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Muitos, com certeza, jamais acreditavam. Outros, jamais imaginavam. Al-
guns, principalmente políticos, jamais torceram a favor. Fato que o prefei-
to Edivaldo Holanda (PDT) encerra seu mandato registrando um legado 
de competência e capacidade no superar os oito anos de crise nacional.

Edivaldo, justos aplaudem 

Werverton  diz
 que já destinou  
R$ 50 milhões 

para o Maranhão 
Senador fez balanço do 

mandato e apontou que 
já destinou mais de R$ 

50 milhões em emendas 
individuais e de bancada 

para o Maranhão. 
PÁGINA 3
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Leão Santos Neto,
 ex-prefeito de 

Arari morre 
vítima de covid-19

O ex-prefeito Leão Santos Neto 
estava internado há vários na UTI do 
UDI Hospital, no bairro Jaracati,em São 
Luís, mas acabou não resistindo durante 
a noite e morreu da grave doença. Leão 

deixa dois filhos.  PÁGINA 7

Festival reúne cantadores 
de tambor de crioula

Encontro que acontece no Monte 
Castelo vai reunir 35 mestres do tam-

bor de crioula com suas toadas antigas 
deixadas pelos antepassados e ouvir 
também novas toadas.  PÁGINA 10

MAC elege novos
 dirigentes hoje

Convocação é do Conselho Delibe-
rativo, que reconduziu Carlos Mendes 
(presidente) e França Dias (vice) no úl-

timo dia 23. Robson Paz não continuará 
no cargo após o dia 31. PÁGINA 9

Quase 30 anos após abrigar a missa celebrada pelo Papa João Paulo 2º, o Aterro do Bacanga, em São Luís, passou por uma série 
de obras para fazer mais uma homenagem ao pontífice. E também para levar mais lazer, cultura e esporte aos moradores. No local 
foi construído o Parque João Paulo 2º revitalizando a área. O Parque João Paulo 2º foi aberto ao público neste domingo. PÁGINA 6 

Prefeitura de São Luís amplia serviços
 de videomonitoramento no trânsito

Capital terá mais 11 equipamentos de segurança, totalizan-
do 21 câmeras que farão o acompanhamento em tempo real 

do trânsito nas principais vias da cidade; medida faz parte das 
ações colocadas em prática pela gestão do preito Edivaldo vi-

sando mais segurança no trânsito. PÁGINA 5

CONTROLE DA COVID-19:  Restaurantes são alvos de fiscalização sanitária
PÁGINA 7
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É grande a expectativa de mudança na equipe ministerial nos primeiros meses do ano. 
Conjugação de forças políticas para 2022 também entra nos cálculos do Planalto

Compasso de espera
para iniciar a reforma

INGRID SOARES E LUIS CALCAGNO

N
a ten ta ti va de aglu ti nar 
apoio no Con gres so e pa vi- 
men tar o ca mi nho pa ra a 
re e lei ção, o pre si den te Jair 

Bol so na ro de ve rá mu dar a ca ra da Es- 
pla na da. O pre si den te não con se gui rá 
fu gir de, ao me nos, uma mi ni re for ma 
mi nis te ri al, já que é de se jo do che fe 
do Exe cu ti vo em pla car no mes no co- 
man do das du as Ca sas le gis la ti vas a 
par tir de fe ve rei ro de 2021, me di da es- 
sen ci al pa ra o go ver no le var à fren te 
sua agen da nos úl ti mos anos de man- 
da to.

Em bo ra ne gue a prá ti ca de dis tri- 
bui ção de car gos do go ver no em tro ca 
de apoio po lí ti co, Bol so na ro ne ces si ta 
do apoio do Cen trão, que tam bém fa- 
tu rou nas elei ções mu ni ci pais. As 
con ces sões de mai or ca li bre e a ques- 
tão da de fi ni ção da ba se po lí ti ca do 
go ver no po de rão ocor rer no co me ço 
de mar ço, ca so o can di da to pre fe ri do 
do go ver no ao plei to, Arthur Li ra (PP-
AL), saia elei to na Câ ma ra. En tre as 
pas tas co bi ça das, es tão as que pos su- 
em mai o res or ça men tos, co mo o Mi- 
nis té rio da Saú de, che fi a do por Edu- 
ar do Pa zu el lo; o da Ci da da nia, de 
Onyx Lo ren zo ni e o da Edu ca ção, Mil- 
ton Ri bei ro.

Ape sar de Bol so na ro já ter se adi an- 
ta do, afir man do que não abri rá mão 
de Er nes to Araú jo, no Itamaraty, e de 
Ri car do Sal les, no Meio Am bi en te, as 
pas tas tam bém es tão na mi ra. A saí da 
de les é vis ta co mo um si nal de diá lo go

PRESIDENTE BOLSONARO É OBSERVADO POR MINISTROS NA POSSE DE BRAGA NETTO

à co mu ni da de in ter na ci o nal, nas áre- 
as am bi en tais e de po lí ti ca ex ter na.

No mais al to es ca lão do go ver no, 
ain da se ven ti la, nos bas ti do res, a 
trans fe rên cia do mi nis tro da Se cre ta- 
ria de Go ver no, ge ne ral Luiz Edu ar do 
Ra mos, pa ra o pos to da Se cre ta ria-
Ge ral da Pre si dên cia, com a ida de Jor- 
ge Oli vei ra pa ra o TCU em ja nei ro. Já 
os mi nis té ri os de Pau lo Gue des, Te re- 
za Cris ti na, Tar cí sio Frei tas, Fer nan do 
Aze ve do, Ge ne ral Au gus to He le no, 
Bra ga Net to, Fá bio Fa ria e Ro gé rio 
Ma ri nho de vem fi car de fo ra da bar- 
ga nha.

O pon ta pé na mu dan ça dos mi nis- 
té ri os foi da do no úl ti mo dia 9, com a 
saí da do mi nis tro do Tu ris mo, Mar ce- 
lo Ál va ro Antô nio. Um de sen ten di- 
men to com Ra mos adi an tou sua par- 
ti da. Ape sar de Gil son Ma cha do, ex-
pre si den te da Agên cia Bra si lei ra de 

Pro mo ção In ter na ci o nal do Tu ris mo 
(Em bra tur), ter si do no me a do pa ra 
co man dá-la, a pas ta tam bém po de 
en trar na dan ça das ca dei ras no co- 
me ço do pró xi mo ano.

Ques tão econô mi ca
No Con gres so, o te ma da re for ma 

mi nis te ri al é le va do em con ta, mas 
com pon de ra ções. De pu ta dos e se na- 
do res fa vo rá veis ao pre si den te da Re-
pú bli ca des ta cam os bons re sul ta dos 
de Bol so na ro nas re cen tes pes qui sas 
de opi nião. Pa ra eles, is so mos tra que 
o che fe do Exe cu ti vo ain da tem for ça 
pa ra mo no po li zar a com po si ção do 
go ver no. Com ca pa ci da de po lí ti ca de 
ma no bra, a ex pec ta ti va é de que o ti- 
me não mu de, ou que ocor ram ape- 
nas al te ra ções pon tu ais. O prin ci pal 
pro ble ma é a in cer te za econô mi ca 
pro vo ca da pe la pan de mia de co ro na- 
ví rus, que po de al te rar o ce ná rio.

REGULAMENTAÇÃO DE REPASSES

Bolsonaro sanciona lei do novo Fundeb

PROFESSORA ELIANE CONCONI CONVERSA COM ALUNOS EM SALA DE AULA NO PRIMEIRO DIA DE RETORNO DAS ESCOLAS DO ESTADO

. REUTERS / AMANDA PEROBELLI

O pre si den te Jair Bol so na ro san ci o- 
nou, sem ve tos, o pro je to de lei que re- 
gu la men ta o no vo Fun do de Ma nu- 
ten ção e De sen vol vi men to da Edu ca- 
ção Bá si ca e de Va lo ri za ção dos Pro fis- 
si o nais da Edu ca ção (Fun deb). O tex- 
to foi pu bli ca do em edi ção ex- 
tra do Diá rio Ofi ci al da União, na noi- 
te de sex ta-fei ra (25), fe ri a do de na tal.

Es ta be le ci do pe la Emen da Cons ti- 
tu ci o nal nº 108/20, pro mul ga da em
agos to, o Fun deb de pen dia de uma lei
re gu la men tan do a for ma do re pas se
dos re cur sos. Com as mu dan ças, o
fun do se tor na per ma nen te a par tir de
2021 pa ra fi nan ci ar a edu ca ção in fan- 
til e os en si nos fun da men tal e mé dio
nas re des pú bli cas.

O Fun deb é com pos to de 20% da
re cei ta de oi to im pos tos es ta du ais e
mu ni ci pais, co mo ICMS, ITR e IP VA, e
de va lo res trans fe ri dos de im pos tos
fe de rais. Em 2019, o fun do cus te ou R$
156,3 bi lhões pa ra a re de pú bli ca.

Com o no vo fun do, o Con gres so au- 
men tou a par ti ci pa ção da União no fi- 
nan ci a men to da edu ca ção bá si ca. A

par ti ci pa ção fe de ral pas sa dos atu ais
10% pa ra 23%. O au men to é es ca lo na- 
do. No ano que vem, o per cen tu al pas- 
sa pa ra 12%. Em 2022, 15%; em 2023,
17%; em 2024, 19%; em 2025, 21%; e a
par tir de 2026, 23%.

“Es sa emen da am pli ou a com ple- 
men ta ção a ser fei ta pe la União ao
Fun do, deu pri o ri da de à edu ca ção in- 
fan til pa ra apli ca ção dos re cur sos, for- 
ta le ceu os con se lhos pa ra mai or fis ca- 
li za ção e con tro le, va lo ri zou os pro fis- 
si o nais de edu ca ção ao re ser var 70%
dos re cur sos do fun do pa ra pa ga men- 
to de sua re mu ne ra ção, cri ou me ca- 
nis mos pa ra me lho ria de ges tão, en tre
ou tros apri mo ra men tos”, in for mou
Se cre ta ria Ge ral da Pre si dê cia da Re- 
pú bli ca, em no ta.

O tex to ago ra san ci o na do pe lo pre- 
si den te da Re pú bli ca foi apro va do no
úl ti mo dia 17 de de zem bro pe la Câ- 
ma ra dos De pu ta dos. Os par la men ta- 
res che ga ram a in cluir uma emen da
que pos si bi li ta va a des ti na ção de 10%
dos re cur sos do Fun deb pa ra ins ti tui- 
ções fi lan tró pi cas co mu ni tá ri as, con- 

fes si o nais e pa ra edu ca ção pro fis si o- 
na li zan te, in clu si ve pro mo vi da por
en ti da des do Sis te ma S (Se nai e Se-
nac). O tre cho, no en tan to, aca bou
sen do re ti ra do du ran te a tra mi ta ção
no Se na do, após pres são de en ti da des
em de fe sa da edu ca ção pú bli ca e par- 
ti dos de opo si ção.

Os va lo res alo ca dos pe lo go ver no
fe de ral se rão dis tri buí dos pa ra os mu- 
ni cí pi os que não al can ça rem o va lor
anu al mí ni mo apli ca do por alu no na
edu ca ção. O Fun deb per ma nen te
ado ta re fe rên cia de va lor por alu no no
cál cu lo pa ra dis tri bui ção de re cur sos
da com ple men ta ção da União.

O tex to tam bém traz as pon de ra- 
ções, a re la ção com o nú me ro de ma- 
trí cu las e os in di ca do res a se rem ve ri- 
fi ca dos pa ra a dis tri bui ção de re cur-
sos, além de de ta lhar co mo se da rá o
acom pa nha men to da ava li a ção, mo- 
ni to ra men to, con tro le so ci al, com- 
pro va ção e fis ca li za ção dos re cur sos a
se rem em pre ga dos.

PANDEMIA

Mandetta critica Bolsonaro
por mortos pela covid-19

 MANDETTA : “PRESIDENTE TEM ATUAÇÃO DESASTROSA”

O ex-mi nis tro da Saú de Luiz Hen ri que Man det ta deu
no ta 3, de 0 a 10, pa ra o go ver no Bol so na ro ao ava li ar a
con du ção do Exe cu ti vo no en fren ta men to da pan de mia
de co vid-19. Em en tre vis ta ao jor nal O Glo bo, Man det ta
dis se que o pre si den te tem atu a ção de sas tro sa na cri se,
que de mons tra mais apre ço pe la eco no mia do que pe la
vi da das pes so as e pa re ce ter rai va dos bra si lei ros que
per de ram a vi da pa ra o ví rus.

“O nú me ro de mor tes fa la por si. Ele (Bol so na ro) te ve
uma con du ção de sas tro sa. A de sau to ri za ção do mi nis- 
tro em pú bli co, ‘man da quem po de e obe de ce quem tem
juí zo’; o ‘e daí?’; ‘não sou co vei ro’; ‘gri pe zi nha’; ‘es tá no fi- 
nal’. Es tá no fi nal na da. Se te ve al gu ma coi sa dig na de
no ta eu não sa be ria te ci tar. Nós con se gui mos ati var a
in dús tria bra si lei ra de res pi ra do res, foi uma coi sa que
con se gui mos fa zer quan do eu es ta va lá, con se gui mos
abrir 15 mil lei tos de UTI, que é uma coi sa po si ti va. Ago- 
ra, eles dei xa ram 7 mi lhões de kits no al mo xa ri fa do. O
go ver no fe de ral dei xou as pes so as à pró pria sor te. Não vi
nem se quer se so li da ri zar com quem per deu um mem- 
bro da fa mí lia. É qua se co mo se ti ves sem rai va das pes- 
so as que mor re ram. Quem mor reu é cul pa do.” Pa ra
Man det ta, Bol so na ro mi li ta ri zou o Mi nis té rio da Saú de
e abriu uma cri se tri pla: “de pre ven ção, aten di men to e
va ci na”. O ex-mi nis tro con si de ra que o ti tu lar da pas ta,
o ge ne ral Edu ar do Pa zu el lo, não co nhe ce na da da área. “

PRESIDÊNCIA DO SENADO

MDB busca união em
candidatura própria

PARTIDO SE ORGANIZA ENTRE QUATRO POTENCIAIS NOMES 

O MDB, que ven ceu dez das úl ti mas 12 elei ções pa ra a
pre si dên cia do Se na do, con si de ra es sen ci al ven cer com
um no me pró prio a pró xi ma dis pu ta, em fe ve rei ro. Pa ra
não re pe tir o que ocor reu na elei ção, o par ti do se or ga ni- 
za en tre qua tro po ten ci ais no mes pa ra en ca be çar a cha- 
pa – e ten ta, até o fi nal de ja nei ro, ar ti cu lar a en tra da de
mais dois par la men ta res à le gen da, am pli an do a ban ca- 
da dos 13 par la men ta res que já pos sui em ple ná rio pa ra
15.

Ho je, ain da são qua tro os no mes que dis pu tam a
chan ce de con cor rer: Si mo ne Te bet, do Ma to Gros so do
Sul; Fer nan do Be zer ra Co e lho, de Per nam bu co; Edu ar- 
do Bra ga, do Ama zo nas; e Edu ar do Go mes, do To can- 
tins. Ape sar de o De mo cra tas já ter de fi ni do que Ro dri go
Pa che co (MG) re pre sen ta rá o par ti do pa ra man ter o le- 
ga do de Da vi Al co lum bre (DEM-AP) e Ma jor Olím pio
(PSL-SP) ter apre sen ta do seu no me, a es co lha so bre
quem re pre sen ta rá o MDB de ve ser de fi ni da ape nas na
se gun da quin ze na de ja nei ro, mais pró xi mo das elei- 
ções. “Te mos que le var es sa”, sin te ti zou um in ter lo cu tor
do par ti do li ga do ao pro ces so de es co lha do can di da to.
“Pri mei ro, por que se tra ta de uma ques tão pro por ci o- 
nal. Se gun do que, se o no me do par ti do ti ver for ça [en tre
ou tras le gen das], irá le var”.

Ho je com 13 se na do res, o MDB bus ca ex pan dir sua
ba se pa ra 15 par la men ta res até o mês que vem. Com is- 
so, o par ti do am pli a ria a van ta gem con tra a ban ca da do
PSD, que tem 12 se na do res, e do Po de mos, que tem 10.

O par ti do man tém se gre do so bre quem po de ria ser o
in di ca do, já que as in di ca ções pros se guem. Um dos pos- 
sí veis no mes é o do se na dor Ve ne zi a no Vi tal do Re go
(PB), que se des li gou on tem (23) do PSB. Em um twe et
em abril des te ano, Edu ar do Bra ga já in di ca va que o se- 
na dor te ria es pa ço no MDB, par ti do que já in te grou an- 
te ri or men te.

