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O VALE

A Prefeitura Municipal 
de Bom Jardim confirmou que 
as provas do concurso público 
ocorrerão neste próximo dia 5 
de junho, no total foram mais 
de 9 mil inscritos para as mais 
de 224 vagas disponíveis no 
edital.

Como o número de inscri-
tos é superior à capacidade do 
município, as provas serão fei-
tas em Bom Jardim e também 
em Santa Inês, em locais de 
prova que ainda serão divulga-
dos pelo Instituto Legatus.

Só domiciliados em Bom 
Jardim foram 4.680 participan-
tes inscritos, a maioria irá reali-
zar as provas na cidade, segun-
do a administração.

Ainda conforme a prefei-

tura, a administração aconse-
lha aos comerciantes, princi-
palmente aos da rede hoteleira 
e de comida que se preparem 
para receber uma grande quan-
tidade de candidatos neste dia.

Demais informações de-
vem ser divulgadas pelo insti-
tuto no dia 30/05, conforme o 
cronograma.

O salário base ofertado va-
ria de R$ 1.045,00 a R$ 6.305,00 
e a carga horária a ser cumprida 
é de 24 a 40 horas semanais. O 
prazo de validade deste Con-
curso Público será de dois anos, 
contados da homologação do 
resultado final, com possibili-
dade de prorrogação por igual 
período.

Do: www.obomja.com

Com mais de 9 mil 
inscritos, provas do 

concurso da prefeitura de 
Bom Jardim acontecem 

no próximo dia 05

Só domiciliados em Bom Jardim foram 4.680 participantes inscritos

Do dia 24 a 29 de junho de 
2022 será realizado o Arraial do 
município de Pindaré Mirim pro-
movido pela Prefeitura de Pindaré 
Mirim. A informação foi confirma-
da ao Jornal do Vale pelo Departa-
mento de Comunicação da prefei-
tura na noite desta terça-feira, 24.

Nos próximos dias serão 
anunciadas as atrações do arraial e 
também do encerramento, no dia 
29 de junho. Essa é uma data tradi-
cional que sempre reúne milhares 
de pessoas na cidade e o evento 

não estava sendo realizado há dois 
anos por conta da pandemia. 

Festejo de São Pedro
A igreja católica também con-

firmou a realização do Festejo de 
São Pedro 2022 que esse ano deve 
acontecer bem diferente de 2020 
e 2021, que precisou ser adaptado 
por conta da pandemia. 

A programação começou 
com a peregrinação da imagem do 
padroeiro da cidade pelas comu-
nidades. A tradicional feijoada de 
São Pedro também será realizada.

Prefeitura confirma a 
realização do Arraial do 

Município de Pindaré Mirim

Arraial de Pindaré Mirim. Foto: Arquivo

Incêndio destruiu parte de 
uma casa em Pindaré Mirim

A casa fica no bairro Pitombeira

Um incêndio em uma resi-
dência foi registrado na noite des-
ta segunda-feira, 23, no Bairro Pi-
tombeira, em Pindaré Mirim. 

As chamas consumiram dois 
compartimentos da residência. 
Alguns móveis foram destruídos 
pelo fogo. Os moradores jogaram 

água e conseguiram controlar o 
incêndio.

O Corpo de Bombeiros che-
gou a ser acionado também e foi 
ao local. De acordo com a corpo-
ração, ninguém ficou ferido. As 
causas do incêndio serão investi-
gadas.
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SANTA INÊS 
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O prefeito interino de Santa Inês Sirino Ro-
drigues fez mudanças no alto escalão da prefei-
tura essa semana. O gestor em exercício publicou 
no Diário Oficial do Município a exoneração de 
vários secretários e chefes de setores da admi-
nistração pública. 

