
Ano XCIV   Nº 36.267  |   SÃO LUÍS-MA, QUARTA-FEIRA, 30 DE DEZEMBRO DE 2020   |   CAPITAL E INTERIOR  R$ 2,00 @imparcialonline @oimparcial 98 98232-0262@OImparcialMA

TEMPO  E TEMPERATURA TÁBUA DE MARÉAPARTE       Transparentes         BASTIDORES
TER 30.12.2020

01H34 ................ 0.9M

07H36 ................ 5.4M

13H32 ................ 1.1M

O PT e demais partidos de esquerda ainda não sabe medir o tamanho da 
lealdade diante da facilidade de traição dos integrantes do Centrão que 
vão decidir quem substituirá, em fevereiro, o presidente da Câmara dos 
Deputados, Rodrigo Maia (DEM).
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Edivaldo  entrega novo 
megamercado na Cohab

AGORA            
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O novo Mercado da Cohab, que foi totalmente reconstruído, conta, agora, com acessibilidade às pessoas com deficiência; iluminação e ventilação naturais; reestru-
turação de piso, revestimentos, teto e banheiros; novas estruturas hidráulica, elétrica e sanitária; harmonização com o entorno; atendimento às normas reguladoras 
brasileiras; reorganização dos espaços de trabalho com a unificação das estruturas físicas existentes; instalação de equipamentos de segurança contra incêndio; in-
clusão de elementos que possibilitarão o manuseio e armazenagem adequados de alimentos, bem como o armazenamento de água e o descarte de resíduos sólidos.
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Candidato de  Maia (DEM-RJ) à presidência da Câmara conversou com líderes de PT,
PDT, PSB e PCdoB nesta segunda-feira e se comprometeu a apoiar pleitos do bloco

“Pon tos con ver gen tes”

Mo bi li za ção in ter na

CONGRESSO

Reunião com a esquerda
consolida apoio  a  Rossi

O
de pu ta do Ba leia Ros si
(MDB-SP), can di da to do
pre si den te da Câ ma ra, Ro- 
dri go Maia (DEM-RJ), pa ra

su ce dê-lo na che fia da Ca sa em 2021,
con ver sou nes ta se gun da-fei ra
(28/12) com li de ran ças de PT, PDT,
PSB e PC doB e deu um pas so im por- 
tan te pa ra ga ran tir a ade são dos par ti- 
dos de opo si ção à sua cam pa nha ao
fir mar o com pro mis so de aten der as
rei vin di ca ções apre sen ta das pe la es- 
quer da, ca so elei to.Den tre as exi gên- 
ci as apre sen ta das a Ba leia, os par la- 
men ta res pe di ram que Pro je tos de
De cre to Le gis la ti vo (PDLs) se jam co- 
lo ca dos em vo ta ção com mais
frequên cia. O ins tru men to tem o po- 
der de sus pen der os efei tos de de cre- 
tos as si na dos pe lo pre si den te da Re- 
pú bli ca. Pa ra os par ti dos de opo si ção,
es se é um pon to fun da men tal pa ra
evi tar que o pre si den te Jair Bol so na ro
con ti nue to man do de ci sões que não
ne ces si tem do aval do Con gres so Na- 
ci o nal.Além dis so, os re pre sen tan tes
das le gen das de es quer da plei te a ram
ao eme de bis ta que as Co mis sões Par- 
la men ta res de Inqué ri to (CPIs) se jam
ins ta la das as sim que re ce be rem o mí- 
ni mo de as si na tu ras ne ces sá ri as pa ra
as su as cri a ções. Rei vin di ca ram, ain- 
da, que os de pu ta dos pos sam, ca da
vez mais, con vo car mi nis tros de go- 
ver no pa ra se rem ques ti o na dos na
Câ ma ra. Ba leia ou viu tam bém o pe di- 
do pa ra que as co mis sões per ma nen- 
tes da Ca sa se jam for mu la das res pei- 
tan do a pro por ci o na li da de en tre os
par ti dos.

Em ví deo pu bli ca do nas re des so ci- 
ais após a reu nião, Ba leia dis se que a
con ver sa foi mui to pro du ti va e des ta- 
cou que es tá “oti mis ta com o que es ta- 
mos cons truin do jun tos”. “Nós pu de- 
mos re a fir mar os nos sos pon tos con- 
ver gen tes: de de fe sa da de mo cra cia,
das ins ti tui ções, de uma pau ta de de- 
fe sa do meio am bi en te e das li ber da- 
des”, des ta cou. “Cla ro que a de mo cra- 
cia pre vê o am plo e per ma nen te diá- 
lo go. Ca da lí der, ca da pre si den te de
par ti do vai se reu nir com a sua ban ca- 
da. Mas saio mui to oti mis ta pe la
união do cen tro com a es quer da de- 
mo crá ti ca pa ra a gen te po der ca mi- 
nhar nes sa can di da tu ra.” Par ti ci pa- 
ram do en con tro os de pu ta dos Enio
Ver ri (PT-PR), Glei si Hoff mann (PT-
PR), Jo sé Gui ma rães (PT-CE), Car los
Za rat ti ni (PT-SP), Per pé tua Al mei da
(PC doB-AC), Agui nal do Ri bei ro (PP-
PB), Wolney Quei roz (PDT-PE), Má rio
He rin ger (PDT-MG) e Ales san dro Mo- 
lon (PSB-RJ), além de Ro dri go Maia, o
pre si den te na ci o nal do PSB, Car los Si- 
quei ra. e a pre si den te na ci o nal do PC- 
doB, Lu ci a na San tos. Se gun do Mo lon,
a reu nião foi po si ti va. “Fi cou cla ro que
o de pu ta do Ba leia Ros si, co mo pre si- 
den te da Câ ma ra, se rá um pre si den te
da com in de pen dên cia e que vai ga- 
ran tir o de vi do es pa ço à opo si ção, co- 
mo man da a Cons ti tui ção e o re gi- 
men to. Os par ti dos de es quer da ca mi- 
nham to dos pa ra es sa po si ção (de
apoi ar Ba leia), que é a po si ção cor re- 
ta. Es ta mos mui to oti mis tas com a
cam pa nha, con fi an do mui to na nos sa

vi tó ria. Nos so blo co é, de lon ge, o
mai or. Is so au men ta mui to as nos sas
chan ces de vi tó ria”, dis se, ao Cor reio.

O de pu ta do co men tou que, ago ra,
ca da par ti do vai tra ba lhar in ter na- 
men te pa ra fir mar o apoio a Ba leia.
Ele lem brou que o fa to de Bol so na ro
ter de cla ra do nes ta se gun da que é a
fa vor da can di da tu ra de Arthur Li ra
(PP-AL) ser ve co mo com bus tí vel pa ra
a opo si ção se lar o su por te ao de pu ta- 
do do MDB. “Ago ra, nós va mos tra ba- 
lhar o vo to a vo to pa ra ga ran tir que to- 
dos os de pu ta dos dos nos sos par ti dos
vo tem no Ba leia Ros si. A de cla ra ção
do pre si den te só nos aju da, por que
dei xa cla ro que o can di da to de le é o
Arthur Li ra mes mo e que, por tan to,
quem é de opo si ção pre ci sa vo tar no
ou tro can di da to”, fri sou Mo lon. A
prin cí pio, Ba leia tem o apoio con fir- 
ma do de 11 par ti dos: DEM, MDB,
PSDB, PSL, Ci da da nia, PV, PT, PSB,
PDT, Re de e PC doB. Con si de ran do
que 12 de pu ta dos do PSL es tão com as
fun ções par ti dá ri as sus pen sas, es se
blo co cor res pon de a 280 par la men ta- 
res. Ape sar dis so, al guns par ti dos ain- 
da re sis tem em acei tar o no me do
eme de bis ta, em es pe ci al o PT. O incô- 
mo do do par ti do é por con ta do im pe-
a ch ment da ex-pre si den te Dil ma , em
2016. À épo ca, Ba leia vo tou a fa vor da
des ti tui ção da pe tis ta. Tam bém é mo-
ti vo de alar de pa ra o PT o fa to de o de- 
pu ta do ser fi li a do ao MDB, par ti do do
ex-pre si den te Te mer, que as su miu o
Pa lá cio do Pla nal to.

STF inicia 2021 sob tensão da escolha de novo ministro

COM MAIS UM MAGISTRADO SE APOSENTANDO NO COMEÇO DO SEGUNDO SEMESTRE, BOLSONARO TERÁ DE ESCOLHER NOVO NOME

O pre si den te Jair Bol so na ro sen tiu
a pres são, por par te de apoi a do res,
pe la es co lha do mi nis tro Kás sio Nu- 
nes Mar ques pa ra ocu par a va ga dei- 
xa da pe lo mi nis tro Cel so de Mel lo no
Su pre mo Tri bu nal Fe de ral (STF). Em
ra zão dis so, in ter lo cu to res no Pla nal- 
to e na su pre ma Cor te ava li am que a
pró xi ma es co lha de ve ser de um ju ris- 
ta com per fil mais po lê mi co, em que
as con vic ções re li gi o sas pe sem no
cur rí cu lo.

O mi nis tro Mar co Au ré lio Mel lo
dei xa o car go em ju lho de 2021, abrin- 
do es pa ço pa ra que o che fe do Exe cu- 
ti vo em pla que um no vo no me. Em bo- 
ra a es co lha se ja de Bol so na ro, cos tu- 
ma ha ver um diá lo go en tre mi nis tros
da mais al ta cor te do país e os se na do- 
res – que são res pon sá veis por chan- 
ce lar ou bar rar a es co lha.

Kas sio Nu nes agra dou se to res ga- 
ran tis tas da so ci e da de e do Su pre mo,
ten do em vis ta sua atu a ção por mais
de 15 anos co mo ad vo ga do e a ex pe ri- 
ên cia no Tri bu nal Re gi o nal Fe de ral da
1ª Re gião (TRF-1). Mas de sa gra dou a

ba se do go ver no no Con gres so e elei- 
to res pe lo país, que lan ça ram crí ti cas
pe las re des so ci ais. O fo co ago ra es tá
em ju ris tas pró xi mos, co mo o mi nis- 
tro da Jus ti ça, An dré Men don ça, e o
mi nis tro-che fe da Se cre ta ria-Ge ral da
Pre si dên cia, Jor ge Oli vei ra.

No en tan to, nos bas ti do res um no- 
me tem ga nha do for ça. Se tra ta do mi- 
nis tro Ives Gan dra Mar tins Fi lho, ex-
pre si den te do Tri bu nal Su pe ri or do
Tra ba lho (TST). Con ser va dor e com
for te de vo ção re li gi o sa, ele tem an ga- 
ri a do apoio de mi li ta res e se apro xi- 
ma do da ala mais ide o ló gi ca do go ver- 
no. Além de les, tam bém es tá co ta do o
de sem bar ga dor apo sen ta do do Tri bu- 
nal de Jus ti ça de São Pau lo (TJSP) Ivan
Sar to ri. Tam bém apa re ce no ra dar o
no me do juiz fe de ral Wil li am Dou glas
dos San tos, pas tor, que tem apoio do
se na dor Flá vio Bol so na ro, fi lho do
pre si den te.

A Cons ti tui ção elen ca uma sé rie de
re qui si tos pa ra ocu par uma va ga na
su pre ma Cor te. O can di da to de ve ter
mais de 35 anos, no tá vel sa ber ju rí di- 

co e re pu ta ção ili ba da. Além dis so, de- 
ve ser in di ca do pe lo pre si den te da Re- 
pú bli ca e apro va do pe lo Con gres so
Na ci o nal.

O ci en tis ta po lí ti co Nauê Ber nar do
Pi nhei ro de Aze ve do, pro fes sor da
União Pi o nei ra de In te gra ção So ci al
(Upis), des ta ca que ape sar das re gras
não se rem com ple xas no sen ti do li te- 
ral, é ne ces sá rio ter qua li da des ex tras
pa ra ocu par uma das 11 ca dei ras do
Su pre mo. “For mal men te, pa re ce sim- 
ples. Mas um mi nis tro do Su pre mo
de ve, an tes de tu do, ide al men te ter ci- 
ên cia da im por tân cia de seu car go e
hu mil da de, tan to pa ra sa ber que, da li
pa ra fren te, ele te rá que se guir es tu- 
dan do, se ca pa ci tan do, quan to pa ra
li dar com seus pa res e com o res to da
so ci e da de. Tam bém de ve ter ha bi li da- 
de pa ra li dar com os com ple xos ca sos
que che ga rão ao seu co nhe ci men to,
além de ter o fer ra men tal téc ni co pa ra
res pon der a es sas de man das de for ma
ade qua da. Além dis so, é ne ces sá rio
sa ber su por tar a pres são so ci al que o
car go im põe”, ex pli ca.

IMPORTAÇÃO

Vacina, teste e remédios
seguem sem impostos

TARIFA DE IMPORTAÇÃO SEGUE ZERO PARA ESTES ITENS

A im por ta ção de itens es sen ci ais ao com ba te do no vo
co ro na ví rus con ti nu a rá isen ta de ta ri fas até ju nho de
2021. A me di da va le pa ra va ci nas con tra a co vid-19, tes- 
tes pa ra a de tec ção do no vo co ro na ví rus, me di ca men tos
e in su mos mé di cos.

A isen ção da ta ri fa de im por ta ção des ses pro du tos foi
anun ci a da no iní cio da pan de mia e aca ba ria no fim do
ano, mas foi pror ro ga da por mais seis me ses pe la Câ ma- 
ra de Co mér cio Ex te ri or (Ca mex).

A pror ro ga ção da Re so lu ção nº 17/2020, que ze rou a
alí quo ta de im por ta ção dos pro du tos es sen ci ais ao
com ba te à co vid-19, foi pu bli ca da no Diá rio Ofi ci al da
União des ta quar ta-fei ra (29/12), por meio da Re so lu ção
nº 133 do Co mi tê Exe cu ti vo de Ges tão da Ca mex (Ge- 
cex).

Se gun do o Mi nis té rio da Eco no mia, a isen ção va le até
30 de ju nho de 2021 pa ra 298 pro du tos re la ci o na dos ao
en fren ta men to da pan de mia. A Ge cex ain da de ter mi- 
nou que os ór gãos pú bli cos res pon sá veis pe lo li cen ci a- 
men to, con tro le ou fis ca li za ção das im por ta ções de vem
ado tar tra ta men to pri o ri tá rio pa ra a li be ra ção des sas
mer ca do ri as.

“O ob je ti vo da me di da, ao man ter a re du ção das ta ri- 
fas a ze ro, é au men tar a ofer ta de me di ca men tos, bem
co mo in su mos pa ra a pro du ção na ci o nal de bens des ti- 
na dos a com ba ter a pan de mia, di mi nuin do os cus tos
pa ra a fa bri ca ção des ses bens no país e au men tan do a
sua dis po ni bi li da de pa ra o sis te ma de saú de bra si lei ro”,
ex pli cou o Mi nis té rio da Eco no mia.

ABRUPTO

Guedes diz que auxílio
acabou aos poucos

A Se cre ta ria de Po lí ti ca Econô mi ca (SPE), do Mi nis té- 
rio da Eco no mia, re ba teu as crí ti cas de que o au xí lio
emer gen ci al es tá sen do re ti ra do de for ma abrup ta. A
pas ta ale gou que o fim do be ne fí cio foi gra da ti vo, vis to
que o va lor já foi re du zi do de R$ 600 pa ra R$ 300 em se- 
tem bro. E acre di ta que, ape sar do re cru des ci men to da
pan de mia e da al ta do de sem pre go, o Bra sil vai vol tar a
cres cer e a ge rar em pre go em 2021. Em no ta téc ni ca pu- 
bli ca da nes ta quar ta-fei ra (29/12), úl ti mo dia de pa ga- 
men tos do au xí lio emer gen ci al, a Se cre ta ria de Po lí ti ca
Econô mi ca, que é che fi a da pe lo eco no mis ta Adol fo Sa- 
ch si da, clas si fi cou co mo uma crí ti ca in fun da da, que
tem con ta mi na do o bom de ba te econô mi co, a re cla ma- 
ção de que o au xí lio emer gen ci al es tá aca ban do de for- 
ma abrup ta. 

“Ora, al go que é anun ci a do pa ra du rar 3 me ses e tem
sua du ra ção ex pan di da pa ra 9 me ses não po de ser qua li- 
fi ca do co mo re ti ra da ‘abrup ta’ do be ne fí cio. Além dis so,
o au xí lio emer gen ci al co me çou com R$ 600 e irá ser fi- 
na li za do pa gan do R$ 300 (a um rol me nor de be ne fi ciá- 
ri os). Além dis so, o pró prio or ça men to do Bol sa Fa mí lia
foi re for ça do pa ra 2021. Em ou tras pa la vras, o fim do au- 
xí lio emer gen ci al foi gra da ti vo e am pla men te anun ci a- 
do”, re cla mou a SPE. Di an te dos pe di dos de que o au xí- 
lio emer gen ci al se ja pror ro ga do no va men te, já que a co- 
vid-19 e o de sem pre go al to con ti nu am afe tan do os bra- 
si lei ros; a pas ta ain da res sal tou que to das as me di das
econô mi cas ado ta das du ran te a pan de mia são tran si tó- 
ri as e “se en cer ram sem ex ce ção até o fi nal des se ano”. A
SPE ar gu men ta que “tran si tó ria tam bém é a cri se atu al”.

A se cre ta ria ain da re tru cou as crí ti cas de que a agen- 
da econô mi ca do mi nis tro Pau lo Gue des so fre re sis tên- 
cia no Con gres so Na ci o nal. A pas ta ale gou que “avan ços
im por tan tes” ocor re ram nes te ano, mes mo di an te da
pan de mia de co vid-19. E ci ta co mo exem plos des ses
avan ços a apro va ção de pro je tos co mo o no vo mar co do
sa ne a men to, a no va lei de fa lên ci as e a no va lei de li ci ta- 
ções. Con fi an te na con ti nui da de da agen da de re for mas
em 2021, a SPE che gou a lis tar as me di das econô mi cas
que de vem avan çar ao lon go de 2021. São elas: PEC
Emer gen ci al; pac to fe de ra ti vo; re for mas tri bu tá ria e ad- 
mi nis tra ti va; pri va ti za ções, con ces sões e Par ce ri as Pú- 
bli co Pri va das (PPPs), in cluin do a pri va ti za ção da Ele- 
tro bras; aber tu ra econô mi ca; mo der ni za ção do se tor
elé tri co; no vo mo de lo de par ti lha de óleo e gás; de bên- 
tu res de in fra es tru tu ra; au to ri za ção de fer ro vi as; e a no- 
va lei do li cen ci a men to am bi en tal. 

São Luís, quarta-feira, 30 de dezembro de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/
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Futuro secretário de comunicação da Prefeitura de São Luís explica os motivos que o
fizeram aceitar o convite feito por Eduardo Braide a compor a sua equipe 

SAMARTONY MAR TINS

GOVERNO BRAIDE

Joaquim Haickel
assume a comunicação 

U
m dos no mes que vai com- 
por a equi pe de go ver no do
pre fei to elei to, Edu ar do
Brai de (Po de mos), que foi

anun ci a do nes ta ter ça-fei ra (30), e
que re per cu tiu na im pren sa ma ra- 
nhen se foi o do ad vo ga do, es cri tor e
ci ne as ta, Jo a quim Haic kel, que as su- 
mi rá a fun ção de Se cre tá rio de Co mu- 
ni ca ção. Va le lem brar que Brai de foi
de pu ta do es ta du al, de pu ta do fe de ral
cons ti tuin te. Exer ceu os car gos de se- 
cre tá rio es ta du al de As sun tos Po lí ti- 
cos, de Edu ca ção e de Es por tes. Além
de Jo a quim Haic kel, Brai de anun ci ou
co mo se cre tá ri os tam bém a ad vo ga da
e ser vi do ra do INSS Ná dia Quin zei ro
que co man da rá o Ins ti tu to de Pre vi- 
dên cia e As sis tên cia do Mu ni cí pio
(IPAM) e o ad vo ga do Enéas Fer nan des
que se rá o se cre tá rio mu ni ci pal de
Go ver no, (SEM GOV).

So bre o con vi te fei to por Brai de, Jo- 
a quim Haic kel se pro nun ci ou, por
meio de uma car ta aber ta, no qual ele
re ve la os mo ti vos que o le va ram a
acei tar a co man dar uma das pas tas
mais es tra té gi cas da Pre fei tu ra de São
Luís, que é a Se cre ta ria de Co mu ni ca- 
ção do mu ni cí pio. Haic kel re ve lou
que Brai de lhe pe diu pa ra que fos se ao
es cri tó rio pa ra con ver sar. “Ima gi nei
que pre ten dia con ver sar co mi go so- 
bre no mes de pes so as que ele de se ja- 
va in di car pa ra os car gos de se cre tá rio
de as sun tos po lí ti cos, edu ca ção ou es- 
por te, fun ções que eu ha via exer ci do
nos go ver nos de Lo bão, Fi que ne e Ro- 

se a na, ou mes mo pa ra a pas ta da cul- 
tu ra, uma vez que tra ba lho nes te se- 
tor, co mo es cri tor e ci ne as ta”, dis se
Haic kel.