São Luís, segunda-feira, 28 de dezembro de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/
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Senador fez balanço do mandato e apontou que já destinou mais de R$ 50 milhões em
emendas individuais e de bancada para o Maranhão. 

Edu ca ção

Ro do vi as fe de rais

Se gu ran ça pú bli ca

Equi pa men tos agrí co las

Ban da Ju ve nil

Emen das pa ra as ro do vi as

2 ANOS DE MANDATO

R$ 50 milhões para o
Maranhão, diz Weverton

E
m dois anos de man da to, o se- 
na dor We ver ton (PDT-MA)
des ti nou pou co mais de R$ 50
mi lhões em emen das in di vi- 

du ais e de ban ca da pa ra o Ma ra nhão.
Os va lo res be ne fi ci a ram di re ta men te
a po pu la ção ma ra nhen se.

 Os re cur sos ti ve ram des ti no cer to:
saú de, se gu ran ça, edu ca ção, tu ris mo
e ro do vi as fe de rais. Fo ram R$ 15,4 mi- 
lhões em emen das in di vi du ais em
2019 pa ra es sas áre as e mais de R$
15,9 mi lhões em 2020. Já em emen das
de ban ca da, fo ram mais de R$ 18,7
mi lhões. A saú de foi a que re ce beu a
mai or par te dos re cur sos. Fo ram R$
15,7 mi lhões em emen das in di vi du- 
ais. Já em emen das de ban ca da, fo ram
R$ 18,6 mi lhões.

“Foi uma for ma que en con trei de
aju dar os mu ni cí pi os. É im por tan te
ga ran tir re cur sos pa ra as ci da des”,
res sal tou We ver ton.

Na área de saú de, São Luís, Afon so
Cu nha, Al to Ale gre do Pin da ré, Api- 
cum-Açu, Ara me, Axi xá, Bre jo, Bar ra
do Cor da, Ber nar do do Me a rim, Bal- 
sas, Be lá gua, Co ro a tá, For mo sa da
Ser ra Ne gra, João Lis boa, La goa do
Ma to, La goa Gran de do MA, Mon tes
Al tos, No va Ior que, Pe nal va, Pre si den- 
te Du tra, Ti mon, Gon çal ves Di as, Iga- 
ra pé do Meio, Im pe ra triz, Ma ra nhão- 
zi nho, Par na ra ma, Per ti to ró, Pi nhei ro,
Ri ba mar Fi que nhe, San ta Fi lo me na
do Ma ra nhão, São Rai mun do do Do ca
Be zer ra, Se na dor La Ro que, Sí tio No- 
vo, São Ber nar do, São João do Só ter,
Ur ba no San tos e Zé Do ca re ce be ram
os va lo res que va ri am de R$ 129 mil a
R$ 1 mi lhão.

“A des ti na ção des ses re cur sos con- 
tri buiu pa ra um me lhor fun ci o na- 
men to do sis te ma de saú de des sas ci- 
da des. A po pu la ção foi e con ti nua
sen do di re ta men te be ne fi ci a da. Es ta é
uma área pri o ri tá ria e que sem pre
pre ci sa de in ves ti men tos”, afir mou.

Em se tem bro de 2020, o Hos pi tal
do Cân cer Al de no ra Bel lo re ce beu R$
1 mi lhão em emen da par la men tar do
se na dor. O re cur so se rá uti li za do pa ra
aju dar no com ba te ao cân cer e tam- 
bém pa ra a ma nu ten ção do hos pi tal.

O Al de no ra Bel lo é o úni co Cen tro
de Al ta Com ple xi da de em On co lo gia
(CA CON) no Ma ra nhão e con ta com
equi pe mé di ca que atua em to das as
áre as da on co lo gia, além de equi pe
mul ti pro fis si o nal com ple ta pa ra o
aten di men to in te gral ao pa ci en te on- 
co ló gi co. No lo cal, são re a li za dos mais
de 282 mil aten di men tos por ano, in- 

cluin do con sul tas, exa mes, ci rur gia e
pro ce di men tos am bu la to ri ais.

“A des ti na ção des ses re cur sos vai
con tri buir pa ra a mo der ni za ção do
hos pi tal. Os pa ci en tes se rão os prin ci- 
pais be ne fi ci a dos por que te rão um
aten di men to com mais qua li da de”,
res sal tou.

O par la men tar des ti nou ain da 2,3
mi lhões pa ra o Hos pi tal da Cri an ça, e
R$ 1 mi lhão pa ra a Uni da de Mis ta do
São Ber nar do, a pe di do do ve re a dor
Rai mun do Pe nha (PDT). Os es tão
sen do apli ca dos na ma nu ten ção dos
cen tros de saú de, re for mas e cus teio
dos ser vi ços ofe re ci dos.

“São re cur sos im por tan tes pa ra
me lho rar o aten di men to pres ta do pa- 
ra a po pu la ção”, dis se o se na dor.

O Hos pi tal da Cri an ça é uma uni da-
de de ur gên cia pe diá tri ca que pos sui
86 lei tos. De acor do com in for ma ções
da Se cre ta ria de Saú de do Es ta do, até
se tem bro de 2019, fo ram aten di das
49.657 cri an ças, uma mé dia de 5.400
por mês. São aten di dos mo ra do res de
São Luís e de mais de 200 ci da des do
Ma ra nhão.

Já a Uni da de Mis ta do São Ber nar-
do dis po ni bi li za pa ra a co mu ni da de
pro gra mas de aten ção à saú de da mu-
lher e da cri an ça, além de ur gên cia e
emer gên cia 24 ho ras. O cen tro de saú-
de aten de uma mé dia de 51 mil pa ci-
en tes por ano. O lo cal aten de mo ra do- 
res do bair ro São Ber nar do e tam bém
de ou tras lo ca li da des.

Com os re cur sos dis po ni bi li za dos
pe la emen da do se na dor, se rão fei tas
tam bém re for mas na en fer ma ria, ba- 
nhei ros, pin tu ra, tro ca da par te elé tri- 
ca e ma nu ten ção da par te hi dráu li ca.

Encaminhamento das emendas em 2 anos
Des ti nar emen das pa ra a edu ca ção

é pri o ri da de pa ra We ver ton. No to tal,
fo ram R$ 2,3 mi lhões pa ra a área. Tri- 
zi de la do Va le, Iga ra pé Gran de, Bar ra
do Cor da e Ca ra tu pe ra fo ram os mu- 
ni cí pi os be ne fi ci a dos.

Em Bar ra do Cor da, o Ins ti tu to Fe- 
de ral de Edu ca ção, Ci ên cia e Tec no lo- 
gia do Ma ra nhão (IF MA) vai re ce ber
R$ 1 mi lhão. O IF MA aten de cen te nas
de es tu dan tes e é res pon sá vel di re to
pe los avan ços na edu ca ção da re gião
cen tral do es ta do. Os in ves ti men tos
irão re sul tar na cons tru ção de sa las de
au la e la bo ra tó ri os pa ra a ins ti tui ção.

“A edu ca ção e tec no lo gia pre ci sam
de re cur sos. Os es tu dan tes ma ra- 
nhen ses têm um gran de po ten ci al em
pes qui sa e pre ci sam de in fra es tru tu ra
pa ra is so. Es ses in ves ti men tos são im- 
por tan tes”, de cla rou.

A si tu a ção das ro do vi as no Ma ra- 
nhão é ou tra pre o cu pa ção do se na- 
dor. As es tra das es tão em si tu a ção
pre cá ria e We ver ton des ti nou par te
das emen das pa ra a re cu pe ra ção das
BRs que cru zam o es ta do.

“Fo ram R$ 3 mi lhões pa ra as ro do- 
vi as. Tam bém nos reu ni mos com o
mi nis tro da In fra es tru tu ra, Tar cí sio
Frei tas, que elo gi ou a atu a ção com ba- 
ti va da ban ca da fe de ral ma ra nhen se
pa ra re sol ver o pro ble ma das es tra das
no es ta do. Pre ci sa mos de uma so lu- 
ção de fi ni ti va. O fo co é a re cons tru ção
da ma lha ma ra nhen se”, ex pli cou We- 
ver ton.

We ver ton des ti nou ain da R$ 5,3 mi- 
lhões pa ra aqui si ção de mo tos e vi a tu- 
ras pa ra for ças es pe ci ais co mo o Cen- 
tro Tá ti co Aé reo (CTA), Ba ta lhão de
Ope ra ções Es pe ci ais (BO PE), Gru po
de Res pos ta Tá ti ca (GRT) e Po lí cia Ci- 
vil do Ma ra nhão. São Luís, Im pe ra triz,
Ba ca bal, Pre si den te Du tra e Pi nhei ros
fo ram al gu mas das ci da des be ne fi ci a- 
das.

“A se gu ran ça é uma área pri o ri tá ria
pa ra a po pu la ção do nos so es ta do. Te- 
mos que dar es tru tu ra pa ra que as for- 
ças es pe ci ais te nham es tru tu ra pa ra
tra ba lhar”, dis se o se na dor.

O se na dor We ver ton tam bém des ti- 
nou re cur sos de emen da de ban ca da
pa ra a aqui si ção de equi pa men tos
agrí co las. Fo ram pou co mais de R$ 3
mi lhões pa ra a com pra de car re tas
agrí co las, ca mi nhão bas cu lan te e car- 
ros de mão com ca çam ba.

We ver ton (PDT-MA) des ti nou tam- 
bém R$ 500 mil pa ra a Ban da Ju ve nil
da Guar da Mu ni ci pal de São Luís, em
Co ro a di nho, em ju lho de 2019. O re- 
cur so foi uti li za do pa ra a com pra de
no vos ins tru men tos e ex pan são do
pro je to pa ra os bair ros Vi la Pal mei ra,
Vi la Con cei ção Al to do Ca lhau e Pri- 
ma ve ra do Co ro a di nho.

“Pa ra mui tos des ses jo vens es tar
nes te pro je to re pre sen ta a chan ce de
mu dar um des ti no. Eles po dem des- 
co brir no vos ru mos, on de a mú si ca
tem um pa pel fun da men tal”, res sal- 
tou o par la men tar.

O pro je to aten de 40 cri an ças e ado- 
les cen tes en tre 9 e 17 anos, re si den tes
em Co ro a di nho. Foi cri a do em 2013 e
já aten deu 90 cri an ças. É de sen vol vi- 
do pe la Pre fei tu ra de São Luís, por
meio da Se cre ta ria de Se gu ran ça com
Ci da da nia (Se musc), além de con tar
com a par ce ria da 2ª Va ra de Exe cu- 
ções Pe nais e da As so ci a ção Co mu ni- 
tá ria do Bair ro.

Ban ca da do MA fez o mai or apor te
de re cur sos na área de in fra es tru tu ra
Ga ran tir mais re cur sos e me lho rar as
ro do vi as do Ma ra nhão. Es tes fo ram
al guns dos ob je ti vos do se na dor We- 
ver ton (PDT-MA) des de que as su miu
o Se na do. O par la men tar tem se em- 
pe nha do em tra ba lhar pe la me lho ria
das con di ções das es tra das do Es ta do.
E e es te ano, to da a ban ca da fe de ral
ma ra nhen se se uniu pa ra con se guir

re cur sos pa ra me lho rar a qua li da de
das es tra das e ofe re cer mais se gu ran- 
ça aos mo to ris tas.

Em ju lho de 2020, o mi nis tro da In- 
fra es tru tu ra, Tar cí sio Go mes de Frei- 
tas, as si nou as or dens de ser vi ço das
obras da BR-135 no tre cho si tu a do en- 
tre os mu ni cí pi os de Ba ca bei ra e San-
ta Ri ta. As obras es tão sen do exe cu ta- 
das pe lo Exér ci to. Além des te tre cho,
tam bém foi au to ri za da a ade qua ção
de 14 km da tra ves sia ur ba na de Im- 
pe ra triz, na BR-010.

“Pa ra béns aos par la men ta res do
meu es ta do que lu ta ram mui to e con- 
se gui ram vi a bi li zar o mai or apor te de
re cur sos do Bra sil, na área de in fra es-
tru ra, se gun do o mi nis tro Tar cí sio. Is- 
so é o re sul ta do do em pe nho de to dos.
Aci ma de par ti dos ou de po lí ti ca, es tá
a po pu la ção”, afir mou We ver ton. “É
uma par ce ria que, com cer te za, vai
dar re sul ta dos. Mi nha ho me na gem à
ban ca da do Ma ra nhão, que tan to ba- 
ta lhou por es te pro je to”, dis se o mi- 
nis tro.

Tam bém foi anun ci a do o pla ne ja-
men to de ou tras co mo o con tor no de
Ti mon e a es tra da do Baú. “As es tra das
do Ma ra nhão pre ci sam de re cur sos e
in ves ti men tos pa ra cor ri gir es te gran- 
de atra so que nós te mos ho je lá. Te- 
mos tra ba lha do pa ra re sol ver o pro- 
ble ma”, res sal tou o par la men tar.

We ver tou ex pli cou ain da que es sas
obras vão ga ran tir uma ro do via mais
se gu ra pa ra a po pu la ção da re gião,
além de pro por ci o nar me lho res con- 
di ções pa ra o trans por te de ser vi ços e
pro du tos. “Va mos acom pa nhar o an- 
da men to das obras. Os mo ra do res
pre ci sam de uma ro do via com qua li- 
da de o mais rá pi do pos sí vel. Va mos
tra ba lhar pe la re cu pe ra ção de nos sas
es tra das”, de cla rou.

Pre o cu pa do com a si tu a ção das es- 
tra das do Ma ra nhão, ao lon go do seu
man da to, o se na dor We ver ton tem lu- 
ta do pa ra le var re cur sos pa ra a re cu-
pe ra ção das BRs que cru zam o es ta do.

Edi val do,  jus tos aplau dem

Mui tos, com cer te za, ja mais acre di ta vam. Ou tros, ja- 
mais ima gi na vam. Al guns, prin ci pal men te po lí ti cos, ja- 
mais tor ce ram a fa vor.

Fa to que o pre fei to Edi val do Ho lan da (PDT) en cer ra
seu man da to re gis tran do um le ga do de com pe tên cia e
ca pa ci da de no su pe rar os oi to anos de cri se na ci o nal,
sem es que cer a cru el he ran ça dei xa da pe lo ex-pre fei to
João Cas te lo (PSDB) de des man dos ad mi nis tra ti vos e fi- 
nan cei ros.

Co bra vam mi la gres do Edi val do, en quan to o ges tor
Ho lan da man te ve a má qui na pú bli ca fun ci o nan do com
aper fei ço a men to de su as es tru tu ras, sa lá ri os pa gos re li- 
gi o sa men te, mes mo com gre ves mon ta das pe los opo si- 
to res, obras acon te cen do en quan to a im pren sa cri a va a
sen sa ção do na da sen do fei to. Sem es que cer a ci da de
lim pa com a po pu la ção su jan do ir res pon sa vel men te.

Nos sa São Luís es tá fi can do bo ni ta, be las pra ças pa ra
a con vi vên cia e in te gra ção fa mi li ar em to dos os bair ros,
obras de pro fun di da de en cer ran do os ci clos de en chen- 
tes nos bair ros po bres. Fro ta de ôni bus re no va da no ar
con di ci o na do, as fal to des li zan do o flu xo de ir e vir dos
tra ba lha do res e es tu dan tes.

Ver da de que fal ta mui to a re a li zar na edu ca ção e saú- 
de, gar ga los per ma nen tes das ca pi tais que aca bam sen- 
do a re fe rên cia de pro cu ra da po pu la ção di an te da in- 
com pe tên cia e cor rup ção dos pre fei tos no in te ri or do
es ta do.

Ne nhu ma de nún cia de des vio de con du ta man chou o
his tó ri co do pre fei to, bem que in ves ti ga ram e ten ta ram
en vol ver seu no me. Fi cou pa ra os ma lan dros res pon de- 
rem os pro ces sos. Cri ses cri a das pe los ve re a do res fo ram
su ga das pe lo vo lu me de ações do exe cu ti vo mu ni ci pal.
To dos os can di da tos a pre fei to re co nhe ce ram seu tra ba- 
lho na elei ção des se ano, mes mo com von ta de de ba ter.
Sem pro pos tas, ca la vam!