Veja abaixo a lista dos exonerados dos car-
gos: 

DANILSON FERREIRA VELOSO - PROCURA-
DOR GERAL DO MUNICÍPIO

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO - HAYNA 
BELO SANTOS

ANA VALERIA SANTOS ARAUJO - CHEFE DE 
GABINETE

FAGNER GOMES DO NASCIMENTO - SECRE-
TARIO DE EDUCAÇÃO

SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE - FABRI-
CIO MELO DE SOUSA

JANAINA DIVINA SANTOS - SECRETARIA DE 
FINANÇAS

ANDRÉ LUIS RAPOSO BARROS - SECRETÁ-
RIO ADJUNTO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

JOSEPH MATHEUS ALVES MODESTO - DIRE-
TOR DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO

LEONARDO JOSÉ SOUSA ALVES - CHEFE DE 
COMPRAS

O prefeito Sirino Rodrigues também empos-
sou novos secretários e chefes de setor que você 
confere nas fotos abaixo:

CONHEÇA OS NOVOS SECRETÁRIOS DA 
GESTÃO SIRINO RODRIGUES EM SANTA INÊS

Sirino Rodrigues assumiu a prefeitura de Santa Inês após 
o afastamento do prefeito Felipe dos Pneus
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ESPECIAL CAVALGADA DO CABEÇA BRANCA 
Quarta-feira, 24 de Maio de 2022

Cavaleiros e Amazonas 
de diversas cidades do Ma-
ranhão participaram da VI 
edição da Cavalgada do Ca-
beça Branca no último do-
mingo em Pindaré Mirim. 
Mas a programação come-
çou ainda no sábado com o 
laço de bode e muita músi-
ca ao vivo no Sítio Lava Jato 
que seguiu durante toda a 
noite.

Já na manhã do do-
mingo, milhares de pessoas 
percorreram as principais 
ruas da cidade na brilhante 
cavalgada, seja a cavalo, em 
motos, carros e outros veí-
culos. Na chegada, teve dis-
tribuição de carne assada e 
muito forró até a noite. 

O evento foi considera-
do um sucesso pela organi-
zação.

“Agradeço do fundo 
do coração a cada um de 
vocês que nos apoiaram 
direta ou indiretamente. 

Agradecer a Deus em pri-
meiro lugar, a minha famí-
lia, aos meus amigos e aos 
apoiadores: Michel Muniz, 
Caçula Muniz e seus can-
didatos a deputado, Cleber 
Verde, Osmar Filho, Anne 
Cleide Carcará, Detinha, 
Solange Almeida, todos vo-
cês foram muito importan-
tes, assim também como a 
Unicenter, Ideal Ferragista 
e vários outros que fizeram 
que essa festa acontecesse. 
Agradecer também ao Zé 
Victor Cruz, Sucatão Santa 
Maria e fica os meus agra-
decimentos também ao MS 
Graffit, Garagem do Corte, 
aos Departamentos de Lim-
peza Pública e Iluminação 
Pública e ao Departamento 
de Comunicação. Obrigado 
e que Deus ilumine a vida 
de vocês e até a próxima. 
Aguarde!”, disse Antonio 
de Cabeça Branca, organi-
zador do evento.

REALIZADA A VI EDIÇÃO DA CAVALGADA 
DO CABEÇA BRANCA EM PINDARÉ MIRIM
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Na Baixada Maranhense, Edivaldo 
Holanda Júnior intensifica agenda 

e visita cidades de Viana, São 
Bento, Palmeirândia e Pinheiro

Em Palmeirândia, uma motocarreata marcou a passagem de Edivaldo no município
Pré-candidato a governador do estado, o 

ex-prefeito de São Luís, Edivaldo Holanda Junior 
(PSD), intensificou sua agenda de compromissos 
pela Baixada Ocidental Maranhense. Ele percorreu 
oito municípios da região, apresentando seu nome 
à população como opção para a sucessão estadual 
outubro.

Edivaldo iniciou em Viana no início do sábado 
(21). Ao lado da deputada estadual Mical Damas-
ceno (PSD) e de lideranças locais, como Irmão Juca 
(que foi candidato a prefeito da cidade) e Zeca da 
Água, visitou a feira livre e o mercado público e 
conversou com feirantes, agricultores familiares e 
consumidores acerca de ações que fomentem de-
senvolvimento do setor.

De Viana Edivaldo seguiu para São Bento. Na 
segunda maior cidade da Baixada, participou de 
almoço e reunião com lideranças de diversos seg-
mentos. Já em Palmeirândia, uma motocarreata 
marcou a passagem de Edivaldo no município, onde 
foi entusiasmo cumprimentado pelos moradores. 
Ao participar de ato político na Colônia de Pesca-
dores, o ex-prefeito da capital maranhense recebeu 
apoio do presidente da entidade, Luís Alfredo, e de 
dezenas de lideranças presentes, ao seu projeto de 
disputar o governo.

