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12H54 ................ 1.1M

18H58 ................ 5.4M

A partir de 1º de janeiro de 2021, os prefeitos eleitos nos pleitos encerrados 
hoje enfrentarão desafios bem maiores na administração de 5.568 cidades. 
Quando o país começou a se recuperar da recessão, iniciada em 2016, a pan-
demia do novo coronavírus arrasou a economia nacional. 

Novos prefeitos, velhos desafios 

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

MARCO POLÍTICO 

Sampaio vai
 mudar para 

encarar Ponte 
amanhã

Depois da derrota (1 a 0) para o 
Brasil de Pelotas-RS, na noite da úl-
tima sexta-feira, o Sampaio Corrêa 
já se prepara para mais um desafio 
na Série B do Campeonato Brasilei-
ro. O Tricolor volta a campo ama-
nhã (terça) para enfrentar a Ponte 
Preta, no Estádio Moisés Lucarelli, 
em Campinas-SP.           PÁGINA 9

Conheça a história do 
Palácio dos Leões
Imponente e majestoso, implan-

tado no alto de uma colina, con-
templa o encontro dos rios Bacanga 
e Anil, de frente para a baia de São 

Marcos. Localizado na extremidade 
direita da avenida Pedro II, portento-
so, o Palácio dos Leões, abriga a sede 
do Executivo estadual, tendo ao seu 
lado a Palácio La Ravardiére, sede do 

governo municipal.  PÁGINA  7

 Prefeito Edivaldo parabeniza 
finalistas e destaca importância do 
Festival da Música Canta São Luís

PÁGINA 12

NATAL NA PANDEMIA 
Como adotar cartas

 do Papai Noel
Estarão disponíveis na internet 

cartas de crianças de escolas pú-
blicas, creches, abrigos, orfanatos 
e núcleos socioeducativos, inde-

pendentemente da idade.
PÁGINA  7

Navio colide com as outras embarcações  no terminal da Ponta da Madeira
PÁ/GINA 6

 "Ninguém bota cabresto no 
povo de São Luís", diz Braide 

no discurso da vitória  

Instituto Histórico 
e Geográfico do 

Maranhão (IHGM) 
comemora  95 anos  

PÁGINA 5
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Durante seu discurso após o resultado da apuração, o prefeito eleito de São Luís, Eduardo Braide 
(Podemos), criticou a postura do governador FlávioDino no segundo turno e acrescentou que a 

Prefeitura deve atuar em parceria com o Governo Federal nos próximos quatro anos
PÁGINAS 2 E 3
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Ex-prefeito venceu atual comandante do executivo municipal da capital carioca e volta
a governar como fez entre 2009 e 2016

Apoi os

Quem é Edu ar do Pa es?

Quem é Bru no Co vas? Pa ra béns de Dó ria

ELEIÇÕES 2020

Paes vence Crivella
no Rio Janeiro

E
du ar do Pa es (DEM) é, no va- 
men te, o pre fei to do Rio de Ja- 
nei ro. Qua se três anos de pois
de dei xar a ca dei ra da che fia

do Exe cu ti vo mu ni ci pal, o can di da to
do De mo cra tas vol ta rá a as su mir a
ges tão da ca pi tal flu mi nen se após
ven cer o pos tu lan te à re e lei ção, Mar- 
ce lo Cri vel la (Re pu bli ca nos) por
64,41% dos vo tos con tra 35,59% do
ad ver sá rio.

Após cum prir dois man da tos con- 
se cu ti vos, en tre 2008 e 2016, Edu ar do
Pa es dei xou a Pre fei tu ra do Rio de Ja- 
nei ro, quan do Cri vel la o subs ti tuiu,
após ven cer as elei ções do úl ti mo ano
ci ta do. Na que la oca sião, Pa es apoi ou
Pe dro Pau lo (MDB) pa ra o subs ti tuir
no Exe cu ti vo mu ni ci pal, mas o can di- 
da to se quer che gou ao se gun do tur- 
no, que foi dis pu ta do por Mar ce lo Cri- 
vel la e Mar ce lo Frei xo (Psol). O can di- 
da to do, na épo ca, PRB, le vou a me- 
lhor. Du ran te o pri mei ro tur no, Edu- 
ar do Pa es li de rou to das as pes qui sas e
ob te ve 37,01% dos vo tos, con tra
21,90% de Mar ce lo Cri vel la.

Edu ar do Pa es, du ran te a cam pa- 
nha, re ce beu apoio de di ver sos se to- 
res po pu la res, co mo es co las de sam- 
ba, prin ci pal men te da Por te la, pa ra
quem tor ce no Car na val do Rio. Já
Mar ce lo Cri vel la sem pre bus cou seu
“por to se gu ro” no Pa lá cio do Al vo ra- 
da, com o pre si den te Jair Bol so na ro
(sem par ti do), que che gou a gra var
um ví deo ao la do do can di da to do Re- 
pu bli ca nos pe din do pa ra que os ca ri- 
o cas vo tas sem em Cri vel la. No se gun- 
do tur no, no en tan to, for mou-se uma

“fren te am pla” con tra a re e lei ção de
Mar ce lo Cri vel la. Vá ri os par ti dos, po- 
lí ti cos de es quer da e ar tis tas de cla ra- 
ram “apoio crí ti co” a Pa es, con tra a vi- 
tó ria do can di da to do Re pu bli ca nos.
O PT ca ri o ca, por exem plo, des ta cou
que o pos tu lan te do De mo cra tas es tá
“dis tan te das ban dei ras de fen di das”
pe lo Par ti do dos Tra ba lha do res, mas
que “der ro tar Cri vel la e Bol so na ro é
de ci si vo”. O Psol, por sua vez, não de- 
cla rou um apoio aber to a Pa es, mas
ori en tou seus elei to res pa ra que não
des sem “ne nhum vo to em Cri vel la”,
des ta can do que se ria opo si ção a qual- 
quer um dos elei tos. O “apoio crí ti co”
do par ti do foi en dos sa do pe lo de pu ta- 
do fe de ral Mar ce lo Frei xo e por Tar cí- 
sio Mot ta, ve re a dor mais vo ta do do
Rio. “A úni ca coi sa cer ta é que se re mos
opo si ção. Uma opo si ção res pon sá vel,
que tem co mo fo co o pro je to de uma
ci da de fei ta por e pa ra as pes so as.
Ama nhã, o PSOL de ci de de for ma co- 
le ti va a po si ção do par ti do so bre o
2%u2070 tur no. De fen de rei pe lo Cri- 
vel la nun ca mais!”, pu bli cou Tar cí sio
em uma re de so ci al. Ou tro par ti do
que de cla rou um “apoio ve la do” a
Edu ar do Pa es foi o PSB. O pre si den te
re gi o nal da le gen da, o de pu ta do fe de- 
ral Ales san dro Mo lon, dis se que Cri- 
vel la foi o “pi or pre fei to que o Rio já te- 
ve” e ori en tou elei to res pa ra que não
vo tas sem no can di da to do Re pu bli ca- 
nos. “No Rio, o im por tan te ago ra é
der ro tar Cri vel la: além de ser o pi or
pre fei to que o Rio já te ve, é o can di da- 
to de Bol so na ro. Pri mei ro tur no é vo- 
to, se gun do tur no é ve to: Cri vel la
não!”, dis se Mo lon.

Tam bém foi ela bo ra do um ma ni- 

fes to, as si na do por mais de 170 ar tis-
tas, que apoi ou a vi tó ria de Pa es. En tre
as per so na li da des, es ta vam no mes
co mo o de Gil ber to Gil e El za So a res.

Já em re la ção aos apoi os for ma li za-
dos de for ma ofi ci al, es tá o PSD flu mi- 
nen se. O par ti do es te ve na cha pa de
Luiz Li ma (PSL) re pre sen ta do pe lo de- 
le ga do Fer nan do Ve lo so. Li ma é ali- 
nha do com o pre si den te Bol so na ro,
que apoi ou a can di da tu ra de Cri vel la.

O PSD pro pri a men te di to, por sua
vez, tam bém abri ga po lí ti cos que
apoi am aber ta men te Bol so na ro, co- 
mo é o ca so de Ga bri el Mon tei ro, ex-
po li ci al mi li tar e youtuber, elei to ve re- 
a dor da ca pi tal flu mi nen se. Mon tei ro,
in fec ta do pe la CO VID-19, no en tan to,
não es te ve na so le ni da de en tre PSD e
Pa es. “La men to a au sên cia de le (no
even to que se lou o apoio do PSD a Pa-
es), que es tá com CO VID, gos ta ria de-
le aqui, nes se mo men to de união”,
afir mou o can di da to do De mo cra tas.

Nas ci do em 14 de no vem bro de
1969, Edu ar do da Cos ta Pa es se for- 
mou em di rei to, po rém, não en con- 
trou com pe di do de re gis tro na Or dem
dos Ad vo ga dos do Bra sil (OAB). Pa es
co me çou na po lí ti ca sen do sub pre fei- 
to de bair ros do Rio de Ja nei ro, até ser
se cre tá rio de Meio Am bi en te na ges- 
tão Cé sar Maia no Exe cu ti vo mu ni ci-
pal. Pa es tam bém foi ve re a dor e de pu- 
ta do fe de ral an tes de se ele ger pe la
pri mei ra vez pre fei to do Rio de Ja nei-
ro, em 2008. Em 2012, foi re e lei to e es-
te ve à fren te da ci da de na or ga ni za ção
das Olim pía das, em 2016. e na Co pa
do Mun do, em 2014.

Bruno Covas é reeleito em São Paulo

O ATUAL PREFEITO DE SÃO PAULO, BRUNO COVAS DERROTOU O CANDIDATO DO PSOL, GUILHERME BOULOS, NO SEGUNDO TURNO

Bru no Co vas (PSDB) su pe rou Gui- 
lher me Bou los (Psol) no se gun do tur- 
no des te do min go (29/11) e foi elei to
pre fei to de São Pau lo.

No pri mei ro tur no, Co vas já ha via
li de ra do, com 32,85% dos vo tos vá li- 
dos, con tra 20,24% de Bou los. Os dois
su pe ra ram ou tros 11 can di da tos, en- 
tre eles Cel so Rus so ma no (Re pu bli ca- 
nos), que foi apoi a do pu bli ca men te
pe lo pre si den te Jair Bol so na ro (sem
par ti do) e che gou a des pon tar co mo
um dos fa vo ri tos, mas per deu for ça e
aca bou em quar to lu gar.

Elei to vi ce-pre fei to de São Pau lo
em 2016, Bru no Co vas as su miu o car- 
go má xi mo da ad mi nis tra ção da ci da- 
de dois anos mais tar de, quan do João
Dó ria (PSDB) dei xou a pre fei tu ra pa ra
ser go ver na dor do es ta do. Pe las pes- 
qui sas que an te ce de ram o se gun do
tur no, o tu ca no já apa re cia co mo fa- 
vo ri to na dis pu ta com Bou los.

Ri car do Nu nes (MDB) se rá o vi ce-

pre fei to. Ao lon go da cam pa nha, o ve- 
re a dor de São Pau lo foi bas tan te cri ti- 
ca do pe los ad ver sá ri os por ser al vo de
de nún cia de vi o lên cia do més ti ca con- 
tra a es po sa Re gi na Car no va le e ter re- 
la ções sus pei tas com em pre sas e Or- 
ga ni za ções So ci ais que ad mi nis tram
cre ches na ca pi tal pau lis ta.

Bru no Co vas Lo pes nas ceu em San- 
tos, no dia 7 de abril de 1980 (40 anos),
e é ne to do ex-go ver na dor Má rio Co- 
vas. É for ma do em di rei to pe la Uni- 
ver si da de de São Pau lo (USP) e em
eco no mia pe la Pon ti fí cia Uni ver si da- 
de de São Pau lo (PUC-SP).

Ini ci ou a tra je tó ria po lí ti ca aos 18
anos, quan do se fi li ou ao PSDB – par- 
ti do em que con ti nua des de en tão. De
lá pa ra cá, foi de pu ta do es ta du al, se- 
cre tá rio es ta du al do meio am bi en te e
de pu ta do fe de ral.

No plei to de 2020, for mou co li ga-
ção com 10 par ti dos: DEM, Po de mos,
MDB, PSC, PP, PL, Pros, Ci da da nia,
PTC e PV. A es co lha de Ri car do Nu nes
co mo vi ce foi apon ta da por ana lis tas
po lí ti cos co mo um ace no de Co vas à
pos si bi li da de de dis pu tar um car go
na ci o nal em 2022.

O go ver na dor de São Pau lo, João
Do ria (PSDB), pa ra be ni zou o pre fei to
re e lei to Bru no Co vas (PSDB) em São
Pau lo. Pe las re des so ci ais, Do ria  cha- 
mou Co vas de “guer rei ro” e dis se que
o re sul ta do con fir ma uma vi tó ria do
“res pei to, equi lí brio e efi ci ên cia.”

“Pa ra béns ao pre fei to Bru no Co vas,
pe la ex pres si va vi tó ria na elei ção em
São Pau lo. Foi um guer rei ro! Sua re e- 
lei ção re pre sen ta a vi tó ria do res pei to,
equi lí brio e efi ci ên cia. E a con so li da-
ção da for ça elei to ral do PSDB. Vi va a
de mo cra cia”, es cre veu.