Jo a quim Haic kel, re ve lou que Brai- 
de ao fa zer o con vi te “foi di re to” e
“sem fa zer ro dei os”, ape sar de sa ber
que ele, Haic kel, não de se ja va vol tar a
exer cer ne nhum car go ou fun ção no
âm bi to po lí ti co. “Ele acre di ta va ser eu
a pes soa mais in di ca da pa ra a mis são,
uma vez que em sua opi nião, co nhe ço
bem es ta área e te nho boa ca pa ci da de
de diá lo go com os mais di ver sos pro- 
ta go nis tas des te se tor. Ten do di to is so,
ele me con vi dou pa ra ser seu se cre tá- 
rio de co mu ni ca ção so ci al. Na ho ra fi- 
quei sur pre so e atô ni to. Mi nha pri- 
mei ra re a ção foi sor rir, meio sem jei to.
Ele gan te men te agra de ci o con vi te e o
re cu sei, mas ele in sis tiu, di zen do pre- 
ci sar de mim pa ra aque la fun ção e ex- 
pli cou seus mo ti vos. Fo ram bons mo- 
ti vos”, ex pli cou que o fu tu ro se cre tá- 
rio de co mu ni ca ção, des de 2015, ha- 
via de ci di do que não mais iria par ti ci- 
par de for ma efe ti va da po lí ti ca, ocu- 
pan do car gos ou exer cen do man da- 
tos. 

Haic kel res sal tou a for ma co mo
Brai de o con vi dou e que os ar gu men- 
tos que fo ram usa dos lhes fi ze ra bai- 
xar a guar da e o con ven ce ram a acei- 
tar a co man dar a pas ta. Hac kel ques ti- 
o nou pa ra Brai de se aque le con vi te
era ape nas uma ma ni fes ta ção de gra- 
ti dão pe lo apoio que o ex-de pu ta do
sem pre deu a ele, des de an tes de sua
can di da tu ra e mes mo du ran te a cam- 
pa nha elei to ral, ex pli can do que o

mes mo foi ta xa ti vo e con vin cen te ao
di zer que não. “Ele re a fir mou que não
se tra ta va de me ra gra ti dão, mas de
um pe di do de sa cri fí cio pes so al, uma
vez que ele acre di ta que eu, com o ta to
e a pa ci ên cia cul ti va dos e de sen vol vi- 
dos em mais de 32 anos na li de po lí ti-
ca, pu des se re a li zar a im por tan te mis- 
são de ge ren ci ar es se seg men to bas- 
tan te sen sí vel em qual quer go ver no: A
co mu ni ca ção do pre fei to e de seu go- 
ver no com o pú bli co in ter no, es ta be- 
le cen do mé to dos e for mas com que a
ad mi nis tra ção mu ni ci pal pos sa atu ar
e se apre sen tar, e da mes ma ma nei ra
com o pú bli co ex ter no, com quem o
pre fei to, seus as ses so res e a mu ni ci- 
pa li da de, de mo do ge ral, pos sa man-
ter diá lo gos, co mu ni can do seus pro-
je tos e apre sen tan do su as ações, bem
co mo ou vin do as de man das da so ci e- 
da de, atra vés das ins ti tui ções re pre- 
sen ta ti vas, dos po lí ti cos e di re ta men- 
te da po pu la ção”, acres cen tou Haic- 
kel.

O fu tu ro se cre tá rio de co mu ni ca- 
ção do mu ni cí pio, fi na li zou, afir man-
do que acei tou o con vi te pa ra com por
a equi pe de Edu ar do Brai de por três
bons mo ti vos, ex pli can do da se guin te
for ma: “Pa ra aten der ao ape lo que ele
me fez; Pa ra po der es tar pró xi mo a ele
nes te mo men to tão im por tan te, e
quem sa be aju da-lo de al gu ma for ma,
na di fí cil ta re fa que te rá pe la fren te; e
pe la pos si bi li da de de par ti ci par de
um even to úni co, que acre di to, mu da- 
rá o ru mo e o des ti no po lí ti co do Ma-
ra nhão, coi sa pa ra quan do eu já for
um sep tu a ge ná rio”, con cluiu Jo a-
quim Haic kel.

Clayton Noleto destaca ações em Açailândia  

O Go ver no do Es ta do tem re a li za do
in ves ti men tos em di ver sas re giões do
Ma ra nhão, e a Se cre ta ria de Es ta do da
In fra es tru tu ra (Sin fra), sob a ges tão
do se cre tá rio Clayton No le to, é res- 
pon sá vel por obras na área da saú de,
edu ca ção, in fra es tru tu ra e pa vi men- 
ta ção de ro do vi as es ta du ais, além da
par ce ria com mu ni cí pi os pa ra o me- 
lho ra men to de vi as ur ba nas, atra vés
do Pro gra ma Mais As fal to.

Em en tre vis ta pa ra rá dio nes ta se- 
gun da-fei ra (28), em Açai lân dia, o se- 
cre tá rio Clayton No le to des ta cou as
ações já re a li za das e as obras que es- 

tão pre vis tas pa ra a ci da de de Açai lân- 
dia. Os ra di a lis tas Rair Sil va, Jor ge
Qua dros e Re nan Bor ges con ver sa ram
com o se cre tá rio e le va ram per gun tas
da co mu ni da de so bre os tra ba lhos, fa- 
zen do um ba lan ço das ações já de sen- 
vol vi das na ci da de.

O Pro gra ma Mais As fal to foi uma
das ações mar can tes na ci da de. “Re a- 
li za mos o as fal ta men to de di ver sas
ru as, me lho ran do sig ni fi ca ti va men te
a vi da das pes so as”, dis se.

Clayton No le to

des ta cou o em pe nho do

es ta do em re a li zar obras

no mu ni cí pio, mes mo

em meio à cri se da

Co vid-19.

“Em Açai lân dia, já re a li za mos
obras im por tan tes pa ra a co mu ni da- 
de, co mo a en tre ga de pra ça, fri go rí fi- 
co, Hos pi tal de Cam pa nha pa ra com- 
ba te ao co ro na ví rus, Ba ta lhão de Po lí- 
cia, Mais As fal to, e ago ra com a po li- 
clí ni ca em fa se avan ça da, que te rá
uma es tru tu ra on de as pes so as se rão
bem aten di das e po de rão fa zer seus
exa mes com qua li da de. 

É im por tan te des ta car que Açai lân- 
dia se rá uma das pri mei ras ci da des
con tem pla das com es te pro je to. Es ta- 
mos aten tos con ver san do com as li- 
de ran ças, iden ti fi can do as pri o ri da- 
des que são de fi ni das pe la pró pria po- 
pu la ção”, des ta cou.

Um dos an sei os da po pu la ção em
Açai lân dia é a cons tru ção do Par que
de Con vi vên cia. Du ran te a en tre vis ta,

o se cre tá rio re for çou o com pro mis so
do Es ta do com a re a li za ção des ta
obra.

“Es se é um te ma que nos mo ti va,
nós já re a li za mos obras de ur ba ni za- 
ção em gran des pra ças, par ques e áre- 
as que são mui to vi si ta dos pe la po pu- 
la ção. Em Açai lân dia, es ta mos to- 
man do pro vi dên ci as pa ra a ob ten ção
da área, já há uma tra ta ti va nes se sen- 
ti do. Te mos um pro je to ba se e fu tu ra-
men te te re mos um pro je to com ple- 
men tar pa ra ser ini ci a do no pri mei ro
se mes tre de 2021. A pa la vra da da pe lo
go ver na dor Flá vio Di no se rá cum pri- 
da, co mo tem acon te ci do em to das as
ve zes”, re for çou.

Ain da du ran te a en tre vis ta o se cre- 
tá rio en fa ti zou que, mes mo di an te da
cri se sa ni tá ria, o Go ver no do Es ta do
man te ve o em pe nho na re a li za ção de
obras pa ra im pul si o nar a eco no mia
do es ta do. “Te mos ten ta do exe cu tar
os in ves ti men tos e não pa ra li sar, mes- 
mo di an te da pan de mia. O Go ver no
tem fei to in ves ti men tos em vá ri as
áre as pa ra que a eco no mia não pa ra li- 
se e se man te nha o má xi mo aque ci da
no Ma ra nhão, e as sim pos sa mos su- 
pe rar es sa pan de mia”, dis se.

Fo can do nas ati vi da des do pró xi- 
mo ano na ci da de, Clayton No le to en- 
fa ti zou o com pro mis so e o cui da do do
Go ver no com a po pu la ção de Açai lân- 
dia e a par ce ria com o po der pú bli co
mu ni ci pal. 

“Es ta mos oti mis tas em 2021 e que-
re mos que Açai lân dia re ce ba no vos
in ves ti men tos. Te mos uma re la ção
mui to po si ti va com a pre fei tu ra e
quem ga nha com is so é a po pu la ção,
pois con se gui mos re a li zar mais ações
na re gião. 

Es sa ga ran tia eu que ro dar pa ra
Açai lân dia: que nós es ta mos aten tos e
que é uma ci da de pri o ri tá ria pa ra o
go ver na dor Flá vio Di no”, fi na li zou.
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Brai de sur pre en de

Haic kel na Se com

Vas ta ex pe ri ên cia

“STF abriu o pi no da gra na da e Mo ro po de -
rá ser sus pei to e Lu la can di da to”.

Das pis tas pa ra areia

Vers tap pen nos Len çóis

O em brião de 2022
O PT e de mais par ti dos de es quer da ain da não sa be me dir o ta- 

ma nho da le al da de di an te da fa ci li da de de trai ção dos in te gran tes
do Cen trão que vão de ci dir quem subs ti tui rá, em fe ve rei ro, o pre- 
si den te da Câ ma ra dos De pu ta dos, Ro dri go Maia (DEM). Até on- 
tem, eram 10 as le gen das que es tão no gru po de opo si ção ao can- 
di da to apoi a do pe lo pre si den te Jair Bol so na ro, Ar tur Li ra (PL-AL).
Ele tem 10 par ti dos em vol ta de sua can di da tu ra, que so mam 192
vo tos. Po rém, a es tas al tu ras nin guém con fia em nin guém.

O ou tro la do tem o blo co do atu al pre si den te Ro dri go Maia,
com seis par ti dos que so mam 159 vo tos, mas se fos sem to dos os
53 do PSL, que es tá ra di cal men te di vi di do no meio, en tre apoi a- 
do res do go ver no e o la do in dig na do com Bol so na ro, além de o
par ti do con tar com 12 par la men ta res sus pen sos. O PTB, do go ver- 
nis ta Ro ber to Je fer son, e o Pros es tão con ver san do com o gru po
de Maia, mas não ga ran tem pa ra que la do seus vo tos so ma rão.
Ou tro blo co de opo si ção, li de ra do pe lo PT, tem 132 vo tos, dos
quais 54 são pe tis tas. Es tão in de fi ni dos, os do Po de mos, Par ti do
No vo e Re de, com 10 vo tos.

Pa ra ven cer a elei ção no pri mei ro tur no o can di da to pre ci sa
con se guir mai o ria ab so lu ta dos (257 do to tal de 513 vo tos). Se ne- 
nhum atin gir es sa vo ta ção, a dis pu ta vai pa ra o se gun do tur no, en- 
tre os dois mais vo ta dos. O vo to é se cre to e ma lan dro. Não res ta
dú vi da que es sa elei ção da Câ ma ra vai de se nhar a su ces são do
pre si den te Jair Bol so na ro em 2022. Por is so os blo cos que se
opõem a Bol so na ro ain da não acer ta ram tin tim por tin tim com o
can di da to da opo si ção Ba leia Ros si (MDB-SP). O PT, por exem plo,
pe diu pra zo pa ra de ci dir no dia 4, o apoio, des de que te nha par ti- 
ci pa ção na cha pa, com a in di ca ção do vi ce.

Tra ta-se de uma elei ção com ple xa. O pre si den te da Re pú bli ca
re sol veu abra çar a can di da tu ra do Ar tur Li ra e o jo go fi ca pe sa do.
Quem ga nhar sig ni fi ca uma der ro ta cho ra da pa ra o per de dor. Ro- 
dri go Maia, que li de ra o blo co de opo si ção ao can di da to Ar tur Li- 
ra, acha que o plei to se rá o em brião de uma cha pa de cen tro-di rei- 
ta em 2022. Além de acre di tar nu ma união do cen tro con tra o Pla- 
nal to, ele ga ran te tam bém que a agen da ne o li be ral se rá re to ma da
no Con gres so em 2021. Co mo a es quer da vai se en cai xar nes se
mo vi men to é a in ter ro ga ção que vai per sis tir sem res pos ta ain da
por mui to tem po.

 

 
Ao anun ci ar on tem pe lo twit ter, o 3º lo te de três se cre tá ri os, o

pre fei to elei to de São Luís, Edu ar do Brai de (Po de mos), sur pre en- 
deu até os es pe cu la do res de plan tão. E mais uma vez, ele es tá
pres ti gi an do mais o la do téc ni co do que po lí ti co.

 
O ex-de pu ta do cons ti tuin te e es ta du al, po e ta e aca dê mi co da

AML Jo a quim Haic kel, as su mi rá a Se cre ta ria de Co mu ni ca ção; a
ad vo ga da e ser vi do ra do INSS Ná dia Quin zei ro co man da rá o
IPAM (Pre vi dên cia); e o ad vo ga do Enéas Fer nan des, a Se cre tá rio
de Go ver no.

 
Jo a quim Haic kel, além de es cri tor tem am pla re la ção com o

meio mu si cal e de pro du ção cul tu ral, co mo ci ne as ta. Não cons ta- 
va em ne nhu ma lis ta de co ta dos. Ele já foi se cre tá rio es ta du al de
As sun tos Po lí ti cos, de Edu ca ção e de Es por tes.

 

Da jor na lis ta Eli a ne Can ta nhê de, no Es ta dão, pa ra quem o fa to
do mi nis tro Ri car do Lewan dows ki dar aces so aos ar qui vos hac ke a- 
dos da La va Ja to pa ra os ad vo ga dos do ex-pre si den te Lu la, mu da
to do o ce ná rio.

 
O im bró glio so bre as leis do Ma ra nhão, Ce a rá e Bahia

que obri ga vam as es co las par ti cu la res a da rem des- 
con tas nas men sa li da des du ran te a pan de mia do co ro- 

na ví rus, fo ram der ru ba das no STF, por ação da Con fe- 
de ra ção Na ci o nal dos Es ta be le ci men tos de En si no (Con fe nen).

 
Em ses são ex tra or di ná ria, a Câ ma ra de Ve re a do res de

São Luís apro vou on tem o or ça men to do Mu ni cí pio,
de 2021, no va lor de R$ 3,5 bi lhões, que pre fei to elei to

Edu ar do Brai de te rá al go pa ra ad mi nis trar seu pri mei- 
ro ano de go ver no – igual ao des te ano.

 
A re cei ta mu ni ci pal de São Luís tem 60% de trans fe rên- 

ci as en quan to a fo lha de fun ci o ná ri os con so me R$ 1,7
bi lhão. O cus teio le va R$ 1,5 bi lhão. O go ver no Mu ni ci- 

pal de ve en con trar de res tos a pa gar al go em tor no de
R$ 200 mi lhões.

 

 
O pi lo to ho lan dês de Fór mu la 1, Max Vers tap pen es tá apro vei- 

tan do o fim da tem po ra da de 2020 pa ra des can sar no Bra sil e
apro vei tar o fim de ano. O pi lo to da RBR deu uma es ti ca da até os
Len çóis Ma ra nhen ses, lo ca li za do no li to ral do Ma ra nhão.

 
Em fo to di vul ga da em su as re des so ci ais, Vers tap pen apa re ce

ao la do de ami gos, den tre eles Nel son Pi quet Jr., em uma ca sa de
ve rão. O pi lo to bra si lei ro que já cor reu na F1, atu al men te dis pu ta
a Stock Car. O pai de le, Nel son Pi quet tam bém gos ta va dos Len- 
çóis.

São Luís, quarta-feira, 30 de dezembro de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/
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LUIZ ANTÔ NIO CU RA DO
Co or de na dor de Pro gra mas Es pe ci ais da
Co de vasf

Que venha 2021

Fo lha em bran co. O pen sa men to voa, em
bus ca de ca mi nhos. Es tou num pe que no e
acon che gan te apar ta men to. O lar do bra si- 
lei ro cor di al, no di zer de Sér gio Bu ar que de
Ho lan da. Os li vros es pa lha dos. Uns li dos;
ou tros, vi si ta dos co mo fa zi am os an ti gos cai- 
xei ros vi a jan tes, na ca mi nha da de ca sa em
ca sa. Dois mil e vin te se es co an do a nos di zer
adeus. Uma par ti da que não dei xa sau da de.
In va de-me o sam ba de Ataul fo: Vai, se gue o
teu ca mi nho / Que eu se gui rei o meu, / Se a
sau da de aper tar, / Mor ro de dor, / Mas não
vou te pro cu rar. Pois é. Mui tos se fo ram an- 
tes de 2020 es ca par dos úl ti mos di as do ca- 
len dá rio. Pas sa rá pa ra a his tó ria. Da qui a
cem anos se fa la rá de le. Al guns mais de ter- 
mi nis tas afir ma rão: – Foi o fim de uma era.
Tal vez sim, tal vez não.

Ou so pen sar: an tes de nas cer, mor reu o
so ci a lis mo, com a que da do Mu ro de Ber lim.
Mas tam bém, nes se mes mo ano de 1989, no
dia 2 de agos to, em bo ra te nha mor ri do o rei
do baião, Luiz Gon za ga, a Asa Bran ca con ti- 
nua sen do um hi no de li ber ta ção/de nún cia
do Nor des te: Quan do olhei a ter ra ar den do /
Com a fo guei ra de São João / Eu per gun tei a
Deus do céu, uai / “Por que ta ma nha ju di a- 
ção?”. Gon za ga e Hum ber to Tei xei ra dei xa- 
ram pa ra o Bra sil e o mun do es se ma ni fes to
de so ci o lo gia vi va, que con ti nua a ex pres sar
a nos sa crua e odi o sa re a li da de nor des ti na,
que não mor reu. Na da é eter na men te imu- 
tá vel. Quem sa be se, com o ad ven to de 2021,
o nor des ti no, co mo ocor reu com a que da do
Mu ro de Ber lim, con si ga der ru bar os gri- 
lhões do atra so que o tor na es cra vo da eli te
fun diá ria, que do mi na a nos sa ama da pá ria
des de o pe río do es cra va gis ta.

2020, que es tá in do tar de, ser viu no mí ni- 
mo pa ra se pen sar na vi da. Po rém não há co- 
mo apres sar o tem po da sua par ti da. No ca- 
len dá rio, são do ze me ses e tre zen tos e ses- 
sen ta seis di as. E o tem po va le di nhei ro, cos- 
tu mam vo ci fe rar os adep tos em pe der ni dos
do ido la tra do lu cro. A pan de mia que se alas- 
trou em 2020 fez mui ta gen te tro pe çar nos
seus pró pri os pas sos, en quan to ou tros sou- 
be ram en con trar o ca mi nho da for tu na. A
mim me fez pri si o nei ro, sob a vi gi lân cia ine- 
xo rá vel dos meus fi lhos e da mi nha

di li gen te mu lher. Ti ve pou ca, ou qua se
ne nhu ma, al ter na ti va. Con sequên cia: es tou
aqui, de fren te pa ra a te la do com pu ta dor,
ten tan do exor ci zar o ano que ain da não aca- 
bou e que tal vez, co mo se deu em 1968 e
1989, não aca be. Pois bem. Há um his to ri a- 
dor que, de vez em quan do, a ele re cor ro –
John Lu kacs -, que afir ma que tu do tem a sua
his tó ria, in clu si ve a his tó ria. Con clu são:
quer se quei ra ou não, 2020 te rá a sua his tó- 
ria. De dor, de so fri men to, de ale gria, pois
en fim al guns pou cos lu cra ram, de bur ri ce,
in clu si ve bur ri ce ofi ci al, de ne ga ci o nis mo,
de idi o ti ce, de bra vu ra (ha ja vis ta os mé di cos
e mé di cos, os gran des he róis e he roí nas bra- 
si lei ros) e da cer te za de que é mais que pre ci- 
so que se pen se em um no vo mo de lo de so ci- 
e da de, cons truí da na so li da ri e da de. O li be- 
ra lis mo ou o ne o li be ra lis mo, de ca rá ter es- 
sen ci al men te in di vi du a lis tas, es tão es go ta- 
dos. O con fli to en tre o ca pi ta lis mo ne o li be- 
ral e o tra ba lho es tá per fei ta men te co lo ca do,
nes se es ter tor do ano de 2020, não ape nas
co mo me ra re fle xão. Ti ve mos tem po de pen- 
sar so bre a fa ta li da de epi dê mi ca e so ci al. Se
não hou ver mu dan ça des se mo de lo de de si- 
gual da de, os mui tos mi se rá veis não su por ta- 
rão e irão pa ra lu ta, se não ide o lo gi ca men te,
mas co mo ins tin to de so bre vi vên cia.

Meu avô foi car ro cei ro. Meu pai foi ope rá- 

rio. Eu fui ope rá rio nos pri mór di os de mi nha
vi da. Sei o que é ca rên cia. Di fi cul da des de
ven cer tri lhan do o ca mi nho do es tu do e da
ho nes ti da de. Não te nho dú vi da: há um aler- 
ta no ar. Mer ca do re sol ve seus pro ble mas
pe las leis do mer ca do. Mas o tra ba lha dor e
quem de le de pen de não po dem ser ví ti mas
des sas leis. A his tó ria do Bra sil nos con ta que
os en di nhei ra dos sem pre man ti ve ram em
su as mãos o po der, des de o Bra sil colô nia,
pas san do pe lo Im pé rio e na Re pú bli ca.
Exem plo atu al: a bri ga pe la pre si dên cia da
Câ ma ra Fe de ral não é por mim, por vo cê, pe-
lo pro fes sor, pe lo tra ba lha dor ru ral, pe lo ser-
vi dor pú bli co ou pe lo em pre ga do. Não. Não
é. É pe los in te res ses econô mi cos da eli te,
com o fim es pe cí fi co de apro var os pro je tos
que a be ne fi ci em eco no mi ca men te.

