a gen te 
não sa be o que acon te ce. Se ti ver 
qual quer pro ble ma no meu go ver no, 
a gen te vai in ves ti gar. Eu não pos so 
dar con ta de mais de 20 mil ser vi do res 
co mis si o na dos, mais mi nis té ri os com 
300 mil fun ci o ná ri os. A gran de mai o- 
ria são pes so as ho nes tas?”, apon tou 
na da ta.

Ain da na reu nião, ele res sal tou que 
o mun do po de con tar com o Bra sil pa- 
ra o for ta le ci men to da de mo cra cia. 
“Ado ta mos o mais am bi ci o so e abran- 
gen te pla no an ti cor rup ção da his tó ria 
des se país e es ta mos cons truin do e 
for ta le cen do me ca nis mos pa ra pre ve-

O PRESIDENTE DISCURSOU PELA DEFESA DA DEMOCRACIA E DIREITOS HUMANOS

nir, de tec tar e pu nir atos de frau de, 
cor rup ção e com por ta men to an tié ti- 
co. Rei te ro nos so com pro mis so de 
con ti nu ar pro mo ven do uma ad mi- 
nis tra ção pú bli ca trans pa ren te e res- 
pon sá vel me di an te po lí ti cas trans ver- 
sais de in te gri da de pú bli ca. Con tem 
com o Bra sil pa ra con tri buir pa ra o 
for ta le ci men to da de mo cra cia no 
mun do, com ple no res pei to à so be ra- 
nia e à in de pen dên cia das na ções”, 
com ple tou.

O lí der do Exe cu ti vo tam bém de- 
fen deu a li ber da de de ex pres são, prin- 
ci pal men te na in ter net, e cum pri- 
men tou o de mo cra ta Joe Bi den pe la 
ini ci a ti va de or ga ni zar a Cú pu la.

“Es ta é uma opor tu ni da de pa ra re- 
no var no mais al to ní vel nos so com- 
pro mis so com o mun do com a de fe sa 
da de mo cra cia, o com ba te à cor rup- 
ção e a pro te ção dos di rei tos hu ma nos 
e das li ber da des fun da men tais. No 
Bra sil, nos sa Cons ti tui ção Fe de ral es- 
ta be le ce a dig ni da de hu ma na e a de- 
mo cra cia co mo prin cí pi os fun da- 
men tais da Re pú bli ca. Te mos tra ba- 
lha do com de ter mi na ção pa ra for jar 
uma cul tu ra de diá lo go, li ber da de e 

in clu são so ci al, es ta mos em pe nha dos 
em as se gu rar as li ber da des de pen sa- 
men to, as so ci a ção e ex pres são, in clu- 
si ve na in ter net, al go es sen ci al pa ra o 
bom fun ci o na men to de uma de mo-
cra cia sau dá vel”, dis se em alu são a 
pri são de ali a dos, des mo ne ti za ção de 
pá gi nas bol so na ris tas ou mes mo os 
pro ces sos na Su pre ma Cor te em re la- 
ção às fa kes news. Na úl ti ma, ao cor re- 
la ci o nar a va ci na da co vid-19 à Aids, o 
man da tá rio te ve a li ve der ru ba da.

“Va lo ri za mos os di rei tos de to dos 
de ex pres sa rem su as opi niões e de se-
rem ou vi dos. Nos úl ti mos anos, tra ba- 
lha mos com afin co na pro te ção e pro- 
mo ção dos di rei tos hu ma nos no Bra- 
sil. Re a fir mo nos sa de ter mi na ção de 
pro te ger e res pei tar os di rei to hu ma- 
nos e as li ber da des fun da men tais de 
to dos os bra si lei ros, in de pen den te- 
men te da ori gem, ra ça, se xo, cor, ida- 
de, re li gião, sem qual quer for ma de 
dis cri mi na ção. A pro te ção dos di rei- 
tos hu ma nos é va lor ine ren te ao go- 
ver no bra si lei ro e ori en ta dor de to das 
as nos sas po lí ti cas pú bli cas e pro gra-
mas so ci ais”, con cluiu.

ECONOMIA

Orçamento Secreto será
julgado entre dias 14 e 16

WEBER LIBEROU A RETOMADA DA EXECUÇÃO DAS EMENDAS 

O Su pre mo Tri bu nal Fe de ral (STF) mar cou o jul ga- 
men to pa ra ana li sar a de ci são da mi nis tra Ro sa We ber
so bre as emen das de re la tor, o cha ma do “or ça men to se- 
cre to”. A apre ci a ção ocor re rá en tre os pró xi mos di as 14 e
16, no ple ná rio vir tu al da Cor te — às vés pe ras do re ces so
do Ju di ciá rio

Na úl ti ma se gun da-fei ra (6/12), Ro sa We ber vol tou
atrás e li be rou a re to ma da da exe cu ção das emen das de
re la tor. Na de ci são, a ma gis tra da des ta cou que de vem
ser ob ser va das as re gras do ato con jun to apro va do pe lo
Con gres so Na ci o nal pa ra dar trans pa rên cia aos re pas- 
ses. Nes te ano, fo ram cer ca de R$ 16,9 bi lhões em emen- 
das.

A de ci são da mi nis tra ocor reu após um ato con jun to
do Con gres so so bre as me di das de trans pa rên cia pa ra as
emen das de 2020. We ber tam bém re du ziu de 180 pa ra
90 di as o pra zo pe di do pe lo Se na do pa ra a ade qua ção às
me di das de trans pa rên cia pa ra as emen das pas sa das,
sem pre juí zo de uma no va pror ro ga ção.

O pre si den te Jair Bol so na ro (PL) de ci diu edi tar, nes ta
quin ta-fei ra (9/12), o de cre to que dá mais trans pa rên cia
às emen das de re la tor. Se gun do co mu ni ca do da Se cre- 
ta ria-Ge ral da Pre si dên cia, o de cre to as si na do pe lo Che- 
fe do Exe cu ti vo bus ca cum prir as de ter mi na ções do STF
e re co men da ções do Tri bu nal de Con tas da União
(TCU).

De acor do com o de cre to, pu bli ca do em edi ção ex tra
do Diá rio Ofi ci al União (DOU), “as so li ci ta ções que jus- 
ti fi ca ram as emen das do re la tor-ge ral” se rão re ce bi das
por ca da mi nis té rio com pe ten te e di vul ga das nos si tes
da res pec ti va pas ta. “Se rá as se gu ra do (…) am plo aces so
pú bli co aos do cu men tos e aos da dos re fe ren tes às so li- 
ci ta ções de dis tri bui ção das emen das de re la tor-ge ral do
pro je to de lei or ça men tá ria anu al clas si fi ca das com
iden ti fi ca dor ‘RP 9’ e sua res pec ti va exe cu ção”.

ENSINO SUPERIOR

Bolsonaro quer anistiar
inadimplentes do ProUni

DECLARAÇÃO FOI DADA NESTA QUINTA-FEIRA (9), EM LIVE

O pre si den te Jair Bol so na ro (PL) diz que es tu dar dar
anis tia pa ra ina dim plen tes do Pro gra ma Uni ver si da de
pa ra To dos (ProU ni). A de cla ra ção foi da da nes ta quin- 
ta-fei ra (9/12) du ran te trans mis são pe las re des so ci ais
do che fe do Exe cu ti vo.

“Es ta mos es tu dan do, não que ro anun ci ar. Pes so al
ina dim plen te aí do Prou ni, bre ve men te. Tem gen te que
fi ca di zen do ‘eu vou anis ti ar’, por que não anis ti ou lá
atrás?”, dis se Bol so na ro.

A “in di re ta” so bre al guém que não anis ti ou os ina- 
dim plen tes po de ser pa ra o ex-pre si den te Luiz Iná cio
Lu la da Sil va. Na úl ti ma sex ta-fei ra (3/12), o pe tis ta par- 
ti ci pou do pod cast Pod Pah, on de fa lou so bre anis ti ar
ina dim plen tes de ou tro pro gra ma edu ca ci o nal do go- 
ver no, o Fun do de Fi nan ci a men to Es tu dan til (Fi es).

“Tem um mi lhão de me ni nos e me ni nas de ven do pro
Fi es que não po dem pa gar. Anis tia es sas cri an ças, qual o
pre juí zo pro país? Tem tan tos em pre sá ri os que dão ca lo- 
te, o que cus ta anis ti ar es ses me ni nos”, in da gou o ex-
pre si den te.

A de cla ra ção de Bol so na ro vem na mes ma se ma na
em que o pre si den te fez al te ra ção na le gis la ção do ProU- 
ni. A Me di da Pro vi só ria 1075/21, pu bli ca da na ter ça-fei- 
ra (7/12) no Diá rio Ofi ci al da União, am plia o aces so de
alu nos de es co las pri va das ao pro gra ma.

Com a no va Me di da Pro vi só ria, es tu dan tes do en si no
mé dio pri va do que fo ram pa gan tes ou bol sis tas par ci ais
pas sam a ter aces so ao be ne fí cio. Até en tão, só po di am
con cor rer os alu nos que pas sa ram os três anos do en si- 
no mé dio em es co las da re de pú bli ca ou em es co las pri- 
va das co mo bol sis tas in te grais.

São Luís, sábado e domingo 11 e 12 de dezembro

https://banca.oimparcial.com.br/
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Ferrovia  custará R$ 5 bilhões e ligará Açailândia com as estradas de ferro Carajás e
Norte-Sul e Alcântara, e  será construída pela empresa privada Grão-Pará Multimodal

PROGRAMA PRO TRILHOS

Maranhão terá ferrovia de
Açailândia a Alcântara
SAMARTONY MARTINS

O
Ma ra nhão foi um dos no ve 
es ta dos no Bra sil con tem- 
pla do com a cons tru ção de 
uma fer ro via. A me di da faz 

par te do Pro gra ma Pro Tri lhos, que vi- 
sa am pli ar a ma lha fer ro viá ria na ci o- 
nal, a par tir de in ves ti men tos pri va- 
dos. Com um in ves ti men to de mais de 
R$ 5 bi lhões a fer ro via ma ra nhen se de 
520 km, irá li gar Açai lân dia e Al cân ta- 
ra.

A as si na tu ra de au to ri za ção pa ra o 
iní cio da cons tru ção das fer ro vi as 
con tou com a pre sen ça do de pu ta do 
fe de ral Pe dro Lu cas (PTB), que usou 
as re des so ci ais pa ra res sal tar que a 
me di da é um mar co im por tan te pa ra 
o de sen vol vi men to do es ta do. “Par ti- 
ci pei do even to de as si na tu ra do con- 
tra to dos re que ri men tos de no vas fer- 
ro vi as. No Ma ra nhão, a fer ro via vai li- 
gar Açai lân dia/Al cân ta ra, com um in- 
ves ti men to de R$ 5,2 bi lhões e 520km. 
Um mo men to his tó ri co pa ra o nos so 
es ta do. In ves ti men to, ge ra ção de em- 
pre go e de sen vol vi men to”. O par la- 
men tar acres cen tou que além da fer- 
ro via, um in ves ti men to de R$ 10 bi- 
lhões se rá re a li za do no ter mi nal por- 
tuá rio de Al cân ta ra, ações que tra rão 
in ves ti men to, ge ra ção de em pre go e 
de sen vol vi men to pa ra o Ma ra nhão.

Ain da de acor do com Pe dro Lu cas, 
a em pre sa pri va da Grão-Pa rá Mul ti- 
mo dal se rá res pon sá vel pe la cons tru- 
ção da fer ro via e re ce be rá con ces são 
com va li da de de 99 anos co mo com- 
pen sa ção pe lo in ves ti men to. A fer ro- 
via li ga rá Açai lân dia com as es tra das

DEPUTADO PEDRO LUCAS   E O MINISTRO DOS TRANSPORTES TARCÍSICO FREITAS

de fer ro Ca ra jás e Nor te-Sul e Al cân ta- 
ra.

Des de se tem bro do ano pas sa do, 
após o lan ça men to do Pro Tri lhos, o 
mi nis té rio re ce beu 36 pro pos tas de 
cons tru ção de fer ro vi as pe la ini ci a ti va 
pri va da. No to tal, fo ram apre sen ta dos 
pro je tos que cor res pon dem a 11 mil 
km de tri lhos em 14 es ta dos, com pre- 
vi são de R$ 150 bi lhões em in ves ti- 
men tos. Do to tal, 17 pro je tos já ti ve- 
ram a com pa ti bi li da de lo ca ci o nal 
ates ta das pe la ANTT. Va le res sal tar 
que o  Mar co Le gal das Fer ro vi as, cri a- 
do pe la Me di da Pro vi só ria 
1.065/2021, tam bém avan ça no Con- 
gres so Na ci o nal, após a apro va ção pe- 
lo Se na do Fe de ral do PLS 261/18. O 
tex to ago ra tra mi ta em re gi me de ur- 
gên cia na Câ ma ra dos De pu ta dos, na 
for ma do Pro je to de Lei 3.754/21. Ca- 

so apro va do sem mu dan ças pe los de- 
pu ta dos, a tra mi ta ção se con clui e a 
pro pos ta po de rá ser san ci o na da pe lo 
pre si den te da Re pú bli ca.

A ou tor ga por au to ri za ção é um 
pro ce di men to mais cé le re e com me- 
nos bu ro cra cia do que o mo de lo tra di-
ci o nal de con ces são. Após a en tre ga 
do pe di do pe lo en te pri va do, a do cu- 
men ta ção e o de ta lha men to da pro-
pos ta são con fe ri dos pe la equi pe da 
Se cre ta ria Na ci o nal de Trans por tes 
Ter res tres (SNTT). De pois, há a aná li- 
se na Agên cia Na ci o nal de Trans por- 
tes Ter res tres (ANTT) da con ver gên cia 
do pro je to com a ma lha fer ro viá ria 
im plan ta da (con ce di da ou ou tor ga- 
da) e ava li a ção da con for mi da de do 
em pre en di men to com as po lí ti cas 
pú bli cas do se tor e na ci o nal de trans- 
por tes.

JUSTIÇA

Município é condenado pela morte de pessoas em festa 

JUSTIÇA DETERMINOU QUE  BOM JESUS DAS SELVAS DEVERÁ INDENIZAR AS DUAS FAMÍLIAS DAS VÍTIMAS POR DESCARGA ELÉTRICA

O Mu ni cí pio de Bom Je sus das Sel- 
vas, ter mo ju di ciá rio de Bu ri ti cu pu,
foi con de na do pe la mor te de du as
pes so as, du ran te fes ta car na va les ca
na pra ça cen tral da ci da de, em 2018. A
sen ten ça foi pro fe ri da pe lo juiz Fe li pe
Da mous, ti tu lar de Bu ri ti cu pu. Na
ação, fi gu ra vam co mo réus o Mu ni cí- 
pio de Bu ri ti cu pu e a Equa to ri al Ma- 
ra nhão. En tre tan to, a con ces si o ná ria
foi ex cluí da da de man da, pois a fes ta
de car na val foi or ga ni za da pe la ad mi- 
nis tra ção mu ni ci pal. O Mu ni cí pio de
Bom Je sus das Sel vas de ve rá in de ni- 
zar as du as fa mí li as das ví ti mas por
des car ga elé tri ca.

Des ta ca o ca so que, em 11 de fe ve- 
rei ro de 2018, os ho mens Car lin do de
Mou ra e Fran cis co Le an dro Frei tas,
fa le ce ram du ran te um even to de car- 
na val, pro mo vi do pe la Pre fei tu ra de
Bom Je sus das Sel vas, na Pra ça do Fa- 
bri can te. Ou tras pes so as fi ca ram fe ri- 
das. Se gun do o inqué ri to, a or ga ni za- 
ção da fes ta co lo cou en fei tes de car- 
na val pen du ra dos em ara mes, amar- 
ra dos aos pos tes de ener gia elé tri ca.
Du ran te uma chu va no lo cal, a fi a ção
que sus ten ta va a or na men ta ção da
pra ça ori gi nou uma des car ga elé tri ca.

Em se gui da, uma das ví ti mas co- 

me çou a pu lar e ten tou to car na fi a- 
ção. A ví ti ma so freu a des car ga as sim
que to cou nos fi os. Em ra zão do aci- 
den te, al guns in di ví du os que es ta vam
pró xi mos aca ba ram, tam bém, re ce- 
ben do a des car ga elé tri ca. So bre o aci- 
den te, a Com pa nhia Ener gé ti ca do
Ma ra nhão (CE MAR), no me da Equa- 
to ri al à épo ca, dis se em no ta que ara- 
mes que fa zi am par te da de co ra ção
fo ram co lo ca dos pró xi mo aos fi os de
pos tes da ilu mi na ção pú bli ca e que,
pos si vel men te, fi ca ram ener gi za dos.

RES PON SA BI LI DA DE
“Evi den cio que, co mo apon ta do pe la
Equa to ri al Ma ra nhão, os pos tes de
ilu mi na ção pú bli ca não per ten cem ao
par que ener gé ti co da Equa to ri al, de
sor te que é de res pon sa bi li da de ex- 
clu si va da Mu ni ci pa li da de (…) As sim,
ne nhu ma res pon sa bi li da de po de ser
im pu ta da à Ré, vez que se tra ta de
pos tes de ilu mi na ção pú bli ca per ten- 
cen tes ao Mu ni cí pio de Bom Je sus das
Sel vas ins ta la dos pa ra aten der a ilu- 
mi na ção pú bli ca da que la pra ça on de
es ta va ocor ren do o Car na val, tam bém
or ga ni za do pe la Pre fei tu ra de Mu ni cí- 
pio de Bom Je sus das Sel vas”, pon de- 
rou o ma gis tra do na sen ten ça. E pros- 
se guiu: “O mu ni cí pio fa la que sem pre

pri mou pe la se gu ran ça de seus mu ní- 
ci pes, mas a re a li da de apon ta da por
pe rí cia téc ni ca foi ou tra: no ti ci ou-se
no do cu men to tra zi do pe lo réu, mu- 
ni cí pio de Bom Je sus das Sel vas, que
hou ve au sên cia na ob ser vân cia do de-
ver de ma nu ten ção da re de de ilu mi- 
na ção pú bli ca do mu ni cí pio (…) 

E se quer ha via qual quer li cen ça, tal
co mo do cor po de bom bei ros, pa ra a
re a li za ção do even to (…) De se men- 
ci o nar que o res pon sá vel pe la or ga ni- 
za ção do even to de mons trou ple na
ci ên cia da chu va que aco me te ria a re-
gi o na li da de (…) Mes mo com o ris co
de cho que elé tri co, re sol veu usar co- 
mo su por te de sus ten ta ção pa ra os
en fei tes ara me gal va ni za do, ma te ri al
con du tor de ener gia elé tri ca, ou se ja,
es ta va ci en te o en te mu ni ci pal de que
ha via in tem pé rie pres tes a ocor rer e,
mes mo as sim, op tou por pro mo ver o
even to”. O juiz jul gou par ci al men te
pro ce den tes os pe di dos das par tes au-
to ras, ape nas pa ra con de nar o mu ni- 
cí pio de Bom Je sus das Sel vas ao pa- 
ga men to de R$ 150 mil a tí tu lo de da- 
nos mo rais a Wan der son de Mou ra e
We li ta de Mou ra, fi lhos de Car lin do, e
a Cé lia Re gi na de Frei tas, mãe de
Fran cis co Le an dro, ca ben do re cur so.
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Ca mi nho das ur nas (1)

Ca mi nho das ur nas (2)

Tem po in te gral

“Po de ser um ge ne ral de qua tro es tre las”

Do pre si den te Jair Bol so na ro, an te ci pan do as con ver sas
em an da men to pa ra a es co lha do vi ce em 2022, que não
se rá mais Ha mil ton Mou rão, tam bém ge ral da re ser va,
dis pos to a dis pu tar o Se na do.

Li ber da de sem va ci na
De pois de uma se ma na de reu niões da An vi sa com o

Mi nis té rio da Saú de, vai e vem no Pa lá cio do Pla nal to e
sa la ma le ques de na tu re za po lí ti ca, o go ver no fe de ral, fi- 
nal men te re sol veu bai xar uma por ta ria, com ro dei os e
con tor ci o nis mos lin guís ti cos so bre as re gras de en tra da
pa ra es tran gei ros nos ae ro por tos do Bra sil. O ne ga ci o- 
nis mo vol tou per me ar a mis tu ra de va ci na ção pa ra
quem che ga e qua ren te na de cin co di as pa ra não va ci- 
na dos – tu do em no me de uma su pos ta “li ber da de”.
Nes se ca so, a pa la vra usa da co mo jus ti fi ca ti va pa ra tan ta
fa la ção sem sen ti do ci en tí fi co, pas sou a va ler mais que a
vi da.

Go ver no Bol so na ro se ne ga a ado tar “pas sa por te da
va ci na”, uma ex pres são que soa aos seus ou vi dos co mo
uma ofen sa. Co mo ele de tes ta ser con tra ri a do, o mi nis- 
tro da Saú de Mar ce lo Quei ro ga tam bém ado ta re gras in- 
co muns e abran da das, on tem, adi a das por mais uma se- 
ma na, pa ra não se in dis por com o che fe, mui to me nos
con tra ri ar seus ar rou bos au to ri tá ri os. As sim fi cou de- 
cre ta do que, aos vi a jan tes se rão exi gi dos ape nas tes te de
an tes do em bar que, e qua ren te na de cin co di as pa ra os
não va ci na dos.  “Pre fi ro mor rer a per der mi nha li ber da- 
de”, dis pa rou o pre si den te, nu ma fra se que tem mui to
mais o sen ti do de ca lhar aos ou vi dos de se gui do res do
que uma ló gi ca sa ni tá ria. De no vo, a pos tu ra do pre si- 
den te Jair Bol so na ro (PL) di an te da va ri an te ômi cron
não mu dou na da em re la ção à pan de mia. Se gue co lo- 
can do o Bra sil na con tra mão do mun do de mo crá ti co
com re la ção ao com ba te ao co ro na ví rus. Em mais um
ca pí tu lo de sua es ca la da ne ga ci o nis ta, o Go ver no re jei- 
tou ado tar um pas sa por te da va ci na, que ele faz alu são à
li ber da de. Não sem mo ti vo, o mi nis tro Quei ro ga achou
a fra se de Bol so na ro tão ex pres si va que, na mes ma quin- 
ta-fei ra (9), em co le ti va à im pren sa, a re pe tiu, ain da com
mais ên fa se: “Às ve zes é me lhor per der a vi da do que
per der a li ber da de”. O Bra sil já per deu 615 mil vi das pa ra
a covid19, equi va len te à me ta de da po pu la ção in tei ra de
São Luís. Uma ci fra que pa re ce não ser su fi ci en te pa ra
sen si bi li zar as prin ci pais au to ri da des bra si lei ras ado ta- 
rem me di das pre ven ti vas, con tra a no va on da da co vid,
re for ça da com a va ri an te ômi cron, que as sus ta o mun do
in tei ro. Co mo tu do re la ci o na do à pan de mia traz em bu- 
ti da a elei ção de 2022, Jair Bol so na ro se ir ri tou quan do o
go ver na dor João Do ria (SP) anun ci ou qua ren te na de 14
di as, e não cin co. Va le ain da des ta car que a por ta ria Nº
661, do Pla nal to, só afe ta pas sa gei ros de avião. Tu ris tas
da Amé ri ca do Sul que pre fe rir o trans por te ro do viá rio
po dem en trar no país sem res tri ções. Mo to ris tas de car- 
gas, tam bém. Es te é o nos so Bra sil em que a li ber da de
va le mais do que mor rer de co ro na ví rus, no va le-tu do
pré-elei to ral. Até a PEC dos Pre ca tó ri os foi san ci o na da
pe lo Con gres so, num ar ran jo iné di to, que fa tia o pro je to
pa ra pa gar o au xí lio Bra sil, mis tu ra com ba te à po bre za
nes te fim de ano, com a enor me ces ta de vo tos em 2022.

Mais um no me da equi pe do go ver na dor Flá vio Di no
se lan ça a uma va ga na As sem bleia Le gis la ti va. É o se cre- 
tá rio da Agri cul tu ra Fa mi li ar, Ro dri go La go. Ele, Car los
Lu la e Fe li pe Ca ma rão se rão es tre an tes de ur na em 2022.

Ro dri go La go, um dos mais pró xi mos de Flá vio Di no
no Pa lá cio dos Leões, deu a da ta de 31 de mar ço em que
ha ve rá a re nún cia do go ver na dor pa ra dis pu tar o Se na- 
do e dos se cre tá ri os can di da tos. Car los Bran dão pas sa rá
à che fia do go ver no.

Quan do as su miu o go ver no em 2015, Flá vio Di no não
en con trou ne nhu ma es co la do en si no mé dio de tem po
in te gral no Es ta do. Ho je elas são mais de 100, es pa lha- 
das pe los mu ni cí pi os, a par tir de São Luís. Sem fa lar nos
IE MAs, que são de ze nas.

———————————————————————

———————————————————————
 

A ideia do de pu ta do fe de ral Már cio Jerry, se cre- 
tá rio das Ci da des, de su ge rir ao PC doB e ou tros
par ti dos, o no me do de pu ta do Othe li no Ne to
pa ra vi ce da Bran dão não ob te ve o res pal do do

in di ca do. Othe li no dis se se guir fir ma com o se na dor We- 
ver ton Ro cha.

 
Há uma ló gi ca nes sa ten ta ti va de Már cio Jerry

que, no pri mei ro mo men to as sus ta o pré-can- 
di da to a go ver na dor We ver ton Ro cha. Ca so
Othe li no saia co mo vi ce de Bran dão e ele ga- 

nhe o go ver no, ob vi a men te o vi ce vai que rer ser
can di da to em 2026.

 
Jus ta ho me na gem do pre si den te da OAB-MA,

Thi a go Di az ao ex-pre si den te Jo sé Sarney, que
é o se gun do mais an ti go ins cri to na ins ti tui- 
ção. Aos 91 anos, com a lu ci dez ple na, Sarney

saiu da OAB em ple na con vic ção de “ha ver ad vo- 
ga do pa ra o po vo bra si lei ro”.

 

São Luís, sábado e domingo 11 e 12 de dezembro

https://banca.oimparcial.com.br/
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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)  

Questão de tempo

A for ma co mo ma ne ja mos o tem po
pa ra dar con ta das ati vi da des diá ri as
na pan de mia é fon te de pre o cu pa ção
e an gús tia. O tra ba lho re mo to fun diu
a vi da par ti cu lar e a la bo ral no mes mo
es pa ço e ge rou uma ilu são de ra pi dez
e fa ci li da de pa ra o tem po de res pos ta
pro fis si o nal.