Além de ex-vereadores, ex-secretários muni-
cipais e lideranças comunitárias, o evento em Pal-
meirândia foi prestigiado ainda por lideranças da 
região, como Raimundo Borges e Domingos Costa 
Leite, de São Bento, entre outros.

"Estou muito feliz e grato a Deus pela forma 
tão carinhosa com que sempre sou recebido na Bai-
xada Maranhense e pelo apoio de todos vocês. É 
muito gratificante percorrer o Maranhão, conver-
sar com as pessoas e sentir a confiança de cada ci-
dadão e cidadã em nosso projeto para o estado", 
agradeceu Edivaldo.

Neste sábado, entre os compromissos que 
participou, Edivaldo foi recebido na Igreja Assem-
bleia de Deus do povoado Bom Viver, em Pinhei-
ro, liderada pelo Pastor Raimundo Botelho; reuniu 
com o pastor Claudionor Sampaio, da Igreja Assem-
bleia de Deus de Mirinzal; além de reunião na Igre-
ja Assembleia de Deus de Cururupu, com o Pastor 
Antônio José.

Ele estava acompanhado ainda de Samuel de 
Itapecuru, pré-candidato a deputado federal, e de 
Josias Batista Montegan, de Pinheiro, entre outros. 
Ainda neste fim de semana, Edivaldo participa de 
atos em apoio à sua pré candidatura em Apicum-A-
çu e outros municípios da região. Ascom

A convite da 
vereadora Caçula 
Muniz, Senador 
Weverton Rocha 

participa da 
Cavalgada do Cabeça 

Branca em Pindaré

Weverton Rocha visitou a cidade e ainda 
participou da cavalgada do cabeça branca

No último domingo, 22, o município de Pindaré 
Mirim recebeu milhares de pessoas que participaram 
da Cavalgada do Cabeça Branca que chegou a sua sex-
ta edição e já faz parte do calendário de eventos da 
cidade.

A convite da vereadora Caçula Muniz e de Mi-
chel Muniz, o Senador Weverton Rocha também veio 
participar desse grande evento em Pindaré Mirim. O 
pedetista ainda visitou alguns pontos da cidade antes 
de participar da cavalgada, ao lado da parlamentar, e 
concedeu uma entrevista a Rádio Líder Pindaré. 

“Nós estendemos o convite ao nosso amigo e 
Senador da República Weverton Rocha para visitar a 
nossa cidade e conhecer presencialmente as necessi-
dades e na ocasião ele aceitou e ainda participou da 
cavalgada junto com a nossa comitiva. A cavalgada do 
Cabeça Branca foi um sucesso e nós estamos felizes 
por ter apoiado esse evento do nosso amigo Antonio 
e há vários anos temos essa parceria que deve conti-
nuar”, destacou a vereadora Caçula Muniz.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, o or-
ganizador da cavalgada agradeceu o apoio da verea-
dora Caçula Muniz e também do Michel Muniz. 

“Agradeço do fundo do coração a cada um de 
vocês que nos apoiaram direta ou indiretamente. 
Agradecer a Deus em primeiro lugar, a minha família, 
aos meus amigos e aos apoiadores: Michel Muniz, 
Caçula Muniz e seus candidatos...”, disse Antonio de 
Cabeça Branca.

Vereadora 
Caçula Muniz 

fez o convite ao 
senador Wever-

ton Rocha

Josimar divulgou a decisão através de uma live na rede social

Josimar oficializa apoio a Weverton 
Rocha para Governo do Maranhão

Em live transmitida no Instagram, o deputado fe-
deral e presidente do PL, Josimar de Maranhãozinho, 
declarou que irá apoiar o senador e pré-candidato ao 
Governo, Weverton Rocha (PDT) nas eleições de 2022. O 
anúncio foi feito na noite de segunda-feira (23).

Para definir os rumos do partido, Josimar se reuniu 
na sexta e sábado com lideranças do Partido Liberal.

No primeiro dia, o deputado federal se encontrou 
com os prefeitos filiados à legenda partidária.

