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Aprovada a
Lei da Cachaça
O vice-presidente exe-
cutivo da Federação as 
Indústrias do Estado 
do Maranhão (FIEMA), 
Celso Gonçalo, acom-
panhado do presidente 
do Sindicato das Indús-
trias de Bebidas, Refri-
gerantes, Água Mineral 
e Aguardente do Estado 
do Maranhão (Sindibe-
bidas), Jorge Luís Fortes, 
e técnicos da Federação, 
estiveram na Assembleia 
Legislativa do Maranhão 
(Alema),  onde reuniram 
com o presidente do ór-
gão, Othelino Neto, e com 
os deputados estaduais 
presentes, para agradecer 
pela aprovação dos pro-
jetos de lei que estabe-
lecem padrão de identi-
dade e características do 
processo de elaboração 
da tiquira e da cachaça 
do Maranhão. 

NOSSOS TELEFONES:  REDAÇÃO 982320262   •   COMERCIAL 991151624   •   CAA - CENTRAL DE ATENDIMENTO AO ASSINANTE 991445645  

Congresso libera R$ 5,7 bilhões 
para o Fundo Eleitoral

Maranhão ganha primeiro posto para carregamento 
de veículos elétricos no Parque Rangedor

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO OPORTUNIDADE

Verdão, Fla e Galo devem ser cabeças de chave
Estreia de Caio Borralho é 

adiada para janeiro

MPF combate extração 
ilegal em terra indígena 

em Imperatriz

Succession: o jogo dos 
tronos atualizado
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O país que voltou ao mapa da fome e que o governo alega falta de recursos para atender os mais pobres, o Congresso derrubou 
o veto do presidente Jair Bolsonaro (PL) ao aumento do Fundo Eleitoral para 2022 de R$ 2,1 bilhões para R$ 5,7 bilhões.
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MARANHENSE NO UFCSORTEIO LIBERTADORES
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Nelsinho Piquet recebe título 
de “Cidadão Maranhense”

O empresário e piloto de corridas Nelson Ângelo Piquet, o 
Nelsinho Piquet, filho do tricampeão mundial de Fórmula 1, 
Nelson Pìquet, foi condecorado pela Assembleia Legislativa 
do Maranhão, em sessão solene realizada na última sexta-
feira (17), com o título de ‘Cidadão Maranhense’, outorgado 
por meio do Projeto de Resolução Legislativa 21/2021, de 
autoria do deputado Duarte Júnior (PSB). PÁGINA 3
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Duas prefeituras 
abrem 627 vagas 

em seletivos
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Com apoio do Centrão e de partidos de oposição, Congresso confirma verba turbinada
para financiar as campanhas ao pleito de 2022

ELEIÇÕES 2022

Congresso libera R$ 5,7 bi
para o Fundo Eleitoral

N
o país que vol tou ao ma pa
da fo me e em que o go ver no
ale ga fal ta de re cur sos pa ra
aten der os mais po bres, o

Con gres so der ru bou o ve to do pre si- 
den te Jair Bol so na ro (PL) ao au men to
do Fun do Elei to ral pa ra 2022 de R$ 2,1
bi lhões pa ra R$ 5,7 bi lhões. O che fe do
Exe cu ti vo re jei tou a ele va ção, em
agos to, sob o ar gu men to de que cau- 
sa ria pro ble mas fis cais pa ra a União.

Na ses são do Con gres so, de pu ta dos
e se na do res se po si ci o na ram em pe so
pa ra man ter o fun do elei to ral tur bi na- 
do. Na Câ ma ra, fo ram 317 a fa vor da
der ru ba da do ve to pre si den ci al con- 
tra 146. No Se na do, 53 a 21. Tan to par- 
ti dos da ba se do go ver no quan to da
opo si ção aju da ram na que da do ve to
(leia Sai ba mais).

O se na dor Ales san dro Vi ei ra (Ci da- 
da nia-SE) foi um dos que se co lo ca- 
ram con tra o au men to do fun do elei- 
to ral. Ele dis se ter si do elei to pa ra o
car go gas tan do me nos de R$ 100 mil,
por meio de do a ções de pes so as fí si- 
cas. “Eu não es cu to uma pa la vra dos
lí de res par ti dá ri os no sen ti do de ba ra- 
te ar a cam pa nha, re du zir cus tos, se
apro xi mar do elei tor; só es sa con ver sa
de que são ne ces sá ri os bi lhões de re- 
ais do nos so bol so pa ra fi nan ci ar can- 
di da tu ras es pa lha das pe lo país, sem

Par la men ta res do PT evi ta ram fa lar
so bre o va lor do fun do elei to ral e ape- 
nas res sal ta ram a ne ces si da de do fi- 
nan ci a men to pú bli co de cam pa nhas.
Foi o ca so do se na dor Je an Paul Pra tes
(PT). “Nos so con cei to em re la ção ao
fun do elei to ral é de que ele é ne ces sá- 

rio, sim, con vic ta men te, pa ra o exer cí- 
cio da de mo cra cia no nos so país. (…)
Ho je, pre ci sa mos do fi nan ci a men to
pú bli co com as su as li mi ta ções, mas
de mo cra ti ca men te aces sí vel aos can- 
di da tos sem ou com pos ses fi nan cei- 
ras”, dis se.

Na Câ ma ra, o PSol de fen deu a ne- 
ces si da de do fi nan ci a men to pú bli co,
mas cri ti cou os no vos va lo res. “Nós,
di fe ren te men te do No vo, com to do o
res pei to, de fen de mos fun do pú bli co
pa ra cam pa nha, fi nan ci a men to pú- 
bli co de cam pa nha, por que is so é for- 
ta le cer a de mo cra cia. (…) Mas nós di- 
ver gi mos do va lor di re ci o na do ao fun- 
do de cam pa nha. O va lor que es tá co- 
lo ca do, ho je, gi ra em tor no de qua se
R$ 6 bi lhões”, afir mou Ta li ria Pe tro ne
(PSol-RJ).

De acor do com o vi ce-pre si den te
da Câ ma ra, Mar ce lo Ra mos (PL-AM),
o fa to de o PL, no va si gla de Bol so na- 
ro, ter vo ta do pe la der ru ba da do ve to
“só sur pre en de a quem se dei xou en- 
ga nar”. “O par ti do do pre si den te Bol- 
so na ro e to da a ba se do pre si den te foi
que mo bi li zou e ar ti cu lou pe la der ru- 
ba da do ve to do fun do elei to ral”, sus- 
ten tou ele, que já anun ci ou que dei xa- 
rá a si gla jus ta men te por cau sa da fi li- 
a ção do che fe do Exe cu ti vo.

O va lor do Fun do Elei to ral, no en- 
tan to, ain da pre ci sa ser apro va do pe la
Co mis são Mis ta de Or ça men to
(CMO), que mar cou a vo ta ção do re la- 
tó rio pa ra se gun da-fei ra.

O par ti do No vo an te ci pou que pre- 
ten de ju di ci a li zar o as sun to. “O No vo
não vê ou tra saí da se não aci o nar o Su- 

pre mo Tri bu nal Fe de ral (SRF), ques ti- 
o nan do es se va lor ir res pon sá vel apro-
va do pe los par la men ta res, que pre fe-
rem des ti nar bi lhões pa ra po lí ti cos
em vez de in ves tir em saú de, se gu ran- 
ça pú bli ca e edu ca ção, que nos so país
tan to pre ci sa nes te mo men to de cri- 
se”, diz a si gla, em no ta. A le gen da
clas si fi cou a quan tia de “pre sen te de
Na tal imo ral que os par la men ta res se
de ram”.

Com qua se R$ 6 bi lhões, os po lí ti-
cos te rão o mai or fun do elei to ral da
his tó ria. Nas elei ções de 2018, par ti- 
dos re ce be ram R$ 1,7 bi lhão pa ra as
cam pa nhas.

Na ava li a ção de Gil Cas tel lo Bran co,
se cre tá rio-ge ral da ONG Con tas Aber-
tas, a der ru ba da do ve to evi den cia
que o Con gres so es tá mais pre o cu pa-
do com a ques tão elei to ral do que
com a res pon sa bi li da de fis cal. “A tí tu- 
lo de com pa ra ção, R$ 5,7 bi lhões cor-
res pon dem à so ma dos or ça men tos
in te grais do Mi nis té rio do Meio Am bi- 
en te (R$ 3,1 bi lhões) e do Tu ris mo (R$
2,4 bi lhões). Os va lo res cons tam do
pro je to de lei do Or ça men to da União
pa ra 2022”, pon tu ou.

O eco no mis ta clas si fi cou o mo vi- 
men to co mo um “acin te” e “es cár nio”,
já que a es tra té gia foi vo tar o au men to
na re ta fi nal do ano. “Apro vam es se va-
lor ab sur do às vés pe ras do Na tal e do
re ces so do Con gres so, pa ra que a re- 
per cus são se ja a me nor pos sí vel”, re-
pro vou. “Na pró xi ma se ma na, pro va-
vel men te, se rão in cor po ra dos ao Or- 
ça men to de 2022 cer ca de R$ 16 bi- 
lhões de emen das do re la tor”.

JUDICIÁRIO

Fachin e Moraes vão comandar TSE no ano das eleições

OS MAGISTRADOS FICARÃO COM A RESPONSABILIDADE DE DEFENDER O PLEITO DOS EFEITOS DAS FAKE NEWS

O mi nis tro An dré Men don ça, do
Su pre mo Tri bu nal Fe de ral (STF), foi
sor te a do, on tem, pa ra re la tar três di- 
fe ren tes no tí ci as-cri me con tra o pre- 
si den te Jair Bol so na ro por ter ad mi ti- 
do que in ter fe riu no Ins ti tu to do Pa- 
trimô nio His tó ri co e Ar tís ti co Na ci o- 
nal (Iphan) a fim de fa vo re cer o em- 
pre sá rio Lu ci a no Hang, seu apoi a dor.
Bol so na ro po de ser pro ces sa do por
pre va ri ca ção e ad vo ca cia ad mi nis tra- 
ti va.

As ações são de au to ria dos se na do- 
res Ran dol fe Ro dri gues (Re de-AP) e
Ales san dro Vi ei ra (Ci da da nia-SE), e
da de pu ta da fe de ral Na ta lia Bo na vi- 
des (PT-RN). Na úl ti ma quar ta-fei ra,
du ran te dis cur so re a li za do no even to
Mo der ni za Bra sil, re a li za do na Fe de- 
ra ção das In dús tri as do Es ta do de São
Pau lo (Fi esp), Bol so na ro con fes sou

ter man da do “ri par” ser vi do res da au- 
tar quia que es ta ri am di fi cul tan do a
re a li za ção de um em pre en di men to de
Hang.

“To mei co nhe ci men to que uma
pes soa co nhe ci da, o Lu ci a no Hang,
es ta va fa zen do mais uma obra e apa- 
re ceu um pe da ço de azu le jo nas es ca- 
va ções. Che gou o Iphan e in ter di tou a
obra. Li guei pa ra o mi nis tro da pas ta
(Mar ce lo Ál va ro Antô nio, à épo ca ti tu- 
lar do Tu ris mo) e per gun tei: ‘Que trem
é es se?’ Por que eu não sou tão in te li- 
gen te co mo meus mi nis tros. ‘O que é
Iphan, com PH?’ Ex pli ca ram pa ra
mim, to mei co nhe ci men to, ‘ri pei’ to- 
do mun do do Iphan. Bo tei ou tro ca ra
lá. O Iphan não dá mais dor de ca be ça
pa ra a gen te”, dis se Bol so na ro.

Na li ve na úl ti ma quin ta-fei ra, o
pre si den te ten tou de fen der a in ter fe- 

rên cia no Iphan. “Man dei in ves ti gar e
che guei à con clu são de que o pes so al
do Iphan te ria que ser tro ca do. Vo cês
vo tam no pre si den te pa ra dei xar tu do
co mo es tá ou pa ra mu dar al gu ma coi- 
sa?”, in da gou.

Na ação mo vi da por Ran dol fe, ele
clas si fi ca co mo in com pa tí vel a “de-
mons tra ção pa tri mo ni a lis ta do pre si-
den te, que pa re ce não ver qual quer
di fe ren ça en tre seus in te res ses pes so- 
ais”. Já a de Ales san dro Vi ei ra sa li en ta
que “a de cla ra ção do pre si den te da
Re pú bli ca, por si só, já in di ca a su pos- 
ta prá ti ca do cri me de ad vo ca cia ad- 
mi nis tra ti va, ao pa tro ci nar in te res ses
pes so ais e pri va dos na ges tão da má- 
qui na pú bli ca. Tal sus pei ta fi ca ain da
em mai or evi dên cia quan do ve ri fi ca- 
do que efe ti va men te hou ve exo ne ra- 
ções no ór gão no mes mo pe río do”.

MEIO AMBIENTE

Weber suspende decreto
que esvaziou o Conama

O DECRETO FOI ASSINADO POR BOSONARO NO ANO PASSADO

DA.PRESS

A mi nis tra Ro sa We ber, do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral
(STF), sus pen deu o de cre to do pre si den te Jair Bol so na ro
que di mi nuiu a par ti ci pa ção da so ci e da de ci vil no Con- 
se lho Na ci o nal do Meio Am bi en te (Co na ma). 

En tre ou tras atri bui ções, o Co na ma é res pon sá vel por
es ta be le cer nor mas pa ra o li cen ci a men to de ati vi da des
po ten ci al men te po lui do ras, de ter mi nar a re a li za ção de
es tu dos das al ter na ti vas e das pos sí veis con seqüên ci as
am bi en tais de pro je tos pú bli cos ou pri va dos, de ter mi- 
nar, me di an te re pre sen ta ção do IBA MA, a per da ou res- 
tri ção de be ne fí ci os fis cais con ce di dos pe lo Po der Pú bli- 
co e ava li ar re gu lar men te a im ple men ta ção e a exe cu ção
da po lí ti ca e nor mas am bi en tais do país, es ta be le cen do
sis te mas de in di ca do res.

O de cre to foi as si na do pe lo pre si den te em maio do
ano pas sa do. Com 96 ti tu la res, o nú me ro de par ti ci pan- 
tes foi re du zi do pa ra 23 mem bros res pec ti va men te con- 
tan do com o até en tão pre si den te do con se lho, Ri car do
Sal les, ex-mi nis tro do Meio Am bi en te. No úl ti mo dia 14,
o Su pre mo Tri bu nal Fe de ral (STF) de cla rou in cons ti tu- 
ci o nal a re so lu ção a res pei to das re gras so bre de li mi ta- 
ção de áre as de pro te ção per ma nen te no li to ral e ao re- 
dor de re pre sas.

Com a de ci são da ma gis tra da, vol ta ram a va ler as re- 
so lu ções que es ta be le ci am fai xas de pro te ção ao re dor
de re ser va tó ri os e de res tin gas e man gue zais. Fi ca ram
res tau ra das em de fi ni ti vo as re gras fi xa das an te ri or- 
men te pe lo con se lho pa ra o li cen ci a men to de em pre en- 
di men tos de ir ri ga ção; os pa râ me tros, de fi ni ções e li mi- 
tes de Áre as de Pre ser va ção Per ma nen te de re ser va tó ri- 
os ar ti fi ci ais e que ins ti tui a ela bo ra ção obri ga tó ria de
pla no am bi en tal de con ser va ção e uso do seu en tor no.
Em mar ço, a Cor te adi ou a de ci são so bre a re du ção do
nú me ro de in te gran tes no Con se lho Na ci o nal do Meio
Am bi en te (Co na ma). O jul ga men to foi in ter rom pi do
por um pe di do de vis ta do mi nis tro Nu nes Mar ques.

STF

Mendonça relatará três
ações contra Bolsonaro

BOLSONARO PODE SER PROCESSADO POR PREVARICAÇÃO

O mi nis tro An dré Men don ça, do Su pre mo Tri bu nal
Fe de ral (STF), foi sor te a do pa ra re la tar três di fe ren- 
tes no tí ci as-cri me con tra o pre si den te Jair Bol so na- 
ro por ter ad mi ti do que in ter fe riu no Ins ti tu to do Pa- 
trimô nio His tó ri co e Ar tís ti co Na ci o nal (Iphan) a fim de
fa vo re cer o em pre sá rio Lu ci a no Hang, seu apoi a dor.
Bol so na ro po de ser pro ces sa do por pre va ri ca ção e ad- 
vo ca cia ad mi nis tra ti va.

As ações são de au to ria dos se na do res Ran dol fe Ro- 
dri gues (Re de-AP) e Ales san dro Vi ei ra (Ci da da nia-SE), e
da de pu ta da fe de ral Na ta lia Bo na vi des (PT-RN). Na úl ti- 
ma quar ta-fei ra, du ran te dis cur so re a li za do no even to
Mo der ni za Bra sil, re a li za do na Fe de ra ção das In dús tri as
do Es ta do de São Pau lo (Fi esp), Bol so na ro con fes sou ter
man da do “ri par” ser vi do res da au tar quia que es ta ri am
di fi cul tan do a re a li za ção de um em pre en di men to de
Hang.

Na li ve na úl ti ma quin ta-fei ra, o pre si den te ten tou de- 
fen der a in ter fe rên cia no Iphan. “Man dei in ves ti gar e
che guei à con clu são de que o pes so al do Iphan te ria que
ser tro ca do. Vo cês vo tam no pre si den te pa ra dei xar tu do
co mo es tá ou pa ra mu dar al gu ma coi sa?”, in da gou.

Na ação mo vi da por Ran dol fe, ele clas si fi ca co mo in- 
com pa tí vel a “de mons tra ção pa tri mo ni a lis ta do pre si- 
den te, que pa re ce não ver qual quer di fe ren ça en tre seus
in te res ses pes so ais”. Já a de Ales san dro Vi ei ra sa li en ta
que “a de cla ra ção do pre si den te da Re pú bli ca, por si só,
já in di ca a su pos ta prá ti ca do cri me de ad vo ca cia ad mi- 
nis tra ti va, ao pa tro ci nar in te res ses pes so ais e pri va dos
na ges tão da má qui na pú bli ca. Tal sus pei ta fi ca ain da
em mai or evi dên cia quan do ve ri fi ca do que efe ti va men- 
te hou ve exo ne ra ções no ór gão no mes mo pe río do”.

São Luís, segunda-feira, 20 de dezembro de 2021

https://banca.oimparcial.com.br/
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Durante a ação conjunta realizada do dia 13 foram apreendidas duas motosserras e
uma motocicleta, dois caminhões madeireiros e um trator foram inutilizados.

Pai xão

Tra je tó ria

FISCALIZAÇÃO

MPF combate extração
ilegal em terra indígena

O
Mi nis té rio Pú bli co Fe de ral
(MPF), em con jun to com a
Po lí cia Ro do viá ria Fe de ral
(PRF), o Ins ti tu to Bra si lei ro

do Meio Am bi en te (Iba ma) e o Cen tro
Tá ti co Aé reo (CTA) em Im pe ra triz, re- 
a li za ram no úl ti mo dia 13 de de zem- 
bro, ação de fis ca li za ção na ter ra in dí- 
ge na Ba cu ri zi nho, lo ca li za da no mu- 
ni cí pio de Gra jaú (MA), no qual fo ram
iden ti fi ca dos di ver sos pon tos de des- 
ma ta men to e in ten sa ati vi da de nos
ra mais ma dei rei ros. A ati vi da de fis ca- 
li za tó ria mar ca o en cer ra men to da
Ope ra ção “Lig num”, que te ve iní cio
no dia 1º de de zem bro

Du ran te a ação

con jun ta re a li za da do

dia 13 fo ram

apre en di das du as

mo tos ser ras e uma

mo to ci cle ta, dois

ca mi nhões ma dei rei ros

e um tra tor fo ram

inu ti li za dos. 

