
São Luís, segunda-feira, 28 de março de 2022

BRASIL E MUNDO 5oimparcial.com.br BRASIL E MUNDO Thayane Maramaldo
E-mail: maramaldothay@gmail.com 5

Centenas de ativistas da iniciativa palestina Mulheres do Sol e do movimento israelense
Mulheres pela Paz foram às margens do Mar Morto

Pro tes to

PROTESTO

Israelenses e palestinas
se reúnem pela paz

Is ra e len ses e pa les ti nas de sa fi a ram
o ven to e a chu va pa ra ce le brar uma
“con fe rên cia de paz”  às mar gens do
Mar Mor to, reu nin do, pe la pri mei ra
vez, dois im por tan tes mo vi men tos de
mu lhe res de am bos os la dos.

Cen te nas de ati vis tas da ini ci a ti va
pa les ti na Mu lhe res do Sol e do mo vi- 
men to is ra e len se Mu lhe res pe la Paz
com par ti lha ram a po e sia de Mah mud
Darwish, fin ca ram ban dei ras às mar- 
gens do Mar Mor to e pro me te ram se- 
guir im pul si o nan do a paz, ape sar do
blo queio nas ne go ci a ções po lí ti cas.

“Co mo mu lhe res,

quan do co me ça mos a

nos sen tar e fa lar so bre

nos sos fi lhos e a vi da,

sen ti mos que nos

co nhe ce mos há mui to

tem po”, dis se à AFP

Layla Sheikh, de Be lém,

Cis jor dâ nia. “Po de mos

en ten der o so fri men to

do ou tro e com par ti lhá-

lo.”

“So mos mães to das jun tas. Sen ti- 
mos que te mos um pa pel a de sem pe- 
nhar na paz”, co men tou Pas ca le
Chen, de Tel Aviv.

O pre mi er de Is ra el, Naf ta li Ben-
nett, que se opõe à cri a ção de um Es- 
ta do pa les ti no, des car tou as con ver- 
sas de paz for mais du ran te seu man-
da to, mas afir ma que es tá com pro me-
ti do com a am pli a ção das opor tu ni- 
da des econô mi cas pa ra os pa les ti nos
na Cis jor dâ nia.

SÃO PAULO

Butantan inaugura nova fábrica de vacinas

O CENTRO DE PRODUÇÃO MULTIPROPÓSITO DE VACINAS TERÁ CAPACIDADE DE PRODUZIR 100 MILHÕES DE DOSES POR ANO

Seis me ses de pois da da ta pre vis ta,
o go ver na dor de São Pau lo, João Do ria
(PSDB), inau gu rou, nes ta sex ta-fei ra
(25/3), o no vo com ple xo de pro du ção
de va ci nas do Ins ti tu to Bu tan tan. O
Cen tro de Pro du ção Mul ti pro pó si to
de Va ci nas te rá ca pa ci da de de pro du- 
zir 100 mi lhões de do ses por ano e foi
cons truí do com in ves ti men tos que
so mam R$ 189 mi lhões, va lor que o
go ver no pau lis ta diz ter si do fru to de
do a ções de 75 em pre sas pri va das e de
três pes so as fí si cas.

O es pa ço de três an da res, lo ca li za- 
do na zo na oes te de São Pau lo, se rá
uti li za do pa ra a pro du ção de 100 mi- 
lhões de do ses por ano, des de a pri- 
mei ra eta pa do pro ces so. Ho je, so- 
men te o en va sa men to da va ci na Co- 
ro na Vac é fei to no país, e o in su mo é
pre pa ra do na fá bri ca da chi ne sa Si no- 
vac.

Com a no va ins ta la ção, além da Co- 
ro na Vac, se rão pro du zi das va ci nas
con tra rai va, zi ka e he pa ti te A. A ideia
não é só am pli ar a va ri e da de de imu- 
ni zan tes fa bri ca dos na ci o nal men te,
mas au men tar a ca pa ci da de pa ra for- 

ne cer imu ni zan tes aos par cei ros na
Amé ri ca La ti na.

“É uma fá bri ca 100% di gi tal e sus- 
ten tá vel que vai ge rar cer ca de 130
em pre gos di re tos, com en ge nhei ros,
es pe ci a lis tas de to das as ida des, ho- 
mens e mu lhe res. Es ta fá bri ca é uma
vi tó ria de São Pau lo e do Bra sil. São
Pau lo apoia, res pei ta e pres ti gia a ci- 
ên cia. Já ofe re ceu a va ci na a mais de
120 mi lhões de bra ços”, afir mou o go- 
ver na dor de São Pau lo na inau gu ra- 
ção.

