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APARTE       Transparentes         BASTIDORES
TER 29.12.2020

00H34 ................ 0.9M

06H36 ................ 5.4M

12H32 ................ 1.1M

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 hu-
manidade, cuja história o registra como uma tragédia não anunciada. 

A injeção da esperança 

Bandidos invadem 
fazenda e executam 

casal e filho  no 
interior  do Maranhão

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
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Delegado Bardal é 
condenado a mais 

10 anos de cadeia por 
peculato e concussão

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

Sampaio x CSA tem 
equilíbrio de forças

Até aqui, as duas equipes atua-
ram 31 vezes. O time alagoano tem 

uma vitória a mais (14 a 13), po-
rém, há uma igualdade em núme-
ro de empates, seis para cada lado.  

PÁGINA 11

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 ati-
vidades físicas. Essa mudança na rotina pode gerar efeitos negativos à saúde, 

principalmente para grupos de indivíduos que mais precisam dos ganhos ime-
diatos proporcionados pelos exercícios, como as gestantes.  PÁGINA 5

Quatro pessoas são atropeladas na  praia  de  Panaquatira
PÁGINA  10

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 que você tem a agradecer em 2020? Prefeito entrega mais um casarão  no Centro 
 O casarão, antiga sede da Secretaria  de Habitação, passou por ampla reforma 
e readequação. Foi reformada a fachada,  é  o revestimento de azulejos colo-

niais que compõem um mosaico de aproximadamente 800 peças. PÁGINA  6

Começa o festival de 
jazz e blues  de São 
José de Ribamar 
Iniciou ontem (28), a programa-

ção da quarta edição de São José de 
Ribamar Festival com grandes sho-
ws de artistas do Maranhão, sele-

cionados pela curadoria do festival 
e que serão exibidos pelo Youtube 

(Lençóis Festival).  PÁGINA 12

Gasolina e Diesel ficam 
mais caros a partir de hoje

PÁGINA 2

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

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

EFEITOS DA COVID-19

PÁGINA 2
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Marco Polo Dias Freitas solicitou a Fundação Oswaldo Cruz uma reserva de vacina para
sete mil funcionários do Supremo Tribunal Federal

Pes ca do res ‘traí dos’

Ra ti fi ca ção par la men tar

STF

Fux exonera secretário
que pediu vacinas

O
pre si den te do Su pre mo Tri- 
bu nal Fe de ral, mi nis tro Luiz 
Fux, exo ne rou do car go o 
se cre tá rio de Ser vi ços In te- 

gra dos de Saú de da Cor te, Mar co Po lo 
Di as Frei tas, ser vi dor que te ria si do 
res pon sá vel pe lo pe di do fei to à Fun- 
da ção Oswal do Cruz de ‘re ser va’ de 
va ci nas con tra a co vid-19 pa ra 7 mil 
fun ci o ná ri os da Cor te. Fux diz que 
Frei tas en vi ou o do cu men to à Fi o cruz 
sem seu co nhe ci men to.

Co mo mos tra ram os re pór te res Ra- 
fa el Mo ra es Mou ra e Fa bi a na Cam bri- 
co li, o STF ale gou, no do cu men to à Fi- 
o cruz, que a re ser va das va ci nas per- 
mi ti ria a ‘des ti na ção de equi pa men- 
tos pú bli cos de saú de pa ra ou tras pes- 
so as, co la bo ran do as sim com a Po lí ti- 
ca Na ci o nal de Imu ni za ção’.

“Con si de ran do se tra tar de um pro- 
du to no vo e ain da não au to ri za do pe- 
la An vi sa, gos ta ria de ve ri fi car a pos si- 
bi li da de de re ser va de do ses da va ci na 
con tra o no vo co ro na ví rus pa ra aten- 
der a de man da de 7.000 (se te mil) pes- 
so as”, es cre veu o di re tor-ge ral do STF, 
Ed mun do Ve ras dos San tos Fi lho, em 
do cu men to as si na do no dia 30 de no- 
vem bro. O ofí cio di zia ain da que a Se- 
cre ta ria de Ser vi ços In te gra dos de 
Saú de – SIS fi ca ria res pon sá vel pe la 
re a li za ção da cam pa nha de va ci na- 
ção.

No en tan to, em res pos ta en vi a da à 
Cor te na quar ta-fei ra, 23, a Fi o cruz 
ne gou o pe di do apon tan do ain da que 
não pos sui au to no mia ‘nem pa ra de- 
di car par te da pro du ção’ pa ra a imu- 
ni za ção de seus pró pri os ser vi do res. O

O PRESIDENTE DO SUPREMO, LUIZ FOX , REPROVOU ATITUDE DO SECRETÁRIO

Su pe ri or Tri bu nal de Jus ti ça fez um 
pe di do se me lhan te à fun da ção, o qual 
tam bém foi ne ga do.

O pe di do ge rou re a ção de mi nis- 
tros, co mo o de ca no, Mar co Au ré lio 
Mel lo, que dis se ao Es ta dão es tar “en- 
ver go nha do” com a so li ci ta ção do tri- 
bu nal. Na mes ma li nha, o re la tor da 
La va Ja to no STF, mi nis tro Ed son Fa- 
chin, afir mou: “Con si de ro fo ra de pro- 
pó si to qual quer ini ci a ti va que nes te 
mo men to não si ga as ori en ta ções das 
au to ri da des sa ni tá ri as.”
À TV Jus ti ça, o pre si den te do STF, Luiz 
Fux, ha via de fen di do o pe di do. Na 
oca sião, o mi nis tro sus ten tou que 

uma das pre o cu pa ções é não pa rar 
ins ti tui ções fun da men tais do Es ta do, 
de to dos os Po de res, com pos tas por 
ho mens e mu lhe res que “já têm uma 
cer ta ma tu ri da de”.

“Nós por exem plo pe di mos, de to-
da for ma edu ca da, éti ca, um pe di do 
den tro das pos si bi li da des quan do to- 
das as pri o ri da des fo rem cum pri das 
de que tam bém os tri bu nais su pe ri o- 
res te nham mei os pa ra tra ba lhar. E 
pa ra is so pre ci sa va ci nar. Não adi an ta 
va ci nar os mi nis tros e não va ci nar os 
ser vi do res. A di fu são da do en ça se ria 
exa ta men te a mes ma”, afir mou o mi- 
nis tro.

PROVISÓRIO

União Europeia aprova acordo pós-Brexit

O PRIMEIRO MINISTRO DO REINO UNIDO, BORIS JOHNSON, ESTÁ A FRENTE DAS NEGOCIAÇÕES COM A UNIÃO EUROPEIA

Os 27 paí ses da União Eu ro peia
(UE) au to ri za ram nes ta se gun da-fei ra
(28) a apli ca ção pro vi só ria do acor do
co mer ci al pós-Bre xit com o Rei no
Uni do a par tir de 1o de ja nei ro, à es pe- 
ra da ra ti fi ca ção par la men tar for mal
em Lon dres e Bru xe las. “Os em bai xa- 
do res da UE apro va ram de for ma unâ- 
ni me a apli ca ção pro vi só ria do acor do
de Co mér cio e Co o pe ra ção en tre UE e
Rei no Uni do em 1º de ja nei ro”, anun- 
ci ou no Twit ter o por ta-voz da pre si- 
dên cia ale mã do blo co pa ra a Co mis- 
são de Re pre sen tan tes Per ma nen tes
(CO RE PER II), Se bas ti an Fis cher. A
apro va ção por es cri to da au to ri za ção
pro vi só ria acon te ce rá ho je às 11h de
Bra sí lia. A in ten ção dos re pre sen tan- 
tes per ma nen tes é per mi tir que o tex- 
to (de mais de 1.200 pá gi nas) se ja pu- 
bli ca do no Diá rio Ofi ci al da UE o mais
rá pi do pos sí vel, pro va vel men te na
quin ta-fei ra. No Twit ter, o pri mei ro-
mi nis tro bri tâ ni co, Bo ris John son,
anun ci ou que te ve uma con ver sa com
o pre si den te do Con se lho Eu ro peu,
Char les Mi chel, e que am bos des ta ca- 
ram que o acor do é “um no vo pon to
de par ti da” pa ra a re la ção bi la te ral.
“Es pe ra mos a ra ti fi ca ção for mal do
acor do e po der tra ba lhar em pri o ri da- 

des com par ti lha das”, des ta cou o che- 
fe de Go ver no bri tâ ni co.

Um re pre sen tan te dos pes ca do res
bri tâ ni cos ma ni fes tou nes ta se gun da-
fei ra sen tir-se “traí do” de pois do acor- 
do co mer ci al pós-Bre xit. An drew Loc- 
ker, pre si den te da fe de ra ção na ci o nal
de or ga ni za ções de pes ca do res, de- 
cla rou que es tão em uma si tu a ção “pi- 
or” que an tes. “Es tou fu ri o so, de cep ci- 
o na do e me sin to traí do. Bo ris John- 
son nos pro me teu os di rei tos [de pes- 
ca] so bre to das as es pé ci es que na- 
dam em nos sa área econô mi ca ex clu- 
si va e te mos ape nas uma fra ção”, dis- 
se à BBC, de nun ci an do a pro mes sa
não cum pri da do pri mei ro-mi nis tro
de re cu pe rar o con tro le ab so lu to das
águas bri tâ ni cas. No sá ba do, a pri mei- 
ra-mi nis tra es co ce sa Ni co la Stur ge on,
lí der dos in de pen den tis tas do SNP,
tam bém acu sou o go ver no con ser va- 
dor de Bo ris John son de ter “traí do no- 
va men te os pes ca do res es co ce ses”.
“As pro mes sas que eles sa bi am que
não po de ri am cum prir fo ram que bra- 
das”, tui tou Stur ge on.

No dia 1o de ja nei ro, o Rei no Uni do
sai rá de fi ni ti va men te do mer ca do co-
mum e da união al fan de gá ria da UE.
O acor do es ta be le ce as nor mas que
ad mi nis tra rão a par tir des ta da ta as
re la ções co mer ci ais en tre as par tes.
Do la do bri tâ ni co, o Par la men to po- 
de ria ra ti fi car o acor do ain da es ta se- 
ma na, pro va vel men te na quar ta-fei ra.
No Par la men to bri tâ ni co, a apro va ção
do acor do não de ve, a prin cí pio, apre- 
sen tar di fi cul da des, gra ças à mai o ria
con ser va do ra de John son e ao apoio
anun ci a do ao tex to por par te da opo- 
si ção tra ba lhis ta. O Par la men to Eu ro-
peu, no en tan to, já ha via ad ver ti do
que só te ria con di ções de ra ti fi car for- 
mal men te qual quer acor do an tes de
1o de ja nei ro se re ce bes se o tex to até
20 de de zem bro. Co mo o pra zo não foi
cum pri do, o Par la men to se pro põe a
sub me ter o acor do à vo ta ção de ra ti fi-
ca ção em fe ve rei ro de 2021, pro va vel-
men te no dia 23, e por is so era ur gen te
apro var a apli ca ção pro vi só ria do tra- 
ta do. Em um co mu ni ca do di vul ga do
nes ta se gun da-fei ra, o Par la men to
Eu ro peu des ta ca que o ca rá ter pro vi- 
só rio da apli ca ção do acor do “não
cons ti tui um pre ce den te nem re a bre
acor dos as su mi dos en tre as par tes”.

VACINA

Pazuello afirma que há
contrato com cinco vacinas 

MINISTRO DA SAÚDE, EDUARDO PAZUELLO

O mi nis tro da Saú de, Edu ar do Pa zu el lo, re for çou nes- 
te do min go (27/12), que o iní cio da va ci na ção con tra a
co vid-19 no Bra sil de ve ocor rer no fi nal de ja nei ro, com
a pos si bi li da de de uso de va ci nas em ca rá ter emer gen ci- 
al. O ge ne ral es ti ma que a imu ni za ção em mas sa, com
va ci nas re gis tra das, de ve co me çar em fe ve rei ro.

“A pre vi são é que ago ra em ja nei ro, mais pa ra o fi nal,
nós já te nha mos al gu ma dis po ni bi li za ção de va ci na, al- 
gu mas em ca rá ter emer gen ci al ain da, mas a va ci na ção
com quan ti da de e com os re gis tros ne ces sá ri os pa ra va- 
ci na ção em mas sa a par tir de fe ve rei ro. En tão as pre vi- 
sões são es sas. Nós te mos con tra tos fir ma dos com qua- 
tro a cin co la bo ra tó ri os e eles vão nos dan do to da es sa
cro no lo gia”, in di cou o mi nis tro du ran te en tre vis ta ao
pro gra ma Bra sil em Pau ta, da TV Bra sil.

Ape sar de de cla rar que os con tra tos pa ra a com pra de
va ci nas foi fir ma do com qua tro a cin co la bo ra tó ri os, ofi- 
ci al men te, o Mi nis té rio da Saú de só di vul gou o con tra to
com a As tra Ze ne ca e a Uni ver si da de de Ox ford e a ade- 
são à ini ci a ti va Co vax Facility pa ra a com pra de imu ni- 
zan tes con tra o no vo co ro na ví rus.

Na úl ti ma se ma na, o se cre tá rio de Vi gi lân cia em Saú- 
de, Ar nal do Me dei ros, dis se que as tra ta ti vas com o Ins- 
ti tu to Bu tan tan, pa ra com pra de do ses da va ci na Co ro- 
na Vac, e com a can di da ta da Pfi zer se rão con cluí das em
“ques tão de di as”. No en tan to, ne nhum co mu ni ca do
ofi ci al foi di vul ga do pe la pas ta.

Ain da em en tre vis ta ao pro gra ma Bra sil em Pau ta, da
TV Bra sil, Pa zu el lo ga ran tiu que a va ci na se rá dis tri buí- 
da igua li ta ri a men te den tro da pro por ci o na li da de dos
es ta dos, in de pen den te men te da quan ti da de com pra da.
“To dos os es ta dos re ce be rão a va ci na si mul ta ne a men te
den tro da pro por ção de po pu la ção”, afir mou.

PETROBRÁS

Gasolina e Diesel
ficam mais caros hoje

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

A Pe tro bras anun ci ou, nes ta se gun da-fei ra (28/12),
um no vo re a jus te nos com bus tí veis. A ga so li na te rá au- 
men to de 5% e o di e sel, de 4%. Os no vos va lo res pas sam
a vi go rar nes ta ter ça-fei ra (20/12), nas re fi na ri as da es ta- 
tal. O úl ti mo re a jus te ha via si do em 16 de de zem bro.

Se gun do a Pe tro bras, com o au men to de 5%, o pre ço
mé dio da ga so li na pa ra as dis tri bui do ras pas sou a ser de
R$ 1,84 por li tro. No acu mu la do do ano, a re du ção do
pre ço é de 4,1 %. Com a ele va ção de 4%, o pre ço mé dio
do di e sel da Pe tro bras pa ra as dis tri bui do ras pas sou a
ser de R$ 2,02 por li tro. No acu mu la do do ano, a re du ção
do va lor do com bus tí vel é de 13,2 %.

De acor do com Pau lo Ta va res, pre si den te do Sin di ca- 
to do Co mér cio Va re jis ta de Com bus tí veis e de Lu bri fi- 
can tes do Dis tri to Fe de ral (Sin di com bus tí veis-DF), o
im pac to nas bom bas se rá de R$ +0,0779 por li tro de di e- 
sel e de R$+0,0867 por li tro de ga so li na. “O au men to é li- 
ne ar em to das as pra ças”, afir mou.