Além dis so, o prin ci pal acam pa- 
men to den tro da Ter ra In dí ge na (TI)
foi iden ti fi ca do e des truí do. No que

diz res pei to à ação fis ca li za tó ria, o su- 
por te aé reo da CTA (Cen tro Tá ti co Aé- 
reo) foi es sen ci al pa ra o su ces so da
ação.

Sai ba mais – A ope ra ção ba ti za da
de “Lig num”, em re fe rên cia ao ter mo
“ma dei ra” em la tim. O MPF atua em
con jun to com 11 ins ti tui ções, com o
in tui to de com ba ter cri mes am bi en- 
tais, fis cais e a vi o la ção dos Di rei tos
Hu ma nos no Ma ra nhão.

O Mi nis té rio Pú bli co Fe de ral e a Po- 
lí cia Ro do viá ria Fe de ral re a li za ram,
de 1º a 14 de de zem bro, a Ope ra ção
Lig num no Es ta do do Ma ra nhão.
Além do MPF e da PRF, par ti ci pa ram
da ope ra ção: Po lí cia Fe de ral, Mi nis té- 
rio Pú bli co do Tra ba lho no Ma ra nhão,
SIT (ins pe ção do tra ba lho – Mi nis té rio
do Tra ba lho e Pre vi dên cia), Ins ti tu to
Bra si lei ro do Meio Am bi en te e dos Re- 
cur sos Na tu rais Re no vá veis (IBA MA –
Ma ra nhão e Pi auí), Ins ti tu to Chi co
Men des de Con ser va ção da Bi o di ver- 
si da de (ICM Bio), Agên cia Na ci o nal de
Mi ne ra ção – ANM, Re cei ta Fe de ral,
Se cre ta ria de Es ta do da Fa zen da do
Ma ra nhão – Se faz, Agên cia Es ta du al
de De fe sa Agro pe cuá ria do Ma ra nhão
(Aged) e Exér ci to bra si lei ro. Quan to
ao com ba te aos cri mes am bi en tais, a
ope ra ção apre en deu um to tal de
956,94 m³ de ma dei ra na ti va, cu jos
trans por tes eram re a li za dos sem
apre sen ta ção de do cu men to de ori- 
gem flo res tal.

Du ran te as ações hou ve in clu si ve o
res ga te de tra ba lha do res em con di- 
ções aná lo gas a de es cra vo. As ma dei- 
ras apre en di das se rão fis ca li za das pe- 
lo Iba ma e pe la Se cre ta ria Es ta du al do
Meio Am bi en te e Re cur sos Na tu rais

do Ma ra nhão (Se ma) e se rão en tre- 
gues às co mu ni da des im pac ta das di- 
re ta men te por con fli tos so ci o am bi en- 
tais. Pa ra is so, as co mu ni da des se rão
se le ci o na das de acor do com a re la ção
de aten di men to fei ta pe la Co mis são
Es ta du al de Pre ven ção à Vi o lên cia no
Cam po e na Ci da de (CO ECV).

Já a ou tra par te se rá des ti na da a Se- 
cre ta ria de Es ta do de Ad mi nis tra ção
Pe ni ten ciá ria (Se ap), que por meio do
pro je to de res so ci a li za ção de con fec- 
ção de mó veis, irá pro du zir e en tre gar
as pe ças a co mu ni da des tra di ci o nais
no es ta do, em es pe ci al às ví ti mas da
ex tra ção ile gal de ma dei ras.

A pro cu ra do ra da Re pú bli ca An ne
Ca ro li ne (co or de na do ra da Fren te de
Pro te ção In te gra da do Ma ra nhão –
FPI MA), que es tru tu rou a Ope ra ção
LIG NUM jun ta men te com o an te ri or
Su pe rin ten den te da PRF no es ta do,
Ag nal do do Nas ci men to Fi lho, des ta- 
cou que “re sul ta dos tão ex pres si vos só
fo ram al can ça dos em de cor rên cia das
par ce ri as fei tas, im por tan do res sal tar
que es sa foi só a pri mei ra de mui tas
ações con jun tas que es tão pre vis tas
pa ra o pró xi mo ano”.

Por fim, in te res san te en fa ti zar que
no cur so da Ope ra ção no vas par ce ri as
fo ram es ta be le ci das, con tan do-se ho- 
je tam bém com o apoio da Se cre ta ria
de Es ta do do Meio Am bi en te e Re cur- 
sos Na tu rais – SE MA, Se cre ta ria de Es- 
ta do de Ad mi nis tra ção Pe ni ten ciá ria –
SE AP, Se cre ta ria de Se gu ran ça Pú bli ca
do Es ta do do Ma ra nhão – SSP, Ba ta- 
lhão de Po lí cia Am bi en tal – BPA e De- 
par ta men to Na ci o nal de In fra es tru tu- 
ra de Trans por tes – DNIT pa ra as fu tu- 
ras ações con jun tas.

RECONHECIMENTO

Nelsinho Piquet recebe título de “Cidadão Maranhense”

TÍTULO DE “CIDADÃO MARANHENSE”,  FOI OUTORGADO POR MEIO DO PROJETO  DE  DEPUTADO DUARTE JÚNIOR

O em pre sá rio e pi lo to de cor ri- 
das Nel son Ân ge lo Pi quet, o Nel si nho
Pi quet, fi lho do tri cam peão mun di al
de Fór mu la 1, Nel son Pìquet, foi con- 
de co ra do pe la As sem bleia Le gis la ti va
do Ma ra nhão, em ses são so le ne re a li- 
za da na úl ti ma sex ta-fei ra (17), com o
tí tu lo de ‘Ci da dão Ma ra nhen se’, ou- 
tor ga do por meio do Pro je to de Re so- 
lu ção Le gis la ti va 21/2021, de au to ria
do de pu ta do Du ar te Jú ni or (PSB).

O par la men tar jus ti fi cou a pro po si- 
tu ra des ta can do que Nel si nho Pi quet
te ve seu pri mei ro vín cu lo com o Ma- 
ra nhão aos 10 anos de ida de, quan do
seu pai es te ve em Im pe ra triz par ti ci- 
pan do de uma cor ri da de Kart. Aos 13,
ele fez uma vi a gem de qua dri ci clo de
For ta le za até Bar rei ri nhas, iden ti fi- 
can do-se, de fi ni ti va men te, com o es- 
ta do. “Nel si nho apai xo nou-se pe lo
Ma ra nhão e cons truiu sua pri mei ra
ca sa em San to Ama ro, nos Len çóis
Ma ra nhen ses. Sua pre sen ça fez com
que a re gião pas sas se a cha mar a
aten ção de fi gu ras in ter na ci o nais

ilus tres, co mo o cam peão mun di al de
Fór mu la 1, Lewis Ha mil ton. Ele pro- 
pa ga o no me do Ma ra nhão pa ra o
mun do. Além dis so, de sen vol ve ações
em de fe sa do meio am bi en te e dos
ani mais”, dis se Du ar te Jú ni or.

Na ce rimô nia, Nel si nho Pi quet
con tou que pas sa a mai or par te do
tem po em sua re si dên cia de San to
Ama ro e já con quis tou ami gos na ci- 
da de. Ele re ve lou que se apai xo nou à
pri mei ra vis ta pe las be le zas exu be- 
ran tes e na tu rais do Ma ra nhão. “Sou
um de fen sor do meio am bi en te e dos
ani mais. Es pe ro que, em bre ve, te nha- 
mos uma clí ni ca ve te ri ná ria na que la
re gião”, dis se.

Com po nen te da me sa de hon ra da
so le ni da de, o de sem bar ga dor Jo sé de
Ri ba mar Froz So bri nho dis se ser ami- 
go e vi zi nho de Nel si nho Pi quet em
San to Ama ro. Pa ra ele, a As sem bleia
Le gis la ti va pres ta uma jus ta ho me na- 
gem ao pi lo to. “Nel si nho é uma fi gu ra

de des ta que na ci o nal e que vem de-
mons tran do amor pe lo Ma ra nhão.
Pe la for ça do seu no me e ta len to, aca- 
ba se trans for man do em um pu bli ci- 
tá rio da que le po lo tu rís ti co ma ra- 
nhen se”, en fa ti zou.

O de pu ta do Fá bio Bra ga (So li da ri e- 
da de) des ta cou que Nel si nho Pi- 
quet hon ra o Ma ra nhão com es se tí tu-
lo. “Ele me re ce e se tor na um ilus tre
con ter râ neo, uma vez que pro pa ga o
nos so tu ris mo in ter na ci o nal men te e a
cus to ze ro”, fri sou o par la men tar.

Nel son Ân ge lo Pi quet nas ceu em
Hei del berg, na Ale ma nha, quan do
seu pai dis pu ta va o cir cui to de Fór- 
mu la 1 na que le país. Com o au to mo- 
bi lis mo no san gue, deu con ti nui da de
à tra di ção da fa mí lia, ini ci an do a car- 
rei ra no kart sul-ame ri ca no e ob ten-
do su ces so ime di a to na F3 sul-ame ri- 
ca na, que ven ceu em 2002. Atu al men- 
te, ele com pe te na Stock Car.

Bran dão já ga nhou o seu pre sen te do Di no
No el.

  

E a mi sé ria con ti nua no Bra sil.

 

E a Co vid con ti nua com o po vo sem más -
ca ras.
    

E o de sem pre go e a fo me con ti nua co mo
pre sen te pa ra o po vo.

MES MO AS SIM, UM FE LIZ NA TAL PA RA
TO DOS.

E O NA TAL SE RÁ
AS SIM… 
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ANTÔ NIO AU GUS TO RI BEI RO BRAN -
DÃO
Eco no mis ta. Mem bro Ho no rá rio da ACL,
da ALL e da AMCJSP. As so ci a do ao CI -
CEF. Fi li a do à IWA e ao Mo vi men to ELOS
Li te rá ri os.

E D I T O R I A L

Ataque inaceitável à saúde pública
Va ci nar ou não as cri an ças de 5 a 11

anos? O te ma se tor nou uma po lê mi ca
en tre o Pa lá cio do Pla nal to e a Agên cia
Na ci o nal de Vi gi lân cia Sa ni tá ria (An- 
vi sa). Ho je, o Bra sil, no ran king mun- 
di al, ocu pa a se gun da po si ção em nú- 
me ro de mor tes de cri an ças pe la co- 
vid-19 — são qua se 4 mil que per de- 
ram a ba ta lha con tra o no vo co ro na ví- 
rus.  O da do é alar man te, mas o go ver- 
no se re ve la in sen sí vel e se opõe à
imu ni za ção des sa par ce la da po pu la- 
ção. Co lo ca-se con trá rio à aná li se téc- 
ni ca e ci en tí fi ca da equi pe da An vi sa),
que re co men dou, na úl ti ma quin ta-
fei ra (16/12), a apli ca ção da do se
apro pri a da pa ra es sa fai xa etá ria pro- 
du zi da pe la Pfi zer.

Na sua tra di ci o nal li ve das quin tas-
fei ras, o pre si den te Jair Bol so na ro lis- 
tou al guns efei tos ad ver sos da va ci na- 
ção no pú bli co in fan til e dei xou a de- 
ci são pa ra os pais ou res pon sá veis pe- 
las cri an ças. Ame a çou re ve lar o no me
dos téc ni cos da An vi sa que par ti ci pa- 
ram dos es tu dos so bre a vi a bi li da de e
a efi cá cia da va ci na pa ra cri an ças.
Uma op ção pou co res pon sá vel, uma
vez que, há me nos de dois me ses, os
ser vi do res fo ram ame a ça dos de mor- 
te pe los ne ga ci o nis tas apoi a do res do
seu go ver no. Os téc ni cos da An vi sa, na
prá ti ca, po de ri am ser co a gi dos ou

agre di dos pe los ex tre mis tas an ti ci ên- 
cia, com con sequên ci as ini ma gi ná- 
veis. A di re ção da An vi sa e a As so ci a- 
ção dos Ser vi do res (Uni vi sa) con de- 
na ram a ati tu de de Bol so na ro de que- 
rer di vul gar no mes en vol vi dos na
apro va ção da va ci na con tra a co vid-
19 pa ra cri an ças. A ori en ta ção do ór- 
gão re gu la dor não es tá des co la da do
en ten di men to de es pe ci a lis tas ou de
ins ti tui ções que re pre sen tam pe di a- 
tras, pneu mo lo gis tas, in fec to lo gis tas,
que têm li da do com pa ci en tes afe ta- 
dos pe la co vid-19.

Há con sen so de que a va ci na ção é a
op ção mais acer ta da pa ra pro te ger as
cri an ças, as sim co mo ocor reu com os
adul tos. O nú me ro de ca sos e de mor- 
tes — ape sar dos qua se 620 mil óbi tos
pe lo ví rus — pas sou a cair em to do o
país de pois do avan ço da imu ni za ção
de adul tos e jo vens. Di an te da re sis- 
tên cia do Pla nal to, o mi nis tro Ri car do
Lewan dows ki, do Su pre mo Tri bu nal
Fe de ral, aco lheu ação mo vi da pe lo PT,
e deu pra zo de 48 ho ras pa ra que o go- 
ver no ex pli que su as ra zões so bre a va- 
ci na ção de cri an ças.

O mi nis tro da Saú de, Mar ce lo
Quei ro ga, de fen de um de ba te so bre a
imu ni za ção dos pe que nos, com a par- 
ti ci pa ção de es pe ci a lis tas. O com por- 
ta men to do mi nis tro, pa ra não de sa- 

gra dar o pre si den te, é mais uma con- 
tra di ção. A An vi sa é o ór gão fe de ral
que ava lia e au to ri za os me di ca men-
tos e va ci nas que po dem ser usa dos
no país. Por tan to, reú ne cor po téc ni co
ca pa ci ta do e com pro mis sa do com a
saú de pú bli ca. E ja mais dei xou de
sub me ter te mas re le van tes a um am-
plo de ba te com es pe ci a lis tas.

Du ran te es ta pan de mia, a agên cia
mos trou-se ex tre ma men te res pon sá-
vel pa ra a li be ra ção dos imu ni zan tes
que fo ram ofe re ci dos ao país. Pri var as
cri an ças da imu ni za ção é o mes mo
que cons pi rar con tra a vi da des sa par-
ce la da po pu la ção. Sig ni fi ca im pe di-
las de uma con vi vên cia sau dá vel com
seus iguais em am bi en tes co le ti vos,
co mo a es co la, on de es ta ri am ex pos- 
tas à in fec ção ou co mo ati vos trans- 
mis so res da do en ça.

Eu ro pa, Es ta dos Uni dos e vá ri os
paí ses da Amé ri ca La ti na, des de ju-
nho úl ti mo, ini ci a ram a imu ni za ção
na po pu la ção in fan til. Es se pú bli co
não po de ser ob je to de dis pu ta po lí ti-
ca, ide o ló gi ca ou de qual quer ou tra
mo ti va ção. A saú de pú bli ca es tá, ou
pe lo me nos de ve ria es tar, aci ma de in-
te res ses me no res, mes qui nhos ou de
com pre en sões equi vo ca das, que co- 
lo cam o país na con tra mão do ro tei ro
mun di al. Va ci na pa ra cri an ças, sim.

O Brasil e suas experiências de governo

No Bra sil fal tou, sem pre, um pla ne- 
ja men to de lon go pra zo. Os Pla nos
SAL TE, do go ver no Du tra, e o de Me- 
tas, do go ver no Ku bits chek, fo ram ex- 
pe ri ên ci as exi to sas de mé dio pra zo – e
há quem lem bre do Pla no Cru za do,
uma ‘má gi ca’ que du rou pou co -, mas
a des con ti nui da de ad mi nis tra ti va en- 
car re gou-se de se pul tá-las de vez com
re nún cia de Jâ nio Qua dros, em 1961.

Aliás, na mi nha opi nião, pla ne ja- 
men to a lon go pra zo so men te po de rá
vin gar após uma re for ma po lí ti ca que
pror ro gue man da tos, igua lan do-os, e
ha ja elei ções ge rais pa ra to dos os car- 
gos, pa ra um pe río do de seis anos,
proi bi da a re e lei ção. Is so for ta le ce ria
os Par ti dos e fa ria sur gir no vas li de- 
ran ças.

“O par la men ta ris mo im plan ta do
após a re nún cia de Jâ nio não foi con- 
sequên cia de uma de ci são iso la da,
po rém um acor do po lí ti co que ga ran- 
tiu a pos se de João Gou lart, na Pre si- 
dên cia da Re pú bli ca, em meio à cri se
aber ta com a re nún cia do Pre si den te,
de quem era o Vi ce; afi nal, Gou lart,
mem bro do PTB e his to ri ca men te li- 
ga do ao tra ba lhis mo e à fi gu ra de Ge- 
tú lio Var gas, era vis to pe los se to res
con ser va do res co mo um po lí ti co es- 
quer dis ta. Di an te do ve to à sua pos se,
ele acei tou o acor do que lhe ga ran tia a
pre si dên cia, con tu do re ti ra va-lhe
par te dos po de res cons ti tu ci o nais;
um ple bis ci to foi an te ci pa do pa ra ja- 
nei ro de 1963 e, du ran te os qua se dois
anos em que o par la men ta ris mo es te- 

ve em vi gor, o Bra sil te ve três pri mei- 
ros-mi nis tros su ces si va men te Tan- 
cre do Ne ves, Bro cha do da Ro cha e
Her mes Li ma.” (fon te Go o gle, pla ta- 
for ma UOL).

Des se pe río do, a par tir de 1964, fi- 
quei sem vo tar pa ra Pre si den te.
Quan do re tor nei a São Luís, em 1966,
pas sei a ser, de cer ta for ma, tes te mu- 
nha ocu lar da his tó ria: ser vi ao go ver- 
no Sarney, elei to, pas san do por Pe dro
Nei va de San ta na, Nu nes Frei re, João
Cas te lo e Luiz Ro cha, in di ca dos.

Co nhe ci e con vi vi com pes so as ma- 
ra vi lho sas, que aju da ram a afir mar,
apri mo rar e con so li dar meus co nhe- 
ci men tos pro fis si o nais; tam bém tes- 
te mu nhei a ex pan são e o cres ci men to
de São Luís, e tor nei-me pro fes sor
uni ver si tá rio por qua se trin ta anos;
po rém, co mo di zia Fer nan do Pes soa,
que “tu do va le a pe na quan do a al ma
não é pe que na”, ex pe ri men tei tem pos
di fí ceis.

Àque la al tu ra dos acon te ci men tos,
au to ri da des da área econô mi ca fi ze- 
ram o go ver no acre di tar que o sis te ma
fi nan cei ro dos Es ta dos era res pon sá- 
vel pe lo mau em pre go e ges tão de fi ci- 
en te dos re cur sos pú bli cos, ra zão da
gran de cri se que as so la va o País. Se
fos se ver da de, o Bra sil, ho je, não es ta- 
ria me ti do em cri se fis cal mai or do
que aque la.

A par tir de 1963, em ní vel fe de ral,
quan do vo tei pe la vol ta do re gi me
pre si den ci a lis ta, so men te vol tei a vo- 
tar, em 1989, de pois que o Co lé gio
Elei to ral, em 1985, por via in di re ta,
ele geu o Pre si den te e o Vi ce-Pre si den- 
te da Re pú bli ca, Tan cre do Ne ves e Jo- 
sé Sarney, res pec ti va men te; em ní vel
es ta du al, en tre tan to, a par tir de 1987,
vo tei nas elei ções pa ra o go ver na dor
do Es ta do e em to das as ou tras à di- 

ver si da de de car gos.
Des se pe río do de go ver nan tes fe- 

de rais, por via in di re ta, após vin te
lon gos anos de re gi me de ex ce ção, o
Bra sil ten tou re to mar su as tra di ções
de mo crá ti cas cul mi nan do com a edi- 
ção da Cons ti tui ção de 1988, que mais
for ti fi cou o Po der Le gis la ti vo.

