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Quatro pessoas são atropeladas na praia de Panaquatira

PÁGINA 10

Bandidos invadem
fazenda e executam
casal e filho no
interior do Maranhão

Delegado Bardal é
condenado a mais
10 anos de cadeia por
peculato e concussão

As três vítimas teriam sido mortas por
homens encapuzados em uma fazenda.
José Gregório Pereira, Maria José Lima e
o filho de 13 anos podem ter sido alvos
de execução. PÁGINA 10

A Justiça condenou o ex-titular
da Superintendência Estadual de
Investigações Criminais (Seic), da Polícia
Civil do Maranhão, Tiago Mattos Bardal,
pelos crimes de peculato e concussão. .
PÁGINA 0

Gasolina e Diesel ficam
mais caros a partir de hoje
A Petrobras anunciou, nesta segunda-feira (28/12), um novo reajuste nos combustíveis. A gasolina terá aumento de 5% e o diesel, de 4%.
Os novos valores passam a vigorar nesta terça-feira (20/12), nas refinarias da estatal. O último reajuste havia sido em 16 de dezembro
PÁGINA 2

Prefeito entrega mais um casarão no Centro

O que você tem a agradecer em 2020?
E em 2020, em plena pandemia da covid-19, com tudo o que este ano,
que está chegando ao fim, representa, os sentimentos de muitos podem
estar confusos quanto ao praticar e receber a gratidão. PÁGINA 7

O casarão, antiga sede da Secretaria de Habitação, passou por ampla reforma
e readequação. Foi reformada a fachada, é o revestimento de azulejos coloniais que compõem um mosaico de aproximadamente 800 peças. PÁGINA 6

EFEITOS DA COVID-19

Ministro da Saúde afirma que Brasil tem
contrato com cinco laboratórios de vacinas
PÁGINA 2

Começa o festival de
jazz e blues de São
José de Ribamar
Iniciou ontem (28), a programação da quarta edição de São José de
Ribamar Festival com grandes shows de artistas do Maranhão, selecionados pela curadoria do festival
e que serão exibidos pelo Youtube
(Lençóis Festival). PÁGINA 12

TEMPO E TEMPERATURA

Grávidas são mais suscetíveis à depressão
Um dos problemas enfrentados por grande parte da população durante a
pandemia da covid-19 é a interrupção de um hábito saudável: a prática de atividades físicas. Essa mudança na rotina pode gerar efeitos negativos à saúde,
principalmente para grupos de indivíduos que mais precisam dos ganhos imediatos proporcionados pelos exercícios, como as gestantes. PÁGINA 5

da esperança
BASTIDORES
APARTE A injeção
Transparentes
O ano de 2020 já acabou, mesmo faltando três dias para a chegada de
2021. Aliás, o ano infectado do coronavírus é para ser esquecido pela humanidade, cuja história o registra como uma tragédia não anunciada.

Sampaio x CSA tem
equilíbrio de forças
Até aqui, as duas equipes atuaram 31 vezes. O time alagoano tem
uma vitória a mais (14 a 13), porém, há uma igualdade em número de empates, seis para cada lado.
PÁGINA 11
TÁBUA DE MARÉ
TER 29.12.2020
00H34 ................ 0.9M
06H36 ................ 5.4M
12H32 ................ 1.1M

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

2

George Raposo
E-mail: gdinamite@gmail.com

POLÍTICA

oimparcial.com.br

São Luís, terça-feira, 29 de dezembro de 2020

VACINA

STF

Fux exonera secretário
que pediu vacinas

Pazuelloafirmaquehá
contratocomcincovacinas

Marco Polo Dias Freitas solicitou a Fundação Oswaldo Cruz uma reserva de vacina para
sete mil funcionários do Supremo Tribunal Federal

O

presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz
Fux, exonerou do cargo o
secretário de Serviços Integrados de Saúde da Corte, Marco Polo
Dias Freitas, servidor que teria sido
responsável pelo pedido feito à Fundação Oswaldo Cruz de ‘reserva’ de
vacinas contra a covid-19 para 7 mil
funcionários da Corte. Fux diz que
Freitas enviou o documento à Fiocruz
sem seu conhecimento.
Como mostraram os repórteres Rafael Moraes Moura e Fabiana Cambricoli, o STF alegou, no documento à Fiocruz, que a reserva das vacinas permitiria a ‘destinação de equipamentos públicos de saúde para outras pessoas, colaborando assim com a Política Nacional de Imunização’.
“Considerando se tratar de um produto novo e ainda não autorizado pela Anvisa, gostaria de veriﬁcar a possibilidade de reserva de doses da vacina
contra o novo coronavírus para atender a demanda de 7.000 (sete mil) pessoas”, escreveu o diretor-geral do STF,
Edmundo Veras dos Santos Filho, em
documento assinado no dia 30 de novembro. O ofício dizia ainda que a Secretaria de Serviços Integrados de
Saúde – SIS ﬁcaria responsável pela
realização da campanha de vacinação.
No entanto, em resposta enviada à
Corte na quarta-feira, 23, a Fiocruz
negou o pedido apontando ainda que
não possui autonomia ‘nem para dedicar parte da produção’ para a imunização de seus próprios servidores. O

MINISTRO DA SAÚDE, EDUARDO PAZUELLO

O PRESIDENTE DO SUPREMO, LUIZ FOX , REPROVOU ATITUDE DO SECRETÁRIO
Superior Tribunal de Justiça fez um
pedido semelhante à fundação, o qual
também foi negado.
O pedido gerou reação de ministros, como o decano, Marco Aurélio
Mello, que disse ao Estadão estar “envergonhado” com a solicitação do tribunal. Na mesma linha, o relator da
Lava Jato no STF, ministro Edson Fachin, aﬁrmou: “Considero fora de propósito qualquer iniciativa que neste
momento não siga as orientações das
autoridades sanitárias.”
À TV Justiça, o presidente do STF, Luiz
Fux, havia defendido o pedido. Na
ocasião, o ministro sustentou que

uma das preocupações é não parar
instituições fundamentais do Estado,
de todos os Poderes, compostas por
homens e mulheres que “já têm uma
certa maturidade”.
“Nós por exemplo pedimos, de toda forma educada, ética, um pedido
dentro das possibilidades quando todas as prioridades forem cumpridas
de que também os tribunais superiores tenham meios para trabalhar. E
para isso precisa vacinar. Não adianta
vacinar os ministros e não vacinar os
servidores. A difusão da doença seria
exatamente a mesma”, aﬁrmou o ministro.

O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, reforçou neste domingo (27/12), que o início da vacinação contra a
covid-19 no Brasil deve ocorrer no ﬁnal de janeiro, com
a possibilidade de uso de vacinas em caráter emergencial. O general estima que a imunização em massa, com
vacinas registradas, deve começar em fevereiro.
“A previsão é que agora em janeiro, mais para o ﬁnal,
nós já tenhamos alguma disponibilização de vacina, algumas em caráter emergencial ainda, mas a vacinação
com quantidade e com os registros necessários para vacinação em massa a partir de fevereiro. Então as previsões são essas. Nós temos contratos ﬁrmados com quatro a cinco laboratórios e eles vão nos dando toda essa
cronologia”, indicou o ministro durante entrevista ao
programa Brasil em Pauta, da TV Brasil.
Apesar de declarar que os contratos para a compra de
vacinas foi ﬁrmado com quatro a cinco laboratórios, oﬁcialmente, o Ministério da Saúde só divulgou o contrato
com a AstraZeneca e a Universidade de Oxford e a adesão à iniciativa Covax Facility para a compra de imunizantes contra o novo coronavírus.
Na última semana, o secretário de Vigilância em Saúde, Arnaldo Medeiros, disse que as tratativas com o Instituto Butantan, para compra de doses da vacina CoronaVac, e com a candidata da Pﬁzer serão concluídas em
“questão de dias”. No entanto, nenhum comunicado
oﬁcial foi divulgado pela pasta.
Ainda em entrevista ao programa Brasil em Pauta, da
TV Brasil, Pazuello garantiu que a vacina será distribuída igualitariamente dentro da proporcionalidade dos
estados, independentemente da quantidade comprada.
“Todos os estados receberão a vacina simultaneamente
dentro da proporção de população”, aﬁrmou.

PROVISÓRIO

PETROBRÁS

União Europeia aprova acordo pós-Brexit

Gasolina e Diesel
ficam mais caros hoje

REAJUSTE SERÁ DE 5% PARA GASOLINA E 4% PARA O DIESEL

O PRIMEIRO MINISTRO DO REINO UNIDO, BORIS JOHNSON, ESTÁ A FRENTE DAS NEGOCIAÇÕES COM A UNIÃO EUROPEIA
Os 27 países da União Europeia
(UE) autorizaram nesta segunda-feira
(28) a aplicação provisória do acordo
comercial pós-Brexit com o Reino
Unido a partir de 1o de janeiro, à espera da ratiﬁcação parlamentar formal
em Londres e Bruxelas. “Os embaixadores da UE aprovaram de forma unânime a aplicação provisória do acordo
de Comércio e Cooperação entre UE e
Reino Unido em 1º de janeiro”, anunciou no Twitter o porta-voz da presidência alemã do bloco para a Comissão de Representantes Permanentes
(COREPER II), Sebastian Fischer. A
aprovação por escrito da autorização
provisória acontecerá hoje às 11h de
Brasília. A intenção dos representantes permanentes é permitir que o texto (de mais de 1.200 páginas) seja publicado no Diário Oﬁcial da UE o mais
rápido possível, provavelmente na
quinta-feira. No Twitter, o primeiroministro britânico, Boris Johnson,
anunciou que teve uma conversa com
o presidente do Conselho Europeu,
Charles Michel, e que ambos destacaram que o acordo é “um novo ponto
de partida” para a relação bilateral.
“Esperamos a ratiﬁcação formal do
acordo e poder trabalhar em priorida-

No dia 1o de janeiro, o Reino Unido
sairá deﬁnitivamente do mercado comum e da união alfandegária da UE.
O acordo estabelece as normas que
Pescadores ‘traídos’
Um representante dos pescadores administrarão a partir desta data as
britânicos manifestou nesta segunda- relações comerciais entre as partes.
feira sentir-se “traído” depois do acor- Do lado britânico, o Parlamento podo comercial pós-Brexit. Andrew Loc- deria ratiﬁcar o acordo ainda esta seker, presidente da federação nacional mana, provavelmente na quarta-feira.
de organizações de pescadores, de- No Parlamento britânico, a aprovação
clarou que estão em uma situação “pi- do acordo não deve, a princípio, apreor” que antes. “Estou furioso, decepci- sentar diﬁculdades, graças à maioria
onado e me sinto traído. Boris John- conservadora de Johnson e ao apoio
son nos prometeu os direitos [de pes- anunciado ao texto por parte da opoca] sobre todas as espécies que na- sição trabalhista. O Parlamento Eurodam em nossa área econômica exclu- peu, no entanto, já havia advertido
siva e temos apenas uma fração”, dis- que só teria condições de ratiﬁcar forse à BBC, denunciando a promessa malmente qualquer acordo antes de
não cumprida do primeiro-ministro 1o de janeiro se recebesse o texto até
de recuperar o controle absoluto das 20 de dezembro. Como o prazo não foi
águas britânicas. No sábado, a primei- cumprido, o Parlamento se propõe a
ra-ministra escocesa Nicola Sturgeon, submeter o acordo à votação de ratiﬁlíder dos independentistas do SNP, cação em fevereiro de 2021, provaveltambém acusou o governo conserva- mente no dia 23, e por isso era urgente
dor de Boris Johnson de ter “traído no- aprovar a aplicação provisória do travamente os pescadores escoceses”. tado. Em um comunicado divulgado
“As promessas que eles sabiam que nesta segunda-feira, o Parlamento
não poderiam cumprir foram quebra- Europeu destaca que o caráter provisório da aplicação do acordo “não
das”, tuitou Sturgeon.
constitui um precedente nem reabre
acordos assumidos entre as partes”.
Ratiﬁcação parlamentar
des compartilhadas”, destacou o chefe de Governo britânico.