 
Co mo o fun ci o ná rio não se des lo ca

mais até a em pre sa pa ra tra ba lhar, es- 
pe ra-se de le mais efi ci ên cia por es tar
em ca sa, su pos ta men te des can sa do.
As sim, va mos vi ran do tra ba lha do res
em tem po in te gral. Na prá ti ca, a fu são
de vi da pú bli ca e pri va da pro vo ca da
pe lo iso la men to so ci al es tá mais pa ra
uma su pres são da es fe ra pes so al: vo cê
abre a ge la dei ra e dá de ca ra com o
che fe lhe co bran do um pra zo atra sa- 
do.

Se o tem po de res pos ta en cur tou, o
vo lu me de tra ba lho cres ceu. Não só
por que a adap ta ção ao tra ba lho vir tu- 
al cri ou no vas ro ti nas, mas por que a
de sa ce le ra ção da eco no mia im pac tou

o ren di men to das em pre sas e au men- 
tou a ex plo ra ção dos tra ba lha do res. O
re sul ta do são mais de mis sões e um
nú me ro me nor de fun ci o ná ri os ten do
que dar con ta de do brar a pro du ti vi- 
da de pa ra sal var o ne gó cio. A fle xi bi li- 
za ção dos di rei tos tra ba lhis tas só pi o- 
rou um ce ná rio que, por si só, já se ria
ruim pa ra o tra ba lha dor. Sem for ça
pa ra ne go ci ar com o pa trão, res ta en- 
go lir a ex plo ra ção e ten tar dar con ta
das de man das acu mu la das num tem- 
po mais exí guo.

É aí que en tram os co a chs e os
men to res de car rei ra, pro me ten do
en si nar a fa zer mi la gres com a ges tão
do tem po. No en tan to, é pre ci so re fle- 
tir o quan to es sa bus ca pe la al ta per- 
for man ce pro fis si o nal dis far ça uma
ló gi ca de su pe rex plo ra ção da mão de
obra. A pe jo ti za ção das re la ções de
tra ba lho tam bém aju da a se di men tar
uma no va cul tu ra la bo ral em que o
tra ba lha dor é au to ex plo ra do, por
acre di tar ser o úni co res pon sá vel pe- 
las pró pri as con di ções de pro du ção.
E o tem po li vre? As fol gas, os fe ri a dos,
os fins de se ma na, as fé ri as vi ra ram
um fe ti che.
Se não as te mos, de se ja mos. Quan do

al can ça mos, sen ti mos cul pas por não
es tar mos tra ba lhan do. A cren ça po de-
ro sa de que “tem po é di nhei ro” nos ti-
rou o sos se go nas ho ras de des can so
por que, se mais tar de nos fal tar o ne-
ces sá rio pa ra pa gar o su per mer ca do
do mês ou o alu guel, se rá ine vi tá vel
não pen sar no tem po des per di ça do
ven do sé ri es de TV ou fa zen do uma
pe que na vi a gem.

Co mo sair des se la bi rin to? O pri- 
mei ro pas so é re co nhe cer que vo cê
não é wor kaho lic – ter mo em in glês
pa ra “vi ci a do em tra ba lho” –, vo cê só é
ex plo ra do. 

A pró xi ma eta pa se rá re or ga ni zar as
ca te go ri as pro fis si o nais pa ra uma re- 
to ma da dos di rei tos tra ba lhis tas, ten-
do em men te que as no vas di nâ mi cas
la bo rais pe dem no vas ga ran ti as pa ra
sal va guar dar a saú de e a qua li da de de
vi da dos tra ba lha do res. 

O tem po re ser va do pa ra o des can so
e o la zer, o de sen vol vi men to pes so al,
a vi da em fa mí lia e a con vi vên cia com
a co mu ni da de de vem ser pre ser va dos
pa ra que o mun do do tra ba lho não
nos le ve to dos pa ra o co lap so so ci al. É
ques tão de tem po.

“Recessão técnica” 

Mes mo aos so la van cos, o mun do
da va mos tras de que ca mi nha va pa ra
al gu ma tran qui li da de no ras tro do co- 
lap so pro vo ca do pe la pan de mia da
Co vid-19. Si nais de re cu pe ra ção, mes- 
mo que in con sis ten tes, pro me ti am o
re tor no à nor ma li da de, com o Fun do
Mo ne tá rio In ter na ci o nal (FMI) pre- 
ven do, em ou tu bro, que a eco no mia
mun di al cres ce ria 5,9% em 2021 e
4,9% em 2022.

 En tre tan to, com o pla ne ta cer ca do
de in cer te zas, eis que sur ge mais uma
va ri an te do no vo co ro na ví rus, des sa
vez a ômi cron, iden ti fi ca da na Áfri ca
do Sul e que ra pi da men te vem se dis- 
se mi nan do pe lo mun do, tra zen do pâ- 
ni co, fa zen do as bol sas os ci la rem e o
dó lar su bir. São in dí ci os de que os ne- 
gó ci os e a eco no mia ain da têm um
lon go ca mi nho pe la fren te an tes da
tão al me ja da es ta bi li da de. Al gu ma se- 
re ni da de im pe rou nos úl ti mos di as,
pois a ômi cron não se mos trou mais
le tal que as de mais ce pas, ape sar de
pa re cer ter mai or po der de con tá gio,
sen do que a dú vi da ca pi tal, que ain da
per sis te, é se as atu ais va ci nas têm po- 
der de con tê-la.

No Bra sil, que já che gou, la men ta- 
vel men te, a mais de 616 mil mor tos, e
com au to ri da des ex po en tes – co mo o
pre si den te Bol so na ro e o mi nis tro da
Saú de Quei ro ga –as som bro sa men te
ain da co lo can do em dú vi da as ar mas
mais efi ci en tes pa ra con ter o ví rus,
co mo va ci na, más ca ra e dis tan ci a- 
men to so ci al, a úl ti ma má no tí cia foi o
pí fio de sem pe nho da eco no mia no
ter cei ro tri mes tre. O IB GE anun ci ou
na pri mei ra se ma na de de zem bro que
o Pro du to In ter no Bru to (que me de a

so ma dos bens e ser vi ços ge ra dos em
de ter mi na do pe río do) re fe ren te aos
me ses de ju lho a se tem bro re cu ou,
dis cre ta men te, 0,1% em re la ção ao tri- 
mes tre an te ri or. No que diz res pei to
aos três gran des se to res de ati vi da de
da eco no mia, a agro pe cuá ria tom bou
8%, em de cor rên cia do fim da sa fra de
so ja (nos sa prin ci pal commodity) e da
fal ta de chu vas. 

A in dús tria, que re pre sen ta 20% da
eco no mia, fi cou es tá vel (0%), afe ta da
pe la ele va ção no va lor de in su mos,
pe la al ta da ener gia e por pro ble mas
na ca deia pro du ti va, ain da re sul ta do
da cri se sa ni tá ria. Os ser vi ços, que res- 
pon dem por mais de 70% do PIB, cres- 
ce ram 1,1%, mui to em vir tu de do
avan ço da va ci na ção, que pos si bi li tou
o mai or trân si to das pes so as, que aca- 
ba ram po den do fre quen tar mais res- 
tau ran tes, ba res, pres ta do res de ser vi- 
ços e co mér cio em ge ral.

O ter mo “re ces são téc ni ca” é uti li- 
za do pa ra de fi nir o mo men to em que
há re tra ção por dois pe río dos se gui- 
dos na eco no mia. Co mo no se gun do
tri mes tre hou ve o re gis tro de que da
de 0,4%, é nes se qua dro que nos en- 
con tra mos. Es sa con jun tu ra traz sé ri- 
as con sequên ci as, que apon tam pa ra
ele va ção do de sem pre go, per da de
ren da e en fra que ci men to do con su- 
mo, re tro a li men tan do o con tex to ne- 
ga ti vo.

 Con tu do, a re ces são pro pri a men te
di ta, ou pro fun da – in de pen de da
ocor rên cia de uma sequên cia de tri- 
mes tres de de clí nio – é ca rac te ri za da
por as pec tos bem mais se ve ros, em
que fa to res gra ves, co mo de sem pre go
al tís si mo, que bras ge ne ra li za das de
em pre sas, for te der ro ca da na pro du- 
ção e no con su mo, en con tram-se ins- 
ta la dos na eco no mia.

O mais re cen te Re la tó rio de Mer ca- 
do Fo cus – le van ta men to or ga ni za do
pe lo Ban co Cen tral (BC), em que são
co lhi das as pers pec ti vas econô mi cas
das prin ci pais ins ti tui ções fi nan cei ras
do país, pu bli ca do em seis de de zem- 
bro, apon ta pa ra um cres ci men to da
eco no mia bra si lei ra de 4,7% nes te
ano e de 0,5% pa ra 2022. Por tan to, es-
se prog nós ti co afas ta, pe lo me nos por
en quan to, a pos si bi li da de ime di a ta
de ocor rên cia de uma re ces são mais
am pla. Não obs tan te, ou tros fa tos su- 
ge rem pre o cu pa ção quan to a um ce- 
ná rio mais te ne bro so pa ra a pa ra eco- 
no mia.

 O mais evi den te de les, é a ta xa bá- 
si ca de ju ros da eco no mia, a Se lic, que
nes te dia oi to foi guin da da a 9,25% ao
ano pe lo Co mi tê de Po lí ti ca Mo ne tá- 
ria, do Ban co Cen tral. Foi a sé ti ma al ta
se gui da, le van do a ta xa ao mai or pa ta- 
mar des de 2017. Cor ren do pa ra do- 
mar a in fla ção, que o Fo cus diz que
po de che gar a 10,18% nes te ano e a 5%
no se guin te, o BC, com a su bi da da Se-
lic, vai mais de pri mir os ne gó ci os, pe- 
lo en ca re ci men to dos em prés ti mos,
do que con ter to da a in fla ção – cau sa- 
da es sen ci al men te pe la al ta de cus tos
e não pe lo au men to do con su mo.

Vi ve mos epi só di os re cen tes de “re- 
ces são téc ni ca”, co mo nos dois pri-
mei ros tri mes tres de 2020, em 2016,
2015 e 2009. To da via, as cir cuns tân ci- 
as atu ais são ain da mais de sa fi a do ras,
por ques tões co mo: a ir re so lu ção da
cri se da Co vid-19, o pro ble ma in fla ci- 
o ná rio, as ame a ças fis cais (fa ti a men to
da PEC dos Pre ca tó ri os), as in cer te zas
in ter na ci o nais e a pre ci pi ta ção da dis-
pu ta pre si den ci al – que pro me te ser
mui to cru en ta e pou co ra ci o nal. É es- 
pe rar mais ra zo a bi li da de na con du- 
ção da eco no mia, pa ra não pas sar mos
de uma “re ces são téc ni ca”, pa ra uma
re ces são re al.

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

Mer ca do de Ati vos, o
re fú gio

Ati vos são clas si ca men te de fi ni dos co mo bens e di rei- 
tos dos su jei tos econô mi cos, re pre sen ta ti vos de su as “ri- 
que zas”. As má qui nas, imó veis, ma té ri as pri mas e ou- 
tros in su mos, bem co mo pro du tos aca ba dos são ati vos
das em pre sas. Cré di tos que elas têm jun to a cre do res ou
de pó si tos na re de ban cá ria, as sim co mo ações de ou tras
em pre sas, mes mo que se jam de con cor ren tes, tam bém
cons ti tu em ati vos des tas.

Do mes mo mo do, pes so as fí si cas ti tu la res de de pó si- 
tos nos ban cos, pro pri e tá ri as de imó veis e de ações de
em pre sas e de tí tu los mo bi liá ri os da dí vi da pú bli ca den- 
tre ou tros, têm nes tes itens os seus “ati vos”, de que po- 
dem dis por se gun do su as ne ces si da des, con ve ni ên ci as,
opor tu ni da des e ou tras cir cuns tân ci as. En tra nes tes ati- 
vos até a pos se de mo e das es tran gei ras que as pes so as
ju rí di cas ou fí si cas pos su am.

Avan ços na tec no lo gia das co mu ni ca ções e de sen vol- 
vi men tos ins ti tu ci o nais de re gu la ção pro por ci o na ram
ex tra or di ná ri as mu dan ças na na tu re za dos ati vos
econô mi cos. Tais mu dan ças pro por ci o na ram uma “au- 
to no mi za ção” do la do fi nan cei ro da Eco no mia tal que
es te pas sou a não ser mais exa ta men te o la do con trá rio
da Eco no mia RE AL e si mé tri co a ele, aque le res pon sá vel
pe la ge ra ção do flu xo de bens e ser vi ços des ti na dos a sa- 
tis fa zer a ne ces si da de das pes so as.

 Os ati vos pas sa ram a ser eles pró pri os “pro du tos”
com ca rac te rís ti cas es pe ci ais, mas de qual quer mo do
pro du tos, com um mer ca do es ta be le ci do, on de há flu- 
tu a ções, es pe cu la ções, que afe tam o la do re al da eco no- 
mia, mui tas ve zes sem ra zões ob je ti vas pa ra tal.

 E tal ca rac te rís ti ca só se acen tu ou e acen tu a rá com os
pro gres sos da Tec no lo gia da In for ma ção, que dão ve lo- 
ci da de su persô ni ca as tran sa ções com os ati vos, tor nan- 
do-os opor tu ni da des de ga nhos ins tan tâ ne os e ele va dos
co mo não acon te ce no âm bi to re al da Eco no mia.

Den tre os ati vos com as ca rac te rís ti cas as sim ex pos- 
tas, as mo e das es tran gei ras, as ações das em pre sas ne- 
go ci a das em Bol sas de Va lo res e os tí tu los de co ta ções
fu tu ras de co mo di ti es se tor na ram as mais “sen sí veis”
nos mer ca dos de ati vos. E com a sua flu tu a ção li ga da so- 
bre tu do as si tu a ções de cur to pra zo. As sim, aca ba ram se
tor nan do tam bém uma es pé cie de “es pe lho”, on de se
re fle te o que acon te ce mo men to a mo men to na Eco no- 
mia.

Gra ças a tais cir cuns tân ci as, os agen tes econô mi cos
de ten to res dos ati vos de sen vol ve ram im por tan te ca pa- 
ci da de de fen si va con tra con jun tu ras des fa vo rá veis, me- 
di an te o uso das ope ra ções no seu mer ca do co mo re fú- 
gio, on de se pro te gem dos efei tos des tas con jun tu ras. É
mu to co mum e pre vi sí vel, atu al men te, o mo vi men to
sin cro ni za do de ele va ção da co ta ção de mo e da es tran- 
gei ra com a que da dos ín di ces das Bol sas de Va lo res e vi- 
ce-ver sa, em bo ra no mun do re al da Eco no mia na da te- 
nha mu da do ma te ri al men te.

 As com pa nhi as que te ri am ti do “per das” de cen te nas
de mi lha res de re ais con ti nu am com a mes ma ca pa ci da- 
de pro du ti va e efe ti vo de ca pi tal hu ma no exa ta men te
co mo era an tes da “de ban da da” dos seus só ci os as sus ta- 
dos, pe lo me nos no cur to pra zo. 

É cla ro que a con ti nui da de des ta si tu a ção em al gum
mo men to do fu tu ro se re fle ti rá na si tu a ção re al das em- 
pre sas. Mas es ta é co mo que a au tor re a li za ção da pro fe- 
cia anun ci a da.

Con tu do, ape sar da ins ta bi li da de que tal si tu a ção
pro vo ca na Eco no mia, não se vis lum bra a pos si bli da de
de se ado ta rem me di das pa ra de ter tal ten dên cia, que
acen tua o ca rá ter es pe cu la ti vo do ca pi ta lis mo e dis tor ce
o ca rá ter de mo crá ti co das Bol sas de Va lo res, on de se re- 
a li za ria o ide al da igual da de de opor tu ni da des pa ra to- 
dos na for ma ção da re ser va des ti na da a re a li za ção dos
seus so nhos fu tu ros, se jam quais fo rem.

São Luís, sábado e domingo 11 e 12 de dezembro

https://banca.oimparcial.com.br/
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FE LI PE COS TA CA MA RÃO
Pro fes sor, Se cre tá rio de Es ta do da Edu -
ca ção, Mem bro da Aca de mia Lu do vi cen -
se de Le tras e Só cio do Ins ti tu to His tó ri -
co e Ge o grá fi co do Ma ra nhão

RUY CRUZ
Psi có lo go da Es co la de Saú de Pú bli ca-
SES/MA - CRP 2200852 

Escola Digna: um patrimônio dos maranhenses

O sá bio Sa lo mão re gis trou, nas es cri tu ras
sa gra das, que: “Tu do tem o seu tem po de ter- 
mi na do e há tem po pa ra to do o pro pó si to
de bai xo do céu” (Ec 3:1). Uma men sa gem
que diz mui to so bre a era do mai or pro gra ma
de in ves ti men tos edu ca ci o nais da his tó ria
do Ma ra nhão – Es co la Dig na – que se tor nou
uma po lí ti ca pú bli ca de to dos ma ra nhen ses.
Cri a do, em 2015, pe lo go ver na dor Flá vio Di- 
no, o Es co la Dig na se cons ti tuiu, ao lo go des- 
ses anos, em um pa trimô nio de edu ca do res,
es tu dan tes, pais e co mu ni da des es pa lha das
pe los 217 mu ni cí pi os ma ra nhen ses.

O en rai za men to do Pro gra ma, em ca da
es pa ço es co lar des te Es ta do, é jus ti fi ca do
pe la con jun ção de fa to res, re sul ta do da von- 
ta de e de ter mi na ção po lí ti ca de seu ide a li za- 
dor, o go ver na dor Flá vio Di no. No ta da men- 
te, a per ma nên cia por mais tem po, do mes- 
mo ges tor à fren te da pas ta da Edu ca ção, que
co or de na a po lí ti ca Es co la Dig na, bem co mo
a va lo ri za ção e o pro ta go nis mo de pro fes so- 
res e es tu dan tes, que são fun da men tais pa ra
o su ces so do Es co la Dig na, fo ram de ci si vos
pa ra a flui dez do pro gra ma. Afi nal, pa re des
não en si nam e ti jo los não apren dem!

A Es co la Dig na ma ra nhen se trou xe a va- 
lo ri za ção de pro fes so res, com a mai or re mu- 
ne ra ção pa ra do cen tes en tre os es ta dos bra- 
si lei ros, o equi va len te a R$ 6.358,96, pa ra 40
ho ras se ma nais, em iní cio de car rei ra. Ca be
lem brar que saí mos de R$ 2.036,33, em 2014
(pa ra 20h, a úni ca jor na da da re de na que le
pe río do), pa ra um sa lá rio ini ci al de 4.985,44
(40h), em 2015, após o Go ver no re a li zar o 1º
con cur so de pro fes so res, com 40 ho ras, da
his tó ria do Ma ra nhão. De lá pa ra cá, es se va- 
lor só cres ceu até che gar ao pa ta mar atu al.
In clu si ve, os pro fes so res pu de ram am pli ar a
jor na da com sa lá rio pro por ci o nal, ou uni fi- 
car du as ma trí cu las, quan do fos se o ca so.

O go ver no Flá vio Di no con ce deu 38.440
pro gres sões na car rei ra do cen te e, nes te úl ti- 
mo ano, fo ram qua se 16 mil pro gres sões, a
mai or mar ca re gis tra da na his tó ria do Es ta- 
do. Acres cen ta-se a es se vo lu me a con ces são
de gra ti fi ca ções nun ca an tes im plan ta das,
co mo de di ca ção ex clu si va pa ra a edu ca ção
in te gral e de edu ca ção in clu si va, pa ra os do- 
cen tes, além de re a jus te da gra ti fi ca ção pa ra
ges to res. Ou tro mar co foi a ges tão de mo crá- 
ti ca, com a elei ção pa ra ges tor, es cu tas pe da- 
gó gi cas com pro fes so res de to do o Ma ra- 

nhão e a Ca ra va na Es co la Dig na 2.0 pa ra dis- 
cu tir a des ti na ção dos pre ca tó ri os do an ti go
FUN DEF (Fun do de Ma nu ten ção e De sen- 
vol vi men to do En si no Fun da men tal e de Va- 
lo ri za ção do Ma gis té rio).

No ei xo in fra es tru tu ra, o Es co la Dig na so- 
ma cer ca de 1.400 obras edu ca ci o nais en tre- 
gues, in cluin do cons tru ções, re for mas, re vi- 
ta li za ções ou re cons tru ção de es co las, fa róis
e bi bli o te cas, qua dras po li es por ti vas den tre
ou tras ações. Além de re for mar as es co las da
re de es ta du al, o Es co la Dig na cons trói uni- 
da des pa ra subs ti tuir es tru tu ras ina de qua- 
das nos mu ni cí pi os. Fo ram inau gu ra das cer- 
ca de 200 es co las, to tal men te equi pa das,
nes se per fil. Até 2015, 25 mu ni cí pi os não
pos suíam se quer es tru tu ras de en si no mé- 
dio. Des tes, 18 já re ce be ram seus pré di os, 6
es tão com obras em fa se de con clu são e 1
com obra em an da men to.

O pa pel do Es ta do é dar con di ções pa ra o
aces so e a per ma nên cia dos es tu dan tes na
es co la. Nes se sen ti do, o Go ver no en tre gou
136 ôni bus e 2 lan chas pa ra in cre men tar o
trans por te es co lar nos mu ni cí pi os, além dos
re cur sos re pas sa dos por meio do Pro gra ma
de Apoio ao Trans por te Es co lar (PE A TE).

O Ma ra nhão cri ou sua re de de en si no in- 
te gral, sain do de ze ro ma trí cu la, em 2014,
pa ra 26.869 es tu dan tes, em 2021. São 79 es- 
co las em tem po in te gral, sen do 23 Ie mas, 55
Cen tros Edu ca Mais e a 1ª Es co la em Tem po
In te gral Bi lín gue, da re de pú bli ca es ta du al
(Ie ma Bi lín gue), que aten de 140 es tu dan tes,
ma tri cu la dos no 1º e 2º anos do En si no Fun- 
da men tal e con ti nu a rá sua ex pan são até
aten der to das as sé ri es ini ci ais do Fun da- 
men tal.

No âm bi to do Re gi me de Co la bo ra ção
com os mu ni cí pi os, o go ver na dor Flá vio Di- 
no ins ti tuiu o Pac to pe la Apren di za gem pa ra
me lho rar as con di ções de apren di za gem,
en si no em ida de ade qua da e ele va ção dos
ín di ces edu ca ci o nais. As me tas e ações do
Pac to são fo ca das na Edu ca ção In fan til e no
En si no Fun da men tal, que, no Sis te ma Edu- 
ca ci o nal Bra si lei ro, são de res pon sa bi li da de
mu ni ci pal. Há, ain da, dis po ní vel aos mu ni- 
cí pi os, o Sis te ma Es ta du al de Ava li a ção do
Ma ra nhão (SE A MA) – ou tro fei to iné di to, pa- 
ra acom pa nha men to das es co las, seus in di- 
ca do res e me lho ria na apren di za gem. Mais
de 200 mil es tu dan tes do 5º e 9º anos do Fun- 
da men tal e da 3ª sé rie do En si no Mé dio já
par ti ci pa ram do SE A MA.

Em se tra tan do de de sem pe nho, o Ma ra- 
nhão re gis trou o mai or cres ci men to no IDEB
(Ín di ce de De sen vol vi men to da Edu ca ção
Bá si ca) da sé rie his tó ri ca. Em 2013, o ín di ce

era 2,8; no 1º ano do go ver no Flá vio Di no
(2015) foi pa ra 3,1; sal tou pa ra 3,4, em 2017 e,
na úl ti ma afe ri ção, al can çou 3,7. Foi o 3º me- 
lhor do Nor des te e a re de es ta du al, em São
Luís, ul tra pas sou a pro je ção do Mi nis té rio
da Edu ca ção, fi gu ran do en tre as 6 me lho res
co lo ca ções, no País, com 4,1.

Na pan de mia, o Ma ra nhão se rein ven tou,
com a for ça da que les que fa zem a Es co la
Dig na. Dis tri buí mos 305 mil chips a es tu- 
dan tes e pro fes so res da re de pú bli ca es ta du- 
al; lan ça mos a Pla ta for ma Gon çal ves Di as,
com vi de o au las, ro tei ros de es tu do e ati vi da-
des que au xi li am pro fes sor e es tu dan te; e o
pré-ves ti bu lar Gon çal ves Di as, com con teú- 
do vol ta do pa ra es tu dan tes que fa rão o
ENEM e de mais ves ti bu la res. Pa ra in clu são
dos es tu dan tes nas ati vi da des re mo tas, tam- 
bém dis po ni bi li za mos au las em ca nal aber-
to, por meio da TV Edu ca ção, além de ro tei- 
ros de es tu do, apos ti las e ma te ri ais im pres-
sos.

O go ver na dor Flá vio Di no, tam bém, de- 
ter mi nou a am pli a ção dos cur sos pro fis si o- 
na li zan tes do IE MA Vo ca ci o nal, com mi lha-
res de va gas por meio do Pro gra ma Tra ba lho
Jo vem. Mais 60 mil va gas já fo ram aber tas,
em tur mas de cur sos pre sen ci ais e on-li ne.

O res pei to aos po vos in dí ge nas e qui lom- 
bo las in te gra, tam bém, a po lí ti ca Es co la Dig-
na. Além dos in ves ti men tos em in fra es tru tu- 
ra e ma te ri ais pa ra a edu ca ção es co lar des ses
po vos, ini ci a ti vas de va lo ri za ção des sas co- 
mu ni da des es co la res fo ram im ple men ta- 
das. Com a Re so lu ção Nº 189/2020 –
CEE/MA, fo ram ins ti tuí das as Di re tri zes
Cur ri cu la res Es ta du ais pa ra a qua li da de da
Edu ca ção Es co lar Qui lom bo la no Ma ra- 
nhão, ação que com põe um con jun to de po- 
lí ti cas pú bli cas de ações afir ma ti vas, na
pers pec ti va de Pro mo ção da Igual da de Ra ci- 
al es ta be le ci das no Pro gra ma Ma ra nhão
Qui lom bo la.