2020 se gui rá o seu ca mi nho pa ra, co mo
Ma ria An to ni e ta, ser de ca pi ta do pe lo ma les
de nos sas omis sões. Te mos si do omis sos. So- 
mos res pon sá veis so li dá ri os pe la dis se mi na- 
ção de nos sa po bre za. Do po bre ma te ri al. Do
po bre cul tu ral. Do po bre edu ca ci o nal. Do
po bre de amor, de so li da ri e da de. Não con se- 
gui mos ver além do nos so na riz.

Quan do vol ta re mos a ter ho mens e mu-
lhe res que sa cri fi ca ram a sua vi da pa ra me- 
lho rar a vi da dos ou tros? Quan do? Quan do
vol ta re mos a ter um Gláu ber Ro cha? Um
Chi co Pin to? Pau lo Bros sard? Ulis ses Gui ma-
rães? Um ou tro Chi co Bu ar que de Ho lan da,
que foi obri ga do a se exi lar? A his tó ri ca de- 
pu ta da Cris ti na Ta va res? Má rio Co vas? Mi-
guel Ar ra es? Nei va Mo rei ta? E tan tos bra si lei- 
ros que não se sub me ti am à or dem uni da.
Quan do? Só nos res ta, nes ta dú vi da atroz, dá
a adeus a 2020 e es pe rar que 2021 nos re ser ve
lu ci dez pa ra ilu mi nar o nos so ca mi nho de li-
ber ta ção, em lu ta cons tan te por ple na de- 
mo cra cia e pe lo Es ta do de di rei to. Bo as fes- 
tas!

O Plano de Desenvolvimento do Semiárido

O Bra sil é tes te mu nha de um enor- 
me pas so ru mo ao fu tu ro com o no vo
di re ci o na men to econô mi co e so ci al
que o Fó rum de De sen vol vi men to do
Se miá ri do pro põe. O even to, re a li za- 
do de 3 a 5 de de zem bro na ci da de de
Mos so ró (RN) — con si de ra da a ca pi- 
tal do se miá ri do bra si lei ro — te ve a
par ti ci pa ção de es pe ci a lis tas, téc ni- 
cos, re pre sen tan tes do go ver no fe de- 
ral, uni ver si da des e em pre sá ri os.

Aber to pe lo vi ce-pre si den te Ha mil- 
ton Mou rão, mi nis tros e re pre sen tan- 
tes do Po der Le gis la ti vo, te ve co mo
ob je ti vo apre sen tar o Pla no de De sen- 
vol vi men to do Se miá ri do (PDS), que
foi ela bo ra do pe la Com pa nhia de De- 
sen vol vi men to dos Va les do São Fran- 
cis co e Par naí ba (Co), em par ce ria
com ins ti tui ções in ter na ci o nais no fi- 
nal da dé ca da de 1990, sen do con cluí- 
do em 2002 e ig no ra do pe los di ver sos
go ver nos ao lon go des ses 18 anos.

O PDS pre vê ações com so lu ções
de fi ni ti vas pa ra o de sen vol vi men to
do se miá ri do bra si lei ro, re gião que é
ha bi ta da por 27 mi lhões de pes so as.
Sua área abran ge 12% do ter ri tó rio na- 
ci o nal, o que cor res pon de a 1.272 mu- 
ni cí pi os.  O fo co da dis cus são foi a
atu a li za ção do PDS, no que diz res pei- 
to à ga ran tia de água pa ra a trans po si- 
ção do Rio São Fran cis co, que vem
sen do exe cu ta da des de 2008 e que faz

par te do pla no.
O pla no ori gi nal pre vê a trans po si- 

ção de ba ci as do a do ras, tra zen do
água dos ri os Gran de, Pa ra naí ba e São
Mar cos, em Mi nas Ge rais, e da ba cia
do Rio To can tins, em Goiás. O vo lu me
pre vis to é da or dem de 1.200m³, o que
ga ran ti ria um vo lu me mí ni mo re gu la- 
ri za do do São Fran cis co na or dem de
1.800m³, per mi tin do, com se gu ran ça
hí dri ca, re a li zar a trans po si ção do a- 
do ra pa ra o se miá ri do ao lon go de
8.500km de ca nais e adu to ras, evi tan- 
do o ris co de cau sar um co lap so no
sis te ma de abas te ci men to atu al, uma
vez que o rio, sem a ga ran tia de re gu- 
la ri za ção, não su por ta rá a re ti ra da de
água pa ra con su mo hu ma no e ani- 
mal, além de ir ri ga ção pa ra ou tras re- 
giões. Es sa ga ran tia hí dri ca tam bém
per mi te a re a ti va ção da hi dro via do
São Fran cis co sem ris co de in ter rup- 
ção no trans por te de grãos e ou tros
pro du tos.

As ofi ci nas te má ti cas do fó rum, re- 
a li za das nas ins ta la ções da Uni ver si- 
da de Fe de ral Ru ral do Se miá ri do
(Ufer sa), fo men ta ram o de ba te e
abor da ram a atu a li za ção dos 13 ei xos
ne ces sá ri os pa ra o de sen vol vi men to
sus ten tá vel, pre vis tos no pla no ori gi- 
nal. A atu a li za ção, que con tou com
es pe ci a lis tas, pro fes so res, ci en tis tas,
téc ni cos e em pre sá ri os, ava li ou e su- 
ge riu no vas abor da gens pa ra ei xos ne- 
ces sá ri os pa ra o PDS co mo: Re cur sos
Hí dri cos, Ener gia, Agro ne gó cio, Mer- 
ca do, Re la ções Ex te ri o res (co mér cio),

Re cur sos Mi ne rais, Se gu ran ça — Ju rí- 
di ca e Fun diá ria, Edu ca ção — Ca pa ci- 
ta ção, Tu ris mo, Trans por te e Lo gís ti- 
ca, No vas Tec no lo gi as e Ino va ção, Co-
mu ni ca ção — TI e meio am bi en te.

De pois de com pi la das to das as su- 
ges tões das ofi ci nas te má ti cas, um co- 
mi tê, que se rá cri a do no âm bi to mais
al to do go ver no e en vol ven do a gran- 
de mai o ria dos mi nis té ri os res pon sá- 
veis por ca da ei xo, fa rá as su ges tões fi- 
nais ela bo ran do um do cu men to de
re co men da ções que irá in te grar um
pro je to de lei. O PL se rá en ca mi nha do
pe la Fren te Par la men tar Mis ta em
Prol do Se miá ri do ao Con gres so Na ci-
o nal pa ra cri a ção da lei que ins ti tu ci o- 
na li za rá o Pla no de De sen vol vi men to
do Se miá ri do, com su as me tas, ações
e pra zos de exe cu ção.

Com es sa ga ran tia, por lei, se rá
pos sí vel exe cu tar o pla no em sua ple- 
ni tu de, ob ser van do to dos os com po- 
nen tes ne ces sá ri os ao de sen vol vi- 
men to de uma re gião cas ti ga da pe la
se ca, mas que, com água, se tor na rá a
no va fron tei ra agrí co la do país, em es- 
pe ci al na fru ti cul tu ra ir ri ga da de al to
va lor agre ga do, com a pos si bi li da de
de ir ri ga ção de mais de 3 mi lhões de
hec ta res, in cluin do o Va le do São
Fran cis co. Com is so, po de rá ge rar 15
mi lhões de em pre gos e bi lhões em
pro du ção, sem con tar com ou tras ati- 
vi da des pre vis tas nos ei xos te má ti cos,
eli mi nan do de vez a si tu a ção de po- 
bre za do se miá ri do e aca ban do com a
in dús tria da se ca.

AN TO NIO CAR LOS LUA
Jor na lis ta

Bra sil com leis dos
tem pos do Im pé rio

O Bra sil pre ci sa de uma le gis la ção mais mo der na que pos sa in- 
fluir po si ti va men te no es tá gio de evo lu ção do país, que até ho je
con vi ve com leis do tem po do im pé rio no seu or de na men to ju rí- 
di co, a exem plo do Có di go Co mer ci al que – edi ta do em 1850 –
man tém dis po si ti vos da épo ca de Dom Pe dro II e ain da ci ta prer- 
ro ga ti vas a em bar ca ções dos “sú di tos do Im pé rio”. Com 170 anos
de vi gên cia com ple ta dos es te ano, o Có di go Co mer ci al até ho je
re gu la o co mér cio ma rí ti mo no Bra sil e ain da cal cu la mul tas em
“mil-réis” e “con tos de réis”. Ba se a das em pre mis sas cons ti tu ci o- 
nais an ti gas, le gis la ções co mo o Có di go Co mer ci al fi ca ram fo ra de
sin to nia com o or de na men to ju rí di co atu al e não aten dem mais
às ne ces si da des e às in qui e ta ções de uma so ci e da de di nâ mi ca.

Es sas são pe cu li a ri da des de um país acos tu ma do a pro du zir
nor mas em rit mo fa bril, mas fal to so ao pri o ri zar as leis que, de fa- 
to, in flu en ci am a vi da do ci da dão. É um pa ra do xo, mas o ex ces so
de leis con vi ve com a au sên cia de leis. E as leis que fal tam são
aque las que a po pu la ção mais ne ces si ta, co mo o di rei to à saú de, à
edu ca ção e à mo ra dia. Den tro des se pa ra do xo quem mais so fre é
a Cons ti tui ção Fe de ral e seus pon tos não re gu la men ta dos, que
dei xam mui tos di rei tos em aber to. As re la ções so ci ais se mo di fi ca- 
ram com o tem po e fi ca ram à fren te do que es tá nos có di gos ju rí- 
di cos. A so ci e da de tec no ló gi ca ge rou um en ve lhe ci men to pre co- 
ce das leis, co lo can do as nor mas le gais em xe que, exi gin do re es- 
tru tu ra ção. No país, há tex tos que pre ci sam de atu a li za ção, prin- 
ci pal men te por cau sa do seu grau de de ta lha men to ou atra so em
re la ção a fenô me nos mo der nos. Se o Có di go Co mer ci al fa la em
“sú di tos do Im pé rio”, o co mér cio ele trô ni co tem sta tus qua se
mar ci a no. A Cons ti tui ção Fe de ral de 1988 foi o pri mei ro mar co
tem po ral que oca si o nou um en ve lhe ci men to dos nos sos có di gos
ju rí di cos, que es tão am pa ra dos em nor mas ou si tu a ções ul tra pas- 
sa das. Pa ra se ter uma ideia, o Có di go Bra si lei ro de Te le co mu ni ca- 
ções, de 1962, proí be rá di os e TVs de “ul tra jar a hon ra na ci o nal”,
en quan to o Có di go Pe nal Mi li tar, de 1969, pre vê a pe na de mor te
por fu zi la men to, tam bém pre sen te na Cons ti tui ção em ca sos de
guer ra. Num sis te ma ju rí di co co mo o bra si lei ro, ba se a do na “ci vil
law”, o di rei to vem se guin do mais o tex to da lei que a ju ris pru dên- 
cia dos tri bu nais. Quem mais so fre com is so é a Cons ti tui ção e
seus pon tos não re gu la men ta dos, que dei xam di rei tos em aber to,
exi gin do a so lu ção de dis po si ti vos pen den tes e en xu ga men to de
di plo mas nor ma ti vos, com uma “li po as pi ra ção” no ci po al de leis
que cau sam in se gu ran ça ju rí di ca, bu ro cra cia, im pe din do o cres- 
ci men to do país. No Bra sil, o Con gres so Na ci o nal quer le gis lar so- 
bre tu do, mas não con se gue se quer re gu la men tar os dis po si ti vos
cons ti tu ci o nais que há vá ri os anos aguar dam na fi la. A dis so nân- 
cia en tre a le gis la ção e a re a li da de re fle te nas re la ções so ci ais, cau- 
san do in se gu ran ça ju rí di ca. Com a fal ta de se ri e da de do Par la- 
men to Fe de ral no tra to das ques tões le gais fi ca di fí cil vis lum brar a
re gu la men ta ção de di rei tos. O Con gres so Na ci o nal não apon ta,
no mo men to, ne nhum re gis tro de re for mas le gis la ti vas .

As tí mi das mu dan ças ob ser va das nas úl ti mas le gis la tu ras não
ti ve ram ne nhum efei to sig ni fi ca ti vo pa ra a so ci e da de, uma vez
que fo ram fei tas di la ce ran do có di gos, cri an do leis ex tra va gan tes,
tra zen do di fi cul da des de in ter pre ta ção, ge ran do in se gu ran ça ju- 
rí di ca e co lo can do as nor mas ju rí di cas em xe que. Nos úl ti mos
anos, o Con gres so Na ci o nal se es pe ci a li zou em cria leis com pou- 
co de ba te, em pur ran do uma pro du ção le gis la ti va in fra cons ti tu ci- 
o nal que aca ba re gu lan do ex ces si va men te a li ber da de pri va da,
sub me ten do a so ci e da de a uma or dem úni ca – a da obe di ên cia ao
que se ria po li ti ca men te cor re to. O Le gis la ti vo Fe de ral es tá em cri- 
se e, com a au sên cia de va lo res no seu con jun to e qua li da de na re- 
a li za ção de re for mas le gis la ti vas, uti li za o mes mo me ca nis mo
usa do pe lo Go ver no Er nes to Gei sel (1974-1979), que ti nha ma nia
de cri ar co mis sões e man dar an te pro je tos pa ra o Con gres so vo tar.
Mais frá gil do que o mé to do ado ta do pe lo Le gis la ti vo Fe de ral pa ra
as mu dan ças na le gis la ção é o in con sis ten te con teú do das pro- 
pos tas em aná li se no Se na do e na Câ ma ra Fe de ral, que não pri o ri- 
zam as ques tões, que, de fa to, in flu en ci am a vi da do ci da dão, pe lo
atra so em re la ção a fenô me nos mo der nos.

Com a com po si ção atu al do Con gres so Na ci o nal, há gran des
ris cos na efe ti va ção de qual quer mu dan ça no pro ces so le gis la ti vo,
te men do-se pe los re sul ta dos das de li be ra ções que, sem trans pa- 
rên cia e con sis tên cia, po dem afe tar in te res ses de ge ra ções in tei- 
ras. O ide al se ria que o ro tei ro le gis la ti vo na re a li za ção de re for- 
mas no or de na men to ju rí di co se guis se um sis te ma mais di nâ mi- 
co e de mo crá ti co, com os pro je tos nas cen do após am pla dis cus- 
são com a so ci e da de, sem a im po si ção do pen sa men to úni co de
uma mai o ria par la men tar. As mu dan ças na le gis la ção exi gem ur- 
gên cia, prin ci pal men te aque las que afe tam os di rei tos in di vi du- 
ais, co le ti vos, em pre sa ri ais, a li ber da de, as re la ções de con su mo,
de ne gó ci os e de par ti lha de tri bu tos en tre go ver nos.

São Luís, quarta-feira, 30 de dezembro de 2020
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As tro lo gia e ci ên cia jun tas

Ten dên ci as mun di ais de des res pei to

A im por tân cia da em pa tia

Pre vi sões pa ra o Bra sil em 2021

Eco no mia e fi nan ças

Car rei ras

Po lí ti ca

Saú de

Fa mí lia

Amor

Saú de Men tal e Bem-Es tar

Previsão 2021

Astrologia prevê
ano difícil 

S
vés pe ras de 2021, mui tos de nós se per gun tam o
que o pró xi mo ano nos re ve la. A jul gar por 2020 –
um dos pi o res pe río dos re cen tes de acor do com
es pe ci a lis tas – há o te mor ge ral de ver ain da mais

mor tes, re ces são, pla nos adi a dos ou en cer ra dos por
con ta da pan de mia de Co vid-19. E o que di zem os as tros
a res pei to do nos so fu tu ro?

Coin ci dên cia ou não, o mun do acom pa nhou em de- 
zem bro vá ri os fenô me nos as tronô mi cos im por tan tes:
eclip se so lar em Sa gi tá rio e o ali nha men to cha ma do Es- 
tre la de Na tal, que não era re gis tra do des de a Ida de Mé- 
dia. E is so se ria fa tor de ter mi nan te pa ra pau tar nos sas
con du tas ru mo ao con tro le da do en ça a par tir de ago ra.
É o que ga ran te Denny Hei de, te ra peu ta sen si ti vo e as- 
tró lo go.

“Nós es ta mos agin do er ra do, re la xan do os pro to co- 
los. Mas se se guir mos à ris ca o dis tan ci a men to so ci al, al- 
gum ní vel de iso la men to, uso de más ca ra, sa bão ou ál- 
co ol-gel, te mos uma chan ce de evi tar mor tes e apren der
por meio des te pro ces so do lo ro so. No Ma pa As tral, a
união des ses dois pla ne tas re pre sen tam o oti mis mo
pon de ra do pe la res pon sa bi li da de. Fa zer o que é cer to,
mes mo que se ja des con for tá vel e man ter o fo co em va- 
lo res trans cen den tais. Vo cê sa cri fi ca sua von ta de ime di- 
a ta por um bem mai or”, ex pli ca.

O pro fis si o nal ad ver te ain da que o bra si lei ro tem de- 
mons tra do gran de re sis tên cia a se guir os cui da dos, e
que is so se ria agra va do por al guns mo vi men tos ce les tes.
“O úl ti mo eclip se so lar, ocor ri do em 14 de de zem bro, re- 
pre sen ta o apa gar do pas sa do e a su per va lo ri za ção do
pre sen te. E co mo acon te ceu em Sa gi tá rio, sig no li ga do à
li ber da de e à fu ga, exis te uma mai or ten dên cia a des- 
con si de rar ati tu des res pon sá veis e com pro va da men te
efi ca zes. Os efei tos se rão sen ti dos pe los pró xi mos seis
me ses”, aler ta. Lon ge de uma abor da gem fa ta lis ta,
Denny – que tam bém é jor na lis ta – de fen de uma mes cla
sau dá vel en tre o que nos diz a ci ên cia e a as tro lo gia. ”Re- 
cen te men te um pes qui sa dor da Uni ver si da de de São
Pau lo (USP) de cla rou que mui ta gen te ain da mor re rá
an tes mes mo de re ce ber a va ci na, em fun ção do imen so
nú me ro de con ta mi na ções. To do o cui da do é pou co”.

“Qual quer pre vi são ou re ca do do Zo día co pre ci sa es- 
tar em con so nân cia com o que diz o bom-sen so, a ci ên- 
cia tra di ci o nal, a ex pe ri ên cia de quem veio an tes de nós.
En tão, se o as sun to é man ter a saú de, pre ci sa mos de há- 
bi tos con cre tos, ava li za dos por ór gãos res pon sá veis, co- 
mo a Or ga ni za ção Mun di al da Saú de (OMS)”, ga ran te.

Pa ra o pro fis si o nal, pla ne tas, as te roi des e pon tos elé- 
tri cos exer cem uma in fluên cia pre pon de ran te na dis se- 
mi na ção do ví rus. “Sa tur no e Plu tão ini ci a ram a con jun- 
ção em no vem bro do ano pas sa do, um mês an tes do pri- 
mei ro ca so da do en ça. De pois foi a vez de Jú pi ter e Mar- 
te se reu ni rem no iní cio do ano em Ca pri cór nio. E tu do
is so de to nou ener gi as po de ro sas e con fu sas. O que re- 
sul ta ria em uma ati tu de te me rá ria, ir res pon sá vel e tí pi- 
ca da ado les cên cia. O que es ta mos ven do nos di as de
ho je. Mas is so não ex clui nos so li vre-ar bí trio e de fi ni ti- 
va men te não re ti ra nos sa res pon sa bi li da de”, ex pli ca.

Denny – que es ta va nos Es ta dos Uni dos no iní cio do fe- 
cha men to mun di al (lock down) – ga ran te que nor te-
ame ri ca nos e bra si lei ros man têm há bi tos pa re ci dos em
re la ção à do en ça. “As sim que os es ta be le ci men tos co- 
me ça ram a fe char na Fló ri da, acon te cia uma fes ta de jo- 
vens na praia, uma Spring Bre ak. À re pór ter do jor nal lo- 
cal, um jo vem ex pli ca va que não pre ci sa va to mar cui da- 
do. Me ses de pois, es sa ati tu de ir res pon sá vel es tá sen do
re pe ti da aqui no Bra sil”, ana li sa. Com uma mé dia de 3
mil mor tes diá ri as, os EUA es tão com a mai or ta xa de
mor ta li da de do mun do. Se gui dos pe lo Bra sil, que es tá
em se gun do lu gar. “O úl ti mo fe ri a do de Ação de Gra ças
re gis trou re cor de de vi a gens de avião em ter ri tó rio ame- 
ri ca no. O re sul ta do foi um sal to no nú me ro de con ta mi- 
na ções. E as fes tas bra si lei ras se guem pe lo mes mo ca- 
mi nho de aglo me ra ção. Uma tris te za”, cons ta ta.