A Petrobras anunciou, nesta segunda-feira (28/12),
um novo reajuste nos combustíveis. A gasolina terá aumento de 5% e o diesel, de 4%. Os novos valores passam
a vigorar nesta terça-feira (20/12), nas reﬁnarias da estatal. O último reajuste havia sido em 16 de dezembro.
Segundo a Petrobras, com o aumento de 5%, o preço
médio da gasolina para as distribuidoras passou a ser de
R$ 1,84 por litro. No acumulado do ano, a redução do
preço é de 4,1 %. Com a elevação de 4%, o preço médio
do diesel da Petrobras para as distribuidoras passou a
ser de R$ 2,02 por litro. No acumulado do ano, a redução
do valor do combustível é de 13,2 %.
De acordo com Paulo Tavares, presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Combustíveis e de Lubriﬁcantes do Distrito Federal (Sindicombustíveis-DF), o
impacto nas bombas será de R$ +0,0779 por litro de diesel e de R$+0,0867 por litro de gasolina. “O aumento é linear em todas as praças”, aﬁrmou.
Em 2020, a gasolina já sofreu 41 reajustes, sendo 20
aumentos e 21 reduções. O diesel teve 32 reajustes, sendo 17 elevações e 15 cortes no preço. Segundo a Petrobras, os valores praticados têm como referência os preços de paridade de importação e, desta maneira, acompanham as variações do valor do produto no mercado
internacional e da taxa de câmbio, para cima e para baixo.
“Importante ressaltar que o preço do diesel e da gasolina vendidos na bomba do posto revendedor é diferente do valor cobrado nas reﬁnarias pela Petrobras. Até
chegar ao consumidor são acrescidos tributos federais e
estaduais, custos para aquisição e mistura obrigatória
de biocombustíveis pelas distribuidoras, além das margens brutas das companhias distribuidoras e dos próprios postos revendedores de combustíveis”, acrescentou a companhia.
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São Luís, terça-feira, 29 de dezembro de 2020

NAVAS LEIS

Edivaldo desburocratiza
advocacia com5leis
O prefeito de São Luís Edivaldo Holanda Junior sancionou cinco leis que
desburocratizam acesso de advogados a processos e procedimentos administrativos

O

prefeito Edivaldo Holanda
Junior recebeu em seu gabinete, nesta segunda-feira
(28), uma comitiva da Ordem dos Advogados do Brasil Secional do Maranhão (OAB/MA) para a
sanção de cinco leis municipais que
desburocratizam o acesso de advogados para o acompanhamento de processos e procedimentos administrativos e concede à OAB/MA vaga no
Conselho do Tribunal Administrativo
de Recursos Fiscais no Município de
São Luís.
“Ao longo de nossa gestão, implementamos políticas para diminuir a
burocracia na administração municipal. Estas leis são mais uma importante contribuição neste processo. Com
isso, a população tem acesso mais fácil aos serviços e procedimentos e suas demandas também são resolvidas
de forma mais ágil. Além disso, ao longo de toda a minha gestão, mantive
aberto o diálogo entre a Prefeitura e os
demais órgãos, entidades e instituições que contribuem para o desenvolvimento da nossa cidade como é o caso da OAB”, disse o prefeito Edivaldo.
Estiveram reunidos com o prefeito
Edivaldo o presidente da OAB Maranhão, Thiago Diaz, acompanhado do
presidente da Comissão de Acompanhamento ao Legislativo, Rômulo
Chagas, e do membro da Comissão de
Prerrogativas, Bruno Diaz, além do
ex-procurador-geral do Município,
Marcos Braide.
Para o presidente da OAB Maranhão, Thiago Diaz, as novas leis favorecem o exercício proﬁssional da advocacia no âmbito da administração

O PREFEITO RECEBEU UMA COMITIVA DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO MARANHÃO
municipal.
Marcos Braide, que participou ativamente desde a idealização até a
concretização das leis municipais,
que agora, garantem mais direitos aos
advogados maranhenses, agradeceu
ao prefeito Edivaldo, ao presidente da
Câmara Municipal, Osmar Filho, e ao
presidente da OAB-MA, Tiago Diaz,
pelo o apoio à causa. “Estou muito feliz de ter contribuído para a criação
dessas leis que são importantes para a
classe e com sanção das mesmas pelo
prefeito Edivaldo”, disse o advogado
Marcos Braid.
LEIS
A Lei Municipal Nº 6.866/2020 assegura aos advogados o exame de autos de processos administrativos, físicos ou digitais, ﬁndos ou em andamento, mesmo sem procuração,
quando não estiverem sujeitos a sigilo
ou segredo de justiça, em qualquer órgão a Administração Municipal.
Já a Lei Municipal Nº 6.867/2020 al-

tera a Lei Municipal Nº 6.289/2017,
para incluir vaga à OAB Maranhão no
Tribunal Administrativo de Recursos
Fiscais de São Luís. Assim, OAB fará
parte da composição, tendo assento
nesse tribunal de segunda instância.
A Lei Municipal Nº 6.868/2020 dispõe sobre a contagem dos prazos processuais somente em dias úteis em
procedimentos administrativos e prevê a suspensão da contagem dos prazos no período compreendido entre
20 de dezembro e 20 de janeiro.
A lei Nº 6.869/2020 determina que a
autenticação de documentos necessários à prestação do serviço seja feito
pelo próprio advogado constituído
sem a exigência de reconhecimento
de ﬁrma, salvo em casos de dúvidas.
A última lei é a Nº 6.870/2020, que
estabelece o atendimento prioritário
aos advogados que estiverem representando os interesses de seus clientes junto às repartições da administração pública municipal.

A injeção da esperança
O ano de 2020 já acabou, mesmo faltando três dias para a chegada de 2021. Aliás, o ano infectado do coronavírus é para ser esquecido pela humanidade, cuja história o registra como uma tragédia não anunciada. Poucos foram aqueles que têm algo importante a comemorar – exceto os que escaparam da morte, os que
ganharam absurdamente dinheiro fácil com a venda de produtos
de alimentos e remédios, os médicos e enfermeiros que salvaram
milhões de vidas, os cientistas que descobriram as vacinas e os
políticos que ganharam mandato eletivo em plena pandemia.
No dia 1º de janeiro os 217 prefeitos eleitos no Maranhão tomarão posse com a esperança de acertar, pondo a mão no maior
desaﬁo de todos: vacinação em passa da população. O chefe do
executivo de São Luís, Eduardo Braide disse ter um plano e uma
equipe pronta para entrar em ação tão logo o município disponha
das vacinas. Mas nem o governo federal sabe quando haverá vacinas disponíveis para todo mundo. E o sentimento que estremece
a esperança é o de pavor dos “ﬁlhotes” do coronavírus, em forma
de novas cepas, capazes de fazer estragos tão angustiantes na saúde pública mundial quanto o vírus original.
Braide ainda não deﬁniu a maioria dos secretários, entre eles o
da pasta da Saúde. Será com esse auxiliar que o novo prefeito vai
enfrentar a situação adversa, que obviamente já a conhecia, mas
não na extensão que receberá para gerir. A vacinação precisará de
uma equipe altamente treinada não apenas para aplicar o imunizante, quanto para atender a logística de distribuição. Só a zona
rural de São Luís, onde a estrutura de saúde é precária, conta com
60 mil habitantes, igual ao município de Barreirinhas. Não é à toa
que Braide promete criar uma Secretaria da Zona Rural, onde tudo cheira precariedade. Mas a pandemia na área da saúde é apenas uma parte do conjunto. As 285 escolas municipais estão sem
aula desde o começo da pandemia. São seis mil funcionários, dos
quais 5.500 professores, que estão sendo treinados em convênio
com a Universidade Federal do Maranhão para o sistema de escola híbrida – presencial e online. Este sistema também é novidade,
com a adoção dos primeiros 40 mil chips destinados a alunos e
professores. A ferramenta é aplicável com o uso de celular. Mas será que todos os alunos, principalmente, da zona rural têm celular?
Mesmo assim, a força da esperança e da superação será a ferramenta mais valiosa para a nova gestão vencer a batalha dos efeitos diretos e colaterais da pandemia da covid19 em 2021.

Revide (1)

Em outubro o presidente Jair Bolsonaro disse em entrevista
que havia cancelado uma visita ao Município de Balsas porque o
governador Flávio Dino negara segurança policial a ele e sua comitiva. A viagem ao Maranhão, portanto, acabou em Imperatriz.

Revide (2)

FOGOS DE ARTIFÍCIO

Duarte diz que queima de fogos será silenciosa

Em seguida, Flávio Dino negou ter recebido pedido do Planalto
e revidou com a ação penal no STF, alegando haver sido caluniado
por Bolspnaro. Desde quando foi chamado de “paraíba”, o baterebate entre o governador e o presidente é cada vez mais contundente.

Assim é massa!

Escalado pelo governo Bolsonaro como garoto-propaganda da
reforma da previdência, o apresentador Carlos Roberto Massa, o
Ratinho, deve a bagatela de R$ 76 milhões em impostos à União –
R$ 38 mil com a Previdência – de acordo com a PGFN.

“Voltar à vida normal só no 2º semestre,
provavelmente”

Da bioquímica húngara Katalin Karikó, a “mãe da vacina”, que
passou 40 anos trabalhando na sombra e desenvolvendo avançoschave para os imunizantes da Moderna e BioNTech.

Quem passa pela área do chamado Aterrão do BacangaFonte do Bispo, nem a reconhece. O prefeito Edivaldo
Jr transformou a área onde João Paulo II celebrou a
missão campal em São Luís num parque com o nome
do papa que virou Santo.
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O GOVERNO DO MARANHÃO GARANTIU QUE A QUEIMA DE FOGOS DESTE ANO SERÁ COM MATERIAL SILENCIOSO, DISSE O DEPUTADO
Após apelos de mães de crianças
com autismo e protetores de animais
sobre a queima de fogos na virada do
ano, o deputado estadual Duarte (Republicanos), após diálogo com o governo do Maranhão, comentou, nesta
segunda-feira (28), por meio do Twitter, que os fogos serão sem barulho.
“Em respeito à saúde das pessoas
com autismo e dos animais, o @GovernoMA garantiu que a queima de
fogos deste ano será com material silencioso. Grande avanço para a garantia de direitos!”.

O governo do Maranhão
anunciou, neste último
domingo (27), nas redes
sociais, os pontos onde
serão feitas as
tradicionais queimas de
fogos do Ano Novo.
A reivindicação vem desde o perío-

do eleitoral, por meio de uma ação
movida pela Associação dos Amigos
dos Autistas (AMA), que incluiu um
pedido a respeito da utilização de fogos sem estampido, ou seja, sem barulho, caso houvesse queima de fogos
nas festas de ﬁm de ano executadas
pelo poder público. Este ano, por causa da pandemia da Covid-19, o governo não realizará evento aberto ao público.
De acordo com as manifestações,
Pessoas com Transtorno do Espectro
Autista (TEA) são afetadas de forma
muito negativa, por conta da hipersensibilidade de sua visão e audição.
Incômodo similar acontece com os
animais.

As secretarias de Educação e de Saúde de são Luís são as
cerejas do bolo da gestão de Eduardo Braide, que os
apoiadores do segundo turno estão babando para
abocanhar. Mas o prefeito não está disposto a cedê-las
aos gananciosos.
Braide saiu do primeiro turno com uma diferença tão
folgada que, em momento algum (com apoio ou sem
apoio) sentiu-se ameaçado de ser ultrapassado. Esse é
o principal argumento para manter nas duas secretarias pessoas de sua absoluta conﬁança.

Vacinas salvadoras

Após o caos da pandemia de 2020, o ano de 2021 traz como
principal injeção ânimo nos negócios e na saúde, a chegada das
vacinas. Com estímulos ﬁscais, elas trazem “otimismo moderado”
na economia, mas acendem a luz no ﬁm do túnel.

Os desaﬁos

Brasil entra em 2021 com desaﬁo urgente de diminuir as desigualdades. Questões de raça e gênero, educação, saúde, meio ambiente e democracia são temas essenciais no país no próximo ano,
no qual não haverá eleição.