Cu ri o sa men te, Edi val do Ho lan da foi o úni co pre fei to
de dois man da tos se gui dos que nun ca res pon deu com
ofen sas as mal da des diá ri as dos ad ver sá ri os. Sem pre
uti li zou o sor ri so co mo for ma de agre gar. San ta pa ci ên- 
cia!

Lo go a po pu la ção vai es tar com pa ran do a ges tão de
Edi val do Ho lan da (PDT) com a de Edu ar do Brai de (Po- 
de mos) co bran do a equi va lên cia ou o mais pro me ti do.
Tem o tem po de es pe ra pa ra ten tar su pe rar.

In dis cu tí vel que o ra paz de boa von ta de e te men te a
Deus es tá in se ri do na elei ção de go ver na dor em 2022
com o ín di ce de apro va ção de qua se 70%. Gran de pro- 
ble ma pa ra os ou tros pos tu lan tes!

De res to, so men te o di rei to de as sis tir os de mais po lí- 
ti cos fa ze rem me lhor. Evi den te, que cur tin do a sua in se- 
pa rá vel Ca mi la e as du as fi lhas. De ver de ma ri do e pai
apai xo na do.

No mais, so men te um obri ga do de quem sa be olhar o
con jun to da de di ca ção de um ser vi dor pe la ca pi tal do
Ma ra nhão.

La men tá vel – Qua se du zen tas mil mor tes, sem con- 
tar os que fo ram jo ga dos em va las co le ti vas sem ne- 
nhum tes te. Sen ti men to ao pró xi mo nun ca exis tiu no
po der, to dos sem pre com o que ro mais, na da pa ra os de- 
mais. Ho ra atra sa da pa ra go ver na do res e pre si den te
acor da rem pa ra o res pei to à po pu la ção. Quem sa be, to- 
mar uma va ci na pa ra a rai va an tes que con ta mi nem o
país!

Con ta gem – Ques tão de di as pa ra o no vo pre fei to
Edu ar do Brai de (Po de mos) co me çar a ser apon ta do pe- 
los pro ble mas de São Luís. Nem de ve exis tir o es pa ço pa- 
ra en ten der o que acon te ce no mu ni cí pio. Che gou, tem
de re sol ver. Sa be que ca da no me es co lhi do pa ra se cre tá- 
rio mu ni ci pal es tá as si na do com sua res pon sa bi li da de
pes so al e po lí ti ca. Dan do cer to to dos que rem ser pa dri- 
nhos. Tem a for ça dos vo tos, a fir me za da pa la vra, res ta a
ca pa ci da de de su pe rar o im pre vi sí vel do aca so ou fa bri- 
ca do pe los ad ver sá ri os. Va le acom pa nhar!

GE NE RO SO ANO NO VO COM TO DOS CUI DAN DO
PA RA SER MOS UM MUN DO ME LHOR.

São Luís, segunda-feira, 28 de dezembro de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/
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CAR LOS LU LA
Ad vo ga do, Se cre tá rio de Es ta do da Saú -
de
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Contagem regressiva 

Quan do es te ano co me çou mui tos
gos ta ram do sim bo lis mo e be le za do
nú me ro ‘vin te vin te’. Ano de mui tos
pla nos: ne gó ci os pró pri os, dou to ra- 
dos, trans fe rên cia pa ra no vos em pre- 
gos, ca sa men tos ou um fi lho. Em me- 
nos de 120 di as, tu do en trou em de sa- 
li nho. Um ano de tan tas ex pec ta ti vas
vi rou, en tão, um ago ni an te de se jo por
seu fim. Ago ra, res tam ape nas qua tro
di as.

Com mais de 190 mil mor tes no
Bra sil, a pan de mia do no vo co ro na ví- 
rus não ape nas mu dou pro je tos, mas
de sa ce le rou o nos so rit mo. Nun ca an- 
tes, na his tó ria re cen te, ti ve mos um
sen tin do tão co le ti vo da ne ces si da de
de so bre vi ver. Em bo ra mui tos te- 
nham de se ja do com in ten si da de o
fim de 2020, lo go se per ce beu que a
con ta gem re gres si va não fa ria sen ti do
se a Co vid-19 ti ras se a vi da – a nos sa
ou da que les que ama mos. Ca da se- 
gun do im por ta.

Ra pi da men te sus pen de mos os pla- 
nos de pro gres so por um pla no pa ra

pro te ger nos sas vi das. Uso da más ca- 
ra, hi gi e ni za ção das mãos, de rou pas,
sa pa tos, ali men tos. Ido sos pas sa ram a
fi car mais tem po em ca sa. Nos so ob je- 
ti vo era ga nhar tem po até um me di ca- 
men to ou va ci na efi caz. O que vo cê
fez com o tem po que lhe foi da do?

Há quem te nha pas sa do a li gar
mais ve zes pa ra os pais ou re ce ber
mais cha ma das de les. Nos sos gru pos
de What sApp tri pli ca ram. Pas sa mos a
usar mais re des so ci ais, mais sa las vir- 
tu ais de reu nião. Mon ta mos gru pos
de es tu dos, re li gião, en con tros na in- 
ter net. Pais fo ram de sa fi a dos a aju dar
fi lhos com o en si no à dis tân cia. Al- 
guns pre ci sa ram ace le rar a gra du a ção
pa ra en trar no mer ca do de tra ba lho –
di re to pa ra a li nha de fren te.

No en tan to, nos sa li mi ta da ca pa ci- 
da de em en con trar uma ma nei ra pa ra
con ti nu ar a vi da em meio aos ris cos
do ví rus não im pe diu ou tras tra gé di- 
as. A pan de mia nos sub me teu a tor tu- 
ran tes mo men tos de so li dão e me do.
Os di vór ci os, en tre maio e ju lho, au- 
men ta ram em 54%, se gun do le van ta- 
men to do Co lé gio No ta ri al do Bra sil.

Pa ra quem ado e ceu em ra zão da
Co vid-19, tal vez, não hou ves se de se jo

al gum pa ra que o tem po fos se mais
rá pi do, pa ra o ano aca bar, o dia aca- 
bar. Aque la cha ma da de ví deo com a
fa mí lia pa ra di zer um ‘oi’ ou ‘adeus’
po de ria ter du ra do mais tem po. Os
que cho ram su as per das de se ja ri am
mais tem po e ja mais uma con ta gem
re gres si va.

Tal vez se ja is so, por cho rar mos de- 
mais e por to das as ra di cais mu dan ças
pro vo ca das pe la pan de mia, mui tos
acre di ta ram na con ta gem re gres si va,
des ta vez pa ra o fim, e re sol ve ram
ago ra, já no tér mi no do ano, vi ver com
avi dez. Exa ge ra da men te.

Em bo ra res te mais de 96 ho ras até
nos des pe dir mos des te ano, a guer ra
con tra a Co vid-19 não aca bou. O cres- 
cen te nú me ro de óbi tos por dia nos
mos tra is so. A va ci na vi rá, mas ain da
não che gou, se ja mos cau te lo sos. Até
va ci nar mos to da po pu la ção, pre ci sa- 
mos en trar em 2021 com os cui da dos
re do bra dos dos me ses de abril e maio.

A úni ca con ta gem re gres si va na
saú de é pa ra que no mí ni mo tem po
pos sí vel pos sa mos ini ci ar a va ci na ção
e ven cer mos a Co vid-19. Es te é me- 
lhor pla no pa ra o no vo ano: co me çar
de no vo.

O con tex to das Fi nan ças Pú bli cas: 2021 é lo go ali

A te má ti ca das fi nan ças pú bli cas é
lu gar co mum nos no ti ciá ri os di a ri a- 
men te. De fa to, é um te ma que im pac- 
ta a vi da de to dos, di re ta ou in di re ta- 
men te. A par tir de 2014, com a re ver- 
são do re sul ta do pri má rio do Go ver no
Ge ral, de su pe ra vi tá rio pa ra de fi ci tá- 
rio pe la pri mei ra vez des de 1998, es sa
dis cus são tor nou-se o epi cen tro do
de ba te no âm bi to do Mi nis té rio da Fa- 
zen da (ho je Mi nis té rio da Eco no mia)
e, em es pe ci al, na Se cre ta ria do Te sou- 
ro Na ci o nal –STN.

Até 2019 dis cu tia-se me di das de
ajus te fis cal apli ca das à União, es ta- 
dos e mu ni cí pi os. De um la do, o Go- 
ver no Fe de ral ti nha co mo mis são re- 
ver ter o re sul ta do pri má rio e re du zir a
dí vi da pú bli ca e, de ou tro, os en tes
sub na ci o nais ti nham co mo de ver de
ca sa, so bre tu do, con tro lar os gas tos
com pes so al e au men tar a ar re ca da- 
ção pró pria vi san do abrir es pa ço no
or ça men to pa ra in ves ti men tos.

A “pau ta do ajus te” foi com ple ta- 
men te aban do na da quan do um no vo
e ines pe ra do ca os se ins tau rou no
mun do: a pan de mia do no vo co ro na- 
ví rus. A do en ça exi giu que os go ver- 
nos aban do nas sem as pre o cu pa ções
ati nen tes à ges tão fis cal e atu as sem
ra pi da men te com po lí ti cas an ti cí cli- 
cas. Uma das me di das foi a cri a ção do
que se cha mou de “au xí li os emer gen- 
ci ais”, di re ci o na dos tan to à po pu la- 
ção vul ne rá vel e se tor pri va do quan to
aos en tes sub na ci o nais com o pro pó- 

si to de re du zir o ca os so ci al e man ter o
fun ci o na men to da má qui na pú bli ca
di an te das per das de ar re ca da ção tri- 
bu tá ria e trans fe rên ci as cons ti tu ci o- 
nais. Es tas, for te men te de pen den tes
da ati vi da de econô mi ca – im pac ta da
pe la qua ren te na, lock downs e exi gên- 
ci as de se gu ran ça sa ni tá ria ne ces sá ri- 
as pa ra con tor nar o con tá gio e ate nu- 
ar o nú me ro óbi tos.

Den tre as prin ci pais me di das ado- 
ta das, va le des ta car o au xí lio emer- 
gen ci al (Lei nº 13.982/2020) pa ra a po- 
pu la ção vul ne rá vel que, ini ci al men te,
de fi niu pa ga men tos de R$ 600,00
men sais; os re cur sos des ti na dos a es- 
ta dos e mu ni cí pi os pa ra ate nu ar a
per da da ar re ca da ção pró pria (Lei
Com ple men tar nº 173) e; os re pas ses
di re ci o na dos, ex clu si va men te, pa ra
ações de saú de (Lei Com ple men tar nº
173), epi cen tro des ta cri se. Adi ci o nal- 
men te, os en tes sub na ci o nais tam- 
bém pu de ram sus pen der o pa ga men- 
to do ser vi ço da dí vi da (ju ros e amor ti- 
za ções) com efei tos até de zem bro de
2020, além de pos ter gar des pe sas com
en car gos es pe ci ais (a exem plo do
INSS). Tu do is so te ve um pre ço, com
con sequên ci as ain da não men su rá- 
veis pa ra os pró xi mos anos.

Se gun do o Mi nis tro da Eco no mia,
Pau lo Gue des, em en tre vis ta re cen te,
a pan de mia já con su miu R$ 599,5 bi- 
lhões aos co fres pú bli cos. Pa ra fi nan- 
ci ar tais des pe sas, o Go ver no Fe de ral
te ve que “fa bri car” di nhei ro, ou se ja,
im pri mir pa pel mo e da, fa cul da de que
os en tes sub na ci o nais não go zam.
Nes se con tex to, o en fren ta men to da
pan de mia pro du ziu con sequên ci as
di ver sas pa ra ca da en te. 

No ca so da União, hou ve for te ex- 
pan são do dé fi cit pri má rio e da dí vi da
pú bli ca. Se gun do da dos ex traí dos da
Ins ti tui ção Fis cal In de pen den te – IFI,

o dé fi cit pri má rio do go ver no cen tral
atin giu R$ 681,0 bi lhões en tre ja nei ro
e ou tu bro de 2020, en quan to que a dí- 
vi da pú bli ca bru ta, em re la ção ao Pro- 
du to In ter no Bru to – PIB, de ve avan- 
çar de 75,8%, em 2019, pa ra 93,1%, em
2020, e 96,2%, em 2021.

No âm bi to dos es ta dos e mu ni cí pi- 
os, as pre o cu pa ções em fi nan ci ar as
po lí ti cas an ti cí cli cas e ado tar to das as
me di das ne ces sá ri as pa ra o de vi do
en fren ta men to da pan de mia se in ten- 
si fi ca ram lo go de iní cio.

Sem dis por que ins tru men tos de
en di vi da men to (emis são de mo e da),
os en tes sub na ci o nais ti ve ram que,
di an te da le tar gia do Go ver no cen tral,
ini ci ar ar ti cu la ção po lí ti ca pa ra apro- 
var as ini ci a ti vas co lo ca das no Con- 
gres so Na ci o nal. Em um se gun do mo-
men to, com as trans fe rên ci as oriun- 
das dos au xí li os e me di das de sus pen- 
são de pa ga men tos de al gu mas dí vi- 
das, foi pos sí vel fa zer fren te à ne ces- 
sá ria ex pan são da co ber tu ra de saú de,
as sis tên cia so ci al e, tam bém, ao fun- 
ci o na men to da má qui na pú bli ca (pa- 
ga men to de sa lá ri os, etc.).

Não obs tan te to das as di fi cul da des
de 2020, o ano de 2021 se rá ain da mais
de sa fi a dor pa ra as fi nan ças pú bli cas.
Três pon tos me re cem des ta que: i) o
re tor no dos pa ga men tos de dí vi das; ii)
a pres são de gas tos na saú de em de- 
cor rên cia da am pli a ção ne ces sá ria da
re de de aten di men to e; iii) a pro vá vel
san ção do Pro je to de Lei Com ple men-
tar nº 101 que es ta be le ce o Pro gra ma
de Acom pa nha men to e Trans pa rên- 
cia Fis cal, o Pla no de Pro mo ção ao
Equi lí brio Fis cal e al te ra re gras da Lei
de Res pon sa bi li da de Fis cal – LRF, que
de ve rá im pri mir um mai or es for ço de
ges tão com vis tas a equi li brar e dar
mai or trans pa rên cia às con tas pú bli- 
cas. Va le a pe na acom pa nhar.

» JO SÉ HOR TA MAN ZA NO
Em pre sá rio e blo guei ro

E 2021, co mo é que
fi ca?

Cin co anos atrás, quan do 2015 es ta va pa ra ter mi nar,
es cre vi um ar ti go aqui nes te es pa ço. Fa la va das di fi cul- 
da des que nos ator men ta vam. Eram tem pos com pli ca- 
dos. O Bra sil atra ves sa va pe río do de tur bu lên cia bra ba,
da que les que, fos se avião, as asas es ta ri am on de an do.
Na eco no mia, o ano ti nha si do ca tas tró fi co, com in fla- 
ção à sol ta e fu ga de ca pi tais. No Pla nal to, as coi sas iam
de mal a pi or, com a dou to ra en fren tan do pro ces so de
im pe a ch ment por ges tão frau du len ta das fi nan ças, sub- 
ter fú gio con tá bil que fi ca ria co nhe ci do co mo o das “pe- 
da la das fis cais” — uma qua se ofen sa aos aman tes do ci- 
clis mo. Por seu la do, o en tão pre si den te da Câ ma ra,
Edu ar do Cu nha, res pon dia por cor rup ção e la va gem de
ca pi tais. Pa ra co ro ar o trá gi co buquê, a ta xa de de sem- 
pre go cor ria em di re ção aos 10%.

Co lei no ano de 2015 o ró tu lo de an nus hor ri bi lis —
por si nal, o tí tu lo do ar ti go. Lem brei que a ex pres são,
com seus ares la ti nos, ti nha si do re pa gi na da pe la rai nha
Eli sa beth II, quan do do Dis cur so do Tro no de 1992. Com
sua sé rie de que re las e es cân da los, aque le ano ti nha
mar ca do o rei no e ator men ta do a re al fa mí lia. Até in cên- 
dio, num dos cas te los da rai nha, hou ve. A ex pres são, fis- 
ga da no la tim, ar re me da va an nus mi ra bi lis — ano ma ra- 
vi lho so, tí tu lo de co nhe ci do po e ma es cri to 300 anos an- 
tes por au tor in glês. A rai nha (ou o ca va lhei ro en car re ga- 
do de re di gir seus dis cur sos) foi fe liz na re fe rên cia. Cer- 
tos anos, mais do que ou tros, mar cam uma na ção.