Por to Ale gre

Goi â nia

Re ci fe

Be lém

Vi tó ria

João Pes soa

Ara ca ju

Te re si na

Fa vo ri tos ven cem
elei ções mu ni ci pais

O dia de on tem foi mar ca do por um se gun do tur no
das elei ções mu ni ci pais, e em gran de par te das ca pi tais
o re sul ta do foi o es pe ra do de acor do com as pes qui sas
di vul ga das nos úl ti mos di as. Con fi ra os ga nha do res nas
prin ci pais ci da des do país

Se bas tião Me lo (MDB) foi elei to, nes te do min go
(29/11), pa ra go ver nar Por to Ale gre. O eme de bis ta en- 
cer rou a elei ção com 54,63% dos vo tos, cra van do a vi tó- 
ria so bre a ad ver sá ria Ma nu e la D’Ávi la (PC doB), que so- 
mou 45,37%. Na cam pa nha, o no vo pre fei to, que foi vi- 
ce-pre fei to de 2013 a 2016, de fen deu uma ges tão li be ral
na eco no mia, com re du ção de im pos tos e bu ro cra cia. O
vi ce é Ri car do Go mes (DEM), ve re a dor e ex-se cre tá rio
de De sen vol vi men to Econô mi co do pre fei to Nel son
Mar che zan Jr. (PSDB).

Se bas tião Me lo tam bém já foi vi ce-pre fei to da ci da de,
de 2013 a 2017, no man da to de Jo sé For tu na ti, en tão no
PDT. Aos 62 anos, o ad vo ga do de for ma ção tam bém foi
ve re a dor por Por to Ale gre por três man da tos e de pu ta do
es ta du al pe lo Rio Gran de do Sul. Me lo nas ceu em Pi ra- 
can ju ba, no es ta do de Goiás, mas é fi li a do ao MDB des- 
de que che gou à ca pi tal gaú cha, em 1978.

Com o re sul ta do, Se bas tião Me lo frus tra a ten ta ti va de
Ma nu e la D’Ávi la de ser a pri mei ra mu lher elei ta co mo
pre fei ta de Por to Ale gre. Ela foi can di da ta à vi ce-Pre si- 
dên cia em 2018, na cha pa de Fer nan do Had dad (PT) e se
jun tou a Mi guel Ros set to (PT) nes tas elei ções mu ni ci- 
pais de Por to Ale gre.

O ad vo ga do Ma gui to Vi le la (MDB), de 71 anos, é o no- 
vo pre fei to de Goi â nia. Ele der ro tou o se na dor Van der- 
lan Car do so (PSD) na dis pu ta. Vi le la foi in ter na do há
mais de um mês na UTI de um hos pi tal par ti cu lar em
São Pau lo vir tu de da in fec ção CO VID-19. A si tu a ção é
mui to gra ve. Ele fez tra que os to mia e pas sou por he mo- 
diá li se e se gue se da do e co nec ta do à ven ti la ção me câ ni- 
ca. Ma gui to Vi le la tem lon ga car rei ra na vi da pú bli ca. Foi
pre fei to de Apa re ci da de Goiás de 2009 a 2016, go ver na- 
dor do es ta do de 1995 a 1999 e se na dor de 199 a 2007.
Além dis so, foi de pu ta do es ta du al de 1983 a 1987 e fe de- 
ral 1987 a 1990. Vi le la foi de nun ci a do en tre os po lí ti cos
enu me ra dos na lis ta de de la ções en tre gue pe la Ode bre- 
cht ao STF den tro das in ves ti ga ções da La va Ja to. O ad- 
vo ga do te ria re ce bi do 1,5 mi lhão de re ais em cai xa 2 pa- 
ra cam pa nha jun to com seu fi lho.

Can di da to do PSB, o de pu ta do fe de ral João Cam pos
foi elei to pre fei to de Re ci fe, em Per nam bu co. O jo vem de
27 anos (re cém com ple ta dos no úl ti mo dia 26) der ro tou
a pri ma em se gun do grau Ma rí lia Ar ra es (PT). Com
96,09% das ur nas apu ra das, Cam pos fi cou com 56,21%
dos vo tos e Ar ra es te ve 43,76%. A vi tó ria de Cam pos foi
de pois de uma elei ção acir ra da, na qual os dois che ga- 
ram a apa re cer ma te ma ti ca men te em pa ta dos em pes- 
qui sas com 50% das in ten ções de vo to, ca da. 

O can di da to Ed mil son Ro dri gues, do Psol, foi o pri- 
mei ro pre fei to elei to nes te do min go (29) nas 18 ca pi tais
que de ci di am o plei to em se gun do tur no no Bra sil. O fi li- 
a do do Psol con se guiu 51,76% dos vo tos com 98,56% dos
vo tos da ca pi tal apu ra dos. O até en tão de pu ta do fe de ral
já go ver nou a ca pi tal pa ra en se por dois man da tos. Ro- 
dri gues foi can di da to pe tis ta nas elei ções an te ri o res,
mas de ci diu se afas tar da le gen da li de ra do por Lu la,
acen tu an do ain da mais a que da de in fluên cia da si gla
que do mi nou a Pre si dên cia por 13 anos. Ad ver sá rio de
Ed mil son, o can di da to De le ga do Egu chi es ta va com
48,24% dos vo tos vá li dos com 98,56% dos vo tos apu ra- 
dos.

O can di da to De le ga do Pa zo li ni, do Re pu bli ca nos, é o
no vo pre fei to da ca pi tal do Es pí ri to San to, Vi tó ria. Pa zo- 
li ni dis pu ta va o car go com João Co ser (PT). Com 98,43%
das ur nas apu ra das, Pa zo li ni ti nha 58,47% dos vo tos
con tra 41,53% de Co ser. Co ser era um dos dois can di da- 
tos do PT que con se gui ram che gar ao se gun do tur no das
elei ções mu ni ci pais em 2020 em ca pi tais. A ou tra can di- 
da ta é Ma rí lia Ar ra es, em Re ci fe.

O can di da to do Pro gres sis tas, Cí ce ro Lu ce na, foi elei- 
to o no vo pre fei to de João Pes soa, na Pa raí ba. Lu ce na
dis pu ta va a elei ção con tra Nil van Fer rei ra (MDB), que fi- 
cou com 46,84% dos vo tos, per den do pa ra os 53,16% dos
vo tos do ven ce dor. To das as ur nas na ca pi tal pa rai ba na
fo ram apu ra das. João Pes soa te ve um to tal de 400.352
vo tos, sen do 76,66% de com pa re ci men to e 23,34% de
abs ten ção. 

O pre fei to Ed val do No guei ra (PDT) foi re e lei to e se- 
gui rá à fren te do Exe cu ti vo mu ni ci pal de Ara ca ju (SE)
pe los pró xi mos qua tro anos. O pe de tis ta der ro tou De le- 
ga da Da ni el le (Ci da da nia). Com 97,79% das ur nas apu- 
ra das, o atu al ges tor apa re ce com 57,86% dos vo tos, an te
42,14% da ad ver sá ria. Ka ta ri na Fei to za foi elei ta vi ce-
pre fei ta. 

Dr. Pes soa (MDB) é o no vo pre fei to de Te re si na (PI).
Com 88,21% das ur nas apu ra das, ele te ve 62,27% dos vo- 
tos vá li dos con tra 37,73 % de Kle ber Mon te zu ma
(PSDB). O re sul ta do da ca pi tal do Pi auí saiu pou co mais
de uma ho ra após o iní cio da apu ra ção.

São Luís, segunda-feira, 30 de novembro de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/
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Deputado federal do Podemos confirmou o favoritismo e deve governar a capital
maranhense nos próximos quatro anos

LU CI A NA GO MES

Con fi ra o pla no de go ver no

Saú de

Edu ca ção

Se gu ran ça

ELEIÇÕES 2020

Eduardo Braide é o novo
prefeito de São Luís

N
o fim da tar de de on tem
(29)  o mais no vo pre fei to da
ci da de de São Luís, o de pu- 
ta do fe de ral Edu ar do Brai de

(Po de mos),  foi elei to no 2° tur no  dis- 
pu ta do com o de pu ta do Es ta du al Du- 
ar te Jr. (Re pu bli ca nos).

Edu ar do Brai de re ce beu apoio de
di ver sos par la men ta res du ran te a dis- 
pu ta do 2° tur no, en tre eles es tão: o
par ti do PDT, Ne to Evan ge lis ta, Par ti- 
do Ver de, Yglésio Moyses, os de pu ta- 
dos es ta du ais Glal bert Cu trim (PDT),
Car li nhos Flo rên cio (PC do B), e o de- 
pu ta do fe de ral Gil Cu trim (PDT) e Cé- 
sar Pi res (PV) que já ha via de cla ra do
apoio ao can di da to des de o 1° tur no
das elei ções.

O 1° tur no das elei ções 2020 foi
mar ca do por di ver sas car re a tas, po lê- 
mi cas e de ba tes, Brai de em to dos os
seus po si ci o na men tos des ta cou seu
pla no de go ver no e as pro pos tas pa ra
os pró xi mos 4 anos de ges tão da pre- 
fei tu ra de São Luís, no Ma ra nhão.

Com 100% das ur nas apu ra das o 1°
tur no das elei ções se en cer rou com o
re sul ta do de 37,81% dos vo tos pa ra
Edu ar do Brai de (Po de mos) e 22,15%
dos vo tos pa ra Du ar te Jr (Re pu bli ca- 
nos).

Brai de re a fir mou com pro mis sos
fei tos du ran te a cam pa nha. “Va mos
tra ba lhar des de o pri mei ro dia. Pla ne- 
jar e im plan tar a Sub pre fei tu ra da zo- 
na ru ral, aca bar com a hu mi lha ção
que é a cen tral de mar ca ção na Saú de.
Va mos in ves tir tam bém na edu ca ção,
pa ra que, a par tir do ano que vem, vai

ter uma edu ca ção de qua li da de, que
vai ser vir pa ra o ano le ti vo e pa ra re- 
por o ano pas sa do”, as si na lou.

Edu ar do Brai de agra de ceu a to dos
que es ti ve ram com ele du ran te a cam- 
pa nha. “Eter no sen ti men to de gra ti- 
dão a tu do que o po vo de São Luís tem
fei to por mim”, de cla rou. A can di da ta
a vi ce, Pro fes so ra Es mê nia, não o
acom pa nhou nes te se gun do tur no,
por que es tá em ca sa, se re cu pe ran do
da co vid-19.

Cons truir Uni da des Bá si cas de
Saú de – UBS, em par ce ria com o go- 
ver no fe de ral, do tan do-as de con di- 
ções de ple no fun ci o na men to ope ra- 
ci o nal; Am pli ar o nú me ro de equi pes
de Es tra té gia de Saú de da Fa mí lia e
Saú de Bu cal; Cri ar o pro gra ma ÔNI- 
BUS DA SAÚ DE, efe ti van do aten di- 
men to mó vel nas co mu ni da des, vol- 
ta do às pes so as ido sas, pes so as com
de fi ci ên cia e com di fi cul da de de lo co- 
mo ção;

Pro gra ma ES CO LA NO VA. Re cu pe- 
rar e am pli ar a re de es co lar mu ni ci pal,
do tan do-a de con di ções de ple no fun- 
ci o na men to, a fim de que se ja um es- 
pa ço hu ma no e mo der no de apren di- 
za gem aos alu nos e tra ba lha do res da
edu ca ção; Cons truir Cre ches de Tem- 
po In te gral, em par ce ria com o go ver- 
no fe de ral, am pli an do o aces so à edu- 
ca ção in fan til de qua li da de; Cri ar a
Se cre ta ria Ad jun ta pa ra As sun tos Co- 
mu ni tá ri os, vin cu la da à Se cre ta ria

Mu ni ci pal de Edu ca ção – SE MED, ob-
je ti van do ori en tar e fa ci li tar a par ce ria
com as es co las co mu ni tá ri as; Im plan- 
tar o Pro gra ma SAÚ DE NA ES CO LA –
PSE, for ta le cen do as ações de pro mo-
ção da saú de de cri an ças e ado les cen-
tes, por meio de ser vi ços odon to ló gi-
cos, otor ri no, of tál mi cos, etc., in clu si-
ve com for ne ci men to de ócu los, além
de bus car par ce ri as com uni ver si da- 
des, fa cul da des e ou tros ór gãos afins,
pa ra le var a saú de às es co las de for ma
pe da gó gi ca;

GUAR DA MU NI CI PAL VA LO RI ZA- 
DA. For ne cer a qua li fi ca ção, equi pa- 
men tos, vi a tu ras e o su por te ne ces sá-
rio pa ra cum prir sua mis são;

PA TRU LHA NOS TER MI NAIS. Ga- 
ran tir a pre sen ça da guar da mu ni ci pal
nos ter mi nais da in te gra ção pa ra pa- 
tru lha men to pre ven ti vo;

Im plan tar o CEN TRO IN TE GRA DO
DE SE GU RAN ÇA, que vai mo ni to rar
ru as e ave ni das;

Au men tar a pre sen ça efe ti va da
guar da mu ni ci pal nas es co las, por
meio da am pli a ção da Ron da Es co lar;

Ga ran tir ilu mi na ção pú bli ca mo- 
der na e efi ci en te nos bair ros e co mu-
ni da des;

Qua li fi car a se gu ran ça pú bli ca bus- 
can do a in te gra ção da ges tão en tre a
Guar da Mu ni ci pal e a Po lí cia Mi li tar
do Es ta do;

Quem é o novo governante da capital?