Já no segundo, a reunião ocorreu com os pré-can-

didatos a deputados estaduais e federais. Na ocasião 
houve a eleição interna para escolher o futuro político do 
grupo.

Foram colocados em votação os nomes do gover-
nador Carlos Brandão (PSB), o de Weverton Rocha e a 
opção “Josimar decide”, na qual o filiado deixava o presi-
dente do partido escolher.

Na contagem dos votos, Josimar decide 30, We-
verton 6 votos, Brandão 2 votos e Edivaldo Holanda Jú-
nior 1 voto.

Os deputados estaduais, federais e pré-candidatos 
a deputados votaram Josimar decide 45, em branco 2 e 
Brandão 2.

O PL é a agremiação partidária do presidente Jair 
Bolsonaro e um dos representantes da direita no Estado, 
sendo oposição direta do ex-governador do Maranhão e 
pré-candidato ao Senado, Flávio Dino (PSB), e do seu gru-
po que atua no campo esquerda-progressista.

A sigla também apoiará o senador e pré-candidato 
à reeleição, Roberto Rocha (PTB).



Página 09

COLUNA DO RAIMUNDO OLIVEIRA
Quarta-feira, 24 de Maio de 2022

RAIMUNDO OLIVEIRA
Coluna do

Quem é Oliveira?

Professor, contador, presidente do Sinproesemma e filho da terra

Nascido em Santa Inês, de origem humil-
de, filho de pequenos agricultores, o me-
nino Raimundo sempre foi inquieto. Que-

ria ser alguém na vida. Naquela época, a cidade não 
tinha ainda as condições para seguir nos estudos com 
cursos mais graduados. Os pais encaminharam o filho 
para São Luís: tinha mais condição. 

Forjado na luta do movimento estudantil, o jo-
vem Raimundo, sempre na escola pública, enveredou 
pelos caminhos da luta, no Grêmio Estudantil da esco-
la, no Centro Acadêmico da faculdade de matemática, 
já com formação de contabilidade. Concursado, assu-
miu a carreira de professor, nobre profissão de que se 
orgulha. 

De cara a inquietude, e o sindicato? Por que a 
categoria não se mobiliza, não defende seus direitos? 
O sindicato é pelego, ouvia dos amigos e companhei-
ros. Mas, por que não mudamos? Não basta criticar, 
é preciso mudar, pensava... vou partir pra dentro, vou 
saber como é que é.... foi conhecer como funcionava a 
política do sindicato. Primeiro no Conselho, depois na 
diretoria... e o sindicato mudou... 

Oliveira, como é conhecido, seguiu adiante, 
sempre debatendo os direitos da categoria, amplian-
do a discussão, o professor, o servidor, o trabalhador, 
os alunos, a comunidade escolar, sempre no coletivo. 
Tinha a noção da necessidade deste conceito “luta” 
D’Classe. Era preciso convencer a sociedade, conven-
cer os colegas sobre consciência de classe, sobre a 
importância do sindicato. Organizar a luta, ampliar os 
horizontes. 

Para se organizar o povo é preciso organizar pri-
meiro o sindicato. Sabia disso. Era preciso ampliar os 

Núcleos, aumentar as lideranças, “afinar a viola”. Eleito 
Presidente, foi botar em prática a teoria, fazer o cha-
mamento, trazer a categoria pra dentro do Sindicato. 
Não tem segredo, tem trabalho, organização e inquie-
tação. É preciso acreditar que tudo vai acontecer. Um 
sindicato para ser forte precisa de uma categoria que 
acredite, que junte, que lute. 

Para que serve a Utopia? Para caminhar, é para 
isso que ela serve... como ensina Eduardo Galeano, 
de As Veias Abertas da América Latina. E... como diria 
Raul... sonho que se sonha junto é pura realidade.... A 
lição foi aprendida: Vamos lutar!