Pa ra nós, o ano que se aca ba foi um su fo co. Mi lhões
de bra si lei ros es tão se ar ras tan do, lín gua de fo ra, pa ra
ver se al can çam, vi vos e ile sos, a so lei ra da por ta de
2021. O Bra sil, que che ga ao no vo ano, é um país so fri do,
aba la do pe la per da de 200 mil ci da dãos, ata za na do pe- 
las pri va ções, mar ti ri za do pe lo mal que rer que o pre si- 
den te da Re pú bli ca de di ca às ma ze las da po pu la ção. E,
co mo se fos se pou co, o bra si lei ro es tá an gus ti a do di an te
das pers pec ti vas som bri as. O des ca so cru el e re pe ti do
com que o Pla nal to nos hos ti li za só faz au men tar nos sa
sen sa ção de de sam pa ro. Com quem con tar? De quem
es pe rar bom sen so?

Co mo 2015 pa re ce lon gín quo! O des va rio em que se
ato lam nos sos di ri gen tes nos traz sau da des da que le
tem po. Des de que a pan de mia se ins ta lou en tre nós, pu- 
la mos de in cer te za em in cer te za. A in for ma ção que va lia
on tem pe ri ga já ter per di do va li da de. Fron tei ras, es co- 
las, lo jas são fe cha das e re a ber tas. Po nha a más ca ra, ti re
a más ca ra, saia de ca sa, fi que em ca sa, va ci na vem, va ci- 
na não vem — o ci da dão co mum es tá di la ce ra do en tre
or dens e con tra or dens que se des di zem sem pa rar.

No meio des se pan demô nio, uma voz cla ra e for te
con ti nua a nos dar o nor te: é a voz pre si den ci al, saí da da
gar gan ta de um ho mem com his tó ri co de atle ta, se gun- 
do ava li a ção de le mes mo. Gra ças a es sa voz, que nun ca
va ci la nem re tro ce de, sa be mos que a co vid não pas sa de
uma gri pe zi nha. Te mos a con fir ma ção de que va mos to- 
dos mor rer um dia. Fo mos in for ma dos, já no lon gín quo
10 de abril, que o ví rus es ta va in do em bo ra — in for me
con fir ma do oi to me ses de pois, em de zem bro, quan do,
de no vo, o pre si den te pre ve niu es tar mos no fi nal zi nho
da pan de mia. Tam bém por seu in ter mé dio, es ta mos in- 
tei ra dos de que a Eu ro pa se rá bem mais atin gi da do que
nós. Fo mos ain da avi sa dos de que a hi dro xi clo ro qui na é
re mé dio su pim pa. E re ce be mos a in for ma ção su pre ma,
o es cla re ci men to mai or: de fon te ofi ci al, sa be mos que
Sua Ex ce lên cia não é co vei ro.

Pa ra in fe li ci da de de to dos os bra si lei ros, te mos, na
Pre si dên cia, um bu ra co ne gro que, além de não emi tir
luz, ain da en go le o bri lho e as lu zes dos que se apro xi- 
mam. Mas, dei xe mos me tá fo ras as tronô mi cas e vol te- 
mos ao pla no ter res tre. O pre si den te é ca so de es co la so- 
bre egoís mo exa cer ba do que, re for ça do pe la ig no rân cia,
re sul tou num in di ví duo pa ra li sa do, que não faz nem
dei xa fa zer.

Co mo se rá, pa ra os bra si lei ros, o ano de 2021? An nus
ne fas tus, an nus mu tan dis, ne fas to, cam bi an te? Não é
fá cil en con trar boa de fi ni ção. Se bem que — ve jam só —
a res pos ta es tá às ve zes bem à nos sa fren te, e bas ta abrir
os olhos pa ra en xer gar. A re a li zar-se a es cu ra pro fe cia
lan ça da por um pre si den te que tra tou o pró prio po vo de
ma ri cas, 2021 se rá o an nus cro co di li, o ano em que to- 
dos nos trans for ma re mos em ja ca ré. E daí?

São Luís, segunda-feira, 28 de dezembro de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/


São Luís,  segunda-feira 28 de dezembro de 2020

Responsável: Celio Sergio
E-mail: celiosergio@hotmail.com 5GERAL

Prefeitura de São Luis amplia serviços
 de videomonitoramento no trânsito

REFERÊNCIA: Processo Administrativo Nº 0039582/2020-SEDES. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE 

PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE 

EVENTOS, COMPREENDENDO A EXECUÇÃO, COM PLANEJAMENTO OPERACIONAL E 

ACOMPANHAMENTO DO EVENTO E DEMAIS SERVIÇOS AUXILIARES DE PESSOAL, COM 

FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INFRAESTRUTURA NECESSÁRIOS, CONTENDO MOBILIÁRIOS 

E EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DOS EVENTOS DE FORTALECIMENTO DO SISAN – 

SISTEMA NACIONAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, DESCRITOS NO PLANO DE 

TRABALHO DO CONVÊNIO FEDERAL Nº 013/2016 – MC. AMPARO LEGAL: Lei nº 10.520/2002, Lei nº 

8.666/1993, Decreto Federal nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, Lei Complementar nº 123/2006 e 

alterações posteriores, Lei Estadual nº 10.403/15 e demais normas que regulamentam a espécie. VALOR 

TOTAL HOMOLOGADO: R$ 292.081,70 (duzentos e noventa e dois mil, oitenta e um reais e setenta 

centavos). HOMOLOGO os atos praticados pelo Pregoeiro da Secretaria de Estado do Desenvolvimento 

Social, designado pela Portaria nº 230/2020/GAB/SEDES, referente ao julgamento do Pregão Eletrônico 

nº 04/2020-CSL/SEDES, conforme Termo de Adjudicação expedido em 15 de dezembro de 2020, em 

favor da empresa abaixo discriminada, considerando a validade dos atos praticados a fim de que sejam 

produzidos todos os efeitos legais.

Determino o encaminhamento dos autos para que sejam adotadas, na forma da lei, medidas cabíveis 

quanto à contratação da referida empresa.

São Luís-MA, 16 de dezembro de 2020

JOSÉ EDJAHILSON BEZERRA DE SOUZA

Secretário Adjunto de Administração e Finanças/SEDES

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL – SEDES

EXTRATO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

EMPRESA: ORIENTA CONSULTORIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ Nº 11.709.184/0001-80

Endereço: Rua das Laranjeiras, nº 03, Quadra 57, Jardim Renascença

CEP 65.075-250 - São Luís – MA

Contato: (98) 3304-7997/99992-7358 /98879-0343          E-mail: orientaservicos@gmail.com

VALOR TOTAL:                             292.081,70

LOTE

01

02

ESPECIFICAÇÃO

EVENTOS EM BARREIRINHAS E SÃO LUÍS

APOIO LOGÍSTICO PARA O CONSEA-MA

VALOR TOTAL (R$)

124.236,00

167.845,70

OBJETO: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de agulhas para biópsias com 

disparadoras (instrumento de biópsia) em regime de comodato para atender o Hospital de Câncer do 

Maranhão – Dr. Tarquínio Lopes Filho, administrado pela EMSERH.

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM.

DATA DA ABERTURA: 05/01/2021, às 9h (horário de Brasília).

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

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

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

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

e-mail csl@emserh.ma.govr.br e lauro.costa@emserh.ma.gov.br ou pelo telefone (98) 3235-7333.

São Luís-MA, 22 de dezembro de 2020

Lauro César Costa

Agente de Licitação da EMSERH

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 221/2020 - CSL/EMSERH

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 151.328/2020 – EMSERH
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

OBJETO: Contratação de empresa especializada no fornecimento de CATÉTERES tais como KIT 

CATÉTER DUPLO E TRIPLO LÚMEN, CATÉTER VENOSO CENTRAL UMBILICAL, dentre outros, para 

atender às necessidades das Unidades Hospitalares administradas pela EMSERH.

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM.

DATA DA ABERTURA: 06/01/2021, às 9h (horário de Brasília).

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

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

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

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

e-mail csl@emserh.ma.govr.br e lauro.costa@emserh.ma.gov.br ou pelo telefone (98) 3235-7333.

São Luís-MA, 22 de dezembro de 2020

Lauro César Costa

Agente de Licitação da EMSERH

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 222/2020 - CSL/EMSERH

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 83.961/2020 – EMSERH
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

OBJETO: Contratação de empresa para o fornecimento de materiais médicos hospitalares, para atender 

às necessidades das Unidades Hospitalares administradas pela EMSERH.

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM.

DATA DA ABERTURA: 07/01/2021, às 9h (horário de Brasília).

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

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

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

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

e-mail csl@emserh.ma.govr.br e lauro.costa@emserh.ma.gov.br ou pelo telefone (98) 3235-7333.

São Luís-MA, 22 de dezembro de 2020

Lauro César Costa

Agente de Licitação da EMSERH

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 223/2020 - CSL/EMSERH

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 130.564/2020 – EMSERH
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

OBJETO: Contratação de empresa especializada para aquisição de suprimentos para servidor, com 

suporte técnico, visando atender às necessidades da sede administrativa da EMSERH.

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR LOTE.

DATA DA ABERTURA: 08/01/2021, às 9h (horário de Brasília).

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

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

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

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

e-mail csl@emserh.ma.govr.br e lauro.costa@emserh.ma.gov.br ou pelo telefone (98) 3235-7333.

São Luís-MA, 22 de dezembro de 2020

Lauro César Costa

Agente de Licitação da EMSERH

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 224/2020 - CSL/EMSERH

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 136.054/2020 – EMSERH
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

O PRESIDENTE DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DA 

AGRICULTURA FAMILIAR – SAF realizará, às 14h30, do dia 18 de janeiro de 2021, na Sala de 

Reuniões desta Secretaria, localizada na Avenida São Luís Rei de França, Lote E1-C, bairro Turu, nesta 

Capital, licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS, objetivando a contratação de empresa de 

engenharia para execução dos serviços de reforma e adaptação do Abatedouro de Aves, 

localizado no povoado Capoeira, no município de Viana-MA, na forma da Lei nº 8.663/1993. Esse 

Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no endereço supracitado, de 2ª a 6ª feira, no 

horário de 13h às 18h, onde poderão ser obtidos mediante a apresentação de dispositivo de 

armazenamento de dados. Esse Edital também se encontra à disposição dos interessados no site oficial 

da SAF (www.saf.ma.gov.br).

São Luís-Ma, 22 de dezembro de 2020

JOÃO RODRIGO LISBOA SILVA

Presidente em exercício da CSL/SAF

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA FAMILIAR - SAF

COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO- CSL
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020 – SAF
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 163.457/2020– SAF

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de coleta, transporte, 
tratamento e disposição final de resíduos de serviços de saúde de classificação A, B e E, com 
fornecimento de bombonas, em regime de comodato, para atender à demanda das unidades da 
Regional Caxias (HEMONÚCLEO DE CAXIAS, HOSPITAL DE CAXIAS, MACRORREGIONAL 
COROATÁ, UPA COROATÁ, ALARICO PACHECO-TIMON, UPA TIMON, PERITORÓ, ALTO ALEGRE, 
TIMBIRAS, HEMONÚCLEO DE CODÓ, UPA CODÓ E LAGO DA PEDRA), unidades administradas pela 
EMSERH.
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço por Lote.
MOTIVO: Adiamento até ulterior deliberação motivada pela decisão proferida no Mandado de Segurança 
Nº 0810106-37.2020.8.10.0000 - PJE.
Local de Realização: Sistema Licitações-e: www.licitacoes-e.com.br
O Edital e demais informações estão disponíveis em www.emserh.ma.gov.br e www.licitacoes-e.com.br.
Informações adicionais serão prestadas na CSL/EMSERH localizada na Av. Borborema, Qd-16, n° 25, 
Bairro do Calhau, São Luís-MA, no horário de 8h às 12h e das 14h às 18h, de segunda a sexta, pelos 
e-mails csl@emserh.ma.gov.br e/ou lauro.costa@emserh.ma.gov.br ou pelo telefone (98) 3235-7333.

São Luís-MA, 22 de dezembro de 2020
Lauro César Costa

Agente de Licitação da EMSERH

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

LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 121/2020 - CSL/EMSERH
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 96.070/2020 – EMSERH

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada na PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 

VEÍCULO TIPO FURGÃO, SEM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, 

SEGURO TOTAL, INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SÉRIE EXIGIDOS POR LEI, para 

suporte às atividades institucionais da Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares – EMSERH, no 

município de Imperatriz-MA.

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR LOTE.

DATA DA ABERTURA: 14/01/2021, às 9h (horário de Brasília).

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

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

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

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

e-mail csl@emserh.ma.govr.br e lauro.costa@emserh.ma.gov.br ou pelo telefone (98) 3235-7333.

São Luís-MA, 22 de dezembro de 2020

Lauro César Costa

Agente de Licitação da EMSERH

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 225/2020 - CSL/EMSERH

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 106.460/2020 – EMSERH

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

Capital terá mais 11 equipamentos de segurança, totalizando 21 câmeras que farão o 
acompanhamento em tempo real do trânsito nas principais vias da cidade; medida faz parte das 
ações colocadas em prática pela gestão do preito Edivaldo visando mais segurança no trânsito

A 
Prefeitura de São Luís, por 
meio da Secretaria Munici-
pal de Trânsito e Transpor-
tes (SMTT), está ampliando 

o número de câmeras de videomoni-
toramento do Centro de Controle de 
Operações (CCO), ferramenta funda-
mental no auxílio do ordenamento e 
controle do trânsito das vias de São 
Luís. O anuncio foi feito  durante vi-
sita do prefeito Edivaldo Holanda Ju-
nior à sede da Secretaria Municipal de 
Trânsito e Transportes (SMTT), que 
foi reformada e modernizada. Com 
isso, São Luís ganhará mais 11 equi-
pamentos de segurança, totalizando 
21 câmeras que farão o acompanha-
mento em tempo real do trânsito nas 
principais vias da cidade. A medida 
faz parte das ações colocadas em prá-
tica pela gestão do prefeito Edivaldo 
com o objetivo de garantir mais se-
gurança para motoristas e pedestres.

As câmeras já estão sendo insta-
ladas em alguns pontos. “O objetivo 
é de garantir maior controle de trân-
sito da cidade, tornando-o mais se-
guro e organizado para condutores 
e pedestres”, enfatizou o titular da 
SMTT, Israel Pethrus acrescentando 
que a iniciativa segue orientação do 
prefeito Edivaldo. Dentre os pontos 

que receberão os novos equipamen-
tos estão a Praça D. Pedro II, as Ave-
nidas Guajajaras, São Marçal, Daniel 
de La Touche, Beira Mar, Avenidas dos 
Franceses, Casemiro Júnior, além das 
rotatórias da Cohama e da Cohab.

Os novos equipamentos de video-
monitoramento são câmeras de segu-
rança modernas, quando se trata de 
visualização de grande capacidade. 
Possuem dispositivo mecânico para 
controlar posicionamento da câme-
ra que permite ser movimentada em 
todas as direções.

CENTRO

O monitoramento será realizado 
pelo Centro de Controle de Opera-
ções (CCO) da SMTT, composto por 
um painel de nove telas, por meio do 
qual é observada toda a movimenta-
ção do trânsito, captada por câmeras 
fixas instaladas em pontos estratégi-
cos dos principais corredores urba-
nos da cidade.

O CCO engloba, ainda, a Central 
de Rádio, para controle e repasse de 
informações aos agentes de trânsito 
em trabalho nas ruas da cidade, ga-
rantindo maior agilidade ao atendi-
mento nas ocorrências de colisões, 

congestionamentos e outras aborda-
gens de competência da SMTT.

O sistema, considerado como um 
pequeno complexo de comunicação 
e logística viária, possibilita o acom-
panhamento, em tempo real, de cor-
redores viários e do sistema de trans-
porte da capital. Dentre as regiões já 
monitoradas pelas câmeras de mo-
nitoramento do trânsito, estão aque-
las com maior número de acidentes 
e engarrafamentos. São elas, as ave-
nidas Guajajaras, Jerônimo de Albu-
querque, Guaxenduba, Beira-Mar, dos 
Holandeses, Marechal Castelo Bran-
co, Daniel de La Touche, Anel Viário, 
entre outras.

O CCO ajuda a intervir com mais 
rapidez em ocorrências de trânsito 
e transporte coletivo. Casos de coli-
sões e engarrafamentos são observa-
dos pelos operadores do Centro e co-
municados às equipes de agentes de 
trânsito em serviço nas ruas. 