EDUARDO BRAIDE TERÁ O SEU PRIMEIRO MANDATO NO PODER EXECUTIVO APÓS  DEZ ANOS ATUANDO NO PODER LEGISLATIVO

Edu ar do Sa lim Brai de nas ceu em
São Luís, em 12 de ja nei ro de 1976.
For ma do em di rei to pe la Uni ver si da- 
de Fe de ral do Ma ra nhão (UF MA), é
ad vo ga do. Ele é ca sa do, pai de três fi- 
lhos.

Em 2005 e 2006, Brai de

atu ou co mo di re tor-

pre si den te da

Com pa nhia de

Sa ne a men to Am bi en tal

do Ma ra nhão (Ca e ma) e

vi ce-pre si den te

na ci o nal da As so ci a ção

das Em pre sas de

Sa ne a men to Bá si co

Es ta du al, no mes mo

pe río do.

Já nos anos de 2009 e 2010 exer ceu
o car go de se cre tá rio mu ni ci pal do
Or ça men to Par ti ci pa ti vo de São Luís.

Em 2010, foi elei to de pu ta do es ta du al
pe lo PMN, na oca sião Edu ar do Brai de
te ve 26.792. Nes se pe río do, foi o 2° vi-
ce-pre si den te da As sem bleia Le gis la- 
ti va. Já em 2016, Edu ar do Brai de foi
can di da to a pre fei to de São Luís pe la
pri mei ra vez, no pri mei ro tur no, Edu- 
ar do Brai de te ve 21,34% dos vo tos va- 
li dos, che gan do as sim ao se gun do
tur no das elei ções. Ao fi nal do pro ces- 
so elei to ral, Edu ar do Brai de al can çou
a mar ca de 243.591 vo tos, re pre sen- 
tan do 46,06% dos vo tos vá li dos. Em
2018, Brai de foi elei to de pu ta do fe de- 
ral pe lo Ma ra nhão. Nes tas elei ções
mu ni ci pais, em 2020, o de pu ta do te ve
37,81 % dos vo tos no pri mei ro tur no e
no se gun do, Edu ar do Brai de foi elei to
com a mai o ria dos vo tos vá li dos.

Co le ti va cons tru ção

Co lu na Apar te fes te ja qua tro anos no jor nal O Im par- 
ci al, sem agre dir, com edi to ri ais e no tas ele gan tes, mas
sem pre api men ta das pe lo hu mor re fi na do nas pa la vras
e, prin ci pal men te, nas sa bo ro sas e ge ni ais char ges do
Nu na, com a fa mí lia do Seu Zé Ma ra nhã, fa zen do a lei tu- 
ra do co ti di a no do po der no Ma ra nhão, no Bra sil e no
mun do.

So mos uma equi pe em per ma nen te ebu li ção, tes tan- 
do to das as for mu las de co mu ni ca ção pa ra o lei tor con- 
se guir des trin char as es drú xu las ati tu des das fi gu ras pú- 
bli cas.

Mas ti ga mos as no tí ci as pa ra en tre gar o ex tra to que
in te res sa ao re gis tro his tó ri co. Es te sem pre se rá o pa pel
da im pren sa res pon sá vel. Na da mais do que is so, so- 
men te a lei tu ra es cri ta pe los pro fis si o nais que amam le- 
var a ver da de diá ria.

Pa ra béns a to dos que fa zem a Co lu na Apar te!

Mi nha vez – Pas sa da a elei ção, se rá que as au to ri da- 
des con se guem as su mir que es ta mos na se gun da on da
do CO VID-19?

Es que ce ram – Se rá que es que ce ram o Bra sil do “Es tu- 
pro Cul po so” com mi lha res de mu lhe res sen do vi o len ta- 
das e as sas si na das to dos os di as?

Lem bra ram – Se rá que ama nhã al guém vai lem brar
do país sem a “Dis cri mi na ção Ra ci al” do vi ce Mou rão?

Per mi ti do – Se rá que o No el vai con se guir tra zer paz e
ale gria pa ra uma po pu la ção que pas sa fo me?

São Luís, segunda-feira, 30 de novembro de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/
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» MAR CEL FUKAYAMA
Pro mo ção de Am bi en te Ins ti tu ci o nal e
Nor ma ti vo Fa vo rá vel ao Ecos sis te ma de
In ves ti men tos e Ne gó ci os de Im pac to

EDITORIAL

Novos prefeitos, velhos desafios
A par tir de 1º de ja nei ro de 2021, os

pre fei tos elei tos nos plei tos en cer ra- 
dos ho je en fren ta rão de sa fi os bem
mai o res na ad mi nis tra ção de 5.568 ci- 
da des. Quan do o país co me çou a se
re cu pe rar da re ces são, ini ci a da em
2016, a pan de mia do no vo co ro na ví- 
rus ar ra sou a eco no mia na ci o nal.
Com um rom bo fis cal es ti ma do em R$
858,2 bi lhões nes te ano, a União não
te rá es pa ço nas con tas pú bli cas pa ra
no vo au xí lio fi nan cei ro aos mu ni cí pi- 
os, on de os dra mas so ci o e conô mi cos
são re ais.

Em to do o país, são mais de 14 mi- 
lhões de de sem pre ga dos. Si nal cla ro
de uma for te re tra ção na ati vi da de
econô mi ca. Tan to os tra ba lha do res
quan to o se tor pro du ti vo não têm co- 
mo ali men tar o cai xa mu ni ci pal com
o re co lhi men to de tri bu tos. A par tir de
1º de ja nei ro, não ha ve rá mais au xí lio
emer gen ci al, que in je tou qua se R$
300 bi lhões na eco no mia nos úl ti mos
no ve me ses. O au men to da fo me se rá
mais uma gra ve se que la da cri se sa ni- 
tá ria. Re cu pe rar a que da na ar re ca da- 

ção exi gi rá mui ta cri a ti vi da de dos
pre fei tos.

A equa ção me nos em pre go e mais
fo me tem co mo re sul ta do mai or pres- 
são so bre a re de pú bli ca de saú de. An- 
tes mes mo da pan de mia, a re de pú bli- 
ca ti nha enor me de man da re pri mi da,
que de ve rá ser am pli a da por aque les
que ti ve ram da nos per ma nen tes cau- 
sa dos pe lo ví rus e pe los que per de ram
ca pa ci da de de man ter os pla nos de
saú de, que se so mam aos que têm ou- 
tras do en ças e exi gem as sis tên cia mé- 
di co-hos pi ta lar con tí nua.

No cam po da saú de, ain da ca be rá
aos pre fei tos ven cer obs tá cu los e
cum prir a Lei nº14.026/2020, que pre- 
vê a uni ver sa li za ção dos ser vi ços de
sa ne a men to bá si co até 2033. Ho je, só
53% da po pu la ção têm aces so ao ser- 
vi ço. A ad mi nis tra ção mu ni ci pal te rá
que se adap tar às exi gên ci as da lei, co- 
mo par ti ci par de con sór ci os com ou- 
tras ci da des, ade rir a uma agên cia re- 
gu la do ra e de fi nir me ca nis mo de co- 
bran ça. Não se rá fá cil, con si de ran do o
apro fun da men to da po bre za, pro vo- 

ca do pe la pan de mia.
O com pro me ti men to da ar re ca da- 

ção vai im por aos pre fei tos mais efi ci-
ên cia e fo co. A re for ma tri bu tá ria mais
do que nun ca se tor nou pro vi dên cia
pri o ri tá ria pa ra mi ti gar a que da na re- 
cei ta mu ni ci pal. A pro pos ta ador me ce
no Con gres so. As me di das an te ci pa- 
das pe lo go ver no fe de ral es tão lon ge
de ser a so lu ção. O país es tá di an te de
pro ble ma a ser ven ci do em to das as
es fe ras de po der — fe de ral, es ta du al e
mu ni ci pal — pa ra o re e qui lí brio das
con tas. Sem re cur sos, os pre fei tos te- 
rão di fi cul da des de me lho rar os ser vi- 
ços de trans por te, pro mo ver pro gra-
mas ha bi ta ci o nais, in ves tir nas uni da- 
des de en si no, cons truir cre ches e ele- 
var o ní vel dos ser vi ços de saú de.

Di an te de tan tas ne ces si da des, ca- 
da pre fei to vi to ri o so na cor ri da elei to- 
ral de ve rá co lo car em se gun do pla no
os pro je tos pes so ais, pri o ri zar a re-
cons tru ção das ci da des e dar à po pu- 
la ção con di ções mais dig nas e hu ma- 
ni tá ri as de vi da. É o mí ni mo que os
elei to res es pe ram a par tir de 2021.

Por uma retomada econômica inclusiva e regenerativa

“Bra sil tem opor tu ni da de de pro ta- 
go ni zar
glo bal men te uma no va eco no mia
que ge re pros pe ri da de com be ne fí ci- 
os
so ci ais e am bi en tais”

O Bra sil é um dos paí ses mais afe ta- 
dos pe la co vid-19 em to do o mun do.
São mais de 170 mil vi das per di das e
mais de 6 mi lhões de ca sos re por ta- 
dos. Des de o iní cio da pan de mia, fo- 
ram mais de 8 mi lhões de pos tos de
tra ba lho en cer ra dos. Tu do is so co lo ca
uma ge ra ção in tei ra di an te de um de- 
sa fio sa ni tá rio, hu ma ni tá rio, so ci al e
econô mi co sem pre ce den tes.

Ao mes mo tem po em que en fren ta
uma cri se fis cal, co mo sig na tá rio dos
prin ci pais com pro mis sos do pla ne ta,
en tre eles o Acor do de Pa ris e a Agen- 
da 2030, o Bra sil tem si do ques ti o na- 
do so bre a rá pi da de gra da ção am bi- 
en tal e se vê nu ma en cru zi lha da. Am- 
plia-se o ris co de to da uma ge ra ção e
mais uma dé ca da per di das. Um es tu- 
do re cen te do Ins ti tu to Bra si lei ro de
Ge o gra fia e Es ta tís ti ca (IB GE), apon- 
tou que são mais de 52 mi lhões de
pes so as na po bre za e ou tras 13 mi- 
lhões na po bre za ex tre ma. Por ou tro
la do, du ran te a pan de mia, o pa trimô- 
nio de 42 bi li o ná ri os cres ceu US$ 34
bi lhões.

O ce ná rio de ad ver si da des exi ge
um olhar ino va dor, cri a ti vo e efi caz
pa ra que brar um ci clo que es tá per pe- 
tu an do a de si gual da de e apro fun dan- 
do sig ni fi ca ti va men te a cri se cli má ti- 
ca. Um re la tó rio re cen te do WEF es ti- 
mou que, se in cor po rar mos as pec tos
so ci ais e am bi en tais na re to ma da
econô mi ca, po de mos cri ar uma eco- 
no mia de USD 10 tri lhões e 395 mi- 
lhões de em pre gos até 2030 em to do o
mun do.

Por aqui, um es tu do da WRI Bra sil

mos trou que uma no va mo de la gem
econô mi ca com po lí ti cas de bai xo
car bo no po de ge rar be ne fí ci os e opor- 
tu ni da des em in fra es tru tu ra, in dús- 
tria e agri cul tu ra, com re sul ta dos sig- 
ni fi ca ti vos di re tos em em pre go e ren- 
da. O ex ten so es tu do pro je ta que é
pos sí vel res tau rar 12 mi lhões de hec- 
ta res, cri ar 2 mi lhões em pre gos e in- 
cre men tar R$ 2,8 tri lhões no Pro du to
In ter no Bru to (PIB) até 2030.

É evi den te o pa pel do Es ta do no de- 
sen vol vi men to des sa no va eco no mia.
Sua atu a ção co mo um in du tor ao cri ar
um am bi en te ins ti tu ci o nal e nor ma ti- 
vo fa vo rá vel é fun da men tal. Is so tor na
pos sí vel a atra ção e mo bi li za ção de
ca pi tal pri va do. Além dis so, pos si bi li- 
ta o pro ta go nis mo em pre sa ri al no de- 
sen vol vi men to de so lu ções pa ra o en- 
fren ta men to dos de sa fi os so ci ais e
am bi en tais ca da vez mais com ple xos.

Des de 2013, o Sis te ma B Bra sil pro- 
mo ve um mo vi men to em pre sa ri al
com o ob je ti vo de cons truir um sis te- 
ma econô mi co que se ja in clu si vo,
equi ta ti vo e re ge ne ra ti vo a to das as
pes so as e ao pla ne ta. Atu al men te, são
mais de 180 em pre sas B cer ti fi ca das
com com pro mis sos so ci ais, am bi en- 
tais e econô mi cos. Ou tros 6,6 mil em- 
pre en di men tos usam as fer ra men tas
de me di ção, o que faz o país ser um
dos mai o res a ado tar prá ti cas con cre- 
tas de equi da de, di ver si da de, in clu são
e en fren ta men to à cri se cli má ti ca.