Em 2020, a ga so li na já so freu 41 re a jus tes, sen do 20
au men tos e 21 re du ções. O di e sel te ve 32 re a jus tes, sen- 
do 17 ele va ções e 15 cor tes no pre ço. Se gun do a Pe tro- 
bras, os va lo res pra ti ca dos têm co mo re fe rên cia os pre- 
ços de pa ri da de de im por ta ção e, des ta ma nei ra, acom- 
pa nham as va ri a ções do va lor do pro du to no mer ca do
in ter na ci o nal e da ta xa de câm bio, pa ra ci ma e pa ra bai- 
xo.

“Im por tan te res sal tar que o pre ço do di e sel e da ga so- 
li na ven di dos na bom ba do pos to re ven de dor é di fe ren- 
te do va lor co bra do nas re fi na ri as pe la Pe tro bras. Até
che gar ao con su mi dor são acres ci dos tri bu tos fe de rais e
es ta du ais, cus tos pa ra aqui si ção e mis tu ra obri ga tó ria
de bi o com bus tí veis pe las dis tri bui do ras, além das mar- 
gens bru tas das com pa nhi as dis tri bui do ras e dos pró- 
pri os pos tos re ven de do res de com bus tí veis”, acres cen- 
tou a com pa nhia.

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

https://banca.oimparcial.com.br/
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O prefeito de São Luís  Edivaldo Holanda Junior  sancionou cinco leis que
desburocratizam acesso de advogados a processos e procedimentos administrativos 

NAVAS LEIS

Edivaldo   desburocratiza 
advocacia  com 5 leis

O
pre fei to Edi val do Ho lan da 
Ju ni or re ce beu em seu ga bi- 
ne te, nes ta se gun da-fei ra 
(28), uma co mi ti va da Or- 

dem dos Ad vo ga dos do Bra sil Se ci o- 
nal do Ma ra nhão (OAB/MA) pa ra a 
san ção de cin co leis mu ni ci pais que 
des bu ro cra ti zam o aces so de ad vo ga- 
dos pa ra o acom pa nha men to de pro- 
ces sos e pro ce di men tos ad mi nis tra ti- 
vos e con ce de à OAB/MA va ga no 
Con se lho do Tri bu nal Ad mi nis tra ti vo 
de Re cur sos Fis cais no Mu ni cí pio de 
São Luís.

“Ao lon go de nos sa ges tão, im ple- 
men ta mos po lí ti cas pa ra di mi nuir a 
bu ro cra cia na ad mi nis tra ção mu ni ci- 
pal. Es tas leis são mais uma im por tan- 
te con tri bui ção nes te pro ces so. Com 
is so, a po pu la ção tem aces so mais fá- 
cil aos ser vi ços e pro ce di men tos e su- 
as de man das tam bém são re sol vi das 
de for ma mais ágil. Além dis so, ao lon- 
go de to da a mi nha ges tão, man ti ve 
aber to o diá lo go en tre a Pre fei tu ra e os 
de mais ór gãos, en ti da des e ins ti tui- 
ções que con tri bu em pa ra o de sen vol- 
vi men to da nos sa ci da de co mo é o ca- 
so da OAB”, dis se o pre fei to Edi val do.

Es ti ve ram reu ni dos com o pre fei to 
Edi val do o pre si den te da OAB Ma ra- 
nhão, Thi a go Di az, acom pa nha do do 
pre si den te da Co mis são de Acom pa- 
nha men to ao Le gis la ti vo, Rô mu lo 
Cha gas, e do mem bro da Co mis são de 
Prer ro ga ti vas, Bru no Di az, além do 
ex-pro cu ra dor-ge ral do Mu ni cí pio, 
Mar cos Brai de.

Pa ra o pre si den te da OAB Ma ra- 
nhão, Thi a go Di az, as no vas leis fa vo- 
re cem o exer cí cio pro fis si o nal da ad- 
vo ca cia no âm bi to da ad mi nis tra ção

O PREFEITO  RECEBEU  UMA COMITIVA DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO MARANHÃO

mu ni ci pal.  
Mar cos Brai de, que par ti ci pou ati- 

va men te des de a ide a li za ção até a 
con cre ti za ção das leis mu ni ci pais, 
que ago ra, ga ran tem mais di rei tos aos 
ad vo ga dos ma ra nhen ses, agra de ceu 
ao pre fei to Edi val do, ao pre si den te da 
Câ ma ra Mu ni ci pal, Os mar Fi lho, e ao 
pre si den te da OAB-MA, Ti a go Di az, 
pe lo o apoio à cau sa. “Es tou mui to fe- 
liz de ter con tri buí do pa ra a cri a ção 
des sas leis que são im por tan tes pa ra a 
clas se e com san ção das mes mas pe lo 
pre fei to Edi val do”, dis se o ad vo ga do 
Mar cos Braid.

LEIS
A Lei Mu ni ci pal Nº 6.866/2020 as- 

se gu ra aos ad vo ga dos o exa me de au- 
tos de pro ces sos ad mi nis tra ti vos, fí si- 
cos ou di gi tais, fin dos ou em an da- 
men to, mes mo sem pro cu ra ção, 
quan do não es ti ve rem su jei tos a si gi lo 
ou se gre do de jus ti ça, em qual quer ór- 
gão a Ad mi nis tra ção Mu ni ci pal.

Já a Lei Mu ni ci pal Nº 6.867/2020 al- 

te ra a Lei Mu ni ci pal Nº 6.289/2017, 
pa ra in cluir va ga à OAB Ma ra nhão no 
Tri bu nal Ad mi nis tra ti vo de Re cur sos 
Fis cais de São Luís. As sim, OAB fa rá 
par te da com po si ção, ten do as sen to 
nes se tri bu nal de se gun da ins tân cia.

A Lei Mu ni ci pal Nº 6.868/2020 dis-
põe so bre a con ta gem dos pra zos pro- 
ces su ais so men te em di as úteis em 
pro ce di men tos ad mi nis tra ti vos e pre- 
vê a sus pen são da con ta gem dos pra- 
zos no pe río do com pre en di do en tre  
20 de de zem bro e 20 de ja nei ro.

A lei Nº 6.869/2020 de ter mi na que a 
au ten ti ca ção de do cu men tos ne ces- 
sá ri os à pres ta ção do ser vi ço se ja fei to 
pe lo pró prio ad vo ga do cons ti tuí do 
sem a exi gên cia de re co nhe ci men to 
de fir ma, sal vo em ca sos de dú vi das.

A úl ti ma lei é a Nº 6.870/2020, que 
es ta be le ce o aten di men to pri o ri tá rio 
aos ad vo ga dos que es ti ve rem re pre- 
sen tan do os in te res ses de seus cli en-
tes jun to às re par ti ções da ad mi nis- 
tra ção pú bli ca mu ni ci pal.

FOGOS DE ARTIFÍCIO

Duarte diz que queima de fogos será silenciosa

O GOVERNO DO  MARANHÃO GARANTIU QUE A QUEIMA DE FOGOS DESTE ANO SERÁ COM MATERIAL SILENCIOSO, DISSE O DEPUTADO

 

Após ape los de mães de cri an ças
com au tis mo e pro te to res de ani mais
so bre a quei ma de fo gos na vi ra da do
ano, o de pu ta do es ta du al Du ar te (Re- 
pu bli ca nos), após diá lo go com o go- 
ver no do Ma ra nhão, co men tou, nes ta
se gun da-fei ra (28), por meio do Twit- 
ter, que os fo gos se rão sem ba ru lho.

“Em res pei to à saú de das pes so as
com au tis mo e dos ani mais, o @Go- 
ver no MA ga ran tiu que a quei ma de
fo gos des te ano se rá com ma te ri al si- 
len ci o so. Gran de avan ço pa ra a ga ran- 
tia de di rei tos!”.

O go ver no do Ma ra nhão

anun ci ou, nes te úl ti mo

do min go (27), nas re des

so ci ais, os pon tos on de

se rão fei tas as

tra di ci o nais quei mas de

fo gos do Ano No vo.

A rei vin di ca ção vem des de o pe río- 

do elei to ral, por meio de uma ação
mo vi da pe la As so ci a ção dos Ami gos
dos Au tis tas (AMA), que in cluiu um
pe di do a res pei to da uti li za ção de fo- 
gos sem es tam pi do, ou se ja, sem ba-
ru lho, ca so hou ves se quei ma de fo gos
nas fes tas de fim de ano exe cu ta das
pe lo po der pú bli co. Es te ano, por cau- 
sa da pan de mia da Co vid-19, o go ver- 
no não re a li za rá even to aber to ao pú-
bli co.

De acor do com as ma ni fes ta ções,
Pes so as com Trans tor no do Es pec tro
Au tis ta (TEA) são afe ta das de for ma
mui to ne ga ti va, por con ta da hi per- 
sen si bi li da de de sua vi são e au di ção.
Incô mo do si mi lar acon te ce com os
ani mais.

1

2

3

Re vi de (1)

Re vi de (2)

As sim é mas sa!

“Vol tar à vi da nor mal só no 2º se mes tre,
pro va vel men te”

Va ci nas sal va do ras

Os de sa fi os

Des cui do pe ri go so

A in je ção da es pe ran ça
O ano de 2020 já aca bou, mes mo fal tan do três di as pa ra a che- 

ga da de 2021. Aliás, o ano in fec ta do do co ro na ví rus é pa ra ser es- 
que ci do pe la hu ma ni da de, cu ja his tó ria o re gis tra co mo uma tra- 
gé dia não anun ci a da. Pou cos fo ram aque les que têm al go im por- 
tan te a co me mo rar – ex ce to os que es ca pa ram da mor te, os que
ga nha ram ab sur da men te di nhei ro fá cil com a ven da de pro du tos
de ali men tos e re mé di os, os mé di cos e en fer mei ros que sal va ram
mi lhões de vi das, os ci en tis tas que des co bri ram as va ci nas e os
po lí ti cos que ga nha ram man da to ele ti vo em ple na pan de mia.

No dia 1º de ja nei ro os 217 pre fei tos elei tos no Ma ra nhão to- 
ma rão pos se com a es pe ran ça de acer tar, pon do a mão no mai or
de sa fio de to dos: va ci na ção em pas sa da po pu la ção. O che fe do
exe cu ti vo de São Luís, Edu ar do Brai de dis se ter um pla no e uma
equi pe pron ta pa ra en trar em ação tão lo go o mu ni cí pio dis po nha
das va ci nas. Mas nem o go ver no fe de ral sa be quan do ha ve rá va ci- 
nas dis po ní veis pa ra to do mun do. E o sen ti men to que es tre me ce
a es pe ran ça é o de pa vor dos “fi lho tes” do co ro na ví rus, em for ma
de no vas ce pas, ca pa zes de fa zer es tra gos tão an gus ti an tes na saú- 
de pú bli ca mun di al quan to o ví rus ori gi nal.

Brai de ain da não de fi niu a mai o ria dos se cre tá ri os, en tre eles o
da pas ta da Saú de. Se rá com es se au xi li ar que o no vo pre fei to vai
en fren tar a si tu a ção ad ver sa, que ob vi a men te já a co nhe cia, mas
não na ex ten são que re ce be rá pa ra ge rir. A va ci na ção pre ci sa rá de
uma equi pe al ta men te trei na da não ape nas pa ra apli car o imu ni- 
zan te, quan to pa ra aten der a lo gís ti ca de dis tri bui ção. Só a zo na
ru ral de São Luís, on de a es tru tu ra de saú de é pre cá ria, con ta com
60 mil ha bi tan tes, igual ao mu ni cí pio de Bar rei ri nhas. Não é à toa
que Brai de pro me te cri ar uma Se cre ta ria da Zo na Ru ral, on de tu- 
do chei ra pre ca ri e da de.  Mas a pan de mia na área da saú de é ape- 
nas uma par te do con jun to. As 285 es co las mu ni ci pais es tão sem
au la des de o co me ço da pan de mia. São seis mil fun ci o ná ri os, dos
quais 5.500 pro fes so res, que es tão sen do trei na dos em con vê nio
com a Uni ver si da de Fe de ral do Ma ra nhão pa ra o sis te ma de es co- 
la hí bri da – pre sen ci al e on li ne. Es te sis te ma tam bém é no vi da de,
com a ado ção dos pri mei ros 40 mil chips des ti na dos a alu nos e
pro fes so res. A fer ra men ta é apli cá vel com o uso de ce lu lar. Mas se- 
rá que to dos os alu nos, prin ci pal men te, da zo na ru ral têm ce lu lar?
Mes mo as sim, a for ça da es pe ran ça e da su pe ra ção se rá a fer ra- 
men ta mais va li o sa pa ra a no va ges tão ven cer a ba ta lha dos efei- 
tos di re tos e co la te rais da pan de mia da covid19 em 2021.

Em ou tu bro o pre si den te Jair Bol so na ro dis se em en tre vis ta
que ha via can ce la do uma vi si ta ao Mu ni cí pio de Bal sas por que o
go ver na dor Flá vio Di no ne ga ra se gu ran ça po li ci al a ele e sua co- 
mi ti va. A vi a gem ao Ma ra nhão, por tan to, aca bou em Im pe ra triz.

Em se gui da, Flá vio Di no ne gou ter re ce bi do pe di do do Pla nal to
e re vi dou com a ação pe nal no STF, ale gan do ha ver si do ca lu ni a do
por Bolsp na ro. Des de quan do foi cha ma do de “pa raí ba”, o ba te-
re ba te en tre o go ver na dor e o pre si den te é ca da vez mais con tun- 
den te.

Es ca la do pe lo go ver no Bol so na ro co mo ga ro to-pro pa gan da da
re for ma da pre vi dên cia, o apre sen ta dor Car los Ro ber to Mas sa, o
Ra ti nho, de ve a ba ga te la de R$ 76 mi lhões em im pos tos à União –
R$ 38 mil com a Pre vi dên cia – de acor do com a PGFN.

 

Da bi oquí mi ca hún ga ra Ka ta lin Ka ri kó, a “mãe da va ci na”, que
pas sou 40 anos tra ba lhan do na som bra e de sen vol ven do avan ços-
cha ve pa ra os imu ni zan tes da Mo der na e Bi oN Te ch.

 
Quem pas sa pe la área do cha ma do Ater rão do Ba can ga-

Fon te do Bis po, nem a re co nhe ce. O pre fei to Edi val do
Jr trans for mou a área on de João Pau lo II ce le brou a

mis são cam pal em São Luís num par que com o no me
do pa pa que vi rou San to.

 
As se cre ta ri as de Edu ca ção e de Saú de de são Luís são as

ce re jas do bo lo da ges tão de Edu ar do Brai de, que os
apoi a do res do se gun do tur no es tão ba ban do pa ra

abo ca nhar. Mas o pre fei to não es tá dis pos to a ce dê-las
aos ga nan ci o sos.

 
Brai de saiu do pri mei ro tur no com uma di fe ren ça tão

fol ga da que, em mo men to al gum (com apoio ou sem
apoio) sen tiu-se ame a ça do de ser ul tra pas sa do. Es se é

o prin ci pal ar gu men to pa ra man ter nas du as se cre ta ri- 
as pes so as de sua ab so lu ta con fi an ça.

Após o ca os da pan de mia de 2020, o ano de 2021 traz co mo
prin ci pal in je ção âni mo nos ne gó ci os e na saú de, a che ga da das
va ci nas. Com es tí mu los fis cais, elas tra zem “oti mis mo mo de ra do”
na eco no mia, mas acen dem a luz no fim do tú nel.