Descuido perigoso

Como São Luís e o Maranhão inteiro já se acham “imunizados”
e livre do coronavírus, não é fácil convencer o povo a ﬁcar em casa
na noite do Réveillon. Basta percorrer os lugares festivos e praias
para perceber que distância e máscara já são coisas do passado
para grande parte das pessoas.
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Nos deram espelhos
e vimos um mundo
doente
STEFFANO SILVA NUNES
Médico Veterinário e estudante de Economia steﬀanonunes@gmail.com
2020 superou todas as nossas expectativas de dias difíceis. Minha geração cresceu temendo uma terceira
guerra mundial. Passamos pela “guerra fria”, mas não tiramos da cabeça a preocupação com armas nucleares e
suas similares. Vivíamos assombrados com o anunciado
encontro marcado com grandes tragédias futuras que
ocorreriam mais dia menos dia, mas não imaginávamos, nem nos nossos piores pesadelos, que um elemento microbiológico é que seria o causador de tanto impacto em todo o mundo ao mesmo tempo.

O Novo do Ano
JOÃO BATISTA ERICEIRA
É sócio majoritário de João Batista Ericeira Advogados Associados
O Rio apresenta o desencantador quadro
de 5 governadores terem sido presos, um deles permanece, e o atual prefeito, em prisão
domiciliar. Sobram as acusações de corrupção na outrora capital cultural do país, de
onde emergiam as lideranças nacionais. Tudo mesmo depois da chamada “nova política”, de onde se dizia os costumes e práticas
seriam renovadas.
Não aconteceu. Por quê? Cabem muitas
respostas. A primeira delas, obviamente, é
de que não se trata de questão meramente
retórica, envolve a complexidade do tecido
social, portanto, de natureza estrutural. Envolve a compreensão de que a política não é
para servir-se, e sim, para servir ao coletivo.
Os bens públicos não são, por via de consequência, apropriáveis privatisticamente.
A distorção ética remonta à colonização, entranhando-se na memória coletiva brasileira.
Sociólogos e antropólogos, estudiosos do
assunto, explicam também o racismo estrutural, o machismo, e a naturalização das desigualdades, como provenientes do mesmo
leito de formação social, no que pese a invenção de alguns mitos de democracia, que
em nada contribuem para a superação dessas mazelas. A democracia para se efetivar

na realidade requer o acesso de todos os brasileiros aos bens e serviços públicos. É verdade, avançamos muitos últimos cinquenta
anos, mas estamos distantes de alcançar a
desejável atualização.
Nem tudo é negativo. Exemplo disso é o
Sistema Único de Saúde-SUS, uma importante criação do nosso Direito ocorrida após
a promulgação da Constituição Federal de
1988. Diante da pandemia comprovou a sua
essencialidade assistindo e protegendo pessoas de todas as classes sociais do país. Instituições como o SUS atestam as formulações
oriundas do verdadeiro Direito. É oportuno
salientar, nem tudo que emana do legislador
tem por fonte o Direito.Com frequência o
produtor das normas as emana para atender
a interesses de diversas matizes ou a humores circunstanciais. Com o tempo, tais comandos normativos serão expelidos do ordenamento jurídico.
Na aproximação da mudança do calendário, avizinhando-se 2021, o novo retorna,
como a palavra dotada do amplo signiﬁcado
da renovação, de sua busca em todas as
acepções, daí a evocação da nova política e
das expectativas por ela geradas. A condição
da memória humana, individual ou coletiva
tem limitações consideráveis. Não é de hoje
que é empregada e logo esquecida. Quantas
novas repúblicas teve o país, desde a sua
proclamação em 1889? Na literatura, nas artes, no cinema, a expressão é utilizada ao

longo das gerações. É fato, o novo contém o
velho e vice-versa em constante devenir, como diria o velho Hegel.
É como prega David no Eclesiastes: “nada
há de novo sob a face do sol, tudo o que existe, existiu e existirá”; no mais, é como assinala, tudo é vaidade, própria à natureza humana. Nas portas de 2021, faremos como ﬁzeram os que nos antecederam. Desejaremos
de novo no ano, paz, prosperidade e abundância aos parentes e amigos, sabedores,
nossas palavras ﬁcam à mercê da clemência
de Deus.
A nova política ﬁca na dependência da renovação ética das pessoas. Sua transformação irá mudar a sociedade a que pertencem.
No coletivo, há necessidade da ação educacional apta a contribuir decisivamente para
a adoção de novas posturas éticas.
Falando em educação, é preocupante o
fato das crianças e adolescentes estarem
sem aulas por quase um ano, em um sistema
de enorme fragilidade. É chegado o momento de as autoridades voltarem as suas preocupações não apenas para a recuperação da
economia, mas também para o combate às
desigualdades, e a educação é um meio idôneo para tanto.
No novo ano, assim como fazia João Guimarães Rosa, o redescobridor da língua portuguesa, poderá buscar-se o autêntico sentido das palavras, dando-lhes a sua real signiﬁcação, especialmente, a da palavra paz.

O tempo levou
ANTÔNIO NELSON FARIA
Jornalista
No período natalino, o cinema Éden, de
Moisés Tajra, reexibia o clássico ﬁlme da Paramount Pictures “White Christmas”(Natal
branco, no Brasil), de 1954, estrelado por
Bing Crosby e Rosemary Clooney e que ﬁcou
lembrado no mundo pela interpretação da
canção de Irvin Berlim, que deu origem ao título da obra cinematográﬁca. BC, com voz
educada, timbre sonoros exuberantes e
acordes musicais metalizados, atributos que
o apontavam como um dos maiores registros vocais estadunidense. Berlim foi autor
de mais de duas centenas de músicas, entre
elas a clássica “Cheek to Cheek” que enamorou milhões de jovens, e “Always”, canção
celebrizada pela voz de Frank Sinatra. Bing
Crosby até hoje é conhecido pela interpretação dessa canção maravilhosa. Do lado de
cá, Boas Festas(Anoiteceu),de Assis Valente,
disputa até hoje, palmo a palmo, com essa
música americana.
Assisti, pela primeira vez, a essa antológica ﬁta, numa das reprises da película, ainda
criança. Acompanhando da minha avó, Dona Cota, mãe de meu pai, assídua frequentadora das vesperais do cinema da rua Grande.
Como não podia ir sozinha, era sempre escoltada pelos netos ou pela sobrinha Zezé,
uma estrela encantada, madrinha de minha
irmã Marta e que hoje habita outra constelação. Para nossa surpresa, um dia minha avó
mudou-se para o Rio de Janeiro, onde residia
a maioria dos seus ﬁlhos. A partir de então,
as saídas nas tardes dos dias ensolarados, direto aos cinema, acabaram.
O Éden(hoje a loja Marisa) era enorme e
anunciava o início da sessão com a músicasenha, a marcha da Marinha Americana, um
dos dobrados militares mais populares do
mundo Ocidental. Entre os seus vários fun-

cionários se destacavam Alberto e Jafé. Aliás,
quem produzia os cartazes dos ﬁlmes era o
misto de artista e ilustrador, conhecido por
Cheiroso. Ele executava todas as artes publicitárias dos ﬁlmes da rede(Roxy, Rialto, Rival, Rivoli e Éden), na parte de baixo do cinema que ia até a rua de Santana. No carnaval,
Cheiroso confeccionava máscaras de fofão,
as mais procuradas. Apesar de ter encomendado muitas e ter me tornado cliente cativo,
confesso que até hoje não consegui descobri
o nome daquele talentoso artesão.
No mesmo cinema, um pouco mais tarde(ﬁm dos anos70, início de 80), foi criado
por Bernardo Tajra e Luís Carlos Belo Parga o
Cinema de Arte, nas noites das sextas-feiras,
com ﬁtas de qualidade artística. Lá pude ver
novamente Gilda, de Charles Vidor, com a
loiríssima estrela americana de corpo esbelto Rita Hayworth e o glamoroso Gleen Ford.
O clássico dos clássicos “O Encouraçado Potemkin”, obra-prima de Serguei Eisenstein
produzido para enaltecer a Revolução Soviética, e que emprestou uma das suas cenas(descida do carrinho de bebê nas escadarias de Odessa) para outro longa-metragem
“Os Intocáveis”, dirigido por Brian de Palma,
que utiliza o mesmo artifício nas escadas da
estação ferroviária de Chicago. E alguns ﬁlmes do neorrealismo italiano como “O ladrão de Bicicletas”, de Vittorio de Sica, um
dos melhores cineastas europeus. O projeto
concebido pela dupla de especialistas foi
uma dádiva cultural deixada aos amantes do
cinema. Foi um grande legado incorporado
à cidade.
Tanto nas datas festivas, do Natal e aniversários, como era de se esperar, não existiam na cidade lojas vendendo exclusivamente brinquedos. Lembro do Tabuleiro da Baiana, na rua Grande, do Ferro de Engomar, de
Daniel Sales, no Largo do Carmo, da Quatro,
Quatrocentos(Lobrás) na rua Grande e do

Bazar Valentim Maia, na mesma rua, embaixo da sede antiga do Casino Maranhense,
que migrou para a avenida Beira Mar, local
ocupado atualmente pelo Viva Cidadão.
Brinquedo soﬁsticado, nem pensar.
No máximo um carrinho ou aviãozinho,
ambos americanos, com controle a ﬁo, embutido nas peças. Time de botão era um dos
presentes mais disputados e vendidos na
Casa Waquim, na João Lisboa, ou o jogo infantil Banco Imobiliário da Estrela, se não
me engano na Lobrás(a Le Biscuit de hoje),
que avivava o nosso interesse com a simulação de grandes negócios. Quando a indústria brasileira lançou o trenzinho da Atma e
os eletrônicos japoneses chegaram, eu não
era mais criança. Minha primeira bicicleta
foi uma Hércules e, quando adolescente,
uma autêntica Merksuisse, de origem alemã.
Só no início dos anos 80 foram inauguradas a Toy, na rua da Paz, de Luís Fernando
Silva e a Brinquedolândia, na rua Godofredo
Viana, de Elias Moura Júnior. Aí sim, os mimos fabricados para a criançada ﬁcaram
atrativos e com produção diversiﬁcada.
A nossa Capital tinha pouco de metrópole. Ainda era comum os bares do orla da Olho
D’Água e Araçagi(não existia Litorânea e o
acesso a Ponta D’Areia era de barco) cozinharem caranguejos em latas de querosene
Jacaré e nos desﬁles escolares do dia 7 de setembro, após a passagem do 24º BC, da Marinha e da Polícia Militar(antiga Força Pública) ostentavam suas bandeiras os colégios
Marista, Ateneu, Liceu, Rosa Castro, São Luís
e a Escola Técnica, que tinha a banda marcial mais aplaudida. Eu, de bicicleta enfeitada
com papel crepom nas rodas, desﬁlando pelo Zuleide Bogéa, cantarolava a paródia: “Lá
vem o Ateneu, atrás do Liceu, batendo a lata
velha que o Marista deu”. Bom Ano Novo para todos!