O pro fis si o nal de fen de a va lo ri za ção da ex pe ri ên cia
ad qui ri da nas pan de mi as an te ri o res. Além de ado tar
con du tas ra ci o nais, equi li bra das e com pro va da men te
efi ca zes con tra a dis se mi na ção do ví rus. Ele su ge re que
pre ci sa mos apren der com mé di cos, en fer mei ros, téc ni- 
cos, in fec to lo gis tas do pas sa do e do pre sen te. “Eu en ten- 
do que mui tos de nós já não aguen tem nem ou vir fa lar
de do en ças ou do no vo co ro na ví rus. Mas quan do uma
pes soa não se pro te ge, co lo ca em ris co mui to mais gen- 
te. Tu do o que a ci ên cia avan çou es tá à nos sa dis po si ção
e não pre ci sa mos aban do nar nos sas cren ças e nos sa fé.
A em pa tia é o ca mi nho”, pon de ra Denny Hei de.

A pri mei ra e gran de li ção de 2021 é as su mir res pon sa- 
bi li da des. E es se é um gran de de sa fio. Prin ci pal men te
pa ra os bra si lei ros. “No ma pa as tral do nos so país, te mos
o No do Sul Lu nar, cha ma do Ke tu, no sig no de Sa gi tá rio.
E is so aler ta pa ra a nos sa ir res pon sa bi li da de. Pre ci sa re- 
mos as su mir uma pos tu ra me nos ego cên tri ca. E te mos
que me dir nos sas pa la vras. Não é um ano pa ra sair fa- 
lan do ver da des sem me dir con sequên ci as até por que
es ta re mos re gi dos por Vê nus, pla ne ta que sim bo li za ele- 
gân cia, mo de ra ção nas pa la vras e em pa tia”, aler ta.

O pro fis si o nal de fen de que é pre ci so pen sar em es tra- 
té gi as lo cais, ou se ja, ten tar mu dar as coi sas a par tir da
vi zi nhan ça, da fa mí lia. “A mu dan ça que se quer no mun- 
do co me ça em ca da um de nós. Não adi an ta que rer con- 
quis tar o pla ne ta Ter ra, se o seu quin tal ain da es tá ba- 
gun ça do”, diz.

Se rá de fi ni ti va men te um ano pa ra o bra si lei ro pen sar
no pró xi mo. Mas is so se rá um de sa fio. Prin ci pal men te
por que es ta re mos mui to fo ca dos no res ta be le ci men to
da eco no mia. E is so não é ruim. Mas exis te a ne ces si da- 
de de aju dar as pes so as ao nos so re dor. Se rá ob vi a men te
um ano com a per da de mui tas vi das. E o bra si lei ro se rá
con vi da do a se trans for mar, a apren der com as ad ver si- 
da des, prin ci pal men te pe la quan ti da de de pla ne tas que
ocu pam a Oi ta va Ca sa As tro ló gi ca do país, que se re la ci- 
o na com mor te e trans for ma ção.

É

As car rei ras já vêm so fren do em nos so país. É co mo se
não hou ves se pro gres so re al e sim um cres ci men to ilu- 
só rio. Des de que Ne tu no in gres sou na Dé ci ma Ca sa As- 
tro ló gi ca em me a dos de 2012. E só sai rá em 2026! Até lá,
se rá um mo men to de mui to tra ba lho ár duo.

Na po lí ti ca, te mos ain da um ano agi ta do, por que Plu- 
tão, que re ge a von ta de de ter po der, ain da es tá em con- 
jun ção com Sa tur no, o gran de ma lé fi co da As tro lo gia e
Jú pi ter, o gran de be né fi co. En tão, ain da acom pa nha re- 
mos mo men tos ten sos. Prin ci pal men te por que Plu tão
es tá em qua dra tu ra com Mar te. O que sig ni fi ca a bri ga
pe lo po der, jo go su jo, quan do opo nen tes vão até as úl ti- 
mas con sequên ci as.

Na área da saú de, o pro gres so se rá len to, já que Mer- 
cú rio – re gen te dos mé di cos, dos cui da dos – es tá em Ca- 
pri cór nio for man do uma qua dra tu ra com Mar te. Re sul- 
ta do: mui to es for ço, pro ces sos len tos ou des gas tan tes.
Em re la ção à pan de mia, 2021 não se rá ca paz de er ra di- 
cá-la. Pro va vel men te ain da le va re mos mais uns dois ou
três anos pa ra re la xar com ple ta men te e nos ver to tal- 
men te a sal vo do ris co de con ta mi na ção. Em bo ra o se- 
gun do se mes tre de 2021 pro me ta ser mais bran do que o
pri mei ro.

As fa mí li as pre ci sa rão se unir e agir ra ci o nal men te
por que há a ten dên cia a co me ter ex ces sos de to do o ti- 
po, co me çan do nas co me mo ra ções de Ré veil lon. Cui da- 
do com dí vi das ou em prés ti mos. As fi nan ças irão afe tar
as emo ções, que es ta rão à flor da pe le. E se rá pre ci so evi- 
tar o dra ma. Por ou tro la do, as fa mí li as que se uni rem
por um ide al te rão mais chan ces de pros pe rar. Há um
sen ti do de pro te ção en tre os en tes que ri dos. Mas é pre- 
ci so ter os pés no chão e evi tar o ex ces so de oti mis mo.

As re la ções amo ro sas ten dem a fi car es tre me ci das,
co mo já foi cons ta ta do em 2020, com o al to nú me ro de
se pa ra ções. Com Vê nus em Sa gi tá rio, for man do con jun- 
ção ao No do Sul Lu nar, as pes so as sen ti rão um im pul so
mai or de li ber da de. E se rá mais di fí cil man ter re la ci o na- 
men tos aba la dos. A di ca é evi tar qual quer com por ta- 
men to pro mís cuo. As pes so as te rão mai or me do de se
com pro me ter. Os ca sais po de rão pas sar por cri ses ou
sur gi men to de re la ci o na men tos pa ra le los ou ca sos ex- 
tra con ju gais.

O bra si lei ro sen ti rá mais pro fun da men te as mu dan- 
ças no co ti di a no e is so afe ta rá in clu si ve a saú de men tal
de mui tos. Ura no em con jun ção com Li lith re ve la um
cer to sen ti men to de re bel dia e uma von ta de gran de de
fa zer trans for ma ções. Mas fi ca rá só na von ta de… Pro va- 
vel men te as pes so as se sen ti rão pre sas e abor re ci das du- 
ran te o ano. Os jo vens vão sen tir mui ta di fi cul da de em
se guir qual quer nor ma de iso la men to ou pro te ção con- 
tra a Co vid-19. Es se mo vi men to que já é no ta do ho je se- 
rá exa cer ba do até ju nho de 2021.

São Luís, quarta-feira, 30 de dezembro de 2020
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Prefeito Edivaldo entrega novos mercados 
reconstruídos no Bom Jesus e Cohab

Prefeitura Municipal de Monção - CNPJ: 06.190.243/0001-16

Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro – Monção/MA - CEP: 65.360-000

AVISO DE LICITAÇÃO. Pregão Presencial SRP nº 01/2021/CCL/PMM. O município de Monção/MA, através da 
Prefeitura Municipal de Monção, por meio da Comissão Central de Licitação, torna público aos interessados que, 
com base na Lei n° 10.520/02, Lei nº 123/06, Lei nº 8.666/93, Decreto Federal nº 7.892/13 e demais legislações 
aplicáveis, realizará no dia 13 de janeiro de 2021 às 08h00min, licitação na modalidade Pregão Presencial SRP nº 
01/2021, do tipo menor preço, objetivando registro de preços para futura e eventual contratação de pessoa(s) 
jurídica(s) para fornecimento de combustíveis e derivados do petróleo, visando o interesse das diversas secretarias 
da Prefeitura Municipal de Monção/MA. Local: Praça Pres. Kennedy, s/n, Centro, Monção/MA. O Edital e seus 
anexos estão à disposição dos interessados na sede da CCL, no horário de 08 às 12hs, de 2ª a 6ª feira, para consulta 
gratuitamente, disponibilizado no site oficial da Prefeitura Municipal de Monção (http://www.moncao.ma.gov.br). 
Conforme medidas de prevenção a contaminação pelo COVID-19, e seguindo orientações expressas, conforme 
Ofício Circular nº 083/2020/Maranhão/CGU, referente ao Proc. Adm. nº 00209.100074/2020-61 e Decisão 
Normativa TCE/MA nº 35, de 13/05/2020, fica vedado a presença, na sessão, de representantes das empresas, 
agentes de compras e membros da Comissão pertencentes ao grupo de risco. Monção - MA, 23 de dezembro de 
2020. Kedma Oliveira Nussrala - Secretária Municipal de Planejamento e Gestão Fiscal.

Prefeitura Municipal de Monção - CNPJ: 06.190.243/0001-16

Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro – Monção/MA - CEP: 65.360-000

AVISO DE LICITAÇÃO. Pregão Presencial SRP nº 02/2021/CCL/PMM. O município de Monção/MA, através da 
Prefeitura Municipal de Monção, por meio da Comissão Central de Licitação, torna público aos interessados que, 
com base na Lei n° 10.520/02, Lei nº 123/06, Lei nº 8.666/93, Decreto Federal nº 7.892/13 e demais legislações 
aplicáveis, realizará no dia 13 de janeiro de 2021 às 10h00min, licitação na modalidade Pregão Presencial SRP nº 
02/2021, do tipo menor preço, objetivando registro de preços para futura e eventual contratação de pessoa(s) 
jurídica(s) para prestação de serviços na locação de horas de máquinas e equipamentos pesados visando 
atender as demandas utilizadas nas atividades da Prefeitura Municipal de Monção/MA. Local: Praça Pres. 
Kennedy, s/n, Centro, Monção/MA. O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados na sede da CCL, 
no horário de 08 às 12hs, de 2ª a 6ª feira, para consulta gratuitamente, disponibilizado no site oficial da Prefeitura 
Municipal de Monção (http://www.moncao.ma.gov.br). Conforme medidas de prevenção a contaminação pelo 
COVID-19, e seguindo orientações expressas, conforme Ofício Circular nº 083/2020/Maranhão/CGU, referente ao 
Proc. Adm. nº 00209.100074/2020-61 e Decisão Normativa TCE/MA nº 35, de 13/05/2020, fica vedado a presença, 
na sessão, de representantes das empresas, agentes de compras e membros da Comissão pertencentes ao 
grupo de risco. Monção - MA, 23 de dezembro de 2020. Kedma Oliveira Nussrala - Secretária Municipal de 
Planejamento e Gestão Fiscal.

Prefeitura Municipal de Monção - CNPJ: 06.190.243/0001-16

Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro – Monção/MA - CEP: 65.360-000

AVISO DE LICITAÇÃO. Tomada de Preços nº 01/2021/CCL/PMM. O município de Monção/MA, através 
da Prefeitura Municipal de Monção, por meio da Comissão Central de Licitação, torna público aos 
interessados que, com base na Lei nº 8.666/93, Lei nº 123/06 e demais legislações aplicáveis, realizará 
no dia 18 de janeiro de 2021 às 10h30min, licitação na modalidade Tomada de Preços nº 01/2021, do 
tipo menor preço, objetivando contratação de empresa especializada para construção de escola de 06 
salas no Bairro Palmeirinha no Município de Monção-MA. Local: Praça Pres. Kennedy, s/n, Centro, 
Monção/MA. O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados na sede da CCL, no horário de 
08 às 12hs, de 2ª a 6ª feira, para consulta gratuitamente, disponibilizado no site oficial da Prefeitura 
Municipal de Monção (http://www.moncao.ma.gov.br). Conforme medidas de prevenção a 
contaminação pelo COVID-19, e seguindo orientações expressas, conforme Ofício Circular nº 
083/2020/Maranhão/CGU, referente ao Proc. Adm. nº 00209.100074/2020-61 e Decisão Normativa 
TCE/MA nº 35, de 13/05/2020, fica vedado a presença, na sessão, de representantes das empresas, 
agentes de compras e membros da Comissão pertencentes ao grupo de risco. Monção - MA, 23 de 
dezembro de 2020. Whilkersânia Amorim Miguins – Secretária Municipal de Educação.

Prefeitura Municipal de Monção - CNPJ: 06.190.243/0001-16

Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro – Monção/MA - CEP: 65.360-000

AVISO DE LICITAÇÃO. Concorrência Pública nº 01/2021/CCL/PMM. O município de Monção/MA, 
através da Prefeitura Municipal de Monção, por meio da Comissão Central de Licitação, torna público 
aos interessados que, com base na Lei nº 8.666/93, Lei nº 123/06 e demais legislações aplicáveis, 
realizará no dia 02 de fevereiro de 2021 às 10h30min, licitação na modalidade Concorrência Pública nº 
01/2021, do tipo menor preço, objetivando contratação de empresa especializada para construção de 
escola de 12 salas no Bairro Vila Cardoso no Município de Monção-MA. Local: Praça Pres. Kennedy, s/n, 
Centro, Monção/MA. O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados na sede da CCL, no 
horário de 08 às 12hs, de 2ª a 6ª feira, para consulta gratuitamente, disponibilizado no site oficial da 
Prefeitura Municipal de Monção (http://www.moncao.ma.gov.br). Conforme medidas de prevenção a 
contaminação pelo COVID-19, e seguindo orientações expressas, conforme Ofício Circular nº 
083/2020/Maranhão/CGU, referente ao Proc. Adm. nº 00209.100074/2020-61 e Decisão Normativa 
TCE/MA nº 35, de 13/05/2020, fica vedado a presença, na sessão, de representantes das empresas, 
agentes de compras e membros da Comissão pertencentes ao grupo de risco. Monção - MA, 23 de 
dezembro de 2020. Whilkersânia Amorim Miguins – Secretária Municipal de Educação.

ESTADO DO MARANHÃO
COMARCA DA ILHA DE SÃO LUIS

TERMO JUDICIARIO DE PAÇO DO LUMIAR
TABELIÃ E REGISTRADORA ANA CAROLINA 

BRASIL CAMPOS MACIEL 
2º OFICIO SERVENTIA EXTRAJUDICIAL

EDITAL DE PROCLAMAS Nº 2458
LIVRO:  D 9          FOLHA:  257          TERMO: 2458

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos 
exigidos pelo artigo 1.525 do Código Civil brasileiro, o Sr. ITALO DA 
CONCEIÇÃO COSTA e UDIANE DA SILVA REIS.
Ele, de Nacionalidade brasileiro, natural de Bacabal – MA, nascido 
em 11/05/1996, estado civil solteiro, profissão estudante, residente e 
domiciliado em Rua Campinas, Nº 32, Iguaíba, Paço do Lumiar, Filho 
de Ivaldo da Silva Costa, e de Maria Helena da Conceição Costa. Ela, 
de nacionalidade brasileira, natural de Paço do Lumiar – MA , nascida 
em 27/01/1997, estado civil solteira, profissão lavradora, residente e 
domiciliada em Rua Campinas, Nº 32, Iguaíba, Paço do Lumiar- MA, 
filha de Udson Pereira Reis e de Maria Cabral da Silva Reis. Se 
alguém souber de algum impedimento, que o oponha. Lavro o 
presente para ser afixado em cartório, no lugar de costume.

Paço do Lumiar - MA, 29 de dezembro de 2020.
Tacyane Cristina Mendes de Oliveira

Escrevente Autorizada  

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SÓTER
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO. Tomada de Preços nº 11/2020. TIPO: Empreitada Por Preço 
Global. OBJETO: contratação de empresa especializada para prestação de construção de 
02 (duas) pontes de concreto (Povoados: Taboca e Malhada de Pedra) e 01 (um) Bueiro 
Triplo (Povoado Jenipapeiro) no município de São João do Sóter/MA. ABERTURA: 
15/01/2021 as 10h00min. O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados na 
sala da Comissão, situada, Av. Esperança, nº 2025 – Centro – São João do Sóter – MA no 
horário das 08h00min (oito horas) às 12h00min (doze horas) onde poderão ser consulta-
dos gratuitamente ou obtidos mediante a entrega de 03 (três) resmas de papel (500 
folhas), tamanho A4, 210 x 297mm, 75 g/m², ultra branco, junto ao setor de Licitação do 
município, referente ao custo de reprodução. Em nenhuma hipótese haverá 
atendimento aos licitantes que não atenderem as normas de saúde e os que se 
apresentarem fora do horário previsto neste aviso de licitação. São João do Sóter – 
MA, 30 de dezembro de 2020. Joserlene Silva Bezerra de Araújo, Prefeita Municipal.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SÓTER
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO. Tomada de Preços nº 12/2020. TIPO: Empreitada Por Preço 
Global. OBJETO: contratação de empresa especializada para prestação de serviço de 
adequação de estrada vicinal – Trecho: sede do município de São João do Sóter ao 
povoado São Zacarias/BR-226. ABERTURA: 15/01/2021 as 14h00min. O Edital e seus 
anexos estão à disposição dos interessados na sala da Comissão, situada, Av. Esperança, 
nº 2025 – Centro – São João do Sóter – MA no horário das 08h00min (oito horas) às 
12h00min (doze horas) onde poderão ser consultados gratuitamente ou obtidos 
mediante a entrega de 03 (três) resmas de papel (500 folhas), tamanho A4, 210 x 297mm, 
75 g/m², ultra branco, junto ao setor de Licitação do município, referente ao custo de 
reprodução. Em nenhuma hipótese haverá atendimento aos licitantes que não 
atenderem as normas de saúde e os que se apresentarem fora do horário previsto 
neste aviso de licitação. São João do Sóter – MA, 30 de dezembro de 2020. Joserlene 
Silva Bezerra de Araújo, Prefeita Municipal.

Equipamentos integram um total de dez mercados reconstruídos pelo prefeito Edivaldo por meio do programa 
São Luís em Obras no maior volume de investimentos realizado na capital nos últimos anos

“Este é um sonho realizado para todos nós que traba-
lhamos aqui há décadas”. A declaração da feirante 
Luíza Martins, de 75 anos, compartilhada também 

por Lucídia Barros, de 58 anos, permissionárias dos mer-
cados da Cohab e Bom Jesus representa o sentimento dos 
feirantes dos dois mercados que foram entregues nesta 
terça-feira (29) pelo prefeito Edivaldo Holanda Junior. Os 
novos mercados foram reconstruídos e agora oferecem 
mais conforto e segurança aos trabalhadores bem como 
aos consumidores que podem encontrar produtos com 
mais higiene e qualidade nestes locais. Os equipamentos 
são o oitavo e nono entregues neste ano de um pacote de 
10 que receberam investimentos do programa São Luís 
em Obras. Com os dois novos mercados entregues, cerca 
de 300 permissionários serão beneficiados com estruturas 
mais modernas e poderão trabalhar com mais dignidade.

De acordo com o prefeito Edivaldo, os investimentos 
realizados durante sua gestão no âmbito dos mercados se 
deram com o objetivo de padronizar, modernizar e tornar 
mais inclusivo os equipamentos da capital, antes deterio-
rados. “O Mercado da Cohab, assim como o do Bom Je-
sus, estava bastante deteriorado. No primeiro, colocamos 
toda a antiga estrutura abaixo e erguemos outro, maior 
e mais moderno. No do Bom Jesus também fizemos uma 
obra para adequar o equipamento às necessidade de fei-
rantes e consumidores. Os dois somam-se aos outros sete 
equipamentos do tipo que já entregamos do total de 10 em 
que investimos recursos próprios para melhorar a quali-
dade de venda e consumo nesses equipamentos que são 
importantes para o abastecimento dos bairros onde es-
tão localizados assim como dos bairros adjacentes. Tam-
bém vamos entregar o Mercado da Vila Bacanga, o déci-
mo equipamento deste pacote e que também é fruto de 
nossa gestão”, destacou.

Durante as inaugurações, que tiveram início pelo novo 
Mercado da Cohab, o prefeito Edivaldo esteve acompa-
nhado da primeira-dama, Camila Holanda; dos secretá-
rios municipais de Obras e Serviços Públicos, Antonio 
Araújo; de Agricultura, Pesca e Abastecimento, Émerson 
Macêdo; de Relações Parlamentares, Nonato Chocolate; 
de Educação, José Cursino Raposo; de Governo, Pablo Re-
bouças; e do presidente da Fundação do Patrimônio His-
tórico, Aquiles Andrade.

“A gestão do prefeito Edivaldo entrega desta vez dois 
mercados que, durante muito tempo, ficaram abandona-
dos pelo poder público. Os mercados da Cohab, um dos 
maiores a receber investimento da Prefeitura de São Luís, e 
do Bom Jesus, são equipamentos com grande contingente 
de permissionários, que são os grandes beneficiados com 
as obras, pois terão onde trabalhar com mais dignidade e 
oferecer um serviço de mais qualidade para a população 

em geral”, destacou o titular da Semapa, Émerson Macêdo.
As intervenções que deram resultado aos novos merca-

dos foram coordenadas pela Secretaria Municipal de Obras 
e Serviços Públicos (Semosp), que garantiu esforços para 
que os novos espaços pudessem estar adequados à neces-
sidade de todos. “Realizamos grande intervenção em cada 
um dos mercados. O prefeito Edivaldo determinou a re-
construção de ambos e assim o fizemos. Nos dois realiza-
mos obras de reconstrução e trabalhamos incansavelmente 
para que pudéssemos devolvê-los às comunidades. Os dois 
obedecem ao mesmo padrão e contam com tudo novo, do 
chão ao teto para que os feirantes possam trabalhar com 
mais dignidade”, disso o titular da pasta, Antonio Araújo.