Fo ram in ves ti dos R$ 189 mi lhões,
sen do R$ 80,9 mi lhões do a dos por
em pre sas pri va das à Fun da ção Bu- 
tan tan e R$ 108,7 mi lhões en vi a dos
di re ta men te pa ra a or ga ni za ção da
so ci e da de ci vil Co mu ni tas, res pon sá- 
vel pe la ar re ca da ção.

Ape sar do atra so na en tre ga, o pré- 
dio já exis tia. O es pa ço era pen sa do
ini ci al men te pa ra ser uma fá bri ca de
he mo de ri va dos do Bu tan tan. Foi pre- 
ci so en tão adap tar a sua es tru tu ra pa- 
ra a no va fun ção do lo cal. Fo ram
cons truí dos la bo ra tó ri os de bi os se gu- 
ran ça ní vel 3, pa ra ma ni pu lar ma te ri al

bi o ló gi co in fec tan te, no ca so ví rus e
bac té ri as.

Com pos to por dois pré di os, a di nâ- 
mi ca nos pro ces sos co me ça rá no an- 
dar mais al to e as so lu ções do pro ces-
so de pro du ção se rão tra ta das e en vi a-
das ao tér reo, on de fi ca rá a pro du ção.
O sub so lo se rá des ti na do à área de
des con ta mi na ção de eflu en tes.

O pro je to foi pen sa do pa ra se ade-
quar ao de sen vol vi men to de ou tros
an tí ge nos vi rais com ba se ce lu lar.
Por tan to, em ca so de uma no va emer- 
gên cia sa ni tá ria, o Bra sil te rá con di- 
ções de ini ci ar ra pi da men te a pro du-
ção de even tu ais no vas va ci nas.

Du ran te a apre sen ta ção da no va fá- 
bri ca pe lo go ver na dor de São Pau lo,
João Do ria, de ze nas de pes qui sa do res
e ci en tis tas do Ins ti tu to Bu tan tan fa zi- 
am um pro tes to no lo cal, re cla man do
que es tão sem re a jus te des de 2011.
“Se va ci na boa é va ci na no bra ço, ci- 
ên cia bem fei ta se faz com ci en tis tas
va lo ri za dos”, di zia uma fai xa que os
ma ni fes tan tes se gu ra vam.

GUERRA DA UCRÂNIA

Rússia anuncia mudança
de foco em ataques

 RÚSSIA QUER A “LIBERTAÇÃO” DA REGIÃO DE DONBASS

Glib Ma ze pa, 35 anos, não se sur pre en deu com a fo to
que abre es ta pá gi na. “É mais uma ex plo são co mum”,
dis se ao Cor reio, ao ser ques ti o na do so bre o con tex to da
ima gem do ho mem em fu ga, pró xi mo a um car ro e a
uma ca sa em cha mas. Os di as têm si do as sim em Khar- 
kiv, no nor des te da Ucrâ nia. “O ae ro por to foi ata ca do de
ma dru ga da; um hi per mer ca do, pe la ma nhã… Tam bém
dis pa ra ram con tra uma fi la de pes so as que bus ca vam
aju da. Seis ci vis mor re ram”, co men tou o pós-dou to ran- 
do. Ao nor te, a 183km, em Sumy, o ci en tis ta po lí ti co
Mykola Na za rov con tou que a ci da de foi blo que a da pe- 
las tro pas rus sas. “Es tá mui to di fí cil em Trostyanets, que
vi ve o hor ror da ocu pa ção. Okhtyrka tem si do bom bar- 
de a da de for ma in ces san te, e a des trui ção é enor me.”
Um anún cio do Es ta do-Mai or Con jun to da Rús sia cau- 
sou sur pre sa e foi vis to por Glib, por Mykola e por ou tros
ucra ni a nos co mo um ates ta do de fra cas so da guer ra de
Vla di mir Pu tin.

O co man do mi li tar de Mos cou in for mou que, a par tir
de ago ra, o ob je ti vo das tro pas rus sas se rá a “li ber ta ção”
de Don bass, re gião no les te da Ucrâ nia, de lín gua ma jo- 
ri ta ri a men te rus sa. De acor do com Ser gei Rudskoy, vi ce-
che fe do Es ta do-Mai or, “os prin ci pais ob je ti vos da pri- 
mei ra fa se da ope ra ção fo ram al can ça dos”. Ele as se gu- 
rou que “a ca pa ci da de de com ba te das for ças ucra ni a- 
nas foi sig ni fi ca ti va men te re du zi da”.