Bra sil en tra em 2021 com de sa fio ur gen te de di mi nuir as de si- 
gual da des. Ques tões de ra ça e gê ne ro, edu ca ção, saú de, meio am- 
bi en te e de mo cra cia são te mas es sen ci ais no país no pró xi mo ano,
no qual não ha ve rá elei ção.

Co mo São Luís e o Ma ra nhão in tei ro já se acham “imu ni za dos”
e li vre do co ro na ví rus, não é fá cil con ven cer o po vo a fi car em ca sa
na noi te do Ré veil lon. Bas ta per cor rer os lu ga res fes ti vos e prai as
pa ra per ce ber que dis tân cia e más ca ra já são coi sas do pas sa do
pa ra gran de par te das pes so as.

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

https://banca.oimparcial.com.br/
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JOÃO BA TIS TA ERI CEI RA
É só cio ma jo ri tá rio de João Ba tis ta Eri -
cei ra Ad vo ga dos As so ci a dos

ANTÔ NIO NEL SON FA RIA
Jor na lis ta

O Novo do Ano

O Rio apre sen ta o de sen can ta dor qua dro
de 5 go ver na do res te rem si do pre sos, um de- 
les per ma ne ce, e o atu al pre fei to, em pri são
do mi ci li ar. So bram as acu sa ções de cor rup- 
ção na ou tro ra ca pi tal cul tu ral do país, de
on de emer gi am as li de ran ças na ci o nais. Tu- 
do mes mo de pois da cha ma da “no va po lí ti- 
ca”, de on de se di zia os cos tu mes e prá ti cas
se ri am re no va das.

 Não acon te ceu. Por quê? Ca bem mui tas
res pos tas. A pri mei ra de las, ob vi a men te, é
de que não se tra ta de ques tão me ra men te
re tó ri ca, en vol ve a com ple xi da de do te ci do
so ci al, por tan to, de na tu re za es tru tu ral. En- 
vol ve a com pre en são de que a po lí ti ca não é
pa ra ser vir-se, e sim, pa ra ser vir ao co le ti vo.
Os bens pú bli cos não são, por via de con- 
sequên cia, apro priá veis pri va tis ti ca men te.
A dis tor ção éti ca re mon ta à co lo ni za ção, en- 
tra nhan do-se na me mó ria co le ti va bra si lei- 
ra.

So ció lo gos e an tro pó lo gos, es tu di o sos do
as sun to, ex pli cam tam bém o ra cis mo es tru- 
tu ral, o ma chis mo, e a na tu ra li za ção das de- 
si gual da des, co mo pro ve ni en tes do mes mo
lei to de for ma ção so ci al, no que pe se a in- 
ven ção de al guns mi tos de de mo cra cia, que
em na da con tri bu em pa ra a su pe ra ção des- 
sas ma ze las. A de mo cra cia pa ra se efe ti var

na re a li da de re quer o aces so de to dos os bra- 
si lei ros aos bens e ser vi ços pú bli cos. É ver- 
da de, avan ça mos mui tos úl ti mos cin quen ta
anos, mas es ta mos dis tan tes de al can çar a
de se já vel atu a li za ção.

Nem tu do é ne ga ti vo. Exem plo dis so é o
Sis te ma Úni co de Saú de-SUS, uma im por- 
tan te cri a ção do nos so Di rei to ocor ri da após
a pro mul ga ção da Cons ti tui ção Fe de ral de
1988. Di an te da pan de mia com pro vou a sua
es sen ci a li da de as sis tin do e pro te gen do pes- 
so as de to das as clas ses so ci ais do país. Ins ti- 
tui ções co mo o SUS ates tam as for mu la ções
oriun das do ver da dei ro Di rei to. É opor tu no
sa li en tar, nem tu do que ema na do le gis la dor
tem por fon te o Di rei to.Com frequên cia o
pro du tor das nor mas as ema na pa ra aten der
a in te res ses de di ver sas ma ti zes ou a hu mo- 
res cir cuns tan ci ais. Com o tem po, tais co- 
man dos nor ma ti vos se rão ex pe li dos do or- 
de na men to ju rí di co.

Na apro xi ma ção da mu dan ça do ca len- 
dá rio, avi zi nhan do-se 2021, o no vo re tor na,
co mo a pa la vra do ta da do am plo sig ni fi ca do
da re no va ção, de sua bus ca em to das as
acep ções, daí a evo ca ção da no va po lí ti ca e
das ex pec ta ti vas por ela ge ra das. A con di ção
da me mó ria hu ma na, in di vi du al ou co le ti va
tem li mi ta ções con si de rá veis. Não é de ho je
que é em pre ga da e lo go es que ci da. Quan tas
no vas re pú bli cas te ve o país, des de a sua
pro cla ma ção em 1889? Na li te ra tu ra, nas ar- 
tes, no ci ne ma, a ex pres são é uti li za da ao

lon go das ge ra ções. É fa to, o no vo con tém o
ve lho e vi ce-ver sa em cons tan te de ve nir, co- 
mo di ria o ve lho He gel.

É co mo pre ga Da vid no Ecle si as tes: “na da
há de no vo sob a fa ce do sol, tu do o que exis- 
te, exis tiu e exis ti rá”; no mais, é co mo as si na- 
la, tu do é vai da de, pró pria à na tu re za hu ma- 
na. Nas por tas de 2021, fa re mos co mo fi ze- 
ram os que nos an te ce de ram. De se ja re mos
de no vo no ano, paz, pros pe ri da de e abun- 
dân cia aos pa ren tes e ami gos, sa be do res,
nos sas pa la vras fi cam à mer cê da cle mên cia
de Deus.

A no va po lí ti ca fi ca na de pen dên cia da re-
no va ção éti ca das pes so as. Sua trans for ma- 
ção irá mu dar a so ci e da de a que per ten cem.
No co le ti vo, há ne ces si da de da ação edu ca- 
ci o nal ap ta a con tri buir de ci si va men te pa ra
a ado ção de no vas pos tu ras éti cas.

Fa lan do em edu ca ção, é pre o cu pan te o
fa to das cri an ças e ado les cen tes es ta rem
sem au las por qua se um ano, em um sis te ma
de enor me fra gi li da de. É che ga do o mo men- 
to de as au to ri da des vol ta rem as su as pre o- 
cu pa ções não ape nas pa ra a re cu pe ra ção da
eco no mia, mas tam bém pa ra o com ba te às
de si gual da des, e a edu ca ção é um meio idô- 
neo pa ra tan to.

No no vo ano, as sim co mo fa zia João Gui- 
ma rães Ro sa, o re des co bri dor da lín gua por- 
tu gue sa, po de rá bus car-se o au tên ti co sen ti- 
do das pa la vras, dan do-lhes a sua re al sig ni- 
fi ca ção, es pe ci al men te, a da pa la vra paz.

O tempo levou

No pe río do na ta li no, o ci ne ma Éden, de
Moi sés Taj ra, re e xi bia o clás si co fil me da Pa- 
ra mount Pic tu res “Whi te Ch rist mas”(Na tal
bran co, no Bra sil), de 1954, es tre la do por
Bing Crosby e Rosemary Clooney e que fi cou
lem bra do no mun do pe la in ter pre ta ção da
can ção de Ir vin Ber lim, que deu ori gem ao tí- 
tu lo da obra ci ne ma to grá fi ca. BC, com voz
edu ca da, tim bre so no ros exu be ran tes e
acor des mu si cais me ta li za dos, atri bu tos que
o apon ta vam co mo um dos mai o res re gis- 
tros vo cais es ta du ni den se. Ber lim foi au tor
de mais de du as cen te nas de mú si cas, en tre
elas a clás si ca “Che ek to Che ek” que ena mo- 
rou mi lhões de jo vens, e “Always”, can ção
ce le bri za da pe la voz de Frank Si na tra. Bing
Crosby até ho je é co nhe ci do pe la in ter pre ta- 
ção des sa can ção ma ra vi lho sa. Do la do de
cá, Bo as Fes tas(Anoi te ceu),de As sis Va len te,
dis pu ta até ho je, pal mo a pal mo, com es sa
mú si ca ame ri ca na.

As sis ti, pe la pri mei ra vez, a es sa an to ló gi- 
ca fi ta, nu ma das re pri ses da pe lí cu la, ain da
cri an ça. Acom pa nhan do da mi nha avó, Do- 
na Co ta, mãe de meu pai, as sí dua fre quen ta- 
do ra das ves pe rais do ci ne ma da rua Gran de.
Co mo não po dia ir so zi nha, era sem pre es- 
col ta da pe los ne tos ou pe la so bri nha Ze zé,
uma es tre la en can ta da, ma dri nha de mi nha
ir mã Mar ta e que ho je ha bi ta ou tra cons te la- 
ção. Pa ra nos sa sur pre sa, um dia mi nha avó
mu dou-se pa ra o Rio de Ja nei ro, on de re si dia
a mai o ria dos seus fi lhos. A par tir de en tão,
as saí das nas tar des dos di as en so la ra dos, di- 
re to aos ci ne ma, aca ba ram.

O Éden(ho je a lo ja Ma ri sa) era enor me e
anun ci a va o iní cio da ses são com a mú si ca-
se nha, a mar cha da Ma ri nha Ame ri ca na, um
dos do bra dos mi li ta res mais po pu la res do
mun do Oci den tal. En tre os seus vá ri os fun- 

ci o ná ri os se des ta ca vam Al ber to e Ja fé. Aliás,
quem pro du zia os car ta zes dos fil mes era o
mis to de ar tis ta e ilus tra dor, co nhe ci do por
Chei ro so. Ele exe cu ta va to das as ar tes pu bli- 
ci tá ri as dos fil mes da re de(Roxy, Ri al to, Ri- 
val, Ri vo li e Éden), na par te de bai xo do ci ne- 
ma que ia até a rua de San ta na. No car na val,
Chei ro so con fec ci o na va más ca ras de fo fão,
as mais pro cu ra das. Ape sar de ter en co men- 
da do mui tas e ter me tor na do cli en te ca ti vo,
con fes so que até ho je não con se gui des co bri
o no me da que le ta len to so ar te são.

No mes mo ci ne ma, um pou co mais tar- 
de(fim dos anos70, iní cio de 80), foi cri a do
por Ber nar do Taj ra e Luís Car los Be lo Par ga o
Ci ne ma de Ar te, nas noi tes das sex tas-fei ras,
com fi tas de qua li da de ar tís ti ca. Lá pu de ver
no va men te Gil da, de Char les Vi dor, com a
loi rís si ma es tre la ame ri ca na de cor po es bel- 
to Ri ta Hayworth e o gla mo ro so Gle en Ford.
O clás si co dos clás si cos “O En cou ra ça do Po- 
tem kin”, obra-pri ma de Ser guei Ei sens tein
pro du zi do pa ra enal te cer a Re vo lu ção So vié- 
ti ca, e que em pres tou uma das su as ce- 
nas(des ci da do car ri nho de be bê nas es ca da- 
ri as de Odes sa) pa ra ou tro lon ga-me tra gem
“Os In to cá veis”, di ri gi do por Bri an de Pal ma,
que uti li za o mes mo ar ti fí cio nas es ca das da
es ta ção fer ro viá ria de Chi ca go. E al guns fil- 
mes do ne or re a lis mo ita li a no co mo “O la- 
drão de Bi ci cle tas”, de Vit to rio de Si ca, um
dos me lho res ci ne as tas eu ro peus. O pro je to
con ce bi do pe la du pla de es pe ci a lis tas foi
uma dá di va cul tu ral dei xa da aos aman tes do
ci ne ma. Foi um gran de le ga do in cor po ra do
à ci da de.

Tan to nas da tas fes ti vas, do Na tal e ani- 
ver sá ri os, co mo era de se es pe rar, não exis ti- 
am na ci da de lo jas ven den do ex clu si va men- 
te brin que dos. Lem bro do Ta bu lei ro da Bai a- 
na, na rua Gran de, do Fer ro de En go mar, de
Da ni el Sa les, no Lar go do Car mo, da Qua tro,
Qua tro cen tos(Lo brás) na rua Gran de e do

Ba zar Va len tim Maia, na mes ma rua, em bai- 
xo da se de an ti ga do Ca si no Ma ra nhen se,
que mi grou pa ra a ave ni da Bei ra Mar, lo cal
ocu pa do atu al men te pe lo Vi va Ci da dão.
Brin que do so fis ti ca do, nem pen sar.

 No má xi mo um car ri nho ou avião zi nho,
am bos ame ri ca nos, com con tro le a fio, em- 
bu ti do nas pe ças. Ti me de bo tão era um dos
pre sen tes mais dis pu ta dos e ven di dos na
Ca sa Wa quim, na João Lis boa, ou o jo go in- 
fan til Ban co Imo bi liá rio da Es tre la, se não
me en ga no na Lo brás(a Le Bis cuit de ho je),
que avi va va o nos so in te res se com a si mu la-
ção de gran des ne gó ci os. Quan do a in dús- 
tria bra si lei ra lan çou o tren zi nho da At ma e
os ele trô ni cos ja po ne ses che ga ram, eu não
era mais cri an ça. Mi nha pri mei ra bi ci cle ta
foi uma Hér cu les e, quan do ado les cen te,
uma au tên ti ca Merk suis se, de ori gem ale mã.

Só no iní cio dos anos 80 fo ram inau gu ra-
das a Toy, na rua da Paz, de Luís Fer nan do
Sil va e a Brin que do lân dia, na rua Go do fre do
Vi a na, de Eli as Mou ra Jú ni or. Aí sim, os mi- 
mos fa bri ca dos pa ra a cri an ça da fi ca ram
atra ti vos e com pro du ção di ver si fi ca da.

A nos sa Ca pi tal ti nha pou co de me tró po- 
le. Ain da era co mum os ba res do or la da Olho
D’Água e Ara ça gi(não exis tia Li to râ nea e o
aces so a Pon ta D’Areia era de bar co) co zi- 
nha rem ca ran gue jos em la tas de que ro se ne
Ja ca ré e nos des fi les es co la res do dia 7 de se-
tem bro, após a pas sa gem do 24º BC, da Ma- 
ri nha e da Po lí cia Mi li tar(an ti ga For ça Pú bli-
ca) os ten ta vam su as ban dei ras os co lé gi os
Ma ris ta, Ate neu, Li ceu, Ro sa Cas tro, São Luís
e a Es co la Téc ni ca, que ti nha a ban da mar ci-
al mais aplau di da. Eu, de bi ci cle ta en fei ta da
com pa pel cre pom nas ro das, des fi lan do pe- 
lo Zu lei de Bo géa, can ta ro la va a pa ró dia: “Lá
vem o Ate neu, atrás do Li ceu, ba ten do a la ta
ve lha que o Ma ris ta deu”. Bom Ano No vo pa- 
ra to dos!

STEF FA NO SIL VA NU NES
Mé di co Ve te ri ná rio e es tu dan te de Eco no mia steff a no nu -
nes@gmail.com

Nos de ram es pe lhos
e vi mos um mun do
do en te

2020 su pe rou to das as nos sas ex pec ta ti vas de di as di- 
fí ceis. Mi nha ge ra ção cres ceu te men do uma ter cei ra
guer ra mun di al. Pas sa mos pe la “guer ra fria”, mas não ti- 
ra mos da ca be ça a pre o cu pa ção com ar mas nu cle a res e
su as si mi la res. Vi vía mos as som bra dos com o anun ci a do
en con tro mar ca do com gran des tra gé di as fu tu ras que
ocor re ri am mais dia me nos dia, mas não ima gi ná va- 
mos, nem nos nos sos pi o res pe sa de los, que um ele men- 
to mi cro bi o ló gi co é que se ria o cau sa dor de tan to im- 
pac to em to do o mun do ao mes mo tem po.