Se a vida é um constante teste diante do qual necessitamos ser aprovados para continuar tendo a oportunidade de estar aqui no nosso planeta, tudo indica que
precisamos nos dedicar mais ao dever de casa. A luta de
poder mundial que cria guerras, produz hordas de refugiados e fabrica as mais devastadoras armas, nos deixou
uma herança remanescente de cerca de 17.000 ogivas
nucleares, espalhados pelo mundo, das quais estima-se
que umas 4.300 estão operacionais e mostra que não
nos satisﬁzemos apenas em conhecer a parte “indivisível” da matéria, o átomo, mas nos arriscamos em futucar o seu núcleo provocando e alterando o equilíbrio entre prótons e nêutrons.
O materialismo histórico analisa a sociedade de forma objetiva. É uma constatação de que o modo de produção através da transformação da matéria, deﬁne o
modo de vida dos humanos. Nesse processo, homens e
mulheres se organizam por sua similaridade de trabalho, isso deﬁne onde moram, onde os ﬁlhos estudam
etc. As classes sociais se formam e criam por consequência a estratiﬁcação que gera interesses diferenciados. Daí surge e sobrevive o racismo, o machismo, etc.,
pois classes sociais com mais poder impõe o seu “estilo”.
Enquanto muitos não tem onde morar, outros vivem em
cavernas verticais, tendo como um dos itens mais apreciados o número de vagas de garagem.
Quando se fala em reduzir ou extinguir o estudo de ﬁlosoﬁa e sociologia nas escolas nos deparamos com a
possibilidade de que talvez mais do que nunca precisamos nos dedicar a ﬁlosofar. Questionar tudo que nos
cerca a partir de nós mesmos, já que entre o espaço de
análise de onde viemos e para onde vamos, há muita
coisa a ser compreendida e ajustada para que a vida em
sociedade possa triunfar.
Somos a única espécie capaz de pensar, de raciocinar.
Isso nos permite fazer escolhas. As escolhas deﬁnem
nossos caminhos. Os caminhos deﬁnem a nossa vida e a
nossa vida pode impactar em muitas outras. Mas o nosso mundo, com o seu conjunto de complexidades, parece que tem também uma vida própria. O desequilibro
entre as espécies e a matéria atinge a todos em algum
momento. Chegou a nossa vez de pagar o preço.
O bom de tudo isso é que ainda podemos escolher a
forma de pagar. Ainda temos tempo em optar por uma
vida com sustentabilidade, compreendida como
uma forma de nos relacionarmos entre nós mesmos
com respeito às mais variadas diferenças que temos na
nossa grande aldeia global e com a natureza, respeitando os limites de produzir, consumir e descartar, pois somos também a única espécie a produzir lixo.
Por mais dolorosas e traumáticas que sejam as experiências e perdas desse ano, elas nos mostram que o que
está por vir pode ser melhor do que o que temos no
mundo atual. Depende de nós. O mundo está doente e
para ser curado nos pede para fazermos um futuro diferente. Pois “o futuro não é mais como era antigamente”.
Vamos em frente com fé, esperança e principalmente fazendo a nossa parte, acreditando sempre que dias melhores virão.
Feliz Ano Novo.
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Efeitos da covid-19

Grávidassãomais
suscetíveisàdepressão

U

m dos problemas enfrentados por grande parte da população durante a pandemia da covid-19 é a interrupção de um hábito saudável:
a prática de atividades físicas. Essa mudança
na rotina pode gerar efeitos negativos à saúde, principalmente para grupos de indivíduos que mais precisam
dos ganhos imediatos proporcionados pelos exercícios,
como as gestantes.
Uma pesquisa americana mostrou que grávidas cujas
rotinas de atividades físicas foram afetadas pelo período
pandêmico apresentam níveis mais altos de depressão
do que aquelas que continuaram a se exercitar. A descoberta foi apresentada na última edição da revista especializada Plos One e, segundo os autores, poderá ajudar
no combate à depressão pré-natal e pós-parto.
No artigo, os cientistas explicam que, devido às mudanças ﬁsiológicas causadas pela gestação, as grávidas
correm risco maior de terem depressão. Por esse motivo,
a equipe de pesquisa decidiu investigar se as rotinas de
exercício dessas mulheres haviam mudado devido à
pandemia, se as interrupções estariam relacionadas à
depressão e como esse efeito poderia variar entre as futuras mães que vivem em grandes cidades e as de áreas
não metropolitanas.
Os cientistas utilizaram dados de uma pesquisa chamada COVID-19 e seus efeitos reprodutivos (CARE, em
inglês). Na investigação, mais de 1.850 grávidas foram
entrevistadas, por meio de plataformas on-line, entre
abril e junho. As participantes responderam a questões
sobre como o novo coronavírus afetou seu bem-estar
pré-natal, o pós-parto e a saúde geral. “No momento em
que a pesquisa foi feita, 92% das participantes informaram que orientações e restrições para ﬁcar em casa estavam em vigor onde moravam”, contam os autores do estudo.
As participantes também foram questionadas se a rotina de exercícios havia mudado em decorrência da
pandemia e precisaram informar o número de dias por
semana que praticavam atividades físicas por pelo menos 30 minutos. As voluntárias responderam ainda a
questionários que compõem a Pesquisa de Depressão
Pós-natal de Edimburgo (EPDS), que é considerada, entre cientistas, o padrão ouro para medir a depressão prénatal e pós-parto.
Os resultados mostraram o impacto da crise sanitária
na rotina de exercícios das entrevistadas: 56% relataram
que praticavam atividades físicas moderadas pelo menos três vezes por semana antes da pandemia. Com a
crise sanitária, 47% delas passaram a se exercitar menos
e 9%, a se exercitar mais.
Os cientistas também constataram que as grávidas
que relataram mudanças na prática de exercícios exibiram taxas de depressão signiﬁcativamente mais altas,
quando comparadas às mulheres que relataram não ter
alterado esse hábito.
“Nossos dados demonstram que a pandemia da COVID-19 pode exacerbar o risco já elevado que as mulheres grávidas têm de serem acometidas pela depressão
pré-natal”, aﬁrma, em comunicado, Theresa Gildner,
pesquisadora da Universidade de Dartmouth, nos Estados Unidos, e principal autora do estudo. “Foi demonstrado que exercícios moderados diminuem o risco de
depressão em mulheres grávidas e que interrupções nas

rotinas de exercícios podem levar a uma piora na saúde
mental”, enfatiza a cientista.
Situação ﬁnanceira
O estudo também revelou que as mulheres que viviam em áreas metropolitanas tinham duas vezes mais
risco de experimentarem mudanças nos exercícios diários, quando comparadas às moradoras de cidades menores. “Nossos resultados entram em concordância com
o que ocorreu este ano, com muitas academias e centros
de recreação fechados. Sem espaço para treinar em casa, para muitas mulheres grávidas nas áreas metropolitanas, as rotinas de atividades físicas foram suspensas”,
aﬁrmam os autores do artigo.
Outro ponto de destaque da pesquisa, segundo a
equipe, é a observação de que mulheres que estavam ﬁnanceiramente estressadas apresentaram taxas de depressão mais altas. “A maioria das gestantes era branca e
tinha altos níveis de escolaridade e renda familiar. Um
pouco mais de 57 % indicaram que estavam preocupadas com as ﬁnanças devido à pandemia. Entretanto,
mulheres mais velhas e mais ricas, tiveram índices de
depressão mais baixos, demonstrando como a idade e a
riqueza podem ter um efeito mediador”, contextualizam.
Renata Nayara Figueiredo, médica psiquiatra e presidente da Associação Psiquiátrica de Brasília, avalia que
o estudo americano mostra dados interessantes e que a
equipe fez uma boa escolha ao incluir outros fatores que
podem inﬂuenciar os níveis de depressão, como a situação ﬁnanceira. “Isso é importante porque sabemos que
esses problemas também aumentam o mau humor, o
estresse. É de se esperar que gestantes com essas preocupações apresentem níveis mais altos de depressão”,
justiﬁca. “Outro ponto também a se destacar é que, além
de não realizarem exercícios como antes, as mulheres
têm o medo de serem infectadas por um vírus desconhecido e não sabem se isso pode causar problemas ao
bebê. Isso tudo gera ansiedade e dúvidas, que pioram o
cenário.”
Perda da conexão social
Com base nos dados vistos no estudo, os pesquisadores estadunidenses defendem que os especialistas na
área de saúde materna perguntem às pacientes sobre as
rotinas de exercícios físicos e se houve mudanças em
decorrência da pandemia. Segundo Zaneta M. Thayer,
professora-assistente de antropologia na Universidade
de Dartmouth e coautora da pesquisa, essas informações podem ser usadas para ajudar a identiﬁcar as mulheres com maior risco de depressão materna.
“Com a pandemia do novo coronavírus interrompendo os regimes de exercícios, nosso estudo mostra que as
mulheres grávidas não estavam apenas perdendo a ida à
ioga”, ilustra. “Não é apenas o fato de que o exercício lhe
dá endorﬁnas, mas as participantes indicaram que também estavam perdendo a conexão social que se obtém
por ter outras pessoas ao redor. Pesquisas anteriores
também já mostraram os benefícios para a saúde mental de se conectar com outros indivíduos. Isso mostra
que nossa pesquisa está também em sintonia com esses
trabalhos.”
A psiquiatra Renata Nayara Figueiredo acredita que

os dados vistos no estudo mostram como medidas que
ajudam a evitar problemas como depressão pré-natal e
pós-parto são necessárias. “Vemos, mais uma vez, como
é importante trabalhar com a prevenção, com a melhora
da qualidade de vida. É a melhor estratégia para evitar
esse tipo de problema”, aﬁrma.
“Extrapolando ainda mais o estudo, podemos falar
sobre como é importante fazer os exercícios ao ar livre,
já que a luz solar contribui para o bem-estar”, frisa a especialista brasileira. “Outro ponto importante que a
pesquisa mostra é que as atividades físicas são estratégicas para ter um contato social. Essa troca com os outros
é essencial para a saúde mental. Temos esses dados vistos em um cenário de pandemia, mas são lições que podemos levar para a vida.”
Novo teste prevê gravidade da COVID
Cientistas holandeses conseguiram prever a gravidade da COVID-19 por meio de análises apuradas do sangue. No trabalho publicado na última edição da revista
cientíﬁca eLife, os pesquisadores chegaram a esse resultado com a ajuda de algoritmos, que conseguiram apontar alterações moleculares especíﬁcas nas células sanguíneas. Segundo os especialistas, a ferramenta pode
ajudar os proﬁssionais de saúde a escolherem melhores
medidas durante o tratamento da doença causada pelo
Sars-CoV-2.
Os autores explicam que o novo coronavírus gera alterações especíﬁcas nas células sanguíneas circulantes,
que, em sua maioria, podem ser observadas por meio de
um hemograma completo. Mas algumas dessas mudanças moleculares não aparecem no exame tradicional, e
são elas que podem revelar se a doença pode evoluir para um caso mais grave.

“Essas nuances podem ser
identiﬁcadas por meio de novas
técnicas. É possível criar um
algoritmo com valor preditivo para
encontrá-las”, explicam.
Por meio da técnica, os cientistas realizaram análises
sanguíneas de 982 pacientes adultos, atendidos em 11
hospitais da Europa. A taxa de eﬁcácia das previsões foi
de 97%. Para a equipe, a abordagem pode ser adotada
com facilidade nos hospitais. “Um hemograma é uma
medição totalmente automatizada, barata, disponível e
um dos exames mais solicitados no mundo, além de ser
rotineiramente solicitado justamente aos pacientes
com COVID-19 que se apresentam aos hospitais”, explica, em comunicado, André van der Ven, infectologista
do centro médico da Universidade de Radboud, na Holanda, e principal autor do estudo. “Ao usar essas novas
técnicas em conjunto, as alterações das células do sangue podem ser melhor determinadas e, com isso, seremos capazes de desenvolver um prognóstico conﬁável.”
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Prefeito Edivaldo entrega mais um casarão
reformado no Centro Histórico da capital
Outras importantes obras foram entregues pelo prefeito nesta segunda-feira (28), reforma do Teatro da Cidade, sistema simplificado de abastecimento de água em comunidades da zona rural e praças e quadra, beneficiando bairros como Jardim América, Recanto e Planalto Vinhais

O

prefeito Edivaldo Holanda Junior cumpriu
uma intensa agenda de entregas nesta segunda-feira (28). Pela manhã, o gestor entregou a
reforma do casarão da Rua Portugal, na Praia
Grande, e obras de reforma do Teatro da Cidade, localizado na Rua do Egito. As obras integram o maior volume de
investimentos no Centro Histórico executados nos últimos 30 anos, iniciativa da gestão do prefeito Edivaldo por
meio do programa São Luís em Obras. À tarde, o chefe do
executivo municipal inaugurou sistema simplificado de
abastecimento de água na comunidade Cabral Miranda,
zona rural de São Luís, e praças no Recanto dos Vinhais,
Jardim América e Planalto do Vinhais, que também ganhou uma quadra.
“Hoje entregamos mais um casarão histórico reformado em nossa gestão. São obras que além de valorizar
o patrimônio da nossa cidade também contribuem para
ocupação do Centro Histórico. Temos implementado um
grande volume de obras nas zonas urbana e rural de São
Luís, o maior já visto. Isto reflete diretamente na qualidade de vida da nossa população que agora dispõe de obras
de infraestrutura que alcançam desde o Centro Histórico,
onde já entregamos obras como as reformas da Praça João
Lisboa, Largo do Carmo e entorno, Mercado das Tulhas,
Praça da Misericórdia, entre outros, até comunidades mais
distantes que nunca tinham recebido obras da Prefeitura e que agora têm mais qualidade de vida. Vamos deixar
São Luís muito melhor que que a encontramos oito anos
antes. Até o dia 31 outras obras serão entregues”, disse o
prefeito Edivaldo que estava acompanhado da primeiradama, Camila Holanda.