Foi as sim, en tão, que, na pri mei ra
elei ção di re ta, em 1989, o can di da to
Fer nan do Col lor, con cor ren do por um
pe que no Par ti do, ven ceu as elei ções à
Pre si dên cia da Re pú bli ca; po rém,
sem mai o res sus ten ta ções po lí ti cas
em um pre si den ci a lis mo de co a li zão,
so freu im pe di men to dois anos de pois
e foi subs ti tuí do pe lo vi ce Ita mar
Fran co.

De pois, su ces si va men te, vo tei nas
elei ções pre si den ci ais de 1994, 1998,
2002, 2006, 2010, e 2014, pe río do mar-
ca do pe lo pre do mí nio de pou cos em
de tri men to de mui tos, e 2018, uma re-
vi ra vol ta ain da à es pe ra de re sul ta dos.

Veio o go ver no de Jair Bol so na ro e
nes ses úl ti mos três anos, sa cri fi ca da
pe la pan de mia do Co vid-19 e su as
mu ta ções, a eco no mia bra si lei ra des- 
co briu a sua tris te re a li da de: mi lhões
de de sem pre ga dos e de po bres vi ven- 
do às cus tas da fi lan tro pia do Es ta do.

O País es tá vi si vel men te des ca pi ta- 
li za do, emi tin do dí vi da pú bli ca, ca da
vez mais ca ra e de cur to pra zo, ape sar
do ‘te to de gas tos’, e ‘quei man do’ as
re ser vas, pa ra ten tar con ter o pre ço do
dó lar e aten der seu cus teio. As elei- 
ções, em 2022, es tão pró xi mas e a lu ta
pe lo po der vai ser re nhi da, e não é im- 
pos sí vel que Bol so na ro se re e le ja.

Com es sa vi vên cia ar ris co di zer: o
Bra sil po de ria ter si do uma mo nar- 
quia par la men tar, co mo na Es pa nha,
ou sim ples men te par la men tar, e as-
sim es ta ria me lhor ser vi do.

DOU GLAS CU NHA

MAR CI AL FA LA DE EMEN DAS

ME LHO RI AS NO TRANS POR TE CO LE TI VO

Apro va da a lei da
ca cha ça

O vi ce-pre si den te exe cu ti vo da Fe de ra ção as In dús tri as do Es- 
ta do do Ma ra nhão (FI E MA), Cel so Gon ça lo, acom pa nha do do
pre si den te do Sin di ca to das In dús tri as de Be bi das, Re fri ge ran tes,
Água Mi ne ral e Aguar den te do Es ta do do Ma ra nhão (Sin di be bi- 
das), Jor ge Luís For tes, e téc ni cos da Fe de ra ção, es ti ve ram na As- 
sem bleia Le gis la ti va do Ma ra nhão (Ale ma),  on de reu ni ram com o
pre si den te do ór gão, Othe li no Ne to, e com os de pu ta dos es ta du- 
ais pre sen tes, pa ra agra de cer pe la apro va ção dos pro je tos de lei
que es ta be le cem pa drão de iden ti da de e ca rac te rís ti cas do pro- 
ces so de ela bo ra ção da ti qui ra e da ca cha ça do Ma ra nhão. A au to- 
ria dos pro je tos é do de pu ta do es ta du al Aris ton Ri bei ro (PSB). Na
opor tu ni da de, os par la men ta res fo ram pre sen te a dos com amos- 
tras de ca cha ças e da ti qui ra pro du zi das no Ma ra nhão.

 
O pre si den te Othe li no Ne to des ta cou a pre sen ça da co mi ti va

da FI E MA, na ses são de li be ra ti va da As sem bleia Le gis la ti va. “Re- 
ce be mos com ale gria a vi si ta da FI E MA, que re pre sen ta o se tor
pro du ti vo, ain da mais tra zen do um pro du to que é fa bri ca do no
Ma ra nhão, co mo a ca cha ça Ca po ti ra, e que tem um pa drão de
qua li da de ele va do. Che guei aqui, e vi, em to das as ban ca das, es ta
lem bran ça, que re pre sen ta, sim bo li ca men te, a boa re la ção que
nós te mos com re pre sen tan tes do em pre sa ri a do e, cla ro, é sem pre
im por tan te que te nha mos es se diá lo go per ma nen te, ou vin do a
opi nião do em pre sa ri a do ma ra nhen se, que é res pon sá vel por
par te im por tan te de nos sa ren da, e dos em pre gos ge ra dos em
nos so Es ta do”.

 

O ve re a dor Mar ci al Li ma (Po de mos) uti li zou a tri bu na da Câ- 
ma ra de São Luís, pa ra fa lar so bre as emen das par la men ta res.
Mar ci al Li ma, que é o lí der do go ver no na Câ ma ra, des ta cou que
vai le var as rei vin di ca ções dos ve re a do res ao exe cu ti vo mu ni ci pal,
pa ra que os re cur sos das emen das da saú de se jam apli ca dos por
meio das in di ca ções dos par la men ta res, pois os ve re a do res co- 
nhe cem a re a li da de de ca da bair ro.

“Eu não te nho dú vi da que a saú de de São Luís pre ci sa des ta Ca- 
sa Le gis la ti va. Há cer ca de dois anos, an tes da pan de mia, o di re tor
da fun da ção Antô nio Di no con ver sou com di ver sos ve re a do res.
Es tá Ca sa fez uma cor ren te, uma uni da de, e des ti nou cer ca de 2
mi lhões em emen das pa ra o hos pi tal Al de no ra Be lo”, dis se.

 

Um con jun to de pro pos tas que tra mi tam na Câ ma ra Mu ni ci- 
pal de São Luís tra tam de ações pa ra me lho ria do trân si to na ca pi- 
tal. Os ve re a do res so li ci tam mais pa ra das de ôni bus, re for mas nos
co le ti vos, au men to da fro ta des tes veí cu los, si na li za ção, en tre ou- 
tros. O ob je ti vo das me di das so li ci ta das é o re for ço à se gu ran ça e
ga ran tia de mais con for to a usuá ri os do trans por te co le ti vo.

A im plan ta ção de um pon to de ôni bus, na Ave ni da dos Por tu- 
gue ses, bair ro Fu ma cê foi so li ci ta da pe lo ve re a dor Ze ca Me dei ros
(Pa tri o ta). A pa ra da de ve rá ser ins ta la da pró xi mo ao es tá dio Gui o- 
ber to Al ves. A pro pos ta foi en ca mi nha da à Pre fei tu ra e à Se cre ta- 
ria Mu ni ci pal de Trân si to e Trans por tes (SMTT). Tam bém de   Ze ca
Me dei ros, ou tros dois re que ri men tos com ações pa ra o trân si to,
tra mi tam. Um so li ci ta um pon to de ôni bus na Ave ni da Se na dor
Vi to ri no Frei re, pró xi mo à Pra ça das Mer cês,no Cen tro His tó ri co;
e ou tro, a trans for ma ção pa ra li nha in te gra da da ro ta Bom Mi la- 
gre/Rua da Paz.

Trans por te mais aces sí vel com im plan ta ção da fro ta Co ru jão,
so li ci tou a ve re a do ra Con ci ta Pin to (PC doB), em re que ri men to.
Os co le ti vos vão aten der a zo na ru ral, nos bair ros São Rai mun do,
Ita pe ra, Ta ja çu a ba e de mais da área. “Já exis ti am os co ru jões, mas,
as em pre sas ti ra ram de ro ta. Fo mos pro cu ra dos pa ra aten der es se
pe di do, pois, a fro ta atu al ro da até 22:30h, mas, tra ba lha do res do
pe río do no tur no sa em mais tar de e fi cam di fi cul ta dos no re tor no
às su as ca sas”, ex pli cou a par la men tar.

São Luís, segunda-feira, 20 de dezembro de 2021
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Até recentemente, Johnson tinha uma grande popularidade, mas atualmente é
questionado por sua própria bancada no Parlamento após vários escândalos

REINO UNIDO

Boris Johnson sofre
dura derrota eleitoral

O
 pri mei ro-mi nis tro do Rei no 
Uni do, Bo ris John son, vi ve 
um in fer no as tral nos es ter- 
to res de 2021. Além de en- 

fren tar uma re be lião den tro do pró- 
prio Par ti do Con ser va dor e de par ti ci- 
par de uma fes ta du ran te o lock down, 
o che fe de go ver no bri tâ ni co so freu 
um du ro re vés na elei ção par ci al ocor- 
ri da na cir cuns cri ção ru ral de North 
Sh ropshi re. 

John son afir mou que as su me a 
“res pon sa bi li da de” pe la der ro ta na 
elei ção lo cal, o que en fra que ce ain da 
mais sua po si ção no mo men to em 
que o país en fren ta o au men to de ca- 
sos da co vid-19. On tem, o Rei no Uni- 
do re gis trou 94.045 no vas in fec ções, 
um re cor de des de o iní cio da pan de- 
mia do co ro ro na ví rus.

Até re cen te men te, John son ti nha 
uma gran de po pu la ri da de, mas atu al- 
men te é ques ti o na do por sua pró pria 
ban ca da no Par la men to após vá ri os 
es cân da los, in fla ção ga lo pan te e o au- 
men to ex po nen ci al dos ca sos de co- 
vid-19 pe la va ri an te ômi cron. A der ro- 
ta em North Sh ropshi re foi o mais re- 
cen te ca pí tu lo da cri se de li de ran ça do 
pre miê. Sem pre con tro la da pe los 
con ser va do res, a cir cuns cri ção pas- 
sou pa ra o Par ti do Li be ral-De mo cra- 
ta, que re ce beu 47% dos vo tos.

He len Mor gan, a can di da ta ven ce- 
do ra, afir mou que os elei to res en vi a- 
ram uma men sa gem “al ta e cla ra” a 
John son de que “o jo go aca bou”. “Seu 
go ver no, di ri gi do pe las men ti ras e 
fan far ro ni ces, te rá que pres tar con- 
tas”, dis se. O pri mei ro-mi nis tro re a-

JOHNSON AFIRMOU QUE ASSUME A “RESPONSABILIDADE” PELA DERROTA NA ELEIÇÃO

JESSICA TAYLOR

giu e dis se que “com to da hu mil da de” 
de ve “acei tar o ve re dic to”. “Sou res- 
pon sá vel por tu do que o go ver no faz e, 
com cer te za, as su mo a res pon sa bi li- 
da de pes so al”, dis se John son. “En ten- 
do per fei ta men te por que as pes so as 
es tão frus tra das”, acres cen tou.

O re vés elei to ral so fri do pe lo lí der 
con ser va dor, de 57 anos, re fle te a ir ri- 
ta ção po pu lar, de acor do com in te- 
gran tes do pró prio Par ti do Con ser va- 
dor. “Os elei to res de North Sh ropshi re 
se can sa ram”, ad mi tiu o pre si den te 
do Par ti do Con ser va dor, Oli ver Dow- 

den. “Pen so que que ri am en vi ar uma 
men sa gem (…) e en ten de mos”, acres- 
cen tou.

O jor nal con ser va dor The Daily Te- 
le graph afir ma que a der ro ta do Par ti- 
do Con ser va dor em uma cir cuns cri-
ção que con tro lou por qua se 200 anos 
é uma “hu mi lha ção” pa ra o pri mei ro-
mi nis tro. Ao mes mo tem po, o jor nal 
de es quer da The Guar di an des ta ca 
que “o ca la mi to so co lap so do apoio 
aos con ser va do res (…) as sus ta rá mui- 
tos de pu ta dos con ser va do res e é pro- 
vá vel que pro vo que per gun tas so bre o 

CONJUNTURA

Trabalhador pode perder multa do FGTS

SEGUNDO PROPOSTA DO GAET,  A MULTA PASSARIA A SER PAGA INTEGRALMENTE AO GOVERNO FEDERAL

O go ver no es tu da o fim do pa ga- 
men to da mul ta de 40% so bre o sal do
do Fun do de Ga ran tia do Tem po de
Ser vi ço (FGTS) aos tra ba lha do res de- 
mi ti dos sem jus ta cau sa. Se gun do
pro pos ta do Gru po de Al tos Es tu dos
do Tra ba lho (Ga et), for ma do por au- 
to ri da des, eco no mis tas e pes qui sa do- 
res, li ga do ao Mi nis té rio do Tra ba lho,
a mul ta pas sa ria a ser pa ga in te gral- 
men te ao go ver no fe de ral. O Ga et foi
cri a do em se tem bro de 2019 pa ra ela- 
bo rar su ges tões pa ra mo der ni zar o
mer ca do de tra ba lho.

“Es se dis po si ti vo, além de as se gu- 
rar a pos si bi li da de de um au men to
nos sub sí di os pú bli cos à pou pan ça
pre cau ci o ná ria dos tra ba lha do res, re- 
ti ra de les qual quer even tu al in cen ti vo
que a apro pri a ção da mul ta pos sa lhe
dar pa ra tro car de tra ba lho”, diz re la- 
tó rio ela bo ra do pe lo gru po. O Mi nis- 
té rio do Tra ba lho e Pre vi dên cia in for- 
mou, em no ta, que o re la tó rio do Ga et

não con ta, ne ces sa ri a men te, com a
con cor dân cia, in te gral ou par ci al, da
pas ta, mas que ana li sa o as sun to. O
mi nis té rio ne gou, ain da, que es te ja
con du zin do uma no va ro da da de re- 
for mas tra ba lhis tas.

Na pro pos ta, que foi en tre gue ao
go ver no em no vem bro, o Ga et tam- 
bém su ge re uni fi car o FGTS e o se gu- 
ro-de sem pre go. No ca so do se gu ro,
atu al men te o tra ba lha dor re ce be do
go ver no até cin co par ce las men sais
de até R$ 1.912. No mo men to da de- 
mis são, es tes re cur sos aju dam a sus- 
ten tar o tra ba lha dor por al guns me- 
ses, até que ele con si ga se re co lo car.
Com a mu dan ça su ge ri da pe lo Ga et, o
tra ba lha dor se ria am pa ra do pe lo
FGTS en gor da do pe los re cur sos do se- 
gu ro-de sem pre go.

“Ao in vés de um be ne fí cio pa go
após a de mis são, os re cur sos des se
pro gra ma (se gu ro de sem pre go) pas- 
sa ri am a ser de po si ta dos no fun do in- 

di vi du al do tra ba lha dor, en quan to
em pre ga do, ao lon go dos seus pri mei-
ros me ses de tra ba lho (por exem plo,
nos pri mei ros 30 me ses)”, ex pli ca o
gru po de es tu dos.

O do cu men to pro põe man ter o de- 
pó si to de 8% do sa lá rio do tra ba lha- 
dor no fun do. Mas a ca da mês tra ba-
lha do, além do que o em pre ga dor já
con tri bui, se ria de po si ta do no fun do
in di vi du al do tra ba lha dor uma con tri-
bui ção pú bli ca.

Pa ra os tra ba lha do res que re ce bem
ape nas um sa lá rio mí ni mo, a con tri-
bui ção de ve ria ser de 16%. Ou se ja,
quan to mai or o sa lá rio do tra ba lha-
dor, me nor de ve rá ser o por cen tu al
de po si ta do. As mu dan ças fo ram re ce- 
bi das com des con fi an ça por ana lis tas.
Pa ra Ca mi lo Ono da Cal das, ad vo ga do
tra ba lhis ta e só cio do es cri tó rio Go- 
mes, Al mei da e Cal das Ad vo ca cia, a
pro pos ta po de re pre sen tar um cor te
de di rei tos dos tra ba lha do res.

COVID NA NOVA ZELÂNDIA

Homem é investigado
por tomar vacina 10 vezes

ELE TERIA SIDO PAGO PARA SE VACINAR POR OUTRAS PESSOAS

O Mi nis té rio da Saú de da No va Ze lân dia es tá in ves ti- 
gan do um ho mem que te ria to ma do dez va ci nas con tra
o no vo co ro na ví rus no mes mo dia. Ele te ria si do pa go
pa ra to mar o imu ni zan te no lu gar de ou tras pes so as, se- 
gun do in for ma ções pre li mi na res.

Es pe ci a lis tas ex pli cam que não exis tem es tu dos su fi- 
ci en tes pa ra sa ber quais os pe ri gos re ais de to mar mais
de uma do se da va ci na no mes mo dia e, se gun do As trid
Ko orn ne ef, res pon sá vel pe lo pro gra ma de va ci na ção do
país, qual quer ci da dão que te nha to ma do do ses adi ci o- 
nais da va ci na de ve pro cu rar acon se lha men to mé di co.
“Is so co lo ca em ris co a pes soa que re ce beu a va ci na com
ou tra iden ti da de e a pes soa cu jo re gis tro de saú de mos- 
tra que foi va ci na da, mas não foi”, dis se.

Na No va Ze lân dia não é ne ces sá rio apre sen tar do cu- 
men to de iden ti da de pa ra re ce ber a va ci na. A de ci são
das au to ri da des veio do me do de de sen co ra jar a va ci na- 
ção em mas sa ca so o pro ces so pa ra tal fos se mais rí gi do.
Pa ra um por ta voz do Mi nis té rio da Saú de do país o ob- 
je ti vo é jus ta men te não cri ar bar rei ras à va ci na ção de
pes so as vul ne rá veis.

No iní cio da pan de mia o país e seus vi zi nhos da Oce a- 
nia eram re fe rên cia no com ba te ao co ro na ví rus, ze ran- 
do o nú me ro de in fec ci o na dos com a do en ça ain da em
2020.

No en tan to, em agos to, o país en fren tou sur tos da va- 
ri an te Del ta. Em se tem bro o país pas sou por um no vo
pro ces so de lock down mas, em ou tu bro, as au to ri da des
anun ci a ram que iri am afrou xar me di das de res tri ção.

De acor do com da dos do Mi nis té rio da Saú de, o país
re gis trou, ao to do, 2103 ca sos e 49 mor tes de cor ren tes
da co vid. Es ses da dos são até o dia 16 de de zem bro.
Além dis so, 90% da po pu la ção do país es tá com ple ta- 
men te va ci na da, um equi va len te de 3.783.760 pes so as.

ITÁLIA

Preso homem com 1 milhão
de arquivos de pedofilia

ELE COLECIONOU O MATERIAL AO LONGO DE DUAS DÉCADAS

A po lí cia ita li a na pren deu, nes te fim de se ma na, um
ho mem de 49 anos em pos se de mais de um mi lhão de
fo to gra fi as e ví de os, nos quais cri an ças apa re cem em
atos se xu ais com adul tos.

“Es te mú si co da ci da de cos tei ra de An co na, na re gião
de Mar che (les te), co le ci o nou es te ma te ri al ao lon go de
du as dé ca das”, in for mou a po lí cia em um co mu ni ca do.

“O ho mem guar da va os ar qui vos

den tro de vá ri os dis cos rí gi dos,

su por tes óp ti cos e um smartpho ne,

on de es ta vam me ti cu lo sa men te

di vi di dos em di fe ren tes pas tas

clas si fi ca das por ti po de fo to/ví deo

e ida de das ví ti mas”, acres cen tou a

po lí cia.

O mú si co deu au las pa ra me no res, em bo ra não ha ja
pro vas de abu sos, com ple ta a no ta.

São Luís, segunda-feira, 20 de dezembro de 2021

https://banca.oimparcial.com.br/
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QUADRO 2- MATERIAL REGISTRADO.
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QUADRO 4- MATERIAL REGISTRADO.
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QUADRO 10- MATERIAL REGISTRADO.