A ação permite mais agilidade na 
busca de soluções para estas ocor-
rências ou para outras situações de 
competência da SMTT. Também são 
observados pelo CCO, os desvios re-
alizados por linhas de ônibus do Sis-
tema de Transporte da capital, neste 
caso, a linha é autuada pelo descum-
primento da rota.

Prefeitura de São Luis amplia serviços de videomonitoramento no trânsito
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Aterro do Bacanga recebe obras de revitalização quase 30 anos após receber o Papa
João Paulo 2º que celebrou missa no local. O parque foi aberto neste domingo

Itens tra di ci o nais

REVITALIZAÇÃO

Papódromo vira
Parque João Paulo 2º

Qua se 30 anos após abri gar a mis sa
ce le bra da pe lo Pa pa João Pau lo 2º, o
Ater ro do Ba can ga, em São Luís, pas- 
sou por uma sé rie de obras pa ra fa zer
mais uma ho me na gem ao pon tí fi ce. E
tam bém pa ra le var mais la zer, cul tu ra
e es por te aos mo ra do res. No lo cal foi
cons truí do o Par que João Pau lo 2º re- 
vi ta li zan do a área.
O Par que João Pau lo 2º foi aber to ao
pú bli co nes te do min go, per to do CE- 
PRA MA. O go ver na dor Fla vio Di no,
ex pli co a im por tân cia do Par que, que

con ta com pra ças, fon tes, cam pos,
qua dras e brin que dos. Po pu la ção do
Cen tro, Ma dre Deus e bair ros vi zi nhos
pas sa a con tar com óti mo es pa ço pú- 
bli co. “É um es pa ço de cul tu ra, es por- 
te e con vi vên cia co mu ni tá ria, so bre- 
tu do pa ra gran des bair ros pró xi mos”,
dis se o go ver na dor Flá vio Di no
O es pa ço faz par te da po lí ti ca de abrir
e ex pan dir par ques em to das as re- 
giões do Ma ra nhão. Des de 2015, São
Luís já re ce beu dois gran des de les: o
Ita pi ra có e o Ran ge dor. O João Pau lo

2º se rá o mais no vo par que.
As obras fei tas em par ce ria com a Se- 
cre ta ria da Ad mi nis tra ção Pe ni ten ciá-
ria (SE AP) on de pre sos tra ba lha ram
na obra, o que trou xe eco no mia pa ra
os co fres pú bli cos e res so ci a li za ção
pa ra os de ten tos.

“O pro je to con tem pla re vi ta li za ção
do Pa pó dro mo, en tre te ni men to e uso
pa ra to das as ida des, atra ti vos re li gi o-
sos.”, afir ma a ar qui te ta Ga bi Bra ga,
res pon sá vel pe las obras.

PREÇO SALGADO

Variação de até 111% em itens da ceia do fim do ano

FORAM PESQUISADOS 139 PRODUTOS QUE COMPÕEM A CEIA  QUE APARECEM COM MAIS FREQUÊNCIA NA MESA DO BRASILEIRO

Vi san do au xi li ar os con su mi do res
na ho ra de mon tar a ceia das fes tas de
fim de ano, o Ins ti tu to de Pro mo ção e
De fe sa do Ci da dão e Con su mi dor do
Ma ra nhão (Pro con/MA) di vul gou a
pes qui sa com pa ra ti va de pre ços dos
itens mais pro cu ra dos du ran te es se
pe río do.

O le van ta men to dos pre ços foi re a- 
li za do en tre os di as 11 e 15 de de zem- 
bro e ve ri fi cou os va lo res co bra dos em
qua tro gran des re des de su per mer ca- 
dos da re gião me tro po li ta na de São
Luís.

Ao to do, fo ram pes qui sa dos 139
pro du tos que com põem a ceia de fim
de ano, en con tran do va ri a ção má xi- 
ma no pre ço do es pu man te Sal ton
Brut (750ml), que cus ta R$ 41,99 em
um su per mer ca do e R$ 19,90 no con- 
cor ren te. “A pes qui sa de pre ços faz
par te das nos sas ações de fis ca li za ção,
que tem co mo ob je ti vo au xi li ar os

con su mi do res na ho ra de ir às com- 
pras dos itens da ceia pa ra as fes tas de
fim de ano. 

Des sa for ma, é pos sí vel or ga ni zar
me lhor o or ça men to e con su mir de
for ma cons ci en te, no pe río do em que
ge ral men te sur gem di ver sos gas tos
ex tras”, des ta cou a pre si den te do Pro- 
con/MA, Adal ti na Quei ro ga.

Os itens es tão di vi di dos en tre car- 
nes con ge la das, pa ne to ne, azei tes,
além de be bi das al coó li cas co mo es- 
pu man te, vi nho e whisky. Ce re ais, fa- 
ro fas pron tas, con ser vas, bom bons e
fru tas em cal da tam bém fo ram al guns
dos itens pes qui sa dos.

Den tre as op ções de car nes con ge- 
la das, o Pei to de Pe ru de sos sa do tem- 
pe ra do Sa dia al can çou a va ri a ção de
19,03%, cus tan do R$ 41,99 em um su- 
per mer ca do e R$ 49,98 em ou tra re de.

En tre os pa ne to nes, o Cho co to ne
Bau duc co Go tas (400g) atin giu a va ri- 
a ção de 81,07%, sen do co mer ci a li za- 
do a R$ 10,99 em um su per mer ca do e
R$ 19,90 na con cor rên cia.

A pes qui sa de pre ços faz

par te das nos sas ações de

fis ca li za ção, que tem

co mo ob je ti vo au xi li ar

os con su mi do res na ho ra

de ir às com pras dos

itens da ceia

WAL BER OLI VEI RA

1 – Cen tro His tó ri co de São Luís

2 – Es pi gão Cos tei ro

3 – Ave ni da Li to râ nea

4 – RFF SA

SÃO LUÍS

Qua tro lu ga res pa ra
pas se ar no fim de ano

Há quem di ga que o ano de 2020 não foi apro vei ta do,
com a pan de mia, qua ren te na e di ver sos ou tros pro ble- 
mas, é até acei tá vel re co nhe cer que foi um ano de pou ca
ex plo ra ção. Ape sar dis so, ain da dá pa ra cur tir o fim de
ano res pei tan do as nor mas sa ni tá ri as, ain da mais nes te
pe río do na ta li no. Ve ja a se guir qua tro lu ga res pa ra pas- 
se ar no fim de 2020 em São Luís.

Nes te pe río do em que nem sem pre é pos sí vel fa zer vi- 
a gens mais ex ten sas, op ções mais pró xi mas po dem ser a
me lhor es co lha no mo men to, en tão pe guem su as más- 
ca ras, man te nham o dis tan ci a men to, e sim bo ra!

Ape sar das fes tas pú bli cas de fim de ano te rem si do
can ce la das em 2020, de vi do à pan de mia, a re gião do
Cen tro His tó ri co de São Luís ain da é um lo cal in crí vel
pa ra pas se ar com a fa mí lia e co nhe cer no vos pon tos, co- 
mo a Pra ça dos Po e tas, tan to de dia quan to de noi te, on- 
de há as lu zes e ví deo map pings (atra ções ani ma das re- 
pro je ta das nas pa re des dos lo cais) por to dos os la dos.

A ex ten são ur ba na lo ca li za da na Pon ta d’Areia é um
lo cal ide al pa ra o pas seio em fa mí lia, além da vis ta pa ra
o mar e um pôr do sol mag ní fi co, há tam bém lan cho ne- 
tes, co mo exem plo o Ca fé do For te.

É cla ro que a ave ni da mais co nhe ci da da Ca pi tal Ma- 
ra nhen se não po de ria fi car de fo ra… A Ave ni da Li to râ- 
nea pos sui di ver sas al ter na ti vas pa ra vo cê que pre ten de
dar uma vol ta, des de uma ca mi nha da ao ar li vre, à um
jan tar ou al mo ço em fa mí lia.

São 4,1 Km de ex ten são on de é pos sí vel en con trar
bar ra cas de água de co co, ba res, res tau ran tes, lan cho ne- 
tes, pra ças e até mes mo a boa e ve lha cal ça da pa ra cor- 
rer. De pen den do do ho rá rio, de ma nhã, tar de ou noi te,
vo cê po de ter di fe ren tes ro lês.

O pré dio re cém rei nau gu ra do da Re de Fer ro viá ria Fe- 
de ral – RFF SA, além de ser um óti mo pas seio, é o no vo
car tão pos tal da ci da de de São Luís. Ele pos sui uma ar- 
qui te tu ra mo der na e ao mes mo tem po clás si ca, on de te- 
ve sua es tru tu ra prin ci pal pre ser va da. O lo cal tam bém
pos sui o mu seu fer ro viá rio e por tuá rio do Ma ra nhão, e o
pré dio se dia um dos ví deo map pings de São Luís.

São Luís, segunda-feira, 28 de dezembro de 2020
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Fiscalização teve como objetivo prevenir a exposição aos riscos de contaminação pela
covid-19, tanto para trabalhadores, como também consumidores dos estabelecimentos.

PREVENÇÃO

Restaurantes são alvos
de protocolos sanitários

O
s agen tes da Su pe rin ten- 
dên cia de Vi gi lân cia Sa ni tá- 
ria (Su vi sa) vi si ta ram res- 
tau ran tes, ba res e ca sas de 

even tos lo ca li za dos nos bair ros do 
Ca lhau e Ave ni da Li to râ nea, em São 
Luís, na úl ti ma quar ta-fei ra (23). A 
ação bus ca es cla re cer e di re ci o nar ge- 
ren tes dos es ta be le ci men tos quan to 
ao cum pri men to de de cre tos e por ta- 
ri as pu bli ca das pe la Ca sa Ci vil, que 
de ter mi nam me di das sa ni tá ri as seg- 
men ta das pa ra a re a li za ção de even- 
tos.

De acor do com o fis cal da Su vi sa, 
Cláu dio Bo géa, du ran te as abor da- 
gens são ra ti fi ca das as con du tas sa ni- 
tá ri as vi gen tes no es ta do. “Nas vis to ri- 
as bus ca mos ob ser var aqui lo que pre- 
ci sa ser man ti do ou adi ci o na do. O ob- 
je ti vo é pre ve nir a ex po si ção aos ris- 
cos de con ta mi na ção pe la co vid-19, 
tan to por par te dos que tra ba lham, 
co mo tam bém da que les que fre quen- 
tam es ses lu ga res”, des ta cou.

Até o fim des ta se ma na, cer ca de 15 
es ta be le ci men tos fo ram vi si ta dos na 
ca pi tal ma ra nhen se. As ações são ori- 
en ta das pe la Por ta ria nº 42 e pe lo De- 
cre to nº 36.203, que são re gi dos pe la 
Por ta ria nº 34 da Ca sa Ci vil, res pon sá- 
vel por es ta be le cer os dis po si ti vos le- 
gais re la ti vos à pre ven ção e di mi nui- 
ção da con ta mi na ção pe la Co vid-19 
no Ma ra nhão.

Se gun do Le o nil za Me ne zes, mem- 
bro do gru po ad mi nis tra ti vo de um 
dos res tau ran tes vi si ta dos, as re co- 
men da ções es tão sen do ado ta das 
des de a área do es ta ci o na men to pa ra

 AO TODO QUINZE RESTAURANTES FORAM VISTORIADOS EM SÃO LUÍS DESDE O DIA 23

cli en tes. “Quan do re a bri mos nos sas 
uni da des, re ce be mos a vi si ta dos 
agen tes sa ni tá ri os e eles nos aju da- 
ram. Não de for ma pu ni ti va, mas de 
ori en ta ção. Se não ti ver mos saú de, 
não te mos na da, tan to que a ori en ta- 
ção da da aos nos sos cli en tes co me- 
çam des de a en tra da, pois ao en trar 
no es ta be le ci men to eles se tor nam 

nos sa res pon sa bi li da de”, res sal tou.
Ao fi nal de ca da vi si ta, os agen tes 

sa ni tá ri os dei xa ram em pos se dos ge- 
ren tes um Ter mo de Fis ca li za ção des- 
cre ven do as me di das a se rem ado ta-
das, bem co mo as res pon sa bi li da des 
do es ta be le ci men to quan to ao cum- 
pri men to de to dos os pro to co los.

VIRADA CULTURAL

Imperatriz divulga atrações do réveillon 2021

VIRADA CULTURAL  DE IMPERATRIZ CONTARÁ COM A PARTICIPAÇÃO DE VÁRIOS ARTISTAS DA REGIÃO NOS DIAS 29, 30 E 31 DE DEZEMBRO

A Pre fei tu ra de Im pe ra triz di vul gou
a pro gra ma ção ofi ci al pa ra o ré veil lon
2021 da Vi ra da Cul tu ral. Even to que
ocor re nos di as 29, 30 e 31 de de zem- 
bro, se rá re a li za do na Con cha Acús ti- 
ca da Bei ra Rio, a par tir das 19h.

Os shows fa zem par te da pro gra- 
ma ção ela bo ra da pe la Fun da ção Cul- 
tu ral, FCI, pa ra des cen tra li zar as co- 
me mo ra ções de fim de ano, co mo for- 
ma de mi ni mi zar pos sí veis aglo me ra- 
ções, além de fo men tar o se tor cul tu- 
ral du ran te o pe río do de pan de mia.
To das as atra ções que irão se apre sen- 
tar, fo ram con tem pla das pe lo edi tal
de pre mi a ção cul tu ral Ne ném Bra- 
gan ça de Mú si ca.

O en cer ra men to do ano e das apre- 
sen ta ções se rá re a li za do pe la ban da
For ró de Eli te, Thi a go e Lu an e Bár ba- 
ra D’lux no dia 29. Já a Ban da As sal to
Ofi ci al, Ro dri go Men des e Bru no Sam- 

paio e Jo sué ani mam o dia 30. E, pa ra
re a li zar a fes ta da vi ra da de ano, no dia
31, Wel lig ton Ti grão, Bre no & ATT, Re- 
sis tên cia e Ná guia Bra sil, na Con cha
Acús ti ca da Bei ra Rio. A ini ci a ti va te ve
co mo por to de par ti da as apre sen ta- 
ções no Cal ça dão da ci da de, e con tou
com os ar tis tas Je an Ri os & Aziz Baury
e Washing ton Bra sil, 21, Mar ce lo Ri os
e Ia go Fon ti ne le, 22, e João Ne res e
Karleyby Al lan da, no dia 23.

O pre si den te da Fun da ção Cul tu ral,
Olím pio Ma ri nho Pe rei ra Fi lho, Gury,
des ta ca que ”o even to con ta rá com
in fra es tru tu ra com ple ta, com som e
ilu mi na ção, man ti dos com re cur sos
do mu ni cí pio, sen do en cer ra do com a
tra di ci o nal quei ma de fo gos de ar ti fí- 
cio”. Ape sar de ser re a li za do co mo al- 
ter na ti va à tra di ci o nal vi ra da de ano, o
pro je to pros se gue em 2021, con tan do
com edi ções iti ne ran tes, fa vo re cen do

mais ar tis tas clas si fi ca dos pe lo Prê- 
mio Ne ném Bra gan ça de Mú si ca.

To dos os be ne fi ci a dos pe lo edi tal
te rão que re a li zar em con tra par ti da
shows gra tui tos, em es pa ços pú bli cos,
pa ra a po pu la ção. O edi tal de prê mio
Ne ném Bra gan ça de Mú si ca, nº
005/2020, com um in ves ti men to to tal
de R$ 395. 000,00 (tre zen tos e no ven ta
e cin co mil re ais), con tem plou tre ze
ar tis tas so lo, cin co du plas, dez tri os,
vin te e dois gru pos e trin ta ban das. O
edi tal de fo men to cul tu ral faz par te do
pa co te de ações or ga ni za do pe lo mu- 
ni cí pio pa ra au xi li ar o se tor cul tu ral
du ran te a pan de mia do No vo Co ro na- 
ví rus, Co vid-19. A pre mi a ção é cus te a- 
da atra vés do Fun do Mu ni ci pal de In- 
cen ti vo a Cul tu ra, FU MIC, com ver ba
Fe de ral, ad vin da por meio da Lei de
Emer gên cia Cul tu ral Al dir Blanc.