Na Edu ca ção In dí ge na, além do re co nhe- 
ci men to das es co las pe lo CEE, pe la pri mei ra
vez, o Es ta do fez no me a ção de 55 ges to res
es co la res de uni da des, que pas sa ram a ter
seu pró prio Cai xa Es co lar. Is so sig ni fi ca res-
pei to e de di ca ção do Go ver no Flá vio Di no.

Em bo ra a po lí ti ca Es co la Dig na já te nha
per pas sa do o ca rá ter de go ver no pa ra ser
uma po lí ti ca de Es ta do, é ne ces sá rio su bli- 
nhar que o avan ço e a pe re ni da de des se mar-
co da edu ca ção ma ra nhen se de pen dem de
to dos nós, po der pú bli co e so ci e da de, exer- 
cen do, ca bal men te, nos so pa pel, com o
com pro mis so de fa zer da Es co la Dig na um
es pa ço de cons tan tes trans for ma ções e de
ga ran tia de di rei tos a to dos os ma ra nhen ses.

Celular: “Chupeta Eletrônica”

Sem pre con vi do as pes so as a re fle- 
ti rem so bre o uso do ce lu lar co mo
uma tec no lo gia que nos dei xa per to
de quem es tá dis tan te e dis tan te de
quem es tá per to, as sim co mo aler to
so bre a fun ção do uso da câ me ra pa ra
ti rar uma sel fie co mo atri bu to de au- 
ten ti ci da de. No lu gar, ques ti o no se ele
ser ve co mo es pe lho, que nos aju da a
re co nhe cer a luz dos nos sos olhos.
Mui tos, le va dos pe la brin ca dei ra de
ape li dar o aces só rio de es ti ma ção de
chu pe ta ele trô ni ca, sor ri em de si e
dos ou tros, con tu do, con cor dam que
o ce lu lar pro duz ex pec ta ti vas, ao mes- 
mo tem po em que o abu so po de re fle- 
tir uma re a li da de pes so al dis tor ci da
que mui tos não têm o cos tu me ou não
que rem ver. Por tan to, ao ter aces so a
en tre vis ta pu bli ca da no El País, pe lo
fi ló so fo co re a no Byung-Chul Han, au- 
tor do li vro a So ci e da de do Can sa ço
(2015), não me as sus tei ao ler sua afir- 
ma ti va de que o ce lu lar é “uma fer ra- 
men ta de sub ju ga ção di gi tal que cria
vi ci a dos”.

Ele apon ta que na con tem po ra nei- 
da de não te mos aver são ao di fe ren te,
pois a hu ma ni da de con vi ve com o
ide al de de sem pe nho de múl ti plas
ha bi li da des, aban do nan do os con cei- 
tos ne ga ti vis tas e dis ci pli na res que es- 
ta be le ci am co mo as pes so as de ve ri- 
am ou po de ri am vir a emi tir com por- 
ta men tos.

O fo co de ou tro ra, era di ag nos ti car
aqui lo que era “nor mal, anor mal e pa- 
to ló gi co”, dis tin guin do os im pro du ti- 
vos e de lin quen tes dos se res do mi- 
nan tes, in te lec tu ais e or dei ros, sem- 
pre com a fun da men ta ção de que es- 
tes so fri am das in fluên ci as co mu ni tá- 
ri as, da de ge ne rân cia ou in sa ni da de.
Atu al men te mo vi do por um no vo pa- 

drão de ide al, sur ge o per fil de pes so as
que em “Sel fi es” re tra tam ha bi li da des
de li de ran ça e co nec ti vi da de a inú me- 
ras coi sas e es tí mu los, man ten do re la- 
ções su per fi ci ais sem a ne ces si da de
de es ta be le cer vín cu los, apro fun dar-
se nas aná li ses e nos com pro mis sos
du ra dou ros.

Os pa râ me tros do “ca pi ta lis mo di- 
gi tal” al te ram e di tam sig ni fi ca dos de
su ces so, li ber da de e fe li ci da de, pro- 
du zin do, na re a li da de, me di das inal- 
can çá veis por uma ga ma de se res que
não con se guem man te rem-se pro pul- 
so res de efi ci ên cia e efi cá cia, tor nan- 
do-os, por tan to, pes so as com di fi cul- 
da des de con cen tra ção, de pres si vas,
es go ta das e fra cas sa das nas ati vi da- 
des pro fis si o nais e nas re la ções in ter- 
pes so ais.

Há um ex ces so de po si ti vi da de pro- 
pa ga da, em que tu do é pos sí vel e rá pi- 
do. O so fri men to psí qui co, pro du to
do no vo ce ná rio, re me te ao es go ta- 
men to neurô ni co, on de os im pul sos
apre sen tam hi pe ra ti vi da de e o es tres- 
se, que são pre pon de ran tes e cau sa- 
do res da fa di ga do Eu.  Ca ro lei tor, es- 
cla re ço que o ter mo, Chu pe ta ele trô- 
ni ca, se re fe re na for ma de pen sar so- 
bre o sen ti do da vi da e do con vi ver. A
sub je ti vi da de do em pre en de do ris mo,
por exem plo, co mo ale ga o au tor, es tá
in to xi ca da pe lo ali e nan te de se jo de li- 
ber da de de po der ser do no de si, ao
mes mo tem po seu se nhor.

O su ces so, por tan to, se re duz a uma
re la ção de au tos su fi ci ên cia que se tra- 
duz em ser es cra vo de si mes mo, de
um sis te ma glo ba li za do que, tam bém,
tem as re des so ci ais co mo re gen te,
que são vir tu al men te ali men ta das por
apa re lhos que ca bem na sua pró pria
mão. Es ta Fa ke News é que nos se duz,
nos vi cia, se gun do Chul Han, a re zar o
ro sá rio de ca da apli ca ti vo, on de “o li ke
é o amém di gi tal”.

A chu pe ta e su as ver sões de apli ca ti- 
vos nos re for çam a con ta go tas, a gas-
tar nos sas ener gi as no su gar de um
do ce ve ne no, de pos ta gens que des- 
nu dam os se gui do res pe lo de se jo de
de ter a aten ção dos co nhe ci dos e vi ra-
li zar sua au ten ti ci da de aos que ain da
a pou co eram des co nhe ci dos.
Es ta ide al com bi na ção é uma ar ma di- 
lha &quot;de mo nía ca&quot; do sis te-
ma ca pi ta lis ta, que, em sua no va ver- 
são, não cau sa aver são ao que lhe do-
mi na, pois en can ta, &quot;não opri-
me a li ber da de, e, sim, a ex plo-
ra&quot; uma fon te que não for ne ce
nu tri en tes co mo o ama men tar, que
cer ta ho ra nos sa cia, nos faz des can- 
sar a men te e aju da a sen tir o ca lor do
cor po, o olhar no ros to que pro duz
afe to e sor ri sos, mes mo que in vo lun-
tá ri os, que nos fa ça pa rar de cho rar e
se ren der ao so nho.

É cer to que ce lu lar não é de to do
mal, seus be ne fí ci os fa vo re cem a nos-
sa co mu ni ca ção, re gis tro e ex pres são
do que con vi ve mos, mas se rá que a
sua fi na li da de en quan to aces só rio a
ser ma nu se a do de sen vol ve o in te lec- 
tu al de uma cri an ça, dos adul tos e dos
ido sos, co mo to do ví cio, ele ge ra tem- 
po rá rio pra zer e alí vio, um des can so
da aten ção que no fu tu ro se rá co bra- 
da, em um #tbt com emo ti ons, lo ca li-
za dor, sau da de ou pe di do de per dão,
re fe ren ci an do o que se dei xou de vi- 
ver, com par ti lhar e cui dar.

O bom, é que ain da é pos sí vel ver
uma luz nos olhos, que nos li ber te
des se do ce ve ne no e ga ran ta a es sên-
cia do que é pri o ri tá rio, co mo a uti li- 
za ção do tem po, o for ta le ci men to das
re la ções de afe to e con fi an ça, que nos
fa ça sol tar nos sas mãos e dar mos
abra ços, co lo e aten ção, e as sim re sis-
tir às frus ta ções, ten do um no vo sen ti-
do de fe li ci da de em nos sa vi da.

RUY PA LHA NO
Psi qui a tra

As ami za des nos
tem pos mo der nos

Em con ver sa re cen te com ami gos, fa lá va mos so bre as ami za- 
des, a im por tân cia de las na vi da de ca da um e as di fi cul da des atu- 
ais em ter bo as ami za des. Fiz al gu mas pon de ra ções a es se res pei- 
to e dis se-lhes, ser a ami za de, na pers pec ti va das re la ções hu ma- 
nas, al go in dis pen sá vel, sin gu lar, vi tal, que de ve ría mos cul ti var e
pro te ger.

Di zia, ain da, que a ami za de em si mes ma se dá em um tem po e
es tá sem pre aci ma dos in te res ses das pes so as en vol vi das. É uma
re la ção pro mis so ra, po si ti va, au tên ti ca e se con so li da de for ma
len ta e pro gres si va, apro fun dan do-se à pro por ção que ca da qual
vai se co nhe cen do. Em prin cí pio, é um re la ci o na men to pro fun do,
de con ces sões e de de sin te res ses e se dá de for ma con fi an te, amá- 
vel, so li dá ria, afe tu o sa, ca ri nho sa, res pei to sa, pro te ti va e amo ro- 
sa. É uma re la ção ins pi ra da em sen ti men tos no bres e pro fun dos,
con flu en tes, si mul tâ ne os e al truís ti cos.

As ami za des ten dem a ocor rer de for ma for tui ta, em bo ra pos sa
sur gir na mai o ria das ve zes na con vi vên cia e, quan do ocor rem,
con so li dar-se-ão ao lon go do re la ci o na men to. Nas cem da con- 
fluên cia des ses atri bu tos po si ti vos e se di ri gem a um úni co sen ti- 
do, on de os ami gos pas sam a se dar mu tu a men te. Is to é, na ami- 
za de, há uma sin cro nia afe ti va, há uma sim pa tia mú tua, união
por sen ti men tos re ais, de con fi an ça, se gu ran ça mú tua e bem-es- 
tar.

Até aí pa re ce que to dos con cor da ram com o que eu ha via di to.
Um dos ami gos fez alu são a pon tos de in te res ses co muns que de- 
vem ha ver nas ami za des. Ou tros, ain da, re tru ca ram, ale gan do
que mes mo que ha ja dis cor dân ci as en tre opi niões, es sas di ver- 
gên ci as ocor re ri am no pla no dos pen sa men tos, das idei as, dos
con cei tos e que, sem gran des es for ços, a pró pria ami za de as su- 
plan ta ri am, re for çan do mais ain da o elo de união e não ser vin do
de pre tex to pa ra mal que rên ci as, dis si dên ci as ou se pa ra ções, pois
di ver gir se dá na for ma de pen sar de ca da um.

To da ami za de pre ci sa ser man ti da, re ga da, cul ti va da, pois as
mes mas são ba ses es pe ci ais das ex pe ri ên ci as hu ma nas. Is to é, da
mes ma for ma co mo se de ve re gar uma plan ti nha pa ra que ela
cres ça e se de sen vol va, de for ma sa dia e pro mis so ra, os sen ti men- 
tos co mo a fé, a ter nu ra, a con fi an ça, o amor, o res pei to e o ca ri- 
nho, que ins pi ram as ami za des, de vem tam bém ser pre ser va das,
pro te gi das e cul ti va das.

As ami za des não de ve rão es tar, ex clu si va men te, à mer cê de
con ta tos fre quen tes, vi si tas ou mes mo às vol tas com sen ti men tos
de pos se ex clu si vis tas de al guém so bre al guém. O ami go não é do- 
no do ou tro. Te nho ami gos que pas so anos sem ver, po rém, quan- 
do nos en con tra mos, a im pres são é que o tem po não pas sou. E as- 
sim a ami za de bro ta e se man tém.

Tam bém nes se pon to não hou ve qual quer di ver gên cia. Is to é,
não se de fi ne uma ami za de pe lo nú me ro de en con tros, frequên- 
cia de vi si tas ou pe lo tem po que ca da um pas sa com o ou tro. A
ami za de es tá mui to aci ma des sas pe cu li a ri da des e trans cen de o
tem po.

 
Ne nhu ma ami za de de ve sub ju gar os ami gos en tre si. Is to é, a

au to no mia, a li ber da de de pen sar, de sen tir e de agir de ca da um,
de ve exis tir em res pei to à per so na li da de e ao ca rá ter do ou tro.
Não é con cor dan do sem pre ou que ren do que o ou tro con cor de
sem pre co mi go, que a ami za de flo res ce ou se con so li da, pois o
que de ve exis tir é o res pei to pe las idei as de um e do ou tro.

Se fi zer mos um re cor te en tre as pon de ra ções fei tas aci ma e as
con di ções atu ais de co mo os re la ci o na men tos ocor rem, tor na-se
di fí cil de sen vol ver mos bo as ami za des. Vi ve-se em um mun do de
rá pi das e cons tan tes trans for ma ções, on de o ho je, o on tem e o
ama nhã, pa re cem se con fun dir. O tem po pa re ce cur to, jun to às
ou tras coi sas que ne le acon te cem. Tu do se pas sam rá pi do de mais,
tor nan do as re la ções fu ga zes e tran si tó ri as. Elas es tão se tor nan do
pre do mi nan te men te in cons tan tes, pas san do a ser es sa sua mar ca
nos tem pos mo der nos.

As pes so as tor na ram-se in se gu ras em si mes mas, dão-se mui to
pou co umas às ou tras, nes se con tex to de tran si to ri e da de e de me- 
do. A mai o ria ab so lu ta de las es tá iso la da, so li tá ria e cir cuns cri ta
aos seus egoís mos. As re la ções es tão sem o se lo de ga ran tia. O
mun do se no ta bi li za por re la ções fi si o ló gi cas, opor tu nis tas, tran- 
si tó ri as ma qui a das, uti li tá ri as e, em mui tos ca sos, mer can tis, on- 
de to dos ten dem a ti rar pro vei to uns dos ou tros.

Em sen do as sim, po de ría mos, de fa to, fa lar de ami za des, em
seu sig ni fi ca do mais pro fun do? Po de ría mos pen sar em ami za de
em um mun do on de a in se gu ran ça, a des con fi an ça e a des fa ça tez
pre do mi nam, on de a in sen si bi li da de, a des con fi an ça e o egoís mo
têm su as pre sen ças ga ran ti das em qual quer re la ção, dei xan do to- 
dos com um pé atrás” an te os ou tros? Po de ría mos pen sar em ami- 
za de on de não há gra ti dão, ad mi ra ção e ca ri nho en tre as pes so as,
em um mun do, pre do mi nan te men te, re ple to de ódio, de com pe- 
ti ção, de men ti ra, in ve ja e des res pei to em su as di fe ren tes for mas
de ex pres são?

Po de ría mos pen sar em ami za de on de as pes so as não se re la ci- 
o nam mais de fa to e sim de for ma vir tu al, atra vés dos mei os ele- 
trô ni cos ou das re des so ci ais? Mui tos nem se co nhe cem, não sa- 
bem on de mo ram, nun ca aper ta ram su as mãos, abra ça ram ou
mes mo se cum pri men ta ram. Al guns pas sam a ter re la ções pro- 
fun das, na mo ram, noi vam, ca sam, se apai xo nam um pe lo ou tro,
sem nun ca te rem se vis to “olho no olho” ou sen ti do o ca lor dos
seus cor pos. Mui tos pas sam a es ta be le cer re la ções pro fun das
atra vés de um cli que, de uma men sa gem ou de uma fo to que se
co nec ta a mi lha res de pes so as que não sa bem quem são.

Co mo pen sar em ami za de, quan do as pes so as nem se dão con- 
ta de si mes mas e, ao mes mo tem po, que rem apa re cer e ser no ta- 
das, mes mo que pa ra tan to, fa çam mui to pou co um pe lo ou tro?
Pen se mos so bre is so! Ami za de, con tra ri a men te ao que mui tos
cre em, é uma re la ção vi tal, in dis pen sá vel en tre os se res hu ma nos
e des tes com ou tros se res vi ven tes. É uma con di ção de pro mo ção
e de pro te ção da vi da. Não é, tão so men te, uma coi sa sim ples, que
ocor re en tre um e ou tro, ela se dá em um pla no de pror ro ga ção e
ma nu ten ção da vi da. De ve mos, so bre a ami za de, pro mo vê-la,
pro te gê-la, de fen dê-la e cul ti vá-la e a ela ha ve re mos de re cor rer
quan do nos sen tir mos sós e in fe li zes

São Luís, sábado e domingo 11 e 12 de dezembro
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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 08/11/2021 a 06/12/2021, 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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44º18’44.30”O
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44º18’28.10”O
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44º18’07.20”O

02º29’12.10”S
44º17’32.30”O

02º29’12.50”S
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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

06/12/2021

                  Empresa Pacotilha S/A   
               Rua Assis Chateaubriand, nº 1, Renascença II - São Luis - MA  
                         CNPJ: 06.271.258/0001-09 // NIRE: 21 3 0000952-3   
   
                CONVOCAÇÃO    
                                    ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
     
O Diretor Presidente da Empresa Pacotilha S/A, no uso das atribuições que lhe 
confere o Estatuto Social, nos termos da alínea “a”, do §1º, do artigo 15, convoca os 
Senhores Acionistas para as assembleias gerais extraordinária e ordinária a se rea-
lizarem no dia 23 de Dezembro de 2021, às 10:00 horas, na sede social da empresa, 
na Rua Assis Chateaubriand, nº 1, Bairro Renascença II, São Luís - MA, a fim de 
deliberarem sobre as seguintes ordens do dia: I) Extraordinária:  a) prestação de 
contas dos administradores, exame, discussão e votação das demonstrações contá-
beis relativas aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2017, 2018 e 
2019; b) destinação dos resultados dos exercícios findos; e II) Ordinária: a) presta-
ção de contas dos administradores, exame, discussão e votação das demonstrações 
contábeis relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; b) 
destinação do resultado do exercício findo; e , c) eleição da Diretoria para o triênio 
2022/2024 e fixação dos seus honorários. São Luis - MA, 09 de Dezembro de 2021. 
Pedro Batista Freire - Diretor Presidente.     
        

FEDERAÇÃO MARANHENSE DE SKATE EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
PARA ASSEMBLÉIA GERAL

Pelo presente Edital de Convocação, o presidente signatário, membro eleito na úl-
tima diretoria desta Federação, faz saber que aos 21 dias do mês de janeiro do ano 
de 2022, será realizada ASSEMBLEIA GERAL no Castelinho, localizado na 
cidade de São Luís – MA, às 17:00hs em primeira convocação e às 17:30hs em 
segunda convocação, com a seguinte ordem do dia: 1) Restabelecimento da Fede-
ração Maranhense de Skate por meio de Eleição de nova diretoria e conselho 
fiscal; 2) Outros assuntos de interesse da Federação. A eleição far-se-á por uma 
comissão eleitoral que será definida pela última diretoria eleita. O sufrágio será rea-
lizado por maioria simples dos participantes. Fica aberto o prazo de 10 dias, conta-
dos da publicação deste edital, para registro de Chapas com a qualificação completa 
dos candidatos aos cargos pretendidos, via e-mail endereçado para femaskate@
gmail.com, contendo o nome da chapa com os cargos da Diretoria e do Conselho 
Fiscal e suplentes, em número igual ao dos cargos a serem preenchidos. Findo o 
prazo, será publicada as chapas registradas e as regras eleitoras, abrindo-se prazo 
de 05 dias contados de tal publicação para eventual impugnação de candidaturas.

FEDERAÇÃO MARANHENSE DE SKATE
Paulo Renato Pereira Pires Presidente

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2021 – SRP
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2021 – SRP. O Município de Feira Nova do Maranhão - 
MA, por meio da Comissão Permanente de Licitação – CPL, torna público aos interessados que, com base na Lei n.º 
10.520/2002, dos Decretos Municipais nº 004/2021, da Lei Complementar n.º 123/2006 alterada pela Lei Complementar nº 
147/2014, e, subsidiariamente, da Lei n.º 8.666/1993 e de outras normas aplicáveis ao objeto deste certame, fará realizar 
às 08h00 (oito horas) do dia 27 de dezembro de 2021, licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo menor 
preço, tendo por OBJETO: Registro de Preço para futura contratação de empresas do ramo para o fornecimento parce-
lado de equipamentos e suprimentos de informática, para atender a demanda operacional da Prefeitura de Feira Nova 
do Maranhão - MA e suas Unidades Administrativas, conforme Termo de Referência. O presente Pregão Eletrônico será 
realizado em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, no portal https:// www.comprasfeiranovama.com.br/. OB-
TENÇÃO DO EDITAL: O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados nos dias de expediente das 08h00min 
às 12h00min, na Comissão Permanente de Licitação - CPL, situada na sede da Prefeitura Municipal, à Praça Central, 
Centro, Feira Nova do Maranhão - MA, bem como no site da Prefeitura Municipal: https://feiranovadomaranhao.ma.gov.
br, no site do municipio https://feiranovadomaranhao.ma.gov.br/ ,  onde poderão ser consultados e obtidos gratuitamente. 
Informações adicionais no endereço acima ou e-mail: cpl.feiranovama@gmail.com.  Feira Nova do Maranhão - MA, 08 
de dezembro de 2021.

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2021 – SRP
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2021 – SRP. O Município de Feira Nova do Maranhão - 
MA, por meio da Comissão Permanente de Licitação – CPL, torna público aos interessados que, com base na Lei n.º 
10.520/2002, dos Decretos Municipais nº 004/2021, da Lei Complementar n.º 123/2006 alterada pela Lei Complementar 
nº 147/2014, e, subsidiariamente, da Lei n.º 8.666/1993 e de outras normas aplicáveis ao objeto deste certame, fará 
realizar às 14h30 (catorze horas e trinta minutos) do dia 27 de dezembro de 2021, licitação na modalidade PRE-
GÃO ELETRÔNICO, do tipo menor preço, tendo por OBJETO: Registro de Preço para futura contratação de empresas 
especializadas na prestação de serviços de Recarga de Toner para atender a demanda da Prefeitura Municipal de Feira 
Nova do Maranhão - MA e suas Unidades Administrativas, conforme Termo de Referência. O presente Pregão Eletrônico 
será realizado em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, no portal https:// www.comprasfeiranovama.com.br/. 
OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados nos dias de expediente das 
08h00min às 12h00min, na Comissão Permanente de Licitação - CPL, situada na sede da Prefeitura Municipal, à Praça 
Central, Centro, Feira Nova do Maranhão - MA, bem como no site da Prefeitura Municipal: https://feiranovadomaranhao.
ma.gov.br, onde poderão ser consultados e obtidos gratuitamente. Informações adicionais no endereço acima ou e-mail: 
cpl.feiranovama@gmail.com.  Feira Nova do Maranhão - MA, 08 de dezembro de 2021.

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2021 – SRP
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2021 – SRP. O Município de Feira Nova do Maranhão - 
MA, por meio da Comissão Permanente de Licitação – CPL, torna público aos interessados que, com base na Lei n.º 
10.520/2002, dos Decretos Municipais nº 004/2021, da Lei Complementar n.º 123/2006 alterada pela Lei Complementar nº 
147/2014, e, subsidiariamente, da Lei n.º 8.666/1993 e de outras normas aplicáveis ao objeto deste certame, fará realizar 
às 08h00 (oito horas) do dia 28 de dezembro de 2021, licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo menor 
preço, tendo por OBJETO: Registro de Preços para futura Contratação de empresas para aquisição de materiais de 
expediente em geral para suprir as necessidades da Prefeitura de Feira Nova do Maranhão - MA e suas Unidades Admi-
nistrativas, conforme Termo de Referência. O presente Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio de 
sistema eletrônico, no portal https:// www.comprasfeiranovama.com.br/. OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital e seus anexos 
estão à disposição dos interessados nos dias de expediente das 08h00min às 12h00min, na Comissão Permanente de 
Licitação - CPL, situada na sede da Prefeitura Municipal, à Praça Central, Centro, Feira Nova do Maranhão - MA, bem 
como no site da Prefeitura Municipal: https://feiranovadomaranhao.ma.gov.br, onde poderão ser consultados e obtidos 
gratuitamente. Informações adicionais no endereço acima ou e-mail: cpl.feiranovama@gmail.com.  Feira Nova do Mara-
nhão - MA, 08 de dezembro de 2021.

 AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 052/2021 – SRP 043/2021. O Mu-
nicípio de Lago da Pedra (MA), por meio da Comissão Permanente de Licitação – CPL avisa 
aos interessados que realizará Licitação na seguinte modalidade e condições. Modalidade: 
Pregão Eletrônico SRP. Modo de disputa: Aberto. Tipo de licitação: Maior desconto, que 
será regida pela Lei nº 10.520/2002 e Decreto nº 004/2021, subsidiariamente as disposições 
da Lei nº 8.666/93 e suas alterações. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL 
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL), DE FORMA PAR-
CELADA, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS 
DO MUNICIPIO DE LAGO DA PEDRA-MA. Data e horário do início da disputa: 28 de 
dezembro de 2021, às 09h30minh (nove e trinta). Site para realização do Pregão: www.licita-
net.com.br. Meios de disponibilização do edital: no site do LICITANET (www.licitanet.com.
br), PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (https://lagodapedra.ma.gov.br/acessoainformacao.
php), SACOP (https://www6.tce.ma.gov.br/sacop/muralsite/mural.zul) e E-MAIL DA CPL: 
cpllagodapedra@gmail.com . Maiores informações poderão ser obtidas nos dias de expediente 
das 08:00 às 12:00 horas, no Setor de Licitação do Município de Lago da Pedra- MA, onde 
poderão ser consultados gratuitamente, desde que em mídia, podendo ainda ser solicitado via 
e-mail: cpllagodapedra@gmail.com. Lago da Pedra- MA, 09 de dezembro de 2021. Felipe 
Pereira Bacelar – Pregoeiro.  