 
Se a vi da é um cons tan te tes te di an te do qual ne ces si- 

ta mos ser apro va dos pa ra con ti nu ar ten do a opor tu ni- 
da de de es tar aqui no nos so pla ne ta, tu do in di ca que
pre ci sa mos nos de di car mais ao de ver de ca sa. A lu ta de
po der mun di al que cria guer ras, pro duz hor das de re fu- 
gi a dos e fa bri ca as mais de vas ta do ras ar mas, nos dei xou
uma he ran ça re ma nes cen te de cer ca de 17.000 ogi vas
nu cle a res, es pa lha dos pe lo mun do, das quais es ti ma-se
que umas 4.300 es tão ope ra ci o nais e mos tra que não
nos sa tis fi ze mos ape nas em co nhe cer a par te “in di vi sí- 
vel” da ma té ria, o áto mo, mas nos ar ris ca mos em fu tu- 
car o seu nú cleo pro vo can do e al te ran do o equi lí brio en- 
tre pró tons e nêu trons.

 
O ma te ri a lis mo his tó ri co ana li sa a so ci e da de de for- 

ma ob je ti va. É uma cons ta ta ção de que o mo do de pro- 
du ção atra vés da trans for ma ção da ma té ria, de fi ne o
mo do de vi da dos hu ma nos. Nes se pro ces so, ho mens e
mu lhe res se or ga ni zam por sua si mi la ri da de de tra ba- 
lho, is so de fi ne on de mo ram, on de os fi lhos es tu dam
etc. As clas ses so ci ais se for mam e cri am por con- 
sequên cia a es tra ti fi ca ção que ge ra in te res ses di fe ren ci- 
a dos. Daí sur ge e so bre vi ve o ra cis mo, o ma chis mo, etc.,
pois clas ses so ci ais com mais po der im põe o seu “es ti lo”.
En quan to mui tos não tem on de mo rar, ou tros vi vem em
ca ver nas ver ti cais, ten do co mo um dos itens mais apre- 
ci a dos o nú me ro de va gas de ga ra gem.

 
Quan do se fa la em re du zir ou ex tin guir o es tu do de fi- 

lo so fia e so ci o lo gia nas es co las nos de pa ra mos com a
pos si bi li da de de que tal vez mais do que nun ca pre ci sa- 
mos nos de di car a fi lo so far. Ques ti o nar tu do que nos
cer ca a par tir de nós mes mos, já que en tre o es pa ço de
aná li se de on de vi e mos e pa ra on de va mos, há mui ta
coi sa a ser com pre en di da e ajus ta da pa ra que a vi da em
so ci e da de pos sa triun far.

So mos a úni ca es pé cie ca paz de pen sar, de ra ci o ci nar.
Is so nos per mi te fa zer es co lhas. As es co lhas de fi nem
nos sos ca mi nhos. Os ca mi nhos de fi nem a nos sa vi da e a
nos sa vi da po de im pac tar em mui tas ou tras. Mas o nos- 
so mun do, com o seu con jun to de com ple xi da des, pa re- 
ce que tem tam bém uma vi da pró pria. O de se qui li bro
en tre as es pé ci es e a ma té ria atin ge a to dos em al gum
mo men to. Che gou a nos sa vez de pa gar o pre ço.

 
O bom de tu do is so é que ain da po de mos es co lher a

for ma de pa gar. Ain da te mos tem po em op tar por uma
vi da com sus ten ta bi li da de, com pre en di da co mo

uma for ma de nos re la ci o nar mos en tre nós mes mos
com res pei to às mais va ri a das di fe ren ças que te mos na
nos sa gran de al deia glo bal e com a na tu re za, res pei tan- 
do os li mi tes de pro du zir, con su mir e des car tar, pois so- 
mos tam bém a úni ca es pé cie a pro du zir li xo.

 
Por mais do lo ro sas e trau má ti cas que se jam as ex pe- 

ri ên ci as e per das des se ano, elas nos mos tram que o que
es tá por vir po de ser me lhor do que o que te mos no
mun do atu al. De pen de de nós. O mun do es tá do en te e
pa ra ser cu ra do nos pe de pa ra fa zer mos um fu tu ro di fe- 
ren te. Pois “o fu tu ro não é mais co mo era an ti ga men te”.
Va mos em fren te com fé, es pe ran ça e prin ci pal men te fa- 
zen do a nos sa par te, acre di tan do sem pre que di as me- 
lho res vi rão.

 
Fe liz Ano No vo.

São Luís, terça-feira, 29 de dezembro de 2020
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Si tu a ção fi nan cei ra

Per da da co ne xão so ci al

No vo tes te pre vê gra vi da de da CO VID

Efeitos da covid-19

Grávidas são mais
suscetíveis à depressão

U
m dos pro ble mas en fren ta dos por gran de par- 
te da po pu la ção du ran te a pan de mia da co- 
vid-19 é a in ter rup ção de um há bi to sau dá vel:
a prá ti ca de ati vi da des fí si cas. Es sa mu dan ça

na ro ti na po de ge rar efei tos ne ga ti vos à saú de, prin ci- 
pal men te pa ra gru pos de in di ví du os que mais pre ci sam
dos ga nhos ime di a tos pro por ci o na dos pe los exer cí ci os,
co mo as ges tan tes.

Uma pes qui sa ame ri ca na mos trou que grá vi das cu jas
ro ti nas de ati vi da des fí si cas fo ram afe ta das pe lo pe río do
pan dê mi co apre sen tam ní veis mais al tos de de pres são
do que aque las que con ti nu a ram a se exer ci tar. A des co- 
ber ta foi apre sen ta da na úl ti ma edi ção da re vis ta es pe ci- 
a li za da Plos One e, se gun do os au to res, po de rá aju dar
no com ba te à de pres são pré-na tal e pós-par to.

No ar ti go, os ci en tis tas ex pli cam que, de vi do às mu- 
dan ças fi si o ló gi cas cau sa das pe la ges ta ção, as grá vi das
cor rem ris co mai or de te rem de pres são. Por es se mo ti vo,
a equi pe de pes qui sa de ci diu in ves ti gar se as ro ti nas de
exer cí cio des sas mu lhe res ha vi am mu da do de vi do à
pan de mia, se as in ter rup ções es ta ri am re la ci o na das à
de pres são e co mo es se efei to po de ria va ri ar en tre as fu- 
tu ras mães que vi vem em gran des ci da des e as de áre as
não me tro po li ta nas.

Os ci en tis tas uti li za ram da dos de uma pes qui sa cha- 
ma da CO VID-19 e seus efei tos re pro du ti vos (CA RE, em
in glês). Na in ves ti ga ção, mais de 1.850 grá vi das fo ram
en tre vis ta das, por meio de pla ta for mas on-li ne, en tre
abril e ju nho. As par ti ci pan tes res pon de ram a ques tões
so bre co mo o no vo co ro na ví rus afe tou seu bem-es tar
pré-na tal, o pós-par to e a saú de ge ral. “No mo men to em
que a pes qui sa foi fei ta, 92% das par ti ci pan tes in for ma- 
ram que ori en ta ções e res tri ções pa ra fi car em ca sa es ta- 
vam em vi gor on de mo ra vam”, con tam os au to res do es- 
tu do.

As par ti ci pan tes tam bém fo ram ques ti o na das se a ro- 
ti na de exer cí ci os ha via mu da do em de cor rên cia da
pan de mia e pre ci sa ram in for mar o nú me ro de di as por
se ma na que pra ti ca vam ati vi da des fí si cas por pe lo me- 
nos 30 mi nu tos. As vo lun tá ri as res pon de ram ain da a
ques ti o ná ri os que com põem a Pes qui sa de De pres são
Pós-na tal de Edim bur go (EPDS), que é con si de ra da, en- 
tre ci en tis tas, o pa drão ou ro pa ra me dir a de pres são pré-
na tal e pós-par to.

Os re sul ta dos mos tra ram o im pac to da cri se sa ni tá ria
na ro ti na de exer cí ci os das en tre vis ta das: 56% re la ta ram
que pra ti ca vam ati vi da des fí si cas mo de ra das pe lo me- 
nos três ve zes por se ma na an tes da pan de mia. Com a
cri se sa ni tá ria, 47% de las pas sa ram a se exer ci tar me nos
e 9%, a se exer ci tar mais.

Os ci en tis tas tam bém cons ta ta ram que as grá vi das
que re la ta ram mu dan ças na prá ti ca de exer cí ci os exi bi- 
ram ta xas de de pres são sig ni fi ca ti va men te mais al tas,
quan do com pa ra das às mu lhe res que re la ta ram não ter
al te ra do es se há bi to.

“Nos sos da dos de mons tram que a pan de mia da CO- 
VID-19 po de exa cer bar o ris co já ele va do que as mu lhe- 
res grá vi das têm de se rem aco me ti das pe la de pres são
pré-na tal”, afir ma, em co mu ni ca do, The re sa Gild ner,
pes qui sa do ra da Uni ver si da de de Dart mouth, nos Es ta- 
dos Uni dos, e prin ci pal au to ra do es tu do. “Foi de mons- 
tra do que exer cí ci os mo de ra dos di mi nu em o ris co de
de pres são em mu lhe res grá vi das e que in ter rup ções nas

ro ti nas de exer cí ci os po dem le var a uma pi o ra na saú de
men tal”, en fa ti za a ci en tis ta.

O es tu do tam bém re ve lou que as mu lhe res que vi vi- 
am em áre as me tro po li ta nas ti nham du as ve zes mais
ris co de ex pe ri men ta rem mu dan ças nos exer cí ci os diá- 
ri os, quan do com pa ra das às mo ra do ras de ci da des me- 
no res. “Nos sos re sul ta dos en tram em con cor dân cia com
o que ocor reu es te ano, com mui tas aca de mi as e cen tros
de re cre a ção fe cha dos. Sem es pa ço pa ra trei nar em ca- 
sa, pa ra mui tas mu lhe res grá vi das nas áre as me tro po li- 
ta nas, as ro ti nas de ati vi da des fí si cas fo ram sus pen sas”,
afir mam os au to res do ar ti go.

Ou tro pon to de des ta que da pes qui sa, se gun do a
equi pe, é a ob ser va ção de que mu lhe res que es ta vam fi- 
nan cei ra men te es tres sa das apre sen ta ram ta xas de de- 
pres são mais al tas. “A mai o ria das ges tan tes era bran ca e
ti nha al tos ní veis de es co la ri da de e ren da fa mi li ar. Um
pou co mais de 57 % in di ca ram que es ta vam pre o cu pa- 
das com as fi nan ças de vi do à pan de mia. En tre tan to,
mu lhe res mais ve lhas e mais ri cas, ti ve ram ín di ces de
de pres são mais bai xos, de mons tran do co mo a ida de e a
ri que za po dem ter um efei to me di a dor”, con tex tu a li- 
zam.

Re na ta Nayara Fi guei re do, mé di ca psi qui a tra e pre si- 
den te da As so ci a ção Psi quiá tri ca de Bra sí lia, ava lia que
o es tu do ame ri ca no mos tra da dos in te res san tes e que a
equi pe fez uma boa es co lha ao in cluir ou tros fa to res que
po dem in flu en ci ar os ní veis de de pres são, co mo a si tu a- 
ção fi nan cei ra. “Is so é im por tan te por que sa be mos que
es ses pro ble mas tam bém au men tam o mau hu mor, o
es tres se. É de se es pe rar que ges tan tes com es sas pre o- 
cu pa ções apre sen tem ní veis mais al tos de de pres são”,
jus ti fi ca. “Ou tro pon to tam bém a se des ta car é que, além
de não re a li za rem exer cí ci os co mo an tes, as mu lhe res
têm o me do de se rem in fec ta das por um ví rus des co- 
nhe ci do e não sa bem se is so po de cau sar pro ble mas ao
be bê. Is so tu do ge ra an si e da de e dú vi das, que pi o ram o
ce ná rio.”

Com ba se nos da dos vis tos no es tu do, os pes qui sa do- 
res es ta du ni den ses de fen dem que os es pe ci a lis tas na
área de saú de ma ter na per gun tem às pa ci en tes so bre as
ro ti nas de exer cí ci os fí si cos e se hou ve mu dan ças em
de cor rên cia da pan de mia. Se gun do Za ne ta M. Thayer,
pro fes so ra-as sis ten te de an tro po lo gia na Uni ver si da de
de Dart mouth e co au to ra da pes qui sa, es sas in for ma- 
ções po dem ser usa das pa ra aju dar a iden ti fi car as mu- 
lhe res com mai or ris co de de pres são ma ter na.

“Com a pan de mia do no vo co ro na ví rus in ter rom pen- 
do os re gi mes de exer cí ci os, nos so es tu do mos tra que as
mu lhe res grá vi das não es ta vam ape nas per den do a ida à
io ga”, ilus tra. “Não é ape nas o fa to de que o exer cí cio lhe
dá en dor fi nas, mas as par ti ci pan tes in di ca ram que tam- 
bém es ta vam per den do a co ne xão so ci al que se ob tém
por ter ou tras pes so as ao re dor. Pes qui sas an te ri o res
tam bém já mos tra ram os be ne fí ci os pa ra a saú de men- 
tal de se co nec tar com ou tros in di ví du os. Is so mos tra
que nos sa pes qui sa es tá tam bém em sin to nia com es ses
tra ba lhos.”

A psi qui a tra Re na ta Nayara Fi guei re do acre di ta que

os da dos vis tos no es tu do mos tram co mo me di das que
aju dam a evi tar pro ble mas co mo de pres são pré-na tal e
pós-par to são ne ces sá ri as. “Ve mos, mais uma vez, co mo
é im por tan te tra ba lhar com a pre ven ção, com a me lho ra
da qua li da de de vi da. É a me lhor es tra té gia pa ra evi tar
es se ti po de pro ble ma”, afir ma.

“Ex tra po lan do ain da mais o es tu do, po de mos fa lar
so bre co mo é im por tan te fa zer os exer cí ci os ao ar li vre,
já que a luz so lar con tri bui pa ra o bem-es tar”, fri sa a es- 
pe ci a lis ta bra si lei ra. “Ou tro pon to im por tan te que a
pes qui sa mos tra é que as ati vi da des fí si cas são es tra té gi- 
cas pa ra ter um con ta to so ci al. Es sa tro ca com os ou tros
é es sen ci al pa ra a saú de men tal. Te mos es ses da dos vis- 
tos em um ce ná rio de pan de mia, mas são li ções que po- 
de mos le var pa ra a vi da.”

Ci en tis tas ho lan de ses con se gui ram pre ver a gra vi da- 
de da CO VID-19 por meio de aná li ses apu ra das do san- 
gue. No tra ba lho pu bli ca do na úl ti ma edi ção da re vis ta
ci en tí fi ca eLi fe, os pes qui sa do res che ga ram a es se re sul- 
ta do com a aju da de al go rit mos, que con se gui ram apon- 
tar al te ra ções mo le cu la res es pe cí fi cas nas cé lu las san- 
guí ne as. Se gun do os es pe ci a lis tas, a fer ra men ta po de
aju dar os pro fis si o nais de saú de a es co lhe rem me lho res
me di das du ran te o tra ta men to da do en ça cau sa da pe lo
Sars-CoV-2.

Os au to res ex pli cam que o no vo co ro na ví rus ge ra al- 
te ra ções es pe cí fi cas nas cé lu las san guí ne as cir cu lan tes,
que, em sua mai o ria, po dem ser ob ser va das por meio de
um he mo gra ma com ple to. Mas al gu mas des sas mu dan- 
ças mo le cu la res não apa re cem no exa me tra di ci o nal, e
são elas que po dem re ve lar se a do en ça po de evo luir pa- 
ra um ca so mais gra ve. 