O Sis te ma B, por meio do Gru po Ju- 
rí di co B, re a li za, tam bém, es tu dos e
dis cus sões fo ca dos em tra zer pa ra o
di rei to bra si lei ro ins tru men tos que vi- 
a bi li zem e iden ti fi quem ins ti tu ci o nal- 
men te os ne gó ci os que con ju gam lu- 
cro com o in te res se dos seus sta kehol- 
ders e im pac to so ci al e am bi en tal po- 
si ti vo.

En tre as for mas con cre tas de o Es- 
ta do bra si lei ro con tri buir pa ra a ace- 
le ra ção des sa no va eco no mia, des ta- 
cam-se três:
As com pras pú bli cas, por exem plo, re- 
pre sen tam 15% do PIB. O go ver no é

um ator de mer ca do re le van te e po de- 
ria in cor po rar ins tru men tos de me di-
ção e ges tão de im pac to so ci al e am bi-
en tal, bem co mo a con si de ra ção de
im pac to co mo um cri té rio re le van te
nos cer ta mes pú bli cos.

É pre ci so ins tru men ta li zar em pre-
sá ri os e in ves ti do res pa ra for ta le ce- 
rem sua ges tão e go ver nan ça. Uma
iden ti da de ju rí di ca, co mo a pro pos ta
de no mi na da “So ci e da des de Be ne fí-
cio”, ins pi ra da no mo de lo ame ri ca no
das Be ne fit Cor po ra ti ons, per mi ti ria
mais se gu ran ça ju rí di ca, re du ção na
as si me tria de in for ma ção e uma in fra-
es tru tu ra no am bi en te em pre sa ri al
pa ra que as em pre sas se com por tem
co mo Em pre sas B: com pro pó si to,
res pon sa bi li da de e trans pa rên cia.

O De cre to pre si den ci al nº 9977/19
re cri ou a Es tra té gia Na ci o nal de In-
ves ti men tos e Ne gó ci os de Im pac to
(EnIM PAC TO). O país é um dos pi o-
nei ros em ins ti tu ci o na li zar uma po lí-
ti ca de Es ta do de lon go pra zo pa ra for-
ta le cer o ecos sis te ma de in ves ti men- 
tos e ne gó ci os de im pac to. En tre os
êxi tos da ENIM PAC TO, es tá o des do- 
bra men to pa ra po lí ti cas lo cais, dan do
ori gem ao pro je to de um Sis te ma Na-
ci o nal de In ves ti men tos e Ne gó ci os de
Im pac to (Sim pac to). Com 11 mi nis té- 
ri os e ou tros seis ór gãos da ad mi nis- 
tra ção pú bli ca sen do par te do co mi tê
co or de na dor, há um gran de es pa ço
pa ra que o tra ba lho de sem pe nha do
se ja in cor po ra do na po lí ti ca econô- 
mi ca do país.

O mo men to que o país vi ve é ad ver- 
so e re quer aten ção dos go ver nos, em- 
pre sá ri os e da so ci e da de ci vil. Ain da
as sim, há evi dên ci as que nos dão es- 
pe ran ça de um ou tro país pos sí vel.
Com sua di ver si da de cul tu ral, ri que za
na tu ral e po tên cia econô mi ca, o Bra- 
sil tem a chan ce con cre ta de pro ta go-
ni zar uma re to ma da econô mi ca em
di re ção a uma re a li da de mais in clu si- 
va, equi ta ti va e re ge ne ra ti va. A de ci-
são não é téc ni ca nem econô mi ca, é
po lí ti ca e ur gen te.

» SA CHA CAL MON
Ad vo ga do

Os Es ta dos Uni dos
da Chi na

O ei xo da eco no mia mun di al se des lo ca pa ra a Ásia. Os Es ta dos
Uni dos (EUA) nun ca pen sa ram nos con ti nen tes ame ri ca nos e a
Eu ro pa fe chou-se em si mes ma. O jor nal Va lor nos diz que após
anos de ne go ci a ções es pi nho sas, a Chi na e ou tros 14 paí ses as si- 
na ram o mai or acor do co mer ci al do mun do, e que se mos tra um
dos pri mei ros de sa fi os à po lí ti ca co mer ci al do pre si den te elei to
dos EUA, Joe Bi den. A Par ce ria Re gi o nal Econô mi ca Abran gen te
(RCEP, na si gla em in glês) cria um blo co que res pon de por mais de
30% do Pro du to In ter no Bru to (PIB) mun di al. Reú ne as mai o res e
mais pu jan tes eco no mi as da re gião da Ásia-Pa cí fi co, que dei xa- 
ram di fe ren ças ge o po lí ti cas de la do pa ra fi na li zar o acor do. Além
da Chi na, tam bém fa zem par te da RCEP Ja pão, Co reia do Sul, Aus- 
trá lia, No va Ze lân dia e 10 paí ses do su des te asiá ti co, co mo In do- 
né sia, Vi et nã, Tai lân dia e Cin ga pu ra. “En co ra jar o li vre co mér cio é
ain da mais im por tan te ago ra, que exis te uma de pres são da eco- 
no mia glo bal e há si nais de paí ses vol tan do-se pa ra den tro” dis se
o pri mei ro-mi nis tro do Ja pão, Yoshihide Su ga, du ran te reu nião da
RCEP com ou tros lí de res, se gun do re pre sen tan te do go ver no ja- 
po nês. Os EUA, mai or eco no mia do mun do, não fa zem par te do
gru po, exi gên cia da Chi na. Eles es ta vam en vol vi dos na con cep ção
de um blo co di fe ren te — a Par ce ria Trans pa cí fi co (TPP), que não
in cluía Pe quim e ti nha por ob je ti vo con ter o cres cen te po der de
in fluên cia da Chi na… (a ten ta ti va go rou). Mas, Washing ton, que,
du ran te o go ver no Trump, evi tou gran des acor dos co mer ci ais
mul ti la te rais, op tou por não en trar na TPP, pois sa bia que per de ria
a au to no mia im pe ri al que sem pre o ani mou.

O no vo pac to au men ta a pres são so bre Bi den pa ra apro fun dar
o en vol vi men to co mer ci al dos EUA na re gião da Ásia-Pa cí fi co. Em
2019, ele aler tou pa ra o ris co de que se os EUA não es cre ves sem as
re gras do jo go, a Chi na iria fa zê-lo. Dis se que ten ta ria re ne go ci ar a
TPP, mas pas sou o mo men to pa ra is so. A Chi na, de fa to, es cre veu
as re gras. Em bo ra a mai o ria dos paí ses da RCEP te nha for tes la ços
co mer ci ais en tre si — as tro cas co mer ci ais vão des de ar roz até se- 
mi con du to res —, o no vo tra ta do é con si de ra do im por tan te por- 
que re sul ta rá em um sis te ma co mer ci al uni fi ca do, na par te do
mun do que cres ce em ve lo ci da de e tem mui ta gen te.

Na ce rimô nia re a li za da por vi de o con fe rên cia em ra zão da
pan de mia, os mi nis tros dos 15 paí ses-mem bros as si na ram o pac- 
to e mos tra ram su as as si na tu ras pa ra as câ me ras. O pri mei ro-mi- 
nis tro da Chi na, Li Keqi ang, dis se que a as si na tu ra mos trou que o
mul ti la te ra lis mo e o li vre co mér cio “ain da re pre sen tam a di re ção
cer ta da eco no mia mun di al e da hu ma ni da de”.
De acor do com o go ver no do Ja pão, o RCEP eli mi na rá ta ri fas so bre
91% das mer ca do ri as co mer ci a li za das en tre os mem bros. Re du zi- 
rá, ain da, as bar rei ras co mer ci ais com mui tos dos prin ci pais par- 
cei ros co mer ci ais do Ja pão. A por cen ta gem de itens li vres de ta ri- 
fas do país en vi a dos à Co reia do Sul au men ta rá de 19% pa ra 92%, e
à Chi na, de 8% pa ra 86%. A in dús tria au to mo ti va ja po ne sa, um
for te mo tor da eco no mia do país, de ve rá sair be ne fi ci a da. O acor- 
do eli mi na as ta ri fas so bre qua se US$ 50 bi lhões em au to pe ças en- 
vi a das à Chi na por ano, se gun do o go ver no do Ja pão.

O pac to ain da pre ci sa ser ra ti fi ca do pe los go ver nos na ci o nais
an tes de en trar em vi gor. Ao lon go de mais de oi to anos de ne go ci- 
a ções, o tra ta do de pa rou-se com gran des pro ble mas pa ra equi li- 
brar os in te res ses dos paí ses em vá ri os es tá gi os de de sen vol vi- 
men to. A Ín dia, que fez par te das ne go ci a ções, saiu em 2019, por
re ceio de que a RCEP le vas se a uma en xur ra da de im por ta ções e
fi cou iso la da. Ago ra são três clas ses de blo cos econô mi cos: a si no-
asiá ti ca, a CEE e os EUA.  O res to da eco no mia mun di al é o res to
do mun do. É ne le que nós es ta mos. A di plo ma cia econô mi ca do
go ver no Bol so na ro ine xis te, é um ze ro à es quer da. Mas não fal ta
ide o lo gia, de res to ul tra pas sa da. É de se per gun tar qual o pa pel
econô mi co do Bra sil no con tex to das Amé ri cas, es pe ci al men te
com os paí ses an di nos e os da cos ta atlân ti ca (Uru guai, Ar gen ti na,
Ve ne zu e la). Co mo de ve mos im ple men tar (pa ra do) o acor do Eu- 
ro pa (CEE) — Mer co sul. O pre si den te vi ve no mun do da lua. Ou- 
tro dia,  quei xou-se de paí ses eu ro peus que cri ti cam a sua re al má
ges tão da flo res ta amazô ni ca, acu san do sem pro vas que os eu ro- 
peus: “Com pram ma dei ra ile gal ti ra da do Bra sil”. É coi sa de as pi- 
ran te a te nen te, ja mais de um es ta dis ta. Acir ra os âni mos em vez
de bus car aba far a ques tão e cons truir pon tes.

E há o as pec to ge o po lí ti co. O me ga tra ta do era ideia da As so ci a- 
ção de Na ções do Su des te Asiá ti co (Ase an), mas só ga nhou di- 
men são ao ser en cam pa do pe la Chi na. Em 2017, o pre si den te
Trump aban do nou as dis cus sões da par cei ra Trans pa cí fi co (TPP).
Se ria sig ni fi ca ti vo pa ra os EUA em di re ção à Ásia-Pa cí fi co que é,
ho je, a lo co mo ti va da eco no mia mun di al. A Chi na que ria in cluir o
Mer co sul, mas o Bra sil não se in te res sou, con ti nua quin tal dos
EUA. É só de cep ção es se go ver ni cho, meio bes ta, meio li xo. Ain da
mais com es se Edu ar do Bol so na ro ar ro tan do bes tei ras dia e noi te.

São Luís, segunda-feira, 30 de novembro de 2020
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95 anos de história
Responsável pela criação do primeiro museu do estado do Maranhão, Instituto 

Histórico e Geográfico do Maranhão completou 95 anos de atividade esta semana

PATRICIA CUNHA

H
á 95 anos o Instituto His-

tórico e Geográfico do Ma-

ranhão (IHGM) começava 

sua história. Fundado em 

20 de novembro de 1925, em São Luís, em 

comemoração ao centenário de D. Pedro 

II, tem como sócios fundadores da insti-

tuição: Antônio Lopes da Cunha, Justo Jan-

sen Ferreira, José Domingos da Silva, José 

Ribeiro do Amaral, Wilson da Silva Soares. 

Domingos de Castro Perdigão, Benedito de 

Barros e Vasconcelos, Pe. Arias de Almeida 

Cruz, Pe. José Ferreira Gomes, José Pedro 

Ribeiro e José Eduardo de Abranches Moura. 

Ao ser fundando surgiu com o nome Insti-

tuto de História e Geografia do Maranhão.

Esta semana foi de festa para o Institu-
to comemorando os mais de 90 anos com 
uma sessão magna em que houve a pales-
tra “Políticas Públicas para os Institutos 
Históricos e Geográficos do Brasil”, com o 
Professor Doutor Ronaldo Rabello de Britto 
Paletti, presidente do IHG-DF e Professor 
Bruno da Silva Antunes de Cerqueira, his-
toriador e advogado; e ainda o lançamento 
do selo comemorativo que será posto em 
circulação pelos Correios e tem arte assi-
nada por Deocleciano Menezes Coêlho.

“O Instituto segue seu desiderato em 
busca de seus objetivos primordiais que são 
os de estudar, debater e divulgar questões 
sobre história, geografia e ciências afins 
referentes ao Brasil e especialmente ao 
Maranhão. Também está entre os objeti-
vos, cooperar com os poderes públicos nos 
projetos e ideais que visem ao engrande-
cimento cientifico e cultural do estado”, 
disse o presidente da Casa José Augusto 
Silva Oliveira.