EMPRESA: P.H.B. SANTANA COMÉRCIO E SERVIÇOS

CNPJ: N° 04.096.016/0001-09

Endereço: Rua 1600,07, Parque Aurora, São Luís-MA, CEP: 65051-846

Telefone/ Fax: (98) 3239-3515/(98) 98866-4200

E-mail: phb.santana@hotmail.com

ITEM

1

7

KG

UN

2500

10

R$ 48,00

R$ 818,00

R$ 120.000,00

R$ 8.180,00

ESPECIFICAÇÃO UN QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL

Tinta em pó híbrida (poliéster/epóxi – 70/30), convencional, cor cinza claro, brilhante, cura padrão. Marca: EPRISTINTA
Modelo / Versão: POLIÉSTER/EPÓXI – 70/30 C1001

Rebitador hidropneumático similar ou superior, consumo de ar 0,03 pés3/min (por acionamento), pressão de trabalho 90 lbf/pol2 (6,33 kgf/cm2), rosca de 
entrada de ar ¼”, NPT interna (fêmea), peso aprox. 1,6kg, capacidade 2,4 mm a 3,2 mm. Acompanha: 5 bicos cambiáveis: 2,4 mm (3/32”) – 3,2 mm (1/8”) – 4,0 
mm (5/32”) – 4,8 mm (3/16”) e 6,4 mm (1/4”), reservatório (copo removível) para armazenar os mandris descartados e 2 chaves. Garantia de 12 (doze) meses.
Marca: VONDER
Modelo / Versão: HIDROPNEUMÁTICO

ITEM

2 KG 2500 R$ 49,00 R$ 122.500,00

ESPECIFICAÇÃO UN QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL

Tinta em pó híbrida (poliéster/epóxi – 70/30), convencional, cor preto fosco, brilhante, cura padrão. 
Marca: EUKOR
Modelo/Versão: EUKOR poliéster/epóxi – 70/30

ITEM

3 KG 200 R$ 21,50 R$ 4.300,00

ESPECIFICAÇÃO UN QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL

Tinta spray (aerossol). Cor cinza claro. Acabamento brilho. Referência RAL 7040. Indicada para utilização em superfícies metálicas.
Marca: TEKBOND
Modelo/Versão TEKBOND Cinza Claro

CNPJ: N° 02.642.492/0001-44

EMPRESA: SINGULAR COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI

Endereço: Rua 22, Lote 03, Loja 204- Guará II, CEP: 71070-522, Brasília - DF

Telefone/ Fax: (61) 3036-5808/99616-1990

E-mail: singularlicita@gmail.com

ITEM

4

5

UN

UN

200

200

R$ 3,20

R$ 3,20

R$ 640,00

R$ 640,00

ESPECIFICAÇÃO UN QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL

Disco de corte 4 ½ pol. Para cortes em materiais em aço carbono, tais como tubos, chapas, perfis, barras, entre outros materiais ferrosos; Diâmetro externo: 
4.1/2” (115mm); Espessura: 1,0mm; Diâmetro do Furo: 7/8” (22,22mm); Aplicação: materiais em aço carbono e aço inox, tais como tubos, chapas, perfis, barras, 
entre outros materiais ferrosos; Máquinas compatíveis: Esmerilhadeira 4.1/2”. Garantia de 12 (doze) meses.
Marca: FANASTIL
Modelo / Versão: DISCO 4”1/2

Disco de lixa 4.1/2 x 7/8 polegadas, Grão 120. Para lixadeiras e esmerilhadeira de 4.1/2”, lixas composta de óxido de alumínio para desbaste e acabamento de 
soldas, remoção de rebarbas e ferrugem em ferro, aço, desbaste de alumínio e todos os tipos de metais ferrosos e não ferrosos. Garantia de 12 (doze) meses.
Marca: Noton
Modelo / Versão: lixa de 120 grão 

ITEM

6 UN 8 R$ 293,65 R$ 2.349,20

ESPECIFICAÇÃO UN QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL

Lixadeira angular (esmerilhadeira). 4.1/2 pol. Diâmetro do disco: 115mm. Potência mínima de 600 W e velocidade mínima de 11.000 rpm. Peso de até 2kg. 
Tensão: 220v, podendo ser bivolt. Garantia de 12 (doze) meses.
Marca: BLACK E DECKER
Modelo / Versão: G720

CNPJ: N° 04.315.383/0001-48

EMPRESA: DISTRIBUIDORA COSTA LTDA

Endereço: Rua 08, n° 28, qda. 66, Maiobão, Paço do Lumiar-MA

Telefone/ Fax: (98) 3264-5160/(98) 98455-2015

E-mail: distribuidoracosta33@gmail.com

CNPJ: N° 38.299.539/0001-66

EMPRESA: FLORIVALDO LOPES RABELO

Endereço: Loteamento Morada dos Ventos, Quadra 28, Casa 6, Bairro Sabiazal, CEP: 64212-722, Paraíba-PI

Telefone/ Fax: (86) 98124-7321

E-mail: flrabelo.solucoes@gmail.com

CNPJ: N° 37.247.494/0001-13

EMPRESA: NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA

Endereço: Rua Sd Exp Alfredo Luiz Dalla Costa, 220, Bairro Figueira, CEP: 98792-740, Santa Rosa - RS

Telefone/ Fax: (55) 2120-5500/ (54) 99904-1904/ (55) 98129- 1569

E-mail: northwest@northwestatacadista.com.br

Processo nº 119973/2021- SEAP

Pregão Eletrônico Nº 075/2021 (SRP)

Ata de Registro n° 02/2021 - SEAP/MA

Órgão Gerenciador: Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Maranhão e Secretaria Adjunta de Registro de Preços do Maranhão.

Local de Execução: Conforme item 4.2 do Termo de Referência.

O ESTADO DO MARANHÃO, por intermédio da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, CNPJ/MF n.º , situada na Rua Gabriela Mistral, 716 - Vila Palmeira – (antigo Colégio Universitário – COLUN), São Luís- MA CEP: 65.045-070, neste ato representada 

por seu Secretário, Sr. Murilo Andrade de Oliveira, inscrito no CPF sob o nº 976.346.386-68, enquanto ÓRGÃO GERENCIADOR, para fins de aquisição de insumos e equipamentos complementares para a reforma e fabricação de cadeiras escolares e de escritório 

resolve registrar os preços das empresas P. H. B. SANTANA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 04.096.016/0001-09, com sede na Rua 1600,07, Parque Aurora, São Luís-MA, CEP: 65051-846, neste ato 

representada por seu sócio, Sr. Paulo Henrique Barros Santana, inscrito com R.G. sob o nº 0392792-0 SSP/MA, e no CPF sob o n° 411.660.353-87, SINGULAR COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI, pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n° 

02.642.492/0001-44, com sede na Rua 22, Lote 03, Loja 204- Guará II, CEP: 71070-522, Brasília-DF, neste ato representada por seu sócio, Sr. Benoni Francisco de Oliveira, inscrito com R.G. sob o n° 799.162/SSP-DF, e no CPF sob o n° 898.722.151-20, 

DISTRIBUIDORA COSTA LTDA, pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n° 04.315.383/0001-48, com sede na Rua 08, n° 28, qda. 66, Maiobão, Paço do Lumiar-MA, neste ato representada por seu sócio, Sr. José Maria Tavares Costa, inscrito com 

R.G. sob o n° 39999895-0, e no CPF sob o n° 408.944.363-68, FLORIVALDO LOPES RABELO, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n° 38.299.539/0001-66, com sede no Loteamento Morada dos Ventos, Quadra 28, Casa 6, Bairro Sabiazal, 

CEP: 64212-722, Paraíba-PI, neste ato representada por seu sócio, Sr. Florivaldo Lopes Rabelo, inscrito com R.G. sob o n° 1180566995, e no CPF sob o n° 013.369.253-10, NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, 

inscrita no CNPJ sob o n° 37.247.494/0001-13, com sede na Rua Sd Exp Alfredo Luiz Dalla Costa, 220, Bairro Figueira, CEP: 98792-740, Santa Rosa- RS, neste ato representada por seu sócio, Sr. Gilvani Eichelberger dos Santos, inscrito com R.G. sob o n° 

4100550344, e no CPF sob o n° 024.189.110-80 doravante denominada BENEFICIÁRIA DA ATA, nas condições e epecificaões ofertadas, de acordo com a proposta adequada apresentada no PREGÃO ELETRÔNICO Nº 75/2021- SRP, considerando o termo de 

adjudicação e termo de homologação do referido certame, formalizados nos autos do Processo Administrativo nº 119973/2021 - SEAP, com fundamento na Lei Federal nº 10.520/2002, Lei Estadual nº 11.000/2019, Decreto Estadual nº 36.184/2020, Decreto Estadual 

nº 36.843/2021,aplicando-se, subsidiariamente, a Lei Federal nº 8.666/1993.

CLÁUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO

O objeto da presente licitação é o Registro de preços para a aquisição de insumos e equipamentos complementares para a reforma e fabricação de cadeiras escolares e de escritório, nos termos do Art. 11, §6º da Lei Estadual nº 11.000/2019, Art. 3º, §2º do Decreto 

Estadual nº 36.184/2020 e Art. 1º do Decreto Estadual nº 36.843/2021.

CLÁUSULA SEGUNDA- DO CADASTRO DE RESERVA

Considerando a ordenação final das propostas de preços, não houveram empresas aptas para constituir cadastro de reservas.

CLÁUSULA TERCEIRA- DA VALIDADE DA ATA

A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, a contar de sua publicação no Diário Oficial do Estado do Maranhão – DOE/MA e Jornal de Grande circulação no Estado do Maranhão. CLÁUSULA QUARTA- REVISÃO E CANCELAMENTO

Parágrafo Primeiro- A Administração, poderá realizar pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.

Parágrafo Segundo- Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto ao fornecedor.

Parágrafo Terceiro- Quando o preço registrado se tornar superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, a Administração convocará o fornecedor para negociar a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

Parágrafo Quarto- O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

Parágrafo Quinto- Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

a) Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de

fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes

apresentados; e

b) Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação (nos casos em

que houverem fornecedores através cadastro de reserva).

Parágrafo Sexto- Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação

desta ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais

vantajosa.

Parágrafo Sétimo- O Registro do fornecedor será cancelado quando:

a) Descumprir as condições da ata de registro de preços;

b) Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

c) Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou

d)Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contratoadministrativo, alcançando o órgão gerenciador.

Parágrafo Oitavo- O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no item 4.7, será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

Parágrafo Nono- O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados, por razão de interesse público ou a pedido do 

fornecedor.

CLÁUSULA QUINTA- DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

A ata de registro de preços não poderá ser utilizada por outros Órgãos.

CLÁUSULA SEXTA- CONDIÇÕES GERAIS

Parágrafo Primeiro- As especificações técnicas constantes do Edital do Pregão Eletrônico nº 75/2021SEAP e a proposta de preços integram esta Ata de Registro de Preços, independentemente de transcrição.

Parágrafo Segundo- A presente Ata, após lida e achada conforme, é assinada pelos representantes legais da Secretaria De Estado De Administração Penitenciária do Maranhão e dos Fornecedores Beneficiários.

São Luís, 30 de Novembro de 2021

SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

Murilo Andrade de Oliveira

BENEFICIÁRIO DO REGISTRO

P. H. B. SANTANA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

(Paulo Henrique Barros Santana)

BENEFICIÁRIO DO REGISTRO

SINGULAR COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI

(Benoni Francisco de Oliveira)

BENEFICIÁRIO DO REGISTRO

DISTRIBUIDORA COSTA LTDA

(José Maria Tavares Costa)

BENEFICIÁRIO DO REGISTRO

FLORIVALDO LOPES RABELO

(Florivaldo Lopes Rabelo)

BENEFICIÁRIO DO REGISTRO

NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA

(Gilvani Eichelberger dos Santos)

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2021- SEAP/MA
Governador se 

reúne com prefeito 
de Godofredo 

Viana para tratar 
de investimentos 

para a cidade

Flávio Dino entrega 
ambulâncias e 

reforça a saúde no 
interior do estado

MAIS SAÚDE

O governador Flávio Dino re-
cebeu neste final de semana, no 
Palácio dos Leões, juntamente 
com o vice-governador Carlos 
Brandão, a visita do prefeito de 
Godofredo Viana, Sissi Viana. 
Na ocasião, governador, vice-
governador e prefeito conver-
saram sobre demandas do mu-
nicípio e ações parceiras como, 
por exemplo, a pavimentação de 
vias, Praça da Família, aquisição 
de ambulância, além da cons-
trução de pontes.

O prefeito agradeceu a aco-
lhida e evidenciou sua expecta-
tiva para a colheita dos frutos da 
parceria entre a cidade de Godo-
fredo Viana e o Governo do Es-
tado. “Nesse momento, eu fico 
satisfeito. Melhor ainda será no 
dia em que eu inaugurar”, disse 
o prefeito.

Na oportunidade, o vice-go-
vernador Carlos Brandão pon-
tuou as demandas prontamente 
atendidas em prol do desenvol-
vimento do município. “Acaba-
mos de receber aqui o prefeito 
de Godofredo Viana, que trouxe 
reivindicações importantes do 
município. O governador, pron-
tamente, autorizou a pavimen-
tação de vias urbanas não só 
com asfalto, mas também, com 
blocos de concreto. Autorizou, 
também, uma ambulância para 
o município, para transportar os 
pacientes; autorizou a Praça da 
Família, que será um cartão-pos-
tal para a cidade; e a construção 
de algumas pontes, bem como 
a recuperação de uma estrada 
que dá acesso a uma importante 
praia, de forma que hoje o mu-
nicípio sai bem contemplado”, 
pontuou Brandão.

O Governo do Estado bene-
ficiou mais três cidades mara-
nhense com novas ambulâncias. 
Os veículos são equipados com 
itens de segurança para garantir 
mais comodidade e conforto à 
equipe e pacientes e vão refor-
çar o transporte nas unidades 
de saúde. A medida é mais uma 
ação do Governo em parceria 
com os municípios. 

Nesta etapa, os municípios 
que receberam os veículos fo-
ram São Benedito do Rio Preto, 
Açailândia e São Francisco do 
Brejão. As ambulâncias são equi-
padas com a possibilidade de se 
transformar em Unidade de Su-
porte Avançado (USA), que per-
mite o trajeto da equipe em pé e 
com segurança. Adquirida com 
recursos do tesouro estadual, o 
veículo é equipado com prancha, 
maca, umidificador, cadeira de 
rodas, cilindro e bala de trans-
porte para oxigênio. Na gestão, 
cerca de 368 ambulâncias já fo-
ram entregues.
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Objeto: “Aquisição de equipamentos médico-hospitalares para atender Hemorrede do Estado do 

Maranhão, conforme especificação e condições gerais de fornecimento contidas no Termo de Referência

(ANEXO I) do edital”; Abertura: 04/01/2022, às 10h (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, 15 de dezembro de 2021

MARCOS MENDES DE LUCENA

Pregoeiro da SES/MA

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

COMISSÃO SETORIAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 124/2021
PROCESSO Nº 209747/2021/SES

OBJETO: Contratação de empresa especializada no Fornecimento de Medicamentos Formas 

Farmacêuticas Diversas 03, para atender as necessidades das Unidades Hospitalares administradas pela 

Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares.

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM.

DATA DA ABERTURA: às 8h30 do dia 04/01/2022, horário de Brasília/DF.

ID nº [912223].

Local de Realização: Sistema Licitações-e: www.licitacoes-e.com.br.

Edital e demais informações estão disponíveis no site da EMSERH (www.emserh.ma.gov.br). 

Informações adicionais serão prestadas na CSL/EMSERH, localizada na Av. Borborema, Qd-16, n° 25, 

Bairro do Calhau, São Luís/MA, pelos e-mails csl@emserh.ma.gov.br e/ou 

dayanne.emserh@gmail.com, ou pelo telefone (98) 3235-7333.

São Luís (MA), 15 de dezembro de 2021

Dayanne Estrela da Costa Leite

Agente de Licitação da EMSERH

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 430/2021 - CSL/EMSERH

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 205.971/2021 - EMSERH
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OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

LABORATORIAIS EM ANÁLISES CLÍNICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE 

SAÚDE DR. GENÉSIO RÊGO, ADMINISTRADO PELA EMSERH.

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR LOTE.

DATA DA ABERTURA: às 8h30 do dia 11/01/2022, horário de Brasília/DF.

ID nº [913925].

Local de Realização: Sistema Licitações-e: www.licitacoes-e.com.br.

Edital e demais informações estão disponíveis no site da EMSERH (www.emserh.ma.gov.br). 

Informações adicionais serão prestadas na CSL/EMSERH, localizada na Av. Borborema, Qd-16, n° 25, 

Bairro do Calhau, São Luís/MA, pelos e-mails csl@emserh.ma.gov.br e/ou 

amaral.neto@emserh.ma.gov.br, ou pelo telefone (98) 3235-7333.

São Luís (MA), 14 de dezembro de 2021

Francisco Assis do Amaral Neto

Agente de Licitação da EMSERH

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 431/2021 - CSL/EMSERH

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 196.915/2021 - EMSERH
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OBJETO: Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Saúde, para atender a 

demanda do Hospital Macrorregional de Caxias.

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO.

DATA DA ABERTURA: 13/01/2022, às 9h, horário de Brasília.

Local de Realização: Sistema Licitações-e (www.licitacoes-e.com.br).

Edital e demais informações estão disponíveis em www.emserh.ma.gov.br e www.licitacoes-e.com.br. 

Informações adicionais serão prestadas na CSL/EMSERH, localizada na Av. Borborema, Qd-16, n° 25, 

Bairro do Calhau, São Luís/MA, no horário de 8h às 12h e das 14h às 18h, de segunda a sexta, pelos 

e-mails csl@emserh.ma.gov.br e/ou igor.rochacsl@gmail.com, ou pelo telefone (98) 3235-7333.

São Luís (MA), 15 de dezembro de 2021

Igor Manoel Sousa Rocha

Agente de Licitação da CSL/EMSERH

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 432/2021 - CSL/EMSERH

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 183.377/2021 – EMSERH
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A Secretaria de Estado da Segurança Pública – SSP, através de sua Comissão Setorial de Licitação 

- CSL, torna público para conhecimento dos interessados que realizará licitação na modalidade Pregão 

Eletrônico nº 41/2021 – SSP/MA, do tipo menor preço por item, cujo objeto é a contratação de empresa 

para fornecimento de 4 (quatro) veículos policiais automotores descaracterizados, tipo VANS, em sessão 

pública eletrônica a partir das 9h (horário de Brasília-DF), do dia 07/01/2022, que será conduzido pela sua 

Pregoeira, através do sistema COMPRASNET, acessível no Portal de Compras do Governo Federal, 

disponível em https://www.gov.br/compras/pt-br/, nos termos da Lei nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 

10.024/2019, Decreto Estadual nº 24.629/2008, Decreto Estadual nº 28.906/2013, alterado pelo Decreto 

Estadual 29.920/2014, aplicando-se os procedimentos determinados pela Lei Complementar nº 123/2006 

alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, e pela Lei Estadual nº 10.403/2015 e, subsidiariamente, no 

que couber, a Lei Federal nº 8.666/1993. O edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no 

Portal de Compras do Governo Federal (Comprasnet) https://www.gov.br/compras/pt-br/, e na página 

oficial desta Secretaria no site www.ssp.ma.gov.br.

São Luís, 10 de dezembro de 2021

Rosirene Travassos Pinto

Presidente da CSL/SSP

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA

COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 41/2021 - SSP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0121260/2021 - SSP/MA

OBJETO: Contratação de empresa especializada na área de Engenharia e Manutenção para prestação 

de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos sistemas e das instalações prediais, com 

fornecimento de mão de obra, ferramentas, equipamentos, materiais de consumo e materiais de 

reposição imediata, necessários para a execução de serviços contínuos, eventuais, emergenciais e por 

demanda em Estabelecimentos Assistenciais em Saúde (EAS) gerenciados pela Empresa Maranhense 

de Serviços Hospitalares localizados no interior do Estado do Maranhão.

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO POR LOTE.

NOVA DATA DA ABERTURA: às 8h30 do dia 13 / 01 / 2022, horário de Brasília/DF.

MOTIVO: Alteração conforme ERRATA nº 001, publicada no site da Emserh e no Sistema Licitações-e.

Local de Realização: Sistema Licitações-e: www.licitacoes-e.com.br.