SEGURANÇA

Operações reforçam
segurança na ilha

COMBATE A CRIMES NO PERÍODO FESTIVO VAI ATE  P DIA  1º

O sis te ma de Se gu ran ça Pú bli ca pros se gue com ações
es tra té gi cas pa ra as fes tas de fim de ano, na Re gião Me- 
tro po li ta na de São Luís. Ope ra ções de con tro le da cri mi- 
na li da de fo ram re for ça das, pon tos de atra ções fes ti vas
es tão ma pe a dos co mo pri o ri da de e o po li ci a men to foi
mo bi li za do pa ra ga ran tir a tran qui li da de do ci da dão. O
tra ba lho é exe cu ta do pe la Po lí cia Mi li tar com apoio da
Po lí cia Ci vil, Cor po de Bom bei ros Mi li tar do Ma ra nhão,
ór gãos es ta du ais e mu ni ci pais. A ope ra ção mo bi li za cer- 
ca de 1 mil po li ci ais e se es ten de até dia 1º de ja nei ro.

O po li ci a men to es tá mo bi li za do em pon tos do Cen- 
tro, Praia Gran de, no Par que do Ran ge dor (Ca lhau) e no
For te San to Antô nio (Pon ta d’Areia), on de há de co ra ção
na ta li na e pro gra ma ção de vi de o map ping. Ope ra ções
di re ci o na das ao con tro le da cri mi na li da de fo ram in ten- 
si fi ca das, a exem plo do mo ni to ra men to em co le ti vos,
ter mi nais de in te gra ção e ou tros pon tos de pa ra da.

Hou ve re for ço do po li ci a men to os ten si vo nos prin ci- 
pais cen tros co mer ci ais (Cen tro-Rua Gran de, Cohab-
Coha trac, João Pau lo, Ci da de Ope rá ria) e mo ni to ra men- 
to os ten si vo em áre as com de nún cia de trá fi co de dro- 
gas.

“A Po lí cia Mi li tar exe cu ta o pla no de ope ra ção pa ra
es te pe río do na ta li no, que his to ri ca men te é mais fa mi li- 
ar. Des sa for ma, o fo co se man tém na ori en ta ção das
pes so as às nor mas sa ni tá ri as por con ta do no vo co ro na- 
ví rus, na aten ção com per ten ces pes so ais e na con ten- 
ção de al gum de li to. O pla no se rá re for ça do nas fes tas de
Ano No vo. Tra ba lha mos pa ra ter mais uma fes ta de Na- 
tal e Re veil lon de paz e se gu ran ça”, des ta ca o co man- 
dan te-ge ral da Po lí cia Mi li tar, co ro nel Pe dro Ri bei ro.

As prai as da ca pi tal e re gião, que no pe río do são bas- 
tan te fre quen ta das pe los ci da dãos, tam bém re ce bem

LUTO

Ex-prefeito de Arari
morre vítima de covid-19

LEÃO SANTOS  ESTAVA INTERNADO  NA UTI DO UDI HOSPITAL

Mor reu na úl ti ma quin ta-fei ra (24) o ex-pre fei to de
Ara ri, Leão San tos Ne to, ví ti ma de com pli ca ções da co- 
vid-19. A in for ma ção foi con fir ma da pe los pró pri os fa- 
mi li a res do ex-ges tor. Leão era mui to ami go do ex-pre si- 
den te da As sem bleia Le gis la ti va, Ma no el Ri bei ro.

O ex-pre fei to Leão San tos Ne to es ta va in ter na do há
vá ri os na UTI do UDI Hos pi tal, no bair ro Ja ra ca ti,em
São Luís, mas aca bou não re sis tin do du ran te a noi te e
mor reu da gra ve do en ça. Leão ti nha dois fi lhos, Le a ne e
Leão zi nho e mo ra va com Ce les te Pra ze res. Ti nha 78
anos e foi pre fei to da ci da de por qua tro ve zes, sen do um
dos mai o res po lí ti cos da Bai xa da Ma ra nhen se.

Quem tam bém fa le ceu na noi te de sex ta-fei ra por
com pli ca ções da co vid-19 (25) foi o em pre sá rio Jor ge
Men des, pro pri e tá rio da “Cia do Car ro”, es ta be le ci da na
Cur va do No ven ta, em São Luís. Jor ge Men des foi hos pi- 
ta li za do na quar ta-fei ra (24), vés pe ra de Na tal, na UTI
do UDI Hos pi tal, no bair ro Ja ra ca ti, em São Luís, on de
aca bou sen do ven ci do pe la gra ve do en ça. O ir mão de
Jor ge Men des, em pre sá rio Ro ber to Men des, tam bém
con traiu a Co vid-19, ven ceu a gra ve do en ça e re ce beu
al ta mé di ca. A fa mí lia nâo in for mou so bre o lo cal do se- 
pul ta men to.

São Luís, segunda-feira, 28 de dezembro de 2020
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MPF enviou, em 2019, uma recomendação ao Governo Federal para que o concurso
público do Ibama fosse autorizado, os últimos foram abertos nos anos de 2012 e 2013 

Re co men da ção do MPF
Úl ti mos con cur sos do Iba ma

Os úl ti mos edi tais do Iba ma
fo ram aber tos em 2012 e
2013 pa ra os car gos de téc -
ni co ad mi nis tra ti vo, ana lis ta
am bi en tal e ana lis ta ad mi -
nis tra ti vo. Na oca sião, o
Cen tro Bra si lei ro de Pes qui -
sa em Ava li a ção e Se le ção e
de Pro mo ção de Even tos (Ce -
bras pe) or ga ni zou o cer ta -
me.  O con cur so con tou com
pro va ob je ti va com pos ta por
50 ques tões de co nhe ci men -
tos bá si cos e 70 de co nhe ci -
men tos es pe cí fi cos. Além
dis so, pa ra o car go de ana -
lis ta, ha via uma pro va de re -
da ção.

22 be ne fí ci os pa ra re ce ber ao se in cre -
ver no Ca dÚ ni co

Ins cri ção no Ca dÚ ni co

CONCURSO IBAMA 2021

Edital com 2.311 vagas e
salários de até R$ 7,7 mil 

O
Ins ti tu to Bra si lei ro do Meio
Am bi en te e dos Re cur sos
Na tu rais e Re no vá veis (Iba- 
ma) en vi ou ao Mi nis té rio da

Eco no mia uma so li ci ta ção pa ra aber- 
tu ra de um no vo edi tal de con cur so
pú bli co (Con cur so Iba ma 2021). O pe- 
di do foi pro to co la do no dia 29 de
maio. O no vo edi tal do con cur so foi
so li ci ta do pa ra pre en cher 2.311 va gas,
di vi di das en tre os car gos de téc ni co
ad mi nis tra ti vo (1.005 va gas), ana lis ta
ad mi nis tra ti vo (336 va gas) e ana lis ta
am bi en tal (970 va gas). O sa lá rio ini ci- 
al che ga a R$ 3.712,72 pa ra téc ni co e a
R$ 7.760,45 pa ra ana lis ta. Os va lo res já
in clu em o au xí lio-ali men ta ção de R$
458.

O Mi nis té rio Pú bli co Fe de ral (MPF)
en vi ou, no se gun do se mes tre de 2019,
uma re co men da ção ao Go ver no Fe- 
de ral pa ra que o con cur so pú bli co do
Iba ma fos se au to ri za do. Po rém, o cer- 
ta me ain da não re ce beu o aval do Mi- 
nis té rio da Eco no mia.  Ca so a ex pec- 
ta ti va se con fir me e o con cur so se ja
ju di ci a li za do, a Jus ti ça vai po der de- 
ter mi nar aber tu ra do mes mo.

En quan to is so não acon te ce, o
inqué ri to ci vil men ci o nan do a re co- 
men da ção se gue em trâ mi te. O pro- 
ces so in ves ti ga o gra ve dé fi cit pes so al
no Iba ma e as di fi cul da des no de sem- 
pe nho re gu lar das atri bui ções, prin ci- 
pal men te no que diz res pei to à fis ca li- 
za ção no es ta do do Acre. O pro ces so

foi aber to em 2016.  A úl ti ma mo vi- 
men ta ção do inqué ri to acon te ceu no
dia 2 de de zem bro, em bo ra sem in di- 
car ação ju di ci al. O pro ces so re fe ren te
à Re co men da ção nº 7 de 2019, que so- 
li ci ta aber tu ra de um no vo con cur so
do Iba ma, es tá pa ra do des de ou tu bro.
Atra vés do Mi nis té rio da Eco no mia, o
Go ver no Fe de ral res pon deu o do cu- 
men to de re co men da ção do Mi nis té- 
rio Pú bli co Fe de ral (MPF) pa ra um
no vo cer ta me do ór gão.

Se gun do in for ma ções da as ses so- 
ria de im pren sa, o Mi nis té rio en ca mi- 
nhou ao MPF um do cu men to em que
ale ga li mi ta ções fis cais e or ça men tá- 
ri as por par te do go ver no. Des sa for- 
ma, ain da não exis te pre vi são pa ra au- 
to ri za ção do con cur so.

O ór gão ain da fri sou que a aná li se
anu al de pe di dos pa ra no vos con cur- 
sos obe de ce aos cri té ri os téc ni cos es- 
ta be le ci dos no De cre to 9.739, pu bli- 
ca do em mar ço de 2019. Além dis so, a
pas ta in for mou que to dos os ór gãos
fe de rais de vem se guir tais re gras.

Em 16 de ou tu bro, o MPF con fir- 
mou que o Mi nis té rio da Eco no mia
ha via res pon di do a re co men da ção,
que foi pro to co la da no dia 5 de se tem- 
bro. Na oca sião, o te or não ha via si do
di vul ga do. A re co men da ção do MPF
pe dia que a União, atra vés do Mi nis té- 
rio da Eco no mia, au to ri zas se o con- 
cur so em pra zo de 30 di as pa ra re po si- 
ção da for ça de tra ba lho, em quan ti ta- 
ti vo não in fe ri or às va gas e car gos

aber tos, bem co mo pa ra a cons tru ção
do ca das tro de re ser vas.

Além dis so, o tex to pe dia que o Iba- 
ma pro mo ves se ade qua ções ne ces sá- 
ri as, vi san do per mi tir a re gu lar au to ri-
za ção do con cur so e, uma vez au to ri-
za do, ins ti tuís se a co mis são or ga ni za- 
do ra e ela bo ras se o cro no gra ma da se- 
le ção de mo do que a tra mi ta ção até a
pos se dos apro va dos não ul tra pas sas-
se 180 di as. 

Do mes mo mo do, so li ci ta va que o
Mi nis té rio da Eco no mia e o Iba ma re- 
a li zas sem es tu dos ne ces sá ri os pa ra
quan ti fi car o mí ni mo ide al de car gos e
ado tas sem to das as me di das ne ces sá- 
ri as em ca rá ter de ur gên cia.

FIQUE POR DENTRO

22 benefícios pra você receber no CadÚnico

É PRECISO DEIXAR CLARO QUE INSCRIÇÃO NO CADASTRO ÚNICO NÃO É DIREITO DE TODO CIDADÃO POR ISSO SAIBA COMO TER   ACESSO 

O Ca das tro Úni co, po pu lar men te
co nhe ci do co mo Ca dÚ ni co, na da
mais é do que uma fer ra men ta uti li za- 
da pe lo go ver no pa ra que se ja pos sí vel
iden ti fi car as fa mí li as bra si lei ras de
bai xa ren da, além de su as ca rac te rís ti- 
cas. Atra vés do Ca dÚ ni co o go ver no
tem aces so as prin ci pais in for ma ções
dos mem bros de sua fa mí lia, co mo
por exem plo a es co la ri da de, tra ba lho,
ren da além de ca rac te rís ti cas da re si- 
dên cia. Atra vés das in for ma ções co le- 
ta das pe lo Ca dÚ ni co, tan to a União
quan to os es ta dos e mu ni cí pi os tem a
fa ci li da de de im ple men tar po lí ti cas
as sis ten ci ais que se rem de apoio aos
bra si lei ros em si tu a ção des fa vo rá- 
vel. A ins cri ção no Ca dÚ ni co po de li- 
be rar aos ci da dãos mais vul ne rá veis
be ne fí ci os co mo: Bol sa Fa mí lia; Ca sa
Ver de e Ama re la subs ti tu to do Mi nha
Ca sa Mi nha Vi da e Ta ri fa So ci al de
Ener gia

É pre ci so dei xar cla ro que a ins cri- 
ção no Ca das tro Úni co não é di rei to
de to do ci da dão, pa ra con se guir se ca- 
das trar é ne ces sá rio aten der al guns
re qui si tos, co mo por exem plo: Ter
ren da men sal de até meio sa lá rio mí- 
ni mo por pes soa (R$ 522,50); ou ter
ren da men sal fa mi li ar to tal de até três
sa lá ri os mí ni mos (R$ 3.135,00); ou
pos suir ren da mai or que três sa lá ri os
mí ni mos, des de que o ca das tra men to

es te ja vin cu la do à in clu são em pro- 
gra mas so ci ais nas três es fe ras do go- 
ver no. Aten ção! Se vo cê de se ja re ce- 
ber al gum pro gra ma so ci al do go ver- 
no é ex tre ma men te im por tan te se ins- 
cre ver no Ca dÚ ni co, ten do em vis ta
que o go ver no uti li za-se da ba se de
da dos do Ca dÚ ni co pa ra se le ci o nar
quais fa mí li as po dem re ce ber os pro- 
gra mas so ci ais.

Apo sen ta do ria pa ra Pes so as de Bai- 
xa Ren da; Ta ri fa So ci al de Ener gia Elé- 
tri ca; Be ne fí cio de Pres ta ção Con ti nu- 
a da (BPC); Ca sa Ver de e Ama re la subs- 
ti tu to do Mi nha Ca sa Mi nha Vi da;
Car tei ra do Ido so; Bol sa Fa mí lia; Te le- 
fo ne Po pu lar; Isen ção de Pa ga men to
de Ta xa de Ins cri ção em Con cur sos
Pú bli cos; Pro gra mas Cis ter nas; Água
pa ra To dos; Bol sa Ver de (Pro gra ma de
Apoio à Con ser va ção Am bi en tal); Bol- 
sa Es ti a gem; Fo men to às Ati vi da des
Pro du ti vas Ru rais/ As sis tên cia Téc ni- 
ca e Ex ten são Ru ral; Pro gra ma Na ci o- 
nal de Re for ma Agrá ria; Pro gra ma Na- 
ci o nal de Cré di to Fun diá rio; Cré di to
Ins ta la ção; ENEM; Ser vi ços As sis ten- 
ci ais; Pro gra ma Bra sil Al fa be ti za do;
Pro gra ma de Er ra di ca ção do Tra ba lho
In fan til (Pe ti); Iden ti da de Jo vem (ID
Jo vem); Car ta So ci al.

Co mu men te os mu ni cí pi os or ga ni-
zam vi si tas às fa mí li as de bai xa ren da
pa ra que as sim pos sam in cluí-las no
Ca dÚ ni co. Po rém ca so sua fa mí lia se
en cai xe nes te per fil e vo cê não es tá ca-
das tra do na pla ta for ma, vo cê de ve rá
se di ri gir ao Cen tro de Re fe rên cia em
As sis tên cia So ci al (CRAS) do seu mu- 
ni cí pio. Além dis so pa ra que se ja pos- 
sí vel ca das trar a fa mí lia to da, é ne ces- 
sá rio que uma pes soa se res pon sa bi li- 
ze por in for mar os da dos de to dos os
mem bros. Es sa pes soa, cha ma da de
Res pon sá vel pe la Uni da de Fa mi li ar
(RF), pre ci sa:

Fa zer par te da fa mí lia, mo rar na
mes ma ca sa, ter pe lo me nos 16 anos
de ida de e ser, pre fe ren ci al men te,
mu lher; Apre sen tar seu CPF ou Tí tu lo
de Elei tor (ex ce to em ca sos de fa mí li- 
as in dí ge nas e qui lom bo las, que po- 
dem apre sen tar qual quer um dos do- 
cu men tos abai xo); Mos trar pe lo me-
nos um do cu men to de ca da mem bro
da fa mí lia (po de ser cer ti dão de nas ci- 
men to ou ca sa men to; CPF; RG; cer ti-
dão ad mi nis tra ti va de nas ci men to do
in dí ge na, RA NI; car tei ra de tra ba lho;
ou tí tu lo de elei tor); Não é obri ga tó rio
apre sen tar um com pro van te de en de-
re ço, mas, se ti ver, aju da no pre en chi- 
men to do ca das tro.