Os 95 anos do Instituto chegam com o 
vigor que se espera de uma instituição que 
faz parte da história da cidade. Para o pre-
sidente da Casa, é hora de homenagear ex-
presidentes, os 60 associados, pessoas que 
fizerem e fazem parte da história.

“Sob a égide de um Instituto que man-
tém acesa a flama de nossa rica memória, 
os 95 anos é a data para se reverenciar os 
intelectuais que são expressivas figuras das 
letras timbiras e que, apoiando a ideia do 
professor Antônio Lopes da Cunha, fun-
daram há quase um século uma associa-
ção cientifica para estudo da história, ge-
ografia, etnografia, etnologia, arqueologia 
do Maranhão, que no dizer do seu ideali-
zador e fundador foi criado para cultuar a 
tradição venerar o passado, estudar o Ma-
ranhão”, disse.

História de quem faz história
Durante o Estado Novo na década de 

1930, o Instituto foi perseguido, desaloja-
do de sua sede e seu acervo foi parar nos 
porões do Liceu Maranhense. Em 1948, a 
instituição até aquele momento, já havia 
sido despejada cinco vezes. Permaneceu 
sem sede própria até 1950, quando rece-
beu a doação de um prédio do Governo 
do Estado, situado à Rua Grande, nº 640, 
esquina com a Rua de Santa Rita, demo-
lido posteriormente para construção de 
um novo edifício, passando a se instalar 
no segundo andar do prédio.

O IHGM foi o responsável pela criação 

do primeiro museu do Estado do Mara-
nhão, instalado em 1926.  

O primeiro Estatuto do IHGM foi ela-
borado em 1925, reformado em 1951, pela 
primeira vez. Decorridos 28 anos, sofreu a 
segunda reforma, em 1979, dentre elas a 
mudança de cinquenta para sessenta ca-
deiras de associados.

“Por diversas oportunidades no tem-
po o IHGM atuou como protagonista 
na preservação e defesa do patrimô-
nio material e imaterial do estado do 
Maranhão. Por várias vezes se posicio-
nou na defesa dos imóveis dos grandes 

intelectuais cujas memórias são reve-
renciadas pelos maranhenses”, disse 
o presidente.

Mesmo no período da pandemia, se-
gundo José Augusto, o Instituto procurou 
manter sua rotina de trabalho de forma 
remota. “Realizamos palestras abrigadas 
no projeto Observatório do IHGM. Proce-
demos estudos para a reforma do Estatuto 
da Instituição e também nos dedicamos 
durante as medidas sanitárias mais seve-
ras a iniciarmos a discussão de propos-
tas para bem festejarmos o centenário do 
IHGM”, ressaltou
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SÃO LUÍS

Navio colide com as outras embarcações 
no terminal da Ponta da Madeira
As autoridades portuárias foram acionadas e estão investigando o incidente com apoio das equipes da Vale

N
a tarde do último sábado (28), um 
navio de propriedade da empresa 
japonesa NS United Kaiun Kaisha 
colidiu com outros dois navios du-

rante uma manobra de atracação no Terminal 
Marítimo de Ponta da Madeira, em São Luís.

De acordo com a empresa Vale, proprietá-
ria do terminal Ponta da Madeira, houveram 
apenas danos materiais e as operações rea-
lizadas no porto continuam normalmente.

Ainda segundo a mineradora, a mano-
bra de atracação foi realizada pelo navio no 
Pier IV Sul, do Terminal Marítimo de Ponta 
da Madeira. Os dois navios atingidos esta-
vam parados no Pier III do mesmo terminal.

A mineradora ainda afirma que os navios 
estão sendo desatracados e até o fim da tar-
de deste domingo (29) estarão fundeados 
a 25 milhas do local para inspeções. As au-
toridades portuárias foram acionadas e es-
tão investigando o incidente com apoio das 
equipes da Vale.

Através de nota, a Vale comentou o acidente 
e afirmou que houveram apenas danos ma-
teriais, sem vítimas nem danos ambientais.

Nota na íntegra
“A Vale informa que no início da tarde de sábado (28/11), o 

navio NSU Carajás, de propriedade da empresa japonesa NS 
United Kaiun Kaisha, durante manobra de atracação no Píer IV 
Sul, do Terminal Marítimo de Ponta da Madeira, abalroou dois 
outros navios atracados no Píer III do referido terminal. Houve 

apenas danos materiais, sem vítimas nem danos ambientais. Os 
navios estão sendo desatracados e até o fim da tarde deste do-
mingo estarão fundeados a 25 milhas do local para inspeções. 
O porto opera normalmente. As autoridades portuárias foram 
acionadas e atuam na investigação do incidente com apoio das 
equipes da Vale.”
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DOU GLAS CU NHA
Fo tos: Dou glas Jú ni or

Mai or sím bo lo da cul tu ra

Pri mei ra re cons tru ção

Do Im pé rio à Re pú bli ca

A mu dan ça de de no mi na ção

História

O imponente
Palácio dos Leões

I
m po nen te e ma jes to so, im plan ta do no al to de uma
co li na, con tem pla o en con tro dos ri os Ba can ga e
Anil, de fren te pa ra a baia de São Mar cos. Lo ca li za- 
do na ex tre mi da de di rei ta da ave ni da Pe dro II, por- 

ten to so, o Pa lá cio dos Leões, abri ga a se de do Exe cu ti vo
es ta du al, ten do ao seu la do a Pa lá cio La Ra var dié re, se de
do go ver no mu ni ci pal. A sua fren te, a Ca pi ta nia dos Pos- 
tos, se de da re pre sen ta ção da Ma ri nha de Guer ra do
Bra sil e o Pa lá cio Clo vis Be vi lác qua, se de do Po der Ju di- 
ciá rio. De fren te pa ra a pra ça, a Ca te dral Me tro po li ta na e
o Pa lá cio Epis co pal, se de da Igre ja Ca tó li ca, no es ta do.
Pe la be le za que os ten ta, o Pa lá cio dos Leões é mo ti vo de
or gu lho pa ra os ma ra nhen ses. Nas su as sa las, ga le ri as e
só tãos, aque le pré dio guar da mui tas his tó ri as e len das
que po vo am o ima gi ná rio po pu lar.

A his tó ria do Pa lá cio dos Leões, si tu a do no Cen tro
His tó ri co da ci da de, co me ça no iní cio do Sé cu lo XVII e é
um dos mai o res sím bo los da cul tu ra ma ra nhen se. Des- 
de a sua cons tru ção em 1626 e após su ces si vas ad jun- 
ções e mo di fi ca ções, o pré dio foi des ca rac te ri za do e de- 
te ri o ra do ao lon go dos anos, o que de ter mi nou a in ter di- 
ção da sua ala. Após o pro je to de re cu pe ra ção e res tau ra- 
ção con cluí do em 2003, o pré dio pas sou a ter as atu ais
ca rac te rís ti cas. An tes de São Luís ser uma ci da de, ali foi
um for te, que deu iní cio ao po vo a men to. Ao seu re dor
nas ceu uma vi la. Tra ta va-se de um uma edi fi ca ção de es- 
tru tu ra pri mi ti va pa ra ga ran tir o es ta be le ci men to da
Fran ca Equi no ci al, que foi ini ci a da em 1612, pe la ex pe- 
di ção co lo ni za do ra de Da ni el de La Tou che, com a pro- 
te ção da rai nha re gen te da Fran ça Ma ria de Mé di ce. Cé- 
sar Mar ques, no Di ci o ná rio His tó ri co-Ge o grá fi co do
Ma ra nhão, des cre ve que a for ta le za , en tão de no mi na da
For Saint-Louis, em ho me na gem ao rei Luís IX, de Fran- 
ça, era fei ta de fa xi na e sua ar ti lha ria com pos ta por vin te
ca nhões mon ta dos pe los fran ce ses com a aju da dos in- 
dí ge nas, con for me des cri to pe lo fra de ca pu chi nho fran- 
cês Clau de d’Ab be vil le, no li vro His tó ria dos Pa dres Ca- 
pu chi nhos na Ilha do Ma ra nhão.

Com a ex pul são dos fran ce ses, o for te re ce beu o no me
de For te de São Fe li pe, em 1615, em ho me na gem a Fe li- 
pe III, mo nar ca rei nan te em Por tu gal. Den tro do re cin to
do for te, o ca pi tão-mor Jerô ni mo de Al bu quer que deu
iní cio à cons tru ção da re si dên cia dos go ver na do res, er- 
gui da em tai pa por mão-de-obra in dí ge na. O no vo edi fí- 
cio, as sim co mo a po vo a ção foi pro je ta do pe lo en ge- 

nhei ro mi li tar Fran cis co Fri as de Mes qui ta.

Em 1624, o no vo go ver na dor ge ral do Ma ra nhão,
Fran cis co Co e lho de Car va lho, de ter mi nou a re cons tru- 
ção do for te de São Fe li pe, em pe dra e cal, as sim co mo a
re cons tru ção da re si dên cia dos go ver na do res. A pri mi ti- 
va cons tru ção ser via de mo ra dia e pa ra des pa chos ad- 
mi nis tra ti vos, até 1762.

Em 1766, por de ter mi na ção do go ver na dor Jo a quim
de Me lo e Pó vo as, o ve lho Pa lá cio do Go ver no foi de mo- 
li do, dan do lu gar a um no vo edi fí cio em pe dra e cal, pa ra
me lhor aco mo dar as fa mí li as dos ca pi tães-ge ne rais que
lhe su ce des sem. O no vo pa lá cio era só brio, com bei rais
sa li en tes e te lha do bai xo. A en tra da era pe lo la do do edi- 
fí cio. So men te na re for ma em pre en di da em 1857 é que
foi des lo ca da pa ra o cen tro da fa cha da prin ci pal.

Du ran te to do o pe río do do Im pé rio, o Pa lá cio do Go- 
ver no pas sou por mui tas re for mas. Dos me lho ra men- 
tos, os mais sig ni fi ca ti vos fo ram a ilu mi na ção a gás e o
la je a men to do pas seio da tes ta da do edi fí cio em pe dra
da can ta ria por tu gue sa em 1863 e a aqui si ção de mó veis
e ou tros ob je tos em 1872.

No pe río do da Re pú bli ca, o an ti go Pa lá cio pas sou por
sua pri mei ra gran de re for ma em 1896, du ran te a ad mi- 
nis tra ção de Ma no el Iná cio Bel fort Vi ei ra. A se gun da re- 
for ma acon te ceu em 1906, por Be ne di to Lei te, res pon- 
sá vel pe la ex ten sa ala nos fun dos do Pa lá cio, des ti na da à
re si dên coa do go ver na dor e aqui si ção de al gu mas mo- 
bí li as e ob je tos de ador no, que man dou vir da Eu ro pa.

Em 1911, Luís Do min gues as su miu o go ver no do Es- 
ta do e en con trou o Pa lá cio com pou ca mo bí lia, mui tas
sa las ne ces si tan do de re pa ros, a fa cha da ain da no es ti lo
co lo ni al, ape sar das al te ra ções. So men te com a re for ma
exe cu ta da no Go ver no de Ma ga lhães de Al mei da, em
1926, o pa lá cio con quis tou a im po nên cia que ho je os- 
ten ta. Em 1990, os ar qui te tos Ja ne te Cos ta e Gil Bor soi
ini ci a ram um pro je to de re for ma vi san do me lho ri as sig- 
ni fi ca ti vas no Pa lá cio do Go ver no ma ra nhen se vi san do “
man ter a sua aus te ri da de e de vol ver to da mo nu men ta li- 
da de e emo ção pró pri as des te ti po de edi fi ca ções”. As
mo di fi ca ções ln tro du zi das pe los ar qui te tos, vi sa ram
aten der as ne ces si da des de uma mo ra da con tem po râ- 
nea e de es cri tó ri os ad mi nis tra ti vos ofi ci ais tam bém
con di zen tes com a atu a li da de.

Em 1996, os es tu dos efe ti va dos por Gil Bor soi re ti fi ca- 
ram pro ble mas que iam des de a pro li fe ra ção de cu pins e
va za men tos, até ou tros mais com pli ca dos co mo a des- 
ca rac te ri za ção da ar qui te tu ra ori gi nal do pa lá cio pe las
con tí nu as re for mas e adap ta ções mal pla ne ja das.

Na fa cha da do pa lá cio ha via um bra são apre sen tan do
dois leões pin ta dos em azu le jos. Es tes sím bo los fo ram
usa dos, pos te ri or men te, de for ma irô ni ca, pe los jor na- 
lis tas que fa zi am o jor nal O Com ba te, di ri gi do por Nei va
Mo rei ra, que fa zia opo si ção ao go ver no de Ma ga lhães de
Al mei da, com ar ti gos com pa ran do o go ver na dor e seus
au xi li a res, com os leões. Es ta de no mi na ção foi ado ta da
pe la po pu la ção e pe los su ces si vos go ver nan tes que ado- 
ta ram a de no mi na ção Pa lá cio dos Leões. Ho je à fren te
do pa lá cio exis tem du as es tá tu as de leões.