“Es sas nu an ces po dem ser

iden ti fi ca das por meio de no vas

téc ni cas. É pos sí vel cri ar um

al go rit mo com va lor pre di ti vo pa ra

en con trá-las”, ex pli cam.

Por meio da téc ni ca, os ci en tis tas re a li za ram aná li ses
san guí ne as de 982 pa ci en tes adul tos, aten di dos em 11
hos pi tais da Eu ro pa. A ta xa de efi cá cia das pre vi sões foi
de 97%. Pa ra a equi pe, a abor da gem po de ser ado ta da
com fa ci li da de nos hos pi tais. “Um he mo gra ma é uma
me di ção to tal men te au to ma ti za da, ba ra ta, dis po ní vel e
um dos exa mes mais so li ci ta dos no mun do, além de ser
ro ti nei ra men te so li ci ta do jus ta men te aos pa ci en tes
com CO VID-19 que se apre sen tam aos hos pi tais”, ex pli- 
ca, em co mu ni ca do, An dré van der Ven, in fec to lo gis ta
do cen tro mé di co da Uni ver si da de de Rad boud, na Ho- 
lan da, e prin ci pal au tor do es tu do. “Ao usar es sas no vas
téc ni cas em con jun to, as al te ra ções das cé lu las do san- 
gue po dem ser me lhor de ter mi na das e, com is so, se re- 
mos ca pa zes de de sen vol ver um prog nós ti co con fiá vel.”

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

MISSA DE SÉTIMO DIA
NIZETE JINKINGS SILVA

CONVITE

OS FAMILIARES DA SAUDOSA NIZETE JINKINGS 
SILVA, CONVIDAM PARENTES E AMIGOS PARA A MISSA 
DE SÉTIMO DIA, A REALIZAR-SE   NO DIA 29.12.2020 
(TERÇA-FEIRA) ÀS 19.00H NA IGREJA SANTO ANTO-
NIO DE PADUA (RUA 18 Nº 10 - COHAJAP) AGRADE-
CEMOS A TODOS QUE COMPARECEREM A ESTE ATO DE 
FÉ E SOLIDARIEDADE CRISTÃ.

-
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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 abaste-
cimento 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 segun-
da-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, localiza-
do na Rua do Egito. As obras integram o maior volume de 
investimentos no Centro Histórico executados nos últi-
mos 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 ga-
nhou uma quadra.

“Hoje entregamos mais um casarão histórico refor-
mado 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 qualida-
de 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 Prefeitu-
ra 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 primeira-
dama, Camila Holanda. 

Participaram ainda do evento o vice-prefeito Julio Pi-
nheiro, o superintendente do Instituto do Patrimônio His-
tórico e Artístico Nacional (IPHAN) no Maranhão, Maurí-
cio Itapary; assim como os secretários municipais Marlon 
Botão (Cultura), Socorro Araújo (Turismo), Andréia Lauan-
de (Criança e Assistência Social), Nonato Chocolate (Re-
lações Parlamentares) e o presidente da Fundação Muni-
cipal de Patrimônio Histórico (Fumph), Aquiles Andrade, 
bem como o arquiteto e ex-secretário municipal Gustavo 
Marques (Projetos Especiais), recentemente desligado da 
pasta, mas que coordenou boa parte das obras executa-
das no Centro nos últimos anos.

A primeira agenda do dia do prefeito foi a entrega do 
Teatro da Cidade, que recebeu serviços de manutenção e 

conservação. As obras contemplam acessibilidade à pes-
soas com deficiência, dentre as quais estão ajuste da altu-
ra de janela da bilheteria, recuperação da calçada externa 
em concreto, com eliminação dos obstáculos; instalação 
de corrimão em duas alturas nas rampas existentes; insta-
lação de plataforma elevatória de acesso ao palco, e com 
isso, demolição da escada existente em um dos lados; re-
moção de cinco cadeiras na primeira fila para vagas re-
servadas 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, an-
tiga sede da Secretaria Municipal de Habitação, passou 
por ampla reforma e readequação. Foi reformada a facha-
da, com a recuperação do revestimento de azulejos co-
loniais 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 cons-
truída 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 tubula-
ções 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 bas-
tante 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 patrimô-
nio histórico”, comentou Gustavo Marques.

MAIS ENTREGAS

A agenda de inauguração de segunda-feira seguiu pela 
tarde e à noite. À tarde ele entregou sistema simplificado 
de abastecimento de água em comunidade da zona rural 
- a construção faz parte do pacote de obras estruturan-
tes e de fomento à agricultura familiar. Além desse siste-
ma, foram construídos mais dois no polo Amendoeira e 

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 me-
tros 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 perí-
odo de chuvas mais suave.

Fechando a agenda do dia, o prefeito Edivaldo entre-
gou ainda as Praça da Lagoa, Recanto Vinhais; Praça Jor-
nalista 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 Edi-
valdo entregou as obras de restauração de um imóvel co-
lonial 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 ser-
viços de estabilização, construção e restauração, insta-
lação de sistemas hidrossanitários, elétricos e de com-
bate a incêndio, piso em cerâmica, forro em madeira, 
esquadrias em madeira, restauração dos gradis, escada 
em concreto e guarda corpo em inox, varanda com asso-
alho 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 Edival-
do que estão recuperando o acervo histórico arquite-
tônico 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 en-
tregues o Mercado das Tulhas, a Praça João Lisboa, Largo 
do Carmo, Rua de Nazaré e entorno, a Praça da Miseri-
córdia, Largo de São João e casarão da Rua do Giz para 
abrigar a sede da Escola Municipal de Música (Emmus).
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Gra ti dão é re co nhe cer-se de pen den te

Mo men tos di fí ceis pas sam

Re co nhe cer a gra ça

Gratidão

O que você tem a
agradecer em 2020?

G
ra ti dão é sa ber se do ar sem es pe rar na da em
tro ca. Sa ber que ela não re tor na na mes ma
pro por ção do bem que é fei to. Sa ber que ser
gra to não o fa rá imu ne aos pro ble mas e obs tá- 

cu los que vi rão pe lo ca mi- nho. Mas ter a cer te za de que
pra ti cá-la o for ta le ce rá pa ra li dar com to dos os de sa fi os
da vi da. E em 2020, em ple na pan de mia da CO VID-19,
com tu do o que es te ano, que es tá che gan do ao fim, re- 
pre sen ta, os sen ti men tos de mui tos po dem es tar con fu- 
sos quan to ao pra ti car e re ce ber a gra ti dão.

Em meio à dor, per das hu ma nas e ma te ri ais, ao me do,
in se gu ran ça so bre o fu tu ro, so li dão, an si e da de, há o ou- 
tro la do. E uma ma nei ra de en xer gar o que es tar por vir é
com es pe ran ça, fé e, aci ma de tu do, sen do gra to pe lo
sim ples fa to de exis tir, de res pi rar. E cons ci en te de que a
gra ti dão não é só pe lo que dá cer to, mas por tu do que es- 
tá pre sen te na vi da de ca da um. Com al tos e bai xos, do- 
res e ale gria.

Fa lar de gra ti dão é o pre sen te do

Bem Vi ver aos lei to res nes te

mo men to.

 A bus ca de pa la vras em de poi men tos ins pi ra do res
pa ra que to dos pos sam se guir de pé, em fren te, con fi an- 
tes ain da que com der ra pa das e des li zes. Uma es tra da
de mão du pla, a gra ti dão faz bem a quem pra ti ca e re ce- 
be e é tu do que o mun do pre ci sa nes te mo men to, por- 
que ela se ma te ri a li za na for ma de amor, com pai xão, so- 
li da ri e da de, ami za de, cui da do, ca ri nho, aten ção, en fim,
um ato de no bre za.

“Gra ti dão é re co nhe cer que mes mo em meio a tan tas
lu tas, do en ças, vi tó ri as, con quis tas, per das, tris te zas e
ale gri as a vi da é um pre sen te.” A de cla ra ção de Cris ti a ne
Ro sa Fer rei ra Va lé rio, de 37 anos, ana lis ta de cré di to, ca- 
sa da com Pe dro Va lé rio, de 40, e mãe de Rha mon, de 17,
e Rha fa el, de 8, é um so pro do sa ber vi ver pa ra to dos. A
vi da de Cris ti a ne pas sou por uma trans for ma ção em
2020. De mi ti da do em pre go em ja nei ro, cum prin do avi- 

so-pré vio, ela per ce beu um in cha ço no pes co ço. Após
fa zer vá ri os exa mes, foi di ag nos ti ca da com lin fo ma não
Hodg kin, lo go no iní cio da pan de mia.

De pois de en ca rar o du ro tra ta men to do cân cer em
meio à CO VID-19, Cris ti a ne Ro sa con ta que, mes mo
ten do de li dar com a in ter na ção, as con sequên ci as da
sua do en ça e o ris co do no vo co ro na ví rus e en ca rar uma
cri se de pâ ni co, se gue oti mis ta. Cla ro, con fes sa, ti nha
me do, re ceio de se con ta mi nar, o que se ria fa tal, já que
não ti nha de fe sas no cor po. Mas ape sar de ter ti do de
usar son da gás tri ca, per der os ca be los, via ca sos da CO- 
VID-19 che gan do ao hos pi tal, não po dia re ce ber vi si tas,
ape nas um acom pa nhan te fi xo, e mes mo di an te de to- 
das as di fi cul da des não per deu a fé. Fé res pon sá vel pe la
sua cu ra con quis ta da em ou tu bro. 

“Ho je, pas sa do o ven da val, ve jo o quan to fui aben ço- 
a da por Deus nes te ano em que tan tas pes so as per de- 
ram seus en tes que ri dos, mui tos de les sau dá veis, sem
ne nhum pro ble ma. Ven ci o cân cer e ago ra vou ven cer a
pan de mia.”

Pa ra a pro fes so ra Ro ber ta Gui ma rães de Men don ça,
de 50, “gra ti dão é re co nhe cer que a vi da é um pre sen te e
que de ve mos agra de cer to dos os mo men tos. Por mais
di fí ceis que se jam, eles irão pas sar”. Ela tam bém su pe- 
rou um dos mai o res de sa fi os da sua vi da em 2020. Pas- 
sou por 16 ses sões de qui mi o te ra pia e 15 de ra di o te ra- 
pia, en tre fe ve rei ro e ou tu bro, de pois de ser di ag nos ti ca- 
da com um tu mor na ma ma di rei ta que atin giu a axi la.
“Não vou ne gar que ti ve me do, prin ci pal men te nes te
con tex to de pan de mia, mas, ao mes mo tem po, me pro- 
pus a en fren tar tu do que fos se pre ci so. Na rá dio, fi ca va
so zi nha na sa la. Já na quí mio, ti nha com quem con ver- 
sar, o que era óti mo por que ado ro fa lar, ter con ta to com
gen te.

En tão, trans for ma va o tra ta men to em um even to. Se- 
pa ra va mi nha rou pi nha pa ra ir ao mé di co, já que en ten- 
dia que es ta va in do em bus ca da mi nha cu ra, lo go ti nha
que es tar lin da. A oca sião era es pe ci al. É ló gi co que os
me di ca men tos tra zem mui tas re a ções pa ra o cor po, mas
não há dor que não se re sol va.”

Tam bém pre sen te a da com a gra ça da cu ra em ou tu- 
bro e li vre do cân cer, Ro ber ta re ve la que des te 2020 quer
le var ape nas a sua his tó ria de su pe ra ção, que a trans for- 
mou em uma no va Ro ber ta. “An tes do cân cer, era me- 

dro sa, um pou co tí mi da e ago ra sou des te mi da. Meus fi- 
lhos cos tu mam di zer que es tou em ou tro pla no. Eu me
ape guei a to dos os me ca nis mos pa ra con tro lar a si tu a- 
ção e en cer rar es te ca pí tu lo da mi nha vi da de for ma vi- 
to ri o sa.”

Pa ra a psi có lo ga Adri a ne Pe dro sa, que faz par te do
cor po clí ni co do Ce tus On co lo gia, e acom pa nhou tan to
Cris ti a ne quan to Ro ber ta, a su pe ra ção des sas du as mu- 
lhe res res sal ta a im por tân cia de ser mos sem pre gra tos à
vi da, sem ja mais su cum bir, mes mo quan do tu do pa re ça
di fí cil. 

“Se pa ra nós, sau dá veis, o ano foi di fí cil, ima gi ne pa ra
elas, que, além do me do da CO VID-19, ti nham que li dar
com ou tra do en ça, com di ag nós ti co con fir ma do. Às ve- 
zes, va lo ri za mos coi sas tão ba nais e, com is so, nos per- 
de mos dos pe que nos, mas pre ci o sos, de ta lhes, co mo
ob ser var o voo de um pás sa ro ou mes mo o ca mi nhar de
uma for mi ga. Te nho cer te za de que is so tu do se tor nou
gran de pa ra as du as de pois das lu tas que en fren ta ram.
Elas mos tra ram o ver da dei ro sen ti do da pa la vra es pe- 
ran ça. Vi ve ram a dor con fi an do sem pre no amor”, afir- 
ma.

A be le za da gra ti dão é que é pos sí vel

apren der e com par ti lhar. 

Fi ló so fo e dou tor da Igre ja Ca tó li ca, São To más de
Aqui no es cre veu o Tra ta do da gra ti dão, em que de fi ne
três ní veis: no pri mei ro, mais su per fi ci al, es tá o re co nhe- 
ci men to da gra ça por uma ati tu de. A gra ti dão em si. No
se gun do, in ter me diá rio, é a sen sa ção de gra ti dão por ter
re ce bi do uma aju da es pon tâ nea; vai além da sim ples
ma ni fes ta ção de gra ti dão, man ten do-se a per ma nên cia
des se sen ti men to. No ter cei ro e pro fun do é a re tri bui ção
da gra ça re ce bi da, não por obri ga ção, mas pa ra per mi tir
que ou tras pes so as ex pe ri en ci em o mes mo sen ti men to.
É se com pro me ter com quem lhe fez o fa vor ou a boa ati- 
tu de, re pre sen ta um ní vel de vin cu la ção. O de se jo do
Bem Vi ver é que ca da um es co lha ser gra to na vi da em
to das as ins tân ci as.

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

https://banca.oimparcial.com.br/
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Mesmo com portaria estadual autorizando a realização de eventos privados para até
150 pessoas, MPMA recomendou rigor e cancelamento de festas em municípios

PA TRÍ CIA CU NHA

Na Gran de Ilha

Re co men da ções e fis ca li za -
ções

Ro sá rio, Ba ca bei ra e San ta
Ri ta

SEM FESTAS?

Festas de Reveillon
está na mira do MP

“N
ão tem con di ções de
ter fes tas de Ré veil lon
por que cau sa aglo me- 
ra ção se vo cê fi ca pró- 

xi ma de 3 ou 4 pes so as; vo cê ti ra a
más ca ra pa ra co mer ou be ber e vo cê
tam bém não res pei ta a dis tân cia en- 
tre as pes so as, en tão não tem con di- 
ções e ter ne nhum even to que cau se
aglo me ra ção”, en fa ti za a mé di ca in- 
fec to lo gis ta, Ma ria dos Re mé di os.