 

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desestatização, Desinvestimento e Mercados
Secretaria de Coordenação e Governança do Patrimônio da União

Superintendência do Patrimônio da União no Maranhão
Coordenação

Núcleo de Caracterização e Incorporação

EDITAL Nº 3/2021
EDITAL DE CONVITE PARA AUDIÊNCIA 

PÚBLICA DE DEMARCAÇÃO 
DE ÁREAS DA UNIÃO - APDAU

1. A Superintendência do Patrimônio da União no Maranhão, em atendi-
mento ao disposto no art. 11 do ecreto-Lei nº 9.760/46, com a nova reda-
ção da Lei 13.139/2015, com o intuito de divulgar, esclarecer e dar conti-
nuidade aos trabalhos de demarcação da Linha de Preamar Médio (LPM) 
de 1831, no Estado do Maranhão, visando a demarcação dos terrenos da 
União situados nos municípios de Godofredo Viana e Luís Domingues, 
Datum de referência: Sirgas 2000, conforme descrição abaixo: Godofredo 
Viana: Início - Coordenadas: Longitude 415719 E e Latitude 9853435 S 
e Término - Coordenadas: Longitude 410387 E e Latitude 9846725 S, 
Zona 23S; Luís Domingues: Início - Coordenadas: Longitude 410387 E 
e Latitude 9846725 S e Término: Coordenadas: Longitude 403293 E e 
Latitude 9856148 S, Zona 23S, CONVIDA a todos os interessados para a 
AUDIÊNCIA PÚBLICA DE DEMARCAÇÃO DE ÁREAS DA UNIÃO 
- APDAU a ser realizada dia 11/01/2022 das 09:00h às 11:00h, no audi-
tório da Câmara Municipal de Godofredo Viana/MA, tendo por objetivo 
o seguinte:
a) Colher dos interessados, plantas, documentos ou quaisquer outros ma-
teriais/elementos que possam contribuir com o processo de demarcação, 
para o correto posicionamento da linha; 
b) Fornecer informações e esclarecimentos sobre o procedimento demar-
catório e 
c) Divulgar os trechos a serem demarcados, bem como as suas coordena-
das, conforme indicado acima.
2. Esclarece-se que poderão ser apresentados, para contribuir com os tra-
balhos de demarcação, quaisquer materiais, antigos e recentes, que indi-
quem as características físicas/ambientais e de ocupação das áreas objeto 
da demarcação, tais como plantas (mapas) e fotos (antigas e recentes), 
ortofotos, documentos, registros cartoriais etc.
3. As contribuições e documentos também serão recebidos a partir da data 
de publicação deste edital na unidade de protocolo da SPU/MA, sito a Rua 
Oswaldo Cruz, nº 1618, 6º andar, Centro, São Luis/MA, até o dia 11 de ja-
neiro de 2022, e no local do credenciamento, durante a Audiência Pública.
4. A APDAU poderá ser gravada e filmada, e os registros ficarão em poder 
da SCGPU/MA, para consulta e comprovação.

São Luis/MA, 27/11/2021.
Documento assinado eletronicamente

JOSÉ RIBAMAR MONTEIRO SEGUNDO
Superintendente SPU/MA
Port 10/2019 - SEDD/ME

ESTADO DO MARANHÃO - MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico nº 41/2021
Processo n° 5397/2021

Objeto: “Contratação para aquisição eventual de equipamentos de sistema de Circuito Fechado 

de TV (CFTV) e alarme”; Abertura: 23/12/2021, às 10h (horário de Brasília-DF); Local: Site 

do Portal de Compras do Governo Federal: www.compras.gov.br/. Informações: Procura-

doria-Geral de Justiça, situada à Avenida Prof. Carlos Cunha, nº 3261, Calhau, São Luís-MA. 

CEP: 65076-820; E-mail: licitacoes@mpma.mp.br; Fones: (98) 3219-1645 e 3219-1766.

São Luís-MA, 10 de dezembro de 2021.

JOÃO CARLOS A. DE CARVALHO
Pregoeiro Oficial

CPL/PGJ-MA

 CÂMARA MUNICIPAL DE SATUBINHA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2021-CPL/CMS

A CÂMARA MUNICIPAL DE SATUBINHA, Estado do Maranhão, torna público, que fará 
realizar licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo Menor Preço por Item, 
tendo por objeto a contratação de pessoa jurídica para prestação dos serviços de assessoria e 
consultoria administrativa em licitação e contratos com o objetivo de atender as necessidades 
da Câmara Municipal de Satubinha/MA, conforme edital e anexos. A sessão do certame 
licitatório será realizada no dia 23 de dezembro de 2021, às 09h:00min (nove horas), na sala de 
reunião da Câmara, sito Rua Humberto de Campos, 10, Centro, Satubinha/MA. O Edital e seus 
anexos estão à disposição no site oficial (www.cmsatubinha.ma.gov.br), ou solicitados no email 
cplcamarasatubinha@gmail.com. Esclarecimentos adicionais no endereço supra, via email ou 
no fone (98) 98420-6654, de 2º à 6º feira, no horário das 08h:00min às 12h:00min. Satubinha – 
MA, 06 de dezembro de 2021. Josué Silva Franklin. Presidente da Câmara Municipal.

 CÂMARA MUNICIPAL DE SATUBINHA

PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2021-CPL/CMS

A CÂMARA MUNICIPAL DE SATUBINHA, Estado do Maranhão, torna público, que fará 
realizar licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo Menor Preço por Item, 
tendo por objeto a contratação de empresa especializada em contabilidade pública, para 
prestação de serviços de assessoria e consultoria contábil, com o objetivo de atender a Câmara 
Municipal de Satubinha/MA, conforme edital e anexos. A sessão do certame licitatório será 
realizada no dia 23 de dezembro de 2021, às 14h:00min (quatorze horas), na sala de reunião 
da Câmara, sito Rua Humberto de Campos, 10, Centro, Satubinha/MA. O Edital e seus anexos 
estão à disposição no site oficial (www.cmsatubinha.ma.gov.br), ou solicitados no email 
cplcamarasatubinha@gmail.com. Esclarecimentos adicionais no endereço supra, via email ou 
no fone (98) 98420-6654, de 2º à 6º feira, no horário das 08h:00min às 12h:00min. Satubinha – 
MA, 06 de dezembro de 2021. Josué Silva Franklin. Presidente da Câmara Municipal.

  

Torna pública a abertura de processo seletivo 

para contratação e formação de cadastro reserva 

nacional para atuar em São Luís/MA.

 

INSTRUTOR SENAT (Trânsito) –  Nº 1801/21

COORDENADOR DE DESENVOLVIMENTO 

PROFISSIONAL – Nº 1759/21

Para mais informações, acesse o endereço 

eletrônico: http://www.sestsenat.org.br/vagas, 

durante o período de inscrições,  que será de 

14/12 a 21/12/2021.

O processo seletivo terá as seguintes etapas: 
avaliação de conhecimentos específicos, 

avaliação documental e entrevista.

 COMUNICAÇÃO/ RECEBIMENTO

SUZANO S/A torna público, que RECEBEU da Secretaria de Estado  
de Meio Ambiente e Recursos Naturais - SEMA em 12 de novem-
bro de 2021 Renovação de Outorga para Uso de Água Superficial 
Nº 0920109/2021  sob as coordenadas geográficas (04°22’21.97’’ 
e 46°52’25.24’’)  com vazão autorizada 30,00 m3/h, com período 
de bombeio de 10h/dia, com validade até 27/09/2024, situada na 
Fazenda Cotovelo na Rodovia BR 222 S/N, KM 529, margem Dir 
Vici, KM 34, Zona Rural no Município de Bom Jardim no Estado do 
Maranhão, para fins irrigação, conforme dados constantes no pro-
cesso n° 154515/2021. 

 COMUNICAÇÃO/ RECEBIMENTO

SUZANO S/A torna público, que RECEBEU da Secretaria de Estado  
de Meio Ambiente e Recursos Naturais - SEMA em 22 de novembro 
de 2021 Renovação de Outorga para Uso de Água Superficial Nº 
0384610/2021  sob as coordenadas geográficas (05°05’06.31’’ e 
48°10’10.74’’)  com vazão autorizada 60,00 m3/h, com período de 
bombeio de 10h/dia, com validade até 20/10/2026, situada na Fa-

zenda Vista Alegre II na Rodovia MA 125 KM Margem Esquerda, 
Zona Rural no Município de Vila Nova dos Martírios no Estado do 
Maranhão, para fins irrigação, conforme dados constantes no pro-
cesso n° 111986/2021. 

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

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

para eventual aquisição de material permanente, Equipamentos Laboratoriais 

para diversos setores desta Universidade Federal do Maranhão, conforme 

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

Dia: 14/12/2021  Horário: 10h00min - horário de Brasília

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

Valor Global: R$ 938.976,40

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

de Compras do Governo Federal – COMPRASNET, no endereço 

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

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

São Luís, de 02 dezembro de 2021
JOSÉ CARLOS MARQUES AGUIAR JUNIOR

Pregoeiro Oficial

AVISO DE REABERTURA

MINISTÉRIO DA 
EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO 
MARANHÃO

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



São Luís, segunda-feira, 13 de dezembro de 2021

6GERAL

Nosso papel 
tá on, 

tá impresso, 
todo dia

Objeto: “Aquisição de VÉICULO TIPO “VAN ADAPTADA”, zero km, para transportes de imunobiológicos, 

zero quilômetro, destinados ao transporte de matérias e insumos das demandas inerentes desta 

”Secretaria de Estado da Saúde do Maranhão, conforme condições, quantidades e especificações 

estabelecidas no Termo de Referência”; Abertura: 27/12/2021, às 9h (horário de Brasília); Local: Site do 

Portal de Compras do Governo Federal (https://www.gov.br/compras/pt-br/). Informações: Comissão 

Setorial Permanente de Licitação – CSL, localizado na Av. Professor Carlos Cunha, s/n, Jaracaty, São 

Luís/MA. CEP: 65.076-820; E-mail: csl@saude.ma.gov.br; Fones: (98) 3198-5558 e 3198-5559.

São Luís - MA, 7 de dezembro de 2021

MARCEL SALIB SOARES SANTOS

Pregoeiro da SES/MA

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

COMISSÃO SETORIAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 120/2021
PROCESSO Nº 139958/2021/SES

A Secretaria de Estado do Maranhão, em cumprimento a Ação Civil Pública na 5° Vara da Justiça Federal 

n° 55320-37.2014.4.01.3700, vem por meio desta realizar busca ativa para identificar e cadastrar 

pacientes portadores de Doenças Neuromusculares contempladas na Portaria GM n°1.370 de 3 de julho 

de 2008, onde os mesmos deverão comparecer ao Serviço de Atenção Domiciliar (SAD) do seu município 

ou ligar para o Setor REDE/SES/MA através do telefone (98) 3198-5500, ramal 5615.

São Luís, MA, 10 de dezembro de 2021

Josélia Alves dos Santos

Superintendente de Assistência à Saúde

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

SECRETARIA ADJUNTA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE
COMUNICADO DE CHAMAMENTO PARA

IDENTIFICAÇÃO E CADASTRO DE PACIENTES
PORTADORES DE DOENÇAS NEUROMUSCULARES

Secretaria de Estado da Agricultura Familiar – SAF torna público que recebeu da Secretaria de Estado 

do Meio Ambiente e Recursos Naturais - SEMA, em 03/12/2021, a Outorga de Direito de Uso de Água 

(ODU) nº 0384511/2021, de um poço tubular, cujas coordenadas geográficas são: Lat. 04º22’48.00”S e 

Long. 44°39’36.00”W, com vazão autorizada de 5,333 m³/h, com tempo de bombeio de 6h/dia, com 

validade de 3 anos, situado no Povoado Encruzilhada, s/nº, zona rural, município de São Luís Gonzaga 

do Maranhão, Estado do Maranhão, para fins de consumo humano de pequeno núcleo populacional, 

conforme dados constantes no e-processo n° 149626/2021.

RAIMUNDO NONATO RIBEIRO NETO

Ordenador de Despesas

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA FAMILIAR - SAF

COMUNICAÇÃO

A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária – SEAP, através de sua Comissão Setorial de 

Licitação – CSLIC, torna público aos interessados que realizará a licitação em epígrafe no dia 10 DE 

JANEIRO DE 2022, às 14h, pelo site eletrônico www.comprasnet.gov.br, cujo objeto da presente 

licitação é o Registro de Preços para a aquisição de materiais complementares e elétricos, voltados 

à produção da fabricação de móveis, instalada no Sistema Penitenciário Maranhense.

O edital e seus anexos estão à disposição dos interessados nos sites https://www.gov.br/compras/pt-br 

e http://seap.ma.gov.br/pregoes-online/, podendo, em caso de problemas nos sites acima, ser 

adquirido gratuitamente na CSLIC/SEAP, através dos e-mails: cslicseap@gmail.com ou 

cslic@seap.ma.gov.br, durante os dias úteis, das 8h às 12h, e das 14h às 18h.

São Luís/MA, 09 de dezembro de 2021

LARISSA ARAGAO CHAVES CAVALCANTE

Pregoeira - CSLIC/SEAP

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO – CSLIC
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 104/2021 - SEAP (SRP)
PROCESSO Nº 214709/2021 - SEAP

de 

da 

 a 

o 

do 

nº 

s, 

 I, 

os 

A Polícia Militar do Maranhão, através de seu Pregoeiro Oficial, comunica que, em 27 de dezembro de 

2021, às 14h, realizará no Salão de Reunião do Estado Maior Geral - Cel Salvador, situado no complexo 

do Comando Geral da PMMA, a licitação na modalidade Pregão Presencial nº 23/2021 - CSL/PMMA 

(Proc. Adm. nº 214.826/2021- PMMA). Objeto: Aquisição de materiais permanentes (maquinário e outros) 

para a Polícia Militar do Maranhão. O edital poderá ser retirado, gratuitamente, na Comissão Setorial 

Permanente de Licitação da PMMA, situada na Av. Jerônimo de Albuquerque, s/nº – Calhau, no horário 

das 7h30 às 13h30, mediante apresentação de um pendrive, ou pela internet, através do site oficial da 

PMMA (https://pm.ssp.ma.gov.br).

São Luís/MA, 9 de dezembro de 2021

Maj QOPM Douglas Sousa Corrêa

Pregoeiro Oficial da PMMA

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA

POLÍCIA MILITAR DO MARANHÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL

O SECRETÁRIO ADJUNTO DE REGISTRO DE PREÇOS torna público que a licitação em epígrafe, e 

Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, objetivando o Registro de Preços para aquisição de 

mobiliário, de interesse da Universidade Estadual do Maranhão – UEMA, anteriormente marcada para o 

dia 9 de dezembro de 2021, fica REMARCADA para o dia 15 de dezembro de 2021, às 14h, no auditório 

da SEGEP - 4º andar, Av. Jerônimo de Albuquerque, Edifício Clodomir Milet, s/nº, Calhau - São Luís/MA, 

CEP: 65074-220. O edital e seus anexos estão à disposição dos interessados, na página 

www.compras.ma.gov.br e no site da www.segep.ma.gov.br.

São Luís, 07 de dezembro de 2021

Deimison Neves dos Santos

Secretário Adjunto de Registro de Preços

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO, PATRIMÔNIO E

ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES – SEGEP
SECRETARIA ADJUNTA DE REGISTRO DE PREÇOS

AVISO DE REMARCAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2021 – SARP/MA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 205893/2021 – SARP

A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária – SEAP, através de sua Comissão Setorial de 

Licitação – CSLIC, torna público aos interessados que realizou o julgamento da Proposta de Preços da 

licitação epigrafada, que tem como objeto a  contratação de empresa de engenharia para a 

construção de estação de tratamento de esgoto – ETE e REDE COLETORA DE ESGOTO no 

Complexo de Pedrinhas, conforme condições e especificações constantes no edital e anexos, ficando 

classificada somente a empresa J. MENESES CONSTRUÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 

00.258.683/0001-81, vencedora do certame no valor ofertado de R$ 2.970.916,77 (dois milhões, 

novecentos e setenta mil, novecentos e dezesseis reais e setenta e sete centavos).

A Comissão informa que fica aberto o prazo para interposição de recurso, nos termos do art. 109, inciso I, 

alínea “b”, da Lei Federal nº 8.666/1993, a contar da publicação deste no Diário Oficial do Estado.

Outras informações estarão à disposição dos interessados no site www.seap.ma.gov.br e através dos 

e-mails: cslicseap@gmail.com ou cslic@seap.ma.gov.br.

São Luís/MA, 9 de dezembro de 2021

LARISSA ARAGAO CHAVES CAVALCANTE

Presidente – CSLIC/SEAP

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO – CSLIC
AVISO DE JULGAMENTO DE PROPOSTA DE PREÇOS
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 05/2021 CSLIC/SEAP

PROCESSO Nº 93060/2020-SEAP

Sr.  Adailton Barbosa dos Santos Junior - CTPS 51221 - série 66

Após tentativas frustradas de localização e tendo em vista encontrar-se em local 

não sabido, convocamos o Sr. ADAILTON BARBOSA DOS SANTOS JUNIOR, 

portador da CTPS 51221 - série 66, a comparecer na agência de Caxias 

(MA) do Banco do Nordeste localizada na Rua São Benedito, 583 – Centro, 

CEP: 65.600.270, Caixas (MA), dentro do prazo de 48h a partir desta publicação.

Fortaleza (CE), 08 de dezembro de 2021

BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A

Ambiente de Gestão de Pessoas

Av. Dr. Silas Munguba, 5700 - Passaré

60743-902 - Fortaleza/CE

CONVOCAÇÃO

MINISTÉRIO DA 
ECONOMIA

                  Empresa Pacotilha S/A   
               Rua Assis Chateaubriand, nº 1, Renascença II - São Luis - MA  
                         CNPJ: 06.271.258/0001-09 // NIRE: 21 3 0000952-3   
   
                CONVOCAÇÃO    
                                    ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
     
O Diretor Presidente da Empresa Pacotilha S/A, no uso das atribuições que lhe 
confere o Estatuto Social, nos termos da alínea “a”, do §1º, do artigo 15, convoca os 
Senhores Acionistas para as assembleias gerais extraordinária e ordinária a se rea-
lizarem no dia 23 de Dezembro de 2021, às 10:00 horas, na sede social da empresa, 
na Rua Assis Chateaubriand, nº 1, Bairro Renascença II, São Luís - MA, a fim de 
deliberarem sobre as seguintes ordens do dia: I) Extraordinária:  a) prestação de 
contas dos administradores, exame, discussão e votação das demonstrações contá-
beis relativas aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2017, 2018 e 
2019; b) destinação dos resultados dos exercícios findos; e II) Ordinária: a) presta-
ção de contas dos administradores, exame, discussão e votação das demonstrações 
contábeis relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; b) 
destinação do resultado do exercício findo; e , c) eleição da Diretoria para o triênio 
2022/2024 e fixação dos seus honorários. São Luis - MA, 09 de Dezembro de 2021. 
Pedro Batista Freire - Diretor Presidente.     
        

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. PONTA D’AREIA 
HOLDING DE PARTICIPAÇÕES S/A. - CNPJ/MF N° 09.489.914/0001-32 - NIRE 21300009566. A 
PONTA D’AREIA HOLDING DE PARTICIPAÇÕES S/A, com novo endereço sito à Rua das Palmeiras 
Quadra. 78 e/ou A, no. 07 - Conj. Renascença, em São Luís - MA - CEP - 65075-300, devidamente 
representada por seu Diretor Presidente Sr. MARCUS PINTO RÔLA, CONVOCA através do presente 
edital, todos os acionistas, para Assembleia Geral Extraordinária, que será realizada no novo endereço 
de sua sede, no dia 21 de dezembro de 2021, em primeira convocação às 09:00 horas, com a presença 
de acionistas representando no mínimo 1/4 (um quarto) do capital social e, em segunda convocação, 
com qualquer número, às 09:30 horas do mesmo dia, não exigindo a lei quórum especial (Art.09, do 
Estatuto), para fins de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: Em AGE: a) Aprovação de Contas da 
Companhia, referentes aos exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2015 a 31 de dezembro de 
2020; b) Dar destinação aos resultados: c) Eleição de diretoria para o triênio 2021/2024; d) Alteração 
de endereço da sede da companhia; e) Outros assuntos de interesse da companhia. Os acionistas po-
derão participar da Assembleia e votar através do endereço eletrônico https://teams.microsoft. com/l/
meetupjoin/19%3a4b1127a746d94d35920bdbc413da8836%40thread.tacv2/16384705673 32?contex-
t=%7b%22Tid%22%3a%22d76faa2b-20ae-4058-a157-8e735ceb0d4d%22%2c%22O id%22%3a%22d-
3fea9f3-bf9f-4a11-a914-a6bcd5c4cbbf%2 2%7d. Os acionistas podem solicitar o recebimento do link 
de acesso ao referido endereço eletrônico mediante correspondência endereçada eletronicamente para: 
mariaclaudia@mtcontadores.com.br. O mesmo endereço de e-mail deverá ser utilizado para o escla-
recimento de dúvidas ou solução de problemas técnicos. Ficam os Srs. Acionistas avisados de que os 
documentos pertinentes aos assuntos incluídos na ordem do dia encontram-se à disposição na sede da 
companhia. São Luís/ MA, 08 de dezembro de 2021. MARCUS PINTO RÔLA – Diretor Presidente.

FEDERAÇÃO MARANHENSE DE SKATE EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
PARA ASSEMBLÉIA GERAL

Pelo presente Edital de Convocação, o presidente signatário, membro eleito na úl-
tima diretoria desta Federação, faz saber que aos 21 dias do mês de janeiro do ano 
de 2022, será realizada ASSEMBLEIA GERAL no Castelinho, localizado na 
cidade de São Luís – MA, às 17:00hs em primeira convocação e às 17:30hs em 
segunda convocação, com a seguinte ordem do dia: 1) Restabelecimento da Fede-
ração Maranhense de Skate por meio de Eleição de nova diretoria e conselho 
fiscal; 2) Outros assuntos de interesse da Federação. A eleição far-se-á por uma 
comissão eleitoral que será definida pela última diretoria eleita. O sufrágio será rea-
lizado por maioria simples dos participantes. Fica aberto o prazo de 10 dias, conta-
dos da publicação deste edital, para registro de Chapas com a qualificação completa 
dos candidatos aos cargos pretendidos, via e-mail endereçado para femaskate@
gmail.com, contendo o nome da chapa com os cargos da Diretoria e do Conselho 
Fiscal e suplentes, em número igual ao dos cargos a serem preenchidos. Findo o 
prazo, será publicada as chapas registradas e as regras eleitoras, abrindo-se prazo 
de 05 dias contados de tal publicação para eventual impugnação de candidaturas.

FEDERAÇÃO MARANHENSE DE SKATE
Paulo Renato Pereira Pires Presidente

Estado do Maranhão Cartório do 1° Ofício Extrajudicial da Comarca de Timon
Tel (Fax) (0xx99) 3212-4499

e-mail: rluquinha56@hotmail.com
Dr. Raimundo Lucas de Brito Filho.

Titular
Felipe Gustavo Varão Brito de Brito. Substituto.

Ruth Maria de Oliveira. Substituta
Timon (Ma), 31 de novembro de 2021.

EDITAL DE INTIMAÇÃO.

Pelo presente Edital, e, por estarem em lugar incerto e não sabido, ficam os abaixo relacionados, intimados para ciência, que 
nos termos do Art. 26 da Lei n° 9514/97; Poderá ser consolidada em nome do fiduciário, os imóveis onerados fiduciariamente 
por estes, em razão dos contratos também relacionados abaixo. Pelo que por este, também ficam cientes, que á partir da 
publicação deste, tem um prazo de 15 dias, para querendo, purgarem o débito, e, evitarem a consolidação de suas 
propriedades, em nome do fiduciário. Cuja purgação, nos seguintes locais, e, endereços indicados:

Agencia BANCO BRADESCO S/A:
Av. Cidade de Deus, S/N – Prédio Prata – 

2 Andar, Osasco – São Paulo/SP
ou

CARTÓRIO 1° OFICIO EXTRAJUDICIAL:
Avenida Paulo Ramos, 430,

Centro, 65.630-140, Timon-MA
1 – Sebastião da Silva Vieira Bisneto – Contrato n° 9018281-1 – endereço: Rua projetada, Lote 08, Quadra 213, Bairro Parque 
Piauí, Timon-MA, CEP: 65.631-220 e/ou Rua Projetada, n° 22, Quadra 3, Lote 26 e 27, Bairro Cinturão Verde, Timon-MA, CEP`: 
65.633-656.

K-13,14e15/12

 COMUNICAÇÃO

SUZANO S.A torna público que REQUEREU da Secretaria de 
Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais - SEMA/MA, a 
Outorga de Direito de Uso da Água Superficial, coordenadas geo-
gráficas 06º27’44,0”S e 47º03’50,00”W com vazão outorgada de 
60 m³/h e período de bombeamento de 10 horas na Fazenda Pa-
ciência e Logradouro, localizada  no município de São João do 
Paraiso, bacia hidrográfica do rio Tocantins, Estado do Maranhão, 
para fins de molhamento de mudas, umectação de estradas, com-
bate a incêndios e aplicação de herbicidas, conforme dados cons-
tantes no processo nº 226986/2021 

oimparcial.com.br GERAL Thayane Maramaldo
E-mail: maramaldothay@gmail.com 7

A previsão é que encontro presencial para assinatura do documento aconteça no dia 15
de dezembro

–
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bo ra ção mú tua em pro je tos co muns e
pa ra ace le rar o de sen vol vi men to sus- 
ten tá vel da flo res ta, con si de ran do as
opor tu ni da des e os de sa fi os re gi o nais.
Uma reu nião vir tu al foi re a li za da nes- 
ta se ma na pa ra ali nhar os úl ti mos de- 
ta lhes do do cu men to. A pre vi são é
que en con tro pre sen ci al pa ra as si na- 
tu ra do do cu men to acon te ça no dia
15 de de zem bro.

Pre si den te do Con sór cio, Di no afir- 
mou que exis te uma dí vi da so ci al das
ins ti tui ções pa ra com a po pu la ção da
Amazô nia e que com in ves ti men to de
par cei ros é pos sí vel de sen vol ver a re- 
gião, in clu si ve com ba ter a cri mi na li- 
da de e pro mo ver vi da dig na pa ra o
po vo.

“Quan do se fa la em eco no mia ver- 
de, de bai xo car bo no, de tran si ção
ener gé ti ca, de flo res ta em pé, sem pre
a po pu la ção lo cal re a ge di zen do ‘mui- 
to bem, mas com nos sas ne ces si da- 
des, nes te con tex to’. En tão, nos so es- 
for ço co mo go ver na do res tem si do fa- 
zer es sa apro xi ma ção e creio que es se
me mo ran do de en ten di men to e a vi- 
si ta da Sil via Rucks ao nos so es ta do
re pre sen ta rá um pas so adi an te no
nos so pro je to [de de fen der a flo res ta],
por que vai ser o com ple men to pra

que nós pos sa mos di vul gar pa ra ou- 
tros es ta dos, mos trar mais uma vez
que há sim um pro pó si to sin ce ro de
to dos os nos sos par cei ros, e nós acre- 
di ta mos nis so, de que ha ja fi nan ci a- 
men to ca paz de im pul si o nar o pa ga- 
men to des sa dí vi da so ci al”, de cla rou
o go ver na dor.