São Luís, segunda-feira, 30 de novembro de 2020
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CORREIOS DIGITAL

Como adotar cartas
do Papai Noel

E
s te ano, a ado ção de car tas da 
cam pa nha Pa pai No el dos 
Cor rei os é di gi tal. Em ra zão da 
pan de mia do no vo co ro na ví- 

rus, a es ta tal fez adap ta ções pa ra as se- 
gu rar a re a li za ção, com se gu ran ça, de 
um dos mai o res pro je tos so ci ais do 
país.

As car tas di re ci o na das ao Bom Ve- 
lhi nho de vem ser ca das tra das no blog 
da cam pa nha e es ta rão dis po ní veis 
pa ra os aju dan tes do Pa pai No el na in- 
ter net. Lá es ta rão dis po ní veis car tas 
de cri an ças de es co las pú bli cas, cre- 
ches, abri gos, or fa na tos e nú cle os so- 
ci o e du ca ti vos, in de pen den te men te 
da ida de, ma tri cu la das do 1º ao 5º ano 
do en si no fun da men tal.

Pa ra ado tar, pa dri nhos e ma dri- 
nhas de vem aces sar o blog da cam pa- 
nha, cli car em “Se ja vo cê No el” e se- 
guir os pró xi mos pas sos. Com ba se na 
lo ca li da de in for ma da, se rão dis po ni- 
bi li za das as car ti nhas e as su ges tões 
de lo cais pa ra en tre ga dos pre sen tes.

Ca da pa dri nho ou ma dri nha po de 
ado tar até 25 pe di dos. Quan do a ado- 
ção for fi na li za da, apa re ce rão as eti- 
que tas com os có di gos das car ti nhas 
se le ci o na das, que de vem ser co la das 
nos pa co tes de ca da pre sen te, an tes 
de en tre gá-los.

A en tre ga dos pre sen tes de ve ser 
fei ta pre sen ci al men te nos pon tos de 
en tre ga, sem pre com aten ção aos pro- 
to co los de se gu ran ça – uso de más ca- 
ras e dis tan ci a men to – pa ra evi tar 
aglo me ra ções.

No blog da cam pa nha, es tão dis po- 
ní veis to das as in for ma ções so bre as 
da tas, lo cais e ho rá ri os de fun ci o na- 
men to dos pon tos de en tre ga, em ca-

So nhos no pa pel

PARA ADOTAR AS CARTINHAS DAS CRIANÇAS É SÓ VER O PASSO-A-PASSO NO YOUTUBE

da Es ta do.
Um pas so a pas so es tá dis po ní vel 

no ca nal ofi ci al dos Cor rei os, 
no Youtube.

Os pe di dos das cri an ças são dos 
mais va ri a dos: bo las, bo ne cas, cal ça- 
dos e até ma te ri ais es co la res. A ca da 
fim de ano, a es ta tal co lo ca to da a sua 
ex per ti se em lo gís ti ca e a for ça de seus 
em pre ga dos pa ra aten der às ex pec ta- 
ti vas des ses me ni nos e me ni nas, con- 
cre ti zar bon da des e co nec tar co ra- 
ções.

Além de es ti mu lar as cri an ças a es- 
cre ve rem car tas, a cam pa nha Pa pai 
No el dos Cor rei os pro pa ga tam bém os 
va lo res na ta li nos, co mo so li da ri e da de 
e es pe ran ça.

Os Cor rei os con tam, mais uma vez, 
com a par ti ci pa ção vo lun tá ria dos 
bra si lei ros nes sa gran de cor ren te do 
bem pa ra aten der, den tro do pos sí vel, 
aos pe di dos de pre sen tes da que les 
que se en con tram em si tu a ção de vul- 
ne ra bi li da de so ci al. Mais in for ma ções 
so bre a cam pa nha Pa pai No el dos 
Cor rei os po dem ser aces sa das nas re- 
des so ci ais da em pre sa.

Car gos e sa lá ri os

Ins cri ções e pro vas

Va li da de

OPORTUNIDADES

Codevasf abre concurso
com vagas em São Luís

CERTAMES TERÃO PROVAS NAS DATAS PREVISTAS NOS EDITAIS

A Com pa nhia de De sen vol vi men to dos Va les do São
Fran cis co e do Par naí ba (Co de vasf) pu bli cou o edi tal de
con cur so pú bli co nº 1/2020. O cer ta me ofe re ce 91 va gas
ime di a tas pa ra pro fis si o nais de ní vel su pe ri or.

As va gas são pa ra As ses sor Ju rí di co (for ma ção em Di- 
rei to) e Ana lis ta em De sen vol vi men to Re gi o nal nas áre- 
as de Ad mi nis tra ção, Eco no mia, Con ta bi li da de, Psi co lo- 
gia, En ge nha ria Ci vil, En ge nha ria Agronô mi ca, En ge- 
nha ria Am bi en tal, En ge nha ria Elé tri ca, En ge nha ria Me- 
câ ni ca, En ge nha ria de Pes ca, En ge nha ria de Agri men- 
su ra, Car to gra fia, Ge o lo gia e Tec no lo gia da In for ma ção.

Os ser vi do res se rão re mu ne ra dos com sa lá ri os ini ci- 
ais de R$ 8.168,91 men sais, pa ra que cum pram car gas
ho rá ri as no va lor de 40 ho ras por se ma na. Se rão acres ci- 
dos ao sa lá rio os be ne fí ci os de au xí lio-re fei ção/ali men- 
ta ção, au xí lio-cre che/pré-es co lar, se gu ro de vi da em
gru po, pla no de saú de e pre vi dên cia com ple men tar.

As ins cri ções se rão re ce bi das no pe río do de 1º a 22 de
de zem bro de 2020, pe lo si te da or ga ni za do ra do cer ta- 
me, o Ce bras pe: www.ce bras pe.org.br/. Se rá co bra da ta- 
xa de par ti ci pa ção de R$ 108. Os can di da tos se rão se le ci- 
o na dos por meio de du as eta pas: pro va ob je ti va e pro va
dis cur si va. A da ta, lo cal e ho rá rio de re a li za ção das pro- 
vas se rão in for ma dos pos te ri or men te, no si te do Ce- 
bras pe. As pro vas se rão nas ci da des: São Luís/MA Ara ca- 
ju/SE, Be lo Ho ri zon te/MG, Bom Je sus da La pa/BA, Bra- 
sí lia/DF, Ma ca pá/AP, Ma ceió/AL, Mon tes Cla ros/MG,
Na tal/RN, Pe tro li na/PE, Re ci fe/PE, Sal va dor/BA e Te re- 
si na/PI.

O pra zo de va li da de do con cur so pú bli co se rá de dois
anos, con ta dos a par tir da da ta de pu bli ca ção da ho mo- 
lo ga ção do re sul ta do fi nal, pror ro gá veis por mais dois
anos.

PERÍODO NATALINO

Protocolo sanitário nas compras

CDL REFORÇOU ORIENTAÇÃO AOS LOJISTAS SOBRE A IMPORTÂNCIA DOS PROTOCOLOS SANITÁRIOS

Com o pa ga men to da pri mei ra par ce la
do dé ci mo ter cei ro sa lá rio nes ta se gun da-
fei ra (30) a ex pec ta ti va é de au men to na
mo vi men ta ção de con su mi do res nos cen- 
tros co mer ci ais da ci da de. E a Câ ma ra de
Di ri gen tes Lo jis tas de São Luís CDL SLZ es- 
tá re for çan do, jun to a seus as so ci a dos, a
ne ces si da de de cum pri men to dos pro to co- 
los sa ni tá ri os.

A en ti da de en vi ou aos lo jis tas re co men- 
da ções pa ra que re for cem as me di das con- 
tra a dis se mi na ção do co ro na ví rus, cum- 
prin do ri go ro sa men te os pro to co los sa ni- 
tá ri os. Se gun do o Pre si den te da CDL Fá bio
Ri bei ro o va re jo já co me ça a re gis trar au- 
men to no con su mo, que de ve se es ten der
por to do o mês de de zem bro. “Es te ano o
Na tal se rá di fe ren te por cau sa da Co vid-19
e acre di ta mos que mui tas pes so as vão an- 
te ci par su as com pras; por is so, es ta mos
ori en tan do o lo jis ta. O mo men to é de res- 
ta be le cer a con fi an ça do con su mi dor e
atraí-lo pa ra as com pras, em con di ções se- 
gu ras”, diz Ri bei ro.

A en ti da de lo jis ta ori en ta os es ta be le ci- 
men tos co mer ci ais a cri a rem es tru tu ra de
aten di men to pa ra evi tar aglo me ra ções e

ga ran tir a se gu ran ça de cli en tes e co la bo ra- 
do res. Na men sa gem ele trô ni ca dis tri buí da
aos as so ci a dos, a CDL res sal ta que as con-
du tas tra di ci o nais do pe río do na ta li no de- 
vem ser re con fi gu ra das, ado tan do, por
exem plo, de co ra ção con tem pla ti va sem
per so na gens pa ra não ge rar pro xi mi da de
com o pú bli co. Os lo jis tas de vem se guir o
pro to co lo sa ni tá rio de fi ni do pe las au to ri- 
da des de saú de, con tro lan do os aces sos, de
acor do com a ca pa ci da de do es ta be le ci- 
men to, dis po ni bi li zan do ál co ol gel, exi gin- 
do o uso de más ca ras por to dos e re for çan-
do o trei na men to com as equi pes de aten- 
di men to pa ra con tro le de si tu a ções de
aglo me ra ção.

A CDL re co men da que os con su mi do res
co la bo rem fa zen do su as com pras com an- 
te ce dên cia pa ra evi tar aglo me ra ção nos es- 
pa ços co mer ci ais nos di as que an te ce dem
ao Na tal. “Nós acre di ta mos que ape sar da
Co vid-19 é pos sí vel ter uma ex pe ri ên cia se- 
gu ra de com pra se as pes so as se or ga ni za-
rem e res pei ta rem as re gras sa ni tá ri as. As- 
sim po de re mos fo men tar a ati vi da de
econô mi ca e vi ver a tra di ção na ta li na, sem
ris cos à saú de”, fi na li za Fá bio Ri bei ro.

Re qui si tos:
• es tar ma tri cu la do e cur san do um dos
cur sos aci ma
• ter ida de mí ni ma de 16 anos
• ter dis po ni bi li da de pa ra es ta gi ar por, no
mí ni mo, seis me ses
• en tre ou tros.

NÍVEL MÉDIO E TÉCNICO

Caixa abre seletivo para estagiários

OS ESTAGIÁRIOS RECEBERÃO BOLSA-AUXÍLIO DE R$ 400 A R$ 500, MAIS AUXÍLIO-TRANSPORTE

A Cai xa Econô mi ca Fe de ral es tá re a li- 
zan do um pro ces so se le ti vo pa ra con tra- 
ta ção de es ta giá ri os. O cer ta me abre opor- 
tu ni da des pa ra es tu dan tes de ní vel mé dio
e téc ni co. As chan ces são pa ra alu nos da
Edu ca ção de Jo vens e Adul tos (EJA), En si- 
no Mé dio Re gu lar, ou dos cur sos de Téc ni- 
co em Fi nan ças in te gra do ao en si no mé- 
dio, Téc ni co Se cre ta ri a do in te gra do ao
en si no mé dio e Téc ni co em Ad mi nis tra- 
ção in te gra do ao en si no mé dio.

Os es ta giá ri os re ce be rão bol sa-au xí lio
de R$ 400 a R$ 500, mais au xí lio-trans por- 
te no va lor de R$ 130 men sais. As jor na das
se rão de 20 ou 30 ho ras por se ma na.

Os in te res sa dos po dem se ins cre ver até
o dia 21 de mar ço de 2021, pe la in ter net,
no en de re ço ele trô ni co https://por tal.ci- 

ee.org.br/. Os can di da tos se rão se le ci o na- 
dos por meio de uma pro va on li ne, que
po de rá ser re a li za da lo go após a fi na li za- 
ção da ins cri ção. Ela se rá com pos ta por 30
ques tões de múl ti pla es co lha. Es te pro- 
ces so de ca das tra men to vi sa ao pre en chi- 
men to de va gas pa ra re giões que não pos- 
su em can di da tos apro va dos na lis ta de
clas si fi ca ção do pro ces so an te ri or – Re gu- 
la men to 01.2020.

São Luís, segunda-feira, 30 de novembro de 2020
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Tricolor volta a campo para enfrentar a Macaca em Campinas e terá mudanças na
defesa, meio de campo e ataque. Pimentinha poderá reaparecer no time boliviano

SÉRIE B

Sampaio vai mudar
para encarar Ponte
NERES PINTO

Le van tar a ca be ça

D
e pois da der ro ta (1 a 0) pa ra 
o Bra sil de Pe lo tas-RS, na 
noi te da úl ti ma sex ta-fei ra, 
o Sam paio Cor rêa já se pre- 

pa ra pa ra mais um de sa fio na Sé rie B 
do Cam pe o na to Bra si lei ro. O Tri co lor 
vol ta a cam po ama nhã (ter ça) pa ra 
en fren tar a Pon te Pre ta, no Es tá dio 
Moi sés Lu ca rel li, em Cam pi nas-SP.