NOVOS MERCADOS

O novo Mercado da Cohab, que foi totalmente recons-
truído, conta, agora, com acessibilidade às pessoas com 
deficiência; iluminação e ventilação naturais; reestrutura-
ção de piso, revestimentos, teto e banheiros; novas estru-
turas hidráulica, elétrica e sanitária; harmonização com o 
entorno; atendimento às normas reguladoras brasileiras; 
reorganização dos espaços de trabalho com a unificação 
das estruturas físicas existentes; instalação de equipamen-
tos de segurança contra incêndio; inclusão de elementos 
que possibilitarão o manuseio e armazenagem adequa-
dos de alimentos, bem como o armazenamento de água e 
o descarte de resíduos sólidos.

“O novo Mercado da Cohab é a realização de um sonho 
para mim e muitos de meus colegas. Trabalho aqui nessa 
área há uns 50 anos e nunca recebemos um benefício como 
esses. A situação antigamente era muito triste, a gente não 
tinha dignidade para trabalhar e muito menos os clientes 
viam qualidade no espaço para comprar alguma coisa, por 
causa disso, inclusive, a gente tinha muito prejuízo. Para se 
ter ideia da situação que a gente tinha aqui antes, até rato 
passava enquanto a gente estava trabalhando, era muito 
ruim. Agora, tenho fé em Deus, tanto quanto sou grata ao 
prefeito por essa obra, que o novo mercado vai fazer valer 
todo o tempo perdido e estresse vivido”, disse a feirante 
Luiza Martins, de 75 anos.

O Mercado do Bom Jesus também passou por ampla 
intervenção. Lá, os serviços passaram pelo mesmo pro-
cesso de modernização que o Mercado da Cohab. A partir 
de agora, os feirantes e moradores contam com um espa-
ço mais adequado para venda e consumo. São novos bo-
xes e bancadas padronizadas, todos revestidos com piso, 
além de acessibilidade universal, o que vai garantir pleno 
acesso para todos os moradores. Antigamente, o equipa-
mento funcionava em condições precárias, e a situação 
era de calamidade.

“Não tenho nem palavras para agradecer ao prefeito 
Edivaldo. Ele foi o único que olhou para o nosso bairro, 
que se prontificou a nos dar um espaço digno para traba-
lhar. Ver o Mercado do Bom Jesus completamente novo 
é a realização de um sonho não só meu, mas de todos os 
que torceram e não também dos que não acreditavam 
que um dia essa obra fosse acontecer. Estou muito feliz 
porque agora a gente vai poder trabalhar num espaço bo-
nito, grande, digno e com a certeza de que tudo vai dar 
certo daqui para frente, que vamos conseguir tocar para 
frente esse presente maravilhoso”, frisou Lucídia Barros, 
de 58 anos.

O prefeito Edivaldo já havia entregue os mercado do 
Santa Cruz, Coroadinho, Santo Antônio, Monte Castelo, 
São Francisco, Anil e das Tulhas. Na primeira gestão, o 
prefeito Edivaldo reformou o mercado da Vila Palmeira.

MAIS OBRAS

Também nesta terça (29), o prefeito Edivaldo entregou 
mais um abrigo para pessoas em situação de vulnerabili-
dade e risco social. Dessa vez foi a Unidade de Acolhimen-
to República Para Jovens, localizada no bairro Maranhão 
Novo, que é destinada a jovens entre 18 e 21 anos. Esse é 
o nono abrigo inaugurado pela gestão, por meio da Secre-
taria Municipal da Criança e Assistência Social (Semcas). 
A unidade terá capacidade para acolher até seis jovens do 
sexo masculino, que estejam em processo de desligamen-
to de instituições de acolhimento.

O prefeito Edivaldo também entregou praças no Co-
haserma e Renascença. Todos os espaços foram estrutu-
rados para garantir lazer inclusivo e acessível para todos. 
Os equipamentos contam com mobiliário urbano, paisa-
gismo, playground, iluminação em LED, mais eficiente 
e econômica e vão garantir, sobretudo, mais segurança 
para os bairros onde foram construídas.

A Praça da Boa Vizinhança, localizada no bairro Coha-
serma, tem aproximadamente 20 mil metros quadrados 
e foi erguida em área antes abandona. No local, foi cons-
truída quadra poliesportiva, pista de skate e de corrida. A 
praça conta ainda com equipamentos de ginastica, brin-
quedos infantis e uma fonte de água luminosa interativa, 
o que torna o espaço bonito e atrativo para atividades de 
esporte, lazer e convivência para os moradores do entor-
no e de áreas vizinhas.

Até o dia 31, o prefeito Edivaldo também vai seguir en-
tregando equipamentos de lazer por toda a cidade. Tam-
bém entregará a Fonte do Bispo, na região do Anel Viário, 
Centro da capital, e a Praçaa da Misericórdia, localizada 
no bairro São Pantaleão, na Madre Deus.

NOVIDADE



SAÚDE 7

AYRLLA TEI XEI RA RO CHA

Amamentação e
formação facial do bebê

S
e gun do o Mi nis té rio da Saú de, o Alei ta men to
Ma ter no (AM) é a mais sá bia es tra té gia na tu ral
de vín cu lo, afe to, pro te ção e nu tri ção pa ra a cri- 
an ça e cons ti tui a mais sen sí vel, econô mi ca e efi- 

caz in ter ven ção pa ra re du ção da mor bi mor ta li da de in- 
fan til. Per mi te ain da um gran di o so im pac to na pro mo- 
ção da saú de in te gral da du pla mãe/be bê e re go zi jo de
to da a so ci e da de. Nes se sen ti do, es tão ca da vez mais
aces sí veis a qual quer pes soa os di ver sos efei tos po si ti- 
vos do ato de ama men tar no cor po do be bê, do pon to de
vis ta nu tri ci o nal, imu no ló gi co e psi cos so ci al. Con tu do,
a re la ção di re ta en tre AN e o de sen vol vi men to do sis te- 
ma es to ma tog ná ti co, oclu são e res pi ra ção ge ral men te
não che ga a ser fei ta. De ma nei ra ge ral, as pes so as não
fa zem tal as so ci a ção.

O Alei ta men to Ma ter no se con fi gu ra  co mo fo co de
es tu dos de in te res se mul ti profissi o nal por seu va lor nu- 
tri ci o nal, imu no ló gi co e por es ti mu lar o con ta to fí si co e
a in te ra ção en tre mãe e filho, o que co la bo ra pa ra o de- 
sen vol vi men to bi op si cos so ci al da cri an ça. A ma nu ten- 
ção da ama men ta ção na tu ral pro mo ve um in ten so tra- 
ba lho da mus cu la tu ra pe ri bu cal, in flu en cia o de sen vol- 
vi men to cor re to dos pa drões ós se os e mus cu la res, ge- 
ran do fa di ga nos mús cu los, fa zen do com que a cri an ça
sa tis fa ça seu ins tin to de su gar e não ne ces si te de uma
suc ção não nu tri ti va. A efi ci ên cia da ama men ta ção exi- 
ge uma com ple xa co or de na ção en tre suc ção, de glu ti ção
e res pi ra ção. Pa ra que es ta co or de na ção ocor ra é ne ces- 
sá ria a in te gra ção, ma tu ra ção e co or de na ção de to dos os
sis te mas en vol vi dos.  Ape sar de exis ti rem inú me ras pes- 
qui sas que re la ci o nam a in fluên cia do alei ta men to ma- 
ter no com o sis te ma es to ma tog ná ti co, es ta pes qui sa
traz uma aná li se crí ti ca de re vi são bi bli o grá fi ca. Por is so,
es te tra ba lho te ve co mo ob je ti vo, re vi sar a li te ra tu ra a
res pei to da in fluên cia do alei ta men to ma ter no no sis te- 
ma es to ma tog ná ti co.

A pre sen te pes qui sa te ve iní cio fren te às di fi cul da des
em re a li zar pes qui sas que en vol vem o te ma Alei ta men to
Ma ter no e Sis te ma Es to ma tog ná ti co. É im por tan te res- 
sal tar que, em um le van ta men to ini ci al,  cer ca de 90 tra- 
ba lhos re fe ren tes ao Alei ta men to Ma ter no fo ram en- 
con tra dos em hos pi tais de São Luís. Des tes, 37 op ta ram
pe lo uso de pro to co los es pe cí fi cos de fo no au di o lo gia,
13 pro põem uma com bi na ção en tre tes tes e pro to co los
es pe cí fi cos do tem po da cri an ça no seio ma ter no e o de- 
sen vol vi men to da lin gua gem, e 19 pro põem que as ava- 
li a ções da de glu ti ção e às má-oclu são den tá ria, 21 abor- 
da ram a atu a ção do fo no au dió lo go(a) no Alei ta men to
Ma ter no e à pro mo ção da Saú de. A gran de mai o ria dos
tra ba lhos se gue o viés mais tra di ci o nal da fo no au di o lo- 
gia, op tan do por uma pers pec ti va que des cre vem os
pro to co los de Alei ta men to Ma ter no e Fo nau di o lo gia em
di fe ren tes fa ce tas de me to do lo gia de es tu do. Pouquís si- 
mas são as pes qui sas que ob ser vam os dois itens jun tos
(nos úl ti mos cin co anos)  – Alei ta men to Ma ter no e o Sis- 
te ma Es to ma tog ná ti co apon tan do pa ra a ne ces si da de
da va lo ri za ção des te as pec to no pro ces so te ra pêu ti co.

A or ga ni za ção mun di al da saú de e o Mi nis té rio da
Saú de pre co ni zam que os pri mei ros 6 me ses de vi da o

be bê re ce ba alei ta men to ma ter no ex clu si vo, pois es se
ali men to for ne ce to dos os nu tri en tes ne ces sá ri os pa ra
seu cres ci men to e de sen vol vi men to, além de ser de fá cil
di ges tão pe lo or ga nis mo in fan til. O cres ci men to do crâ- 
nio e da fa ce, além do ca rá ter ge né ti co, dá-se pe lo tra ba- 
lho dos mús cu los mas ti ga do res e pe ri o rais, dos den tes,
do com por ta men to da lín gua, da de glu ti ção; e to das es- 
sas fun ções es tão na de pen dên cia da ama men ta ção. As- 
sim, en ten de-se a im por tân cia do alei ta men to na tu ral,
tan to nos as pec tos me câ ni cos do tra ba lho mus cu lar du- 
ran te a or de nha do pei to da mãe quan to da ma tu ri da de
neu ral e da evo lu ção e ade qua ção das fun ções orais con- 
se gui das no exer cí cio da or de nha. 

Ape sar dos in cen ti vos, mui tas mães dei xam de ama- 
men tar, in tro du zin do  pre co ce men te o alei ta men to ar- 
tifici al, das ra zões da in ter rup ção do alei ta men to na tu- 
ral, re la ta das pe las mães, são a hi po ga lac tia da puér pe ra 
a uti li za ção de dro gas pa ra o con tro le de hi per ten são e
dis túr bi os psi co ló gi cos, mas ti te, be bê com dificul da de
de suc ção, pro ble mas re la ci o na dos ao ciú me do filho
mais ve lh, in gur gi ta men to ma má rio, pro du ção de lei te
in ter rom pi da por ra zão emo ci o nal ou so bre car ga no re- 
tor no ao tra ba lho, com pro me ti men to da saú de da mãe e
da pró pria cri an ça, co mo a con ta mi na ção do lac ten te
pe lo ví rus HIV.  A di nâ mi ca do sis te ma es to ma tog ná ti co
tem iní cio atra vés de re fle xos ina tos de res pi ra ção e suc- 
ção que de sen vol ve no be bê to da ca deia neu ro mus cu lar
es to ma tog ná ti co e fa ci al. Os com po nen tes do sis te ma
es to ma tog ná ti co e da fa ce es tão in ter-re la ci o na dos atra- 
vés de uma con ti gui da de da anatô mi ca, fi si o ló gi ca e da
in te ra ção que ocor re en tre os apa re lhos mas ti ga tó ri os e
res pi ra tó ri os, e é es te re la ci o na men to que de ter mi na a
in ter de pen dên cia des ses ór gãos em re la ção aos seus
pro ces sos de cres ci men to e de de sen vol vi men to. Têm-
se que o cres ci men to ós seo-man di bu lar é pro pi ci a do
pe los exer cí ci os de re bai xa men to, ân te ro-pos te ri o ri za- 
ção e ele va ções con co mi tan tes da man dí bu la du ran te a
suc ção, os quais mo difi ca rão a re la ção ma xi lo-man di- 
bu lar pa ra uma po si ção mé sio-cên tri ca. Com es se cres- 
ci men to, ocor re uma am pli a ção do es pa ço bu cal e me- 
lhor ar ran jo dos ger mes den tá ri os den tro do os so al ve o- 
lar, con tri buin do pa ra a aco mo da ção e li vre mo vi men- 
ta ção da lín gua den tro da ca vi da de bu cal, que an te ri or- 
men te se en con tra va alar ga da.

As in ser ções mus cu la res dos mas se te res e pte ri gói de- 
os me di ais, jun ta men te com o ân gu lo man di bu lar vão
se di fe ren ci an do e se nor ma li zan do às cus tas da fun ção.
Pri mei ra men te, pa ra re a li zar de for ma efi caz o mo vi- 
men to ân te ro-pos te ri or da man dí bu la du ran te a ama- 
men ta ção, os mús cu los man di bu la res en con tram-se
dis pos tos ho ri zon tal men te. Atra vés do de sen vol vi men- 
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du as ou três suc ções a cri an ça ins pi ra, de glu te e ex pi ra.

No ato da ama men ta ção, po dem ser ob ser va dos três

as pec tos fun da men tais, es ti mu la do res do cres ci men to
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los mas se te res, tem po rais e pte ri gói de os, ad qui ram o
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ções têm po ro-man di bu la res, ob ten do co mo res pos ta o
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de há bi tos de le té ri os. De vem-se con si de rar tam bém os
fa to res psi co ló gi cos, so ci ais, cul tu rais e bi o ló gi cos pre- 
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São Luís, quarta-feira, 30 de dezembro de 2020
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Diálogos Insurgentes

Se rá re a li za da, nes ta quar ta-fei ra, a 19ª
Edi ção dos Diá lo gos In sur gen tes, que re fle ti- 
rá so bre as “Tra je tó ri as de Ne gros(as) na
Aca de mia”. O te ma es co lhi do de cor re do en-
ten di men to de que a aca de mia é ain da per-
me a da de ra cis mo, de si gual da de e sub-re-
pre sen ta ção do po vo ne gro, in clu si ve, com
bai xo nú me ro ser vi do res pú bli cos ne gros
com pon do o cor po do cen te das uni ver si da-
des bra si lei ras.

Volta às aulas

A no va pes qui sa re a li za da pe la Se cre ta ria
de Es ta do da Edu ca ção (Se duc) apon ta que,
até o mo men to, 31 mil pes so as já vo ta ram e
de ram sua opi nião so bre a vol ta às au las pre- 
sen ci ais nas es co las da re de pú bli ca es ta du al
do Ma ra nhão. A vo ta ção fi ca rá aber ta até as
23h59 des ta quar ta-fei ra (30). Po dem par ti-
ci par es tu dan tes ma tri cu la dos em es co las
da re de es ta du al, seus fa mi li a res e pro fes so-
res.

O pre si den te da As so ci a ção Co -
mer ci al do Ma ra nhão (ACM), Cris ti a -
no Bar ro so Fer nan des (fo to) se rá o
an fi trião da So le ni da de Mag na de
Ani ver sá rio da ACM na noi te des ta
quar ta-fei ra, 30. A par tir das 20h, o
even to vir tu al ce le bra rá os 166 anos
da en ti da de mais an ti ga do Ma ra -
nhão e uma das mais tra di ci o nais do
Bra sil. Já es tão con fir ma das as pre -
sen ças do pre fei to Edi val do Ho lan da
Jú ni or e do go ver na dor Flá vio Di no.
Com o mo te Diá lo go com o po der pú -
bli co: uma co ne xão ne ces sá ria, a ce -
le bra ção es ta va mar ca da pa ra o mês
pas sa do, po rém, de vi do ao fa le ci -
men to do pai do go ver na dor, na mes -
ma se ma na do even to, ela foi re mar -
ca da.

As ar qui te tas Mi le na
Es tre la e Stepha nie
Tar raf re a li zam até  de -
zem bro a 2ª Edi ção da
Mos tra de Ar qui te tu ra
in fan til Show Kids, 
que po de ser vis ta por
meio do si te:
www.show kids.art.br
ou no @show kids.slz.
Es te ano o even to, cri -
a do em 2019, veio com
a no vi da de má xi ma e
ino va do ra: 100% di gi -
tal!  21 ar qui te tos pro -
je ta ram di ver sos am bi -
en tes in fan tis com lan -
ça men tos pa ra o even -
to.

Em cam pa nha pa ra
pre si dir o Con se lho Re -
gi o nal de En fer ma gem
do Ma ra nhão, a Cha pa
2 apos ta, en tre ou tras
pro pos tas, na ca pa ci -
ta ção pro fis si o nal co -
mo me ca nis mo de qua -
li fi ca ção e apri mo ra -
men to con tí nuo dos
pro fis si o nais da saú de
no Es ta do. A Cha pa 2 é
re pre sen ta da pe la en -
fer mei ra Cé lia Re zen de
(fo to), que ga ran te
que, na sua ges tão, os
even tos téc ni cos-ci en -
tí fi cos re ce be rão aten -
ção es pe ci al.

Dia do Idoso

Mes mo com a pan de mia da Co vid-19 e a ne- 
ces si da de do dis tan ci a men to so ci al, a De fen so- 
ria Pú bli ca es ta du al não dei xa rá pas sar em
bran co o Dia do Ido so, com pro gra ma ção que
ocor re nes ta quin ta-fei ra, dia 1º. Se rá pres ta da
uma jus ta ho me na gem aos re pre sen tan tes de
ins ti tui ções e en ti da des par cei ras, que sem pre
es ti ve ram na lu ta jun to com a De fen so ria na de- 
fe sa e pro mo ção dos di rei tos do ido so. Com o te- 
ma “Va lo ri zan do quem va lo ri za”, o even to acon- 
te ce rá na se de da DPE/MA, a par tir das 8h, com
so le ni da de de ho me na gens.

Vagas na Potiguar

O Gru po Po ti guar es tá com va gas aber tas pa- 
ra a con tra ta ção em São Luís de Con fe ri dor de
Mer ca do ri as, e Con sul tor de Ven das e Con fe ren-
te de Lo ja, com jor na da de tra ba lho de 44 ho ras
se ma nais, in cluin do fi nais de se ma na. En tre os
be ne fí ci os ofe re ci dos pa ra as du as es tão trei na- 
men to; va le trans por te; pla no de saú de e re fei-
ção. Os in te res sa dos de vem en vi ar cur rí cu lo até
ho je (30)pe lo e-mail: rh@apo ti guar.com.br, co-
lo can do no as sun to “Se le ção – Con fe ri dor de
Mer ca do ri as São Luis” ou “Se le ção – Con sul tor /
Con fe ren te São Luís”. 

Inovação na Emap

A Em pre sa Ma ra nhen se de Ad mi nis tra ção
Por tuá ria (EMAP) es tá ini ci an do o Pro gra ma de
Ino va ção do Por to do Ita qui, o Ita qui Lab, que
reú ne um pa co te de ini ci a ti vas que vão ace le rar
as trans for ma ções ne ces sá ri as pa ra pro mo ver
me lho ri as nas ati vi da des de sen vol vi das no por- 
to pú bli co do Ma ra nhão. O Ita qui Lab con ta com
ini ci a ti vas si mul tâ ne as ba se a das em par ce ri as
com a Cre a ti ve Pack/Black Swan, Cen tro de Es- 
tu dos e Sis te mas Avan ça dos (CE SAR), UF MA,
UE MA, IF MA e IE MA), or ga ni za ções re fe rên cia
em ino va ção, tec no lo gia

Pra curtir

O Rock in Rio se pre -
pa ra pa ra re a li zar em
se tem bro de 2021, no
Rio de Ja nei ro, a me -
lhor e mai or edi ção
de to dos os tem pos.

Ins pi ra do no te ma
“Que a Vi da Co me -
ças se Ago ra, que o
mun do fos se nos so
ou tra vez”, o Rock in
Rio abri rá su as por tas
ofe re cen do o re en -
con tro do pú bli co
com mú si ca e a cul -
tu ra.

As da tas es tão mar -
ca das e po dem en trar
nas agen das: di as 24,
25, 26 e 30 de se tem -
bro, 1, 2 e 3 de ou tu -
bro, a Ci da de do Rock,
na Bar ra da Ti ju ca.

Os em pre sá ri os Ri -
car do Ma tos e Ra chel
Pa vão são os pro pri e -
ta ri es da em pre sa Ri -
co Ma nu tenções e
Ser viços, na Coha ma,
fa zen do a di fe ren ça
no ra mo de cons -
trução, re for mas, re -
pa ros e ma nu tenções
re si den ci ais, em pre -
sa ri ais e con do mí ni -
os.

O Sesc vai ofe re cer a
Ofi ci na de Va sos Per -
so na li za dos, Ofi ci na
de Bi ju te ri as e Ofi ci na
de per so na gens da
cul tu ra ma ra nhen se
em pa pel ma chê/
pon tei ra de lá pis por
meio da pla ta for ma
Youtube de 1º a 3 de
ou tu bro, das 14h às
15h.