Co a du nan do com a re co men da ção
da mé di ca, o Mi nis té rio Pú bli co do
Ma ra nhão fez aler ta so bre o cum pri- 
men to de me di das sa ni tá ri as no Ré- 
veil lon. Em Im pe ra triz, o MP MA pe- 
diu o can ce la men to de even tos no pe- 
río do. O Ma ra nhão, de acor do com
bo le tim epi de mi o ló gi co da Se cre ta ria
de Es ta do da Saú de apon ta 200.127
ca sos con fir ma dos e 4.473 mor tes por
co ro na ví rus.

Na Gran de São Luís, dois gran des
even tos pri va dos que acon te ce ri am
dia 31 fo ram can ce la dos. Em um de- 
les, que se ria re a li za do no Val pa raí so
2021, a or ga ni za ção, após o anún cio
do can ce la men to, emi tiu no ta es cla- 
re cen do que ha via re ce bi do apoio dos
ór gãos mu ni ci pais e es ta du ais. “Re ce- 
ben do des tes, in clu si ve da Vi gi lân cia
Sa ni tá ria Es ta du al, as ori en ta ções ne- 
ces sá ri as pa ra im plan ta ção dos pro to- 
co los sa ni tá ri os pro pos tos pa ra re a li- 
za ção da fes ta. La men ta mos, mais
uma vez, es tar mos di an te des se im- 
pas se, vis to que acre di ta mos es tar

cum prin do to das as me di das ne ces- 
sá ri as de se gu ran ça sa ni tá ria e re for- 
ça mos que pos suí mos to das as au to ri- 
za ções pa ra re a li za ção do even to,
emi ti das pe lo mu ni cí pio de Pa ço do
Lu mi ar, lo cal de re a li za ção do even- 
to”, dis se em no ta a or ga ni za ção do
even to.

Ou tro even to, o Ré veil lon Pa ra di se
Hit, te ria a pre sen ça do can tor Tierry e
ou tras 9 atra ções. A or ga ni za ção
anun ci ou o can ce la men to do even to
por mo ti vo de for ça mai or e a re a li za- 
ção do show do can tor Thierry em ou- 
tra oca sião.

Os ofí ci os en ca mi nha dos pe lo MP- 
MA aler tam o Po der Exe cu ti vo es ta du- 
al e os pre fei tos dos mu ni cí pi os da co- 
mar ca da Gran de Ilha (São Luís, Pa ço
do Lu mi ar, Ra po sa e São Jo sé de Ri ba- 
mar) so bre a ne ces si da de de man ter o
ri gor so bre as re gras sa ni tá ri as nos
even tos e fes tas no pe río do na ta li no e
de Ré veil lon. O ob je ti vo é evi tar a dis- 
se mi na ção do co ro na ví rus e pre ve nir
o au men to de ca sos.

A úl ti ma re gu la men ta ção es ta du al
so bre even tos de en tre te ni men to, a
Por ta ria nº 81, de 21 de ou tu bro de

2020, edi ta da pe lo go ver na dor Flá vio
Di no e pe lo se cre tá rio-che fe da Ca sa
Ci vil, Mar ce lo Ta va res, al te rou a Por- 
ta ria nº 55, de 17 de agos to de 2020,
au to ri zan do a re a li za ção de fes tas
com até 150 pes so as.

O Mi nis té rio Pú bli co des ta ca que
há vá ri os anún ci os de fes tas a se rem
pro mo vi das na Ilha de São Luís cu ja
dis po ni bi li da de de pú bli co e pre vi são
dos es pa ços de re a li za ção su ge rem
gran de pro ba bi li da de de de so be di ên-
cia à de ter mi na ção de res trin gir o
aces so além de 150 pes so as.

Até o mo men to do fe cha men to
des ta edi ção, o Go ver no do Es ta do
não se po si ci o nou a res pei to das re co-
men da ções do Mi nis té rio Pú bli co do
Es ta do do Ma ra nhão.

O MP MA tam bém pe de que as pre- 
fei tu ras de São Luís, São Jo sé de Ri ba- 
mar, Pa ço do Lu mi ar e Ra po sa ob ser- 
vem o cum pri men to das re gras sa ni- 
tá ri as es ta du ais nos seus mu ni cí pi os e
de ter mi nem me di das de fis ca li za ção
so bre a ex pe di ção de al va rás e li cen- 
ças.

Além dis so, o po der exe cu ti vo nes- 
sas ci da des de ve ga ran tir que as au to-
ri za ções si gam a nor ma ti va es ta du al,
ou se ja, o De cre to nº 36.203/2020 e
que se jam cas sa das as li cen ças que
não se ade quem.
Ou tra re co men da ção é que os ór gãos
com po der de po lí cia ad mi nis tra ti va
dos mu ni cí pi os de vem re a li zar pla ne- 
ja men to pa ra fis ca li za ção os ten si vo
nos di as de fes ta, coi bin do as ir re gu la- 
ri da des.

MPMA pede cancelamento, mas justiça libera

FESTAS NAS CIDADE DE ROSÁRIO, BACABEIRA E SANTA RITA ESTAVAM PROGRAMADAS PARA SEREM REALIZADAS HOJE E QUARTA-FEIRA

Na ci da de de Im pe ra triz, uma ação
ci vil pú bli ca pro pos ta pe lo Mi nis té rio
Pú bli co pe diu o can ce la men to do
even to Vi ra da Cul tu ral, bem co mo
pro gra ma ção de fes tas de fi nal do ano,
sob pe na de mul ta diá ria de R$ 10 mil.

O do cu men to é as si na do pe lo ti tu- 
lar da 5ª Pro mo to ria de Jus ti ça Es pe ci- 
a li za da na De fe sa da Saú de de Im pe- 
ra triz, Thi a go de Oli vei ra Cos ta Pi res.
An tes da ACP, o pro mo tor de jus ti ça
en ca mi nhou Re co men da ção ao Mu- 
ni cí pio, ori en tan do a ado ção de pro- 
vi dên ci as pa ra evi tar a re a li za ção de
even tos ten den tes a ge rar aglo me ra- 
ção de pes so as. “O Mu ni cí pio de Im- 
pe ra triz op tou por re a li zar even to pú- 
bli co em to tal des res pei to às me di das
sa ni tá ri as, ob ser van do que o ris co de
dis se mi na ção vi ral tor na-se mais ele- 
va do em uma fes ta ou show por que as
pes so as são es ti mu la das a fi ca rem
mais pró xi mas, se to ca rem, se con fra- 
ter ni za rem, con tra ri a men te às ori en- 
ta ções de dis tan ci a men to so ci al exi gi- 
das pe las au to ri da des sa ni tá ri as”,
des ta cou o pro mo tor de jus ti ça Thi a- 

go de Oli vei ra.
Além do pe di do pa ra can ce lar a Vi- 

ra da Cul tu ral, com shows en tre os di- 
as 29 de de zem bro e 1º de ja nei ro, a
ACP tam bém re quer, en tre ou tras me- 
di das, que os ges to res não li cen ci em
ou au to ri zem shows e even tos que
cau sem aglo me ra ção em Im pe ra triz.
Mu ni cí pio e Go ver no do Es ta do de- 
vem ado tar me di das con cre tas de fis- 
ca li za ção pa ra im pe dir a re a li za ção de
even tos que cau sem aglo me ra ção de
pes so as. No fim da tar de de on tem, a
Jus ti ça li be rou o even to na ci da de de
Im pe ra triz, após in de fe rir o pe di do do
MP MA

Em Ro sá rio, Ba ca bei ra, e San ta Ri- 
ta, a Jus ti ça, a pe di do do MP de ter mi- 
nou a sus pen são de even tos de pré-
Ré veil lon, qque acon te ce ri am nos di- 
as 29 e 30 de de zem bro.

O MP MA ar gu men tou que a re a li- 
za ção dos even tos fa ci li ta ria a pro li fe- 
ra ção do no vo co ro na ví rus (Co vid-19)

e o ris co le vou à ar ti cu la ção de Ações
en tre as Pro mo to ri as de Jus ti ça de
San ta Ri ta e de Ro sá rio, além da De- 
fen so ria Pú bli ca de San ta Ri ta.

Além de sus pen der a re a li za ção do
even to, a de ter mi na ção ju di ci al es ta-
be le ce que es ses mu ni cí pi os ado tem
as me di das ne ces sá ri as pa ra o cum-
pri men to do De cre to Es ta du al n°
30.203/2020, não au to ri zan do a re a li- 
za ção de even tos/shows com mais de
150 pes so as. É per mi ti do o uso de for- 
ça po li ci al pa ra ga ran tir a sus pen são
da fes ta.

EM 2020

6 mil in ter nos são
in clu sos em
ati vi da des de tra ba lho

Com o pro gra ma Tra ba lho com Dig ni da de, o Go ver no
do Ma ra nhão pos si bi li tou que 6.909 Pes so as Pri va das de
Li ber da de (PPLs) – de ten tos – fos sem in se ri das em uma
das 36 fren tes de tra ba lho in ter na ou ex ter na dis po ni bi- 
li za das em 2020 pe lo sis te ma pe ni ten ciá rio ma ra nhen- 
se. In ter nos e in ter nas tam bém ti ve ram aces so a ofi ci nas
de tra ba lho. To das es tas ações são exe cu ta das pe la Se- 
cre ta ria de Es ta do de Ad mi nis tra ção Pe ni ten ciá ria (SE- 
AP).

Na Fá bri ca de Mó veis, que in te gra uma das ofi ci nas
ofe re ci das, 30 in ter nos tra ba lha ram e pro du zi ram mais
de 2 mil pe ças em mó veis pla ne ja dos. As pe ças con fec ci- 
o na das fo ram uti li za das pa ra mo bi li ar o no vo com ple xo
tu rís ti co na REFF SA; tam bém foi mo bi li a da a se de da
Agên cia Es ta du al de De fe sa Agro pe cuá ria do Ma ra nhão
(Aged) e uma de su as uni da des re gi o nais; os nú cle os
eco ló gi cos da De fen so ria Pú bli ca do Es ta do (DPE); o
Shop ping da Cri an ça; o Cen tro de Re fe rên cia do Ido so; a
Ca sa da Mu lher Ma ra nhen se de Im pe ra triz; den tre ou- 
tros ór gãos pú bli cos. “Ape sar da pan de mia nos rein ven- 
ta mos e con se gui mos man ter os in ter nos em ati vi da des
de tra ba lho, além de aju dar a po pu la ção com a pro du- 
ção das más ca ras de pro te ção e ja le cos aos ser vi do res da
saú de”, ex pli cou o se cre tá rio da SE AP, Mu ri lo An dra de.

Com as ma lha ri as ins ta das em uni da des pri si o nais
mais de 600 in ter nos têm aces so a opor tu ni da de de tra- 
ba lho. Exis tem três ma lha ri as no Com ple xo Pe ni ten ciá- 
rio de São Luís (na UPSL 2, UPSL 5 e UP FEM), uma na
Pe ni ten ciá ria Re gi o nal São Luís e uma na UPR de Ro sá- 
rio. A par tir de par ce ria com a Se cre ta ria de Es ta do da
Edu ca ção (Se duc), es tá em fa se de pro du ção a con fec- 
ção de 350 mil uni for mes es co la res pa ra to da a re de pú- 
bli ca de en si no, além da fa bri ca ção de 2 mil con jun tos
de car tei ras es co la res e a re for ma de mais 1 mil.

Nas ma lha ri as, os in ter nos ain da pro du zi ram 2 mi- 
lhões de más ca ras de pro te ção pa ra a pre ven ção da Co- 
vid-19, que fo ram dis tri buí das à po pu la ção pe lo Go ver- 
no do Es ta do. Além de mais de 100 mil más ca ras de pro- 
te ção em TNT, e mais de 20 mil ja le cos que fo ram uti li za- 
dos por ser vi do res da saú de.

As Fá bri cas de Blo cos Sex ta va dos em Con cre to pos si- 
bi li tam tra ba lho pa ra 343 in ter nos, que já pro du zi ram
nes te ano 585.323 mil blo cos. Elas es tão ins ta la das nas
UPRs (UPSL 1, UPSL 5, UPSL 6), na As so ci a ção de Pro te- 
ção aos Re cu pe ran dos APAC de São Luís e tam bém na
UPR Fe mi ni na (UP FEM), on de fun ci o na a Fá bri ca de
Blo cos Eco ló gi cos. A SE AP es tá re a li zan do a ex pan são
des ta fren te de tra ba lho, on de mais 62 no vas se rão ins ta- 
la das no pró xi mo ano, to ta li zan do 70 em to do o Ma ra- 
nhão.

Os in ter nos tam bém es tão in se ri dos em ou tras ati vi- 
da des de tra ba lho, co mo a La van de ria com 51 in ter nos,
que já la va ram mais de 250 to ne la das de rou pas hos pi ta- 
la res; a Fá bri ca de Es to fa dos com 30 cus to di a dos, que
pro du zi ram 1.219 con jun tos de so fás; no Tra ba lho Ex- 
ter no es tão in se ri dos em ati vi da des de tra ba lho 1.755
in ter nos; além das de mais fren tes de tra ba lho co mo a
Ser ra lhe ria, Pa da ria, Fá bri ca de Car tei ras Es co la res,
den tre ou tras.

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

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

Qua tro pes so as atro pe la das
em Pa na qua ti ra

JUNCO DO MARANHÃO

Casal e filho são
executados a tiros

A po lí cia do Ma ra nhão es tá in ves ti- 
gan do um tri po ho mi cí dio com ca rac- 
te rís ti cas de exe cu ção. O ca so foi re- 
gis tra do no mu ni cí pio de Jun co do
Ma ra nhão, dis tan te cer ca de 279 km
da ca pi tal ma ra nhen se.

As ví ti mas fo ram: Jo sé Gre gó rio Pe- 
rei ra, Ma ria Jo sé Li ma e o fi lho de 13
anos, as sas si na dos na úl ti ma sex ta-
fei ra (25). Eles fo ram mor tos a ti ros
den tro de uma fa zen da, às mar gens
da BR-316.

De acor do com in for ma ções, dois
ho mens en ca pu za dos in va di ram a fa- 
zen da e as sas si na ram as três pes so as
da mes ma fa mí lia a ti ros.

De acor do com in ves ti ga ções, Jo sé
Gre gó rio era ca sei ro da fa zen da, as- 
sim co mo o ca sal não ti nha re gis tro
cri mi nal e na ti vos do es ta do de Ala go- 
as. O cri me es tá sen do tra ta do co mo
exe cu ção por en co men da.

Qua tro ba nhis tas que es ta vam na
praia de Pa na qua ti ra, em São Jo sé de
Ri ba mar, re gião me tro po li ta na de São
Luís, fo ram atro pe la dos no úl ti mo do- 
min go (27), por vol ta das 14h30.

O aci den te te ria ocor ri do após uma
co li são en tre o Fi at Uno e um Re a nult
Dus ter.

As in for ma ções re ve lam que as ví ti- 
mas es ta vam na praia quan do fo ram
atro pe la das pe lo Fi at Uno. Três das ví- 
ti mas, uma mu lher adul ta e du as cri- 
an ças ti ve ram es co ri a ções e san gra- 
men to, en tre elas, uma das cri an ças,
de um ano de ida de, te ve Tra mau tis- 
mo Crâ nio En ce fá li co le ve.

Ela foi iden ti fi ca da co mo Nayara
Ca ro li ne Vi ei ra Pas sos, mo ra do ra da
Vi la São Jo sé de Ri ba mar. A cri an ça foi
so cor ri da pe lo Cor po de Bom bei ros.

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 Jus ti ça con de nou o ex-ti tu lar da
Su pe rin ten dên cia Es ta du al de In ves- 
ti ga ções Cri mi nais (Seic), da Po lí cia
Ci vil do Ma ra nhão, Ti a go Mat tos Bar- 
dal, pe los cri mes de pe cu la to e con- 
cus são. 