VEJA O QUE DIZ A LEI

Quanto tempo demora
para o nome sair do Serasa 

DEVEDORES DEVEM FICAR ATENTOS COM RELAÇÃO AO PRAZO

A Ter cei ra Tur ma do Su pe ri or Tri bu nal de Jus ti ça (STJ)
or de nou que o no me de de ve do res se jam ex cluí dos dos
ca das tros ne ga ti vos, lo go de pois que o ven ci men to da
dí vi da com ple tar cin co anos.  Con tu do, es sa ori en ta ção
é vá li da pa ra dí vi das co bra das em car tó rio. Já em ca so de
ações ju di ci ais, o pra zo pa ra de con tar tão lo go o con su- 
mi dor é aci o na do pe lo tri bu nal.

Sen do as sim, o STJ con de nou a Se ra sa Ex pe ri an e o
SPC a in de ni zar, por da nos mo rais e ma te ri ais, to dos os
con su mi do res que ti ve rem os da dos di vul ga dos con tra- 
ri an do es se no vo en ten di men to. A en ti da de, no en tan to,
de acor do com a ação, man ti nha o no me dos con su mi- 
do res ina dim plen tes por pra zo su pe ri or a cin co anos,
sem que ti ves se qual quer con tro le do pra zo pres cri ci o- 
nal. Por tan to, as dí vi das com os ban cos, car tões de cré- 
di to ou em prés ti mos que não fo ram pa gos, pres cre vem
em cin co anos. Além dis so, o pra zo má xi mo que o CPF e
o no me do de ve dor fi ca ne ga ti va do é de cin co anos, se- 
gun do o Có di go de De fe sa do Con su mi dor e o Có di go
Ci vil.

Re ti rar ne ga ti va ção, sig ni fi ca que as dí vi das dei xam
de exis tir?

Em bo ra o no me vol te a fi car lim po e as con sequên ci- 
as le gais se jam ou tras, a dí vi da não dei xa de exis tir e a vi- 
da fi nan cei ra se gue sen do pre ju di ca da. Ou se ja, os ju ros
con ti nu am cor ren do e o ban co con ti nua po den do co- 
brar do con su mi dor pe lo res to de sua dí vi da. Além dis so,
o seu no me, mes mo já lim po, po de rá tam bém fi car mar- 
ca do pa ra sem pre e di fi cul tar ou im pe dir ten ta ti vas fu- 
tu ras de cré di to.

Dí vi da não po de mais ser co bra da na jus ti ça?
Por fim, com o no me lim po e a dí vi da pres cri ta, a dí vi- 

da não po de mais ser co bra da na jus ti ça. O no me do
con su mi dor tam bém não po de mais ser le va do aos ser- 
vi ços de pro te ção ao cré di to de vi do àque la dí vi da.

FIQUE POR DENTRO

Regra  para aposentadoria
especial muda em 2021

PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTÁ ORIENTANDO CONTRIBUINTES

A apo sen ta do ria es pe ci al é con ce di da a quem tra ba- 
lha ex pos to a agen tes pre ju di ci ais à saú de, co mo ca lor
ou ruí do, de for ma con tí nua, em ní veis de ex po si ção aci- 
ma dos li mi tes es ta be le ci dos em le gis la ção pró pria. Es sa
ca te go ria tam bém foi in cluí da nas mu dan ças fei tas com
a re for ma da Pre vi dên cia, pro mul ga da em no vem bro de
2019, e trans for ma da na Emen da Cons ti tu ci o nal 103.
Pa ra os tra ba lha do res que já es ta vam no mer ca do, foi
cri a da uma re gra de tran si ção, que mu da a ca da ano. Ve- 
ja co mo se rá em 2021.

Há três ca te go ri as de ati vi da des, de acor do com a pe- 
ri cu lo si da de. Pa ra ca da uma, a re gra é di fe ren te. A pe ri- 
cu lo si da de mais al ta, pa ra as ati vi da des no sub so lo de
mi ne ra ções sub ter râ ne as, por exem plo, exi ge 15 anos de
con tri bui ção. O se gun do ní vel, pa ra ati vi da des de mi ne- 
ra ção fo ra da fren te de pro du ção, exi ge 20 anos de re co- 
lhi men to.

Já a ca te go ria mais abran gen te, que in clui en fer mei- 
ros, téc ni cos em rai os-X e me ta lúr gi cos, en tre ou tros,
exi ge 25 anos de con tri bui ção. Além dis so, es ses tra ba- 
lha do res pre ci sam cum prir uma pon tu a ção mí ni ma,
que é a so ma da ida de com o tem po de con tri bui ção. Os
pon tos exi gi dos au men tam a ca da ano. Em 2020, eram
66 pon tos pa ra o tra ba lha dor com 15 anos de re co lhi- 
men to; 76 pon tos pa ra a ca te go ria de 20 anos de re co lhi- 
men to; e 86 pon tos pa ra o ní vel que exi ge 25 anos de
con tri bui ção. Em 2021, a pon tu a ção so be pa ra 67, 77 e
87, res pec ti va men te.

Pa ra os ser vi do res pú bli cos fe de rais, as re gras são as
mes mas. A di fe ren ça é que exis te ape nas uma ca te go ria
de pe ri cu lo si da de, que é a que exi ge 25 anos de con tri- 
bui ção. Além dis so, é ne ces sá rio cum prir 20 anos no ser- 
vi ço pú bli co e 5 anos no car go.

São Luís, segunda-feira, 28 de dezembro de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/


oimparcial.com.br ESPORTES Samartony Martins
E-mail: samartonymartins@gmail.com 9

Convocação é do Conselho Deliberativo, que reconduziu Carlos Mendes (presidente) e
França Dias (vice) no último dia 23. Robson Paz não continuará no cargo após o dia 31

Re a pre sen ta ção

ESCOLHA

MAC elege, hoje,
novos dirigentes
NERES PINTO

O
Ma ra nhão Atlé ti co Clu be 
de ve rá ter nes ta se gun da-
fei ra uma no va di re to ria pa- 
ra ad mi nis trar o clu be no bi- 

ê nio 2021/2022. A es co lha de ve rá ser 
fei ta du ran te ses são mar ca da pa ra as 
20h,  na se de so ci al do Par que Va lé rio 
Mon tei ro, bair ro Coha ser ma, con vo- 
ca da pe lo Con se lho De li be ra ti vo, que 
re con du ziu no úl ti mo dia 23, Car los 
Men des (pre si den te) e Fran ça Di as 
(vi ce-pre si den te).  Eri vel ton Quei roz é 
o se cre tá rio-ge ral.

Con for me de ter mi na o es ta tu to, os 
no vos di ri gen tes do Con se lho Di re tor 
são es co lhi dos pe lo De li be ra ti vo. O 
atu al pre si den te, Rob son Paz, não de- 
ve rá per ma ne cer no car go. As sim, sua 
ad mi nis tra ção se en cer ra no dia 31, 
jun to com  Ro ber to Bran dão, vi ce, e 
Rob son Vas con ce los, di re tor ad mi nis- 
tra ti vo e fi nan cei ro.  Até  o fe cha men- 
to  des ta pá gi na, ne nhum con se lhei ro 
ha via ma ni fes ta do in te res se de as su- 
mir a pre si dên cia do clu be qua dri co- 
lor. Fran ça Di as, ex-pre si den te, que 
con quis tou o úl ti mo tri cam pe o na to 
ma que a no (93,94 e 95), fi gu ra co mo 
um dos mais co ta dos pa ra vol tar ao 
car go. No en tan to, em con ver sa com a 
re por ta gem de O Im par ci al, afir mou: 
“Re al men te, mi nha von ta de era um 
dia ser no va men te pre si den te do Ma- 
ra nhão, mas ho je não te nho con di ção 
fi nan cei ra pa ra as su mir ta ma nha res- 
pon sa bi li da de. Por is so, se nin guém 
acei tar a pre si dên cia,  mi nha su ges tão

Ba lan ço

MARANHÃO DEVERÁ TER NOVA DIRETORIA HOJE APÓS REUNIÃO DO CONSELHO

é pa ra que uma jun ta go ver na ti va as- 
su ma nes se pri mei ro mo men to e 
mais tar de se ja elei ta a di re to ria”,  co- 
men tou.

Fran ça sa be da re a li da de fi nan cei ra 
do clu be e das des pe sas exis ten tes, 
mas tem idei as que po dem re sul tar 
em bons fru tos e ge rar uma es ta bi li- 
da de ad mi nis tra ti va, bem co mo o res- 
ta be le ci men to do fu te bol. Su as pro- 
pos tas se rão apre sen ta das aos con se- 
lhei ros.

O atu al pre si den te ma que a no Rob- 
son Paz, dis se a O Im par ci al, que vai 
en tre gar o clu be sem dí vi das tra ba- 
lhis tas e com sa lá ri os em dia. Os dé bi- 
tos que fo ram en con tra dos da ad mi- 
nis tra ção an te ri or fo ram pa gos em 
sua gran de mai o ria. En ten de que seu 
mai or le ga do  na área ad mi nis tra ti va 
foi a im plan ta ção do pro je to de uso da 
ener gia so lar, que vai ge rar va li o sa 
eco no mia nas fi nan ças nos pró xi mos 
25 anos.

Rob son la men ta en tre gar o clu be 
na Sé rie B do Ma ra nhen se, mas afir- 
ma que fez o pos sí vel pa ra mon tar 
uma equi pe com pe ti ti va, ape sar da 
cri se fi nan cei ra. “Con se gui mos mon- 
tar uma equi pe de bons atle tas, três 
dos quais es tão ho je no Al tos-PI, um 
dos me lho res da Sé rie D. In fe liz men- 
te, fal tou tem po su fi ci en te pa ra en tro- 
sar o gru po que foi mon ta do na re ta fi-
nal. Mas, por ou tro la do, o in ves ti- 
men to fei to nas di vi sões de ba se ren-
deu bons fru tos, com a con quis ta do 
ma ra nhen se Sub-17 e da ida do Sub-
19 às  fi nais da Co pa Ma ra nhão”, ana- 
li sou.

Rob son Paz fi na li zou afir man do ter 
si do vá li da a ex pe ri ên cia de pre si dir o 
ter cei ro clu be de mai or tor ci da da ca- 
pi tal. “Va leu o apren di za do, ten tei fa- 
zer o má xi mo num ce ná rio mui to di fí- 
cil pa ra to dos os clu bes, mas só te nho 
que agra de cer àque les que co la bo ra- 
ram com nos sa ad mi nis tra ção e de se-
jar su ces so à no va di re to ria  que vem 
aí”.

PRÉ-COPA DO NORDESTE

Moto pede novo adiamento à CBF

A CBF DECIDIU ANTECIPAR PARA O DIA 5 DO MESMO MÊS, NO ESTÁDIO NHOZINHO SANTOS, LOCAL DO PRIMEIRO JOGO  DO MOTO CLUB.

O pri mei ro jo go en tre Mo to e CSA,
vá li do pe la Pré-Co pa do Nor des te, po- 
de rá ser dis pu ta do so men te no dia 15
de ja nei ro de 2021, se a Con fe de ra ção
Bra si lei ra de Fu te bol (CBF) aten der ao
pe di do do clu be ma ra nhen se. A pro- 
pos ta es tá sen do en ca mi nha da via
FMF.

O Mo to jus ti fi ca sua su ges tão em
fa ce do lon go pe río do dis tan te en tre a
da ta da pri mei ra par ti da e a se gun da,
de acor do com ta be la di vul ga da pe la
en ti da de na ci o nal. O in ter va lo se ria
in viá vel tan to téc ni ca co mo fi nan cei- 
ra men te. Mo ti vo: o Ru bro-Ne gro en- 
cer rou sua par ti ci pa ção na Sé rie D do
Bra si lei ro ain da na pri mei ra quin ze na
de de zem bro,  vai ter que re no var o
gru po e te rá pou co tem po pa ra  os
trei na men tos.

Ini ci al men te, o pri mei ro con fron to
en tre os re pre sen tan tes ma ra nhen ses
e ala go a nos  foi mar ca do pa ra o dia 8
de ja nei ro, mas pa ra aten der ao CSA,
que dis pu ta a Sé rie B do Cam pe o na to
Bra si lei ro, a CBF de ci diu an te ci par

pa ra o dia 5 do mes mo mês,  no Es tá- 
dio Nho zi nho San tos, e o se gun do pa- 
ra 26 de ja nei ro, no Rei Pe lé, em Ma- 
ceió-AL.

Com a an te ci pa ção da par ti da
anun ci a da pe la  Con fe de ra ção Bra si- 
lei ra de Fu te bol no úl ti mo dia 24, o Pa- 
pão te ria ape nas uma se ma na de pre- 
pa ra ção pa ra en fren tar o Cen tro Spor- 
ti vo Ala go a no (CSA-AL). Do no do
man do de cam po, o Mo to con si de ra-
se mais pre ju di ca do ain da,  por que já
li be rou vá ri os jo ga do res que pe di ram
pa ra dei xar o clu be  e te rá que con tra- 
tar ou tros pro fis si o nais.

Con tan do com a aju da do téc ni co
Mar ci nho, a di re to ria vai con tra tar
no vos jo ga do res, mas es tes só de ve rão
co me çar a che gar no iní cio do mês
que vem, e fi ca ri am com pou co tem- 
po pa ra trei nar. Co mo se sa be, do gru- 
po que vi nha dis pu tan do a Sé rie D já
não fa zem  par te Fla mel (meia), Fer- 
ron, Mardony e Wesley (de fen so res);
El der Ri bei ro (vo lan te) e Wál la ce Li ma
(ata can te).  Jeff Sil va, no en tan to, por

ser um atle ta que atua em vá ri as po si-
ções, se rá con vi da do a per ma ne cer e
de ve rá acei tar.

Um dos mai o res de sa fi os do Mo to
nes ta épo ca do ano é a di fi cul da de fi- 
nan cei ra. O clu be en cer rou a tem po- 
ra da com a mai or par te dos sa lá ri os
dos jo ga do res em dia, mas ne ces si ta
de re cur sos pa ra mon ta gem de um ti- 
me ca paz de en ca rar o CSA, uma equi- 
pe que vem se des ta can do na Se gun- 
do na, in clu si ve dis pu tan do uma das
qua tro va gas à di vi são de eli te do fu te-
bol bra si lei ro no pró xi mo ano.

Após a par ti ci pa ção na Sé rie D, o
Mo to tem vol ta aos trei nos pro gra ma- 
da pa ra es ta se gun da-fei ra, quan do
ini ci a rá o pe río do de pre pa ra ção pa ra
o pri mei ro jo go con tra o CSA-AL. A
co mis são téc ni ca co man da da por
Mar ci nho Guer rei ro vai  co me çar as
ati vi da des  com trei nos fí si cos, téc ni- 
cos e tá ti cos, vi san do,  en con trar, em
se gui da, uma for ma ção ti tu lar.

 Ozil de saí da

EXPECTATIVA

Miguel Ramirez
comandará o Inter

O ESPANHOL MIGUEL RAMIREZ VAI TREINAR O INTERNACIONAL

Apa la vra do com Ales san dro Bar cel los, pre si den te
elei to do In ter na ci o nal, o es pa nhol Mi guel Án gel Ra mí- 
rez pin ta co mo o prin ci pal fa vo ri to pa ra di ri gir o Co lo ra- 
do em 2021. Em en tre vis ta pa ra a mí dia de seu país, o
trei na dor já co men ta a ex pec ta ti va que vi ve an tes mes- 
mo de ser anun ci a do ofi ci al men te.

“Tem es sas bor bo le tas no estô ma go pe la in cer te za,
mas ve jo es se sal to mais co mo uma opor tu ni da de do
que co mo uma ame a ça, pa ra se guir ex plo ran do os meus
li mi tes. Se o fu te bol pro fis si o nal me diz que não es tou
pre pa ra do, vou atrás de ou tra coi sa. Não te nho me do do
fra cas so. Sem pre pen so que ve nho de uma ilha mui to
bo ni ta, e o pi or que po de acon te cer é vol tar e vi ver nes se
pa raí so”, dis se Ra mí rez ao jor nal El País, da Es pa nha.

de pois de en cer rar o seu con tra to com o In de pen di- 
en te del Val le, de on de saiu com sta tus de ído lo, Ra mí rez
pas sa o pe río do de fes tas em seu país. Jun to com sua co- 
mis são téc ni ca, o trei na dor de ve em bar car ao Bra sil em
ja nei ro. Ele as su me o clu be no lu gar de Abel Bra ga, que
foi cha ma do pa ra as su mir a equi pe após a saí da de Edu- 
ar do Cou det.

Com o tra ba lho de des ta que re a li za do na equi pe
equa to ri a na, Mi guel Án gel Ra mí rez foi es pe cu la do por
Fla men go e Pal mei ras, mas de ci diu não in ter rom per o
tra ba lho em seu an ti go clu be. Pe lo In de pen di en te del
Val le, o jo vem trei na dor de 36 anos con quis tou a Co pa
Sul-Ame ri ca na de 2019.