A au la é aber ta ao
pú bli co e quem de se -
jar cer ti fi ca do de par -
ti ci pa ção de ve ins cre -
ver-se até o dia 30 de
se tem bro pe lo link
abre.ai/ofi ci na sar te -
sa nais.
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te ce rá na se de da DPE/MA, a par tir das 8h, com
so le ni da de de ho me na gens.

Vagas na Potiguar

O Gru po Po ti guar es tá com va gas aber tas pa- 
ra a con tra ta ção em São Luís de Con fe ri dor de
Mer ca do ri as, e Con sul tor de Ven das e Con fe ren-
te de Lo ja, com jor na da de tra ba lho de 44 ho ras
se ma nais, in cluin do fi nais de se ma na. En tre os
be ne fí ci os ofe re ci dos pa ra as du as es tão trei na- 
men to; va le trans por te; pla no de saú de e re fei-
ção. Os in te res sa dos de vem en vi ar cur rí cu lo até
ho je (30)pe lo e-mail: rh@apo ti guar.com.br, co-
lo can do no as sun to “Se le ção – Con fe ri dor de
Mer ca do ri as São Luis” ou “Se le ção – Con sul tor /
Con fe ren te São Luís”. 

Inovação na Emap

A Em pre sa Ma ra nhen se de Ad mi nis tra ção
Por tuá ria (EMAP) es tá ini ci an do o Pro gra ma de
Ino va ção do Por to do Ita qui, o Ita qui Lab, que
reú ne um pa co te de ini ci a ti vas que vão ace le rar
as trans for ma ções ne ces sá ri as pa ra pro mo ver
me lho ri as nas ati vi da des de sen vol vi das no por- 
to pú bli co do Ma ra nhão. O Ita qui Lab con ta com
ini ci a ti vas si mul tâ ne as ba se a das em par ce ri as
com a Cre a ti ve Pack/Black Swan, Cen tro de Es- 
tu dos e Sis te mas Avan ça dos (CE SAR), UF MA,
UE MA, IF MA e IE MA), or ga ni za ções re fe rên cia
em ino va ção, tec no lo gia

Pra curtir

O Rock in Rio se pre -
pa ra pa ra re a li zar em
se tem bro de 2021, no
Rio de Ja nei ro, a me -
lhor e mai or edi ção
de to dos os tem pos.

Ins pi ra do no te ma
“Que a Vi da Co me -
ças se Ago ra, que o
mun do fos se nos so
ou tra vez”, o Rock in
Rio abri rá su as por tas
ofe re cen do o re en -
con tro do pú bli co
com mú si ca e a cul -
tu ra.

As da tas es tão mar -
ca das e po dem en trar
nas agen das: di as 24,
25, 26 e 30 de se tem -
bro, 1, 2 e 3 de ou tu -
bro, a Ci da de do Rock,
na Bar ra da Ti ju ca.

Os em pre sá ri os Ri -
car do Ma tos e Ra chel
Pa vão são os pro pri e -
ta ri es da em pre sa Ri -
co Ma nu tenções e
Ser viços, na Coha ma,
fa zen do a di fe ren ça
no ra mo de cons -
trução, re for mas, re -
pa ros e ma nu tenções
re si den ci ais, em pre -
sa ri ais e con do mí ni -
os.

O Sesc vai ofe re cer a
Ofi ci na de Va sos Per -
so na li za dos, Ofi ci na
de Bi ju te ri as e Ofi ci na
de per so na gens da
cul tu ra ma ra nhen se
em pa pel ma chê/
pon tei ra de lá pis por
meio da pla ta for ma
Youtube de 1º a 3 de
ou tu bro, das 14h às
15h.

A au la é aber ta ao
pú bli co e quem de se -
jar cer ti fi ca do de par -
ti ci pa ção de ve ins cre -
ver-se até o dia 30 de
se tem bro pe lo link
abre.ai/ofi ci na sar te -
sa nais.

São Luís, quarta-feira, 30 de setembro de 2020
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Diálogos Insurgentes

Se rá re a li za da, nes ta quar ta-fei ra, a 19ª
Edi ção dos Diá lo gos In sur gen tes, que re fle ti- 
rá so bre as “Tra je tó ri as de Ne gros(as) na
Aca de mia”. O te ma es co lhi do de cor re do en-
ten di men to de que a aca de mia é ain da per-
me a da de ra cis mo, de si gual da de e sub-re-
pre sen ta ção do po vo ne gro, in clu si ve, com
bai xo nú me ro ser vi do res pú bli cos ne gros
com pon do o cor po do cen te das uni ver si da-
des bra si lei ras.

Volta às aulas

A no va pes qui sa re a li za da pe la Se cre ta ria
de Es ta do da Edu ca ção (Se duc) apon ta que,
até o mo men to, 31 mil pes so as já vo ta ram e
de ram sua opi nião so bre a vol ta às au las pre- 
sen ci ais nas es co las da re de pú bli ca es ta du al
do Ma ra nhão. A vo ta ção fi ca rá aber ta até as
23h59 des ta quar ta-fei ra (30). Po dem par ti-
ci par es tu dan tes ma tri cu la dos em es co las
da re de es ta du al, seus fa mi li a res e pro fes so-
res.

O pre si den te da As so ci a ção Co -
mer ci al do Ma ra nhão (ACM), Cris ti a -
no Bar ro so Fer nan des (fo to) se rá o
an fi trião da So le ni da de Mag na de
Ani ver sá rio da ACM na noi te des ta
quar ta-fei ra, 30. A par tir das 20h, o
even to vir tu al ce le bra rá os 166 anos
da en ti da de mais an ti ga do Ma ra -
nhão e uma das mais tra di ci o nais do
Bra sil. Já es tão con fir ma das as pre -
sen ças do pre fei to Edi val do Ho lan da
Jú ni or e do go ver na dor Flá vio Di no.
Com o mo te Diá lo go com o po der pú -
bli co: uma co ne xão ne ces sá ria, a ce -
le bra ção es ta va mar ca da pa ra o mês
pas sa do, po rém, de vi do ao fa le ci -
men to do pai do go ver na dor, na mes -
ma se ma na do even to, ela foi re mar -
ca da.

As ar qui te tas Mi le na
Es tre la e Stepha nie
Tar raf re a li zam até  de -
zem bro a 2ª Edi ção da
Mos tra de Ar qui te tu ra
in fan til Show Kids, 
que po de ser vis ta por
meio do si te:
www.show kids.art.br
ou no @show kids.slz.
Es te ano o even to, cri -
a do em 2019, veio com
a no vi da de má xi ma e
ino va do ra: 100% di gi -
tal!  21 ar qui te tos pro -
je ta ram di ver sos am bi -
en tes in fan tis com lan -
ça men tos pa ra o even -
to.

Em cam pa nha pa ra
pre si dir o Con se lho Re -
gi o nal de En fer ma gem
do Ma ra nhão, a Cha pa
2 apos ta, en tre ou tras
pro pos tas, na ca pa ci -
ta ção pro fis si o nal co -
mo me ca nis mo de qua -
li fi ca ção e apri mo ra -
men to con tí nuo dos
pro fis si o nais da saú de
no Es ta do. A Cha pa 2 é
re pre sen ta da pe la en -
fer mei ra Cé lia Re zen de
(fo to), que ga ran te
que, na sua ges tão, os
even tos téc ni cos-ci en -
tí fi cos re ce be rão aten -
ção es pe ci al.

Dia do Idoso

Mes mo com a pan de mia da Co vid-19 e a ne- 
ces si da de do dis tan ci a men to so ci al, a De fen so- 
ria Pú bli ca es ta du al não dei xa rá pas sar em
bran co o Dia do Ido so, com pro gra ma ção que
ocor re nes ta quin ta-fei ra, dia 1º. Se rá pres ta da
uma jus ta ho me na gem aos re pre sen tan tes de
ins ti tui ções e en ti da des par cei ras, que sem pre
es ti ve ram na lu ta jun to com a De fen so ria na de- 
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PERDA : A cidade de São João Batista perdeu José 
Brigido,  uma das maiores vozes de todos os tempos e 
uma das pessoas que mais trabalhou para o desenvol-
vimento do municipio, Brigido é mais uma vitima das 
complicaçoes da Covid 19. Casado com a ex-vereadora e 
ex-secretária educação, Maria Vilma Serra, Brigido deixa 
uma filha e neta e uma grande legado na área da cultura 
e será  lembrado por todos pelagentileza e solidariedada.

Bairro Coroadinho é destaque na geração 
de emprego e renda em meio à pandemia
AURILENE ALENCAR

D
ia sim e outro também, dona 
Maximiana de Jesus Pereira 
acorda cedo para abrir sua 
mercearia no bairro Coroa-

dinho. Ela como a maioria das pessoas, 
teve sua vida modificada durante a pan-
demia do coronavírus. “De uma hora para 
a outra nossos clientes foram perdendo 
seus empregos, e para a gente que é pe-
queno, que vende a prazo, no caderno, 
foi desesperador. Foi nessa hora que sur-
giu uma mão para a gente segurar, vinda 
do Banco do Nordeste”, contou.

Maximiana é uma das centenas de 
clientes do Banco do Nordeste no Coro-
adinho, bairro da periferia de São Luís 
que está entre as dez que mais geram 
empregos no Brasil, segundo a pesquisa 
nacional realizada pela Outdoor Social 
(entidade filantrópica). A pesquisa di-
vulgada neste mês de dezembro mostra 
que o bairro tem 104 micro e pequenas 
empresas e 958 microempreendedores 
individuais. O número geral de comér-
cios é de 1.365.

A pesquisa mostra um reflexo do de-
senvolvimento do lugar, demostrando 
que há um ciclo de pessoas que criam 

seus negócios e empregam outras pes-
soas dentro do bairro, fazendo com que 
a economia local não pare e a comuni-
dade cresça. Cerca de 1.800 empregos 
são gerados por esses comércios dentro 
do Coroadinho. Ainda de acordo com a 
pesquisa, o potencial de consumo é de 
663 milhões de reais em várias ativida-
des comerciais: lojas de roupas, lancho-
netes, restaurantes, mercados, espaços 
de beleza, entre outras.

E por falar em mercado, o Comercial 
Ana Júlia, da dona Maximiana, hoje está 
em pleno funcionamento, vendendo ar-
tigos alimentícios e de higiene. “Nosso 
comércio existe aqui no Coroadinho há 
uns 15 anos, com muito suor derramado 
meu, do meu marido e de nossos dois 
filhos. Mas de todos os anos, esse foi o 
mais desafiador. Ainda bem que pude 
contar com a ajuda do BNB para ‘segu-
rar o pepino’ quando as coisas aperta-
ram”, revelou a microempreendedora.

No início da pandemia do coronavírus 
no Brasil, o Banco do Nordeste do Brasil 
(BNB) lançou, com recursos oriundos 
do Fundo Constitucional de Financia-
mento do Nordeste (FNE), uma linha de 
crédito específica para o momento deli-
cado: o FNE emergencial para microem-

 Maximiana de Jesus Pereira, proprietária do Comercial 
Ana Júlia, que funciona há 15 anos no Coroadinho.

preendedores. De lá para cá foram 104 milhões 
emprestados e mais de 15 mil operações de cré-
ditos no Maranhão.

De acordo com Danivan Borges Lacerda, supe-
rintendente estadual do BNB no Maranhão, en-

quanto a maioria das instituições financeiras se 

retraiam em meio as incertezas trazidas pela pan-

demia do coronavírus, o BNB demostrou uma po-

sição diferenciada. “Diante de um cenário desa-

fiador, decidimos seguir e investir um volume de 

crédito representativo. Gosto de dizer que nossos 

assessores de crédito, que vão até as pessoas, são 

verdadeiros agentes de transformação, a exemplo 

do nosso Crediamigo, maior programa de micro-

crédito da América Latina. Tenho orgulho de dizer 
que seguimos transformando as vidas das pesso-
as”, destacou o superintendente.

Para Khory Batista de Macedo Pacheco, econo-
mista e gerente de negócios do BNB há 18 anos, a 
história de sucesso do bairro Coroadinho é motivo 
de satisfação. “Ficamos felizes de ver o quanto o 
bairro tem se desenvolvido, de quanto grande par-
te da sua população tem ajudado uns aos outros 
para prosperar. O BNB se orgulha de fazer parte 
dessa história, mostrando que em momentos de 
crise também há possibilidade de crescimento. 
Essa é a nossa visão: ser um banco reconhecido 
pela sua capacidade de promover o bem-estar das 
pessoas” revelou Khory
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Polícia do Maranhão investiga três casos onde restos mortais e corpos de homem e
mulher foram achados em cidades do interior do estado

Os sa da ma ca bra

Cor po en con tra do

Mu lher mor ta

Ou tra gra na da Bo li vi a na

INVESTIGAÇÃO

Ossada e corpos
achados no interior

T
rês ca sos es tão sen do in ves ti- 
ga dos pe la po lí cia ma ra nhen- 
se, sen do que um foi en con- 
tra da uma os sa da, o se gun do

o cor po de um ho mem e o úl ti mo uma
mu lher que es ta va de sa pa re ci da foi
acha da sem vi da.

O pri mei ro é o de uma os sa da en- 
con tra da na ci da de de San ta Ri ta, dis- 
tan te cer ca de 70km da ca pi tal.

Os res tos mor tais se ri am de um ho- 
mem as sas si na do há oi to me ses em
Ita pe cu ru-Mi rim, a 110km de São
Luís. Crâ nio, ma xi lar e ou tras par tes
fo ram acha dos em área de ma ta gal.

De acor do com in for ma ções da po- 
lí cia, o prin ci pal sus pei to do cri me foi
al vo de um man da do de pri são, sob a
acu sa ção de la tro cí nio. Ele se ria
mem bro de uma fac ção cri mi no sa

que atua na re gião. Du ran te a abor da- 
gem, o sus pei to te ria con fes sa do o cri- 
me e in di ca do o lo cal aon de te ria
ocul ta do o ca dá ver. Ain da se gun do
in for ma ções da po lí cia, a os sa da fo- 
ram re co lhi das pa ra re a li za ção dos
pa ra exa mes pe ri ci ais. O ho mem foi
con du zi do a de le ga cia pa ra au tu a ção
em fla gran te por ocul ta ção de ca dá ver
e as so ci a ção cri mi no sa.

Na úl ti ma se gun da-fei ra (28), o cor- 
po de um ho mem, iden ti fi ca do co mo
“No na ti nho”, foi en con tra do às mar- 
gens da ro do via MA-212, em Pe ri-Mi- 
rim.

Se gun do a Po lí cia Mi li tar, o ho mem
foi al ve ja do com dis pa ros de ar ma de
fo go na re gião do tó rax, bra ço e per na.
Ao la do do cor po foi en con tra do uma
mo to ci cle ta Pop ver me lha e um ca pa- 
ce te. Foi acha do tam bém do cu men- 
tos pes so ais, qua tro cáp su las de fla- 
gra das e R$ 360, o que re fu ta a pos si bi- 
li da de de la tro cí nio.

Ain da de acor do com a po lí cia, o
ho mem já ha via si do al vo de ten ta ti va
de ho mi cí dio há dois me ses. A ví ti ma
te ria se en vol vi do em trá fi co de dro- 
gas na re gião. O ca so es tá sen do in ves- 
ti ga do.

Na ma nhã de on tem, foi lo ca li za do
em uma es tra da vi ci nal en tre o po vo a-
do Ou tei ro e a ci da de de Ce dral, o ca- 
dá ver de Va le ri a na Ra be lo Sou za, a
“Ani nha”, de 43 anos, que en con tra va-
se de sa pa re ci da des de a tar de do dia
26. Ela te ria mor ri do por en for ca men- 
to e a po lí cia es tá in ves ti gan do pa ra
apu rar as cir cuns tân ci as e com pro var
se tra ta-se de mais um ca so de sui cí-
dio, ho mi cí dio ou fe mi ni cí dio.
Cons ta que Va le ri a na saiu de ca sa na
Rua Pe tro ní lio, no po vo a do Ou tei ro,
na tar de de sá ba do, após con ver sar ao
te le fo ne com uma pes soa que seus fa-
mi li a res não con se gui ram iden ti fi car.
Fa mi li a res e ami gos re a li za ram bus- 
cas e não con se gui ram iden ti fi car o
pa ra dei ro da mu lher, que se gun do in- 
for ma ções de fa mi li a res, es ta va en- 
fren tan do pro ble mas de de pres são.
A Po lí cia Mi li tar de Ce dral foi co mu ni- 
ca da e tam bém de sen vol veu bus cas
mas sem êxi to. As au to ri da des co lo ca- 
ram em aler ta as uni da des das For ças
de Se gu ran ça se di a das na re gião.
On tem o mis té rio te ve fim com o
acha do do ca dá ver de pen du ra do por
uma cor da. 

DA BOLÍVIA

Granada de mão é destruída no Cohatrac

O ARTEFATO FOI ENCONTRADO ONTEM POR FUNCIONÁRIOS DO POSTO BR POSTO QUE FICA PRÓXIMO À UMA LANCHONETE

Em rá pi da res pos ta a uma ocor rên- 
cia con tra um acha do es tra nho, a
Equi pe do Ba ta lhão de Ope ra ções Po- 
li ci ais Es pe ci ais (BO PE) foi aci o na da
pe lo Cen tro In te gra do de Ope ra ções
de Se gu ran ça (CI OPS), pa ra ave ri gua- 
ção o acha do de um pos sí vel “ar te fa to
ex plo si vo”, que te ria si do en con tra do
on tem, ter ça-fei ra (29), nas pro xi mi- 
da des de um pos to de ga so li na, no
bair ro do Coha trac. Foi con fir ma do o
acha do e fei to o pre pa ro pa ra a des- 
trui ção do ar te fa to ex plo si vo.

As in for ma ções dão con ta, que o
ar te fa to foi en con tra do pe la ma nhã
de on tem, por fun ci o ná ri os do Pos to
BR, pos to que fi ca pró xi mo de uma
lan cho ne te.

Após o acha do si nis tro, fo ra fei to
con ta to com o Ci ops. O ar te fa to ex- 
plo si vo foi iden ti fi ca do co mo sen do
uma “gra na da de mão”, es ta iden ti fi- 
ca da com a ban dei ra bo li vi a na.

Che gan do ao lo cal os po li ci ais do
Bo pe, por meio da das equi pes do Bo- 
pe 02 e Bo pe 04, co or de na dos pe lo
Sar gen to Pas sos, cons ta ta ram a ve ra- 
ci da de do fa to, on de foi in ci a do de
ime di a to o pro ce di men to de iso la- 
men to e o pre pa ro pa ra a des trui ção
das gra na da. A equi pe do Bo pe re a li- 
zou a des trui ção do ar te fa to com êxi- 
to, por vol ta das 10h.

Há cer ca de um mês, ou tra gra na da

de mão, tam bém com a ban dei ra bo li- 
vi a na, te ria si do en con tra da no mes-
mo pos to de com bus tí vel. As sim co- 
mo a en con tra da on tem, ela tam bém
fo ra des truí da com se gu ran ça.

RAI MUN DO BOR GES
Di re tor de Re da ção

A mon ta gem da tur bi na

In ves ti men tos de R$ 9 bi lhões

SAN TO ANTÔ NIO DOS LO PES

Ene va vai ins ta lar em
ja nei ro sua tur bi na de
352 to ne la das

A in dús tria do Ma ra nhão, a exem plo da na ci o nal e até
mun di al am pla men te im pac ta da com a pan de mia do
co ro na ví rus, vai co me çar 2021 com a ins ta la ção da gi- 
gan tes ca tur bi na, de 352 to ne la das, no Com ple xo Ter- 
mo e lé tri co Ene va em San to Antô nio dos Lo pes, 301 km
de São Luís. Le var o equi pa men to até o lo cal re sul tou na
mai or ope ra ção de trans por te ro do viá rio re a li za da no
Ma ra nhão, que gas tou 14 di as em no vem bro pas sa do
em des lo ca men to so bre uma car re ta de mais de 106 me- 
tros de com pri men to, 40 ei xos e 300 pneus, pe la BR-135.
Foi pre ci so in ter di tar a ro do via em vá ri os tre chos, com a
ins ta la ção de so bre pon te mo du lar de aço, pa ra su por tar
o pe so, nas 10 pon tes exis ten tes na ro do via fe de ral, tu do
com es col ta e ba te do res da Po lí cia Ro do viá ria Fe de ral.

A ope ra ção foi con cluí da com su ces so na ma nhã do
úl ti mo dia 10. Na ver da de, a imen sa car ga trans por ta da
do ge ra dor de ener gia faz par te do com ple xo o Com ple- 
xo Ter mo e lé tri co Ene va, e co me çou no dia 13 do mês de
ou tu bro, nos EUA, no Por to de Albany. Foi cons truí da
pe la Ge ne ral Ele tric (GE) e che gou ao Por to do Ita qui em
São Luís, no dia 23 de ou tu bro. Pa ra le vá-la ao in te ri or do
Ma ra nhão, por ro do via, exi giu inú me ras reu niões, en- 
vol ven do mais de 100 pes so as en tre po li ci ais ro do viá ri- 
os e téc ni cos e pro fis si o nais da área de saú de. Uma ver- 
da dei ra ope ra ção de guer ra.