A de ci são foi pro fe ri da no úl ti mo
dia 17, a so ma das pe nas che gam a
dez anos e oi to me ses de pri são.

A de ter mi na ção ju di ci al re fe re-se
ao pro ces so cri mi nal que tra ta da pri- 
são em fla gran te de um co mer ci an te
com di ver sas cai xas de ci gar ro clan- 
des ti nas. De acor do com o Mi nis té rio
Pú bli co, o co mer ci an te foi li be ra do de
for ma in de vi da após o pa ga men to de
R$ 100 mil em pro pi na ao ex-de le ga- 
do.

Ain da se gun do o MP, além do co- 
mer ci an te fo ram li be ra dos tam bém
uma ca mi nho ne te VW Ama rok e to da
car ga apre en di das por in ves ti ga do res
da Su pe rin ten dên cia Es ta du al de Pre- 
ven ção e Com ba te à Cor rup ção (Sec- 
cor).

Além dis so, foi cons ta ta do que o di- 
nhei ro foi en tre gue pe lo em pre sá rio a
Bar dal em du as par ce las de R$ 50 mil,
no es ta ci o na men to de um su per mer- 
ca do lo ca li za do na Ave ni da Jerô ni mo
de Al bu quer que, na al tu ra da Cur va
do 90, no Vi nhais, em São Luís.

O Mi nis té rio Pú bli co tam bém afir- 
ma que Ti a go Bar dal, usou um ter mo
in ter ro ga tó rio, que não foi uti li za do
pa ra for ma li zar ne nhu ma pe ça de in- 

ves ti ga ção po li ci al, pa ra obri gar o co-
mer ci an te a lhe pa gar mais R$ 80 mil
em pro pi na, em 10 par ce las de R$ 8
mil, ca da, no mes mo lo cal.

Além dis so, Bar dal tam bém foi con- 
de na do a 52 di as-mul ta, no va lor de
um quar to do sa lá rio-mí ni mo le gal, a
ser re co lhi do até o dé ci mo dia útil, e à
per da do car go de de le ga do de Po lí cia
Ci vil do Es ta do do Ma ra nhão. Ele já foi
exo ne ra do do car go, ad mi nis tra ti va-
men te, pe lo go ver na dor Flá vio Di no.

O Ti a go Bar dal foi ab sol vi do em re- 
la ção à acu sa ção de pre va ri ca ção. O
juiz ain da as se gu rou ao ex-su pe rin- 
ten den te de in ves ti ga ções cri mi nais
da Po lí cia Ci vil do Ma ra nhão o di rei to
de ape lar em li ber da de no pro ces so.

RIBAMAR

Bombeiros resgatam
homem que se afogava

O HOMEM FOI RESGATADO NA NOITE DO ÚLTIMO DOMINGO

O Cor po de Bom bei ros res ga tou um ho mem que es- 
ta va se afo gan do, nas pro xi mi da des do Cais de São Jo sé
de Ri ba mar, ci da de lo ca li za da na re gião me tro po li ta na
de São Luís. O ho mem foi res ga ta do com vi da após de ci- 
dir en trar na água pa ra ba nhar. O ca so foi re gis tra do na
noi te do úl ti mo do min go (27).

O Cor po de Bom bei ros re ve lou que a ví ti ma es ta ria
be ben do no cais quan do en trou na água. Com a for ça da
ma ré, ele não con se guiu re tor nar a es ca da ria que fi ca ao
la do do cais. De acor do com in for ma ções, o ho mem,
que não re ve a iden ti da de re ve la da, ain da con se guiu se
se gu rar em um fer ro que es ta va em um dos pi la res pa ra
aguar dar o res ga te. Após ser res ga ta do pe los bom bei ros,
foi cons ta ta do que a ví ti ma ti nha si nais de em bri a guez.

ÚLTIMA SEMANA

Últimos dias de
pagamento com apps

CLIENTES QUE FIZEREM O PAGAMENTO GANHAM BENEFÍCIOS

Após anun ci ar a par ce ria com o apli ca ti vo PicPay, a
BRK Am bi en tal, con ces si o ná ria res pon sá vel pe los ser vi- 
ços de sa ne a men to bá si co em São Jo sé de Ri ba mar e Pa- 
ço do Lu mi ar, ofe re ce mais um be ne fí cio pa ra os pa ga- 
men tos das fa tu ras de água e es go to fei tos pe la pla ta for- 
ma.

So men te nes te mês de de zem bro, o usuá rio que re a li- 
zar o pri mei ro pa ga men to à vis ta pe la pla ta for ma ga nha
40% do va lor pa go de vol ta, li mi ta do a R$ 10. Pa ra quem
op tar pe lo par ce la men to no car tão de cré di to, re ce be rá
até 20% de cash back ao pa gar fa tu ras de até R$ 750.

Além dis so, pa ra quem já uti li za a pla ta for ma, por
meio da car tei ra di gi tal do smartpho ne, é pos sí vel fa zer
pa ga men tos à vis ta ou par ce la dos em até 12 ve zes no
car tão de cré di to. 

O apli ca ti vo tam bém per mi te que a pes soa trans fi ra
um va lor pa ra a sua con ta do PicPay e uti li ze o sal do no
pa ga men to da fa tu ra.

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

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

SÉRIE B

Sampaio x CSA tem
equilíbrio de forças
NERES PINTO

A
Sé rie B do Cam pe o na to Bra- 
si lei ro pros se gue nes te fim de 
ano, mas pa ra o Sam paio Cor- 
rêa faz uma li gei ra pau sa. A 

bo la vol ta a ro lar pa ra os bo li vi a nos no 
pró xi mo sá ba do, dia 2 de ja nei ro. Ini- 
ci an do a sé rie de jo gos de ci si vos nes ta 
re ta fi nal que vai apon tar os qua tro 
me lho res a te rem o aces so à di vi são de 
eli te, o Tri co lor  es ta rá em Ma ceió pa ra 
en fren tar o Cen tro Spor ti vo Ala go a no 
(CSA), às 16h30,  no Es tá dio Rei Pe lé. 
As du as equi pes rei ni ci a ram os trei- 
nos pa ra o jo go  de “seis pon tos”. Ho je, 
os ala go a nos ocu pam a quin ta co lo- 
ca ção, en quan to o re pre sen tan te ma- 
ra nhen se caiu nas úl ti mas ro da das 
pa ra a oi ta va.

Sam paio e CSA, no en tan to, fa zem 
cam pa nhas bas tan te equi li bra das, 
com li gei ra van ta gem pa ra o ti me de 
Ala go as. Até aqui, as du as equi pes 
atu a ram 31 ve zes. O ti me ala go a no 
tem uma vi tó ria a mais (14 a 13), po- 
rém, há uma igual da de em nú me ro de 
em pa tes, seis pa ra ca da la do.  O ata- 
que  do CSA fez 42 gols e o do Sam paio 
41. Os dois ti mes tam bém mos tram a 
mes ma vul ne ra bi li da de na de fe sa. O 
ti me de Ala go as já te ve su as re des ba- 
lan ça das 30 ve zes, con tra 31 do Tu ba- 
rão.

Quem  ven cer a par ti da do pró xi mo 
fim de se ma na vai man ter a es pe ran ça 
de bri gar pe la va ga nas pró xi mas ro- 
da das, mas ao mes mo tem po tor cen- 
do pa ra um tro pe ço do Cui a bá (50) e 
Ju ven tu de-RS (49).

Mes mo que se ja ven ce dor no sá ba-

Pró xi mos jo gos

NO  1º TURNO, AS EQUIPES SE ENFRENTARAM E O CSA VENCEU DE VIRADA O TRICOLOR

do, o Sam paio ain da as sim não re tor- 
na rá ao G4, pois pa rou nos 45 pon tos e 
che ga rá  no má xi mo a 48. Já o  CSA 
che gou aos 48 e po de rou bar a po si- 
ção do ter cei ro ou quar to co lo ca dos, 
ca so es tas equi pes não ven çam seus 
jo gos des te fim de ano. O ti me de Ma- 
to Gros so jo ga ho je (29/12)  com o 
Cru zei ro, em Be lo Ho ri zon te, e o Ju- 
ven tu de re ce be a Pon te Pre ta ama nhã 
(30)  em ca sa, no Es tá dio Al fre do Ja co- 
ni.

Se não ven cer sua pró xi ma par ti da, 
o Tri co lor po de até cair mais um de- 
grau em fun ção dos re sul ta dos, pois o 
Avaí, que tem 44 pon tos, e se en con tra 
na no na co lo ca ção, jo ga nes ta ter ça-
fei ra (29) con tra o CRB, em ca sa, no 
Es tá dio Brin co de Ou ro, em  Cam pi- 
nas.

Na sua di fí cil mis são de con quis tar 
pe lo me nos 20 pon tos em se te jo gos, o 
Sam paio Cor rêa te rá pe la fren te os se-
guin tes ad ver sá ri os: CSA (fo ra), Cru- 
zei ro (em ca sa), Bo ta fo go-SP (fo ra), 
Pa ra ná (em ca sa),  Con fi an ça (fo ra), 
Cui a bá (fo ra) e Oes te (em São Luís). 
De acor do com os cál cu los dos ma te- 
má ti cos,  pa ra su bir uma equi pe  ne- 
ces si ta de pe lo me nos 65 pon tos. Es ta 
é a mé dia his tó ri ca, ape sar de no ano 
pas sa do a úl ti ma va ga ter si do ocu pa-
da por um clu be que te ve 62.

É bom lem brar, tam bém, que o 
Sam paio es tá com ape nas dez pon tos 
aci ma do pri mei ro clu be da zo na de 
re bai xa men to. Mas o Tri co lor não é 
vis to nes te mo men to com  ne nhum 
ris co de des cer pa ra o Z4.

Sor teio na CBF

ELIMINADO

Juventude só volta
na temporada 2021

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

A de le ga ção do Ju ven tu de Sa mas re tor nou a São Ma- 
teus lo go após a der ro ta por 2 a 0 pa ra o Flo res ta-CE, na
Are na Cas te lão. Eli mi na do, o gru po ago ra de ve rá ser li- 
be ra do,  ao mes mo tem po em  que a di re to ria se pre pa ra
pa ra o tra ba lho de re for mu la ção. Aguar da-se pa ra a es ta

se ma na  a de fi ni ção da lis ta de atle tas que se rão dis- 
pen sa dos e de ou tros que o clu be tem in te res se na per- 
ma nên cia. O téc ni co Le an dro Cam pos, que não pô de fi- 
car no ban co de vi do ter tes ta do po si ti vo pa ra a co vid-19,
di fi cil men te re tor na rá  na pró xi ma tem po ra da.

Ape sar da eli mi na ção na Sé rie D do Bra si lei ro, a cam- 
pa nha foi con si de ra da ra zoá vel, pois a equi pe clas si fi- 
cou-se na pri mei ra fa se e na sequên cia de ma ta-ma tas
eli mi nou o Bra gan ti no-PA,  até en tão con si de ra da uma
das me lho res equi pes da com pe ti ção. Além dis so, es te- 
ve  mui to pró xi mo de ob ter a vi tó ria no pri mei ro jo go,
em ca sa, di an te do Flo res ta, quan do o meia Go ti nha
des per di çou um pê nal ti no úl ti mo lan ce.

O Ju ven tu de foi bas tan te pre ju di ca do nos úl ti mos jo- 
gos em fun ção dos ca sos de co vid-19 que sur gi ram às
vés pe ras dos com pro mis sos de ci si vos, afas tan do oi to
atle tas e até o trei na dor. Além dis so, per deu jo ga do res
im por tan tes por  pu ni ções dis ci pli na res e con tu sões.
Seu atle ta de mai or des ta que (Már cio Di o go) atu ou ape- 
nas no se gun do tem po da par ti da em For ta le za, quan do
o Flo res ta já ven cia  des de a eta pa ini ci al.

Um sor teio re a li za do on tem pe la Con fe de ra ção Bra si- 
lei ra de Fu te bol (CBF) fi nal men te de fi niu os con fron tos
das quar tas de fi nal do Cam pe o na to Bra si lei ro da Sé rie
D – a quar ta di vi são na ci o nal. Os jo gos das quar tas de fi- 
nal fo ram de fi ni dos le van do em con ta a clas si fi ca ção ge- 
ral, con tan do com as fa ses an te ri o res. No en tan to, Amé- 
ri ca-RN e Apa re ci den se-GO em pa ta ram em to dos os
cri té ri os – pon tos (35), nú me ro de vi tó ri as (10) e sal do de
gols (24). (N.S)

COM FORÇA MÁXIMA

Ceni mira recuperação no Fla-Flu

GABIGOL CUMPRIU SUSPENSÃO NO EMPATE SEM GOLS COM O FORTALEZA, NO ESTÁDIO CASTELÃO

Pau sa, re for ços e uma obri ga ção: apre- 
sen tar um fu te bol bem me lhor do que no
em pa te com o For ta le za. Des ta ma nei ra, o
Fla men go ini cia nes ta se gun da-fei ra a pre- 
pa ra ção pa ra o pri mei ro com pro mis so de
2021, o Fla-Flu do dia 6 de ja nei ro, com di- 
rei to a fol ga de dois di as pa ra as fes tas de
Ano No vo.

Des fal ques no Ce a rá por sus pen são, Ga- 
bi gol e Fi li pe Luís es tão à dis po si ção pa ra o
clás si co, e a ten dên cia é que Di e go Al ves
tam bém. O incô mo do na co xa que o ti rou
da 27ª ro da da do Bra si lei rão não pre o cu pa,
se quer foi ne ces sá rio re a li zar exa mes, e a
ex pec ta ti va é de que vol te ao gol con tra o
Tri co lor.

Vi ti nho, que re ce beu o ter cei ro car tão
ama re lo, es tá sus pen so e é bai xa ao la do
dos le si o na dos Thi a go Maia e Mi cha el.
Com os re sul ta dos da ro da da, o Fla men go
viu o São Pau lo abrir pon tos de van ta gem
na pon ta da ta be la.

A pro gra ma ção da se ma na con ta com
fol gas nos di as 31 de de zem bro e 1º de ja- 
nei ro pa ra a ce le bra ção do Ré veil lon. A
mai o ria dos jo ga do res es tá pro gra man do
even tos par ti cu la res no Rio de Ja nei ro ou
em ci da des pró xi mas. A ten dên cia é que

Ro gé rio Ce ni fa ça um ba te e vol ta em São
Pau lo pa ra fi car com a fa mí lia.

Com 49 pon tos em 26 jo gos, o Fla men go
é o ter cei ro co lo ca do no Bra si lei rão. O São
Pau lo é o lí der com 56 pon tos com as mes- 
mas 27 par ti das do Atlé ti co-MG, vi ce-lí der
com 49 é uma vi tó ria a mais que o Fla: 15 x
14.

MMA

Jon Jones vai dominar o peso-pesado

JON JONES, EX-CAMPEÃO DOS MEIO-PESADOS (ATÉ 93KG), VAI ESTREAR NO PESO-PESADO

O ano de 2021 pro va vel men te vai mar- 
car um mo men to dos mais es pe ra dos pa- 
ra o fã de MMA. Tu do in di ca que Jon Jo- 
nes, ex-cam peão dos meio-pe sa dos (até
93kg), vai es tre ar no pe so-pe sa do (até
120kg) após ab di car de seu tí tu lo.