Pa ra Ar te em Oliinyk, di re tor do Ins ti tu to de Re la ções
de Go ver no, em Ki ev, ocor re exa ta men te o opos to. “Na
quar ta-fei ra pas sa da, vá ri os bair ros da ca pi tal fo ram
atin gi dos com fo gue tes ‘Grad’. Ho je (on tem), foi im pos- 
sí vel os rus sos re a li za rem es se ti po de ata que. O Exér ci to
ucra ni a no os afas tou pa ra uma re gião a mais de 70km de
Ki ev. As si re nes an ti aé re as so a vam o dia to do, en quan to
a Rús sia lan ça va mís seis con tra as ci da des de Vinnytsia,
Dni pro e Zhytomir. Es tá cla ro que a ati vi da de ini mi ga
di mi nui. Os rus sos dis pa ra ram mais de 1,2 mil mís seis e
per de ram 200 ae ro na ves e he li cóp te ros”, dis se à re por- 
ta gem.

São Luís, sábado, 26 de março de 2022

EQUATORIAL ENERGIA S/A
Companhia Aberta de Capital Autorizado 

CNPJ/MF nº 03.220.438/0001-73
NIRE 2130000938-8

AVISO AOS ACIONISTAS
Acham-se à disposição dos Senhores Acionistas da Equatorial Energia S.A., na Alameda 
A, QDA SQS, s/nº, Loteamento Quitandinha, Altos do Calhau, São Luís, Maranhão, e 
na página de Relações com Investidores dentro da página da Companhia na internet  
(http://www.equatorialenergia.com.br), os documentos a que se refere o artigo 133, da Lei  
nº 6.404, de 15.12.76, relativos ao exercício findo em 31.12.2021.

Brasília, 24 de março de 2022
Leonardo da Silva Lucas Tavares de Lima 

Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

O Conselho de Administração da Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão – CAEMA, 
convoca os Senhores Conselheiros para participarem da Reunião Ordinária, a ser realizada no dia 29 de 
março de 2022, às 9h30, na sede social da Companhia, situada a Rua Silva Jardim, nº 307, Centro, na 
cidade de São Luís, estado do Maranhão a fim de deliberarem sobre a seguinte pauta:
1. Processo 1313/2022: Deliberar sobre a Política de Diversidade, Equidade e Inclusão;
2. Avaliação individual e coletiva dos Conselheiros de Administração, Conselheiros Fiscais, 
Diretores e membros dos Comitês, conforme Art. 38, inciso XXVII do Estatuto Social da CAEMA;
3. O que mais ocorrer.

São Luís, 22 de março de 2022
Roberto Santos Matos
Presidente do Conselho

André dos Santos Paula
Presidente da CAEMA

ESTADO DO MARANHÃO
COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO – CAEMA

CONVOCAÇÃO

EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Companhia Aberta de Capital Autorizado 

CNPJ/MF nº 06.272.793/0001-84
AVISO AOS ACIONISTAS

Acham-se à disposição dos Senhores Acionistas da Equatorial Maranhão Distribuidora de 
Energia S.A., na Alameda A, QDA SQS, s/nº, Loteamento Quitandinha, Altos do Calhau,  
São Luís, Maranhão, e na página de Relações com Investidores dentro da página  
da Companhia na internet (www.equatorialenergia.com.br), os documentos a que se refere  
o artigo 133, da Lei nº 6.404, de 15.12.76, relativos ao exercício findo em 31.12.2021.

São Luís, 24 de março de 2022
Tatiana Queiroga Vasques 

Diretora de Relações com Investidores

EQUATORIAL ENERGIA DISTRIBUIÇÃO S/A
Companhia Aberta de Capital Autorizado 

CNPJ/MF nº 32.695.147/0001-30
AVISO AOS ACIONISTAS

Acham-se à disposição dos Senhores Acionistas da Equatorial Energia S.A., na sede da 
companhia, e na página de Relações com Investidores dentro da página da Companhia na 
internet (http://www.equatorialenergia.com.br), os documentos a que se refere o artigo 133, 
da Lei nº 6.404, de 15.12.76, relativos ao exercício findo em 31.12.2021.

Maranhão, 24 de março de 2022
Augusto Miranda da Paz Junior

Diretor Presidente

Nosso papel tá on,
tá impresso, todo dia
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