A UTE Par naí ba V, usi na do Com ple xo Ter mo e lé tri co
Ene va, vai ge rar mais 385 MW no Ma ra nhão sem con su- 
mo adi ci o nal de gás. Te ve co mo res pon sá vel pe lo trans- 
por te e sua ins ta la ção em 2021, a cons tru to ra Te chint.

A mon ta gem do ge ra dor co me ça rá em ja nei ro e es ta- 
rá pron to pa ra fun ci o nar em se tem bro de 2021. O ge ra- 
dor, da Ge ne ral Elec tric (GE), é o co ra ção da UTE Par naí- 
ba V, que vai am pli ar a se gu ran ça do sis te ma elé tri co na- 
ci o nal.

Se gun do o di re tor do Com ple xo Par naí ba, en ge nhei- 
ro Vil mar Car nei ro, es te é um dos mai o res par ques de
ge ra ção de ener gia tér mi ca a gás na tu ral do país. “Ele é
pi o nei ro no mo de lo in te gra do de ne gó ci os, uti li zan do o
gás na tu ral pro du zi do na re gião do Mé dio Me a rim pa ra
ge rar ener gia elé tri ca”.

Ex pli ca o di re tor que, com 1,4 GW de ca pa ci da de ins- 
ta la da, a ope ra ção res pon de por 11% da ge ra ção tér mi ca
a gás do Bra sil. “So mos a úni ca em pre sa a pro du zir gás
no Ma ra nhão e ge ra mos o pa ga men to de royalties e par- 
ti ci pa ções go ver na men tais ao es ta do. O be ne fí cio des se
pro je to ins ta la do na re gião é bas tan te ex pres si vo, ge ran- 
do cen te nas de em pre gos e ren da pa ra to da co mu ni da- 
de ao re dor do em pre en di men to e o Ma ra nhão co mo to- 
do”.

O Com ple xo Ter me lé tri co Par naí ba é um con jun to
de par ques tér mi cos de ge ra ção de ener gia, si tu a dos na
ci da de San to Antô nio dos Lo pes. O gás uti li za do na ge- 
ra ção de ener gia é pro du zi do em cam pos lo ca li za dos
nas pro xi mi da des do com ple xo. Com 1,4 GW de ca pa ci- 
da de ins ta la da, a ge ra ção re pre sen ta 11% da ca pa ci da de
de ener gia tér mi ca a gás do Bra sil. Atu al men te, é a mai or
ter me lé tri ca a gás na tu ral do país.

A ex plo ra ção de gás na Ba cia do Par naí ba tem ca pa ci- 
da de de pro du zir 8,4 mi lhões de m³ de gás por dia, ex- 
plo ra dos pe la em pre sa Ene va, com a im plan ta ção de
153 km de ga so du tos, ao cus to do in ves ti men to de R$ 9
bi lhões. Com is so, o Ma ra nhão tor nou-se pi o nei ro e o
se gun do mai or no país, na ex plo ra ção de gás em ter ra
fir me e trans por te por ga so du tos até um par que ter me- 
lé tri co.

As ci da des en vol vi das na ex plo ra ção de gás são: Li ma
Cam pos, San to Antô nio dos Lo pes, Ca pin zal do Nor- 
te, Tri zi de la do Va le e Pe drei ras.  A Ene va, por meio de
sua sub si diá ria Par naí ba Gás Na tu ral, tem área to tal por
con ces são su pe ri or a 40 mil km² na Ba cia do Par naí ba,
no Ma ra nhão. A em pre sa tam bém é do na Usi na Ter mé- 
le tri ca Por to do Ita qui, em São Luís, com ca pa ci da de de
ge rar até 360 MW, mo vi da a car vão mi ne ral e mais oi to
cam pos de cla ra dos co mer ci ais: cin co de les em pro du- 
ção (Ga vião Re al, Ga vião Ver me lho, Ga vião Bran co, Ga- 
vião Ca bo clo e Ga vião Azul) e três em de sen vol vi men to
(Ga vião Pre to, Ga vião Bran co Nor te e Ga vião Te sou ra). A
Ene va tem, ain da, se te Pla nos de Ava li a ção de Des co ber- 
ta (PADs), se te blo cos ex plo ra tó ri os ob ti dos na 13ª Ro- 
da da de Li ci ta ções da ANP, em 2015, e cin co blo cos ob ti- 
dos em 2017.

São Luís, quarta-feira, 30 de dezembro de 2020
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Concurso PRF teve autorização publicada nos últimos dias de dezembro deste ano.
Órgão trabalha com previsão de 500 excedentes

CONCURSO LIBERADO

1.500 vagas e salários
de R$ 10 mil na PRF

Con cur so au to ri za do

A
ten ção, con cur sei ro! O Con- 
cur so PRF es tá au to ri za do! 
Anun ci a do nas re des so ci ais e 
ra ti fi ca do no Diá rio Ofi ci al da 

União, a no va se le ção da Po lí cia Ro- 
do viá ria Fe de ral ofer ta rá 1.500 va gas 
ime di a tas pa ra o car go de po li ci al ro- 
do viá rio fe de ral. Não há pre vi são pa ra 
os car gos de ní vel mé dio.

E es te nú me ro de va gas po de au- 
men tar. O Di re tor-Ge ral da PRF, Edu- 
ar do Ag gio, em uma li ve nas re des so- 
ci ais, afir mou que ou tras 500 va gas se- 
rão pro vi das a par tir de 2022, con fir- 
man do, as sim, o anun cio de Jair Bol- 
so na ro, que fre quen te men te fa la va 
em 2.000 va ga sem su as de cla ra ções a 
res pei to da PRF.

Na úl ti ma se gun da-fei ra, dia 28 de 
de zem bro, foi pu bli ca da uma por ta ria 
que de fi niu a es tru tu ra de go ver nan ça 
do cer ta me, um pon to con si de ra do 
im por tan te pa ra o an da men to do cer- 
ta me. Ela é com pos ta pe lo Di re tor-
Ge ral, Di re to ria-Exe cu ti va, Co mis são 
Na ci o nal pa ra o Con cur so PRF, além 
de ou tros seis Gru pos de Tra ba lho.

No dia 6 de ja nei ro de 2021, a par tir 
das 10h, es tá pre vis ta uma co le ti va de 
im pren sa pa ra anun ci ar o cro no gra- 
ma ge ral do pró xi mo cer ta me de ní vel 
su pe ri or.

O sub sí dio ini ci al do po li ci al ro do- 
viá rio fe de ral é R$ 10.357,88, con si de- 
ra do o ven ci men to e o va le ali men ta- 
ção, de R$ 458.

No dia 23 de de zem bro de 2020, an- 
te vés pe ra de Na tal, foi as si na da a au- 
to ri za ção do Con cur so PRF. A Por ta ria 
au to ri za ti va foi pu bli ca da no Diá rio

EXISTE A POSSIBILIDADE DA ABERTURA DE MAIS VAGAS NO CERTAME NACIONAL

Ofi ci al no dia 24 de de zem bro. De 
acor do com o di re tor, es te quan ti ta ti- 
vo é “iné di to e se tra duz em re sul ta- 
dos”, des ta cou em seu per fil no Ins ta- 
gram.

A au to ri za ção, en tre tan to, de mo- 
rou a sair. Pre vis ta pa ra ou tu bro, is to 
fez com que a di vul ga ção da con tra ta- 
ção da ban ca, as sim co mo a pu bli ca- 
ção do edi tal até 31 de de zem bro de 
2021 fos sem por água abai xo. Con tu- 
do, o di re tor-exe cu ti vo da PRF man- 
tém o oti mis mo de que o edi tal saí ra 
até ja nei ro de 2021. Ou se ja: is to é in- 
dí cio de que a ban ca or ga ni za do ra po- 
de ser pu bli ca da tão bre ve pos sí vel. “O 
nos so pró xi mo pas so é for mar a re de 
de go ver nan ça do con cur so, em uma 
por ta ria que se rá as si na da ho je e pu- 
bli ca da na se gun da-fei ra. Na se ma na 
que vem, te re mos a ban ca or ga ni za- 

do ra. E, em ja nei ro, o edi tal com a da-
ta da pro va”, des ta cou o Di re tor-Ge ral 
da PRF, Edu ar do Ag gio. Pe los cro no- 
gra mas apre sen ta dos pe la PRF pa ra a 
re a li za ção do pró xi mo con cur so, exis-
te um hi a to de 500 di as des de a au to ri- 
za ção do cer ta me até o fim do pri mei- 
ro cur so de for ma ção. A pre vi são, se- 
gun do o Di re tor da PRF, é que a pri-
mei ra tur ma do CFP ter mi ne até 15 de 
de zem bro de 2021, com as no me a- 
ções acon te cen do an tes do Na tal.

O pe di do do no vo con cur so da Po lí- 
cia Ro do viá ria Fe de ral foi fei to a jun-
ta men te com o Mi nis té rio da Se gu- 
ran ça Pú bli ca e foi en ca mi nha ao Mi-
nis té rio da Eco no mia em maio. O pe- 
di do ini ci al era de 2.634 va gas. De 
acor do com o ór gão, a PRF pre ten de 
re a li zar a for ma ção des ses can di da tos 
apro va dos em 2021 e 2022.

LU CI A NA GO MES

PROCURANDO EMPREGO?

Confira as vagas
abertas em São Luís

OPORTUNIDADES SÃO PARA VÁRIOS NÍVEÍS DE ESCOLARIDADES

Os úl ti mos di as do ano de 2020 po dem mu dar a sua
vi da em 2021! E ter mi nar o ano com em pre go sem pre é
bom. Des sa for ma con fi ra uma lis ta de va gas dis po ní- 
veis na Gran de Ilha de São Luís.

Ma ni cu re e pe di cu re – In te res sa dos de vem en trar em
con ta to pe lo nú me ro: (98) 9 8896-6079

Ge ren te de res tau ran te – Cur so su pe ri or em ad mi nis- 
tra ção ou afins, ex pe ri ên cia em res tau ran te ou piz za ria,
ha bi li ta ção B. In te res sa dos de vem en ca mi nhar cur rí cu- 
lo pa ra o e-mail: gru po brid man@gmail.com

Com pra dor – Ex pe ri ên cia em res tau ran te ou piz za- 
ria, ha bi li ta ção B. In te res sa dos de vem en ca mi nhar cur- 
rí cu lo pa ra o e-mail: gru po brid man@gmail.com

Chur ras quei ro – In te res sa dos de vem en ca mi nhar
cur rí cu lo pa ra o e-mail: gabysfastfood98@ou tlo ok.com

Cha pei ro – In te res sa dos de vem en ca mi nhar cur rí cu- 
lo pa ra o e-mail: gabysfastfood98@ou tlo ok.com

Ven de dor in ter no – In te res sa dos de vem en ca mi nhar
cur rí cu lo pa ra o nú me ro: (98) 98598-9897

Ins cri ções

EM BURITI-BRAVO

129 oportunidades abertas 

A Pre fei tu ra de Bu ri ti Bra vo, no es ta do
do Ma ra nhão, por meio do Ins ti tu to Le ga- 
tus, deu iní cio às ins cri ções de um no vo
Con cur so Pú bli co que vi sa o pre en chi men- 
to de 129 va gas em car gos de ní veis fun da- 
men tal, mé dio, téc ni co e su pe ri or.

Con fi ra as opor tu ni da des ofer ta das con- 
for me o res pec ti vo ní vel de es co la ri da de
exi gi do pa ra a fun ção:

Fun da men tal: Agen te de Ser vi ços Fu- 
ne rá ri os (2); Au xi li ar de Ser vi ços Ge rais (9);
Mo to ris ta D (6); Vi gia (12);

Mé dio: Agen te Ad mi nis tra ti vo (6); Agen- 
te So ci al (2); Aten den te de Far má cia (6);
Au xi li ar de La bo ra tó rio (1); Au xi li ar de Saú- 
de Bu cal (2); Di gi ta dor (3); Fis cal de Tri bu- 
tos (3); Re cep ci o nis ta (4); Téc ni co em En- 
fer ma gem (3); Téc ni co em La bo ra tó rio (1);
Agen te Co mu ni tá rio de Saú de (15);

Su pe ri or: As sis ten te So ci al (2); Bi bli o te- 
cá rio (1); Bi o mé di co (1); Ci rur gião‐Den tis- 
ta (2); En fer mei ro (2); En ge nhei ro Agrô no- 
mo (1); Far ma cêu ti co‐Bi oquí mi co (2); Fi si- 
o te ra peu ta (1); Fo no au dió lo go (1); Mé di co
(2); Nu tri ci o nis ta (1); Ori en ta dor Pe da gó gi- 
co (10); Pro cu ra dor Mu ni ci pal (2); Pro fes- 
sor de 1º ao 5º Ano – Zo na Ru ral (8); Pro fes- 
sor de 1º ao 5º Ano – Zo na Ur ba na (8); Pro- 
fes sor do 6º ao 9º Ano ‐ Ma te má ti ca ‐ Zo na
Ru ral (2); Pro fes sor do 6º ao 9º Ano ‐ Ma te- 
má ti ca ‐ Zo na Ur ba na (1); Pro fes sor do 6º
ao 9º Ano ‐ Por tu guês ‐ Zo na Ru ral (2); Pro- 

fes sor do 6º ao 9º Ano ‐ Por tu guês ‐ Zo na
Ur ba na (1); Psi có lo go (2); Psi có lo go Es co lar
(1); Tec nó lo go em Ra di o lo gia (1).

Va le res sal tar que den tre as va gas ofer ta- 
das, há opor tu ni da des vol ta das à pes so as
que se en qua dram nos itens es pe ci fi ca dos
no edi tal.

Pa ra con cor rer, os can di da tos de vem
com pro var a es co la ri da de exi gi da pa ra a
fun ção, bem co mo ter ida de mí ni ma de 18
anos, ex ce to pa ra o car go de mo to ris ta, que
exi ge Car tei ra Na ci o nal de Ha bi li ta ção
(CNH) na ca te go ria “D” e ida de mí ni ma de
21 anos. Se rá ne ces sá rio ain da es tar em dia
com as obri ga ções mi li ta res e elei to rais, ter
ap ti dão fí si ca e men tal pa ra o exer cí cio da
fun ção e, em ou tros car gos, se rá exi gi do
ain da o re gis tro ati vo no res pec ti vo con se- 
lho de clas se, ou cur sos es pe cí fi cos.

Aos apro va dos e con tra ta dos, a car ga
ho rá ria se rá de 20 a 40 ho ras se ma nais,
com re mu ne ra ção se rá de R$ 1.045 a R$ 6
mil.

As can di da tu ras po dem ser fei tas até 18
de ja nei ro de 2021, por meio do si te do Ins- 
ti tu to Le ga tus, me di an te pa ga men to de ta- 
xa de par ti ci pa ção de R$ 74,40 pa ra car gos
de ní vel fun da men tal, R$ 88,35 pa ra ní veis
téc ni co e mé dio, e R$ 97,65 pa ra ní vel su pe- 
ri or.

R$ 300 MILHÕES

Dicas para apostas na Mega da Virada

O PRÊMIO DESTE ANO ESTÁ ESTIMADO EM R$ 300 MILHÕES E DEVE SER O 4° MAIOR DA HISTÓRIA.

De zem bro é tem po de re no var es pe- 
ran ças e re ver me tas pa ra o ano que se
apro xi ma. Nes sa épo ca, as re so lu ções se
so mam a um so nho co mum: o de se jo de
fi car ri co. Até a pró xi ma quin ta-fei ra, às
17h, as apos tas pa ra a Me ga da Vi ra da po- 
dem ser fei tas. Nes te ano, o prê mio es tá
es ti ma do em R$ 300 mi lhões, e de ve ser o
4° mai or da his tó ria.

O pro fes sor de ma te má ti ca Hen ri que
de Fa ria ex pli ca que a quan ti da de de
apos tas, ao con trá rio do que mui tos acre- 
di tam, po de não ge rar mais chan ces de
acer tar. “Exis te uma cren ça po pu lar de
que o me lhor é fa zer vá ri os jo gos de seis
nú me ros, por que is so au men ta ria a pro- 
ba bi li da de de ga nhar, mas não é ver da de”,
afir ma.

Se gun do o pro fes sor, as chan ces de
acer tar são as mes mas ao fa zer um jo go de
se te nú me ros ou se te jo gos de seis nú me- 

ros. 
“Não tem van ta gem, só des van ta gem: a

per da de tem po”, ava lia, acres cen tan do
que o pre ço sal ta ria de R$ 4,50, va lor de
um jo go com seis nú me ros, pa ra R$ 31,50,
mon tan te pa ra se te nú me ros. A pro ba bi li- 
da de de ven cer com um jo go de se te nú- 
me ros é de 1 pa ra 50.063.860, ou se ja,
0,000002%. Com se te jo gos de seis nú me- 
ros, as chan ces são de 0,000014%.

So bre os in ves ti men tos pos sí veis com o
di nhei ro, o pro fes sor não acon se lha a
pou pan ça, já que o ren di men to é abai xo
da in fla ção. “Na prá ti ca, há per da de di- 
nhei ro, por que se des va lo ri za ao lon go do
tem po.” Ca so o prê mio fos se in ves ti do na
pou pan ça, o ren di men to men sal che ga ria
a R$ 360 mil. “Ho je em dia, a ta xa não é
mais fi xa. Es ta mos em um pe río do de ren- 
di men tos bai xos na pou pan ça, de 0,12%
ao mês”.

São Luís, quarta-feira, 30 de dezembro de 2020
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O Papão se reforçou com Cleitinho e Raí. Para primeiro duelo diante dos alagoanos, o
clube deve receber nos próximos dias um goleiro, um volante e dois laterais

PRÉ-NORDESTÃO

Moto retoma treinos
para enfrentar CSA-AL
DANIEL AMORIM

O
Mo to Club se re a pre sen tou 
pa ra ini ci ar os trei nos vi san- 
do às par ti das con tra o CSA-
AL, pe la fa se pre li mi nar da 

Co pa do Nor des te. Pa ra a pri mei ra 
par ti da di an te dos ala go a nos, que es tá 
mar ca da pa ra o dia cin co, o clu be de- 
ve re ce ber nos pró xi mos di as um go- 
lei ro, um vo lan te e dois la te rais. Lem- 
bran do que o Mo to pe diu adi a men to 
do jo go pa ra o dia 15, mas ain da não 
te ve re tor no da CBF.

Uma das no vi da des apre sen ta das 
foi o meia Clei ti nho, que de fen deu o 
Sam paio en tre as tem po ra das de 2010 
e 2017. Aos 30 anos, o atle ta es ta va no 
Ti mon dis pu tan do o Cam pe o na to Pi- 
aui en se, após pas sa gem pe lo Ju ven tu- 
de Sa mas. Ou tro jo ga dor co nhe ci do 
do fu te bol ma ra nhen se que che ga ao 
Mo to é Rai, que atua co mo la te ral es- 
quer do e meia. Com pas sa gens pe lo 
Sam paio em 2007, 2009 e 2015, o jo ga- 
dor es ta va no CRAC-GO, on de fez oi to 
jo gos.

O Mo to Club acer tou tam bém com 
o za guei ro Alis son, de 35 anos. Com 
pas sa gens pe lo pró prio Pa pão, o atle- 
ta de fen deu ain da São Jo sé e Im pe ra- 
triz no fu te bol ma ra nhen se. Ele es ta va 
no Ve ra nó po lis-RS. Ou tro que se apre- 
sen tou foi o meia Le nil son, de 37 
anos, re ve la do pe lo MAC e que es te ve 
no Pa pão em 2007 e 2016.

O za guei ro Wan der son foi con fir- 
ma do e es tá de vol ta ao Pa pão, on de 
atu ou em 2016 e 2018, ano que foi 
cam peão ma ra nhen se pe lo Ru bro-
Ne gro. Quem tam bém re tor na ao clu- 
be é o la te ral di rei to Di e go Re nan, 
atle ta bas tan te iden ti fi ca do com o 
Mo to, pois pas sou seis tem po ra das no

Gru po que ini ci ou os trei- 
nos:

O MEIA CLEITINHO ESTAVA NO TIMON DIPUSTANDO O CAMPEONATO PIAUIENSE

CT Pe rei ra dos San tos (2014 a 2019).
Do elen co que con cluiu a Sé rie D, 

no ve atle tas vol ta ram a trei nar nes ta 
se gun da-fei ra: os go lei ros Jo an der son 
e Sa mir; os la te rais es quer do Jeff Sil va 
e Gui lher me; o vo lan te Abu; além dos 
ata can tes Edre an, Hen ri que, An dre zi- 
nho e Gleydisson. Al guns atle tas da 
ba se tam bém es ta rão dis po ní veis.

Go lei ros:Jo an der son e Sa mir
La te rais:Gui lher me, Jeff Sil va e Di- 

e go Re nan
Za guei ros:Wan der son e Alis son
Vo lan te:Abu
Mei as:Clei ti nho, Rai e Le nil son
Ata can tes: Edre an, Hen ri que, An- 
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Maranhão Atlético Clube define presidente

CARLOS EDUARDO DIAS ALMEIDA FOI ACLAMADO PARA O PRINCIPAL CARGO DO CONSELHO DIRETOR DO QUADRICOLOR

Em reu nião re a li za da na noi te da
úl ti ma se gun da-fei ra (28), o Ma ra- 
nhão Atlé ti co Clu be de fi niu seu pre si- 
den te pa ra os pró xi mos dois anos. Ex-
di re tor de fu te bol do clu be, o ad vo ga- 
do Car los Edu ar do Di as Al mei da foi
acla ma do pa ra o prin ci pal car go do
Con se lho Di re tor do Qua dri co lor. O
vi ce-pre si den te se rá Antô nio Car los
Ta nus Fer rei ra, en quan to Car los Al- 
ber to Goi a bei ra Sou za te rá a fun ção
de di re tor fi nan cei ro.