A Amazô nia Le gal cor res pon de à
to ta li da de dos es ta dos do Acre, Ama- 
pá, Ama zo nas, Ma to Gros so, Pa rá,
Rondô nia, Ro rai ma e To can tins e par- 
te do es ta do do Ma ra nhão, sen do
mais de 60% do ter ri tó rio bra si lei ro.
Pa ra Sil via Rucks, o Con sór cio for ma- 
do por es ses es ta dos vai ao en con tro
dos ob je ti vos da ONU de “aca bar com
a po bre za, pro te ger o meio am bi en te
e o cli ma e ga ran tir que as pes so as
pos sam des fru tar de paz e de pros pe- 
ri da de”.

Co nhe ci do co mo Agen da 2030, es- 
sa ação pos sui 17 ob je ti vos de de sen- 
vol vi men to sus ten tá vel, co mo er ra di- 
ca ção da po bre za, fo me ze ro, edu ca- 
ção de qua li da de, igual da de de gê ne- 
ro e ci da des sus ten tá veis, en tre ou- 
tros.

“Des de o pri mei ro mo men to,
quan do eu co nhe ci a pro pos ta do
Con sór cio, per ce bi que ele es tá to tal- 
men te ali nha do com o es pí ri to da
Agen da 2030, com os ob je ti vos do de- 
sen vol vi men to sus ten tá vel. Nós gos- 
ta mos es pe ci al men te des sa pro pos ta
[que se rá as si na da no dia 15] por que é
uma ma nei ra de dar vi da às cin co di- 
men sões da Agen da 2030: pes so as,
pla ne ta, pros pe ri da de, paz e par ce ria.
En tão, re al men te, pa ra o sis te ma das

Na ções Uni das é uma pos si bi li da de
de apoi ar, de acom pa nhar uma pro- 
pos ta com o es pí ri to da Agen da 2030.
En tão, is so re al men te é pa ra a gen te
um pri vi lé gio ser mos par cei ros do
Con sór cio dos Go ver na do res”, afir-
mou Sil via.

Ain da se gun do a re pre sen tan te da
ONU, “em um país gran de co mo o
Bra sil nós pre ci sa mos es tar per to das
pes so as e acom pa nhar as au to ri da des
que dia a dia en fren tam es ses de sa fi- 
os”. Ela ain da elo gi ou o go ver no Flá-
vio Di no, por es tar re a li zan do ações
es tru tu ran tes no Ma ra nhão des de o
iní cio de seu man da to. “Te nho que
pa ra be ni zar o go ver na dor quan do o
as sun to é in di ca do res de de sen vol vi- 
men to hu ma no no es ta do do Ma ra- 
nhão”, com ple tou.

MARANHÃO

Governo entrega tratores para municípios do interior

SÃO BERNARDO, ARAGUANÃ, SERRANO DO MARANHÃO, SUCUPIRA DO RIACHÃO, CODÓ E SANTA LUZIA RECEBERAM OS EQUIPAMENTOS

Com o fo co no for ta le ci men to da
agri cul tu ra, mais agi li da de na pro du- 
ção e re for ço em ações de in fra es tru- 
tu ra, o Go ver no do Es ta do en tre gou
tra to res e de mais equi pa men tos agrí- 
co las, con tem plan do ci da de do in te ri- 
or ma ra nhen se. A agen da foi na ma- 
nhã des ta sex ta-fei ra (10), no Pa lá cio
dos Leões, Cen tro, com pre sen ça do
go ver na dor Flá vio Di no, que fez as en- 
tre gas das má qui nas, e ain da, pre fei- 
tos das ci da des be ne fi ci a das.

“Con se gui mos am pli ar to dos os
pro gra mas em apoio à agri cul tu ra fa- 
mi li ar, e um de les é a inau gu ra ção de
res tau ran tes po pu la res, que já so mam
63 em to do o Ma ra nhão e ga ran tem
mais de 1 mi lhão de re fei ções por
mês. Es sa ação de en tre ga das pa tru- 
lhas é mais uma con ti nui da de da par- 
ce ria e união, que de vem nor te ar a ad- 
mi nis tra ção pú bli ca. E as sim tem si do
em re la ção ao pro gra ma Co mi da na
Me sa e ou tras po lí ti cas de go ver no.”,
des ta cou o go ver na dor Flá vio Di no.

“Mais um dia de en tre gas do pro- 
gra ma Co mi da na Me sa, que vem ga- 

ran tin do ali men to na me sa do po vo
do Ma ra nhão, e que tam bém faz in- 
ves ti men tos na agri cul tu ra do es ta do.
Nes ta agen da, pros se gui mos com as
ações do pro gra ma, en tre gan do pa- 
tru lhas agrí co las a al gu mas pre fei tu- 
ras e en ti da des da agri cul tu ra fa mi li ar,
be ne fi ci an do os pro du to res do cam- 
po”, des ta cou o ti tu lar da Se cre ta ria
de Es ta do da Agri cul tu ra Fa mi li ar
(SAF), Ro dri go La go.

Fo ram en tre gues seis pa tru lhas
agrí co las pa ra os mu ni cí pi os de São
Ber nar do, Ara gua nã, Ser ra no do Ma- 
ra nhão, Su cu pi ra do Ri a chão, Co dó e
San ta Lu zia. Ca da con jun to de pa tru- 
lhas con ta com car ro ça, ara dor hi- 
dráu li co, tra tor e ro ça dei ra. As pa tru- 
lhas ser vi rão ao tra ba lho de cen te nas
de fa mí li as agrí co las, ga ran tin do mais
agi li da de na pro du ção.

“É de gran de im por tân cia. Es tá va- 
mos es pe ran do es se equi pa men to e
os agri cul to res, an si o sos. Ago ra, es tão
fe li zes por mais es sa con quis ta. E nós,
por es sa par ce ria com o Go ver no do
Es ta do. Es sa pa tru lha me ca ni za da

che ga em boa ho ra, por que é o mo- 
men to em que os pro du to res mais ne- 
ces si tam. Vai for ta le cer, ain da mais, a
pro du ção fa mi li ar. Os pro du to res só
têm a ga nhar e, com cer te za, o mu ni-
cí pio se rá con tem pla do com mais
ações do go ver no”, fri sou o pre fei to de
Su cu pi ra do Ri a chão, Wal ter Aze ve do.

Além de ser um equi pa men to que
traz pra ti ci da de ao pro du tor ru ral, a
pa tru lha me ca ni za da é im por tan te na
re a li za ção de me lho ri as nas pro pri e- 
da des ru rais, re du zin do o tem po de
tra ba lho. A ação é par te do pro gra ma
Co mi da na Me sa, co or de na da pe la
Se cre ta ria de Es ta do da Agri cul tu ra
Fa mi li ar (SAF).

Além da ga ran tia de equi pa men tos
agrí co las, o pro gra ma Co mi da a Me sa
pro mo ve ain da a dis tri bui ção de ces- 
tas de ali men tos; a ven da de re fei ção a
pre ços aces sí veis, por meio da re de de
Res tau ran tes Po pu la res; a aqui si ção
de ali men tos da agri cul tu ra fa mi li ar,
por meio do Pro caf; e o aces so ao gás
de co zi nha pa ra fa mí li as de bai xa ren- 
da.

SAÚDE E CIDADANIA

Porto São Luís promove
ação social no Cajueiro

AÇÃO NO CAJUEIRO, MÃE CHICA E COMUNIDADES VIZINHAS

O Por to São Luís pro mo veu mais uma ação so ci al be- 
ne fi ci an do os mo ra do res do Ca ju ei ro, Mãe Chi ca e co- 
mu ni da des vi zi nhas do em pre en di men to. Des sa vez o
fo co foi a ofer ta de ser vi ços de saú de e de ci da da nia. Fo- 
ram ofer ta dos à co mu ni da de di ver sos ser vi ços gra tui- 
tos: pa les tras so bre vi o lên cia em ge ral, as sis tên cia ju rí- 
di ca, con sul tas mé di cas e far má cia bá si ca, exa mes de
gli ce mia e afe ri ção de pres são ar te ri al, exa me gi ne co ló- 
gi co e pre ven ti vo pa ra mu lhe res; além de va ci na ção ge- 
ral e tes tes rá pi dos de HIV, Sí fi lis e He pa ti tes. Do Vi va Ci- 
da dão te ve ain da: emis são de rg, cpf, car tei ra de tra ba- 
lho, car tão do sus e aten di men tos do Pro con – MA.

A ação foi re a li za da na se de do Por to São Luís em par- 
ce ria com Pro con-MA, Se cre ta ria de Es ta do da Saú de,
SE MU e Pos to de Saú de da Vi la No va. A co mu ni da de
com pa re ceu em pe so e apro vou a ação, que veio su prir
uma si tu a ção de ca rên cia da que la re gião.

O sal do foi mais que po si ti vo. Em ape nas um dia, no
to tal fo ram re a li za dos 751 aten di men tos, sen do 472
aten di men tos de saú de e 279 aten di men tos do PRO- 
CON-MA.

Aju dar a ace le rar o de sen vol vi men to so ci al e econô- 
mi co do Ma ra nhão é tam bém uma pri o ri da de do Por to
São Luís. Com as di fi cul da des im pos tas pe la atu al pan- 
de mia da Co vid- 19 – que pro vo cou de sem pre go, am pli- 
a ção da mi sé ria e es tag na ção econô mi ca na ci o nal – é
pre ci so um es for ço con jun to de to dos os ato res go ver- 
na men tais e em pre sa ri ais pa ra en fren tar a atu al si tu a- 
ção agra va da pe la pan de mia.

Nes se con tex to, o TUP Por to São Luís an tes mes mo do
iní cio das obras e da ge ra ção de no vos pos tos de tra ba- 
lho pre vis tos; já pro mo ve be ne fí ci os so ci ais pa ra a co- 
mu ni da de do seu en tor no. 

FIM DE ANO

Vale intensifica campanha
contra acidentes na ferrovia

AS AÇÕES SE ESTENDEM ATÉ O FIM DO MÊS DE DEZEMBRO

A Va le es tá in ten si fi can do o tra ba lho de cons ci en ti za- 
ção jun to às co mu ni da des ao lon go da Es tra da de Fer ro
Ca ra jás (EFC) pa ra ten tar eli mi nar ou di mi nuir os ris cos
de aci den tes en vol ven do pes so as e veí cu los du ran te o
pe río do de fes tas de fim de ano e fé ri as es co la res. As
ações se es ten dem até o fim do mês ao lon go dos mu ni- 
cí pi os per cor ri dos pe la fer ro via no Ma ra nhão e Pa rá; e
in clui: a di vul ga ção de men sa gens de se gu ran ça em rá- 
di os, reu nião com co mu ni da des, blit zen e ron da em tre- 
chos crí ti cos da via com mai or flu xo de pes so as.

“Nes se épo ca do ano, mar ca da por fes tas e fé ri as es- 
co la res, o con su mo de be bi da al coó li ca e o flu xo de pes- 
so as cru zan do a via ten dem a au men tar. Por tan to, é im- 
por tan te que as to dos re do brem a aten ção, ado tan do os
cui da dos sim ples an tes de cru zar a via”, afir mou An- 
dreia An dra de, uma das res pon sá veis pe lo diá lo go com
as co mu ni da des vi zi nhas à fer ro via. En tre as di cas in for- 
ma das pe la em pre sa es tão ati tu des co mo: pa rar, es cu tar
e olhar pa ra os dois la dos an tes de atra ves sar os tri lhos; e
ain da, a uti li za ção das pas sa gens ofi ci ais, co mo pas sa re- 
las e vi a du tos.

Além con vi ver com as es tra das, mais 300 co mu ni da- 
des no Ma ra nhão e Pa rá fa zem vi zi nhan ça com a Es tra- 
da de Fer ro Ca ra jás. E as sim co mo o trân si to em ro do vi- 
as, o trân si to fer ro viá rio tam bém tem re gras pre vis tas no
Có di go de Trân si to Bra si lei ro (CTB) que pre ci sam ser
obe de ci das por quem cru za es sas vi as. O Ar ti go 29 do
CTB, por exem plo, diz que os veí cu los que se des lo cam
so bre tri lhos têm pre fe rên cia de pas sa gem so bre os de- 
mais e que dei xar de pa rar um veí cu lo an tes de trans por
li nha fér rea é in fra ção gra vís si ma, com pe na li da de de
mul ta.

As re gras do CTB es tão ba se a das em es tu dos e pre ci- 
sam ser se gui das pa ra evi tar aci den tes de gran des pro- 
por ções, já que os trens não con se guem pa rar ime di a ta- 
men te mes mo de pois de aci o na rem o freio de emer gên- 
cia. 

São Luís, sábado e domingo 11 e 12 de dezembro
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A previsão é que encontro presencial para assinatura do documento aconteça no dia 15
de dezembro

–

O
go ver na dor Flá vio Di no, re- 
pre sen tan do o Con sór cio
Amazô nia Le gal, e a uru- 
guaia Sil via Rucks, co or de- 

na do ra re si den te do Sis te ma ONU
(Or ga ni za ção das Na ções Uni das) no
Bra sil, irão as si nar na pró xi ma se ma- 
na um acor do de co o pe ra ção en tre as
par tes pa ra fa ci li tar e for ta le cer a co la- 
bo ra ção mú tua em pro je tos co muns e
pa ra ace le rar o de sen vol vi men to sus- 
ten tá vel da flo res ta, con si de ran do as
opor tu ni da des e os de sa fi os re gi o nais.
Uma reu nião vir tu al foi re a li za da nes- 
ta se ma na pa ra ali nhar os úl ti mos de- 
ta lhes do do cu men to. A pre vi são é
que en con tro pre sen ci al pa ra as si na- 
tu ra do do cu men to acon te ça no dia
15 de de zem bro.

Pre si den te do Con sór cio, Di no afir- 
mou que exis te uma dí vi da so ci al das
ins ti tui ções pa ra com a po pu la ção da
Amazô nia e que com in ves ti men to de
par cei ros é pos sí vel de sen vol ver a re- 
gião, in clu si ve com ba ter a cri mi na li- 
da de e pro mo ver vi da dig na pa ra o
po vo.

“Quan do se fa la em eco no mia ver- 
de, de bai xo car bo no, de tran si ção
ener gé ti ca, de flo res ta em pé, sem pre
a po pu la ção lo cal re a ge di zen do ‘mui- 
to bem, mas com nos sas ne ces si da- 
des, nes te con tex to’. En tão, nos so es- 
for ço co mo go ver na do res tem si do fa- 
zer es sa apro xi ma ção e creio que es se
me mo ran do de en ten di men to e a vi- 
si ta da Sil via Rucks ao nos so es ta do
re pre sen ta rá um pas so adi an te no
nos so pro je to [de de fen der a flo res ta],
por que vai ser o com ple men to pra

que nós pos sa mos di vul gar pa ra ou- 
tros es ta dos, mos trar mais uma vez
que há sim um pro pó si to sin ce ro de
to dos os nos sos par cei ros, e nós acre- 
di ta mos nis so, de que ha ja fi nan ci a- 
men to ca paz de im pul si o nar o pa ga- 
men to des sa dí vi da so ci al”, de cla rou
o go ver na dor.

A Amazô nia Le gal cor res pon de à
to ta li da de dos es ta dos do Acre, Ama- 
pá, Ama zo nas, Ma to Gros so, Pa rá,
Rondô nia, Ro rai ma e To can tins e par- 
te do es ta do do Ma ra nhão, sen do
mais de 60% do ter ri tó rio bra si lei ro.
Pa ra Sil via Rucks, o Con sór cio for ma- 
do por es ses es ta dos vai ao en con tro
dos ob je ti vos da ONU de “aca bar com
a po bre za, pro te ger o meio am bi en te
e o cli ma e ga ran tir que as pes so as
pos sam des fru tar de paz e de pros pe- 
ri da de”.

Co nhe ci do co mo Agen da 2030, es- 
sa ação pos sui 17 ob je ti vos de de sen- 
vol vi men to sus ten tá vel, co mo er ra di- 
ca ção da po bre za, fo me ze ro, edu ca- 
ção de qua li da de, igual da de de gê ne- 
ro e ci da des sus ten tá veis, en tre ou- 
tros.

“Des de o pri mei ro mo men to,
quan do eu co nhe ci a pro pos ta do
Con sór cio, per ce bi que ele es tá to tal- 
men te ali nha do com o es pí ri to da
Agen da 2030, com os ob je ti vos do de- 
sen vol vi men to sus ten tá vel. Nós gos- 
ta mos es pe ci al men te des sa pro pos ta
[que se rá as si na da no dia 15] por que é
uma ma nei ra de dar vi da às cin co di- 
men sões da Agen da 2030: pes so as,
pla ne ta, pros pe ri da de, paz e par ce ria.
En tão, re al men te, pa ra o sis te ma das

Na ções Uni das é uma pos si bi li da de
de apoi ar, de acom pa nhar uma pro- 
pos ta com o es pí ri to da Agen da 2030.
En tão, is so re al men te é pa ra a gen te
um pri vi lé gio ser mos par cei ros do
Con sór cio dos Go ver na do res”, afir-
mou Sil via.

Ain da se gun do a re pre sen tan te da
ONU, “em um país gran de co mo o
Bra sil nós pre ci sa mos es tar per to das
pes so as e acom pa nhar as au to ri da des
que dia a dia en fren tam es ses de sa fi- 
os”. Ela ain da elo gi ou o go ver no Flá-
vio Di no, por es tar re a li zan do ações
es tru tu ran tes no Ma ra nhão des de o
iní cio de seu man da to. “Te nho que
pa ra be ni zar o go ver na dor quan do o
as sun to é in di ca do res de de sen vol vi- 
men to hu ma no no es ta do do Ma ra- 
nhão”, com ple tou.

Governo entrega tratores para municípios do interior

SÃO BERNARDO, ARAGUANÃ, SERRANO DO MARANHÃO, SUCUPIRA DO RIACHÃO, CODÓ E SANTA LUZIA RECEBERAM OS EQUIPAMENTOS

Com o fo co no for ta le ci men to da
agri cul tu ra, mais agi li da de na pro du- 
ção e re for ço em ações de in fra es tru- 
tu ra, o Go ver no do Es ta do en tre gou
tra to res e de mais equi pa men tos agrí- 
co las, con tem plan do ci da de do in te ri- 
or ma ra nhen se. A agen da foi na ma- 
nhã des ta sex ta-fei ra (10), no Pa lá cio
dos Leões, Cen tro, com pre sen ça do
go ver na dor Flá vio Di no, que fez as en- 
tre gas das má qui nas, e ain da, pre fei- 
tos das ci da des be ne fi ci a das.

“Con se gui mos am pli ar to dos os
pro gra mas em apoio à agri cul tu ra fa- 
mi li ar, e um de les é a inau gu ra ção de
res tau ran tes po pu la res, que já so mam
63 em to do o Ma ra nhão e ga ran tem
mais de 1 mi lhão de re fei ções por
mês. Es sa ação de en tre ga das pa tru- 
lhas é mais uma con ti nui da de da par- 
ce ria e união, que de vem nor te ar a ad- 
mi nis tra ção pú bli ca. E as sim tem si do
em re la ção ao pro gra ma Co mi da na
Me sa e ou tras po lí ti cas de go ver no.”,
des ta cou o go ver na dor Flá vio Di no.

“Mais um dia de en tre gas do pro- 
gra ma Co mi da na Me sa, que vem ga- 

ran tin do ali men to na me sa do po vo
do Ma ra nhão, e que tam bém faz in- 
ves ti men tos na agri cul tu ra do es ta do.
Nes ta agen da, pros se gui mos com as
ações do pro gra ma, en tre gan do pa- 
tru lhas agrí co las a al gu mas pre fei tu- 
ras e en ti da des da agri cul tu ra fa mi li ar,
be ne fi ci an do os pro du to res do cam- 
po”, des ta cou o ti tu lar da Se cre ta ria
de Es ta do da Agri cul tu ra Fa mi li ar
(SAF), Ro dri go La go.

Fo ram en tre gues seis pa tru lhas
agrí co las pa ra os mu ni cí pi os de São
Ber nar do, Ara gua nã, Ser ra no do Ma- 
ra nhão, Su cu pi ra do Ri a chão, Co dó e
San ta Lu zia. Ca da con jun to de pa tru- 
lhas con ta com car ro ça, ara dor hi- 
dráu li co, tra tor e ro ça dei ra. As pa tru- 
lhas ser vi rão ao tra ba lho de cen te nas
de fa mí li as agrí co las, ga ran tin do mais
agi li da de na pro du ção.

“É de gran de im por tân cia. Es tá va- 
mos es pe ran do es se equi pa men to e
os agri cul to res, an si o sos. Ago ra, es tão
fe li zes por mais es sa con quis ta. E nós,
por es sa par ce ria com o Go ver no do
Es ta do. Es sa pa tru lha me ca ni za da

che ga em boa ho ra, por que é o mo- 
men to em que os pro du to res mais ne- 
ces si tam. Vai for ta le cer, ain da mais, a
pro du ção fa mi li ar. Os pro du to res só
têm a ga nhar e, com cer te za, o mu ni-
cí pio se rá con tem pla do com mais
ações do go ver no”, fri sou o pre fei to de
Su cu pi ra do Ri a chão, Wal ter Aze ve do.

Além de ser um equi pa men to que
traz pra ti ci da de ao pro du tor ru ral, a
pa tru lha me ca ni za da é im por tan te na
re a li za ção de me lho ri as nas pro pri e- 
da des ru rais, re du zin do o tem po de
tra ba lho. A ação é par te do pro gra ma
Co mi da na Me sa, co or de na da pe la
Se cre ta ria de Es ta do da Agri cul tu ra
Fa mi li ar (SAF).

Além da ga ran tia de equi pa men tos
agrí co las, o pro gra ma Co mi da a Me sa
pro mo ve ain da a dis tri bui ção de ces- 
tas de ali men tos; a ven da de re fei ção a
pre ços aces sí veis, por meio da re de de
Res tau ran tes Po pu la res; a aqui si ção
de ali men tos da agri cul tu ra fa mi li ar,
por meio do Pro caf; e o aces so ao gás
de co zi nha pa ra fa mí li as de bai xa ren- 
da.

Porto São Luís promove
ação social no Cajueiro

AÇÃO NO CAJUEIRO, MÃE CHICA E COMUNIDADES VIZINHAS

O Por to São Luís pro mo veu mais uma ação so ci al be- 
ne fi ci an do os mo ra do res do Ca ju ei ro, Mãe Chi ca e co- 
mu ni da des vi zi nhas do em pre en di men to. Des sa vez o
fo co foi a ofer ta de ser vi ços de saú de e de ci da da nia. Fo- 
ram ofer ta dos à co mu ni da de di ver sos ser vi ços gra tui- 
tos: pa les tras so bre vi o lên cia em ge ral, as sis tên cia ju rí- 
di ca, con sul tas mé di cas e far má cia bá si ca, exa mes de
gli ce mia e afe ri ção de pres são ar te ri al, exa me gi ne co ló- 
gi co e pre ven ti vo pa ra mu lhe res; além de va ci na ção ge- 
ral e tes tes rá pi dos de HIV, Sí fi lis e He pa ti tes. Do Vi va Ci- 
da dão te ve ain da: emis são de rg, cpf, car tei ra de tra ba- 
lho, car tão do sus e aten di men tos do Pro con – MA.

A ação foi re a li za da na se de do Por to São Luís em par- 
ce ria com Pro con-MA, Se cre ta ria de Es ta do da Saú de,
SE MU e Pos to de Saú de da Vi la No va. A co mu ni da de
com pa re ceu em pe so e apro vou a ação, que veio su prir
uma si tu a ção de ca rên cia da que la re gião.

O sal do foi mais que po si ti vo. Em ape nas um dia, no
to tal fo ram re a li za dos 751 aten di men tos, sen do 472
aten di men tos de saú de e 279 aten di men tos do PRO- 
CON-MA.

Aju dar a ace le rar o de sen vol vi men to so ci al e econô- 
mi co do Ma ra nhão é tam bém uma pri o ri da de do Por to
São Luís. Com as di fi cul da des im pos tas pe la atu al pan- 
de mia da Co vid- 19 – que pro vo cou de sem pre go, am pli- 
a ção da mi sé ria e es tag na ção econô mi ca na ci o nal – é
pre ci so um es for ço con jun to de to dos os ato res go ver- 
na men tais e em pre sa ri ais pa ra en fren tar a atu al si tu a- 
ção agra va da pe la pan de mia.

Nes se con tex to, o TUP Por to São Luís an tes mes mo do
iní cio das obras e da ge ra ção de no vos pos tos de tra ba- 
lho pre vis tos; já pro mo ve be ne fí ci os so ci ais pa ra a co- 
mu ni da de do seu en tor no. 

Vale intensifica campanha
contra acidentes na ferrovia

AS AÇÕES SE ESTENDEM ATÉ O FIM DO MÊS DE DEZEMBRO

A Va le es tá in ten si fi can do o tra ba lho de cons ci en ti za- 
ção jun to às co mu ni da des ao lon go da Es tra da de Fer ro
Ca ra jás (EFC) pa ra ten tar eli mi nar ou di mi nuir os ris cos
de aci den tes en vol ven do pes so as e veí cu los du ran te o
pe río do de fes tas de fim de ano e fé ri as es co la res. As
ações se es ten dem até o fim do mês ao lon go dos mu ni- 
cí pi os per cor ri dos pe la fer ro via no Ma ra nhão e Pa rá; e
in clui: a di vul ga ção de men sa gens de se gu ran ça em rá- 
di os, reu nião com co mu ni da des, blit zen e ron da em tre- 
chos crí ti cos da via com mai or flu xo de pes so as.

“Nes se épo ca do ano, mar ca da por fes tas e fé ri as es- 
co la res, o con su mo de be bi da al coó li ca e o flu xo de pes- 
so as cru zan do a via ten dem a au men tar. Por tan to, é im- 
por tan te que as to dos re do brem a aten ção, ado tan do os
cui da dos sim ples an tes de cru zar a via”, afir mou An- 
dreia An dra de, uma das res pon sá veis pe lo diá lo go com
as co mu ni da des vi zi nhas à fer ro via. En tre as di cas in for- 
ma das pe la em pre sa es tão ati tu des co mo: pa rar, es cu tar
e olhar pa ra os dois la dos an tes de atra ves sar os tri lhos; e
ain da, a uti li za ção das pas sa gens ofi ci ais, co mo pas sa re- 
las e vi a du tos.