conservação. As obras contemplam acessibilidade à pessoas com deficiência, dentre as quais estão ajuste da altura de janela da bilheteria, recuperação da calçada externa
em concreto, com eliminação dos obstáculos; instalação
de corrimão em duas alturas nas rampas existentes; instalação de plataforma elevatória de acesso ao palco, e com
isso, demolição da escada existente em um dos lados; remoção de cinco cadeiras na primeira fila para vagas reservadas para pessoas com deficiência.
Em seguida, o prefeito desceu a pé para a Rua Portugal
onde entregou casarão que foi reformado pela Prefeitura
por meio do programa São Luís em Obras. O casarão, antiga sede da Secretaria Municipal de Habitação, passou
por ampla reforma e readequação. Foi reformada a fachada, com a recuperação do revestimento de azulejos coloniais que compõem um mosaico de aproximadamente
800 peças. Os portais são de pedra de lioz, assim como o
piso do primeiro pavimento. Nos demais andares há vigas
assoalho de madeira, que foram preservadas. Foi construída uma escada, também de madeira, para acesso aos
três pavimentos e, paralelamente, um elevador elétrico
para facilitar o acesso, especialmente para portadores de
deficiência. O prédio deve
Consta ainda a reestruturação de toda a rede elétrica,
sanitária e hidráulica, bem como a instalação de tubulações para rede de dados lógicos (computadores, internet,
etc.). Há ainda uma nova escadaria na parte dos fundos
do prédio, feita de peças de aço, assim como um sistema
de combate a incêndio e uma rede de câmeras de vídeo
para segurança em todas as dependências do prédio.
“Esta é uma das dezenas de obras que a gestão Edivaldo
vem realizado dentro do grande projeto de revitalização
do Centro Histórico de São Luís e que tem logrado bastante êxito em todas as obras realizadas até agora, graças
a uma administração responsável e tecnicamente eficaz,
propiciando muitos resultados positivos e que deverão ter
continuidade nos anos que se seguem, promovendo cada
vez mais acessibilidade aliada à preservação do patrimônio histórico”, comentou Gustavo Marques.

Participaram ainda do evento o vice-prefeito Julio Pinheiro, o superintendente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) no Maranhão, Maurício Itapary; assim como os secretários municipais Marlon
Botão (Cultura), Socorro Araújo (Turismo), Andréia Lauande (Criança e Assistência Social), Nonato Chocolate (Relações Parlamentares) e o presidente da Fundação Municipal de Patrimônio Histórico (Fumph), Aquiles Andrade, MAIS ENTREGAS
bem como o arquiteto e ex-secretário municipal Gustavo
Marques (Projetos Especiais), recentemente desligado da
A agenda de inauguração de segunda-feira seguiu pela
pasta, mas que coordenou boa parte das obras executa- tarde e à noite. À tarde ele entregou sistema simplificado
das no Centro nos últimos anos.
de abastecimento de água em comunidade da zona rural
- a construção faz parte do pacote de obras estruturanA primeira agenda do dia do prefeito foi a entrega do tes e de fomento à agricultura familiar. Além desse sisteTeatro da Cidade, que recebeu serviços de manutenção e ma, foram construídos mais dois no polo Amendoeira e
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São Bruno e um outro foi revitalizado na polo Cinturão
Verde. Na comunidade Cabral Miranda foi implantado
sistemas de abastecimento de água para potencializar
a produção agrícola local. A entrega vai beneficiar cerca
de 650 famílias moradoras das comunidades.
O sistema, que conta com poço artesiano de 100 metros de profundidade, vai permitir ao polo agrícola da
comunidade plantação durante todo o ano. Antes, pela
falta d’água, os produtores só podiam plantar quando o
solo tivesse úmido o suficiente, ou seja, durante o período de chuvas mais suave.
Fechando a agenda do dia, o prefeito Edivaldo entregou ainda as Praça da Lagoa, Recanto Vinhais; Praça Jornalista Othelino Filho, no Recanto dos Vinhais; Praça do
Jardim América e praça e quadra, no Planalto do Vinhais.

OUTRAS OBRAS
Lembrando que, na semana passada, o prefeito Edivaldo entregou as obras de restauração de um imóvel colonial na Rua da Palma, Centro Histórico, para uso como
habitação social. A ação beneficia 14 famílias que vivem
em situação de vulnerabilidade. O imóvel também conta
com adaptações para pessoa com deficiência.
Os apartamentos têm um, dois ou três quartos, além
de sala, cozinha e banheiro. Para isso, foram feitos serviços de estabilização, construção e restauração, instalação de sistemas hidrossanitários, elétricos e de combate a incêndio, piso em cerâmica, forro em madeira,
esquadrias em madeira, restauração dos gradis, escada
em concreto e guarda corpo em inox, varanda com assoalho no pavimento superior e reforma do pátio interno.
Todas estas ações vêm a somarem-se ao conjunto de
obras executadas ao longo da gestão do prefeito Edivaldo que estão recuperando o acervo histórico arquitetônico de São Luís, preservando a memória da cidade e
enriquecendo o título de Patrimônio Cultural Mundial
que a cidade recebeu há 23 anos.
Por meio da parceria entre a Prefeitura de São Luís e
o IPHAN foram feitas as reformas das praças Deodoro e
Panteon, Praça Pedro II, Rua Grande, Praça da Alegria e
Praça dos Pescadores (Portinho).
Com investimentos próprios da Prefeitura por meio
do programa São Luís em Obras foram reformados e entregues o Mercado das Tulhas, a Praça João Lisboa, Largo
do Carmo, Rua de Nazaré e entorno, a Praça da Misericórdia, Largo de São João e casarão da Rua do Giz para
abrigar a sede da Escola Municipal de Música (Emmus).
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 042/2020.
O Município de Lima Campos (MA), através da Prefeitura Municipal de Lima Campos, torna público, para
conhecimento dos interessados, o adiamento por tempo indeterminado, do Pregão Eletrônico nº 042/2020,
tipo Menor Preço, em sessão pública eletrônica, marcada para o dia 30/12/2020, às 09:00horas (horário e
Brasília), através do site www.portaldecompraspublicas.com.br, destinado à contratação de pessoa(s) jurídica(s)
para o fornecimento de Instrumentos Musicais (kit banda 2), conforme TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº
202001892-5, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Lima Campos/MA, de
acordo com o Edital e Anexos. O adiamento do certame licitatório foi motivado pela necessidade de alteração
do Edital do Pregão, nos termos das Leis Federais n°s. 10.520/2002 e 8.666/1993, e suas alterações posteriores,
Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela de Lei Complementar nº 147/2014, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie. O edital e seus anexos estarão à disposição dos interessados após as devidas
retiﬁcações, no endereço Av. JK, s/nº, Centro, Cep 65.728-000, Lima Campos–MA, de 2ª a 6ª feira, no horário das
08:00hs (oito horas) às 12:00hs (doze horas), no endereço eletrônico deste poder executivo (www.limacampos.ma.gov.br) e no site www.portaldecompraspublicas.com.br, onde poderão ser consultados ou obtidos
gratuitamente. Esclarecimentos adicionais no endereço supra e/ou pelo telefone (0**99) 3646-1112.
Lima Campos (MA), 23 de dezembro de 2020.
JAEL DARC ALVES MENESES
Secretária Municipal de Educação
Decreto n°. 15 05 003/2019
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Gratidão

O que você tem a
agradecer em 2020?

G

ratidão é saber se doar sem esperar nada em
troca. Saber que ela não retorna na mesma
proporção do bem que é feito. Saber que ser
grato não o fará imune aos problemas e obstáculos que virão pelo cami- nho. Mas ter a certeza de que
praticá-la o fortalecerá para lidar com todos os desaﬁos
da vida. E em 2020, em plena pandemia da COVID-19,
com tudo o que este ano, que está chegando ao ﬁm, representa, os sentimentos de muitos podem estar confusos quanto ao praticar e receber a gratidão.

so-prévio, ela percebeu um inchaço no pescoço. Após
fazer vários exames, foi diagnosticada com linfoma não
Hodgkin, logo no início da pandemia.
Depois de encarar o duro tratamento do câncer em
meio à COVID-19, Cristiane Rosa conta que, mesmo
tendo de lidar com a internação, as consequências da
sua doença e o risco do novo coronavírus e encarar uma
crise de pânico, segue otimista. Claro, confessa, tinha
medo, receio de se contaminar, o que seria fatal, já que
não tinha defesas no corpo. Mas apesar de ter tido de
usar sonda gástrica, perder os cabelos, via casos da COVID-19 chegando ao hospital, não podia receber visitas,
apenas um acompanhante ﬁxo, e mesmo diante de todas as diﬁculdades não perdeu a fé. Fé responsável pela
sua cura conquistada em outubro.
“Hoje, passado o vendaval, vejo o quanto fui abençoada por Deus neste ano em que tantas pessoas perderam seus entes queridos, muitos deles saudáveis, sem
nenhum problema. Venci o câncer e agora vou vencer a
pandemia.”

drosa, um pouco tímida e agora sou destemida. Meus ﬁlhos costumam dizer que estou em outro plano. Eu me
apeguei a todos os mecanismos para controlar a situação e encerrar este capítulo da minha vida de forma vitoriosa.”
Reconhecer a graça

Para a psicóloga Adriane Pedrosa, que faz parte do
corpo clínico do Cetus Oncologia, e acompanhou tanto
Cristiane quanto Roberta, a superação dessas duas mulheres ressalta a importância de sermos sempre gratos à
Gratidão é reconhecer-se dependente
vida, sem jamais sucumbir, mesmo quando tudo pareça
difícil.
Em meio à dor, perdas humanas e materiais, ao medo,
“Se para nós, saudáveis, o ano foi difícil, imagine para
insegurança sobre o futuro, solidão, ansiedade, há o ouelas, que, além do medo da COVID-19, tinham que lidar
tro lado. E uma maneira de enxergar o que estar por vir é
com outra doença, com diagnóstico conﬁrmado. Às vecom esperança, fé e, acima de tudo, sendo grato pelo
zes, valorizamos coisas tão banais e, com isso, nos persimples fato de existir, de respirar. E consciente de que a
demos dos pequenos, mas preciosos, detalhes, como
gratidão não é só pelo que dá certo, mas por tudo que esobservar o voo de um pássaro ou mesmo o caminhar de
tá presente na vida de cada um. Com altos e baixos, douma formiga. Tenho certeza de que isso tudo se tornou
res e alegria.
grande para as duas depois das lutas que enfrentaram.
Momentos difíceis passam
Elas mostraram o verdadeiro sentido da palavra espePara a professora Roberta Guimarães de Mendonça, rança. Viveram a dor conﬁando sempre no amor”, aﬁrFalar de gratidão é o presente do
de 50, “gratidão é reconhecer que a vida é um presente e ma.
que devemos agradecer todos os momentos. Por mais
Bem Viver aos leitores neste
difíceis que sejam, eles irão passar”. Ela também superou um dos maiores desaﬁos da sua vida em 2020. Pasmomento.
sou por 16 sessões de quimioterapia e 15 de radiotera- A beleza da gratidão é que é possível
pia, entre fevereiro e outubro, depois de ser diagnosticada com um tumor na mama direita que atingiu a axila. aprender e compartilhar.
A busca de palavras em depoimentos inspiradores “Não vou negar que tive medo, principalmente neste
para que todos possam seguir de pé, em frente, conﬁan- contexto de pandemia, mas, ao mesmo tempo, me proFilósofo e doutor da Igreja Católica, São Tomás de
tes ainda que com derrapadas e deslizes. Uma estrada pus a enfrentar tudo que fosse preciso. Na rádio, ﬁcava
de mão dupla, a gratidão faz bem a quem pratica e rece- sozinha na sala. Já na químio, tinha com quem conver- Aquino escreveu o Tratado da gratidão, em que deﬁne
be e é tudo que o mundo precisa neste momento, por- sar, o que era ótimo porque adoro falar, ter contato com três níveis: no primeiro, mais superﬁcial, está o reconhecimento da graça por uma atitude. A gratidão em si. No
que ela se materializa na forma de amor, compaixão, so- gente.
Então, transformava o tratamento em um evento. Se- segundo, intermediário, é a sensação de gratidão por ter
lidariedade, amizade, cuidado, carinho, atenção, enﬁm,
parava minha roupinha para ir ao médico, já que enten- recebido uma ajuda espontânea; vai além da simples
um ato de nobreza.
“Gratidão é reconhecer que mesmo em meio a tantas dia que estava indo em busca da minha cura, logo tinha manifestação de gratidão, mantendo-se a permanência
lutas, doenças, vitórias, conquistas, perdas, tristezas e que estar linda. A ocasião era especial. É lógico que os desse sentimento. No terceiro e profundo é a retribuição
alegrias a vida é um presente.” A declaração de Cristiane medicamentos trazem muitas reações para o corpo, mas da graça recebida, não por obrigação, mas para permitir
que outras pessoas experienciem o mesmo sentimento.
Rosa Ferreira Valério, de 37 anos, analista de crédito, ca- não há dor que não se resolva.”
Também presenteada com a graça da cura em outu- É se comprometer com quem lhe fez o favor ou a boa atisada com Pedro Valério, de 40, e mãe de Rhamon, de 17,
e Rhafael, de 8, é um sopro do saber viver para todos. A bro e livre do câncer, Roberta revela que deste 2020 quer tude, representa um nível de vinculação. O desejo do
vida de Cristiane passou por uma transformação em levar apenas a sua história de superação, que a transfor- Bem Viver é que cada um escolha ser grato na vida em
2020. Demitida do emprego em janeiro, cumprindo avi- mou em uma nova Roberta. “Antes do câncer, era me- todas as instâncias.