A LUTA DA CLASSE
“A política sistemática de retirada de direitos 

da Classe Trabalhadora, além da pandemia e o nega-
cionismo, vem atingindo fortemente a categoria dos 
trabalhadores em educação, seja pela falta de inves-
timento (PEC13), seja pela reforma administrativa 
(PEC32) que estrangula o serviço público no Brasil”. 
Baseado nestas bandeiras de luta, o Sindicato dos 
Professores e Trabalhadores em Educação Pública do 
Maranhão, adotou uma pauta de enfrentamento em 
várias frentes buscando garantir aos associados seus 
direitos e novas conquistas: a luta política e as ações 
pragmáticas. “Não temos outro caminho senão se-
guir lutando”, sentencia o presidente argumentando 

que a educação é o cami-
nho para a mudança do 
indivíduo e da sociedade.

Para Oliveira, a 
aprovação de propostas 
do Governo Bolsonaro, 
como a Lei 173/2020 que 
congelou os repasses da 
União para o serviço pú-
blico, a PEC13 que autori-
za os estados, municípios 
e Distrito Federal a des-
cumprir os investimen-
tos mínimos de 25% com 
educação em 2021 e a 
PEC32, da reforma admi-

nistrativa vão levar ao caos o serviço público, deixan-
do a população sem atendimento em áreas essenciais 
como segurança, saúde e educação. Ele defende a 
luta política da categoria junto ao Congresso Nacional 
e no enfrentamento ao governo Federal, estadual e 
municipais, para garantir conquistas como o piso sa-
larial nacional, plano de carreira e salários, e aposen-
tadoria, bem como a melhoria da qualidade de vida.

”No estado do Maranhão, continuamos cobran-
do do governo o atendimento de pautas importantes 
da nossa campanha salarial, como a valorização dos 
profissionais da educação, regime de progressões, 
titulações e promoções, melhoria nas estruturas físi-
cas das escolas, assim como a formação continuada 
dos trabalhadores em educação”, argumentou o sin-
dicalista. “Temos plena convicção de que a educação 
é o caminho para a mudança do indivíduo e a cons-
trução de uma sociedade mais justa, igualitária, laica 
e fraterna”, concluiu o presidente Raimundo Oliveira.
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Foi publicada nesta terça-fei-
ra (24) no Diário Oficial da União 
a portaria que dispensa o uso de 
máscara de proteção facial nas uni-
dades do Instituto Nacional do Se-
guro Social (INSS).  

A portaria determina, tam-
bém, que as unidades do INSS deve-
rão ter afixados em suas instalações 
informativos nos quais constem 
“orientações sobre a higiene ade-
quada das mãos, o cuidado coletivo 
da saúde e a utilização dos ambien-
tes compartilhados”.

PERITOS
E desde segunda-feira (23), 

após 52 dias de greve, os peritos do 
instituto voltaram ao trabalho. Nas 

negociações com o governo federal, 
os médicos peritos se compromete-
ram a repor os dias parados e redu-
zir o estoque de perícias não reali-
zadas durante o período de greve.

Para reduzir a fila de exames 
periciais agendados, foi definida a 
realização de até 12 atendimentos 
diários por profissional. No entan-
to, de acordo com lei de 2019 os 
médicos que ultrapassarem essa 
quantidade de atendimentos vão 
receber R$ 61,72 por perícia ex-
traordinária.

Os servidores terão 8 meses 
para compensar os dias não traba-
lhados de modo presencial ou re-
moto.

Portaria dispensa 
uso de máscara nas 
unidades do INSS

Os servidores terão 8 meses para compensar os dias não trabalhados de 
modo presencial ou remoto. (Foto: Reprodução/Marcello Casal Jr)

Um homem foi preso em 
flagrante por suspeita de estu-
prar a enteada de um ano e dois 
meses na zona rural de Davinó-
polis. A identidade dele não foi 
revelada.

De acordo com a Polícia 
Militar do Maranhão (PM-MA), 
o crime foi denunciado pelo 
Conselho Tutelar do município. 
Agentes de saúde do povoado 
Primeiro de Maio, na zona ru-
ral do município, informaram 
que a mãe da criança ligou para 
os profissionais após a criança 
apresentar um sangramento na 
parte íntima.

Os agentes de saúde des-
confiaram do caso e acionaram 
a Polícia Militar. A menina foi 
levada para um hospital em Da-

vinópolis com febre. Ao ser exa-
minada, os médicos da unidade 
informaram a mãe que a criança 
teria que passar por uma cirur-
gia de reconstrução do órgão ge-
nital.