Além con vi ver com as es tra das, mais 300 co mu ni da- 
des no Ma ra nhão e Pa rá fa zem vi zi nhan ça com a Es tra- 
da de Fer ro Ca ra jás. E as sim co mo o trân si to em ro do vi- 
as, o trân si to fer ro viá rio tam bém tem re gras pre vis tas no
Có di go de Trân si to Bra si lei ro (CTB) que pre ci sam ser
obe de ci das por quem cru za es sas vi as. O Ar ti go 29 do
CTB, por exem plo, diz que os veí cu los que se des lo cam
so bre tri lhos têm pre fe rên cia de pas sa gem so bre os de- 
mais e que dei xar de pa rar um veí cu lo an tes de trans por
li nha fér rea é in fra ção gra vís si ma, com pe na li da de de
mul ta.

As re gras do CTB es tão ba se a das em es tu dos e pre ci- 
sam ser se gui das pa ra evi tar aci den tes de gran des pro- 
por ções, já que os trens não con se guem pa rar ime di a ta- 
men te mes mo de pois de aci o na rem o freio de emer gên- 
cia. 

São Luís, sábado e domingo 11 e 12 de dezembro

Consórcio Amazônia Legal e ONU 
irão assinar acordo para acelerar 
desenvolvimento sustentável

MEIO AMBIENTE
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185 mil no vos ca sos até 2022

Pre ven ção

• Evi tar ex po si ção pro lon ga da ao sol en tre 10h e 16h
• Pro cu rar lu ga res com som bra
• Usar pro te ção ade qua da, co mo rou pas, bo nés ou cha -
péus de abas lar gas, ócu los es cu ros com pro te ção UV,
som bri nhas e bar ra cas
• Apli car na pe le, an tes de se ex por ao sol, fil tro (pro te -
tor) so lar com fa tor de pro te ção 30, no mí ni mo. É ne ces -
sá rio re a pli car o fil tro so lar a ca da du as ho ras, du ran te a
ex po si ção ao sol, bem co mo após mer gu lho ou gran de
trans pi ra ção. Mes mo fil tros so la res “à pro va d’água” de -
vem ser re a pli ca dos
• Usar fil tro so lar pró prio pa ra os lá bi os
• Em di as nu bla dos, tam bém é im por tan te o uso de pro -

te ção
• As ta tu a gens po dem es con der le sões, por tan to, me re -
cem aten ção
• Nas ati vi da des ocu pa ci o nais, po de ser ne ces sá rio re -
for mu lar as jor na das de tra ba lho ou a or ga ni za ção das
ta re fas de sen vol vi das ao lon go do dia

Di ag nós ti co e tra ta men to

Cân cer de pe le

• Car ci no ma ba so ce lu lar – É o cân cer de pe le mais fre -
quen te na po pu la ção, cor res pon den do a cer ca de 70%
dos ca sos. Se ma ni fes tam por le sões ele va das pe ro la das,
bri lhan tes ou es cu re ci das que cres cem len ta men te e
san gram com fa ci li da de.
• Car ci no ma es pi no ce lu lar – É o se gun do ti po de cân -
cer de pe le de mai or in ci dên cia no ser hu ma no. Ele
equi va le a mais ou me nos 20% dos ca sos da do en ça. É
ca rac te ri za do por le sões ver ru co sas ou fe ri das que não
ci ca tri zam de pois de seis se ma nas. Ge ral men te cau sam
dor e pos su em san gra men tos.
• Cân cer de pe le me la no ma – Ape sar de cor res pon der
ape nas cer ca de 10% dos ca sos, é o mais gra ve pois po de
pro vo car me tás ta se ra pi da men te – es pa lha men to do tu -
mor pa ra ou tros ór gãos do cor po hu ma no – e le var à
mor te. É co nhe ci do por apre sen tar pin tas ou man chas
es cu ras que cres cem e mu dam de cor e for ma to rá pi do.
As le sões tam bém po dem vir acom pa nha das de san gra -
men to.

Câncer de pele

Maranhão registra
queda de 31% nos casos
S

e gun do da dos le van ta dos pe la So ci e da de Bra si- 
lei ra de Der ma to lo gia, o Ma ra nhão foi um dos
es ta dos que re gis trou que da nos re gis tros de
cân cer de pe le e tam bém de in ter na ção pe la ne o- 

pla sia no úl ti mo ano. Mas es sa re du ção po de ser atri buí- 
da às res tri ções im pos tas pe la pan de mia de Co vid-19.

Os nú me ros ana li sa dos pe la SBD mos tram que a si tu- 
a ção afe tou so bre tu do a po pu la ção que tem mais de 60
anos. O to tal de in ter na ções em de cor rên cia da do en ça
tam bém caiu 26%, se gun do in for ma ções do Sis te ma
Úni co de Saú de (SUS).

No Bra sil, du ran te o ano de 2020, mo men to mais crí ti- 
co da pan de mia de co vid-19, fo ram re a li za dos 17.227 di- 
ag nós ti cos a me nos des sa do en ça do que em 2019. Is so
sig ni fi ca que o nú me ro ab so lu to de ca sos foi 24,7% me- 
nor do que no pe río do an te ri or ao avan ço do co ro na ví- 
rus.

No Ma ra nhão, en quan to que em 2019 fo ram re gis tra- 
dos 769 ca sos, em 2020 fo ram di ag nos ti ca dos 529. Pe los
da dos do Pai nel On co lo gia Bra sil, de ja nei ro a ju lho des- 
te ano fo ram re gis tra dos 220 ca sos. A re du ção, com pa- 
ran do-se 2019 e 2020, foi de 31%. Es se mes mo per cen tu- 
al foi ve ri fi ca do no nú me ro de in ter na ções por cân cer de
pe le. Em 2019 fo ram 1.115; em 2020, 771; e em 2021, até
agos to, 410, de acor do com o Mi nis té rio da Saú de (Sis te- 
ma de In for ma ções Hos pi ta la res do SUS). “Em 2021, nos
seis pri mei ros me ses do ano (de ja nei ro a ju nho), per ce- 
be-se um mo vi men to de re to ma da gra du al do vo lu me
de aten di men tos, con tu do os nú me ros ain da são in fe ri- 
o res aos re gis tra dos na eta pa pré-pan de mia. Em li nhas
ge rais, is so sig ni fi ca que mi lha res de ca sos de cân cer de
pe le po ten ci al men te de vem ini ci ar seus tra ta men tos
com atra so ou ain da nem fo ram des co ber tos pe los mé- 
di cos, o que tem im pac to di re to nas chan ces de re cu pe- 
ra ção e cu ra dos pa ci en tes”, diz o es tu do.

A di vul ga ção des ses nú me ros coin ci de com o iní cio
da cam pa nha do De zem bro La ran ja, or ga ni za da pe la
SBD, que tem co mo ob je ti vo cons ci en ti zar a po pu la ção
so bre os ris cos do cân cer de pe le. Além de es ti mu lar a
in cor po ra ção dos há bi tos de fo to pro te ção ao co ti di a no
das pes so as, a ini ci a ti va tam bém ori en ta a bus ca de ori- 
en ta ção dos mé di cos der ma to lo gis tas em ca so do sur gi- 
men to de si nais e sin to mas que me re cem ser in ves ti ga- 
dos.

Os der ma to lo gis tas cha mam a aten ção dos bra si lei- 
ros so bre a ne ces si da de de con ju gar a pre ven ção à co- 
vid-19 com os cui da dos na pre ven ção, di ag nós ti co e tra- 
ta men to pre co ces des te ti po de ne o pla sia.

Na ava li a ção dos es pe ci a lis tas da SBD, a re tra ção do
nú me ro de di ag nós ti cos em 2020 tem re la ção com a co- 
vid-19. Por con ta do re ceio de con ta mi na ção pe lo co ro- 
na ví rus, sus pei tan do que ele es ta ria mais pre sen te nos
am bi en tes am bu la to ri ais ou hos pi ta la res, mi lha res de
pes so as pos ter ga ram seus exa mes e con sul tas. Além dis- 
so, inú me ros ser vi ços de saú de re o ri en ta ram su as agen- 
das, res trin gin do o aces so de pa ci en tes ou mes mo li mi- 
tan do seus aten di men tos aos ca sos de co vid-19.

De acor do com os nú me ros ana li sa dos pe la SBD, com
a con sul to ria da 360° CI, em 2020 fo ram re a li za dos
52.527 di ag nós ti cos pa ra me la no ma ma lig no da pe le e
ou tras ne o pla si as ma lig nas da pe le. Es te nú me ro é
24,7% me nor do que os 69.754 no ti fi ca dos em 2019. Os
pi o res ín di ces fo ram ob ser va dos em abril e maio do ano
pas sa do (me ses ime di a ta men te após a de cre ta ção de
ca la mi da de pú bli ca no País) com uma que da de 51,7% e
57%, res pec ti va men te, em ter mos de de tec ção.

O cân cer de pe le é o mais in ci den te no Bra sil. O Ins ti- 
tu to Na ci o nal de Cân cer Jo sé de Alen car Go mes da Sil va
(In ca) es ti ma 185.380 no vos ca sos de cân cer de pe le me- 
la no ma e não me la no ma por ano pa ra o tri ê nio

2020/2022, sen do 87.970 em ho mens e 97.410 em mu- 
lhe res. É o mais fre quen te en tre ho mens e mu lhe res e re- 
pre sen ta qua se 30% de to dos os ti pos da do en ça.

Exis tem três ti pos mais co muns: car ci no ma ba so ce- 
lu lar, car ci no ma es pi no ce lu lar e o mais gra ve de les, o
me la no ma. A do en ça po de apa re cer, por exem plo, em
for ma de uma ci ca triz mais fun da, ou co mo pe que nas
pin tas, si nais que já exis ti am e mu da ram de cor ou cres- 
ce ram, e as que san gram.

A ex po si ção ex ces si va ao sol e sem o uso de fil tro so lar
são fa to res de ris co pa ra de sen vol ver cân cer de pe le. Em
um país en so la ra do co mo o Bra sil é pre ci so fi car aler tar
pa ra os sin to mas do en ça e a im por tân cia do di ag nós ti co
pre co ce. Por is so, es tar in for ma do so bre a do en ça é a
me lhor ma nei ra de pre ve ni-la, di ag nos ti cá-la e tra ta-la.

O cân cer de pe le é o mais fre quen te no Bra sil e no
mun do, e cor res pon de a 27% de to dos os tu mo res ma- 
lig nos do país, de acor do com o Ins ti tu to Na ci o nal do
Cân cer (In ca), do Mi nis té rio da Saú de. Além da ex po si- 
ção pro lon ga da e re pe ti da ao sol, prin ci pal men te na in- 
fân cia e ado les cên cia, ou tros fa to res de ris co são ter pe le
e olhos cla ros, ser al bi no e ter vi ti li go. Tam bém es tão
mais vul ne rá veis as pes so as com his tó ri co da do en ça na
fa mí lia e quem faz tra ta men to com me di ca men tos imu- 
nos su pres so res.

Mais co mum em pes so as com mais de 40 anos, po- 
rém, com a cons tan te ex po si ção de jo vens aos rai os so- 
la res, a mé dia de ida de dos pa ci en tes vem di mi nuin do.
“A in fân cia é o pe río do da vi da mais sus ce tí vel aos efei- 
tos da no sos da ra di a ção UV, que se ma ni fes ta rão mais
tar di a men te na fa se adul ta sob a for ma de cân cer de pe- 
le. Por tan to, se le var mos em con ta que a ra di a ção so lar
tem efei to cu mu la ti vo, a pre ven ção de ve se ini ci ar com
os be bês, evi tan do a ex po si ção ao sol nos ho rá ri os de
ris co e pe lo uso de pro du tos es pe cí fi cos pa ra a fai xa etá- 
ria”, ex pli ca Ana Cris ti na Pi nho, di re to ra do IN CA.

O si nal de aler ta de ve acen der quan do sur gem man- 
chas na pe le que co çam, ar dem, des ca mam ou san gram
e tam bém em ca so de fe ri das que não ci ca tri zam em
qua tro se ma nas. Es ses sin to mas po dem ser in di ca ti vos
do cân cer de pe le não me la no ma, que ocor re prin ci pal- 
men te nas áre as do cor po mais ex pos tas ao sol, co mo
ros to, pes co ço e ore lhas. O ti po não me la no ma ocor re
com mai or frequên cia, tem bai xa mor ta li da de, mas po- 
de cau sar de for ma ções. Ele é res pon sá vel por 177 mil
no vos ca sos da do en ça por ano e apre sen ta al to per cen- 
tu al de cu ra se for de tec ta do e tra ta do pre co ce men te.

O me la no ma, for ma mais gra ve do tu mor, po de apa- 
re cer em qual quer par te do cor po, na pe le ou mu co sas,
na for ma de man chas, pin tas ou si nais. Es sas le sões cos- 
tu mam ter for ma to as si mé tri co, bor das ir re gu la res,
mais de uma cor e mu dar de ta ma nho de for ma rá pi da.
Ape sar de mais ra ro, é um ti po de cân cer bas tan te agres- 
si vo, po den do le var à mor te. Anu al men te, ele é res pon- 
sá vel por 8,4 mil ca sos no vos no Bra sil.

A boa no tí cia é que o cân cer de pe le é de fá cil pre ven- 
ção pe lo con tro le dos fa to res de ris co.

O pa ci en te que en con trou um si nal sus pei to de cân- 
cer de pe le de ve com pa re cer ao pos to de saú de mais
pró xi ma de sua ca sa. Em ca so de ur gên cia, de ve pro cu- 
rar uma Uni da de de Pron to Aten di men to (UPA).  Após o
aten di men to e ava li a ção pre li mi nar por um clí ni co ge ral
o pa ci en te se rá en ca mi nha do a um Am bu la tó rio de Es- 
pe ci a li da des.

O di ag nós ti co nor mal men te é fei to pe lo der ma to lo- 
gis ta ou ci rur gião, por meio de exa me clí ni co. Em al gu- 
mas si tu a ções, é ne ces sá rio o exa me que per mi te vi su a- 
li zar al gu mas ca ma das da pe le não vis tas a olho nu. Al- 
guns ca sos exi gem um exa me in va si vo, que é a bióp sia.

A ci rur gia é o tra ta men to mais in di ca do pa ra o cân cer.
A ra di o te ra pia e a qui mi o te ra pia tam bém po dem ser
uti li za das de pen den do do es tá gio da do en ça. Quan do
há me tás ta se (o cân cer já se es pa lhou pa ra ou tros ór- 
gãos), o me la no ma é tra ta do com no vos me di ca men tos,
que apre sen tam al tas ta xas de su ces so te ra pêu ti co. A es- 
tra té gia de tra ta men to pa ra a do en ça avan ça da de ve ter
co mo ob je ti vo pos ter gar a evo lu ção, ofe re cen do chan ce
de so bre vi da mais lon ga a pa ci en tes que an te ri or men te
ti nham um prog nós ti co bas tan te re ser va do.

Es te ti po de cân cer é pro vo ca do pe lo cres ci men to
anor mal das cé lu las que com põem a pe le. Exis tem di fe- 
ren tes ti pos que po dem se ma ni fes tar de for mas dis tin- 
tas, sen do os mais co muns de no mi na dos car ci no ma ba- 
so ce lu lar e car ci no ma es pi no ce lu lar – cha ma dos de
cân cer não me la no ma. Um ter cei ro ti po, o me la no ma,
ape sar de não ser o mais in ci den te, é po ten ci al men te le- 
tal. Quan do des co ber ta no iní cio, a do en ça tem mais de
90% de chan ce de cu ra.

São Luís, sábado e domingo 11 e 12 de dezembro

https://banca.oimparcial.com.br/
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O aumento na quantidade de empresas comandadas por mulheres tem ganhado força
e impactado positivamente a economia maranhense

PA TRÍ CIA CU NHA

Pa ra fo men tar a eco no mia

EMPREENDEDORAS DO MARANHÃO

45,9% dos negócios tem
participação feminina

E
las são mu lhe res, mães e do- 
nas do pró prio ne gó cio. Cer ca
de 46 mu lhe res em pre en de- 
do ras es ta rão pre sen tes na

Fei ra “En tre Mães”, con si de ra da pe las
ide a li za do ras co mo o mai or en con tro
de mães em pre en de do ras do Ma ra- 
nhão. O even to se rá nes te sá ba do, dia
11 de de zem bro, das 9h às 20h, no Ba- 
sa Clu be, com en tra da gra tui ta.

O au men to na quan ti da de de em- 
pre sas co man da das por mu lhe res
tem ga nha do for ça e im pac ta do po si- 
ti va men te a eco no mia ma ra nhen se.
Ho je, qua se a me ta de (45,9%) dos ne- 
gó ci os em fun ci o na men to no Ma ra- 
nhão tem a par ti ci pa ção fe mi ni na no
seu qua dro so ci e tá rio, o que cor res- 
pon de a mais de 140 mil em pre sas, e
um ter ço (33,9%) das com pa nhi as
ins ta la das no Ma ra nhão são li de ra das
por mu lhe res.

Os da dos são da Jun ta Co mer ci al do
Ma ra nhão (Ju ce ma) e fa zem par te do
Bo le tim Em pre sa ri al Elas. O es tu do
re ve lou tam bém que 96% dos ne gó ci- 
os co man da dos por mu lhe res são mi- 
cro e pe que nas em pre sas mos tran do
que os ne gó ci os de me nor por te são
os mais es co lhi dos pe las em pre en de- 
do ras. Den tre os se to res de ati vi da de
em que as mu lhe res es tão in se ri das,
des ta ca-se o se tor de Co mér cio, com
mais de 58 mil em pre en de do ras. Em
se gui da, es tá o se tor de Ser vi ços com
36.569, a In dús tria com 6.958, a Cons- 
tru ção Ci vil com 1.612 e, por fim, a
Agro pe cuá ria com 287.

E é pa ra mos trar a for ça do em pre- 

en de do ris mo fe mi ni no e a união da
ca te go ria, que as mais de 46 ex po si to- 
ras de mar cas lo cais pa ra co mer ci a li- 
za ção e ex po si ção e fran qui as es ta rão
no lo cal, com  fo co no pú bli co ma ter- 
no.

Ide a li za da por Aman da Lí cia, cri a- 
do ra de con teú do di gi tal so bre ma ter- 
ni da de e em pre en de do ris mo, e Pa trí- 
cia Me lo, tam bém em pre en de do ra e
mãe, a Fei ra tem o pro pó si to de dar vi- 
si bi li da de aos ne gó ci os li de ra dos por
mães e mu lhe res em pre en de do ras,
que se man tem eco no mi ca men te ati- 
vas, mes mo com to dos as di fi cul da des
que a pan de mia impôs. “Mui tas lo jas
fe cha ram, mui tas mães dei xa ram de
em pre en der por con ta da pan de mia.
En tão, a gen te re sol veu fa zer por que
mui tas mães fe cha ram e ago ra que já
tá vol tan do ‘ao no vo nor mal’, que re- 
mos fo men tar es se em pre en de do ris- 
mo fe mi ni no, ma ter no. Reu ni mos
mar cas e fran qui as e tam bém em pre- 
sas que es tão co me çan do, e as que fe- 
cha ram su as lo jas fí si cas e es tão só no
on li ne”, dis se Pa trí cia Me lo, que tem
um ne gó cio de rou pas in fan tis há 4

anos, e é mãe de Hei tor e Ma no e la.

Mui tas lo jas fe cha ram,

mui tas mães dei xa ram

de em pre en der por con ta

da pan de mia. En tão, a

gen te re sol veu fa zer

por que mui tas mães

fe cha ram e ago ra que já

tá vol tan do ‘ao no vo

nor mal’, que re mos

fo men tar es se

em pre en de do ris mo

fe mi ni no, ma ter no.

Reu ni mos mar cas e

fran qui as e tam bém

em pre sas que es tão

co me çan do, e as que

fe cha ram su as lo jas

fí si cas e es tão só no

on li ne

“Vai ser o maior encontro de mães empreendedoras”

Pa trí cia ain da des ta ca que es se ti po
de mo vi men to faz gi rar a eco no mia,
além de mos trar a for ça do pe que no
em pre sá rio que ten ta se re er guer após
um pe río do de si tu a ção mui to crí ti ca
po ten ci a li za da pe la pan de mia de Co- 
vid-19. “Al guns con se gui ram achar
uma opor tu ni da de e for ta le cer su as
mar cas du ran te a pan de mia, se adap- 
tan do e se rein ven tan do. Pa ra mui tos
em pre sá ri os foi com pli ca do, mas eles
con se gui ram se gu rar, ago ra pa ra
quem em pre en de, pe que no e mé dio
em pre en de dor, foi bem di fí cil. Mui tos
ne gó ci os fe cha ram, ou tros con se gui- 
ram se for ta le cer com o delivery, se
rein ven tan do, pa ra po der so bre vi ver
mes mo a tu do is so. Acho que fal ta
mais mo vi men tos co mo es se, de nós
nos unir mos, de vi si bi li da de pa ra pes- 
so as que as sim co mo eu, tem em pre sa
de pe que no por te, que pre ci sa de
apoio do se tor pú bli co, mas tam bém
do se tor pri va do com pa les tras, for- 
ma ções. Acho que uma fei ra co mo es- 
sa, um aju dan do o ou tro, é uma gran- 

de saí da pa ra for ta le cer o co mér cio lo- 
cal”, apos ta Pa trí cia.

O even to te rá pro du tos vol ta dos ao
uni ver so ma ter no-in fan til, co mo mo- 
da fe mi ni na e in fan til, aces só ri os,
brin que dos, pro du tos re la ci o na dos à
ama men ta ção, en tre ou tras coi sas,
além de ser vi ços vol ta dos pa ra ges- 
tan tes e puér pe ras. A en tra da é fran ca.
 “Vai ser o mai or en con tro de mães
em pre en de do ras do Ma ra nhão. E no
dia da fei ra vo cê vai en con trar, tan to
em pre sas lo cais e fran qui as ex pon do,
e tam bém ven den do seus pro du tos.
Além dis so, te re mos uma pro gra ma- 
ção com pa les tras, ser vi ços gra tui tos,
atra ções ar tís ti cas, va mos ter a Pa tru- 
lha Ca ni na e vá ri as ou tras ati vi da des”,
dis se Aman da Lí cia.

Aman da, que é mãe de Be ní cio e
Ben to, des ta ca que de acor do com
uma pes qui sa fei ta pe la Re de Mu lher
Em pre en de do ra (RME), 68% das do- 
nas de ne gó cio do país co me ça ram a

em pre en der de pois de ter fi lho. “A fei-
ra é uma ma nei ra de in cen ti var o con-
su mo de pro du tos des sas pes so as fa-
zen do com que seus em pre en di men- 
tos ga nhem des ta que nes se mo de lo
de eco no mia”, dis se.

Pa trí cia e Aman da se co nhe ce ram
em um even to pa ra em pre en de do res
em São Luís há cer ca de três anos. De
lá pa ra cá, não se lar ga ram mais. Pa trí- 
cia tem uma lo ja de mo da in fan til, se
equi li bra en tre a fir me za e do çu ra, e
gos ta que as coi sas sai am co mo pla-
ne jou.  Aman da Lí cia re ve la em pos ta- 
gens no Ins ta gram, um co ti di a no pre- 
en chi do com mui to hu mor, en tu si as- 
mo, di cas ma ter nas e as pe ri pé ci as
dos fi lhos Ben to e Be ní cio, mas faz
ques tão de mos trar que nem tu do é
tão sim ples, pe lo con trá rio.

Ao ide a li zar a Fei ra elas acre di tam
fo men tar a eco no mia lo cal e aci ma de
tu do, brin dar o em pre en de do ris mo
fe mi ni no. Uma ou tra edi ção já es tá
sen do pla ne ja da pa ra o mês de maio
de 2022.

1 – É só ter for ça de von ta de

2 – To do obe so co me mui to

3 – E dor mir mal, en gor da mes mo?

4 – Se a fa mí lia é obe sa to dos se rão tam -
bém

5 – Co mer re gu lar men te no ca fé da ma nhã
pro te ge con tra a obe si da de

6 – A obe si da de es ti mu la o cân cer de ma -
ma

7 – Eli mi nar o se den ta ris mo aju da no
com ba te da obe si da de

8 – Ati vi da de fí si ca é so lu ção pa ra re sol ver
obe si da de

9 – Adi ci o nar fru tas e ve ge tais à di e ta re -
sul ta na per da de pe so

10 – A obe si da de é cau sa da por fast-fo od

SAÚ DE

Co nhe ça 10 mi tos
e ver da des so bre
ga nho de pe so e a
obe si da de

Da dos re cen tes le van ta dos pe lo Ins ti tu to Bra si lei ro
de Ge o gra fia (IB GE) mos tram que 60% da po pu la ção,
aci ma dos 18 anos, es tá aci ma do pe so. 

O nú me ro cor res pon de a 96 mi lhões de bra si lei ros.
Jun to com o au men to da obe si da de, é co mum sur gi rem
dú vi das so bre o que le va a pes soa a ga nhar pe so em
pou co tem po. 

Pa ra aju dar nes se sen ti do, a es pe ci a lis ta em obe si da- 
de, Edi va na Pol tro ni e ri, es cla re ce mi tos e ver da des so- 
bre o te ma. Con fi ra!

Mi to. É co mum ou vir que pes so as com obe si da de são
“pre gui ço sas” ou não têm mo ti va ção. Po rém, exis tem
vá ri os fa to res que con tri bu em pa ra o au men to do pe so,
co mo o es tres se, a an si e da de, hormô ni os, me di ca men- 
tos, ge né ti ca en tre mui tos ou tros mo ti vos. 

A obe si da de cos tu ma ser mul ti fa to ri al, por is so, é im- 
por tan te que ca da pes soa se ja acom pa nha da de per to
por um pro fis si o nal, que vai in di car o tra ta men to ade- 
qua do pa ra o seu ca so.

Mi to. Há di ver sos in flu en ci a do res men tais e fí si cos
que cau sam im pac tos sig ni fi ca ti vos na abor da gem com
a ali men ta ção. 

Quem so fre de an si e da de ou es tá pre o cu pa do, por
exem plo, pro va vel men te vai co mer o que vi er, sem se
im por tar se é sau dá vel ou não.  A obe si da de es tá li ga da,
em gran de par te, à má qua li da de da ali men ta ção e não
na quan ti da de.