VIDA
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EM 2020

SEM FESTAS?

Festas de Reveillon
está na mira do MP
Mesmo com portaria estadual autorizando a realização de eventos privados para até
150 pessoas, MPMA recomendou rigor e cancelamento de festas em municípios
cumprindo todas as medidas necessárias de segurança sanitária e reforçamos que possuímos todas as autorião tem condições de zações para realização do evento,
ter festas de Réveillon emitidas pelo município de Paço do
porque causa aglome- Lumiar, local de realização do evenração se você ﬁca pró- to”, disse em nota a organização do
xima de 3 ou 4 pessoas; você tira a evento.
máscara para comer ou beber e você
Outro evento, o Réveillon Paradise
também não respeita a distância en- Hit, teria a presença do cantor Tierry e
tre as pessoas, então não tem condi- outras 9 atrações. A organização
ções e ter nenhum evento que cause anunciou o cancelamento do evento
aglomeração”, enfatiza a médica in- por motivo de força maior e a realizafectologista, Maria dos Remédios.
ção do show do cantor Thierry em ouCoadunando com a recomendação tra ocasião.
da médica, o Ministério Público do
Os ofícios encaminhados pelo MPMaranhão fez alerta sobre o cumpri- MA alertam o Poder Executivo estadumento de medidas sanitárias no Ré- al e os prefeitos dos municípios da coveillon. Em Imperatriz, o MPMA pe- marca da Grande Ilha (São Luís, Paço
diu o cancelamento de eventos no pe- do Lumiar, Raposa e São José de Ribaríodo. O Maranhão, de acordo com mar) sobre a necessidade de manter o
boletim epidemiológico da Secretaria rigor sobre as regras sanitárias nos
de Estado da Saúde aponta 200.127 eventos e festas no período natalino e
casos conﬁrmados e 4.473 mortes por de Réveillon. O objetivo é evitar a discoronavírus.
seminação do coronavírus e prevenir
o aumento de casos.
PATRÍCIA CUNHA

“N

Na Grande Ilha

Na Grande São Luís, dois grandes
eventos privados que aconteceriam
dia 31 foram cancelados. Em um deles, que seria realizado no Valparaíso
2021, a organização, após o anúncio
do cancelamento, emitiu nota esclarecendo que havia recebido apoio dos
órgãos municipais e estaduais. “Recebendo destes, inclusive da Vigilância
Sanitária Estadual, as orientações necessárias para implantação dos protocolos sanitários propostos para realização da festa. Lamentamos, mais
uma vez, estarmos diante desse impasse, visto que acreditamos estar

A última regulamentação estadual
sobre eventos de entretenimento, a
Portaria nº 81, de 21 de outubro de

2020, editada pelo governador Flávio
Dino e pelo secretário-chefe da Casa
Civil, Marcelo Tavares, alterou a Portaria nº 55, de 17 de agosto de 2020,
autorizando a realização de festas
com até 150 pessoas.
O Ministério Público destaca que
há vários anúncios de festas a serem
promovidas na Ilha de São Luís cuja
disponibilidade de público e previsão
dos espaços de realização sugerem
grande probabilidade de desobediência à determinação de restringir o
acesso além de 150 pessoas.
Até o momento do fechamento
desta edição, o Governo do Estado
não se posicionou a respeito das recomendações do Ministério Público do
Estado do Maranhão.

6 mil internos são
inclusos em
atividades de trabalho
Com o programa Trabalho com Dignidade, o Governo
do Maranhão possibilitou que 6.909 Pessoas Privadas de
Liberdade (PPLs) – detentos – fossem inseridas em uma
das 36 frentes de trabalho interna ou externa disponibilizadas em 2020 pelo sistema penitenciário maranhense. Internos e internas também tiveram acesso a oﬁcinas
de trabalho. Todas estas ações são executadas pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP).

Recomendações e ﬁscalizações

O MPMA também pede que as prefeituras de São Luís, São José de Ribamar, Paço do Lumiar e Raposa observem o cumprimento das regras sanitárias estaduais nos seus municípios e
determinem medidas de ﬁscalização
sobre a expedição de alvarás e licenças.
Além disso, o poder executivo nessas cidades deve garantir que as autorizações sigam a normativa estadual,
ou seja, o Decreto nº 36.203/2020 e
que sejam cassadas as licenças que
não se adequem.
Outra recomendação é que os órgãos
com poder de polícia administrativa
dos municípios devem realizar planejamento para ﬁscalização ostensivo
nos dias de festa, coibindo as irregularidades.

MPMA pede cancelamento, mas justiça libera

Na Fábrica de Móveis, que integra uma das oﬁcinas
oferecidas, 30 internos trabalharam e produziram mais
de 2 mil peças em móveis planejados. As peças confeccionadas foram utilizadas para mobiliar o novo complexo
turístico na REFFSA; também foi mobiliada a sede da
Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Maranhão
(Aged) e uma de suas unidades regionais; os núcleos
ecológicos da Defensoria Pública do Estado (DPE); o
Shopping da Criança; o Centro de Referência do Idoso; a
Casa da Mulher Maranhense de Imperatriz; dentre outros órgãos públicos. “Apesar da pandemia nos reinventamos e conseguimos manter os internos em atividades
de trabalho, além de ajudar a população com a produção das máscaras de proteção e jalecos aos servidores da
saúde”, explicou o secretário da SEAP, Murilo Andrade.
Com as malharias instadas em unidades prisionais
mais de 600 internos têm acesso a oportunidade de trabalho. Existem três malharias no Complexo Penitenciário de São Luís (na UPSL 2, UPSL 5 e UPFEM), uma na
Penitenciária Regional São Luís e uma na UPR de Rosário. A partir de parceria com a Secretaria de Estado da
Educação (Seduc), está em fase de produção a confecção de 350 mil uniformes escolares para toda a rede pública de ensino, além da fabricação de 2 mil conjuntos
de carteiras escolares e a reforma de mais 1 mil.
Nas malharias, os internos ainda produziram 2 milhões de máscaras de proteção para a prevenção da Covid-19, que foram distribuídas à população pelo Governo do Estado. Além de mais de 100 mil máscaras de proteção em TNT, e mais de 20 mil jalecos que foram utilizados por servidores da saúde.

FESTAS NAS CIDADE DE ROSÁRIO, BACABEIRA E SANTA RITA ESTAVAM PROGRAMADAS PARA SEREM REALIZADAS HOJE E QUARTA-FEIRA
Na cidade de Imperatriz, uma ação
civil pública proposta pelo Ministério
Público pediu o cancelamento do
evento Virada Cultural, bem como
programação de festas de ﬁnal do ano,
sob pena de multa diária de R$ 10 mil.
O documento é assinado pelo titular da 5ª Promotoria de Justiça Especializada na Defesa da Saúde de Imperatriz, Thiago de Oliveira Costa Pires.
Antes da ACP, o promotor de justiça
encaminhou Recomendação ao Município, orientando a adoção de providências para evitar a realização de
eventos tendentes a gerar aglomeração de pessoas. “O Município de Imperatriz optou por realizar evento público em total desrespeito às medidas
sanitárias, observando que o risco de
disseminação viral torna-se mais elevado em uma festa ou show porque as
pessoas são estimuladas a ﬁcarem
mais próximas, se tocarem, se confraternizarem, contrariamente às orientações de distanciamento social exigidas pelas autoridades sanitárias”,
destacou o promotor de justiça Thia-

go de Oliveira.
Além do pedido para cancelar a Virada Cultural, com shows entre os dias 29 de dezembro e 1º de janeiro, a
ACP também requer, entre outras medidas, que os gestores não licenciem
ou autorizem shows e eventos que
causem aglomeração em Imperatriz.
Município e Governo do Estado devem adotar medidas concretas de ﬁscalização para impedir a realização de
eventos que causem aglomeração de
pessoas. No ﬁm da tarde de ontem, a
Justiça liberou o evento na cidade de
Imperatriz, após indeferir o pedido do
MPMA

Rosário, Bacabeira e Santa
Rita

Em Rosário, Bacabeira, e Santa Rita, a Justiça, a pedido do MP determinou a suspensão de eventos de préRéveillon, qque aconteceriam nos dias 29 e 30 de dezembro.
O MPMA argumentou que a realização dos eventos facilitaria a proliferação do novo coronavírus (Covid-19)

e o risco levou à articulação de Ações
entre as Promotorias de Justiça de
Santa Rita e de Rosário, além da Defensoria Pública de Santa Rita.

Além de suspender a realização do
evento, a determinação judicial estabelece que esses municípios adotem
as medidas necessárias para o cumprimento do Decreto Estadual n°
30.203/2020, não autorizando a realização de eventos/shows com mais de
150 pessoas. É permitido o uso de força policial para garantir a suspensão
da festa.

As Fábricas de Blocos Sextavados em Concreto possibilitam trabalho para 343 internos, que já produziram
neste ano 585.323 mil blocos. Elas estão instaladas nas
UPRs (UPSL 1, UPSL 5, UPSL 6), na Associação de Proteção aos Recuperandos APAC de São Luís e também na
UPR Feminina (UPFEM), onde funciona a Fábrica de
Blocos Ecológicos. A SEAP está realizando a expansão
desta frente de trabalho, onde mais 62 novas serão instaladas no próximo ano, totalizando 70 em todo o Maranhão.
Os internos também estão inseridos em outras atividades de trabalho, como a Lavanderia com 51 internos,
que já lavaram mais de 250 toneladas de roupas hospitalares; a Fábrica de Estofados com 30 custodiados, que
produziram 1.219 conjuntos de sofás; no Trabalho Externo estão inseridos em atividades de trabalho 1.755
internos; além das demais frentes de trabalho como a
Serralheria, Padaria, Fábrica de Carteiras Escolares,
dentre outras.
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RIBAMAR

JUNCO DO MARANHÃO

Casal e filho são
executados a tiros

Bombeiros resgatam
homem que se afogava

As três vítimas teriam sido mortas por homens encapuzados em uma fazenda. José
Gregório Pereira, Maria José Lima e o filho de 13 anos podem ter sido alvos de execução
O HOMEM FOI RESGATADO NA NOITE DO ÚLTIMO DOMINGO
O Corpo de Bombeiros resgatou um homem que estava se afogando, nas proximidades do Cais de São José
de Ribamar, cidade localizada na região metropolitana
de São Luís. O homem foi resgatado com vida após decidir entrar na água para banhar. O caso foi registrado na
noite do último domingo (27).
O Corpo de Bombeiros revelou que a vítima estaria
bebendo no cais quando entrou na água. Com a força da
maré, ele não conseguiu retornar a escadaria que ﬁca ao
lado do cais. De acordo com informações, o homem,
que não reve a identidade revelada, ainda conseguiu se
segurar em um ferro que estava em um dos pilares para
aguardar o resgate. Após ser resgatado pelos bombeiros,
foi constatado que a vítima tinha sinais de embriaguez.