Pa ra o trei na dor do ame ri ca no, Bran- 
don Gib son, a su bi da de ca te go ria não se- 
rá pro ble ma pa ra ele, que cos tu ma va trei- 
nar com Alis tair Ove re em, An drei Ar lovs ki
e Tra vis Brow ne na Jack son’s MMA. “Pe so-
pe sa do é di fe ren te, mas Jon pas sou mui to
tem po da car rei ra trei nan do com al guns
dos me lho res pe sos-pe sa dos do mun do.
Eu vi Jon em cen te nas de rounds com ca- 
ras co mo Ove re em, Ar lovs ki e Tra vis
Brow ne. Ti ve mos mui tos óti mos pe sos-
pe sa dos vin do pa ra a Jack son’s, e Jon foi
Jon Jo nes com to dos eles. Ele var reu uma
di vi são, en tão faz sen ti do (su bir pa ra os
pe sa dos). Eu co lo co di nhei ro em Jon in do
pa ra os pe sa dos e do mi nan do lá tam- 

bém”, afir mou, em en tre vis ta ao “MMA
Figh ting”.

Gib son ain da ex pli cou que a di fe ren ça
de pe so pa ra ou tros ri vais não de ve ser um
pro ble ma pa ra Jo nes pe la sua ca pa ci da de
de se adap tar a di fe ren tes ca rac te rís ti cas
den tro de uma lu ta. “O ní vel de ha bi li da de
de Jon é mui to al to, seu QI de lu ta é mui to
al to e não acho que al guém ter van ta gem
de 9kg so bre Jon vai fa zer tan ta di fe ren ça.
Ele é um ar tis ta mar ci al mui to ha bi li do so.
Acho que a ca te go ria in tri ga Jon. Ele sem- 
pre te ve a ha bi li da de de mu dar as coi sas
no que diz res pei to ao QI de lu ta. Se ele lu- 
ta con tra um ca ra co mo An drei Ar lovs ki,
com um gran de overhand, ele sa be anu lar
is so. Se lu ta com um ca ra co mo Alis tar
Ove re em, que jo ga gran des gan chos e jo e- 
lha das no cor po, ele sa be co mo evi tar. Ele
é mui to bom em ler um lu ta dor e sa ber o
que o lu ta dor vai fa zer, às ve zes an tes até
do pró prio lu tar sa ber”, con cluiu.

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

MÚSICA

Altas Doses e o “Lado
errado da estrada”

N
a con tra mão da or dem mu- 
si cal e de al gu mas ou tras or- 
dens, a ban da Al tas Do ses 
ga nha des ta que nes se 2020 

pan dê mi co. Mar can do pre sen ça em 
li ves e fes ti vais on li ne, Al tas Do ses 
man dou ver no Qua ren te na Rock, 
trans mi ti do ao vi vo pe la TV Gua rá. 
De to nou no Fes ti val 24h de Rock.

A ban da que é for ma da por Flá vio 
Edu ar do (vo cal), Ja cob Vi a na (gui tar- 
ra), Mar cel lo Chal vins ki (po e sia), Va- 
nes sa Es pín do la (ba te ria) e Bi nho 
Bass (bai xo), e mos trou mui to blu es e 
po e sia em cin co par ti ci pa ções no pro- 
je to Co ne xão Cul tu ral que foi re a li za- 
do com re cur sos da Lei Al dir Blanc, 
por meio da Se cre ta ria de Cul tu ra do 
Es ta do do Ma ra nhão.

Se gun do o gui tar ris ta, Ja cob Vi a na, 
a ban da tam bém fez shows pre sen ci- 
ais aos bair ros Cohab, Rio Anil e An jo 
da Guar da, pe lo pro je to Ar te na Pra ça 
ide a li za do pe la Pre fei tu ra de São Luís 
e fe chou o ano com uma apre sen ta- 
ção no Len çóis Blu es & Jazz Fes ti val 
que es te ano foi trans mi ti do vir tu al- 
men te por con ta da pan de mia do no- 
vo co ro na ví rus (co vid 19). “A ar te tem 
que ter ver da de, tem que ser vis ce ral. 
Nos sas mú si cas não vi e ram pra mu- 
dar o mun do, só pra re tra tar nos so ce- 
ná rio, ou lhe acom pa nhar em al gu ma 
di ver são ou so li dão.”

Por ser uma ban da au to ral  e sem 
se guir ne nhu ma ‘ver ten te na tu ral’ a 
Al tas Do ses es tá di vul gan do o seu no- 
vo CD que se cha ma “La do Er ra do da 
Es tra da”, além de ver o nú me ro de fãs 
au men tan do ca da vez mais nas re des

ALTAS DOSES  PARTICIPOU DE DIVERSOS PROJETOS PRESENCIAIS E NÃO PRESENCIAIS

so ci ais da ban da. “A mú si ca é li vre. E 
is so agra da. O blu es é tão hu ma no, tão 
co ti di a no, em vá ri os ní veis, que te  
traz es sas pos si bi li da des: do im pro vi- 
so, de fa zer di fe ren te, de er rar e ar ru- 
mar. Co mo uma boa crô ni ca”, dis se o 
vo ca lis ta Flá vio Edu ar do.

Pa ra os de sa vi sa dos ou que não co- 
nhe ce o tra ba lho da ban da, o re per tó- 
rio da Al tas Do ses tem co mo ba se fi xa 
o blu es, o rock, além de mui ta po e sia. 
“Al tas Do ses reú ne, no mes mo es pa- 
ço-tem po, can ções etí li cas e po e mas 
alu ci nó ge nos, de um jei to pró prio, de 
um jei to sexy, num cer to tom além do 

som”, res sal tou Mar cel lo Chal vins ki 
que du ran te as apre sen ta ções faz su as 
in ter ven ções poé ti cas. O po e ta acres-
cen tou ain da que há can ções mar can-
tes e be las co mo: “Meia Noi te Sem 
Fim” e “Ro man ce Ras ga do” e rocks 
pro vo ca ti vos e se du to res en tre elas: 
“Di ver são”, “Sexy Lou ca” e a pró pria 
“La do Er ra do da Es tra da”, que dá no- 
me ao dis co. “A crí ti ca so ci al de “Un- 
de ad man”, a al ma de “Mu dei Mi nha 
Sor te”, a iro nia sexy de “Fa lên cia” e a 
lou cu ra poé ti ca de “O Amor é Um 
Cão” com ple tam o uni ver so mu si cal 
do show”, re ve lou Chal vins ki.

MÚSICA

S. J. de Ribamar Festival com muito jazz e blues

O CANTOR E COMPOSITOR TIAGO MÁCI  FOI UMA DAS ATRAÇÕES DO FESTIVAL DE JAZZ E BLUES QUE SEGUE HOJE NA CIDADE BALNEÁRIA 

Ini ci ou on tem (28), a pro gra ma ção
da quar ta edi ção de São Jo sé de Ri ba- 
mar Fes ti val com gran des shows de
ar tis tas do Ma ra nhão, se le ci o na dos
pe la cu ra do ria do fes ti val e que se rão
exi bi dos pe lo Youtube (Len çóis Fes ti- 
val). A quar ta edi ção do fes ti val, acon- 
te ce rá de for ma vir tu al, obe de cen do o
pro to co lo de saú de por con ta da pan- 
de mia do co vid-19. Len çóis Jazz &
Blu es Fes ti val, em ca sa, é uma re a li za- 
ção da Tu tu ca Vi a na Pro du ções, foi
con tem pla do no edi tal ‘Fo men to de
pro je tos cul tu rais vir tu ais’ da Se cre ta- 
ria de Cul tu ra do Es ta do do Ma ra- 
nhão, Lei Al dir Blanc.Pro gra ma ção:
Apre sen ta ram-se na se gun da-fei ra o
can tor e com po si tor Nosly; o mú si co e
ma es tro Rui Má rio; o can tor e com po- 
si tor Ti a go Má ci que mis tu ra em sua
so no ri da de, o mix da mú si ca bra si lei- 

ra; Eras mo Di bell que tem inú me ros
su ces sos, en tre eles: “Bei jo na bo ca”,
“Fi lhos da pre ci são”, a re cém-lan ça- 
da, “In tri ga”, “Jun ti nhos”, “São nun- 
ca”, e mui to mais; Lí via Ama ral, con si- 
de ra da a voz fe mi ni na do som do bar- 
zi nho no Ma ra nhão e Cé lia Ama ral,
co nhe ci da co mo a voz de ou ro do Ma- 
ra nhão, Cé lia Ma ria é en can ta do ra,
tem uma per so na li da de úni ca em seu
can to e per for man ce de pal co.

Ho je, ter ça-fei ra (29) apre sen tam-
se Bru na Lussaray  que tem um tra ba- 
lho ao la do do pai, um exí mio gui tar- 
ris ta, e jun tos, for mam uma du pla
bem re fi na da com uma con cor ri da
agen da de apre sen ta ções; Mar co nes
Pin to que ins tru men tis ta, pro fes sor e
pro du tor mu si cal, tem for ma ção au- 
to di da ta, e o mes tre Jes si val do Oli vei- 
ra é sua mai or in fluên cia; Ja mil son

Jack son e Ban da Mo town que vão
mos trar um re per tó rio dos anos de
1970, 1980 e 1990. Ja mil son é bas tan te
co nhe ci do por can tar a obra do mai or
as tro pop mun di al, Mi cha el Jack son,
íco ne de vá ri as ge ra ções. Sua per for- 
man ce é in con fun dí vel; Ti a go Fer nan- 
des e Trio, on de Ti a go Fer nan des é
spal la da or ques tra de vi o lões da es co- 
la de mú si ca do es ta do do Ma ra nhão;
o can tor e com po si tor Ge ru de, um das
ex pres sões da mú si ca do Ma ra nhão
e Pe dro Du ar te  con tra bai xis ta que vai
nos pro por ci o nar um ver da dei ro es- 
pe tá cu lo pa ra en cer rar em gran de es- 
ti lo o São Jo sé de Ri ba mar Fes ti val. Pa-
ra acom pa nhar bas ta se ins cre ver no
ca nal:
https://www.youtube.com/chan- 
nel/UC1YCdGsEfvHqtbImWv6Vj5w

So bre Al tas Do ses

A Al tas Do ses sur giu em 2014 em São Luís, com a pro -
pos ta de fa zer blu es e rock´n roll au to ral, prin ci pal men -
te em por tu guês. A ban da lan çou o Ep “É tu do tão blu es”
em 2015 , con ten do 6 mú si cas, dis po ní vel ho je em vá ri as
pla ta for mas de stre a ming: Spotify, PalcoMP3 , e De e -
zer. A ban da tam bém fez shows me mo rá veis den tro des -
ses 4 anos de ati vi da de, va le ci tar o even to 24h de rock,
na pra ça Ma ria Ara gão em 2015; Inau gu ra ção do Fan zi ne
rock bar, fa zen do aber tu ra pra ban da Ve lhas vir gens,
que to cou pe la pri mei ra vez em São Luís; Shows com o
gui tar ris ta Fa bio Brum (SP) du ran te sua pas sa gem por
São Luis em 2016 e um show ar qui te ta do pe la ban da em
ho me na gem ao Bel chi or, cha ma do ‘Bel chi or blu es” que
ao to do te ve 5 edi ções e to das fo ram su ces so. A ban da
lan çou dia 3 de abril de 2020 o no vo ál bum, in ti tu la do,
“La do er ra do da es tra da”.  No fim de 2019 a ban da lan -
çou o vi de o cli pe da mú si ca “La do er ra do da es tra da”,
que faz par te do set list do no vo CD da ban da.

 Ser vi ço:

Músicas autorais e
com outros parceiros

BANDA ALTAS DOSES  ESTÁ NA ESTRADA DESDE  O ANO DE  2014 

Boa par te das com po si ções da ban da são as si na das
pe lo po e ta Mar cel lo Chal vins ki e por Ja cob Vi a na, gui- 
tar ris ta e lí der da ban da. Mas, há ou tras im por tan tes
par ti ci pa ções, co mo a do po e ta Alex Bra sil “Mu dei Mi- 
nha Sor te” e do mú si co Edy Cân di do da ban da Gue tos
“O Amor é um Cão”. “A Al tas Do ses con tém a ver da de do
blu es: a dor do amor es cri ta em po e sia, te ci da em no tas
mu si cais gra ves, for tes, que cap tu ram os apre ci a do res
da boa mú si ca”, dis se a ba te ris ta, Va nes sa Es pín do la. 

Em su ma, Al tas Do ses tem con quis ta do ca da vez mais
pú bli co e no to ri e da de com um tra ba lho ma du ro e re- 
ple to de in fluên ci as que vão de Bu kows ki a João Ca bral
de Me lo Ne to pa ra fa lar o mí ni mo e, prin ci pal men te,
com uma mu si ca li da de no va, mas que tem for tes raí zes
nos gran des mes tres do blu es e do rock and roll. “O Blu es
traz es sa pos si bi li da de, por que per mi te cri ar sem co- 
bran ças, o sen ti men to fa la mais al to até mor rer“, acres- 
cen tou o bai xis ta, Bi nho Bass.

DANÇA

Conexão Dança encerra
hoje em formato online

FESTIVAL ESTE ANO REALIZOU A PRIMEIRA BATALHA DE VOGUE 

Acre di tan do na po tên cia de um tra ba lho em re de, re- 
co nhe cen do a di ver si da de de cor pos, ar tis tas re si den tes
no Ma ra nhão fo ram con vo ca dos a par ti ci par com tra ba- 
lhos em ví deo ou trans mi ti dos ao vi vo, in cluin do ví deo-
dan ça, ví deo-ar te, per for man ce, pro ces sos, dan ça pa ra
cri an ça, ex pe ri men tos so no ros, ofi ci nas re mo tas, fa las,
ou qual quer pro pos ta que ins ti gue a dan ça e o cor po a se
ma ni fes tar nes ta edi ção do Co ne xão Dan ça que acon te- 
ce em for ma to on li ne por con ta da pan de mia da co vid
19.

A 11ª edi ção do Fes ti val Co ne xão Dan ça es tá acon te- 
cen do des de o dia 26 e en cer ra ho je (29)  atra vés do si te
www.co ne xa o dan ca.com.br e do ca nal do YouTube do
fes ti val com ações ar tís ti cas e for ma ti vas pa ra a dan ça
con tem po râ nea, ten do o ob je ti vo de apre sen tar ao pú- 
bli co a pro du ção e o pen sa men to des se uni ver so por
meio de ofi ci nas, per for man ces, mos tra de ví de os e de- 
ba tes.

Um des ta que do fes ti val es te ano é a re a li za ção da pri- 
mei ra ba ta lha de Vo gue do Ma ra nhão, a “Ma ra Ba que”,
que con tou com par ti ci pa ção de  ar tis tas e apre sen ta ção
de Cin tia Sa pe qua ra, En me Pai xão e DJ Bu tan tan. As ju- 
ra das da ba ta lha fo ram Da vi Re bo la ti vo, Eli a ra, Fri mes,
Pe pe Po e ta Mar gi nal e Wand Al bu quer que que tam bém
con tri buí ram pa ra a cons tru ção des se mo men to his tó- 
ri co da dan ça no Ma ra nhão. Es ta edi ção do Fes ti val Co- 
ne xão Dan ça é re a li za da com re cur sos da Lei Al dir Blanc
Lei nº 14.017 por meio da Se cre ta ria de Es ta do da Cul tu- 
ra do Ma ra nhão.

O quê: 11ª edi ção do Fes ti val Co ne xão Dan ça em for- 
ma to on li ne.

Re des So ci ais: @co ne xa o dan ca_slz no Ins ta gram e
@co ne xa o dan ca no Fa ce bo ok.

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

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