Pa ra o jo go no in te ri or pau lis ta, a 
equi pe sam paí na de ve rá ter mu dan- 
ças na sua for ma ção, pois dois jo ga- 
do res re ce be ram o ter cei ro car tão 
ama re lo: Luís Gus ta vo (la te ral-di rei- 
to) e Vi ni cius Kiss (vo lan te). A ex pec- 
ta ti va ago ra é pa ra as vol tas de An dré 
Luís e Pi men ti nha, ape sar de que a co- 
mis são téc ni ca não au to ri za a di vul- 
ga ção dos re la ci o na dos pa ra as vi a- 
gens nem o es ta do em que se en con- 
tram os atle tas em tra ta men to mé di- 
co. O téc ni co Léo Con dé de ve rá per- 
ma ne cer fo ra do ban co pa ra cum pri- 
men to da qua ren te na pro vo ca da pe lo 
tes te po si ti vo da co vid-19 na se ma na 
pas sa da. As sim, a equi pe de veá ser 
no va men te ori en ta da pe lo au xi li ar 
Re na ti nho. Uma pos sí vel for ma ção 
pa ra o jo go di an te da Ma ca ca se ria es- 
ta: Gus ta vo, Jo a si, Joé cio, Da ni el Fe li- 
pe e Mar lon; Fer rei ra, An dré Luís (ou 
Eloir) e Mar ci nho; Pi men ti nha (ou 
Rob son) Caio Dan tas e Roney.

Re na ti nho la men tou a der ro ta pa ra 
o Bra sil-RS e, prin ci pal men te, o er ro 
co me ti do pe lo se tor de fen si vo na saí- 
da de bo la. “In fe liz men te, co me te mos

Ter cei ro co lo ca do Des van ta gem

O ATACANTE PIMENTINHA DEVE RETORNAR CONTRA A PONTE PRETA NESTA TERÇA

um er ro e eles apro vei ta ram a opor tu- 
ni da de pa ra fa zer o gol. Até fi ze mos 
um jo go o tem po to do no cam po de- 
les, não con se gui mos ven cer, mas 
ago ra é cor ri gir es se ti po de er ro e le- 
van tar a ca be ça por que já te mos ou tro 
ad ver sá rio du rís si mo pe la fren te”, de- 
cla rou o téc ni co in te ri no.

Os re sul ta dos ve ri fi ca dos no fim de 
se ma na não al te ra ram a po si ção do 
re pre sen tan te ma ra nhen se, que per- 
ma ne ce na ter cei ra co lo ca ção, com 40 
pon tos ga nhos, dis tan ci a do pe lo 
Amé ri ca-MG, que em pa tou com o 
Oes te e tem 44. A li de ran ça se gue iso- 
la da com a Cha pe co en se (47).

O Sam paio, no en tan to, a par tir de 
ago ra se vê ame a ça do nes te G4, pois 
os re sul ta dos dei xa ram os con cor ren- 
tes bem mais pró xi mos na pon tu a ção. 
O Tri co lor es tá “de olho no re tro vi sor” 

e tor cen do con tra o Ju ven tu de, Cui a- 
bá (40) e Avaí (36). Os jo gos des ta ter-
ça-fei ra são mui to im por tan tes pa ra 
de fi nir no vas po si ções. A Cha pe re ce- 
be o Cui a bá e o Ju ven tu de vai a Ri bei- 
rão Pre to en fren tar o Bo ta fo go-SP, pe- 
núl ti mo co lo ca do (19). O Amé ri ca jo- 
ga em ca sa com o Cru zei ro.

O re tros pec to do Sam paio Cor rêa 
com a Pon te Pre ta não é bom em jo gos 
do Cam pe o na to Bra si lei ro. Até o mo- 
men to, as du as equi pes já se en fren ta- 
ram seis ve zes nes ta com pe ti ção, com 
ape nas uma vi tó ria dos ma ra nhen ses, 
três em pa tes e du as der ro tas. A úl ti ma 
vez que o Sam paio ven ceu a Pon te no 
Bra si lei ro foi em 28 de maio de 2018, 
por 1 a 0. No dia 28 de agos to de 2020, 
no Cas te lão, a Ma ca ca ven ceu por 2 a 
1 (gols de pê nal tis) com ar bi tra gem 
mui to con tes ta da.

MMA

“Está vivendo daquele chute”, diz Vitor Belfort

O ANO DE 2011, ANDERSON SILVA NOCAUTEOU VITOR BELFORT APÓS UM LINDO CHUTE FRONTAL DURANTE EVENTO DO UFC

Uma an ti ga ri va li da de bra si lei ra
ga nhou no va pá gi na. Em en tre vis ta ao
si te “TMZS ports”, Vi tor Bel fort, atle ta
do ONE Cham pi onship, pro vo cou An- 
der son Sil va, que re cen te men te res- 
cin diu con tra to com o UFC, de olho
nu ma re van che da his tó ri ca lu ta en tre
os dois em fe ve rei ro de 2011.

O lu ta dor ca ri o ca tam bém con vo- 
cou o ame ri ca no Cha el Son nen, já
apo sen ta do, pa ra o ca ge. “O An der son
es tá vi ven do da que le chu te, en tão va- 
mos lá. Eu que ro Cha el Son nen, que ro
mui to ca lar a bo ca de le. Nós po de ría- 
mos lu tar uma vez, mas ele se vi ci ou
em es te roi des. Es tou bem com is so.
Vo cê po de usar o que qui ser, Son nen,

eu vou te dar uma sur ra. A mãe do
Cha el vai tor cer por mim, a fa mí lia de- 
le gos ta do Vi tor Bel fort. Até mes mo a
fa mí lia do Cha el não gos ta de le”, dis se
Bel fort.

An der son e o UFC res cin di ram nes- 
te mês o con tra to de mais uma lu ta
que ain da ti nham. A com pa nhia não
de se ja va mais pro mo ver even tos com
o as tro, que in di cou o de se jo de con ti- 
nu ar em ati vi da de. O pre si den te do
ONE, Cha tri Sityodtong, en tre tan to, já
afir mou que tam bém não tem in te- 
res se em con tar com “Spi der” no seu
qua dro de atle tas, fa to que de ve im pe- 
dir a re van che his tó ri ca.

An der son e Son nen não são os úni- 

cos al vos de Bel fort, con for me in for-
ma do tam bém ao “TMZ”. O “Fenô me- 
no” ain da quer com pe tir em um de sa- 
fio hí bri do de bo xe e MMA com pu gi- 
lis tas co mo Roy Jo nes Jr, Evan der
Holyfield, Len nox Le xis e Wla di mir
Klits ch ko. Roy Jo nes Jr. lu tou con tra
Mi ke Tyson no úl ti mo sá ba do.

O An der son es tá vi ven do

da que le chu te, en tão

va mos lá

Pe dro

Di e go Al ves

Pe dro Ro cha

FLA MEN GO

Com pra de Pe dro,
re no va ção de Di e go
Al ves e em prés ti mo
de Pe dro Ro cha

Não é só den tro de cam po que de zem bro se rá de ci si- 
vo pa ra o fu tu ro do Fla men go. O mês que co me ça com a
dis pu ta com o Ra cing por um lu gar nas quar tas de fi nal
da Li ber ta do res, nes ta ter ça-fei ra, dia 1º, no Ma ra ca nã,
apre sen ta tam bém o li mi te pa ra con ti nui da de de no mes
im por tan tes do elen co. Di e go Al ves, Pe dro e Pe dro Ro- 
cha têm con tra tos en cer ra dos no dia 31 e o clu be se gue
ca mi nhos bem di fe ren tes nas ne go ci a ções.

Do trio, a si tu a ção mais “sim ples” é a de Pe dro: bas ta
exer cer o di rei to de com pra aos ita li a nos da Fi o ren ti na.
O pro ble ma es tá no di nhei ro pa ra pa gar os 14 mi lhões
de eu ros (R$ 89 mi). A so lu ção pa ra Pe dro Ro cha es tá na
re no va ção do em prés ti mo ao Spar tak de Mos cou, en- 
quan to Di e go Al ves se gue com a con ver sa por um no vo
vín cu lo tra va da. O ge pas sou a lim po ca da ca so:

O Fla men go tem es ta be le ci do em con tra to o for ma to
do ne gó cio em de fi ni ti vo. E a ten dên cia é que exe cu te a
cláu su la de com pra por 14 mi lhões de eu ros (R$ 89 mi).
O clu be ten tou con ven cer a Fi o ren ti na e re mo de lar o
par ce la men to, di mi nuin do os va lo res pre vis tos pa ra
2021, mas a res pos ta foi ne ga ti va.

Di an te do de sem pe nho de Pe dro em 2020, com di rei- 
to a con vo ca ção pa ra Se le ção, a Vi o la se deu con ta de
que fez pés si mo ne gó cio com as con di ções pre vis tas pa- 
ra ven da do ata can te e não es tá dis pos ta a re ne go ci ar.
Nes te ce ná rio, o Fla men go se mo bi li za pa ra pa gar seis
par ce las iguais e se mes trais de 2,33 mi lhões de eu ros (R$
14,8 mi) e fi car com o jo ga dor, com quem já tem um pré-
con tra to por cin co anos.

Um bai ta pe pi no pa ra a di re to ria re sol ver em de zem- 
bro. Di e go Al ves já ti nha da do co mo cer ta a re no va ção
por dois anos, mas foi sur pre en di do com o ve to do de- 
par ta men to fi nan cei ro aos va lo res acer ta dos com o di- 
re tor exe cu ti vo Bru no Spin del. O im pas se per ma ne ce e
in co mo dou mui to o go lei ro. O Fla men go ten ta con tor- 
nar a si tu a ção com no vas ro da das de ne go ci a ção com o
jo ga dor e seu em pre sá rio, Edu ar do Ma luf, mas não tem
si do sim ples. Ou Di e go Al ves acei ta re ce ber me nos do
que no acor do ini ci al, ou o de par ta men to fi nan cei ro
acei ta pa gar aci ma do te to, cum prin do o com bi na do por
Spin del no fim de ou tu bro. Até o mo men to, am bos se- 
guem in fle xí veis. O vi ce de fu te bol, Mar cos Braz, ten ta
con tor nar a si tu a ção. Di e go Al ves tem con tra to com o
Fla men go até 31 de de zem bro. Ca so não re no ve, fi ca rá
fo ra de 11 ro da das do Bra si lei rão e de pos sí veis se mi fi- 
nais e fi nal da Li ber ta do res. O go lei ro é ti tu lar ab so lu to
com Ro gé rio Ce ni.

A si tu a ção me nos pre o cu pan te pe lo sim ples fa to de
ser o jo ga dor me nos de ter mi nan te pa ra a equi pe dos
três com pen dên ci as. Com mui tas le sões, Pe dro Ro cha
en trou em cam po so men te dez ve zes, três co mo ti tu lar,
so man do 250 mi nu tos e um gol. Ain da as sim, o Fla men- 
go ten ta rá fa zer uma com po si ção com o Spar tak de
Mos cou. As con ver sas são as que es tão em es tá gio mais
ini ci al. A al ter na ti va mais pro vá vel é a pror ro ga ção do
em prés ti mo e a op ção que mais agra da aos rus sos é até o
fim da tem po ra da eu ro peia, no meio de 2021.

São Luís, segunda-feira, 30 de novembro de 2020
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Classificados articipam da grande final, no dia 4 de dezembro, na Praça Maria Aragão, e
a lista dos concorrentes pode ser acessada no www.saoluis.ma.gov.br/cantasaoluis 

FESTIVAL

Definidos finalistas
do Canta São Luís

J
á são co nhe ci dos os 33 fi na lis tas 
do Fes ti val de In tér pre tes da Mú- 
si ca – Can ta São Luís, even to pro- 
mo vi do pe la Pre fei tu ra de São 

Luís por meio das se cre ta ri as mu ni ci- 
pais de Go ver no e Cul tu ra e que tem 
por ob je ti vo for ta le cer a cul tu ra e in- 
cen ti var ar tis tas lo cais, além de ofe re- 
cer la zer gra tui to à po pu la ção. Da 
gran de fi nal, que ocor re no dia 4 de 
de zem bro, na Pra ça Ma ria Ara gão, 
sai rá cin co ven ce do res que se rão pre- 
mi a das com R$ 60 mil; R$ 40 mil; R$ 
30 mil; R$ 20 mil; e R$ 10 mil, res pec ti- 
va men te. A úl ti ma noi te da se gun da 
fa se de eli mi na tó ri as ocor reu na sex- 
ta-fei ra (27) e con tou com a pre sen ça 
do pre fei to Edi val do Ho lan da Ju ni or e 
da pri mei ra-da ma, Ca mi la Ho lan da. A 
lis ta com os no mes dos con cor ren tes 
po de ser aces sa da no en de re ço ele trô- 
ni co www.sa o luis.ma.gov.br/can ta sa- 
o luis. O even to se gue to das nor mas 
sa ni tá ri as de com ba te à Co vid-19.