A polícia do Maranhão está investigando um tripo homicídio com características de execução. O caso foi registrado no município de Junco do
Maranhão, distante cerca de 279 km
da capital maranhense.
As vítimas foram: José Gregório Pereira, Maria José Lima e o ﬁlho de 13
anos, assassinados na última sextafeira (25). Eles foram mortos a tiros
dentro de uma fazenda, às margens
da BR-316.
De acordo com informações, dois
homens encapuzados invadiram a fazenda e assassinaram as três pessoas
da mesma família a tiros.
De acordo com investigações, José
Gregório era caseiro da fazenda, assim como o casal não tinha registro
criminal e nativos do estado de Alagoas. O crime está sendo tratado como
execução por encomenda.

Quatro pessoas atropeladas
em Panaquatira

Quatro banhistas que estavam na
praia de Panaquatira, em São José de
Ribamar, região metropolitana de São
Luís, foram atropelados no último domingo (27), por volta das 14h30.
O acidente teria ocorrido após uma
colisão entre o Fiat Uno e um Reanult
Duster.
As informações revelam que as vítimas estavam na praia quando foram
atropeladas pelo Fiat Uno. Três das vítimas, uma mulher adulta e duas crianças tiveram escoriações e sangramento, entre elas, uma das crianças,
de um ano de idade, teve Tramautismo Crânio Encefálico leve.
Ela foi identiﬁcada como Nayara
Caroline Vieira Passos, moradora da
Vila São José de Ribamar. A criança foi
socorrida pelo Corpo de Bombeiros.

ÚLTIMA SEMANA

MAIS 10 ANOS NA CONTA

Bardal é condenado por peculato e concussão

O EX-DELEGADO THIAGO BARDAL TERIA RECEBIDO PROPINA DE R$ 100 MIL PARA LIBERAR COMERCIANTE E CARGA APREENDIDA
A Justiça condenou o ex-titular da
Superintendência Estadual de Investigações Criminais (Seic), da Polícia
Civil do Maranhão, Tiago Mattos Bardal, pelos crimes de peculato e concussão.
A decisão foi proferida no último
dia 17, a soma das penas chegam a
dez anos e oito meses de prisão.
A determinação judicial refere-se
ao processo criminal que trata da prisão em ﬂagrante de um comerciante
com diversas caixas de cigarro clandestinas. De acordo com o Ministério
Público, o comerciante foi liberado de
forma indevida após o pagamento de
R$ 100 mil em propina ao ex-delegado.

Ainda segundo o MP, além do comerciante foram liberados também
uma caminhonete VW Amarok e toda
carga apreendidas por investigadores
da Superintendência Estadual de Prevenção e Combate à Corrupção (Seccor).
Além disso, foi constatado que o dinheiro foi entregue pelo empresário a
Bardal em duas parcelas de R$ 50 mil,
no estacionamento de um supermercado localizado na Avenida Jerônimo
de Albuquerque, na altura da Curva
do 90, no Vinhais, em São Luís.
O Ministério Público também aﬁrma que Tiago Bardal, usou um termo
interrogatório, que não foi utilizado
para formalizar nenhuma peça de in-

vestigação policial, para obrigar o comerciante a lhe pagar mais R$ 80 mil
em propina, em 10 parcelas de R$ 8
mil, cada, no mesmo local.
Além disso, Bardal também foi condenado a 52 dias-multa, no valor de
um quarto do salário-mínimo legal, a
ser recolhido até o décimo dia útil, e à
perda do cargo de delegado de Polícia
Civil do Estado do Maranhão. Ele já foi
exonerado do cargo, administrativamente, pelo governador Flávio Dino.
O Tiago Bardal foi absolvido em relação à acusação de prevaricação. O
juiz ainda assegurou ao ex-superintendente de investigações criminais
da Polícia Civil do Maranhão o direito
de apelar em liberdade no processo.

Últimos dias de
pagamento com apps

CLIENTES QUE FIZEREM O PAGAMENTO GANHAM BENEFÍCIOS
Após anunciar a parceria com o aplicativo PicPay, a
BRK Ambiental, concessionária responsável pelos serviços de saneamento básico em São José de Ribamar e Paço do Lumiar, oferece mais um benefício para os pagamentos das faturas de água e esgoto feitos pela plataforma.
Somente neste mês de dezembro, o usuário que realizar o primeiro pagamento à vista pela plataforma ganha
40% do valor pago de volta, limitado a R$ 10. Para quem
optar pelo parcelamento no cartão de crédito, receberá
até 20% de cashback ao pagar faturas de até R$ 750.
Além disso, para quem já utiliza a plataforma, por
meio da carteira digital do smartphone, é possível fazer
pagamentos à vista ou parcelados em até 12 vezes no
cartão de crédito.
O aplicativo também permite que a pessoa transﬁra
um valor para a sua conta do PicPay e utilize o saldo no
pagamento da fatura.
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ELIMINADO

SÉRIE B

Sampaio x CSA tem
equilíbrio de forças

Juventude só volta
na temporada 2021

Até aqui, as duas equipes atuaram 31 vezes. O time alagoano tem uma vitória a mais (14
a 13), porém, há uma igualdade em número de empates, seis para cada lado
NERES PINTO

A

Série B do Campeonato Brasileiro prossegue neste ﬁm de
ano, mas para o Sampaio Corrêa faz uma ligeira pausa. A
bola volta a rolar para os bolivianos no
próximo sábado, dia 2 de janeiro. Iniciando a série de jogos decisivos nesta
reta ﬁnal que vai apontar os quatro
melhores a terem o acesso à divisão de
elite, o Tricolor estará em Maceió para
enfrentar o Centro Sportivo Alagoano
(CSA), às 16h30, no Estádio Rei Pelé.
As duas equipes reiniciaram os treinos para o jogo de “seis pontos”. Hoje,
os alagoanos ocupam a quinta colocação, enquanto o representante maranhense caiu nas últimas rodadas
para a oitava.
Sampaio e CSA, no entanto, fazem
campanhas bastante equilibradas,
com ligeira vantagem para o time de
Alagoas. Até aqui, as duas equipes
atuaram 31 vezes. O time alagoano
tem uma vitória a mais (14 a 13), porém, há uma igualdade em número de
empates, seis para cada lado. O ataque do CSA fez 42 gols e o do Sampaio
41. Os dois times também mostram a
mesma vulnerabilidade na defesa. O
time de Alagoas já teve suas redes balançadas 30 vezes, contra 31 do Tubarão.
Quem vencer a partida do próximo
ﬁm de semana vai manter a esperança
de brigar pela vaga nas próximas rodadas, mas ao mesmo tempo torcendo para um tropeço do Cuiabá (50) e
Juventude-RS (49).
Mesmo que seja vencedor no sába-

JUVENTUDE SAMAS PERDEU POR 2 X 0 PARA O FLORESTA-CE

NO 1º TURNO, AS EQUIPES SE ENFRENTARAM E O CSA VENCEU DE VIRADA O TRICOLOR
do, o Sampaio ainda assim não retornará ao G4, pois parou nos 45 pontos e
chegará no máximo a 48. Já o CSA
chegou aos 48 e pode roubar a posição do terceiro ou quarto colocados,
caso estas equipes não vençam seus
jogos deste ﬁm de ano. O time de Mato Grosso joga hoje (29/12) com o
Cruzeiro, em Belo Horizonte, e o Juventude recebe a Ponte Preta amanhã
(30) em casa, no Estádio Alfredo Jaconi.
Se não vencer sua próxima partida,
o Tricolor pode até cair mais um degrau em função dos resultados, pois o
Avaí, que tem 44 pontos, e se encontra
na nona colocação, joga nesta terçafeira (29) contra o CRB, em casa, no
Estádio Brinco de Ouro, em Campinas.

Próximos jogos

Na sua difícil missão de conquistar
pelo menos 20 pontos em sete jogos, o
Sampaio Corrêa terá pela frente os seguintes adversários: CSA (fora), Cruzeiro (em casa), Botafogo-SP (fora),
Paraná (em casa), Conﬁança (fora),
Cuiabá (fora) e Oeste (em São Luís).
De acordo com os cálculos dos matemáticos, para subir uma equipe necessita de pelo menos 65 pontos. Esta
é a média histórica, apesar de no ano
passado a última vaga ter sido ocupada por um clube que teve 62.
É bom lembrar, também, que o
Sampaio está com apenas dez pontos
acima do primeiro clube da zona de
rebaixamento. Mas o Tricolor não é
visto neste momento com nenhum
risco de descer para o Z4.

COM FORÇA MÁXIMA

A delegação do Juventude Samas retornou a São Mateus logo após a derrota por 2 a 0 para o Floresta-CE, na
Arena Castelão. Eliminado, o grupo agora deverá ser liberado, ao mesmo tempo em que a diretoria se prepara
para o trabalho de reformulação. Aguarda-se para a esta
semana a deﬁnição da lista de atletas que serão dispensados e de outros que o clube tem interesse na permanência. O técnico Leandro Campos, que não pôde ﬁcar no banco devido ter testado positivo para a covid-19,
diﬁcilmente retornará na próxima temporada.
Apesar da eliminação na Série D do Brasileiro, a campanha foi considerada razoável, pois a equipe classiﬁcou-se na primeira fase e na sequência de mata-matas
eliminou o Bragantino-PA, até então considerada uma
das melhores equipes da competição. Além disso, esteve muito próximo de obter a vitória no primeiro jogo,
em casa, diante do Floresta, quando o meia Gotinha
desperdiçou um pênalti no último lance.
O Juventude foi bastante prejudicado nos últimos jogos em função dos casos de covid-19 que surgiram às
vésperas dos compromissos decisivos, afastando oito
atletas e até o treinador. Além disso, perdeu jogadores
importantes por punições disciplinares e contusões.
Seu atleta de maior destaque (Márcio Diogo) atuou apenas no segundo tempo da partida em Fortaleza, quando
o Floresta já vencia desde a etapa inicial.

Sorteio na CBF

Um sorteio realizado ontem pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) ﬁnalmente deﬁniu os confrontos
das quartas de ﬁnal do Campeonato Brasileiro da Série
D – a quarta divisão nacional. Os jogos das quartas de ﬁnal foram deﬁnidos levando em conta a classiﬁcação geral, contando com as fases anteriores. No entanto, América-RN e Aparecidense-GO empataram em todos os
critérios – pontos (35), número de vitórias (10) e saldo de
gols (24). (N.S)

MMA

Ceni mira recuperação no Fla-Flu Jon Jones vai dominar o peso-pesado

GABIGOL CUMPRIU SUSPENSÃO NO EMPATE SEM GOLS COM O FORTALEZA, NO ESTÁDIO CASTELÃO
Pausa, reforços e uma obrigação: apresentar um futebol bem melhor do que no
empate com o Fortaleza. Desta maneira, o
Flamengo inicia nesta segunda-feira a preparação para o primeiro compromisso de
2021, o Fla-Flu do dia 6 de janeiro, com direito a folga de dois dias para as festas de
Ano Novo.
Desfalques no Ceará por suspensão, Gabigol e Filipe Luís estão à disposição para o
clássico, e a tendência é que Diego Alves
também. O incômodo na coxa que o tirou
da 27ª rodada do Brasileirão não preocupa,
sequer foi necessário realizar exames, e a
expectativa é de que volte ao gol contra o
Tricolor.
Vitinho, que recebeu o terceiro cartão
amarelo, está suspenso e é baixa ao lado
dos lesionados Thiago Maia e Michael.
Com os resultados da rodada, o Flamengo
viu o São Paulo abrir pontos de vantagem
na ponta da tabela.
A programação da semana conta com
folgas nos dias 31 de dezembro e 1º de janeiro para a celebração do Réveillon. A
maioria dos jogadores está programando
eventos particulares no Rio de Janeiro ou
em cidades próximas. A tendência é que

Rogério Ceni faça um bate e volta em São
Paulo para ﬁcar com a família.
JON JONES, EX-CAMPEÃO DOS MEIO-PESADOS (ATÉ 93KG), VAI ESTREAR NO PESO-PESADO

Com 49 pontos em 26 jogos, o Flamengo
é o terceiro colocado no Brasileirão. O São
Paulo é o líder com 56 pontos com as mesmas 27 partidas do Atlético-MG, vice-líder
com 49 é uma vitória a mais que o Fla: 15 x
14.