A no va di re to ria to ma pos se nes ta
sex ta-fei ra (1°) e co man da rá o clu be
até 31 de de zem bro de 2022. O no vo
man da tá rio fa lou so bre um dos ob je- 
ti vos à fren te do MAC, que é re con du- 
zir o clu be à eli te do fu te bol ma ra- 
nhen se, após re bai xa men to na atu al
tem po ra da. “Sei do ta ma nho do de sa- 
fio, mas es pe ro que o tor ce dor ma- 

que a no es te ja re no va do em su as es- 
pe ran ças. Em bre ve, sai re mos do lu- 
gar que es ta mos pa ra gal gar o nos so
lu gar, que é na eli te do fu te bol ma ra- 
nhen se. É um no vo mo men to e eu es- 
pe ro es tar de cor po e al ma em buí do
pa ra ti rar o Ma ra nhão des sa si tu a- 
ção”, dis se Car los Edu ar do.

Na úl ti ma se ma na, já ha via si do de- 
ci di da a re con du ção dos mem bros do
con se lho de li be ra ti vo do clu be pa ra
um no vo man da to. A pre si dên cia se- 
gui rá com Car los Men des e o vi ce-pre- 
si den te con ti nu a rá sen do Fran ça Di- 
as. Em 2021, o Ma ra nhão Atlé ti co jo- 
ga rá a Sé rie B do Es ta du al, com o ob- 
je ti vo de re tor nar à eli te do fu te bol
ma ra nhen se. Após a de fi ni ção do pe- 
río do da dis pu ta, a di re to ria elei ta de- 
ve rá di vul gar o pla ne ja men to pa ra
par ti ci par da com pe ti ção.

Sei do ta ma nho do

de sa fio, mas es pe ro que

o tor ce dor ma que a no

es te ja re no va do em su as

es pe ran ças. Em bre ve,

sai re mos do lu gar que

es ta mos pa ra gal gar o

nos so lu gar, que é na

eli te do fu te bol

FÉRIAS

Verstappen e Piquet
estão em Santo Amaro

NELSINHO PIQUET E VERSTAPPEN COM GRUPO DE AMIGOS

O pi lo to ho lan dês Max Vers tap pen es tá pas san do fé ri- 
as em San to Ama ro, nos Len çóis Ma ra nhen ses. O pi lo to
da RBR es co lheu o Ma ra nhão pa ra pas sar o
fim de ano após fi car em ter cei ro lu gar na tem po ra da de
2020 da Fór mu la 1.

Em vá ri as fo tos di vul ga das nas re des so ci ais, Vers tap- 
pen apa re ce na re gião dos Len çóis Ma ra nhen ses com
um gru po de ami gos, in cluin do o pi lo to bra si lei ro Nel- 
son Pi quet Ju ni or, que atu al men te com pe te na Stock
Car, mas já dis pu tou du as tem po ra das da Fór mu la 1 en- 
tre 2005 e 2006. Nel si nho é fi lho do len dá rio cam peão da
Fór mu la 1, Nel son Pi quet.

Es sa é a se gun da vez que Nel si nho vi si ta San to Ama ro
nes ta mes ma épo ca do ano. Em 2019, ele es te ve no lo cal
e até cau sou uma bre ve con fu são por le var um ca chor ro
e boi as pa ra as la go as, al go que não é per mi ti do. O pi lo to
bra si lei ro Nel son Pi quet Ju ni or, que tem uma re si dên cia
em San to Ama ro.

Max Vers tap pen, de 23 anos, já dis pu tou seis tem po- 
ra das da Fór mu la 1 e ven ceu 10 cor ri das, com des ta que
pa ra o triun fo no GP do Bra sil em 2019.

SÃO PAULO X GRÊMIO

Pablo tem lesão 
deve ser desfalque

PABLO SENTIU A LESÃO MUSCULAR NA PARTIDA COM O FLU

Pa blo de ve des fal car o São Pau lo con tra o Grê mio, ho- 
je, quar ta-fei ra (30), às 21h30, no Mo rum bi, pe la par ti da
de vol ta da se mi fi nal da Co pa do Bra sil. O ata can te fez
exa mes e te ve de tec ta da uma le são no mús cu lo adu tor
da co xa es quer da.

Pa blo sen tiu o pro ble ma du ran te a vi tó ria por 2 a 1 so- 
bre o Flu mi nen se, no úl ti mo sá ba do, no Ma ra ca nã, e ini- 
ci ou tra ta men to no CT da Bar ra Fun da. Ele se quer par ti- 
ci pou do trei no da tar de da úl ti ma se gun da-fei ra, de re a- 
pre sen ta ção.

Além de Pa blo, Fer nan do Di niz não po de rá con tar
com Rei nal do (sus pen so por três ama re los). A op ção na- 
tu ral pa ra o seu lu gar é Léo. Por ou tro la do, Tchê Tchê
(des fal que na vi tó ria so bre o Flu mi nen se por sus pen- 
são) es tá à dis po si ção.

Uma vi tó ria do São Pau lo por dois gols de di fe ren ça
ga ran te uma va ga na fi nal da Co pa do Bra sil, de pois da
der ro ta por 1 a 0 em Por to Ale gre.

Ca so o Tri co lor pau lis ta ven ça por um gol de di fe ren- 
ça (1 a 0, 2 a 1, 3 a 2 e etc) a de ci são da va ga se rá nos pê- 
nal tis. Um em pa te clas si fi ca o Grê mio.

São Luís, quarta-feira, 30 de dezembro de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/
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Pierre Cardin morre
aos 98 anos

O
es ti lis ta fran cês Pi er re Car- 
din, que fez no me ven den- 
do rou pas de al ta qua li da de 
pa ra as mas sas e sua for tu na 

sen do o pri mei ro a ex plo rar o pró prio 
no me co mo uma mar ca pa ra co mer- 
ci a li zar des de car ros até per fu mes, 
mor reu nes ta ter ça-fei ra aos 98 anos.

No de cor rer de uma car rei ra de 
mais de 60 anos, Car din cau sou re pú- 
dio e ad mi ra ção de co le gas es ti lis tas 
de vi do ao seu ti no em pre sa ri al im pla- 
cá vel. Ele afir ma va ter er gui do seu im- 
pé rio co mer ci al sem nun ca ter pe di do 
em prés ti mos a um ban co.

Car din foi o pri mei ro de sig ner a 
ven der co le ções de rou pas em lo jas de 
de par ta men tos no fi nal dos anos 1950 
e o pri mei ro a en trar no ra mo dos li- 
cen ci a men tos de per fu mes, aces só ri- 
os e até ali men tos –ho je uma gran de 
fon te de lu cro pa ra mui tas gri fes.

“É a mes ma coi sa pa ra mim se es- 
tou fa zen do man gas ou per nas de me- 
sa”, dis se cer ta vez uma ci ta ção re ve- 
la do ra de seu si te.

Por di fí ceis que se jam de se ima gi- 
nar dé ca das mais tar de, cho co la tes 
Ar ma ni, ho téis Bul ga ri e ócu los de sol 
Guc ci se ba sei am to dos na per cep ção 
de Car din de que o gla mour de uma 
mar ca de mo da tem um po ten ci al de 
co mer ci a li za ção in fi ni to.

Ao lon go dos anos, seu no me es- 
tam pou lâ mi nas de bar be ar, uten sí li- 
os do més ti cos e aces só ri os vul ga res, 
co mo cu e cas bo xers ba ra tas.

Uma vez ele dis se que não se in co- 
mo da ria de ver su as ini ci ais PC em ro- 
los de pa pel hi gi ê ni co, e foi a ins pi ra- 
ção de um fras co de per fu me de apa- 
rên cia fá li ca.

PIERRE CARDIN TEVE MAIS DE 60 ANOS DE CARREIRA E FOI PIONEIRO EM MARCAS

REUTERS

Seus de tra to res o acu sa vam de des- 
truir o va lor de sua mar ca e a no ção de 
lu xo em ge ral, mas ele pa re cia es sen- 
ci al men te in di fe ren te às cri ti cas.

“Ti ve a in tui ção pa ra 

co mer ci a li zar meu 

no me”, dis se Car din ao 

jor nal ale mão 

Su ed deuts che Zei tung 

em 2007.

“Se rá que o di nhei ro es tra ga as 

idei as da pes soa? Não so nho nem um 
pou co com di nhei ro, mas en quan to 
es tou so nhan do, es tou ga nhan do di- 
nhei ro. Nun ca se tra tou de di nhei ro”.

Car din tam bém se aven tu rou além 
da mo da, com pran do o len dá rio res- 
tau ran te pa ri si en se Ma xim’s nos anos 
1980 e inau gu ran do ré pli cas do es ta-
be le ci men to em to do o mun do. Ele 
con quis tou  mais o in ves ti men to lan- 
çan do o Mi nim’s, uma re de de fast-fo-
od chi ques que re pro du zem a de co ra- 
ção tí pi ca da Bel le Épo que do res tau- 
ran te ori gi nal e ex clu si vo de Pa ris.

Seu im pé rio in clui per fu mes, ali- 
men tos, de se nho in dus tri al, imó veis, 
en tre te ni men to e até flo res fres cas.

“Sem pre ten tei ser di fe ren te, ser eu 
mes mo”, dis se Car din à Reu ters. “Se 
as pes so as gos tam dis so ou não, não é 
o que im por ta.”

GOTHAM CITY

Livro analisa animação do Batman

CRIADA EM 1992, BATMAN: A SÉRIE ANIMADA FOI EXIBIDA NO BRASIL EM 1994 PELO SBT/ALTEROSA

No li vro Bat man: A sé rie ani ma da –
Uma re vo lu ção dos he róis na TV
(Ama vis se), o jor na lis ta e crí ti co de ci- 
ne ma An dré Aze nha ana li sa a li ga ção
do ex pres si o nis mo ale mão e dos fil- 
mes noir com o de se nho ani ma do exi- 
bi do no Bra sil em 1994, pe lo SBT/Al- 
te ro sa. Com am pla pes qui sa vi su al, o
au tor de mons tra que a sé rie rein ven- 
tou as re fe rên ci as ori gi nais do Ho- 
mem-Mor ce go. Ado les cen te, An dré
Aze nha as sis tia a Bat man: A sé rie ani- 
ma da na TV. Adul to, de di cou a ela sua
dis ser ta ção de mes tra do no pro gra ma
de pós-gra du a ção em co mu ni ca ção
da Uni ver si da de Anhem bi Mo rum bi,
em São Pau lo. “Na mi nha opi nião, é a
me lhor trans po si ção au di o vi su al do
Bat man, em bo ra a sé rie não se ja pes- 
qui sa da ou fa la da co mo me re cia. Por
is so, quis dar es pa ço na mi nha pes- 
qui sa pa ra es se te ma”, ex pli ca o au tor,
de 40 anos. De ri va do da pes qui sa aca- 
dê mi ca de Aze nha so bre Bat man, o
noir e o ex pres si o nis mo, a pu bli ca ção,
se gun do o au tor, tam bém é vol ta da
pa ra fãs que quei ram co nhe cer me- 
lhor o per so na gem. Em 2016, ele lan- 
çou His tó ri as: Bat man e Su per man no

ci ne ma. “O noir e o ex pres si o nis mo
es tão pre sen tes em Bat man des de
sem pre, mas o ápi ce ocor re na ani ma- 
ção de 1992”, de fen de Aze nha. De
acor do com ele, a sé rie – ven ce do ra de
qua tro prê mi os Emmy – foi um mar co
do de se nho ani ma do de vi do à sua
téc ni ca e a su as re fe rên ci as ci ne ma to- 
grá fi cas. O ex pres si o nis mo ale mão,
mo vi men to sur gi do no iní cio do sé cu- 
lo 20, in flu en ci ou o ci ne ma na dé ca da
de 1920. De acor do com Aze nha, há
mar cas ex pres si o nis tas tan to na ori- 
gem de Bat man quan to no de sen vol- 
vi men to de Co rin ga. O vi lão mais fa- 
mo so de Gotham City é ins pi ra do no
fil me O ho mem que ri (1928), do di re- 
tor Paul Le ni, um dos prin ci pais ex po- 
en tes ex pres si o nis tas. O fil me noir
sur giu na dé ca da de 1940, com his tó- 
ri as de sus pen se en vol ven do de te ti ves
e mis té rio, ca rac te rís ti cas co muns de
Bat man, além da fi gu ra da mu lher fa- 
tal – mar ca da Mu lher-Ga to, ou tra vi lã
de Gotham City. O li vro de Aze nha
mos tra Bat man nos qua dri nhos, as
pri mei ras ver sões no ci ne ma e a tra je- 
tó ria do per so na gem até os anos 1990.
A di ver si da de de ini mi gos do he rói é

ou tro des ta que da sé rie. O au tor pro- 
cu ra mos trar a re la ção de Du as Ca ras,
Pin guim, Ho mem-Mor ce go, Mu lher-
Ga to e Ca ra de Bar ro com o ci ne ma
noir.

Aze nha elo gia Bat man: A sé rie ani- 
ma da por tra ba lhar os per so na gens
com pro fun di da de e tam bém in se rir
no vas fi gu ras no uni ver so de Gotham
City, co mo Ar le qui na, a na mo ra da do
Co rin ga. “Há epi só di os que a cri an ça- 
da ado ra, mas ou tros ren dem re fle- 
xões pro fun das, co mo a ex plo ra ção de
tra ba lho in fan til e re la ci o na men tos
abu si vos”, co men ta. Por ou tro la do,
Bat man: A sé rie ani ma da apos tou em
ino va ções nar ra ti vas, co mo ágeis mo- 
vi men tos de câ me ra e um de sign es-
pe ci al. “A pro du ção abriu mão de tra- 
ços des ne ces sá ri os, co mo aque les
que vo cê vê em de se nhos de Su per
Ami gos, X-Men ou Ho mem-Ara nha.
São tra ços crus, que dão flui dez e le ve-
za quan do o per so na gem se mo vi- 
men ta. Bat man, mui tas ve zes, pa re ce
flu tu ar. Is so tor nou a ani ma ção mais
or gâ ni ca”, afir ma o pes qui sa dor.

THE MAN DA LO RI AN

THE BOYS

SU PER NA TU RAL

CO BRA KAI

EMILY EM PA RIS

O GAM BI TO DA RAI NHA

A MÁ FIA DOS TI GRES (TI GER KING)

DARK

AR RE MES SO FI NAL

RE TROS PEC TI VA

Me lho res sé ri es de 2020
2020 se apro xi ma do fim e, co mo já é tra di ção, é ne- 

ces sá rio uma re tros pec ti va. Mas não pre ci sa mos re lem- 
brar to dos os mo ti vos pe los quais 2020 foi um pés si mo
ano. No Ome le te, pau sa mos pa ra re lem brar aque las
pro du ções que – ape sar de lan ça das no ano da pan de- 
mia – vi e ram pa ra aque cer nos sos co ra ções. Pa ra re lem- 
brar is so e mui to mais, con fi ra abai xo a nos sa lis ta das
sé ri es que mar ca ram 2020:

Lan ça da em ou tu bro, a 2ª tem po ra da de The Man da- 
lo ri an fez a ale gria dos fãs no en cer ra men to de 2020. O
no vo ano con ti nu ou mos tran do a jor na da de Man do e
Baby Yoda pe la ga lá xia, mas tor nou tu do ain da mais es- 
pe ci al tra zen do di ver sas re fe rên ci as de Star Wars, além
de per so na gens clás si cos e que ri dos pe los fãs. O se a son
fi na le, prin ci pal men te, foi mui to co me mo ra do e dei xou
o fu tu ro da pro du ção em aber to pa ra a 3ª tem po ra da.

Um ano após sua es tréia no Ama zon Pri me Vi deo, The
Boys fez bo ni to e trou xe uma tem po ra da ain da mais
san gren ta, crí ti ca e ma du ra. Con ti nu an do a sa ga de Billy
Bru to (Karl Ur ban), Hughie (Jack Quaid) e com pa nhia
pa ra der ru bar a Vought e os ma lig nos he róis d’Os Se te, a
sé rie apre sen tou uma his tó ria en vol ven te que man te ve
o pú bli co dis cu tin do se ma nal men te até sua ex plo si va
con clu são em ou tu bro. Sem dei xar de la do os mo men- 
tos bi zar ros e san gui no len tos, The Boys po ten ci a li zou
sua nar ra ti va com o equi lí brio en tre o de sen vol vi men to
na jor na da de ve lhos per so na gens e no vos ros tos – com
des ta que pa ra a ma lig na Tem pes ta (Aya Cash) – em um
en re do que sou be rir e de nun ci ar pro ble mas so ci ais
com o DNA ca rac te rís ti co da pro du ção.

Não há co mo ne gar que um dos mo men tos mais mar- 
can tes de 2020 foi o en cer ra men to da jor na da dos ir- 
mãos Win ches ter de Su per na tu ral. En cer ran do um ci clo
de mui to amor de fãs, Jen sen Ac kles e Ja red Pa da lec ki se
des pe di ram de pa peis que vi ve ram por 15 anos em uma
tem po ra da que ape sar de ter si do di vi si va cer ta men te fi- 
ca rá na me mó ria.

Lan ça da pri mei ro co mo uma sé rie ori gi nal do
YouTube e ago ra dis po ní vel na Net flix, Co bra Kai é um
bom exem plo de co mo re vi si tar obras do pas sa do de
uma for ma que fa ça sen ti do nos tem pos atu ais. Lon ge
de ser ape nas uma “nos tal gia pe la nos tal gia”, a sé rie to ca
em te mas in te res san tes dos fil mes ori gi nais e pro põe
uma dis cus são so bre o quan to é im por tan te não ro man- 
ti zar tan to o pas sa do – tu do is so de mo do di ver ti do e
com bo as ce nas de lu ta. Não ti nha co mo não mar car
2020.

Em um ano tão di fí cil quan to 2020, não é de se sur pre- 
en der que uma sé rie co mo Emily em Pa ris es te ja en tre
os des ta ques. Es que ça a ideia de gran des dis cus sões –
ou até mui ta co e rên cia. A ideia aqui é ape nas acom pa- 
nhar a per so na gem de Lily Col lins em sua jor na da pa ra
co me çar a tra ba lhar em Pa ris. A pro du ção da Net flix é le- 
ve, di ver ti da e meio bo bi nha, mas caiu co mo uma lu va
em tem pos tão den sos.

Um dos mai o res su ces sos de 2020, O Gam bi to da Rai- 
nha foi a pro du ção que ga nhou to dos os mem bros da fa- 
mí lia e reu niu to do mun do pa ra con fe rir a his tó ria de
Beth Har mon (Anya Taylor Joy), uma me ni na pro dí gio
do xa drez que li da com ví ci os en quan to de sen vol ve uma
car rei ra in ve já vel no es por te. Ba se a da no li vro de Wal ter
Te vis, a pro du ção da Net flix se tor nou a mi nis sé rie ro tei- 
ri za da mais as sis ti da da pla ta for ma, além de ter ge ra do
um au men to de 250% no in te res se de ta bu lei ros de xa- 
drez em si tes on li ne.

É cu ri o so que uma das sé ri es de 2020 que mais car re- 
ga re vi ra vol tas se ja o do cu men tá rio A Má fia dos Ti gres.
Lan ça da com o tí tu lo ori gi nal de Ti ger King, a sé rie
acom pa nha o bi zar ro co ti di a no Joe Exo tic, o do no de
um zo o ló gi co de ti gres que ser ve co mo pon to de par ti da
pa ra uma his tó ria que en vol ve cul tos, can di da tu ras à
pre si dên cia e cri mes sem so lu ção. Com uma his tó ria
sin gu lar, que por ve zes bei ra o gro tes co, a pro du ção se
tor nou um fenô me no mun di al a pon to de fa zer a Net flix
reu nir al guns dos par ti ci pan tes em um epi só dio es pe ci- 
al con du zi do por Jo el McHa le (Community).

Com fa ma de “pro du ção mais com ple xa da Net flix”, a
sé rie ale mã Dark che gou à sua ter cei ra e úl ti ma tem po- 
ra da em 2020. Com uma gran de ex pec ta ti va e mui tos
mis té ri os a re sol ver, o se ri a do fez bo ni to ao en tre gar
uma con clu são mais do que sa tis fa tó ria que fez jus aos
anos em que em ba ra lhou nos sas men tes em bus ca de
pis tas e te o ri as.

Sé rie do cu men tal da ESPN, Ar re mes so Fi nal se mos- 
trou uma das mais va li o sas adi ções ao ca tá lo go da Net- 
flix em 2020. Ao lon go de seus 10 epi só di os, a pro du ção
acom pa nhou si mul ta ne a men te o úl ti mo cam pe o na to
da NBA dis pu ta do pe los Chi ca go Bulls de Mi cha el Jor- 
dan e to da a jor na da do ti me des de a es treia do as tro até
aque le mo men to. Mais do que do cu men tar os anos de
gló ria de um dos mai o res atle tas da his tó ria, a sé rie con- 
quis ta por sua nar ra ti va emo ci o nan te e ele tri zan te que
faz com que o es pec ta dor vi bre com lan ces ocor ri dos há
mais de 30 anos.

São Luís, quarta-feira, 30 de dezembro de 2020

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