EMPRÉSTIMO

Arsenal cogita Vinícius
Júnior em seu elenco

VINICÍUS JUNIOR NA MIRA DO ARSENAL EM JANEIRO DE 2021.

De pois de um iní cio de tem po ra da de cep ci o nan te, o
Ar se nal bus ca re for çar o seu ata que. De acor do com o
jor nal in glês The Sun, os Gun ners de se jam con tar com
Vi ni cius Jr, do Re al Ma drid, por em prés ti mo ain da em
ja nei ro de 2021.

Até o mo men to, o Ar se nal tem ape nas 12 gols mar ca- 
dos em 14 jo gos do Cam pe o na to In glês, amar gan do a
15ª co lo ca ção. Vi ni cius Jr é bem ava li a do in ter na men te
des de a tem po ra da pas sa da, quan do a equi pe ain da era
co man da da por Unai Emery. No en tan to, o Re al Ma drid
sem pre bre cou ne go ci a ções.

Vi ni cius Jr vi veu óti mos mo men tos pe los me ren gues,
po rém ain da não é con si de ra do ti tu lar ab so lu to por Zi- 
da ne. Até o mo men to, o bra si lei ro so ma 19 par ti das na
tem po ra da, com três gols mar ca dos.

Por ou tro la do, quem es tá pres tes a dei xar o Ar se nal é
Me sut Ozil. O meia, que não atua des de mar ço, não faz
par te dos pla nos de Mi kel Ar te ta e tem ape nas mais seis
me ses de con tra to jun to aos in gle ses. De acor do com o
jor nal ale mão Bild, o jo ga dor já se reu niu com o Fe ner- 
ba che, da Tur quia, e es tá pró xi mo de as si nar o pré-con- 
tra to.

São Luís, segunda-feira, 28 de dezembro de 2020
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Encontro que acontece no Monte Castelo vai reunir 35 mestres do tambor de crioula
com suas toadas antigas deixadas pelos antepassados e ouvir também novas toadas 

CULTURA POPULAR

Festival reúne cantadores
de tambor de crioula

O
can to e a ba ti da do tam bor 
vão eco ar na ilha de São Luís 
na úl ti ma se ma na do ano. 
Nes ta ter ça-fei ra, 29/12, se- 

rá re a li za do o Fes ti val de Can ta do res 
de Tam bor de Cri ou la de São Luís. O 
even to foi con tem pla do pe la lei Al dir 
Blanc, por meio da Se cre ta ria de Es ta- 
do da Cul tu ra do Ma ra nhão. A re a li za- 
ção é do Ins ti tu to de De sen vol vi men- 
to Hu ma no e de Pro te ção Am bi en tal 
(IDH PA) com o apoio da Fe de ra ção de 
Tam bor de Cri ou la do Ma ra nhão (Fe- 
tac ma). A co or de na ção e di re ção ar- 
tís ti ca é do po e ta, com po si tor e pre si- 
den te da Fe tac ma, Pau li nho Di ma ré.

O en con tro dos can ta do res se rá na 
qua dra po li es por ti va do Cen tro de 
En si no Bar bo sa de Go dois, no bair ro 
Mon te Cas te lo, ado tan do to dos pro- 
ce di men tos de se gu ran ça co mo o uso 
de más ca ras, dis tan ci a men to e li mi ta- 
ção de pes so as em ra zão do pe río do 
pan dê mi co da co vid-19. Por is so, o 
fes ti val se rá “on-li ne”, com trans mis- 
são a par tir das 19h, pe lo ca nal do pro- 
je to ‘Ins pi re e Co mu ni que’ no 
YouTube. O ca nal foi cri a do pe la Ins- 
pi rar Ino va ção e Co mu ni ca ção pa ra 
com par ti lhar ex pe ri ên ci as, co nhe ci- 
men tos e ações ins pi ra do ras, a exem- 
plo do Fes ti val de Can ta do res de Tam- 
bor de Cri ou la, que vi sa a va lo ri za ção, 
a pre ser va ção e a di fu são de uma das 
mai o res ma ni fes ta ções da cul tu ra po- 
pu lar ma ra nhen se.

E que ini ci a ti va ins pi ra do ra! O fes- 
ti val vai reu nir em São Luís, pe la pri- 
mei ra vez, 35 can ta do res, os mes tres 
da can to ria, além de co rei ros e co rei-

    Ser vi ço:

FESTIVAL DE CANTADORES DE TAMBOR DE CRIOULA  CONTEMPLADO PELA ALDIR BLANC

ras do Tam bor de Cri ou la do Ma ra- 
nhão, ma ni fes ta ção con si de ra da Pa- 
trimô nio Ima te ri al da Cul tu ra Bra si- 
lei ra. De acor do com Pau li nho Di ma- 
ré, que tam bém é pre si den te da Fe tac- 
ma e fun da dor do Tam bor de Cri ou la 
Um De grau de San ta Lu zia, o ma pe a- 
men to e re gis tro dos can ta do res de 
São Luís é mui to im por tan te não só 
pe lo seu va lor his tó ri co, mas tam bém 
pe la apren di za gem e pro du ção de co- 
nhe ci men tos de sen vol vi dos e re pas- 
sa dos de ge ra ção em ge ra ção ao lon go 
do tem po, bem co mo pe los seus ele- 
men tos tra di ci o nais que se per pe tu a- 
ram na for ma ção da nos sa iden ti da de 
cul tu ral ma ra nhen se. “Um fes ti val co- 
mo es te é mui to en ri que ce dor e dei xa 
um acer vo pa ra as atu ais e fu tu ras ge- 
ra ções. Va mos fa zer o en con tro de 35 

mes tres do tam bor de cri ou la com su- 
as to a das an ti gas dei xa das por nos sos 
an te pas sa dos e ou vir tam bém no vas 
to a das. Por is so o fes ti val tem um va-
lor his tó ri co e pro por ci o na a trans-
mis são de co nhe ci men tos e per pe tu- 
a ção da iden ti da de cul tu ral ma ra- 
nhen se”, des ta ca o co or de na dor e di- 
re tor ar tís ti co do even to.

O Quê: Fes ti val de Can ta do res de 
Tam bor de Cri ou la do Ma ra nhão

Quan do: 29 de de zem bro, às 19h
On de: Qua dra Po li es por ti va do 

Cen tro de En si no Bar bo sa de Go dóis 
(Mon te Cas te lo)

Trans mis são: ao vi vo pe lo You Tu be 
no ca nal Ins pi re e Co mu ni que

HISTÓRIA

Pesquisa sobre sambaquis é publicada em guia

SAMBAQUI  DE PANAQUATIRA COMPÕE  O E-BOOK  LANÇADO PELA  SOCIEDADE  BRASILEIRA DE CIÊNCIA DO  SOLO.

“Ca rac te ri za ção de um per fil de so- 
lo e de ce râ mi cas ar que o ló gi cas do
Sam ba qui de Pa na qua ti ra, mu ni cí pio
de São Jo sé de Ri ba mar, MA” é o tí tu lo
do ca pí tu lo que com põe o e-bo ok
“Guia de cam po da XI II Reu nião Bra- 
si lei ra de Clas si fi ca ção e Cor re la ção
de So los: RCC do Ma ra nhão”, de sen- 
vol vi do por  Arkley Mar ques Ban dei ra,
pro fes sor do De par ta men to de Oce a- 
no gra fia e Lim no lo gia da Uni ver si da- 
de Fe de ral do Ma ra nhão;  Re na to Akio
Ike o ka e Car los Ro ber to Ap po lo ni, do- 
cen tes da Uni ver si da de Es ta du al de
Lon dri na (UEL); e Wen ces lau Ge ral- 
des Tei xei ra, pes qui sa dor da Em pre sa
Bra si lei ra de Pes qui sa Agro pe cuá ria
(Em bra pa) So los. O guia foi lan ça- 
do pe la So ci e da de Bra si lei ra de Ci ên- 
cia do So lo (SBCS) no dia 4 de de zem- 
bro, em co me mo ra ção ao Dia Mun di- 
al dos So los, e es tá di vi di do em 23 ca- 
pí tu los que apre sen tam a ca rac te ri za- 
ção ge o am bi en tal do Ma ra nhão, par- 
tin do da des cri ção dos per fis de so lo,
bem co mo o re sul ta do de di ver sas

pes qui sas co li ga das re a li za das nos so- 
los ava li a dos.

Va le des ta car que es te ma te ri al é
fru to da XI II Reu nião Bra si lei ra de
Clas si fi ca ção e Cor re la ção de So los
(RCC), que ocor reu em ou tu bro de
2019, no Ma ra nhão, que te ve o in tui to
de con tri buir pa ra o apri mo ra men to
do Sis te ma Bra si lei ro de Clas si fi ca ção
de So los (SiBCS), co mo tam bém a am- 
pli a ção de co nhe ci men to so bre os so- 
los do Ma ra nhão, re pre sen ta do por
três bi o mas — Amazô nia, Cer ra do e
Ca a tin ga — e di ver sos am bi en tes de
tran si ção, além de cam pos inun dá- 
veis, res tin gas e man gue zais. Con fi ra
a en tre vis ta con ce di da pe lo pes qui sa- 
dor Arkley Mar ques Ban dei ra, co or de- 
na dor do Ob ser va tó rio Cul tu ral do
Ma ra nhão, à Di re to ria de Co mu ni ca- 
ção (DCom) da Su pe rin ten dên cia de
Co mu ni ca ção e Even tos (SCE) da UF- 
MA pa ra fa lar so bre sua pes qui sa. Ele
tam bém é pro fes sor dos Pro gra mas
de Pós-Gra du a ção em Cul tu ra e So ci- 
e da de (PG Cult) UF MA e em De sen- 

vol vi men to e Meio Am bi en te (Pro de-
ma) da UF MA, in te gran te da So ci e da-
de de Ar que o lo gia Bra si lei ra (SAB) e
mem bro fun da dor da Ca sa da Me mó- 
ria do Ins ti tu to do Eco mu seu do Sí tio
do Fí si co, em São Luís.  O con vi te pa ra
par ti ci par do Guia veio dos pró pri os
or ga ni za do res da XI II Reu nião Bra si- 
lei ra de Clas si fi ca ção e Cor re la ção de
so los, que ocor reu no Ma ra nhão em
ou tu bro de 2019. Na que le con tex to, a
ideia era ana li sar a pos si bi li da de de
in clu são das ter ras pre tas exis ten tes
em sí ti os ar que o ló gi cos de no mi na-
dos de Sam ba quis — an ti gas áre as
ocu pa das por po pu la ções que vi vi am
pró xi mas às prai as e es tuá ri os, que se
ca rac te ri za por um amon to a do de ca- 
ra pa ças de con chas de mo lus cos e ou- 
tros ves tí gi os ar que o ló gi cos — co mo
um so lo an tró pi co, ou se ja, um so lo
que foi for ma do pe la ati vi da de hu ma-
na em lon ga du ra ção, co mo o ma ne jo
de áre as ve ge ta das, ro ças, cul ti vos,
quei ma das, des car tes de ma té ri as or- 
gâ ni cas, en tre ou tras ações.
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SEMA lança concurso
de fotografia ambiental

INSCRIÇÕES  DO CONCURSO SEGUEM ATÉ 15 DE JANEIRO DE 2021

O edi tal do I Con cur so de Fo to gra fia Am bi en tal com a
te má ti ca “Águas do Ma ra nhão – Re cur sos e Uso” foi lan- 
ça do pe la Se cre ta ria de Es ta do do Meio Am bi en te e Re- 
cur sos Na tu rais (SE MA). As ins cri ções ini ci a ram no dia
15 de de zem bro des te ano e se guem até 15 de ja nei ro de
2021, de for ma gra tui ta, atra vés do si te da SE MA.

O con cur so é aber to à po pu la ção re si den te no Ma ra- 
nhão e tem co mo ob je ti vo a ga ran tia de en vol vi men to
so ci al nos es for ços em prol da con so li da ção do Pla no
Es ta du al de Re cur sos Hí dri cos do Ma ra nhão
(PERH/MA), fer ra men ta im por tan te pa ra a de fi ni ção de
po lí ti cas pú bli cas de ges tão di an te do re co nhe ci men to
de di fe ren tes olha res so bre es te re cur so na tu ral.

Ca da par ti ci pan te po de rá en vi ar até du as fo to gra fi as
de sua au to ria, con si de ran do to dos os sub te mas pre sen- 
tes no edi tal. O con cur so es tá aber to tan to pa ra fo tó gra- 
fos pro fis si o nais quan to ama do res, com fo to gra fi as fei- 
tas em qual quer ti po de equi pa men to. Os prê mi os se rão
des ti na dos aos ven ce do res dos três pri mei ros lu ga res. 

O 1° co lo ca do ga nha rá uma Go Pro He ro 7 Black – a
Pro va d’Água com Ba te ria; o 2° uma Smart TV LED 32″
LG e o 3° lu gar um Ta blet Sam sung Galaxy Tab A. A di vul- 
ga ção dos re sul ta dos se rá no dia 22 de ja nei ro. Já a pre- 
mi a ção, acon te ce rá no dia 30 de ja nei ro, no Par que Es ta- 
du al Sí tio do Ran ge dor, às 17h. As fo to gra fi as pre mi a das
po de rão fa zer par te de uma ex po si ção iti ne ran te, que
per cor re rá even tos pro mo vi dos pe la Se cre ta ria de Es ta- 
do do Meio Am bi en te e Re cur sos Na tu rais (SE MA) no
Es ta do do Ma ra nhão, além de ou tros lo cais es co lhi dos a
cri té rio da SE MA.

Sítios foram escavados
ao longo de 15 anos

PEDRAS  ENCONTRADAS NO SAMBAQUI FORAM ESTUDADAS

So los an tró pi cos já eram co nhe ci dos por to da a
Amazô nia Bra si lei ra, são de no mi na dos de Ter ras Pre tas
de Ín dio. No ca so dos sam ba quis, ape sar de exis ti rem
ter ras pre tas, a com po si ção e a for ma ção são di fe ren tes,
in clu si ve, pe lo fa to de o ti po de sí tio ar que o ló gi co tam- 
bém ser di fe ren te. Di an te dis so, um gru po de pro fis si o- 
nais que es tu dam so los, co mo geó lo gos, ge o mor fó lo gos,
pe dó lo gos, bo tâ ni cos, agrô no mos, geó gra fos, pa le o cli- 
ma tó lo gos e ar queó lo gos, se reu ni ram em tor no do
Sam ba qui da Pa na qua ti ra, em São Jo sé de Ri ba mar, pa ra
ava li ar, dis cu tir e de li be rar se o so lo de sam ba quis po de- 
ria en trar no Guia Bra si lei ro de Clas si fi ca ção e Cor re la- 
ção de So los. A ter ra pre ta de sam ba quis tam bém é con- 
si de ra da um ti po de so lo, co mo ou tro qual quer for ma do
pe la na tu re za, e jun ta-se a ter ra pre ta de ín dio co mo
mais um an tro pos so lo no Bra sil.

A pes qui sa em sam ba quis no Ma ra nhão já vem sen do
con du zi da por mim des de 2005. Vá ri os sí ti os fo ram es- 
ca va dos ao lon go de 15 anos, co mo o Sam ba qui do Ba- 
can ga, que re sul tou em uma da ta de ocu pa ção ini ci al
em tor no de 6.600 anos atrás, uma das mais an ti gas do
Bra sil ou o Sam ba qui Vi nhais Ve lho, que foi es ca va do
quan do ocor reu a cons tru ção da Via Ex pres sa, e, qua se
to dos os di as, mi lha res de pes so as pas sam na área on de
vi ve ram po vos pes ca do res e co le to res de ma ris cos, há
qua se 3 mil anos.

No ca so es pe cí fi co do Guia de So los, fui con ta ta do
por re pre sen tan tes do Con gres so no Ma ra nhão, pes qui- 
sa do res da UF MA, Uni ver si da de Es ta du al do Ma ra nhão
(UE MA), Em bra pa So los, que pro pu se ram uma vi si ta
téc ni ca em al guns sam ba quis, pa ra que, pos te ri or men- 
te, to do o co mi tê en vol vi do na Reu nião de Clas si fi ca ção
e Cor re la ção de So los pu des se es tu dar e ava li ar a pos si- 
bi li da de de in clu são da ter ra pre ta de sam ba quis da lis ta
bra si lei ra de so los

São Luís, segunda-feira, 28 de dezembro de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/