NOVO ID nº 908353.

Edital e demais informações estão disponíveis no site da EMSERH (www.emserh.ma.gov.br).

Informações adicionais serão prestadas na CSL/EMSERH, localizada na Av. Borborema, Qd-16, n° 25, 

Bairro do Calhau, São Luís/MA, pelos e-mails csl@emserh.ma.gov.br e/ou 

amaral.neto@emserh.ma.gov.br, ou pelo telefone (98) 3235-7333.

São Luís (MA), 15 de dezembro de 2021

Francisco Assis do Amaral Neto

Agente de Licitação da EMSERH

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO

LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 403/2021 - CSL/EMSERH
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 165.128/2021 - EMSERH
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                        DEFENSORIA PÚBLICA 
DO ESTADO DO MARANHÃO

                     AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2021-DPE
A Defensoria Pública do Estado do Maranhão-DPE, (UASG 453747) por meio de sua Comissão 
Permanente de Licitação - CPL, torna público que realizará na forma da Lei nº 10.520/2002, Lei 
nº 8.666/1993, Decreto Federal nº 10.024/2019, Lei Complementar nº 123/2006, Decreto Estadual 
36.184/2020 e demais normas pertinentes, licitação por meio do Pregão Eletrônico nº 021/2021-DPE, 
visando registro de preços registro de preços a aquisição eventual e futura de 01 (um Semirreboque 
adaptado com instalação, mobiliários e equipamentos para unidade móvel, visando atender as 
demandas da Defensoria Pública do Estado do Maranhão, de forma itinerante conforme proposta nº 
17506/2020-Plataforma +Brasil – Ministério da Justiça e Segurança Pública, por meio do Fundo de 
Defesa de Direito Difusos, conforme especifi cações do Termo de Referência, anexo I do edital.. Data/
Hora Abertura do Certame: dia 14/01/2022 à 09:00 horas, a ser realizado no portal Comprasnet, pelo 
site www.comprasgovernamentais.gov.br. O Edital se encontrará à disposição dos interessados 
a partir do dia 04/01/2022, nas páginas: defensoria.ma.def.br; www.tce.ma.gov.br e www.
comprasgovernamentais.gov.br - São Luís, 17/dezembro/2021. Comissão Permanente de Licitação.

AVISO DE VENDA
Edital de Leilão Público nº 3003/2022- 1° LEILÃO e nº 3004/2022 - 2° LEILÃO

A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAIXA, por meio da CN Manutenção de Bens, torna público aos interessados que venderá,
pela maior oferta, respeitado o preço mínimo de venda, constante do anexo II, deste Edital, no estado físico e de ocupação em
que se encontra(m), imóvel (is) recebido (s) em garantia, nos contratos inadimplentes de Alienação Fiduciária, de propriedade
da CAIXA. O Edital de Leilão Público - Condições Básicas, do qual é parte integrante o presente aviso de Venda, estará à
disposição dos interessados de 07/01/2022 até 17/01/2022, no primeiro leilão, e de 21/01/2022 até 01/02/2022, no segundo
leilão, em horário bancário, nas Agências da CAIXA nos estados de AM, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PR, RJ, RN,
RS e SC e no escritório do leiloeiro, Sr. André Sobreira da Silva, no endereço abaixo: Rua Deputado Fernando Ferrari, 81, Vila Rica
- São Paulo/SP - CEP: 02.860-100, telefone PABX (11) 3392-3754. Atendimento no horário de segunda a sexta-feira de 09:00
às 17:00hs (Site: www.centraljudicial.com.br). (O Edital estará disponível também no site: www.caixa.gov.br/ximoveis).
O 1° Leilão realizar-se-á no dia 18/01/2022, às 13h (horário de Brasília), e os lotes remanescentes, serão ofertados no 2° Leilão
no dia 02/02/2022, às 13h (horário de Brasília), ambos exclusivamente no site do leiloeiro, no endereço
www.centraljudicial.com.br. COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CN MANUTENÇÃO DE BENS.

MINERAÇÃO PARAGOMINAS S.A.

A Mineração Paragominas S.A. - MPSA (CNPJ 12.094.570/0004-10) torna público que requereu, à 
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Naturais (SEMA/MA), em 06/12/2021, sob Proc. 
Processo Nº 2106160015/2021, Autorização de Resgate, Afugentamento e Destinação de Fauna 
para atividade de pesquisa mineral de bauxita, sem guia de utilização no Alvo Tiracambú, localizado 
nos municípios de Bom Jardim e Centro Novo, no estado do Maranhão. Foi elaborado o Programa 
de salvamento da fauna.

Nosso papel tá on,
tá impresso, todo dia
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Desde 2015, a imagem desta área da cidade tem sido mudada graças ao conjunto de
serviços e obras colocadas em prática pelo Governo do Maranhão

Pro gra ma Nos so Cen tro

Edi fí cio João Gou lart

Ado te um ca sa rão

Cen tro Cul tu ral Man din guei ros do
Ama nhã

RETROSPECTIVA

Centro Histórico de São
Luís volta a brilhar

O
Cen tro His tó ri co de São Luís
co me çou, há qua se 7 anos, a
se tor nar um es pa ço re co- 
nhe ci do pe la ofer ta de ser vi- 

ços cul tu rais, tec no ló gi cos, edu ca ci o- 
nais e de en tre te ni men to a mo ra do res
e tu ris tas. Des de 2015, a ima gem des- 
ta área da ci da de, as so ci a da ao aban- 
do no, tem si do mu da da gra ças ao
con jun to de ser vi ços e obras co lo ca- 
das em prá ti ca pe lo Go ver no do Ma- 
ra nhão, co mo, por exem plo, o in ves ti- 
men to de R$ 140 mi lhões em 60 em- 
pre en di men tos por meio do Pro gra- 
ma Nos so Cen tro.

Cri a do em 2019 pe lo Go ver no do
Es ta do, por meio da Se cre ta ria de Ci- 
da des e De sen vol vi men to Ur ba no, o
Nos so Cen tro vi sa tor nar o Cen tro
His tó ri co em uma re fe rên cia em re no- 
va ção e de sen vol vi men to sus ten tá vel,
com pre ser va ção do seu va lor cul tu- 
ral, his tó ri co e, ao mes mo tem po, pro- 
mo ver a re gião cen tral de São Luís co- 
mo um es pa ço de mo crá ti co.

An tes, aban do na do há qua se 30
anos, o Edi fí cio João Gou lart, lo ca li za- 
do na Pra ça Pe dro II, no co ra ção do
Cen tro His tó ri co de São Luís, foi o pri- 
mei ro pré dio a ser ocu pa do por meio
do Pro gra ma Nos so Cen tro. O imó vel,
que atu al men te abri ga a se de ad mi- 
nis tra ti va do Go ver no do Ma ra nhão,
foi cons truí do em 1957 e é con si de ra- 
do um íco ne da ci da de por ser uma
das pri mei ras edi fi ca ções mo der nis- 
tas da Ilha de São Luís.

A re vi ta li za ção e ocu pa ção do João
Gou lart re sul tou na am pli a ção do flu- 
xo de pes so as e aque ci men to da eco- 
no mia do en tor no, de vi do ao trân si to
de ser vi do res, mo ra do res da Gran de
Ilha e, por ve zes, tu ris tas.

Co mo par te do Nos so Cen tro, o

pro gra ma Ado te um Ca sa rão é mais
uma es tra té gia do Go ver no do Ma ra- 
nhão pa ra es ti mu lar o em pre en de do- 
ris mo lo cal, re for ma e ocu pa ção dos
imó veis pú bli cos do Es ta do que es tão
va zi os ou su bo cu pa dos, pa ra pro mo- 
ver ati vi da des de de sen vol vi men to
sus ten tá vel no Cen tro his tó ri co de
São Luís. O pro gra ma fun ci o na por
meio de lan ça men to de edi tais que
iden ti fi cam pes so as fí si cas ou ju rí di- 
cas de di rei to pri va do, com ou sem
fins lu cra ti vos, que te nham in te res se
em re cu pe rar e uti li zar gra tui ta men te
es ses ca sa rões por 10 anos, re no vá vel
por até 30 anos. Pa ra par ti ci par, o ado-
tan te de ve ela bo rar uma pro pos ta
con ten do in for ma ções so bre ob je ti- 
vos, jus ti fi ca ti va, o pra zo pre ten di do,
des cre ver as ati vi da des a se rem de-
sen vol vi das no imó vel e a vi a bi li da de
téc ni ca em har mo nia com os re qui si- 
tos do Edi tal.

O ca sa rão 163, lo ca li za do na Rua da
Es tre la, que abri ga o Cen tro Cul tu ral e
Edu ca ci o nal Man din guei ros do Ama-
nhã, foi o pri mei ro imó vel cen te ná rio
a pas sar por am pla re for ma e adap ta- 
ção por meio do Pro gra ma Ado te um
Ca sa rão. Os Man din guei ros do Ama- 
nhã ofe re cem, de for ma gra tui ta, ser- 
vi ços cul tu rais e edu ca ci o nais a cri an-
ças e jo vens da área cen tral de São
Luís, am pli an do, tam bém, pa ra qui- 
lom bos do in te ri or do Ma ra nhão.

ENSINO TÉCNICO

Alunos do IEMA têm aulas
práticas de automobilística

A PARCERIA FAZ PARTE DO PROJETO “ESCOLA EM MOVIMENTO”

Os alu nos dos cur sos de Me câ ni ca, Ele tro me câ ni ca e
Ele tro téc ni ca do IE MA Ple no Ba ce lar Por te la es tão ten- 
do a opor tu ni da de de ter au las prá ti cas nas em pre sas do
Gru po Sa ga. O gru po é uma das mai o res em pre sas do
Bra sil no ra mo au to mo bi lís ti co e é res pon sá vel por mais
de dez mar cas de veí cu los, co mo Fi at, Je ep, Che vro let,
Chery, BMW, Re nault, en tre ou tras. A par ce ria ini ci a da
em 2019 faz par te do pro je to Es co la em Mo vi men to, que
abran ge o ra mo au to mo bi lís ti co e tam bém o de cons- 
tru ção ci vil, e é de sen vol vi do pe la equi pe téc ni ca do IE- 
MA Ple no Ba ce lar Por te la.

Se gun do o pro fes sor da Ba se Téc ni ca da dis ci pli na
Má qui nas Téc ni cas, Jo sé Hen ri que Men des, es ta é uma
ação úni ca no es ta do, na qual uma em pre sa do ra mo de
au to mó veis abre su as por tas pa ra re ce ber os alu nos e
aju dar na sua for ma ção. “É a pri mei ra vez que uma em- 
pre sa des te por te abre as por tas pa ra es tu dan tes com a
in ten ção de con tri buir no apri mo ra men to e qua li fi ca- 
ção téc ni ca do alu no na área au to mo ti va. É uma opor tu- 
ni da de pa ra o alu no co nhe cer as no vas tec no lo gi as apli- 
ca das aos veí cu los e de sen vol ver ha bi li da des, ali an do a
te o ria à prá ti ca. Es se pro gra ma já re ve lou al guns alu nos
que fo ram ad mi ti dos pe la em pre sa e ho je fa zem par te
do gru po”, dis se.

Na em pre sa, os alu nos são aco lhi dos e re ce bem au las
prá ti cas de me câ ni ca, elé tri ca e ele trô ni ca nas ofi ci nas,
co nhe cem os pro ces sos e ro ti nas de tra ba lho e exe cu- 
tam ati vi da des bá si cas. Os fun ci o ná ri os da em pre sa vi- 
si tam a es co la, co nhe cem os alu nos, par ti ci pam de fei- 
ras e mi nis tram pa les tras com te mas va ri a dos com fo co
na edu ca ção pe lo tra ba lho. A em pre sa já re ce beu 53 alu- 
nos pa ra de sen vol ver es se tra ba lho e já con tra tou vá ri os
alu nos pa ra o seu qua dro pro fis si o nal.

São Luís, sábado, 18 de dezembro de 2021
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São ao todo 627 oportunidades de trabalho para profissionais de todos os níveis de
escolaridade, nas cidades de Bom Jardim e Santo Amaro do Maranhão

1. En si no Su pe ri or: Ana lis ta Am bi en -
tal (1); Ana lis ta de T.I (1); Ar qui te to e
Ur ba nis ta (1); As sis ten te So ci al (3);
Pro fis si o nal de Edu ca ção Fí si ca (2);
En fer mei ro (9); En ge nhei ro Am bi en -
tal (1); En ge nhei ro Ci vil (1); Fi si o te ra -
peu ta (1); Mé di co Clí ni co Ge ral (Plan -
to nis ta/PSF) (2); Mé di co Clí ni co Ge ral
(PSF) (1); Mé di co Gi ne co lo gis ta e
Obs te tra (1); Mé di co In fec to lo gis ta
(1); Mé di co Pe di a tra (1); Mé di co Ul -
tras so no gra fis ta (1); Mé di co Ve te ri ná -
rio (1); Nu tri ci o nis ta (2); Odon tó lo go
(2); Pe da go go (2); Psi có lo go (2); Pro -
fes sor de Edu ca ção Bá si ca – En si no
Fun da men tal II ‐ Ci ên ci as (10); Pro -
fes sor de Edu ca ção Bá si ca – En si no
Fun da men tal II – Edu ca ção Fí si ca (7);
Pro fes sor de Edu ca ção Bá si ca – En si -
no Fun da men tal II – Ge o gra fia (6);
Pro fes sor de Edu ca ção Bá si ca – En si -
no Fun da men tal II – In glês (8); Pro fes -
sor de Edu ca ção Bá si ca – En si no Fun -

da men tal II ‐ Ma te má ti ca (17); Pro fes -
sor de Edu ca ção Bá si ca – En si no Fun -
da men tal II ‐ Por tu guês (17); Quí mi co
(1);
2. En si no Mé dio: Pro fes sor de Edu ca -
ção Bá si ca – Edu ca ção In fan til (24);
Pro fes sor de Edu ca ção Bá si ca – En si -
no Fun da men tal I (68); Agen te de Por -
ta ria (4); As sis ten te Ad mi nis tra ti vo
(20); Au xi li ar de Ma nu ten ção e Con -
ser va ção (2); Co zi nhei ro (8); Di gi ta dor
(10); En tre vis ta dor Ca das tro Úni co
(4); Vi si ta dor de Pro gra ma So ci al (6);
Fa ci li ta dor (4); Fis cal Am bi en tal (3);
Fis cal Mu ni ci pal (18); Me câ ni co (2);
Mo ni tor de Edu ca ção In fan til (31);
Mo to ris ta (10); Ope ra dor de Má qui -
nas Pe sa das (3); Ori en ta dor So ci al (4);
Re cre a dor de En si no Fun da men tal I
(37); Téc ni co da Vi gi lân cia So ci o as sis -
ten ci al (1); Téc ni co de En fer ma gem
(15); Téc ni co de In for má ti ca (3); Téc -
ni co de Saú de Bu cal (2);
3. En si no Fun da men tal: Au xi li ar de
Ma nu ten ção e Ser vi ços Di ver sos (20);
Au xi li ar de Me câ ni co (2).

OPORTUNIDADES

Duas prefeituras abrem
627 vagas em seletivos

Bom Jar dim abre 224 va- 
gas

D
u as pre fei tu ras do in te ri or 
do Ma ra nhão es tão com 
pro ces sos se le ti vos aber tos 
pa ra vá ri as car gos. São ao 

to do 627 opor tu ni da des de tra ba lho 
pa ra pro fis si o nais de to dos os ní veis 
de es co la ri da de. Con fi ra as va gas 
abai xo:

A Pre fei tu ra de Bom Jar dim co mu- 
ni cou a re a ber tu ra do Con cur so Pú- 
bli co que vi sa à ad mis são de pro fis si o- 
nais que te nham en si no fun da men- 
tal, mé dio/ téc ni co/ ma gis té rio e su- 
pe ri or, que an te ri or men te te ve as pro- 
vas adi a das de vi do a pan de mia de Co- 
vid-19.

As ins cri ções ago ra se rão re ce bi das 
até 17 de ja nei ro de 2022, ex clu si va- 
men te via in ter net, no si te do Ins ti tu to 
Le ga tus. O pa ga men to da ta xa de par- 
ti ci pa ção no va lor de R$ 72 a R$ 120 
de ve ser efe tu a do até o dia 18 de ja nei- 
ro de 2022. É pos sí vel so li ci tar a isen- 
ção até o dia 16 de de zem bro de 2021.

Con for me cons ta em no vo cro no- 
gra ma, a apli ca ção da pro va es cri ta 
ob je ti va ago ra es tá pre vis ta pa ra o dia 
5 de ju nho de 2022.

O Con cur so
O cer ta me ofer ta 224 opor tu ni da- 

des dis tri buí das pa ra s se guin tes car- 
gos: Agen te Ad mi nis tra ti vo (8); Agen- 
te Co mu ni tá rio de Saú de (30); Agen te 
de En de mi as (8); Agen te de Trân si to 
(3); As sis ten te So ci al (1); Au xi li ar de 
Con sul tó rio Den tá rio – Zo na Ru ral 
(5); Au xi li ar de Con sul tó rio Den tá rio – 
Zo na Ur ba na (2); Au xi li ar Ope ra ci o nal 
de Ser vi ços Ge rais (46); Ci en tis ta

AS INSCRIÇÕES PARA O SELETIVO SERÃO REALIZADAS ATÉ O DIA 17 DE JANEIRO DE 2022

Agrá rio (1); Ci rur gião Den tis ta – Zo na 
Ru ral (6); Ci rur gião Den tis ta – Zo na 
Ur ba na (1); En fer mei ro – Zo na Ru ral 
(7); En fer mei ro – Zo na Ur ba na (1); En- 
fer mei ro Plan to nis ta (2); En ge nhei ro 
Agrô no mo (1); En ge nhei ro de Pes ca 
(1); Fis cal de Pos tu ras (2); Mé di co (8); 
Mé di co Plan to nis ta (2); Mo to ris ta (5); 
Pro fes sor de Edu ca ção In fan til (11); 
Pro fes sor do 1º ao 5º Ano (25); Pro fes- 
sor do 6º ao 9º Ano – Ci ên ci as (4); Pro- 
fes sor do 6º ao 9º Ano – In glês (1); Pro- 
fes sor do 6º ao 9º Ano – Ma te má ti ca 
(1); Pro fes sor do 6º ao 9º Ano – Por tu- 
guês (2); Psi co pe da go go (1); Téc ni co 
Agro pe cuá rio (1); Téc ni co em Edi fi ca- 
ções (1); Téc ni co em En fer ma gem – 
Zo na Ru ral (8); Téc ni co em En fer ma- 
gem -Zo na Ur ba na (5); Téc ni co em 
Ra di o lo gia (2); Tec nó lo go em Ali men- 

tos (1); Vi gia (21).
Va le res sal tar que es tas va gas são 

des ti na das à pes so as que se en qua-
drem nos re qui si tos es pe ci fi ca dos no 
edi tal. O sa lá rio ba se ofer ta do va ria de 
R$ 1.045,00 a R$ 6.305,00 e a car ga ho- 
rá ria a ser cum pri da é de 24 a 40 ho ras 
se ma nais.

Co mo mé to do de se le ção, se rá re a-
li za da pro va ob je ti va, com pos ta por 
ques tões de lín gua por tu gue sa, ra ci o- 
cí nio ló gi co – ma te má ti co, atu a li da-
des, no ções de in for má ti ca, co nhe ci- 
men tos es pe cí fi cos e lo cais. Tam bém 
ha ve rá pro va de tí tu los e pro va oral.

O pra zo de va li da de des te Con cur-
so Pú bli co se rá de dois anos, con ta dos 
da ho mo lo ga ção do re sul ta do fi nal, 
com pos si bi li da de de pror ro ga ção por 
igual pe río do.