A criança foi transferida 
para o Hospital Municipal de Im-
peratriz, cidade a 629 km, onde 
passou por cirurgia no domingo 
(22). Não foi informado o estado 
de saúde da menina.

Segundo o Conselho Tu-
telar de Davinópolis, o homem 
também é suspeito de abusar 
da outra enteada de dois anos e 
cinco meses. A menina também 
apresenta sinais de ter sido vio-
lentada sexualmente pelo pa-
drasto e por isso, vai passar por 
exames para comprovar o crime.

Homem é preso suspeito de 
estuprar enteada de um ano 
e dois meses em Davinópolis

Foto: Divulgação/Polícia Militar do Maranhão

Em cinco meses, o Maranhão 
já registrou 923 casos de dengue, 
zika e Chikungunya. Os dados são 
do Boletim Epidemiológico de Ar-
boviroses, da Secretaria de Estado 
da Saúde (SES), obtido pelo g1 nes-
ta terça-feira (24).

Dos casos, 544 são de den-
gue, 374 casos de Chikungunya e 
cinco de Zika. Três pessoas morre-
ram devido a complicações causa-
das pela dengue e uma outra por 
Chikungunya.

Ao g1, o governo do Mara-
nhão informou que o estado está 
com falta de testes sorológicos, for-
necidos pelo Ministério da Saúde. 
O problema também foi registrado 
em outros estados como a Bahia. 
Distrito Federal, Piauí, Rio Grande 
do Norte e São Paulo.

A Secretaria de Saúde in-
formou que dispõe de testes do 

tipo RT-PCR de casos suspeitos da 
doença causadas por arboviroses. 
O critério para coleta é que acon-
teça entre o terceiro e o quinto dia 
de sintoma do paciente.
O QUE DIZ O MINISTÉRIO?

O Ministério da Saúde afirma 
que "nova remessa dos insumos 
está prevista para ser entregue até 
o mês de junho". Sobre a situação 
do testes nos estados, o Ministério 
da Saúde diz que atua "sem medir 
esforços", mas não detalha os im-
pactos.

"Quanto à distribuição de tes-
tes, o Ministério da Saúde trabalha 
sem medir esforços para manter a 
rede de saúde abastecida com os 
testes diagnósticos de dengue, zika 
e chikungunya. Uma nova remessa 
dos insumos está prevista para ser 
entregue até o mês de junho. Já os 
testes moleculares da Fiocruz es-

Maranhão enfrenta falta 
de testes sorológicos para 

dengue, zika e chikungunya

Mosquito Aedes aegypti é responsável por transmitir a dengue. — Foto: Reprdoução/EPTV

tão sendo entregues diretamente 
aos Lacens para reforçar o rastrea-
mento da doença em todo o país", 
informou o governo em nota.

A pasta não detalha os moti-
vos da escassez e nem os impactos 

dela no controle dos surtos, embo-
ra ao menos dois estados relacio-
nem o problema a consequências 
de bloqueios por causa da pande-
mia na Ásia e consequências da 
Guerra na Ucrânia.
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O Senado aprovou nesta terça-feira 
(24) uma medida provisória (MP) que per-
mite a renegociação de dívidas do Fundo 
de Financiamento Estudantil (Fies). O tex-
to já foi aprovado pela Câmara dos Depu-
tados e vai à sanção presidencial.

O Fies é um programa pelo qual o 
governo federal paga as mensalidades de 
estudantes de graduação em instituições 
privadas de ensino superior enquanto eles 
cursam a faculdade. Por se tratar de um fi-
nanciamento, o estudante precisa quitar a 
dívida posteriormente.

A medida provisória, que autoriza a 
renegociação, foi editada pelo governo fe-
deral em dezembro de 2021 e entrou em 
vigor a partir de sua publicação no "Diá-
rio Oficial da União". No entanto, para se 
tornar uma lei definitiva, a MP precisa ser 
aprovada pelo Congresso Nacional e san-
cionada pelo presidente.

Quando editou a medida, o governo 
explicou que 2,4 milhões de contratos do 
Fies foram realizados até 2017 e que o sal-
do devedor soma R$ 106,9 bilhões, com 
mais de 1 milhão de alunos inadimplen-
tes.