Ver da de. Noi tes mal dor mi das po dem ge rar fo me
exa ge ra da ao lon go do dia. Is so se dá por que a noi tes
mal dor mi das pro du zem hormô ni os que es tão li ga dos
di re ta men te ao so bre pe so, co mo o cor ti sol, que é um
dos res pon sá veis por acu mu lar gor du ra na bar ri ga.

Mi to. A ge né ti ca in flu en cia na obe si da de, mas não é
uma re gra. Ado tar sim ples mu dan ças no dia a dia, co mo
in cluir 30 mi nu tos diá ri os de ati vi da des fí si cas e cui dar
mais na qua li da de dos ali men tos aju dam a di mi nuir o
ris co da obe si da de.

Mi to. Em bo ra se ja bem im por tan te co mer de pois de
uma noi te de so no pa ra re por as ener gi as, o ga nho de
pe so es tá as so ci a do aos há bi tos ali men ta res e não a uma
sim ples re fei ção. 

Há pes so as que não co mem pe la ma nhã e exa ge ram
no al mo ço e há aque las que co mem pe la ma nhã e se- 
guem se ali men tan do mo de ra da men te e, com qua li da- 
de, ao lon go do dia.

Ver da de.  Pro va dis so é que a Agên cia In ter na ci o nal
de Pes qui sas em Cân cer es ti ma que cer ca de 25% dos tu- 
mo res de ma ma ao re dor do mun do se jam de cor ren tes
de obe si da de e se den ta ris mo.

Ver da de. Aban do nar o se den ta ris mo é a cha ve do su- 
ces so pa ra fa zer as pa zes com a ba lan ça e ter lon ge vi da- 
de com saú de e equi lí brio. Mas é es sen ci al pro cu rar aju- 
da pro fis si o nal pa ra que os re sul ta dos se jam al can ça dos
com se gu ran ça.

Mi to. Ape nas o exer cí cio não é su fi ci en te pa ra a pes- 
soa dei xar de ser obe sa. O tra ta men to de ve ser mul ti dis- 
ci pli nar, com acom pa nha men to es pe ci a li za do de nu tri- 
ci o nis tas, psi có lo gos e edu ca do res fí si cos.  

As ati vi da des fí si cas aju dam ape nas de 3% a 5% a
ema gre cer e aju dam a man ter o pe so de pois que os qui- 
los são eli mi na dos. Nem sem pre eles fa zem par te do
pla no ini ci al do tra ta men to, de pen den do da con di ção
do pa ci en te.

Mi to. In cluir mais ca lo ri as de qual quer ti po sem fa zer
ne nhu ma ou tra al te ra ção po de cau sar ga nho de pe so.
Co mer fru tas e ve ge tais é sau dá vel, mas é pre ci so fa zer
uma re e du ca ção ali men tar pa ra con se guir ven cer a obe- 
si da de.

Mi to. Ne nhu ma ca te go ria de ali men tos iso la da cau sa
obe si da de. O pro ble ma é o re sul ta do do con su mo de
mui tas ca lo ri as du ran te um lon go pe río do. 

Co mer fast-fo od vez ou ou tra não vai en gor dar. Ham- 
bur gue res e fri tu ras não fa zem ga nhar pe so, mas sim a
nos sa de ci são de co mer mui to e não ter um es ti lo de vi- 
da sau dá vel.  O pro ble ma é não ter o con tro le do que se
co me e exa ge rar na frequên cia. Ge ren ci ar es se equi lí- 
brio é o mais im por tan te pa ra evi tar o so bre pe so.

São Luís, sábado e domingo 11 e 12 de dezembro
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Segundo a polícia, os suspeitos foram detidos durante a intervenção de dois policias do
Batalhão de Choque da Polícia Militar do Maranhão, que estavam de folga

EM SUPERMERCADO

Dupla é detida por
tentativa de sequestro

D
ois ho mens fo ram pre sos
du ran te uma ten ta ti va de
se ques tro no es ta ci o na- 
men to de um su per mer ca- 

do no bair ro do São Cris tó vão, em São
Luís, no úl ti mo dia 1º de de zem bro. O
ca so foi di vul ga do na úl ti ma quin ta-
fei ra (9).

Se gun do a po lí cia, os sus pei tos fo- 
ram de ti dos du ran te a in ter ven ção de
dois po li ci as do Ba ta lhão de Cho que
da Po lí cia Mi li tar do Ma ra nhão, que
es ta vam de fol ga.

Ain da de acor do com a po lí cia, sol- 
da dos do Cho que es ta vam che gan do
no es ta ci o na men to do su per mer ca- 
do, quan do ob ser va ram dois ho mens
em ati tu de sus pei ta, ob ser van do a
mo vi men ta ção das pes so as.

A du pla foi em di re ção a um veí cu lo
Eti os de cor pra ta e ren de ram um ho- 
mem apon tan do uma ar ma na di re- 
ção de le, de pois obri ga ram a ví ti ma a
en trar na par te de trás do veí cu lo, fa- 
zen do o ho mem de re fém.

Ao ve rem o ocor ri do, os PMs agi- 
ram fa zen do a ver ba li za ção, se iden ti- 
fi can do co mo po li ci ais e or de nan do
que os sus pei tos se ren des sem e saís- 
sem do car ro com as mãos pa ra ci ma,
po rém os ho mens não obe de ce ram a
or dem e ati ra ram na di re ção dos po li- 
ci ais.

Após a abor da gem, a du pla ain da
ten tou sair em fu ga com o veí cu lo e
com a ví ti ma de re fém, mas os po li ci- 
ais ati ra ram no pneu di an tei ro do car- 
ro pa ra im pe dir que os sus pei tos fu- 

gis sem.
Co mo a du pla não con se guiu mais

sair com o veí cu lo, pois o pneu es ta va
fu ra do, os po li ci ais ver ba li za ram no- 
va men te pa ra que to dos que es ti ves-
sem no veí cu lo saís sem com as mãos
pa ra ci ma e dei tas sem no chão.

Os PMs con se gui ram de ter a du pla
e res ga tar a ví ti ma. Den tro do veí cu lo
foi en con tra da uma ar ma de fo go ti po
pis to la, ca li bre 380, com cin co mu ni-
ções in tac tas e um car re ga dor.

Após pren der os sus pei tos, os PMs
aci o na ram a Po lí cia Mi li tar, que con- 
du ziu a du pla pa ra a De le ga cia Es pe- 
ci al da Ci da de Ope rá ria (De cop), com
le sões cor po rais le ves, pa ra se rem to-
ma das as me di das ca bí veis pe la au to- 
ri da de po li ci al.

RIBAMAR

Policial Civil é morto em assalto na Grande Ilha
Nas pri mei ras ho ras da ma nhã des- 

ta sex ta-fei ra (10), um in ves ti ga dor 
apo sen ta do da Po lí cia Ci vil do Ma ra- 
nhão foi mor to a ti ros, em São Jo sé de 
Ri ba mar, ci da de lo ca li za da na re gião 
me tro po li ta na da ca pi tal ma ra nhen- 
se. O cri me acon te ceu por vol ta das 
6h50, quan do o po li ci al es ta va in do 
pa ra um sí tio, que é de sua pro pri e da- 
de, lo ca li za do na Rua São Jo sé, no Sí- 
tio do Api cum, no Bair ro J. Câ ma ra, 
nas pro xi mi da des do IE MA Ri ba ma- 
ren se.

De acor do com in for ma ções con ti- 
das no re la tó rio po li ci al, a ví ti ma, Cel- 
so de Je sus Pri va do foi en con tra do na 
via pú bli ca ba le a do na re gião do tó rax 
e pos si vel men te sem vi da.

A pes soa que so li ci tou a pre sen ça 
da po lí cia no lo cal do cri me, se ria mo- 
ra dor do lo cal e es cu tou os dis pa ros 
de ar ma de fo go, co mo se fos se uma 
tro ca de ti ros. Os pri mei ros le van ta- 
men tos da po lí cia apon tam pa ra um 
cri me de la tro cí nio (rou bo se gui do de 
mor te). O Ser vi ço de Aten di men to 
Mó vel de Ur gên cia (Sa mu) foi aci o na- 
do, mas ao che gar ao lo cal do cri me, o 
po li ci al já es ta va em óbi to. CELSO  DE JESUS ESTAVA INDO PARA UM SÍTIO QUANDO FOI ABORDADO PELOS BANDIDOS

BR-135

Caminhão pega fogo no Campo de Peris
Um ca mi nhão car vo ei ro pe gou fo- 

go no Cam po de Pe ris, no km 30 da
BR-135, em Ba ca bei ra. De acor do com
in for ma ções da PRF, o veí cu lo tra fe ga-
va pe la ro do via, quan do co me çou o
in cên dio na par te tra sei ra. Ain da se-
gun do a PRF, o fo go au men tou de for- 
ma rá pi da. O con du tor con se guiu pa- 
rar no acos ta men to e saiu do lo cal
sem fi car fe ri do. A po lí cia e o Cor po de
Bom bei ros fo ram aci o na dos e fi ze ram
os pro ce di men tos de cos tu me. Mas
não pu de ram sal var o veí cu lo, que foi
to tal men te con su mi do pe las cha mas. 

En fim…ca dei ri nha po de ser reu ti li za da?

• Pre ci sa es tar em per fei to es ta do de con ser va ção e cer -
ti fi ca do pe lo IN ME TRO;
• Te nha si do uti li za do por um pe río do, em mé dia, in fe -
ri or a 6 (seis) anos;
• O veí cu lo em que hou ve a ins ta la ção não so freu co li -
são com da nos mo de ra dos ou se ve ros.

• Têm al ta re du ção nos ín di ces de ris co de mor te e de
so frer fe ri men tos gra ves; apre sen tam ocor rên cia de
trau ma de crâ nio me nor pa ra a fai xa etá ria de 2 a 5 anos;
• De 4 a 7 anos, usan do cin to de se gu ran ça, po si ci o na -
das em as sen tos, apre sen tam re du ção acen tu a da dos fe -
ri men tos clas si ca men te as so ci a dos aos aci den tes de
trân si to. Por exem plo, ca be ça, pes co ço, co lu na, ab do me
e mem bros in fe ri o res;
• Se uti li za rem ape nas o cin to de se gu ran ça do veí cu lo,
apre sen ta rão acrés ci mo no ris co de so frer fe ri men tos
gra ves, bem co mo na pro ba bi li da de de ne ces si tar hos -
pi ta li za ção.

Fro ta de veí cu los do Bra sil e do Ma ra nhão
em ou tu bro/21

• Fa ce bo ok e Ins ta gram: SOS VI DA PAZ NO  TRAN SI TO;
• Twit ter:@va lo ri za ca o vi da
• E-mail:va lo ri za ca o a a vi da@gmail.com
• Fo nes:(98)98114-3707(VI VO-What sapp)

Trans por te de
cri an ças nos
car ros: ca dei ri nha
po de ser
reu ti li za da?

A no va lei de trân si to, que en trou em vi gor em 12 de
abril de 2021, al te rou o Có di go de Trân si to Bra si lei ro
(CTB) em re la ção ao trans por te de cri an ças pa ra es ta be- 
le cer o cri té rio da al tu ra jun to ao da ida de pa ra es ta be le- 
cer no vas re gras pa ra o uso dos sis te mas de re ten ção. A
le gis la ção, po rém, não de ter mi na se a ca dei ri nha po de
ser reu ti li za da.

Con for me a nor ma vi gen te, as cri an ças com ida de in- 
fe ri or a 10 anos que não te nham atin gi do 1,45 m de al tu- 
ra de vem ser trans por ta das nos ban cos tra sei ros. Bem
co mo, em dis po si ti vo de re ten ção ade qua do pa ra ca da
ida de, pe so e al tu ra. As ex ce ções re la ci o na das a ti pos es- 
pe cí fi cos de veí cu los es tão re gu la men ta das pe lo Con se- 
lho Na ci o nal de Trân si to (Con tran).

Não há im pe di men to pa ra reu ti li za ção de be bê-con- 
for to, ca dei ri nha ou as sen to, des de que se gui das al gu- 
mas re co men da ções. Por exem plo:

É im por tan te aler tar pa ra o fa to de que os dis po si ti vos
se des gas tam com o pas sar dos anos e po dem so frer
trans for ma ções que re du zem sua efi ci ên cia.

“Em mé dia, a ida de má xi ma pa ra o uso dos sis te mas
de re ten ção é de seis anos. Es se pe río do, po rém, po de va ri- 
ar de pen den do de co mo se uti li za o dis po si ti vo”, afir ma o
re pre sen tan te da Abra met.

Be bê-con for to, ca dei ri nhas e as sen tos de ele va ção
de vem ser co mer ci a li za dos, no mer ca do na ci o nal, so- 
men te em con for mi da de com o se lo do Ins ti tu to Na ci o- 
nal de Me tro lo gia, Nor ma li za ção e Qua li da de In dus tri al
(In me tro).

Cri an ças em uso de dis po si ti vos de re ten ção ade qua- 
dos, no ca so de aci den te au to mo bi lís ti co:

Fon te: por tal do tran si to.com.br
Có di go de Trân si to Bra si lei ro (lei n. 9.503/97)
Art. 64.  As cri an ças com ida de in fe ri or a 10 (dez) anos

que não te nham atin gi do 1,45 m (um me tro e qua ren ta e
cin co cen tí me tros) de al tu ra de vem ser trans por ta das
nos ban cos tra sei ros, em dis po si ti vo de re ten ção ade- 
qua do pa ra ca da ida de, pe so e al tu ra, sal vo ex ce ções re- 
la ci o na das a ti pos es pe cí fi cos de veí cu los re gu la men ta- 
das pe lo Con tran.         (Re da ção da da pe la Lei nº 14.071,
de 2020)     (Vi gên cia)

Pa rá gra fo úni co. O Con tran dis ci pli na rá o uso ex cep- 
ci o nal de dis po si ti vos de re ten ção no ban co di an tei ro
do veí cu lo e as es pe ci fi ca ções téc ni cas dos dis po si ti vos
de re ten ção a que se re fe re o ca put des te ar ti go.     (In cluí- 
do pe la Lei nº 14.071, de 2020)      (Vi gên cia)

Fon te: Se cre ta ria Na ci o nal de Trân si to
Fa ça a sua par te pe lo Trân si to Se gu ro: se ja obe di en- 

te às Leis do Trân si to.

São Luís, sábado e domingo 11 e 12 de dezembro
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Ao todo, 21 partidas vão movimentar a próxima rodada do Campeonato Maranhense.
Com destaque para a sequência do Estadual Adulto Masculino

Adul to Fe mi ni no
Pro gra ma ção

• 8h – Ap cef/Cru zei ro x Ju ven tus
Academy (Sub-6)
• 8h45 – Ap cef/Cru zei ro x Ju ven tus
Academy (Sub-8)
• 9h30 – Ap cef/Cru zei ro x RB Sports
(Sub-10)

• 10h15 – Ale ma nha Bo rus sia x Au ro -
ra Fut sal A (Sub-8)
• 11h – Ins ti tu to Izi a ne Cas tro x Ale -
ma nha Li ver po ol (Sub-8)

• 13h45 – CAD/Athe nas x Mo to Club
(Adul to Fe mi ni no)
• 15h15 – Bal sas Fut sal x Ins ti tu to Izi -
a ne Cas tro (Sub-19 Mas cu li no)
• 16h30 – Ia pe x Cam pi nen se (Sub-19
Mas cu li no)
• 17h45 – Sam paio Arai o ses x Tothe -
nham Ca ti pu ru (Adul to Mas cu li no)
• 19h – As so ci a ção Atlef x Cyber
Sports (Adul to Mas cu li no)

• 8h – Tú nel x Ju ven tus Academy
(Sub-6)
• 8h45 – Ju ven tus Academy x Se ve
(Sub-8)
• 9h30 – Pa re dão Sports x Tú nel (Sub-
10)
• 10h15 – Se ve x Me ni nos de Ou -
ro/AABB (Sub-6)
• 11h – Au ro ra Fut sal x CT Fut sal
Araçagy (Sub-6)
• 11h45 – Me ni nos de Ou ro/AABB x
Au ro ra Fut sal B (Sub-8)
• 12h30 – Jei to Mo le que x CAD/Ju -
ven tu de Flu mi nen se (Sub-8)

• 12h45 – CAD/Athe nas x Fê nix
(Adul to Fe mi ni no)
• 14h15 – Bal sas Fut sal x UF MA São
Luís (Adul to Mas cu li no)
• 15h30 – As so ci a ção Atlef x CT
Sports/Pa ler mo (Adul to Mas cu li no)
• 16h45 – Sam paio Arai o ses x Ju ven -
tud (Adul to Mas cu li no)

FUTSAL

Estadual tem rodada
cheia no fim de semana

F
im de se ma na de mui to fut sal
em São Luís com a re a li za ção
de mais uma ro da da do Cam- 
pe o na to Ma ra nhen se, com pe- 

ti ção pro mo vi da pe la Fe de ra ção de
Fut sal do Ma ra nhão (Fe fus ma).

Ao to do, 21 par ti das vão mo vi men- 
tar a pro gra ma ção en tre sá ba do e do- 
min go (11 e 12), com des ta que pa ra a
sequên cia do Es ta du al Adul to Mas cu- 
li no que re ser va a es treia do Sam paio
Arai o ses, atu al cam peão ma ra nhen se
des ta ca te go ria. As dis pu tas se rão nos
gi ná si os da Aer ca (Tu ru) e da Ap cef
(Ca lhau).

O Sam paio Arai o ses ini cia sua ca- 
mi nha da em bus ca do bi cam pe o na to
já no sá ba do à tar de.

O ti me tri co lor en fren ta o Tothe- 
nham Ca ti pu ru (São Vi cen te Fér rer) às
17h45, no Gi ná sio da Ap cef. No do- 
min go, os cam peões de 2020 vol tam à
qua dra pa ra en ca rar o Ju ven tud (Vi a- 
na).

Além dos du e los en vol ven do o
Sam paio Arai o ses, a ro da da des te fim
de se ma na te rá ou tras três par ti das
pe lo Es ta du al Adul to Mas cu li no: no
sá ba do, a bo la ro la pa ra As so ci a ção
Atlef x Cyber Sports (San ta Lu zia); no
do min go, tem Bal sas Fut sal B x UF MA
São Luís e As so ci a ção Atlef x CT
Sports/Pa ler mo (San ta Inês).

A ro da da des te fim de se ma na tam- 
bém mar ca rá o iní cio das dis pu tas do
Es ta du al Adul to Fe mi ni no. No sá ba- 
do, CAD/Athe nas en ca ra o Mo to Club
e, no do min go, o CAD/Athe nas vol ta à
qua dra pa ra o du e lo con tra o Fê nix.
Es sas par ti das vão ocor rer no Gi ná sio

da Ap cef, as sim co mo as par ti das do
Sub-19 Mas cu li no: Bal sas Fut sal x Ins- 
ti tu to Izi a ne Cas tro e Ia pe x Cam pi- 
nen se (São Jo sé de Ri ba mar).

Já no Gi ná sio da Aer ca, ha ve rá a
con ti nui da de dos tor nei os das ca te- 
go ri as Sub-6, Sub-8 e Sub-10. A pro- 
gra ma ção com ple ta es ta rá dis po ní vel
nas re des so ci ais da Fe fus ma (@fe fus- 
ma).

Sá ba do (11/12) // Gi ná sio da Aer ca
(Tu ru)

Sá ba do (11/12) // Gi ná sio da AP- 
CEF (Ca lhau)

Do min go (12/12) // Gi ná sio da Aer- 
ca (Tu ru)

Do min go (12/12) // Gi ná sio da AP- 
CEF (Ca lhau)

• 16h30 – CT Sports x Tu te la
• 17h30 – AFA x AFC

COPA LUDOVICENSE

Semifinais do FUT 7
feminino neste sábado

OS JOGOS DO FUT 7 FEMININO ACONTECEM NA ARENA OLYNTO

Es te sá ba do (11) se rá de ci si vo pa ra as qua tro equi pes
clas si fi ca das pa ra as se mi fi nais da pri mei ra edi ção da
Co pa Lu do vi cen se de Fu te bol 7 Fe mi ni no. A par tir das
16h30, na Are na Olynto, no Olho d’Água, CT Sports, Tu- 
te la, AFA e AFC du e lam por um lu gar na gran de de ci são
do tor neio, que da rá ao ti me cam peão va ga a uma com- 
pe ti ção na ci o nal, em 2022.

As qua tro me lho res equi pes da Co pa Lu do vi cen se de
Fu te bol 7 Fe mi ni no che gam às se mi fi nais após gran des
jo gos nas quar tas de fi nal. Do no da me lhor cam pa nha
na fa se de gru pos, o CT Sports te ve di fi cul da des pa ra eli- 
mi nar o Bru tos/Mag nó lia no ma ta-ma ta. A vi tó ria por 5
a 3 foi de vi ra da.

Nas se mis, as me ni nas do CT Sports te rão pe la fren te
a boa equi pe do Tu te la. Pa ra fi gu rar en tre os prin ci pais
ti mes da com pe ti ção, o Tu te la pre ci sou der ro tar o Es pi as
de vi ra da: 4 a 1.

No ou tro la do do cha ve a men to, o AFA mos trou for ça
pa ra der ru bar a for te equi pe do RAF 07/Tri ve la por 2 a 1
na dis pu ta de sho ot-out após em pa te por 2 a 2 no tem po
nor mal. Com a gran de vi tó ria, as me ni nas do AFA che- 
gam às se mis com a mo ti va ção ele va da e pron tas pa ra o
du e lo di an te do AFC.

O AFC avan çou às se mi fi nais em um jo go dra má ti co.
Con tra o Cru zei ro, as me ni nas do AFC che ga ram a abrir
2 a 0 no pla car, mas vi ram o ti me ad ver sá rio re a gir e
igua lar o mar ca dor em 2 a 2. Quan do tu do in di ca va que
a va ga se ria de ci di da no sho ot-out, Da dah mar cou nos
mi nu tos fi nais e clas si fi cou o AFC pa ra a pró xi ma fa se: 3
a 2.

Se mi fi nais// Sá ba do (11.12)

GAU DÊN CIO CAR VA LHO
Es pe ci al pa ra O Im par ci al

TEMPORADA 2022

Sampaio terá uma Série B “complicada”

De pois de ter ga ran ti do sua per ma nên- 
cia na Sé rie B de 2022 e ter fi na li za do sua
tem po ra da o Sam paio Cor rêa fi cou na ex- 
pec ta ti va de co nhe cer os úl ti mos qua tro
ad ver sá ri os, mas lo go após o fim da 38ª ro- 
da da da Sé rie A o sus pen se aca bou.

Os qua tro no vos ti mes que vão dis pu tar

a se gun da di vi são são; Cha pe co en se,
Sport, Bahia e Grê mio. Des ses, o gi gan te
Grê mio vai dis pu tar pe la ter cei ra vez a se- 
gun da di vi são re pe tin do o “fei to” co mo em
1991, 2004 e ago ra 2021. o jo go que ma te- 
ma ti ca men te re bai xou o Grê mio foi o em- 
pa te con tra o Co rinthi ans em 1×1 pe la 37ª
ro da da. Pa ra não cair além de ven cer o
Atlé ti co-MG, e ven ceu por 4×2, ti nha que
con tar um al gu mas com bi na ções de re sul- 
ta dos, o que não acon te ceu.

Com mais um gi gan te do fu te bol na se- 
gun da di vi são a Sé rie B já tem seus vin te
par ti ci pan tes, são eles: CSA, Gua ra ni, CRB,
Naú ti co, Vi la No va, Vas co, Pon te Pre ta,
Ope rá rio-PR, Brus que, Cru zei ro, Sam paio
Cor rêa, Lon dri na, Cha pe co en se, Sport,
Bahia e Grê mio.

A ta be la de ta lha da da com pe ti ção de
2022 ain da se rá di vul ga da pe la CBF, mas a
da ta de iní cio es tá pre vis ta pa ra o dia 09 de
abril.

NATAÇÃO

Davi Hermes disputará Brasileiro CBDI
Em gran de fa se na tem po ra da e se con- 

so li dan do co mo um dos atle tas pa ra lím- 
pi cos mais pro mis so res do país na atu a li- 
da de, o na da dor ma ra nhen se Da vi Her- 
mes, te rá mais um de sa fio pe la fren te nos
di as 11 e 12 de de zem bro, es te fim de se- 
ma na, quan do par ti ci pa rá do Me e ting
Bra si lei ro de Na ta ção, com pe ti ção or ga ni- 
za da pe la Con fe de ra ção Bra si lei ra de Des- 
por tos pa ra De fi ci en tes In te lec tu ais (CB- 
DI), com o apoio do CPB (Co mi tê Pa ra lim- 
pi co Bra si lei ro), e re a li za da no Cen tro de
Trei na men to Pa ra lím pi co Bra si lei ro, em
São Pau lo. O atle ta da Vi va Água vai dis pu- 
tar qua tro pro vas no Me e ting Bra si lei ro
CB DI: 50m li vre, 50m bor bo le ta, 100m li- 
vre e 100m bor bo le ta.

Da vi Her mes en tra na dis pu ta do Me e- 
ting Bra si lei ro CB DI com a con fi an ça ele- 
va da após um de sem pe nho es pe ta cu lar

no Cam pe o na to Bra si lei ro de Na ta ção, re- 
a li za do em no vem bro, em São Pau lo. O
na da dor da Vi va Água re pre sen tou o Ma- 
ra nhão em al to ní vel e con quis tou qua tro
me da lhas de ou ro nas pro vas dos 50m li- 
vre, 50m bor bo le ta, 100m li vre e 100m
bor bo le ta, as mes mas em que vai com pe- 
tir no Me e ting Bra si lei ro.

An tes de con quis tar qua tro me da lhas
de ou ro no Bra si lei ro de Na ta ção CB DI,
Da vi Her mes tam bém se des ta cou com
três ou ros no Nor te-Nor des te de Clu bes –
Tro féu Wal ter Fi guei re do, re a li za do em
São Luís, em se tem bro, on de ven ceu os
50m li vre, 50m bor bo le ta e 100m bor bo le- 
ta, me lho ran do su as mar cas pes so ais em
to das es sas pro vas. Além dis so, o na da dor
foi ou ro nos 50m li vre e 100m bor bo le ta
do Tro féu Nos sa Ener gia, em maio, e foi vi- 
to ri o so nas pro vas dos 50m bor bo le ta,
100m li vre e 100m medley do Cam pe o na- 
to Ma ra nhen se de Ca te go ri as – Tro féu Ap- 
cef/MA, com pe ti ção re a li za da no mês de
ju lho.