403 postos de trabalhos nos Lençóis Maranhenses

A Pre fei tu ra de San to Ama ro do
Ma ra nhão es tá com Pro ces so Se le ti vo,
que tem por ob je ti vo o pro vi men to de
va gas, des ti na das aos pro fis si o nais de
ní vel fun da men tal, mé dio/téc ni co e
su pe ri or.

Opor tu ni da des
No to tal, são 403 va gas dis tri buí das

den tre as se guin tes fun ções e su as
res pec ti vas es co la ri da des:

Ca be res sal tar que den tre o to tal de
va gas ofer ta das, há aque las que são
vol ta das às pes so as es pe ci fi ca das no
edi tal de aber tu ra.

Quan do ad mi ti dos, os pro fis si o- 
nais con ta rão com sa lá ri os men sais
que po dem va ri ar de R$ 1.100,00 a R$

13.307,08, pa ra de sem pe nha rem ati- 
vi da des em car ga ho rá ria se ma nal de
20 a 40 ho ras.

Pro ce di men tos de par ti ci pa ção
Os in te res sa dos em par ti ci par des- 

te Pro ces so Se le ti vo, de ve rão re a li zar
as ins cri ções até 27 de de zem bro des- 
te mes mo ano, por meio do si te do
Ins ti tu to Le ga tus, me di an te o pa ga- 
men to da ta xa de par ti ci pa ção, que
po de va ri ar de R$ 80 a R$ 110, con for- 
me a es co la ri da de do car go pre ten di-
do. Co mo mé to do de se le ção e clas si- 
fi ca ção, os can di da tos ins cri tos se rão
ava li a dos me di an te a apli ca ção de
pro vas ob je ti vas, que tem da ta pre vis-
ta pa ra o dia 23 de ja nei ro de 2022, em
lo cais e ho rá ri os a se rem di vul ga dos.

Di to is to, o con teú do pro gra má ti co
das pro vas ob je ti vas con sis ti rá nas se- 
guin tes áre as de co nhe ci men to: lín- 
gua por tu gue sa, ra ci o cí nio ló gi co ma- 
te má ti ca, co nhe ci men tos es pe cí fi cos
e lo cais, no ções de in for má ti ca e atu a-
li da des.

Va li da de
De acor do com o edi tal de aber tu ra,

o pra zo de va li da de des te Pro ces so Se- 
le ti vo se rá de um ano, con ta dos a par- 
tir da da ta de ho mo lo ga ção do re sul- 
ta do fi nal, po den do ser pror ro ga do
uma úni ca vez pe lo mes mo pe río do, a
cri té rio da Pre fei tu ra.

Su pe ri or

• 1º – Ci ên ci as Atu a ri ais – R$ 1.732,54
• 2º – Eco no mia – R$ 1.676,93
• 3º – En ge nha ria (to das) – R$ 1.480,62
• 4º – Ad mi nis tra ção Pú bli ca – R$ 1.438,39
• 5º – Agro no mia – R$ 1.415,53
• 6º – Re la ções In ter na ci o nais – R$ 1.381,40
• 7º – Quí mi ca – R$ 1.378,84
• 8º – Mar ke ting – R$ 1.334,76
• 9º – Ci ên cia da Com pu ta ção – R$ 1.331,24
• 10º – Sis te mas de In for ma ção – R$ 1.295,22

Su pe ri or Tec nó lo go

• 1º – Tec nol. em Ban co de Da dos – R$ 1.545,98
• 2º – Tec nol. Aná li se De senv. Sis te mas – R$ 1.234,06
• 3º – Tec nol. em Au to ma ção In dus tri al – R$ 1.224,78
• 4º – Tec nol. Cons tru ção Ci vil – R$ 1.216,44
• 5º – Tec nol. em Me câ ni ca – R$ 1.179,74
• 6º – Tec nol. em Co mér cio Ex te ri or – R$ 1.146,52
• 7º – Tec nol. em Ges tão de Ne gó ci os – R$ 1.144,01
• 8º – Tec nol. In for ma ção – R$ 1.141,02
• 9º – Tec nol. em Re des de Com pu ta do res – R$ 1.123,95
• 10º – Tec nol. em Se cre ta ri a do – R$ 1.095,95

Mé dio Téc ni co

• 1º – Téc ni co em Mar ke ting – R$ 971,60
• 2º – Téc ni co em Edi fi ca ções – R$ 926,44
• 3º – Téc ni co em Me ca trô ni ca – R$ 917,88
• 4º – Téc ni co em Se gu ran ça do Tra ba lho – R$ 916,09
• 5º – Téc ni co em Au to ma ção In dus tri al – R$ 890,84
• 6º – Téc ni co em In for má ti ca – R$ 879,42
• 7º – Téc ni co em Me câ ni ca – R$ 870,70
• 8º – Téc ni co em Quí mi ca – R$ 866,81
• 9º – Téc ni co em Ele tro e le trô ni ca – R$ 848,26
• 10º – Téc ni co em Lo gís ti ca – R$ 845,12

GRA NA NO BOL SO

Vo cê sa be quan to
re ce be um es ta giá rio?

De ci dir qual car rei ra se guir é um de sa fio pa ra mi- 
lhões de jo vens anu al men te. Em bo ra se ja cru ci al con si- 
de rar, pri mei ra men te, a com pa ti bi li da de da área com
gos tos e ha bi li da des in di vi du ais, tam bém é in te res san te
ava li ar sa lá ri os – ou no ca so dos es ta giá ri os – a bol sa-au- 
xí lio ofe re ci da pa ra ca da pro fis são. As sim, o Nu be – Nú- 
cleo Bra si lei ro de Es tá gi os pro mo veu, mais uma vez, a
Pes qui sa Na ci o nal de Bol sa-Au xí lio, ana li san do da dos
de ja nei ro a de zem bro de 2020. O le van ta men to mos tra
co mo foi o de sem pe nho du ran te o pri mei ro ano de pan- 
de mia.

Pa ra ob ter os re sul ta dos, fo ram con si de ra dos 61.138
pes qui sa dos de to do o Bra sil. Mes mo di an te da cri se sa- 
ni tá ria, o ce ná rio da aná li se mais re cen te foi me lhor em
re la ção ao di vul ga do an te ri or men te. Se em 2019, a mé- 
dia na ci o nal fi cou em R$ 1.007,06, ago ra, foi de R$
1.052,94, va lor 4,5 pon tos per cen tu ais mai or. Se gun do
Se me Aro ne Ju ni or, pre si den te do Nu be, pon de rar as es- 
ta tís ti cas é uma boa ma nei ra de en ten der e de se nhar
ten dên ci as pa ra os pró xi mos anos. “O Co ro na ví rus foi,
de fa to, avas sa la dor. Con tu do, uma cir cuns tân cia po si ti- 
va pa ra o fu tu ro es tá se de se nhan do e nos sa pes qui sa
con fir ma is so”, co men ta.

Se gun do a Lei 11.788, só es tu dan tes po dem es ta gi ar:
se ja no ní vel mé dio, téc ni co, su pe ri or ou nos dois anos
fi nais do fun da men tal pe la Edu ca ção de Jo vens e Adul- 
tos (EJA). As sim, pa ra quem es tá no en si no mé dio, fi cou
em R$ 671,23, um au men to de 4,6% em re la ção ao re sul- 
ta do di vul ga do no ano pas sa do. Já no en si no téc ni co, R$
809,73 – um acrés ci mo de 1,6%. Téc ni co em Mar ke ting
foi a car rei ra com me lhor de sem pe nho, dis pa ran do do
7º lu gar em 2019, pa ra o pri mei ro em 2020, com R$
971,60 re ce bi dos men sal men te. Téc ni co em Edi fi ca- 
ções, an tes no to po, des ceu pa ra a se gun da po si ção.

Pa ra os uni ver si tá ri os de cur sos tec nó lo gos, a mé dia
fi cou em R$ 1.082,43, en quan to na es ta tís ti ca di vul ga da
an te ri or men te foi de R$ 1.040,52. Tec nó lo go em Ban co
de Da dos se man tém co mo lí der há cin co anos, com R$
1.545,98. Já no ní vel su pe ri or, o va lor é de R$ 1.186,79,
um cres ci men to de qua se 4,3%. Ci ên ci as Atu a ri ais vol ta
ao to po, mas já es te ve nes sa co lo ca ção em 2018. O ga- 
nho atu al é de R$ 1.732,54 ao mês. Agro no mia, an tes em
pri mei ro, cai pa ra a quin ta co lo ca ção. Eco no mia per ma- 
ne ce no pó dio, su bin do pa ra o se gun do lu gar e En ge- 
nha ria, em ter cei ro. Aliás, es ses dois úl ti mos es tão na lis- 
ta dos mais bem pa gos des de o iní cio da pes qui sa, em
2008.

A úni ca que da foi pa ra alu nos de pós-gra du a ção. Se
em 2019, o va lor era de R$ 2.115,68, ago ra, foi de R$
1.746,57, uma re du ção de 17,4%. Quem es tá na re gião
Sul do país con ti nua com os mai o res ga nhos, R$
1.190,37. Su des te vem em se gui da, com R$ 1.055,07, de- 
pois Nor des te, R$ 1.013,00, Cen tro-Oes te, R$ 972,52 e
Nor te, com R$ 818,71.

Acom pa nhe as lis tas com as dez áre as mais bem pa- 
gas por ní vel de en si no:

R$ 1.186,79

R$ 1.082,43

R$ 809,73

Aro ne Ju ni or ain da des ta ca a im por tân cia de mais
em pre sas abri rem opor tu ni da des des sa mo da li da de. “É
a me lhor for ma de in se rir a ju ven tu de no mer ca do de
tra ba lho, pois per mi te co lo car em prá ti ca o con teú do
apli ca do em sa la de au la. Con tu do, ti ve mos uma ta xa de
eva são es co lar mui to gran de por con ta da Co vid-19 e
uma das ma nei ras de re ver ter es se qua dro é es ti mu lan- 
do es se es ti lo de con tra ta ção. Afi nal, quan do a cor po ra- 
ção ofe re ce uma va ga, dá ao in di ví duo a chan ce de fi- 
nan ci ar – se ja por com ple to ou par ci al men te – o cur so,
prin ci pal men te no ní vel su pe ri or”, ex pli ca.

Além dis so, a or ga ni za ção tam bém tem in cen ti vos
fis cais, afi nal, es se ti po de ad mis são não ge ra vín cu los
em pre ga tí ci os. 

São Luís, segunda-feira, 20 de dezembro de 2021

https://banca.oimparcial.com.br/
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Existem algumas explicações para esse excesso de produtividade, principalmente no
período em que estamos vivendo por conta da pandemia do coronavírus

• Não dis pen se fe ri a dos, fol gas e fi -
nais de se ma na: es ses mo men tos são
im por tan tes pa ra re car re gar as ba te ri -
as;
• Te nha ho rá ri os rí gi dos pa ra tra ba -
lhar: ten te não res pon der e-mails ou
men sa gens fo ra des se ho rá rio;
• Apren da a di zer ‘não’: no co me ço é
di fí cil, mas de pois é li ber ta dor;
• Re or ga ni ze a sua agen da: po de ser
que vo cê es te ja tra ba lhan do de mais
por que seus ho rá ri os es tão mal or ga -
ni za dos;
• Es ta be le ça as su as pri o ri da des: se rá
que es sa ta re fa é re al men te tão im por -
tan te e ur gen te as sim? Vo cê vai se sur -
pre en der co mo, mui tas ve zes, o que
pa re ce ur gen te não é. Des cu bra o que
te faz bem: te nha hob bi es e pra ze res
fo ra do am bi en te de tra ba lho. Au to co -
nhe ci men to é fun da men tal pa ra a
nos sa saú de men tal, mas mui tas ve -
zes, te mos di fi cul da de em en ten der o
que es ta mos sen tin do.

É pre ci so cui dar da men te

CUIDADOS

Veja como evitar a
Síndrome de Burnout

S
e já ví nha mos em um ca mi nho
de exaus tão, a pan de mia in- 
ten si fi cou ain da mais es se sen- 
ti men to. Um le van ta men to do

Mi nis té rio do Tra ba lho e Pre vi dên cia,
di vul ga do re cen te men te, abor dou o
au men to dos be ne fí ci os por in ca pa ci- 
da de tem po rá ria pa ra tra ba lha do res
com trans tor nos men tais e com por ta- 
men tais. A de pres são e an si e da de es- 
tão en tre os prin ci pais ca sos de pe di- 
dos de afas ta men to. Mas por que es ta- 
mos tão exaus tos emo ci o nal men te?

A psi có lo ga  Mu ri ell Co e lho, ex pli- 
ca: “Se vo cê sen te que es tá sem pre
ocu pa do com tra ba lho, es tu do, cur- 
sos, ati vi da de fí si ca, ro ti na do més ti ca,
com pro mis sos fa mi li a res, ro ti na de
skin ca re e ou tras ati vi da des, sai ba que
não es tá só. É pos sí vel que vo cê te nha
en tra do em uma di nâ mi ca de hi per- 
pro du ti vi da de ou pro du ti vi da de tó xi- 
ca, com um de se jo exa cer ba do de
pro du zir ca da vez mais”. Ela ain da
aler ta que mui tas pes so as du ran te a
pan de mia en tra ram em uma es pi ral
de hi per pro du ção, au to co bran ça por
re sul ta dos e pas sa ram a acu mu lar ta- 
re fas mes mo quan do já es tão com a
agen da cheia.

O re sul ta do dis so foi uma in ten si- 
da de de tra ba lho mui to gran de, com
reu niões em ho rá ri os ca da vez mais
ino por tu nos e o sen ti men to cons tan- 
te de “pre ci so fa zer mais”. As pró pri as
em pre sas, mui tas ve zes, por con ta de
re du ções nos qua dros de fun ci o ná ri- 
os, in cen ti va ram es se fenô me no ou
não se de ram con ta de le a tem po, no
meio do tur bi lhão de pro ble mas que
es ta vam acon te cen do. Is so de sen ca- 
de ou e vem de sen ca de an do uma sé rie

de trans tor nos emo ci o nais em pes so- 
as do mun do in tei ro.

Mas ser pro du ti vo não é bom? De
acor do com Mu ri ell Co e lho, a res pos- 
ta é sim, po rém to do ex ces so po de
trans for mar-se em pro ble mas. “A pro- 
du ti vi da de tó xi ca na da mais é do que
o de se jo in sa ciá vel de pro du zir mui to
e o tem po to do, não le van do em con- 
si de ra ção as pec tos psí qui cos, fí si cos e
am bi en tais. Tu do is so po de le var a ca- 
sos ca da vez mais re cor ren tes co mo a
Sín dro me de Bur nout e es sas con di- 
ções de saú de men tal pre ci sam ser
iden ti fi ca das e acom pa nha das por
um pro fis si o nal”, diz a psi có lo ga.

Exis tem al gu mas ex pli ca ções pa ra
es se ex ces so de pro du ti vi da de prin ci- 
pal men te no pe río do em que es ta mos
vi ven do. Al guns dos fa to res que têm
in fluên cia di re ta nes te ce ná rio são a
ins ta bi li da de fi nan cei ra e ins ta bi li da- 
de no mer ca do de tra ba lho. Além do
me do de per der o em pre go, o cus to de
vi da ca da vez mais al to tam bém au- 
men ta a sen sa ção de que é pre ci so

pro du zir mais.
Mas co mo não dei xar que es se rit- 

mo te le ve à exaus tão? Mu ri ell Co e lho
con ta que pa ra que a pro du ti vi da de
tó xi ca não le ve a al gu ma con di ção de
do en ça men tal, é ne ces sá rio um exer- 
cí cio de au to per cep ção e au to co nhe-
ci men to. “De ve mos lem brar que o
tra ba lho é ape nas uma par te de quem
so mos e co mo nos co lo ca mos no
mun do. Por is so, a pro du ti vi da de pre- 
ci sa ocu par um lo cal de sa tis fa ção, ge- 
ran do sen ti men tos de au to no mia e
au tor res pon sa bi li da de di an te da pró- 
pria his tó ria de vi da”.

Pa ra aju dar nes se pro ces so e co lo- 
car li mi tes na ro ti na diá ria, se pa ra-
mos al gu mas di cas prá ti cas:

FIM DE ANO

Cuidado com o bolso e com a mente nas festas

ESPECIALISTA DIZ QUE ANTES DE SAIR POR AÍ COMPRANDO PRESENTES DESCONTROLADAMENTE, TEM QUE SE PLANEJAR

Na tal não é Na tal sem fa mí lia e
ami gos, con cor da? É nes sa épo ca do
ano que mui tas pes so as con fra ter ni- 
zam em seus la res, com pram pre sen- 
tes e vi a jam de vol ta pa ra su as ci da des
de ori gem ou pro cu ram re a li zar aque- 
la vi a gem pla ne ja da há anos. Vin do de
um pe río do em que tu do is so não pas- 
sa va de um so nho ou de se jo pa ra mui- 
tas fa mí li as im pos to pe la pan de mia
da co vid-19, o Na tal des te ano pro me- 
te ser um pou co di fe ren te, com aque la
sen sa ção de mais tran qui li da de.

E com es sa es pe ran ça de uma pos- 
sí vel vol ta à nor ma li da de, a da ta é
pro pí cia pa ra sair por aí gas tan do o
des ne ces sá rio já que du ran te um lon- 
go pe río do is so não foi pos sí vel. Aí en- 
tra a ne ces si da de de uma cons ci en ti- 
za ção por par te dos con su mi do res.

O pro fes sor de Ci ên ci as Con tá beis,
Reis Ro cha, do Cen tro Uni ver si tá rio
Es tá cio São Luís, ex pli ca que é im por- 
tan te ter al guns cui da dos co mo, por
exem plo, an tes de sair por aí com- 
pran do pre sen tes des con tro la da men- 
te, sen tar-se com a fa mí lia pa ra pla ne- 

jar o que po de rá ser re a li za do nas da- 
tas fes ti vas, se pa ran do quan tia pa ra
fes tas e pre sen tes que não vão pre ju- 
di car o pa ga men to de ou tras des pe sas
obri ga tó ri as, em es pe ci al, as de iní cio
de ano co mo, ma te ri al es co lar, IP VA,
en tre ou tros. “An tes de re a li zar os gas- 
tos pes so ais se per gun te: Eu que ro? Eu
pos so? Eu pre ci so? O pre ço es tá re al- 
men te bom? Ca so a res pos ta pa ra al- 
gu ma des sas per gun tas se ja não, en- 
tão não com pre! Fa ça um pla ne ja- 
men to fi nan cei ro, or ga ni ze-se e vi su- 
a li ze to dos os seus gas tos”.

Fi nal de ano che gan do e gran de
par te das fa mí li as bra si lei ras es tão se
pro gra man do pa ra ce le brar a che ga da
de um no vo ano cheio de es pe ran ça e
de di as me lho res. Mas mui tas pes so as
ti ve ram o psi co ló gi co aba la do, en tes
que ri dos que par ti ram ví ti mas do no- 
vo co ro na ví rus, ou tros por te rem fi ca- 
do com se que las da do en ça. De pres- 
são, an si e da de e um tur bi lhão de sen- 
ti men tos ruins.Pa ra o psi có lo go do

Sis te ma Hap vi da, Dr. Othon Ju ni or, a
sen sa ção de in cer te za e de in se gu ran- 
ça só ge ra uma coi sa: an si e da de. “O
que mu dou foi que fo mos “obri ga dos”
a en ca rar a re a li da de de uma do en ça
que foi im pos ta e pre ci sa mos nos
adap tar a ela. Is so ge rou um sen so de
ur gên cia, mas tam bém, de cui da do
com os nos sos. Am bos pre ci sam ser
tra ba lha dos com equi lí brio, se não, o
sen so de ur gên cia vi ra de sa pe go e o
cui da do vi ra um con tro le neu ró ti co”,
pon tu ou.