Senado 
aprova MP 

que estabelece 
regras para 

renegociação 
de dívidas do 

Fies

Poderão ser renegociados os financiamentos contratados até 
o segundo semestre de 2017. Texto vai à sanção presidencial

Depois de aprovada no Senado, a volta do 
despacho gratuito de bagagens em voos ope-
rados no Brasil também passou na Câmara dos 
Deputados. A proposta agora precisa ser sancio-
nada pelo presidente Jair Bolsonaro e só então 
será considerada válida. O governo já indicou ser 
contra.

Se for sancionada, a nova regra permitirá:
• despacho gratuito de bagagem de até 23 

kg em voos nacionais;
• despacho gratuito de bagagem de até 30 

kg em voos internacionais;
• o Código de Defesa do Consumidor classi-

ficar como prática abusiva esta cobrança por par-
te das companhias aéreas.

Como é hoje:
• Em 2016, a Agência Nacional de Aviação 

Civil (Anac) publicou uma resolução que dá ao 
passageiro o direito de levar na cabine uma ba-

gagem de mão de até 10 kg e autoriza as aéreas a 
cobrarem por bagagens despachadas. Ela come-
çou a ser praticada em 2017.

• Atualmente, bagagens de até 23 kg em 
voos nacionais e 32 kg nos voos internacionais 
são cobradas à parte, com um valor adicional ao 
da passagem. Cada empresa estabelece o critério 
de cobrança e as dimensões das malas.

A justificativa da Anac, à época, era de que 
a autorização para a cobrança do despacho au-
mentaria a concorrência e poderia, por conse-
quência, reduzir os preços das passagens.

Seis meses depois da regra começar a valer, 
o preço médio dos bilhetes ficou praticamente 
estável, de acordo com levantamento da própria 
agência.

Atualmente, os preços das passagens vêm 
subindo por conta do custo da querosene, acom-
panhando a alta do petróleo.

Despacho gratuito de bagagem: 
o que foi aprovado no Congresso

Texto que torna abusiva a cobrança pelas companhias aéreas vai à sanção de Bolsonaro; governo já indicou ser contra a mudança

A Câmara dos Deputados aprovou nesta 
terça-feira (24) a Medida Provisória 1091/21, 
que instituiu o valor de R$ 1.212 para o salário 
mínimo em 2022. A matéria segue para análise 
do Senado.  

O novo valor considera a correção mone-
tária pelo Índice Nacional de Preço ao Consu-
midor (INPC) de janeiro a novembro de 2021 e 
a projeção de inflação de dezembro de 2021, 
estimada pela área técnica do Ministério da 
Economia. O valor diário do salário mínimo 
corresponde a R$ 40,40, e o valor horário, a R$ 
5,51.

No total, o aumento será de 10,18% em 
relação ao valor anterior, que era R$ 1.100. Os 
estados também podem ter salários mínimos 
locais e pisos salariais por categoria maiores do 
que o valor fixado pelo governo federal, desde 
que não sejam inferiores ao valor do piso na-
cional.

A relatora, deputada Greyce Elias (Avan-
te-MG), recomendou a rejeição de todas as 11 
emendas propostas na Câmara e manteve inte-
gralmente o texto editado pelo Poder Executivo 
em janeiro deste ano.

“A estimativa é que cada real de aumento 
no salário mínimo gera um incremento direto, 
em 2022, de apenas R$ 15 milhões na arreca-
dação previdenciária, conforme o Projeto de 
Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO)”, afir-
mou a deputada.

O novo mínimo altera o valor de cálculo 
de benefícios previdenciários, sociais e traba-
lhistas. No caso das aposentadorias e pensões 
por morte ou auxílio-doença, os valores deve-
rão ser atualizados com base no novo mínimo. 
O mesmo vale para o Benefício de Prestação 
Continuada (BPC), que corresponde a um salá-
rio mínimo e é pago a idosos a partir de 65 anos 
e pessoas com deficiência de baixa renda.

Câmara aprova MP que define 
salário mínimo em R$ 1.212



Página 12

PUBLICIDADE
Quarta-feira, 24 de Maio de 2022

Rua de Santana, Formosa,67 - Pindaré | (98) 98242-8731