Car rei ra vi to ri o sa
Com mui ta de di ca ção e amor ao es por- 

te, Da vi Her mes acu mu la re sul ta dos ex- 
pres si vos em sua car rei ra na na ta ção. Em
2018, no Cam pe o na to Mun di al de Na ta- 
ção pa ra Sín dro me de Down, re a li za do no
Ca na dá, o pa ra tle ta ma ra nhen se fez his- 
tó ria ao con quis tar o ou ro nos 25m bor bo- 
le ta e 25m li vre. No mes mo tor neio, Da vi
fa tu rou uma me da lha de bron ze nos 25m
cos tas. Já em agos to de 2019, no Tri so me
Ga mes das Amé ri cas, dis pu ta do no Mé xi- 
co, fo ram du as me da lhas de pra ta no re ve- 
za men to 4x100m medley mis to e no re ve- 
za men to 4x50m medley mas cu li no.

Tam bém em 2019, Da vi Her mes se des- 
ta cou no Me e ting Bra si lei ro de Na ta ção e
nos Jo gos Aquá ti cos do Ce a rá da Pa ra na- 
ta ção. Na com pe ti ção na ci o nal, o na da- 
dor ma ra nhen se le vou o ou ro nos 50m e
100 bor bo le ta, além de fi car com a pra ta
nos 50m li vres. Já no tor neio re a li za do em
For ta le za, Da vi foi ou ro nos 50m li vre,
com di rei to a que bra do re cor de pan-
ame ri ca no Ju ni or, pra ta nos 100m bor bo- 
le ta e bron ze nos 100m li vre.

São Luís, sábado e domingo 11 e 12 de dezembro
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São 232 páginas de histórias narradas com emoção de suas vivências e trajetória. O livro
encerra com uma galeria de fotos marcantes da trajetória de Antonio Augusto

PA TRÍ CIA CU NHA

O au tor

DO AUTOR PELO AUTOR:

Antonio Augusto
lança novo livro

O
es cri tor An to nio Au gus to
Ri bei ro Bran dão es tá com
un no vo li vro na pra ça: “Bi o- 
gra fia do au tor pe lo au tor”,

co mo o pró prio no me diz, con ta da vi- 
da de An to nio Au gus to, re la tos des de
o nas ci men to, sen do o pri mei ro de 10
fi lhos, a ori gem do no me que lhe foi
da do, pas san do pe la pri mei ra ex pe ri- 
ên cia, vi a gens, vi da pro fis si o nal.

São 232 pá gi nas de his tó ri as nar ra- 
das com emo ção de su as vi vên ci as e
tra je tó ria. O li vro en cer ra com uma
ga le ria de fo tos mar can tes da tra je tó- 
ria de An to nio Au gus to.

O li vro, edi ta do pe la Vi e gas Edi to ra,
es tá à ven da na Li vra ria Amei (As so ci- 
a ção Ma ra nhen se de Es cri to res In de- 

pen den tes) e es ta rá dis po ní vel no es- 
tan de da mes ma, du ran te a Fei ra do
Li vro de São Luís, que es tá ocor ren do
na Pra ça Ma ria Ara gão. No dia 28 de
ja nei ro de 2022, a obra se rá lan ça da
ofi ci al men te em uma ses são de au tó- 
gra fos.

Di vi di do em 5 uni da des, na uni da- 
de IV, em que fa la de vi a gens, An to nio
des ta ca que ele e Con cei ção, com
quem se ca sou em 28 de ja nei ro de
1961, es ti ve ram em qua se to das as ca- 
pi tais do Bra sil, e pas sa ram a vi a jar
pa ra o ex te ri or, em 1983 quan do fo- 
ram à Ar gen ti na.

“De pois que Con cei ção fa le ceu, em
2013, em mi nhas vi a gens ao ex te ri or
te nho si do acom pa nha do por mi nha
fi lha Mô ni ca e meu gen ro Fá bio Lú cio,
bem co mo por fi lhos, no ras e ne tos”,
es cre veu o es cri tor, nas ci do em 8 de
no vem bro de 1934, mas re gis tra do em
14 de no vem bro do mes mo ano.

So bre a von ta de de es cre ver a pró- 
pria his tó ria, An to nio Au gus to diz:
“De se jei ter um bió gra fo, mas aca bei
acre di tan do que ‘nin guém co nhe ce
me lhor vo cê do que vo cê mes mo’. ‘Bi- 
o gra fia do au tor pe lo au tor’, é um li vro
me mo ri a lis ta e cro no ló gi co, tu do fru- 
to das mi nhas lem bran ças mais ten- 
ras”, dis se.

Ele ain da des ta ca que dos ca pí tu los
que es cre veu, te ve mais cui da do no
“Mi nha Vi da Pro fis si o nal” (Uni da de
III). “A tra je tó ria pro fis si o nal foi re ple- 
ta de coi sa boa e ou tras, nem tan to. Ti- 
ve cri té ri os e cui da dos aos ci tar e omi- 
tir no mes de pes so as, das que me aju- 
da ram e das que me pre ju di ca ram”,

co men tou.

Bran dão é ma ra nhen se de Ca xi as,
eco no mis ta for ma do pe la Fa cul da de
de Ci ên ci as Po lí ti cas e Econô mi cas do
Rio de Ja nei ro e pós-gra du a do em Ad-
mi nis tra ção Con tá bil e Fi nan cei ra pe- 
la Es co la de Ad mi nis tra ção de Em pre-
sas de São Pau lo da Fun da ção Ge tú lio
Var gas. Foi pro fes sor da Uni ver si da de
Es ta du al do Ma ra nhão (1968 até 1983,
en si nan do Te o ria Econô mi ca) e da
Uni ver si da de Fe de ral do Ma ra nhão
(de 1978 até 1997, en si nan do Eco no-
mia Mo ne tá ria e Mer ca do de Ca pi- 
tais).

Foi pro fes sor ti tu lar fun da dor da
Es co la de Ad mi nis tra ção Pú bli ca do
Es ta do do Ma ra nhão e Fe de ra ção das
Es co las Su pe ri o res do Ma ra nhão, atu- 
al Uni ver si da de Es ta du al do Ma ra- 
nhão, e pro fes sor as sis ten te da Uni- 
ver si da de Fe de ral do Ma ra nhão, em
1978, por on de se apo sen tou, em
1997.

É mem bro ho no rá rio da Aca de mia
Ca xi en se de Le tras e da Aca de mia Lu-
do vi cen se de Le tras e mem bro fun da- 
dor da Aca de mia Ma ra nhen se de Cul- 
tu ra Ju rí di ca, So ci al e Po lí ti ca. Foi Se- 
cre tá rio da pri mei ra di re to ria da Fe- 
de ra ção das Aca de mi as de Le tras do
Ma ra nhão (FAL MA), en tre 2008 e
2012.

Já es cre veu “For tes La ços”, “Crô ni-
cas de 400 anos”, “De sa fi os à te o ria
econô mi ca”, e “Eco no mia – tex tos se- 
le ci o na dos”. Es cre ve pa ra jor nais de
São Luís.

NOVA ERA

Enme lança videoclipe
de novo single, “4 por 4”

GRAVAÇÃO EM  SALÃO DE BELEZA NA PERIFERIA DE SÃO LUÍS

En me lan çou nes ta sex ta-fei ra (10) o vi de o cli pe da
no va fai xa “4 por 4”, o pri mei ro sin gle do seu no vo ál bum
que mar ca o iní cio de uma no va era na car rei ra da ar tis- 
ta.  O vi de o cli pe foi di ri gi do pe la pró pria En me e pe la
pre mi a da di re to ra Jes si ca Lau a ne.

“4 por 4” é so bre a his tó ria de En me, su as ori gens, vi- 
vên ci as e sua for ma ção ro de a da por mu lhe res for tes e
ins pi ra do ras oriun das do mai or qui lom bo ur ba no das
Amé ri cas, o bair ro da Li ber da de.

A mú si ca re tra ta a in can sá vel com pe ti ção pa ra ven cer
na vi da e do mar to dos os “leões”. Tu do is so se faz pre- 
sen te nas ce nas gra va das em um sa lão de be le za na pe ri- 
fe ria de São Luís – MA, com uma pe ga da ci ne ma to grá fi- 
ca de gue to ame ri ca no ins pi ra da nos tra ba lhos da Car di
B, Destinys Child, TLC e vá ri as rap pers dos anos 2000.

A pro du ção mu si cal do sin gle é as si na da por Ad non
So a res e tem co pro du ção de En me. “4 por 4” traz as ba ti- 
das da ma tra ca do tam bor de cri ou la sin te ti za das nos
be ats ele trô ni cos do trap e do drill. A fai xa che ga abrin do
os ca mi nhos pa ra o pri mei ro ál bum de es tú dio de En me
que nos úl ti mos dois anos vem pre pa ran do seu pú bli co
pa ra o lan ça men to, com sin gles que pos su em re fe rên ci- 
as re gi o nais, afro be at, funk e do pop na ci o nal.

En me con ta que “to das as mu lhe res da mi nha fa mí lia
sem pre fo ram mui to cui da do sas com seus ca be los. Eu
sem pre vi vi com es sa re a li da de, por is so co lo quei mi nha
mãe e mi nhas ti as no cli pe. Es se é só o co me ço de uma
lon ga his tó ria so bre mi nha tra je tó ria e so bre o bair ro em
que cres ci”.

São Luís, sábado e domingo 11 e 12 de dezembro



EliteNedilson Machado E-mail: nedilsonmachado@gmail.com

Os anfitriões, gerentes da pousada  Atins Charme Chalés,  Anna Teresa e Alexandre com o secretário estadual de Turismo,
Catulé Junior, um dos responsáveis pelo sucesso turístico da região do Parque dos Lençóis Maranhenses

Noite de lançamento do “Réveillon
Destino Charme Atins 2022”

Lan ça da na noi te de quin ta-fei ra (2), no bar Azei te & Sal Praia, na Pe nín su la da Pon ta d’Areia, a pro gra ma- 
ção do “Ré veil lon Des ti no Char me Atins 2022”, já es tá ca rim ba da co mo a me lhor op ção pa ra a vi ra da do ano
no Par que dos Len çóis Ma ra nhen ses pa ra 2022. Pa ra jor na lis tas e in flu en ci a do res, em pre en de do res do tu- 

ris mo em Atins e au to ri da des do Tu ris mo, en tre ou tros con vi da dos; a ge ren te da pou sa da Atins Char me Cha- 
lé, An na Te re sa Ra mus, exi biu no even to um ví deo com to do o pro je to da ce le bra ção.

Se gun do ela, o ré veil lon “Des ti no Char me Atins 2022” traz um con cei to de fes tas ex clu si vas pa ra um pú bli co
es ti ma do em 350 pes so as por noi te, em am bi en te aber to.

As atra ções anun ci a das pro me tem to tal ani ma ção nas su as fes tas que acon te cem ao pôr do sol a par tir do
dia 28 des te mês “com o open bar mais so fis ti ca do que já se viu em ter ri tó rio ma ra nhen se”. Aqui al guns fla- 

gran tes do even to as si na dos por Lu cas Sa ka mo to.

Thaynara Vieira, Edgard Magalhães, Jefferson e Livia
Bertulucci com  Anna Teresa  Ramus Alexandre e Anna Teresa Ramus,  Gabriel Sodré e Élida Mota

Emanuele Schiavotelo e Altervir Mendonça, Patrícia Diniz,
Anna Teresa e Thayana Vieira Jornalista NM, secretário Catulé Junior e Gustavo Lago

Nadna Barros, Anna Teresa e Emanuele Schiavotelo   Gabriel Sodré e Élida Mota

O ex-presidente da República, José Sarney com o presidente da OAB-MA, Thiago
Diaz, e o diretor-tesoureiro e presidente eleito da Ordem, Kaio Saraiva
(Foto/Divulgação)

A nova diretoria da AMT é composta por Wanda Cunha (presidente), Dilercy Adler
(vice-presidente), José Antônio Ferreira da Silva (1º secretário), Paulo Francisco
Carvalho Bertholdo - Paulinho Dimaré (2º secretário), Marcia Regina dos Reis Luz
(1ª tesoureira) e Jozy Sanches (2ª tesoureira)

São Luís, sábado e domingo 11 e 12 de dezembro

7h às 8h

16h às 17h

18h50 às 19h20

APRESENTAÇÃO
DANIELA BANDEIRA

APRESENTAÇÃO:
DANIEL GONÇALVES

APRESENTAÇÃO:
GIL SOUZA

O JORNALISMO DA BAND MA
ESTÁ COM NOVOS HORÁRIOS

Fiquem atentos para não perder
nenhuma informação!
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Nosso papel tá on! tá impresso, todo dia

fi

fi

 

o
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São Luís, sábado e domingo, 11 e 12 de dezembro de 2021

Nedilson Machado  E-mail: nedilsonmachado@gmail.com

Thiago Diaz (OAB-MA)             Deputado Estadual Wendell Lages

THE BEST 2021: 
UMA CELEBRAÇÃO 
AO TALENTO
Eis aqui os eleitos do Prêmio The Best 
2021, que chega a sua 34ª edição. 
A cerimônia seguida de baile de 
confraternização vai acontecer 
nesta quarta-feira (15), a partir 
das 21h30, nos salões do Villa 
Reale Holandeses, em noite de gala 
que exige traje passeio completo.
O Prêmio The Best é uma iniciativa 
do jornalista Nedilson que, há 34 
anos, reconhece e celebra talentos 
da sociedade maranhense. Além 
premiação, há dois anos o evento 
trabalha o lado social, por meio 
de campanhas filantrópicas. Este 
ano, nos aliamos à celebração dos 
90 anos do Educandário Santo Antônio, que neste 
ano realizou vários eventos para angariar fundos 
para suas crianças. Nesse dia será deflagrada uma 
verdadeira maratona para angariar recursos para as 
obras sociais da instituição. Aliás, a campanha já 
começou com a divulgação nos canais de comuni-
cação deste jornalista de um “flyer” alu-
sivo a causa, com o apelo de doações via 
dados bancários ou pelo Pix da entidade. 
Segue a lista dos contemplados em 2021.

LIDERANÇA POLÍTICA 
SÉRGIO ALBUQUERQUE

VEREADOR 
RIBEIRO NETO

ADVOCACIA 
OAB-MA/GESTÃO THIAGO 
DIAZ

SAÚDE
HOSPITAL DOS SERVIDORES 
DO ESTADO (HSE)

EMPRESA DO ANO
GRUPO TERRA VIVA SEGUROS 

COMÉRCIO
RIO ANIL SHOPPING

TURISMO
SAULO SANTOS (SETUR SÃO 
LUÍS)

MODA
JENNFER COELHO

CONTABILIDADE: 
ARIZA MARSHELLI 

ARQUITETURA
ADRIANO CANTANHEDE

ODONTOLOGIA
DR. RAFAEL MURILO

CLÍNICA DE RADIOLOGIA 
ODONTOLÓGICA
DIAX- DIAGNÓSTICO ODON-
TOLÓGICO POR IMAGEM

COMUNICAÇÃO VISUAL
COPIAR PRINT

RADIALISMO
PROGRAMA PONTO CON-
TINUANDO (EDUCADORA)

INSTITUIÇÃO DE ENSINO
CENTRO EDUCACIONAL 
MAKTUB 

EDUCAÇÃO INFANTIL
BABY TOM SCHOOL

PROPAGANDA E PUBLICIDADE 
MALLMANN MARKETING

BELEZA 
BOSS BARBERSHOP, BAR E 
SPORTS

PRODUÇÃO GRÁFICA
AQUARELA 

EVENTO LITERÁRIO
“PITUCA: A MINHA FORTE 
LUZ AMARELA”, DE MAR-
CELO SALDANHA

ATRACÃO ARTÍSTICA 
MIX IN BRAZIL

BAR
AZEITE & SAL PRAIA

GASTRONOMIA 
VILLA DO VINHO BISTRÔ 

 HOTELARIA
BRISAMAR HOTEL 

TRANSPORTE
LOCAGE LOCAÇÃO E TRANS-
PORTE

PRODUTORA DE VIDEO
 FABRIKA

PRODUÇÃO DE EVENTOS
TELÃO MIX

PRODUÇÃO DE BAR EM 
EVENTOS
ZEST DRINKS BY THAY

PERSONALIDADES DO ANO
FÁTIMA SABOIA 
(Educandário Santo Antônio)

ZILDÊNI FALCÃO 
(Grupo Zildêni Falcão)

DEPUTADO ESTADUAL
WENDELL LAGES

PREFEITO EMPREENDEDOR
JOÃO IGOR CARVALHO 

(SÃO BERNARDO)

Sérgio Albuquerque Dr.  Rafael Murilo Ariza Marshelli Saulo Santos (Setur MA)Prefeito João Igor Carvalho

FOTOS: DIVULGAÇÃO

Elite

Nosso papel tá on! tá impresso, todo dia

( Setur São Luís)
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A solenidade de entrega do Prêmio Nobre se consolida 
a cada ano novo como a mais importante cerimônia 
de homenagens do Maranhão. A edição 2021 reuniu 
na noite da última quarta-feira (08), nos luxuosos 
salões do Espaço Residencial – São Luís, os principais 
empresários, profissionais e gestores, que através de seu 
empreendedorismo e gestão, se destacam no cenário 
regional em suas áreas de atuação e negócios. 

O Programa Nobre, que completou 17 anos no ar, é 
assistido semanalmente por mais de 8 milhões de teles-
pectadores, através da REDETV São Luís, TV Alternativa 
– Gazeta, TV Difusora de Santa Inês e em rede nacional 
e em mais de 80 países, pela AMAZONSAT.

A belíssima decoração foi uma obra do conceituado 
paisagista Reginaldo Silva da Folhagem Ambientações e 
da decoradora Adriana Goulart. O cerimonial do even-
to, assinado pela talentosa equipe do Cerimonial Gisela 
Diniz, estava impecável e a festa foi bastante animada.  

O cardápio, assinado pela equipe do Residencial Re-
cepções, contou com petiscos, entradas e jantar. A Amo 
Vinho, assinou a carta dos vinhos e proseccos seleciona-
dos especialmente para a premiação. A Mara Imperial 
Bar Tender serviu drinks diferenciados e deliciosos. O 
evento foi todo gravado pela talentosa equipe da Mi-
lenarte Produções.

A cerimônia de entrega dos troféus, contou com a 
presença de Alanny Medeiros – Miss Brasil TUR 2021 
e Miss Maranhão Globo 2021, além da Miss Maranhão 
TUR, Laysa Cabral. Conheça alguns dos homenagea-
dos, da 15ª edição do Prêmio Nobre, a Cerimônia de 
Homenagens mais Importante do Maranhão, nas fo-
tos de Leo Lima.

01
O ELEGANTE CASAL, VÂNIO E LEONICE AZEVEDO (ATELIÊ 

AZEVEDO), COM O PRÊMIO NOBRE 2021, COMO DESTAQUE 
DO ANO EM TRAJES E NOIVAS.

02 
 O EMPRESÁRIO FABIANO CAZECA (MULTIMARCAS 

CONSÓRCIOS), COM O TROFÉU NOBRE NAS MÃOS, QUE FOI 
ENTREGUE PELO AMIGO, VALDEZ MARANHÃO.

03
O EMPRESÁRIO MARCO SILVA E A ESPOSA JOSY CORREIA 

(GRUPO TERRA VIDA, UMA REFERÊNCIA EM SEGURO E 
PLANOS DE SAÚDE), RECEBEM O PRÊMIO NOBRE 2021, PELO 

DESTACADO TRABALHO.

04
 AO LADO DO MARIDO, DRA. LETÍCIA DANTAS, QUE É 

ESPECIALISTA EM HARMONIZAÇÃO FACIAL, RECEBE O 
PRÊMIO NOBRE 2021 DAS MÃOS DE MADALENA NOBRE.

05
RAQUEL ARCANJO E ALCIONE ARCANJO (ARQUIVAR), 
RECEBEM O PRÊMIO NOBRE 2021, PELO DESTACADO 

TRABALHO EM GESTÃO INTELIGENTE DE DOCUMENTOS.

06 
ENTRE O AMIGO, ARIONE DINIZ, O CASAL EDNEI VIÉGAS E 
LINDALVA LIMA REIS, COMEMORAM O SUCESSO DA ÓTICA 

VEJA, RECONHECIDO PELO PRÊMIO NOBRE 2021.

07 
COM A FILHA, LARA NOS BRAÇOS, MILENA NOBRE 

RECEBEU O PRÊMIO NOBRE, POR EMPREENDER NA NOBRE 
SEMIJÓIAS.

08
REFERÊNCIA NA ÁREA DA ODONTOLOGIA, DRA. ANDRÉA 
GALVÃO, RECEBEU O PRÊMIO NOBRE 2021 DAS MÃOS DO 

MARIDO, JACOB MONTEIRO.

09 
REPRESENTANDO O GRUPO RESIDENCIAL RECEPÇÕES, 
OS IRMÃOS, AMÉRICO, ADRIANA E DANIELA, RECEBEM 
O PRÊMIO NOBRE 2021, PELO DESTAQUE REGIONAL EM 

SRVIÇOS DE BUFFET.

10 
O CABELEREIRO E EMBAIXADOR DA BELEZA NO 

MARANHÃO (SALÃO PATRÍCIA SAMPAIO CONCEPT – 
BEQUIMÃO), CÉSAR DINIZ, RECEBE O PRÊMIO NOBRE 2021, 

AO LADO DA ESPOSA, PATRÍCIA SAMPAIO.

11 
 REPRESENTANDO A GRÁFICA E EDITORA LUCENA, LUIZ 
LUCENA RECEBE O PRÊMIO NOBRE 2021, AO LADO DA 

NOIVA, ANEIA DO VALE MARINHO.

12 
COM VINHOS E PROSECCOS SELECIONADOS 

ESPECIALMENTE PARA O PRÊMIO NOBRE 2021, 
ALMISTRON MARINHO E SEU FILHO, FRANCISCO MARINHO, 

COMEMORAM AS CONQUISTAS DA AMO VINHO.

PRÊMIO NOBRE 2021
CREDIBILIDADE – 

MÉRITO – SUCESSO

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12



Responsáveis: Celio Sergio
E-mail: celiosergio@hotmail.com

São Luís, sábado e domingo 11 e 12 dezembro de 2021

16

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

15ª EDIÇÃO 
DO PRÊMIO NOBRE 

A mais importante 
Cerimônia de 

Homenagens do 
Maranhão 

Sucesso Total: A programação da 15ª edição do Prêmio 
Nobre cumpriu todos os novos protocolos de saúde e se des-
tacou, pelo glamour dos eventos assinados pela idealizadora, 
a apresentadora de TV e Colunista Social, Madalena Nobre.

A cerimônia aconteceu no dia 08 (quarta-feira) nos salões 
do Espaço Residencial – São Luis, e reuniu os principais no-
mes de autoridades, empresas e profissionais, que através 
de seu empreendedorismo e gestão, se destacam no cenário 
regional, em suas áreas de atuação e negócios. 

Madalena Nobre aproveitou a noite, para apresentar algu-
mas novidades, entre elas, a edição 03 da Revista Nobre, que 
trará a cobertura completa e todos detalhes dessa edição do 
evento e será toda produzida, pela Gráfica e Editora Lucena.

Após a cerimônia, foi servido um suculento jantar e su-
biram ao palco, o DJ Speto com seus robôs e bailarinos, e a 
Banda Kayambá. Conheça alguns dos homenageados, atra-
vés das fotos de Leo Lima.

13 
AS EMPRESÁRIAS, AGLAI ESTER E AGLAI FERNANDA (MÃE E 

FILHA), RECEBERAM O PRÊMIO NOBRE POR EMPREENDER NA 
ALICE SALAZAR STORES.

14 
FELIZ E AO LADO DA MÃE, A PUBLICITÁRIA, RAFAELA MENDES 
DA AGÊNCIA ENTER DIGITAL, RECEBE O PRÊMIO NOBRE 2021.

15 
 A EMPRESÁRIA, DORIANE E O MARIDO AGLISON DE PAULA, 

ESTÃO NA FRENTE DA BENDITAS MODA FEMININA, QUE ESTÁ 
ENCANTANDO O SEU PÚBLICO MA MAC CENTER.

16 
 JOSILÂNIA DELFINO E LEANDRO OLIVEIRA, RECEBEM O TROFÉU 

NOBRE REPRESENTANDO A FILIAL DA COMPASSO MÍDIA 
EXTERIOR DE SÃO LUIS.

17 
O DR. LÚCIO HENRIQUE GOMES SÁ, RECEBE O PRÊMIO NOBRE 
REPRESENTANDO O ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA, DRA. ANA 

BRANDÃO.

18 
MARA SANTANA – IMPERIAL BARTENDER É DESTAQUE DO ANO 

EM DRINKS E COQUETELARIA NO MARANHÃO.

19 
COM UMA ATUAÇÃO BRILHANTE, A VEREADORA E PRES. DA 
CÂMARA DE VEREADORES DE PALMEIRÂNDIA – MA, RAYSSA 

CAMPOS RECEBEU O PRÊMIO NOBRE 2021.

20 
COM UM SHOW ELETRIZANTE APÓS A CERIMÔNIA, ROGERIO 

BARROS DA BANDA KAYAMBÁ, RECEBEU O PRÊMIO NOBRE 2021, 
COMO MELHOR ATRAÇÃO MUSICAL DO MARANHÃO EM 2021.

21 
COM A MELHOR ESTRUTURA PARA SHOWS DO MARANHÃO, A 
REPRISE SONORIZAÇÕES, FOI REPRESENTADA POR LEYANE 

FERREIRA COSTA NA CERIMÔNIA DE PREMIAÇÃO.

22 
O CONTADOR BRUNO LOPES, RECEBEU O PRÊMIO NOBRE 2021, 

PELA AVANTI SOLUÇÕES EMPRESARIAIS.

23 
EDNA SILVA DA ES CAKE DESIGNER, É DESTAQUE DO ANO                   

E RECEBEU O PRÊMIO NOBRE 2021.

O CASAL MARCOS DAVI E MADALENA NOBRE, COMEMORAM O 
SUCESSO DO PRÊMIO NOBRE, QUE CHEGA A SUA 15ª EDIÇÃO.