O ano de 2021 provavelmente vai marcar um momento dos mais esperados para o fã de MMA. Tudo indica que Jon Jones, ex-campeão dos meio-pesados (até
93kg), vai estrear no peso-pesado (até
120kg) após abdicar de seu título.
Para o treinador do americano, Brandon Gibson, a subida de categoria não será problema para ele, que costumava treinar com Alistair Overeem, Andrei Arlovski
e Travis Browne na Jackson’s MMA. “Pesopesado é diferente, mas Jon passou muito
tempo da carreira treinando com alguns
dos melhores pesos-pesados do mundo.
Eu vi Jon em centenas de rounds com caras como Overeem, Arlovski e Travis
Browne. Tivemos muitos ótimos pesospesados vindo para a Jackson’s, e Jon foi
Jon Jones com todos eles. Ele varreu uma
divisão, então faz sentido (subir para os
pesados). Eu coloco dinheiro em Jon indo
para os pesados e dominando lá tam-

bém”, aﬁrmou, em entrevista ao “MMA
Fighting”.
Gibson ainda explicou que a diferença
de peso para outros rivais não deve ser um
problema para Jones pela sua capacidade
de se adaptar a diferentes características
dentro de uma luta. “O nível de habilidade
de Jon é muito alto, seu QI de luta é muito
alto e não acho que alguém ter vantagem
de 9kg sobre Jon vai fazer tanta diferença.
Ele é um artista marcial muito habilidoso.
Acho que a categoria intriga Jon. Ele sempre teve a habilidade de mudar as coisas
no que diz respeito ao QI de luta. Se ele luta contra um cara como Andrei Arlovski,
com um grande overhand, ele sabe anular
isso. Se luta com um cara como Alistar
Overeem, que joga grandes ganchos e joelhadas no corpo, ele sabe como evitar. Ele
é muito bom em ler um lutador e saber o
que o lutador vai fazer, às vezes antes até
do próprio lutar saber”, concluiu.
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Altas Doses e o “Lado
errado da estrada”
Banda autoral de blues, rock e poesia com DNA maranhense, comemora os resultados
e participações em projetos culturais em um ano de pandemia com o novo trabalho

N

a contramão da ordem musical e de algumas outras ordens, a banda Altas Doses
ganha destaque nesse 2020
pandêmico. Marcando presença em
lives e festivais online, Altas Doses
mandou ver no Quarentena Rock,
transmitido ao vivo pela TV Guará.
Detonou no Festival 24h de Rock.
A banda que é formada por Flávio
Eduardo (vocal), Jacob Viana (guitarra), Marcello Chalvinski (poesia), Vanessa Espíndola (bateria) e Binho
Bass (baixo), e mostrou muito blues e
poesia em cinco participações no projeto Conexão Cultural que foi realizado com recursos da Lei Aldir Blanc,
por meio da Secretaria de Cultura do
Estado do Maranhão.
Segundo o guitarrista, Jacob Viana,
a banda também fez shows presenciais aos bairros Cohab, Rio Anil e Anjo
da Guarda, pelo projeto Arte na Praça
idealizado pela Prefeitura de São Luís
e fechou o ano com uma apresentação no Lençóis Blues & Jazz Festival
que este ano foi transmitido virtualmente por conta da pandemia do novocoronavírus (covid 19). “A arte tem
que ter verdade, tem que ser visceral.
Nossas músicas não vieram pra mudar o mundo, só pra retratar nosso cenário, ou lhe acompanhar em alguma
diversão ou solidão.”
Por ser uma banda autoral e sem
seguir nenhuma ‘vertente natural’ a
Altas Doses está divulgando o seu novo CD que se chama “Lado Errado da
Estrada”, além de ver o número de fãs
aumentando cada vez mais nas redes

Músicas autorais e
com outros parceiros

BANDA ALTAS DOSES ESTÁ NA ESTRADA DESDE O ANO DE 2014
Boa parte das composições da banda são assinadas
pelo poeta Marcello Chalvinski e por Jacob Viana, guitarrista e líder da banda. Mas, há outras importantes
participações, como a do poeta Alex Brasil “Mudei Minha Sorte” e do músico Edy Cândido da banda Guetos
“O Amor é um Cão”. “A Altas Doses contém a verdade do
blues: a dor do amor escrita em poesia, tecida em notas
musicais graves, fortes, que capturam os apreciadores
da boa música”, disse a baterista, Vanessa Espíndola.
Em suma, Altas Doses tem conquistado cada vez mais
público e notoriedade com um trabalho maduro e repleto de inﬂuências que vão de Bukowski a João Cabral
de Melo Neto para falar o mínimo e, principalmente,
com uma musicalidade nova, mas que tem fortes raízes
nos grandes mestres do blues e do rock and roll. “O Blues
traz essa possibilidade, porque permite criar sem cobranças, o sentimento fala mais alto até morrer“, acrescentou o baixista, Binho Bass.

Sobre Altas Doses
ALTAS DOSES PARTICIPOU DE DIVERSOS PROJETOS PRESENCIAIS E NÃO PRESENCIAIS
sociais da banda. “A música é livre. E
isso agrada. O blues é tão humano, tão
cotidiano, em vários níveis, que te
traz essas possibilidades: do improviso, de fazer diferente, de errar e arrumar. Como uma boa crônica”, disse o
vocalista Flávio Eduardo.
Para os desavisados ou que não conhece o trabalho da banda, o repertório da Altas Doses tem como base ﬁxa
o blues, o rock, além de muita poesia.
“Altas Doses reúne, no mesmo espaço-tempo, canções etílicas e poemas
alucinógenos, de um jeito próprio, de
um jeito sexy, num certo tom além do

som”, ressaltou Marcello Chalvinski
que durante as apresentações faz suas
intervenções poéticas. O poeta acrescentou ainda que há canções marcantes e belas como: “Meia Noite Sem
Fim” e “Romance Rasgado” e rocks
provocativos e sedutores entre elas:
“Diversão”, “Sexy Louca” e a própria
“Lado Errado da Estrada”, que dá nome ao disco. “A crítica social de “Undeadman”, a alma de “Mudei Minha
Sorte”, a ironia sexy de “Falência” e a
loucura poética de “O Amor é Um
Cão” completam o universo musical
do show”, revelou Chalvinski.

MÚSICA

A Altas Doses surgiu em 2014 em São Luís, com a proposta de fazer blues e rock´n roll autoral, principalmente em português. A banda lançou o Ep “É tudo tão blues”
em 2015 , contendo 6 músicas, disponível hoje em várias
plataformas de streaming: Spotify, PalcoMP3 , e Deezer. A banda também fez shows memoráveis dentro desses 4 anos de atividade, vale citar o evento 24h de rock,
na praça Maria Aragão em 2015; Inauguração do Fanzine
rock bar, fazendo abertura pra banda Velhas virgens,
que tocou pela primeira vez em São Luís; Shows com o
guitarrista Fabio Brum (SP) durante sua passagem por
São Luis em 2016 e um show arquitetado pela banda em
homenagem ao Belchior, chamado ‘Belchior blues” que
ao todo teve 5 edições e todas foram sucesso. A banda
lançou dia 3 de abril de 2020 o novo álbum, intitulado,
“Lado errado da estrada”. No ﬁm de 2019 a banda lançou o videoclipe da música “Lado errado da estrada”,
que faz parte do set list do novo CD da banda.

DANÇA

S. J. de Ribamar Festival com muito jazz e blues Conexão Dança encerra
hoje em formato online

FESTIVAL ESTE ANO REALIZOU A PRIMEIRA BATALHA DE VOGUE

O CANTOR E COMPOSITOR TIAGO MÁCI FOI UMA DAS ATRAÇÕES DO FESTIVAL DE JAZZ E BLUES QUE SEGUE HOJE NA CIDADE BALNEÁRIA
Iniciou ontem (28), a programação
da quarta edição de São José de Ribamar Festival com grandes shows de
artistas do Maranhão, selecionados
pela curadoria do festival e que serão
exibidos pelo Youtube (Lençóis Festival). A quarta edição do festival, acontecerá de forma virtual, obedecendo o
protocolo de saúde por conta da pandemia do covid-19. Lençóis Jazz &
Blues Festival, em casa, é uma realização da Tutuca Viana Produções, foi
contemplado no edital ‘Fomento de
projetos culturais virtuais’ da Secretaria de Cultura do Estado do Maranhão, Lei Aldir Blanc.Programação:
Apresentaram-se na segunda-feira o
cantor e compositor Nosly; o músico e
maestro Rui Mário; o cantor e compositor Tiago Máci que mistura em sua
sonoridade, o mix da música brasilei-

ra; Erasmo Dibell que tem inúmeros
sucessos, entre eles: “Beijo na boca”,
“Filhos da precisão”, a recém-lançada, “Intriga”, “Juntinhos”, “São nunca”, e muito mais; Lívia Amaral, considerada a voz feminina do som do barzinho no Maranhão e Célia Amaral,
conhecida como a voz de ouro do Maranhão, Célia Maria é encantadora,
tem uma personalidade única em seu
canto e performance de palco.
Hoje, terça-feira (29) apresentamse Bruna Lussaray que tem um trabalho ao lado do pai, um exímio guitarrista, e juntos, formam uma dupla
bem reﬁnada com uma concorrida
agenda de apresentações; Marcones
Pinto que instrumentista, professor e
produtor musical, tem formação autodidata, e o mestre Jessivaldo Oliveira é sua maior inﬂuência; Jamilson

Jackson e Banda Motown que vão
mostrar um repertório dos anos de
1970, 1980 e 1990. Jamilson é bastante
conhecido por cantar a obra do maior
astro pop mundial, Michael Jackson,
ícone de várias gerações. Sua performance é inconfundível; Tiago Fernandes e Trio, onde Tiago Fernandes é
spalla da orquestra de violões da escola de música do estado do Maranhão;
o cantor e compositor Gerude, um das
expressões da música do Maranhão
e Pedro Duarte contrabaixista que vai
nos proporcionar um verdadeiro espetáculo para encerrar em grande estilo o São José de Ribamar Festival. Para acompanhar basta se inscrever no
canal:
https://www.youtube.com/channel/UC1YCdGsEfvHqtbImWv6Vj5w

Acreditando na potência de um trabalho em rede, reconhecendo a diversidade de corpos, artistas residentes
no Maranhão foram convocados a participar com trabalhos em vídeo ou transmitidos ao vivo, incluindo vídeodança, vídeo-arte, performance, processos, dança para
criança, experimentos sonoros, oﬁcinas remotas, falas,
ou qualquer proposta que instigue a dança e o corpo a se
manifestar nesta edição do Conexão Dança que acontece em formato online por conta da pandemia da covid
19.
A 11ª edição do Festival Conexão Dança está acontecendo desde o dia 26 e encerra hoje (29) através do site
www.conexaodanca.com.br e do canal do YouTube do
festival com ações artísticas e formativas para a dança
contemporânea, tendo o objetivo de apresentar ao público a produção e o pensamento desse universo por
meio de oﬁcinas, performances, mostra de vídeos e debates.
Um destaque do festival este ano é a realização da primeira batalha de Vogue do Maranhão, a “MaraBaque”,
que contou com participação de artistas e apresentação
de Cintia Sapequara, Enme Paixão e DJ Butantan. As juradas da batalha foram Davi Rebolativo, Eliara, Frimes,
Pepe Poeta Marginal e Wand Albuquerque que também
contribuíram para a construção desse momento histórico da dança no Maranhão. Esta edição do Festival Conexão Dança é realizada com recursos da Lei Aldir Blanc
Lei nº 14.017 por meio da Secretaria de Estado da Cultura do Maranhão.
Serviço:
O quê: 11ª edição do Festival Conexão Dança em formato online.
Redes Sociais: @conexaodanca_slz no Instagram e
@conexaodanca no Facebook.