Na da de agir por im pul so. O mo-
men to re quer cui da dos. “A me lhor
ma nei ra de se com por tar nes te mo-
men to não é bus can do os “porquês” –
por que acon te ceu is so ou aqui lo? –
mas de res pon der com o “co mo” – co-
mo de vo me com por tar ago ra que
acon te ceu is so? Ten tar des co brir ex- 
pli ca ções po de ge rar neu ro se, en- 
quan to pro cu rar res pon der do me-
lhor mo do, com os re cur sos que a pes- 
soa tem, é um cha ma do pa ra a vi da
con cre ta, re al e de su ces so”, fi na li zou
o psi có lo go.

CEIA COM OU SEM UVA-PAS SA

Ve ja os be ne fí ci os
do fru to mui to
usa do nes sa épo ca
pa ra a sua saú de

Quan do o Na tal se apro xi ma, os me mes com a uva-
pas sa co me çam a aflo rar na in ter net. Is so por que a tão
fa mo sa fru ta se tor na a gran de ques tão das cei as na ta li- 
nas e di vi de opi niões: ter ou não ter no car dá pio? Mas o
fa to é que o in gre di en te, que apa re ce nas re cei tas com
ar roz e com fa ro fa, traz di ver sos be ne fí ci os à nos sa saú- 
de. “As uvas-pas sas são ri cas em fi bras, vi ta mi nas e mi- 
ne rais. Uma pe que na por ção da fru ta po de aju dar a re- 
gu lar o in tes ti no, for ta le cer o sis te ma imu no ló gi co, re- 
du zir o co les te rol LDL, além de ter pro pri e da des an ti-in- 
fla ma tó ri as e an ti bac te ri a nas que au xi li am na pre ven- 
ção de do en ças car di o vas cu la res”, pon tua a nu tri ci o nis- 
ta e pro fes so ra do cur so de Nu tri ção da fa cul da de Pi tá- 
go ras.

Uma pe que na por ção da fru ta po de

aju dar a re gu lar o in tes ti no,

for ta le cer o sis te ma imu no ló gi co,

re du zir o co les te rol LDL, além de ter

pro pri e da des an ti-in fla ma tó ri as e

an ti bac te ri a nas que au xi li am na

pre ven ção de do en ças

car di o vas cu la res

Com be ne fí ci os pa ra di ver sos sis te mas in te gra dos do
cor po hu ma no, Rayana Sil va de Al mei da, traz ou tros
des ta ques da uva-pas sa pa ra a nos sa saú de:

1 – Re gu la ção in tes ti nal:
Por te rem fi bras, as uvas-pas sas con tri bu em pa ra o

pro ces so di ges tó rio e têm efei to la xa ti vo, au xi li an do pa- 
ra quem tem in tes ti no pre so. Além dis so, ela fa vo re ce a
ab sor ção de nu tri en tes e aju da na eli mi na ção de to xi nas
e ra di cais li vres, que po dem pi o rar a cons ti pa ção. Uma
por ção de 40 gra mas de uva-pas sa tem 1,5 gra ma de fi- 
bras — o equi va len te a 6% das ne ces si da des das mu lhe- 
res e 4% da dos ho mens;

2 – Con tri bui pa ra o for ta le ci men to do sis te ma imu- 
no ló gi co:

A uva-pas sa tam bém é ri ca em vi ta mi nas de com ple- 
xo B e mi ne rais co mo o fer ro, es sen ci ais pa ra pre ven ção
de ane mia. A fru ta tam bém pos sui o co bre, es ti mu lan te
na tu ral pa ra a pro du ção con tí nua de cé lu las ver me lhas.
Por fim, tem ar gi ni na e aju da no for ta le ci men to do cor- 
po con tra fra que zas e mal-es tar;

3 – Atua na pro te ção con tra do en ças do co ra ção:
Uvas-pas sas ain da são ri cas em ca te qui na, an ti o xi- 

dan te efi caz pa ra eli mi nar o co les te rol e lim par as ar té ri- 
as, além de re gu lar a pres são e co la bo rar com a boa cir- 
cu la ção;

4 – Co la bo ra com a pre ven ção do cân cer:
Por ter an ti o xi dan tes que agem con tra os ra di cais li- 

vres, elas aju dam a evi tar agen tes cor re la ci o na dos ao
sur gi men to de tu mo res.

5 – Age con tra in fec ções:
Os cha ma dos fi to nu tri en tes po fe nó li cos es tão pre- 

sen tes na fru ta e pos su em pro pri e da des an ti-in fla ma tó- 
ri as que aju dam na re du ção de fe bres e ação de bac té ri- 
as.

6 – Tra ba lha no cui da do den tal:
Um dos seus com po nen tes é o áci do ole a no li co que

atua con tra cá ri es, sen si bi li da de e fra gi li da de den tá ria
ao im pe dir o de sen vol vi men to das bac té ri as res pon sá- 
veis pe lo tár ta ro. O áci do ain da é útil con tra o mau há li- 
to. Além dis so, por ser ri ca em cál cio, for ta le ce os den tes
e seu es mal te.

7 – Dá mais ener gia ao cor po:
A fru to se au men ta o ní vel ener gé ti co e aju da a ab sor- 

ver mi ne rais e vi ta mi nas im por tan tes. Com is so, au- 
men ta-se o ren di men to fí si co em ati vi da des do co ti di a- 
no.

8 – For ta le ce os mús cu los:
O po tás sio tam bém aju da na me lhor con tra ção dos

mús cu los e do sis te ma ner vo so. Quan do uni do a uma
quan ti da de mo de ra da de só dio oti mi za o pro ces so de
hi per tro fia.

9 – For ta le ce den tes e os sos:
O cál cio e o fer ro não só aju dam os den tes, co mo tam- 

bém os os sos a fi ca rem mais for tes e re sis ten tes. Além
dis so a uva-pas sa tem bo ro, que au xi lia na com po si ção
ós sea.
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ARTHUR EVER TON
Es pe ci al pa ra O Im par ci al

3 per gun tas // Caio Bor ra lho

Con fi ra os pro vá veis po tes
de gru pos
• Po te 1

• Po te 2

• Po te 3

• Po te 4

MARANHENSE NO UFC

Estreia de Caio Borralho
é adiada para janeiro
A

lu ta de Caio Bor ra lho no UFC
(Ul ti ma te Figh ting Cham pi- 
onship) foi adi a da. Ini ci al- 
men te, o ma ra nhen se en fren- 

ta ria o ame ri ca no e pe so mé dio Dus- 
tin Stoltz forth no dia 18 de de zem bro,
po rém, se gun do a equi pe do lu ta dor,
o ma ra nhen se vai lu tar con tra o ame- 
ri ca no Ja mie Pic kett.So bre a ex pec ta- 
ti va da lu ta que se rá re a li za da em ja- 
nei ro, Caio Bor ra lho pen sa so men te
na vi tó ria e man ter a in ven ci bi li da de
que man tém des de 2015. “A ex pec ta ti- 
va é de mais uma vi tó ria e con ti nu ar o
ca mi nho de 10 lu tas in vic to des de
2015. To ma ra que Deus es te ja me
aben ço an do com mais um no cau te
ou fi na li za ção pa ra es sa lu ta. Es tou
atrás do bô nus do UFC de 50 mil dó la- 
res, mas a vi tó ria é o que mais im por- 

ta”.
Ain da de acor do com a equi pe do

lu ta dor, o com ba te es tá pre vis to pa ra
ser re a li za do no dia 15 de ja nei ro do
pró xi mo ano. Por tan to, a vi a gem de
Caio aos Es ta dos Uni dos foi adi a da
pa ra o dia 25 des te mês. O ma ra nhen- 
se tem trei na do mui to pa ra es ta lu ta, e
con se guiu is so de pois de mos trar efi- 
ci ên cia con tra o Jes se Muray, em ou- 
tu bro des te ano. An tes dis so, Bor ra lho
ha via der ro ta do Aa ron Jeffrey por
pon tos. Po rém, na que la épo ca, ele
não as si nou con tra to com o UFC, que
foi fir ma do pos te ri or men te.

Após che gar aos Es ta dos Uni dos,
Caio de ve pas sar por uma sé rie de tes- 
tes de pre pa ro fí si co e trei na men tos
até a pe sa gem às vés pe ras da lu ta.

Qual le ga do vo cê quer dei xar no
UFC?

“Que ro dei xar o le ga do do atle ta mais
in te li gen te que já pi sou na que le oc tó-
go no. Que ro me tes tar con tra os me- 
lho res e ser cam peão do mun do. Mos- 
trar que quem não de sis te, al can ça o
que qui ser”.

Quais são as in for ma ções que vo cê
já tem do seu ad ver sá rio?
“As sis tir as úl ti mas se te lu tas de le. Ad- 
ver sá rio pe ri go so e gran de. Com a ca- 
nho ta bem pe ri go sa tam bém. Ni ce de
chão e lu ta li vre a de se jar e é nes ta área
que irei me so bres sair”.

Qual re ca do vo cê dei xa pa ra a po- 
pu la ção ma ra nhen se que irá te
acom pa nhar?
“Que es pe rem um ma ra nhen se aguer- 
ri do e in te li gen te em ci ma do oc tó go- 
no. Mos trar pra to dos que o Ma ra nhão
po de che gar ao to po do mun do e que
sou so men te mais um ma ra nhen se so- 
nha dor que nun ca de sis tiu. Dia 15 de
ja nei ro se rá mais um gran de show”.

SORTEIO LIBERTADORES

Verdão, Fla e Galo devem ser cabeças de chave

A Con me bol di vul gou o ran king de
clu bes pa ra 2022. Es sa lis ta é im por- 
tan te por que de ter mi na a di vi são dos
po tes dos sor tei os da Li ber ta do res e
da Co pa Sul-Ame ri ca na. Pal mei ras,
Fla men go e Atlé ti co-MG de vem ser
ca be ças de cha ve na prin ci pal com pe- 
ti ção do con ti nen te, em bo ra a en ti da- 
de ain da não con fir me.

Pe lo ran king, o Ath le ti co-PR tam- 
bém se ria ca be ça de cha ve. No en tan- 
to, nas úl ti mas edi ções da Li ber ta do- 
res, o cam peão da Sul-Ame ri ca na
sem pre en trou no po te 2. A Con me bol
não con fir mou se vai man ter es sa re- 
gra.

Os sor tei os da fa se pre li mi nar da
Li ber ta do res e da pri mei ra fa se da
Sul-Ame ri ca na es tão mar ca dos pa ra
es ta se gun da-fei ra, dia 20 de de zem- 
bro, às 12h (de Bra sí lia). A prin ci pal
com pe ti ção co me ça na se ma na do
dia 9 de fe ve rei ro de 2022, e a Sul-
Ame ri ca na se ini cia na se ma na do dia
6 de abril. O sor teio da fa se de gru pos
acon te ce ape nas no dia 23 de mar ço,
após a con clu são da fa se pré via.

O ran king da Con me bol tem o Ri ver
Pla te no pri mei ro lu gar, se gui do de
Pal mei ras, Bo ca Ju ni ors, Fla men go e
Grê mio. O top-10 tam bém tem Na ci o- 
nal, Pe nã rol, San tos, Atlé ti co Na ci o nal

e In de pen di en te. Grê mio, San tos e In- 
de pen di en te não con se gui ram clas si- 
fi ca ção pa ra a Li ber ta do res, e a equi pe
co lom bi a na es tá na fa se pré via.

Seis equi pes dis pu tam a fa se pre li- 
mi nar da Li ber ta: Bo lí var, Bar ce lo na
(EQU), Olím pia, Uni ver si dad Cé sar
Val le jo, Mon te vi deo City Tor que e De- 
por ti vo La ra. 

A se gun da fa se con ta com três des- 
ses ti mes mais Es tu di an tes, The
Stron gest, Flu mi nen se, Amé ri ca-MG,
Au dax Ita li a no, Ever ton (CHI), Atlé ti- 
co Na ci o nal, Uni ver si dad Ca tó li ca,
Gua ra ní (PAR), Uni ver si tá rio, Pla za
Co lo nia e Mo na gas.

O Tri co lor ca ri o ca e o ti me mi nei ro
não po dem se en fren tar. Pa ra a fa se de
gru pos, a Con me bol ain da não con fir- 
ma, mas se man ti ver o re gu la men to
uti li za do nos anos an te ri o res, clu bes
do mes mo país só po dem se en fren tar
ca so um de les te nha saí do da fa se pré- 
via. As cha ves vão ser for ma das por
uma equi pe de ca da po te.

Pal mei ras
Ri ver Pla te
Bo ca Ju ni ors

Fla men go
Na ci o nal-URU
Peñarol
Atlé ti co-MG
Cer ro Por teño

Ath le ti co-PR
Li ber tad
In de pen di en te del Val le
Uni ver si dad Ca tó li ca
Eme lec
Co rinthi ans
Co lo-Co lo
Vé lez Sars fi eld

Spor ting Cris tal
Bra gan ti no
De por ti vo Tá chi ra
Ali an za Li ma
Co lón
To li ma
Ca ra cas
Mil lo na ri os ou De por ti vo Ca li

Always Ready
Tal le res
In de pen di en te Pe tro le ro
For ta le za
Clas si fi ca do da fa se pré via
Clas si fi ca do da fa se pré via
Clas si fi ca do da fa se pré via
Clas si fi ca do da fa se pré via

• CRB x Sport
• Flo res ta x For ta le za
• Ce a rá x Glo bo FC
• Náu ti co x Cam pi nen se
• Bo ta fo go-PB x Ser gi pe
• Bahia x Sam paio Cor rêa
• Sou sa x CSA
• Al tos x Atlé ti co-BA

• Gru po A: For ta le za, Sport, CSA, Sam paio Cor rêa,
Cam pi nen se, Glo bo-RN, Atlé ti co de Ala goi nhas e Ser gi -
pe
• Gru po B: Bahia, Ce a rá, Náu ti co, CRB, Bo ta fo go-PB,
Al tos-PI, Flo res ta-CE e Sou sa-PB

• Sport x Náu ti co
• Ser gi pe x Ce a rá
• For ta le za x Sou sa
• Sam paio Cor rêa x Al tos
• Atlé ti co-BA x CRB
• Glo bo FC x Flo res ta
• CSA x Bo ta fo go-PB
• Cam pi nen se x Bahia

• For ta le za x Ce a rá
• Sam paio Cor rêa x Náu ti co
• Ser gi pe x Al tos
• Sport x Sou sa
• Cam pi nen se x CRB
• CSA x Flo res ta
• Atlé ti co-BA x Bahia
• Glo bo FC x Bo ta fo go-PB

• Ce a rá x Sam paio Cor rêa
• Náu ti co x For ta le za
• CRB x CSA
• Flo res ta x Cam pi nen se
• Sou sa x Ser gi pe
• Al tos x Sport
• Bahia x Glo bo FC
• Bo ta fo go-PB x Atlé ti co-BA

• Flo res ta x Ser gi pe
• Ce a rá x Sport
• CRB x Glo bo FC
• Náu ti co x Atlé ti co-BA
• Bo ta fo go-PB x For ta le za
• Sou sa x Sam paio Cor rêa
• Al tos x Cam pi nen se
• Bahia x CSA

• Ser gi pe x CRB
• Sam paio Cor rêa x Flo res ta
• For ta le za x Bahia
• Sport x Bo ta fo go-PB
• Atlé ti co-BA x Ce a rá
• CSA x Náu ti co
• Cam pi nen se x Sou sa
• Glo bo FC x Al tos

• Náu ti co x Ser gi pe
• CRB x Sam paio Cor rêa
• Ce a rá x CSA
• Flo res ta x Atlé ti co-BA
• Al tos x For ta le za
• Bahia x Sport
• Bo ta fo go-PB x Cam pi nen se
• Sou sa x Glo bo FC

• For ta le za x CRB
• Sport x Flo res ta
• Ser gi pe x Bahia
• Sam paio Cor rêa x Bo ta fo go-PB
• Cam pi nen se x Ce a rá
• Glo bo FC x Náu ti co
• Atlé ti co-BA x Sou sa
• CSA x Al tos

TEM PO RA DA 2022

Sam paio co nhe ce
os di as dos jo gos na
Co pa do Nor des te

Saiu a ta be la bá si ca da Co pa do Nor des te 2022. A Con- 
fe de ra ção Bra si lei ra de Fu te bol (CBF) apre sen tou os jo- 
gos da pri mei ra fa se do Nor des tão, com 16 equi pes di vi- 
di das em dois gru pos. A pri mei ra ro da da do tor neio es tá
re ser va da pa ra ocor rer nos di as 22 e 23 de ja nei ro, com
os se guin tes jo gos:

1ª ro da da: 22 e 23 de ja nei ro

Ho rá ri os e os lo cais das par ti das se rão ain da de fi ni- 
dos pe la CBF.

A pri mei ra fa se da Co pa do Nor des te tem oi to ro da- 
das. Ti mes do Gru po A en fren tam as equi pes do Gru po
B, em tur no úni co. Os qua tro pri mei ros co lo ca dos das
cha ves avan çam às quar tas de fi nal.

As quar tas de fi nal (agen da da pa ra 19 de mar ço) e as
se mi fi nais (re ser va das pa ra 5 de abril) se rão em jo go
úni co. A gran de de ci são ocor re em par ti das de ida (12 de
abril) e vol ta (26 de abril).

2ª ro da da: 29/01 ou 30/01

3ª ro da da: 5/02 ou 6/02

4ª ro da da: 12/02 ou 13/02

5ª ro da da: 15/02 ou 16/02

6ª ro da da: 19/02 ou 20/02

7ª ro da da: 5/03 ou 6/03

8ª ro da da: 12/03
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A grande estreia é Homem-Aranha: Sem Volta para Casa. O filme já bateu o recorde de
maior abertura da Sony Pictures no Brasil apenas com as sessões de pré-estreia

Con fi ra al guns dos ven ce do res das ca -
te go ri as do m-v-f- awards 2021:

ENTRETENIMENTO

Cinemas e streaming:
veja as últimas estreias

Ci ne ma

D
en tre os lan ça men tos no ci- 
ne ma e no stre a ming, o 
gran de des ta que da se ma na 
é o lan ça men to de Ho mem-

Ara nha: Sem Vol ta pa ra Ca sa (leia a 
crí ti ca aqui). O fil me da Mar vel, um 
dos mais es pe ra dos de 2021, con ta 
com 100% de apro va ção da crí ti ca es- 
pe ci a li za da e já ba teu o re cor de de 
mai or aber tu ra da Sony Pic tu res no 
Bra sil ape nas com as ses sões de pré-
es treia. 

As pla ta for mas di gi tais não con tam 
com mui tas es trei as de fil mes no ca tá- 
lo go, mas, apos tam no lan ça men to de 
sé ri es. Ve ja:

Ho mem-Ara nha: Sem Vol ta pa ra 
Ca sa

Após os acon te ci men tos de Ho- 
mem-Ara nha: Lon ge de Ca sa, o mun- 
do aca ba sa ben do a re al iden ti da de do 
Ho mem-Ara nha, além de acha rem 
que foi ele quem ma tou Mysterio. Pe- 
ter aca ba pe din do aju da pa ra o Dou- 
tor Es tra nho pa ra que ele apa gue es sa 
in for ma ção de sua iden ti da de se cre ta 
do mun do, mas o fei ti ço da er ra do e 
es tra nha men te, vi lões de ou tras ver- 
sões do Ho mem-Ara nha de ou tros 
uni ver sos aca bam in do pa ra seu 
mun do, di fi cul tan do a vi da de Pe ter.

Azor
Yvan faz ma vi a gem pa ra subs ti tuir 

seu par cei ro ban quei ro du ran te a di- 
ta du ra na Ar gen ti na. Lá en con tra ou- 
tro ban quei ro com quem tem um du- 
e lo.