“Pa ra be ni zo to dos os fi na lis tas que 
ago ra dis pu ta rão os cin co pri mei ros 
lu ga res de um even to que vem for ta le- 
cer a nos sa cul tu ra. Du ran te o pe río do 
mais crí ti co da pan de mia, al guns dos 
pro fis si o nais mais afe ta dos fo ram da 
área cul tu ral. A nos sa ges tão tem bus- 
ca do for mas de vi a bi li zar a con ti nu a- 
ção das ati vi da des des ses pro fis si o- 
nais. Com a re a li za ção do fes ti val e a 
re to ma da da pro gra ma ção cul tu ral na 
ci da de, bus ca mos aju dar to das as 
pes so as que de pen dem di re ta e in di- 
re ta men te das ati vi da des cul tu rais e, 
além dis so, dar à po pu la ção uma op- 
ção gra tui ta de en tre te ni men to que

FESTIVAL CANTA SÃO LUÍS VAI PREMIAR  R$ 160 MIL EM DINHEIRO.

si ga to dos os pro to co los sa ni tá ri os, a 
fim de que o la zer se ja va lo ri za do e in- 
cen ti va do da for ma mais se gu ra pos- 
sí vel nos tem pos em que vi ve mos”, 
des ta cou o pre fei to Edi val do.

Dos 33 se le ci o na dos, três fo ram 
“sal vos” pe la pla teia ou quem es ti ves- 
se as sis tin do às au di ções de ca sa, uma 
vez que as apre sen ta ções têm si do 
trans mi ti das pe la in ter net. A re pes ca- 
gem foi uma no vi da de cri a da pa ra ga- 
ran tir que o pú bli co tam bém pu des se 

es co lher, en tre os seus fa vo ri tos, 
quem de ve ria es tar na gran de fi nal. 
Pa ra is so o pú bli co te ve, du ran te ca da 
um dos três di as, ao fim das au di ções, 
10 mi nu tos pa ra aces sar o si te e fa zer 
sua es co lha den tre os can di da tos des-
clas si fi ca dos. Ou se ja, a es ses três ar- 
tis tas re pes ca dos foi da da uma se gun- 
da chan ce pa ra en can tar os ju ra dos e 
ten tar um va ga en tre os cin cos me lho-
res, os que se rão pre mi a do ao fim do 
fes ti val.

19 candidatos subiram ao palco na sexta-feira

EDIVALDO HOLANDA JR E A PRIMEIRA DAMA CAMILA HOLANDA ESTIVERAM PRESENTE NA NOITE DE DEFINIÇÃO DOS CLASSIFICADOS 

Na noi te da úl ti ma sex ta-fei ra, 19
can di da tos su bi ram ao pal co e se
apre sen ta ram pa ra ju ra dos e o pú bli- 
co que, mais uma vez, lo tou a Pra ça
Ma ria Ara gão, on de es tá mon ta da
uma es tru tu ra de cer ca de 30 me tros –
gran de des ta que do fes ti val. A pri mei- 
ra a se apre sen tar foi An dres sa Si paú- 
ba, que abriu a noi te com a mú si ca
gos pel “O mai or vi lão sou eu”. Em se- 
gui da, su bi ram ao pal co os can to res
Bell Mi ran da, Car los Al fre do, Edwin
Mel lo, Wal ber Cas lob, Sa rah Rayanne,
Wa nia Lis boa, Pa trí cia Ri bei ro, Hi tal lo
Ra mos, Ro se No guei ra, Matheus Por- 
te la, Stefanny Oli vei ra, Lí via Ber rê do,
Tás sia Cam pos, Cathe ri ne Abreu, Ma- 
ri a na Gue des, Bru no Sou sa, Má rio Fi- 
lho e Dar le ne Bar bo sa.

De acor do com Wa nia Lis boa, uma
das par ti ci pan tes que se apre sen tou
nes ta úl ti ma noi te de eli mi na ções, o
even to vem con se guin do pro por ci o- 
nar a va lo ri za ção de que o se tor cul tu- 
ral tan to es ta va pre ci san do. “O fes ti val
pa ra mim tem si do al go so bre na tu ral
por que em um mo men to di fí cil co mo
es se, de pan de mia, é ma ra vi lho so a
Pre fei tu ra de São Luís re a li zar es se
even to pa ra va lo ri zar os ar tis tas e a
cul tu ra da ci da de. É um fes ti val que
nos tem per mi ti do con vi ver com ou- 
tros ar tis tas, com par ti lhar um pou co

de nos sas ex pe ri ên ci as e es trei tar la- 
ços, tan to que es que ce mos que is so
aqui é uma com pe ti ção e pas sa mos a
tor cer uns pe los ou tros”, pon tu ou Wa- 
nia Lis boa.

AVA LI A ÇÃO DOS JU RA DOS
A ca da eta pa a se le ção dos can di da- 

tos fi cou mais di fí cil em ra zão do ní vel
dos in ter pre tes. Ma nos Bor ges, que
in te gra a equi pe de ju ra dos, dis se que
a di fi cul da de em de ci dir pe los 30 fi na- 
lis tas foi mui to gran de, ha ja vis ta o po- 
ten ci al que ca da um de mons trou ter
pa ra se tor nar um mú si co de re no me
fu tu ra men te. “Nos pri mei ros di as de
com pe ti ção dei xa mos de le var em
con si de ra ção as pec tos co mo ner vo- 
sis mo, que cos tu ma atra pa lhar, mas é
nor mal. Po rém, é um con cur so e vai
se afu ni lan do a ca da eta pa e a gen te
pre ci sa de ci dir por aque les que, de
acor do com cri té ri os téc ni cos de ava- 
li a ção, se saí ram me lhor. Ago ra, já se
apro xi man do da fi nal, a gen te es tá
sen do mais cri te ri o so, mais rí gi do,
por que o fes ti val pre ci sa pre mi ar os
cin co me lho res, em bo ra to dos que
che ga ram até aqui se jam mui to bons.
O fes ti val tem cum pri do com o seu
ob je ti vo de mos trar ta len tos des co- 
nhe ci dos pa ra o pú bli co que fez des sa
ini ci a ti va da Pre fei tu ra de São Luís um
gran de su ces so”, des ta cou Ma no Bor- 

ges.
Ain da sob re fle xos da pan de mia, o

se tor cul tu ral da ci da de tem ten ta do
uma gui na da pa ra in cor po rar o rit mo
de an tes. En tre mui tas per das, hou ve,
in clu si ve, ar tis tas que fi ca ram de sam- 
pa ra dos, sem ne nhu ma fon te de ren-
da du ran te o pe río do mais crí ti co,
com mai o res ín di ces de con ta mi na-
ção pe la Co vid-19 em São Luís. Nes se
sen ti do, o Fes ti val de In tér pre tes da
Mú si ca es tá sen do, tam bém, uma
opor tu ni da de pa ra que aque les que
fo ram se le ci o na dos con si gam des ta- 
car-se di an te do pú bli co, re a fir man do
o po der que car re gam na voz e es tru- 
tu ran do a car rei ra que pre ten dem se- 
guir da qui pa ra fren te – pon to al to e
que es tá pa ra além de quem fi ca rá en- 
tre os cin co pri mei ros co lo ca dos.

GRAN DE FI NAL
Os ar tis tas clas si fi ca dos pa ra a fi nal

(30 es co lhi dos pe lo jú ri téc ni co e 3 pe-
lo pú bli co, por meio de vo ta ção no si-
te) te rão os no mes sor te a dos pa ra a
or dem de apre sen ta ção no dia 28 de
no vem bro. Já os en sai os pa ra a gran de
noi te de de ci são se rão re a li za dos nos
di as 30 de no vem bro de 1º de de zem-
bro. E no dia 4, os 33 clas si fi ca dos vol- 
tam a se apre sen tar na Pra ça Ma ria
Ara gão pa ra que se jam es co lhi dos os
gran des ven ce do res.

CINEMA

Abertas inscrições para
3ª Mostra Novo Cinema

INSCRIÇÕES PARA A MOSTRA  SÃO GRATUITAS  ATÉ 04/12
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A mos tra “No vo Ci ne ma Ma ra nhen se” é uma mos tra
pi o nei ra na exi bi ção de pro du ções au di o vi su ais re cen- 
tes de jo vens di re to res e no vos re a li za do res do Es ta do do
Ma ra nhão e es se ano ga nha edi ção vir tu al. Sem pre vi- 
san do o des co bri men to e in cen ti vo dos re a li za do res lo- 
cais, a mos tra se de fi ne co mo uma ja ne la de exi bi ção al- 
ter na ti va pa ra di re to res es tre an tes ou fil mes ma ra nhen- 
ses exi bi dos em gran des fes ti vais na ci o nais ou in ter na- 
ci o nais, que mui tas ve zes não são vis tos pe lo gran de pú- 
bli co. So men te se rão acei tas as ins cri ções de vi de o cli- 
pes, cur tas-me tra gem e lon gas-me tra gem que te nham
si do exi bi dos e re a li za dos pu bli ca men te a par tir de 01 de
ju lho de 2018. A mos tra re ce be ins cri ções  até 04/12. As
ins cri ções são gra tui tas e de vem ser re a li za das atra vés
do si te www.no vo ci ne ma ma ra nhen se.com.br .

Além da exi bi ção de do ze vi de o cli pes, seis cur tas e
dois lon gas se le ci o na dos, a mos tra re a li za rá três li ves
so bre “Ci ne ma Nor des ti no Con tem po râ neo” atra vés
das re des so ci ais. É im por tan te res sal tar tam bém, que
ape sar do ca rá ter não com pe ti ti vo da mos tra, to das as
obras au di o vi su ais se le ci o na das, re ce be rão pa ga men to
pe lo Fee de exi bi ção (Vir tu al Print Fee). 

Nes se mo men to de li ca do de pan de mia, re ce ber Fee
de exi bi ção pa ra seus pro je tos é al go im por tan te pa ra o
re a li za do res ma ra nhen ses. A 3ª edi ção da Mos tra No vo
Ci ne ma Ma ra nhen se é uma re a li za ção da IPE CI NE e Ji- 
rau Fil mes com in cen ti vo da Lei Al dir Blanc, atra vés da
Se cre ta ria de Cul tu ra do Ma ra nhão e acon te ce rá de 19 a
22 de de zem bro, in tei ra men te on-li ne em ra zão da pan- 
de mia da Co vid-19.

FIM DE ANO

Tire suas dúvidas sobre
o Natal e o Réveillon

NÃO HAVERÁ SHOW DA VIRADA NA CAPITAL MARANHENSE

Pa ra evi tar gran des aglo me ra ções de pes so as, o Go- 
ver no do Ma ra nhão não pro mo ve rá nes te ano a tra di ci- 
o nal fes ta de Ré veil lon. Es sa me di da não tem re la ção
com as fes tas pri va das ou fa mi li a res, que po de rão ser re- 
a li za das. Co mo qual quer ou tro even to pri va do, bas ta se- 
guir as nor mas sa ni tá ri as que es tão em vi gor. Ou se ja, o
que não vai ha ver são aque las tra di ci o nais apre sen ta- 
ções re a li za das pe lo Go ver no do Es ta do, co mo o show
da vi ra da do ano na Li to râ nea.  Ve ja abai xo es tas e ou tras
per gun tas e res pos tas so bre os fes te jos de fim de ano:

As fes tas pri va das de Na tal e Ré veil lon es tão li be ra- 
das? Sim, não há proi bi ção por par te do Go ver no do Es- 
ta do. As fa mí li as po dem se reu nir em su as tra di ci o nais
fes tas. Es ta be le ci men tos pri va dos tam bém po dem fa zer
fes tas, des de que si gam as re gras sa ni tá ri as vá li das pa ra
qual quer even to du ran te a pan de mia.

Que re gras sa ni tá ri as os ba res, qui os ques e ou tros
es ta be le ci men tos pre ci sam se guir? As mes mas que já
es tão em vi gor – ou ou tras que vi e rem a ser edi ta das até
lá. En tre as me di das em vi gên cia, es tão o li mi te de 150
pes so as por even to, hi gi e ni za ção e dis tan ci a men to.

E o show da vi ra da do ano na Li to râ nea? Não vai
acon te cer pa ra não pro vo car aglo me ra ção.

Não ha ve rá na da fei to pe lo Go ver no do Es ta do na vi- 
ra da do ano? Ha ve rá. Se rão fei tas quei mas de fo gos em
22 pon tos da Ilha de São Luís. A ideia é que as pes so as
que es te jam em su as ca sas ou em fes tas pri va das pos- 
sam ver a quei ma de fo gos sem se des lo car. A lo ca li za ção
dos pon tos ain da se rá di vul ga da.

E no Na tal? O que o Go ver no do Ma ra nhão fa rá? Não
ha ve rá shows de Na tal que reú nam mul ti dões no Cen tro
His tó ri co de São Luís, pa ra evi tar aglo me ra ções. Mas o
Go ver no do Ma ra nhão fa rá de co ra ção na ta li na e ví deo
map ping.  A de co ra ção na ta li na se rá em três pon tos de
São Luís: o pré dio re for ma do da Reff sa, a Pra ça Dom Pe- 
dro II (am bos no Cen tro His tó ri co) e o Par que Es ta du al
do Sí tio do Ran ge dor (Ca lhau).

São Luís, segunda-feira, 30 de novembro de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/
http://www.saoluis.ma.gov.br/cantasaoluis