Nós Du as
As pen si o nis tas Ni na (Bar ba ra Su- 

kowa) e Ma de lei ne (Mar ti ne Che val li-

Net flix

Pri me Vi deo

Disney+

HOMEM-ARANHA: SEM VOLTA PARA CASA CONTA COM 100% DE APROVAÇÃO DA CRÍTICA

er) es con de ram seu amor pro fun do 
por mui tas dé ca das. Do pon to de vis ta 
de to dos, in cluin do a fa mí lia de Ma- 
de lei ne, elas são ape nas du as vi zi nhas 
que vi vem no úl ti mo an dar de seu 
pré dio. Um dia, po rém, um even to 
ines pe ra do traz a to na a ver da de so- 
bre o re la ci o na men to das du as.

Sem Res sen ti men tos
Par vis é pe go fur tan do uma lo ja e 

se ten ci a do a ser vi ços co mu ni tá ri os 
em um abri go de re fu gi a dos. Lá, ele 
en con tra os ir mãos Ba nafshe e Amon, 
que co me ça a ter sen ti me nos por 
Amon.

O Fas ci nan te Mun do dos Co rais
Acom pa nhe a odis seia de um pe- 

que no bai a cu por um mi cro mun do 
ma ra vi lho so em bus ca de um lar na 
Gran de Bar rei ra de Co rais da Aus trá- 

lia.

Cau sa li dad
Quan do Clau dia apa re ce pa ra um 

en con tro em um bar pa ra co nhe cer 
Luis, que a con ta tou atra vés do Tin- 
der, ela não con se gue ima gi nar o que 
o des ti no re ser va. Um se ques tro que 
ter mi na com uma mor te ine vi tá vel. 
Uma his tó ria de vin gan ça, sus pen se e 
re vi ra vol tas sur pre en den tes, con ta da 
em pla no-sequên cia.

De No vo Na tal?
Rowe na vi ve um Na tal mo nó to no e 

de ci de pe dir a um Pa pai No el vi zi nho 
que lhe dê uma se gun da chan ce. As- 
sim, Rowe na ines pe ra da men te se en- 
con tra vi ven do o dia de Na tal vá ri as 
ve zes se gui das.

PREMIAÇÃO

Anitta e Duda Beat são destaques no m-v-f- awards

“NEM UM POUQUINHO”, DE DUDA BEAT, E GIRL FROM RIO, DE ANITTA, FORAM VENCEDORES DE MELHOR VIDEOCLIPE NACIONAL

O m-v-f- awards 2021, pre mi a ção
anu al dos me lho res vi de o cli pes na ci- 
o nais e es tran gei ros, ocor reu na noi te
da quar ta-fei ra (15/12) com ce rimô- 
nia pa ra con vi da dos no MIS São Pau- 
lo. Apre sen ta do por Aisha Mbi ki la,
com shows do rap per Ho da ri, da can- 
to ra e per for mer Bru xa Cós mi ca e do
can tor L’Hom me Sta tue, o even to pre- 
mi ou 27 tra ba lhos em ví deo, de acor- 
do com o vo to do pú bli co e do jú ri ofi- 
ci al.

O des ta que foi pa ra o cli pe “Re za
for te”, de BaianaSystem, que ven ceu
em du as ca te go ri as, e “Nem um pou- 
qui nho”, de Du da Be at, e Girl from
Rio, de Anit ta, ven ce do res de me lhor
vi de o cli pe na ci o nal, nas es co lhas do
jú ri e do pú bli co, res pec ti va men te. O
jú ri ain da con ce deu um prê mio es pe- 
ci al pa ra Vis ce ral, de Fran, Car los do
Com ple xo e Bi bi Ca e ta no. Den tre os
fi na lis tas es tran gei ros, Ba lia Con mi- 
go, de Se le na Go mez, que tem di ra ção
do bra si lei ro Fer nan do No ga ri, le vou
o prê mio de me lhor vi de o cli pe in ter- 
na ci o nal, pe la es co lha do pú bli co.

Nes te ano, o jú ri ofi ci al foi com pos- 
to por Ana Gar cia, Cri o lo, Gus ta vo Von

Â

Ha, Ma ria Ân ge la Je sus e Ra fa el Kent.
A par ti ci pa ção do pú bli co con tou
com mais de 80 mil vo tos em su as ca- 
te go ri as. To dos os ven ce do res da pre- 
mi a ção po dem ser con fe ri dos no si te
do m-v-f- awards.

Me lhor vi de o cli pe in ter na ci o nal –
es co lha do pú bli co:

Bai la con mi go
Ar tis ta: Se le na Go mez fe at Rauw Ale- 
jan dro
Di re ção: Fer nan do No ga ri

Me lhor vi de o cli pe in ter na ci o nal –
es co lha do jú ri:

In tro vert
Ar tis ta: Lit tle Simz
Di re ção: Sa lo mon Ligthelm

Me lhor di re ção em vi de o cli pe na- 
ci o nal – es co lha do jú ri:

Re za for te
Ar tis ta: BaianaSystem fe at Bne gão
Di re ção: Bel le de Me lo

Me lhor vi de o cli pe na ci o nal – es co- 
lha do pú bli co:

Girl from Rio
Ar tis ta: Anit ta

Di re ção: Gi o van ni Bi an co
Me lhor vi de o cli pe na ci o nal – es co- 

lha do jú ri:
Nem um pou qui nho

Ar tis ta: Du da Be at fe at tre vo
Di re ção: Alas ka

Me lhor vi de o cli pe de ani ma ção
na ci o nal – es co lha do jú ri:

Fel li ni
Ar tis ta: Cri o lo
Ani ma ção: Ro dri go Eli as e Ra da més
Araú jo

Ino va ção em ví deo na ci o nal – es- 
co lha do jú ri:

Crash
Ar tis ta: Ju ça ra Mar çal
Di re ção: Ana Jú lia The o do ro e nge lo
Ri bei ro

Efei tos es pe ci ais em vi de o cli pe
na ci o nal – es co lha do jú ri:

O cor re
Ar tis ta: Jup do Bair ro
Efei tos es pe ci ais: Ro dri go de Car va lho

Me lhor vi de o cli pe na ci o nal en vol-
ven do di ver si da de e in clu são – es co-
lha do pú bli co:

Sha kes pe a re do gue to
Ar tis ta: Ra vi Lo bo
Di re ção: Iury Tail lan

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

So bre a 3ª tem po ra da de “Suc ces si on”

OPI NIÃO | SÉ RIE

“Suc ces si on”: o jo go
dos tro nos atu a li za do

A dé ca da pas sa da foi mar ca da pe lo do mí nio de “Ga- 
me of Th ro nes” (2011-2019) en tre as sé ri es mais acla ma- 
das do mun do. In dis cu ti vel men te, mui to des se pres tí gio
foi al can ça do pe lo ca rá ter po lí ti co (mis tu ra do a ele men- 
tos de fan ta sia) que a sé rie apre sen ta va. A tra ma abor da- 
va in tri gas e dis pu tas pe lo tro no. As sim, mui to do seu
ape lo nas cia da fas ci na ção cau sa da pe lo acom pa nha- 
men to des ses reis e rai nhas uti li zan do to das as ar ti ma- 
nhas pos sí veis pa ra con quis tar ca da vez mais po der.

Di to is so, “Suc ces si on” sur ge co mo su ces so ra na tu ral
pa ra es te pos to de sé rie de su ces so so bre in tri gas pa la ci- 
a nas tra zen do es ta te má ti ca pa ra o con tex to atu al. Es sa
sé rie da HBO, cri a da por Jes se Arms trong, es tre ou em
2018 e aca bou de fi na li zar a sua 3ª tem po ra da re for çan- 
do mais uma vez co mo os jo gos por po der são ca pa zes
de ra char fa mí li as e des truir le ga dos.

A tra ma acom pa nha a fa mí lia Roy, que é res pon sá vel
por um dos mai o res con glo me ra dos de mí dia do mun- 
do, com pos ta por Lo gan Roy (Bri an Cox) e seus qua tro
fi lhos (Con nor, Ken dall, Shiv e Ro man). Sen do a prin ci- 
pal ques tão da sé rie a dis pu ta pa ra quem se rá o su ces sor
no co man do da em pre sa da fa mí lia após a apo sen ta do- 
ria do pa tri ar ca.

A sé rie agre ga ele men tos de tra gé dia fa mi li ar com to- 
ques de co mé dia cí ni ca pa ra re tra tar co mo es ses per so- 
na gem têm a sua mo ra li da de to tal men te in flu en ci a da
pe la bri ga por in fluên cia e di nhei ro. Mais que is so, tra ta-
se de uma nar ra ti va que ex põe cons tan te men te os seus
per so na gens a si tu a ções ri dí cu las pa ra de mons trar co- 
mo fi gu ras tão ri cas e com vi das in ve já veis po dem ser
de plo rá veis e ri sí veis na mes ma me di da. Em al guns mo- 
men tos, a tra ma pa re ce ser um reality show pro je ta do
pa ra ex por o la do po dre da fa mí lia Roy.

Tra ta-se de uma sá ti ra so bre co mo a dis pu ta por um
im pé rio en vol ve com por ta men tos re pro vá veis (cor rup- 
ção, ocul ta ção de cri mes, abu sos de po der) e cô mi cos
(per so na gens in fan ti li za dos, in se gu ros e sem so fis ti ca- 
ção). Pa ra is so, o co ti di a no de lu xo é con tra pos to com si- 
tu a ções ri dí cu las e ati tu des es tú pi das. En tre tan to, o
pon to mais cha ma ti vo da sé rie é a sua ca pa ci da de de ge- 
rar ten são a par tir de ce ná ri os al ta men te bu ro crá ti cos
(dis cus sões so bre ru mos em pre sa ri ais e mer ca do de
ações), pois is so não é o fo co da sé rie, mas um pa no de
fun do pa ra a re la ção fa mi li ar que es tá sen do de sen vol vi- 
da. “Suc ces si on” é so bre co mo o pai es ti mu la a dis pu ta
en tre os fi lhos e por is so exis te um es tra nha men to pe- 
ran te qual quer sen ti men to amo ro so en tre eles. To dos os
as pi ran tes ao tro no são in se gu ros e sub mis sos ao rei.

A tem po ra da atu al abor dou a for ça que os Roy têm
pa ra de fi nir os ru mos da po lí ti ca na ci o nal de acor do
com seus in te res ses e es tra té gi as. Além dis so, fi ca cla ro
co mo Lo gan Roy não tem a me nor in ten ção de ce der o
seu lu gar pa ra qual quer um de seus fi lhos. Sen do pre fe- 
rí vel se des fa zer da em pre sa an tes que um de les pos sa
ter a chan ce re al de as su mir seu le ga do. Pa ra ele, to dos
os fi lhos são in su fi ci en tes e subs ti tuí veis. Ca da um her- 
dou di fe ren tes ca rac te rís ti cas do pai, mas o fa to de les
es ta rem sem pre se pa ra dos e com in te res ses opos tos, faz
de les mais frá geis e des pre pa ra dos.

Con nor (Alan Ruck) é o fi lho mais ve lho, mas não con- 
se gue pas sar de um alí vio cô mi co pa ra to dos. Ken dall
(Jeremy Strong) se gue sua jor na da de Sí si fo (tra çan do
vá ri os pla nos e tra ba lhan do pa ra con quis tar o tro no, en- 
tre tan to sem pre é ar ras ta do ao fra cas so) bus can do
cons tan te men te a apro va ção do pai. Shiv (Sa rah Sno ok)
apa ren ta ser a mais equi li bra da en tre os ir mãos, mas
nun ca é le va da em con ta de ver da de (al go que re for ça a
ca da tem po ra da o ma chis mo do pai). Ro man (Ki e ran
Cul kin) car re ga vá ri os tra ços de per so na li da de se me- 
lhan tes ao pai e is so ser ve pa ra re for çar sua sub mis são.
Tom (Matthew Macfadyen), ma ri do de Shiv, es tá ca da
vez mais in co mo da do com o des pre zo da es po sa pe los
ru mos do seu ca sa men to e pas sa mui to tem po des lo ca- 
do até en con trar na sua ali an ça com Greg (Ni cho las
Braun) uma re vi ra vol ta im pro vá vel e re vi go ran te pa ra a
pró xi ma tem po ra da.

No fim das con tas, “Suc ces si on” dá in dí ci os de que a
úni ca saí da pa ra os ir mãos é uma ali an ça con tra o pai. E
a su ces são pa re ce ser al go ine vi tá vel, mas an tes dis so
ain da te re mos mui tos mo men tos pa ra acom pa nhar e rir
des sas pes so as ex tre ma men te ri cas, pa té ti cas e de tes tá- 
veis.

São Luís, segunda-feira, 20 de dezembro de 2021

https://banca.oimparcial.com.br/
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Nosso papel tá on, 
tá impresso, todo dia

Eletroposto para veículos
Elétricos no Parque Rangedor

Primeiro posto para carregamento de veículos elétricos do estado é  inaugurado, 
no Parque do Rangedor. Também  foraram entregues também 10 bicicletas elétricas

INOVAÇÃO

SAMARTONY MARTINS

C
arros, bicicletas, motos e patine-
tes elétricos já são uma realidade 
no Brasil. E para ampliar a adoção 
em massa desse tipo de mobilida-

de, uma ampla rede de carregadores público 
começa a se proliferar em diversos estados. 
E o Maranhão sai na frente com a instala-
ção do primeiro eletroposto que foi inaugu-
rado, no último sábado (18), no Parque do 
Rangedor com a presença do presidente 
da Equatorial Maranhão, Sérvio Túlio; do 
Governador do Estado, Flávio Dino, além 
de parceiros do projeto e a equipe de Ino-
vação da Equatorial.

Segundo dados da Associação Nacional 
dos Fabricantes de Veículos Automotores 
(Anfavea), entre janeiro e outubro de 2021 
foram emplacadas 1.805 unidades de car-
ros elétricos O número é 125,3% maior do 
que em igual período do ano passado. A 
expectativa é a de que o crescimento total 
até o final do ano seja superior a 150% na 
comparação com o acumulado de 2020. 
Com a instalação do eletroposto mara-
nhense, a população poderá carregar os 
carros elétricos gratuitamente, utilizan-
do como uma das fontes de alimentação 
a energia solar, limpa e renovável. Além 
disso, dez bicicletas elétricas serão dispo-
nibilizadas como alternativa de lazer, na 
forma de compartilhamento via aplicativo 

de celular; e um carro elétrico será doa-
do à Secretaria de Governo para fiscali-
zação e vistoria dos parques.

De acordo com Lucas Pinheiro, enge-
nheiro de Inovação da Equatorial, des-
tacou a O Imparcial, a importância da 
iniciativa de se instalar um eletroposto 
no Maranhão. Revelando que a mesma 
faz parte de um projeto de pesquisa de 
mobilidade elétrica que envolve mobi-
lidade com energia renovável. 

“Este é um projeto de pesquisa e de 
desenvolvimento que tem como objeti-
vo fomentar e incentivar a mobilidade 
elétrica no Maranhão e em mais três es-
tados do Brasil onde o grupo equatorial 
atual, com a intenção de gerar uma dis-
cussão e de apresentar essa tecnologia 
para a sociedade de forma a estimular 
uma mudança de forma natural de en-
tendimento das pessoas sobre essa pos-
sibilidade muita gente nem enxerga. A 
ideia é mostrar que isso já existe e na-
turalmente começa com a disponibili-
zação de uma infraestrutura”, explicou 
o engenheiro.

Lucas Pinheiro, explicou ainda que será 
instalado somente este primeiro eletro-
posto porque ainda não existe uma de-
manda. “Estamos colocando esse posto 
de carregamento em um parque. E para 
contribuir com isso a Equatorial está ce-
dendo um carro para o governo do estado 
para gerar um uso de um veículo elétrico 

que vai ser usado pela administração do 
Parque do Rangedor, por técnicos da Se-
cretária de Governo e a gente vai acom-
panhar o uso desse veículo. Até mesmo 
porque o uso do veículo elétrico exige 
uma mudança cultural de comportamen-
to das pessoas responsáveis pela condu-
ção”, ressaltou o engenheiro.

Outro fator destacado por Lucas Pi-
nheiro sobre a instalação do eletroposto, 
é que já existe um movimento mundial 
falando sobre a tendência dos preços dos 
veículos que estão caindo tanto a nível de 
Europa quanto Brasil. O engenheiro afir-
ma que a expectativa é que até a virada 
de 2030 a tecnologia esteja mais barata e 
acessível. “O Brasil tem o programa Rota 
2030 que visa isso, ou seja, gerar meca-
nismo de incentivo para que a partir de 
2030 começa a se popularizar e na Euro-
pa existem planejamentos mais sérios.

De fato a mudança completa de alguns 
países como Alemanha já prevê uma mu-
dança completa de sua frota até o final 
dessa década baseada no custo de mer-
cado porque o custo rodado de combus-
tível fóssil é maior do que o quilowatt 
hora de energia elétrica. Então a partir 
do momento que o preço do veículo elé-
trico se equiparar aos veículos de com-
bustão essa migração será instantânea, 
por isso temos que nos preparar agora”, 
enfatizou o engenheiro.

Eletroposto trará 
impacto social e 
oportunidades

Sobre o impacto social que esse eletroposto 
traz para o Maranhão dentro de uma abertura de 
mercado, Lucas Pinheiro, ressaltou que a inicia-
tiva gera uma gama de oportunidade como por 
exemplo novos postos de emprego, fornecedores, 
prestação de serviços e outras demandas que es-
tão ligadas ao segmento que gera economia e be-
neficia a população. “Alé de todos esses fatores, a 
gente pretende ao longo de 2022 criar uma rota de 
carregadores elétricos que vai de São Luís a Tere-
sina, conectando os dois estados, permitindo um 
fluxo de veículos elétricos entre essas duas cidades. 
O que de novo incentiva e fomenta essa temática 
não só aqui como lá também. Vamos fazer a Rota 
do Sol em Barreirinhas”, adiantou o engenheiro.

A instalação do eletroposto no Maranhão faz 
parte do projeto de Mobilidade Elétrica do Grupo 
Equatorial, por meio do Programa de Pesquisa e 
Desenvolvimento (P&D) da Agência Nacional de 
Energia Elétrica (ANEEL), além de contar também 
com a parceria do Governo do Estado. O principal 
objetivo é avaliar o uso de veículos elétricos pela 
comunidade frente ao cenário atual de mobilidade 
urbana, de forma a incentivar a adesão à tendên-
cia mundial de eletrificação das frotas de carros.

Assim, cria-se uma proposta de modelo de ne-
gócios sustentáveis para o transporte. Além disso, 
tem como proposta promover o uso sustentável da 
energia associado a meios de transporte; desen-
volver inovações tecnológicas e diversificar a ma-
triz energética; incentivar a redução de impactos 
ambientais oriundos da utilização de combustíveis 
fósseis; fomentar a qualidade de vida da comuni-
dade através do uso dos equipamentos disponibili-
zados para o lazer; fomentar o avanço tecnológico 
nacional através do desenvolvimento de sistema 
de carregamento de veículos. Esta iniciativa está 
alinhada com os Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável da ONU, do qual o Grupo Equatorial 
é signatário.

O projeto conta com o investimento de outras 
nove empresas do setor elétrico, representadas pela 
Global Participações em Energia. O investimento 
total do projeto em cinco estados é de aproxima-
damente R$ 19 milhões, e chegará às distribuido-
ras da Equatorial Energia no Piauí, Pará e Alagoas 
e, também, para o Campus da UFMS, em Campo 
Grande, Mato Grosso do Sul.

“Dentro da estratégia do Grupo Equatorial, atu-
ar com inovação e sustentabilidade é algo cada vez 
mais presente nas nossas iniciativas. A mobilidade 
elétrica é uma realidade que queremos fomentar, 
contribuindo para diminuir a emissão de poluen-
tes na atmosfera, já que o carro elétrico é consi-
derado um meio de transporte limpo. De manei-
ra pioneira o Grupo está possibilitando o acesso 
dessas tecnologias à população dos estados onde 
atuamos”, afirma Augusto Miranda, CEO do Gru-
po Equatorial.


