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APARTE       Transparentes         BASTIDORES
TER 30.12.2020

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

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

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

O ano do descalabro de 2020 acabou. A pandemia continua tão alta 
quanto nos meses de seu pico no Brasil. A mortandade de 1.111, por dia, 
fica com a herança maldita da convid19 no penúltimo dia do ano velho.

Auxílio acabou e emergência ficou 

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

Terminal rodoviário de São Luís tem 
aumento do fluxo em 30% no Réveillon 

O governador Flávio Dino anunciou que o deputado federal Márcio Jerry 
assumirá a Secretaria de Cidades (Secid); o deputado federal Rubens Jr. 

será o secretário de Comunicação e Articulação Política (Secap); Rodrigo 
Lago será secretário de Agricultura Familiar e Júlio Mendonça assumirá 

a presidência da Agência de Pesquisa Agropecuária (Agerp) “Essas são as 
primeiras mudanças de um processo de ajustes que irá se estender pelos 

próximos 30 dias. Manteremos o eixo principal: coesão política e dedicação 
no cumprimento de metas em 2021”, assegurou o governador. 

 PÁGINA  3

Flávio Dino  começa 
reforma do secretariado 

O fluxo de passageiros entre Natal e ano novo aumenta consideravelmente 
e gradualmente, tendo picos de movimentação de acordo com a data.  

PÁGINA 9

Saiba o que vai funcionar no feriado do dia 1º
PÁGINA 9

BARBÁRIE : Criança é 
enterrada viva por

 parentes em Turiaçu

 Prazo para sacar 
FGTS pelo Caixa Tem

termina hoje
PÁGINA 9

PÁGINA 9

Time do Imperatriz 
fica sem  presidente 

e com dívida 

PÁGINA 12

SEM ALGOMERAÇÃO:  Máquina de descascaralho 
comemora  35 anos  como live  hoje

 Festa para Iemanjá no Olho D’água 
será transmitida pelo Youtube PÁGINA 12

Sem música, queima 
de fogos terá vários 

pontos na ilha

CORONAVÍRUS
Vacinação pode 
começar 20 de

 janeiro no Brasil

Sequela:  estudo 
afirma que vírus 

pode diminuir pênis

PÁGINA 2

PÁGINA 2

PÁGINA 11

Donos de veículos não vão 
pagar Seguro DPVAT em 2021

 PÁGINA 8

Prefeito Edivaldo entrega urbanização da região da Fonte do Bispo
Local antes degradado, agora dispõe de fonte luminosa interativa, praças, área para prática esportiva, de vivência, 

novo terminal de transporte urbano, entre outras melhorias estruturais. PÁGINA 6

PÁGINA 12
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A equipe do emedebista evita tratar o deputado como candidato a presidência da
Câmara Federal, apesar do anúncio feito na semana passada por Maia

CONGRESSO

As dificuldades de
Baleia com a esquerda

U
m dia de pois de se reu nir
com par ti dos de es quer da e
de mons trar oti mis mo
quan to à ade são das le gen- 

das à sua pro vá vel can di da tu ra pa ra a
Pre si dên cia da Câ ma ra, o de pu ta do
Ba leia Ros si (MDB-SP) ado tou uma
pos tu ra mais co me di da e, ago ra, vai
es pe rar a ofi ci a li za ção do apoio da
opo si ção an tes de ini ci ar a sua cam- 
pa nha pa ra subs ti tuir Ro dri go Maia
(DEM-RJ).A equi pe do eme de bis ta
evi ta tra tar o de pu ta do co mo can di- 
da to, ape sar do anún cio fei to na se- 
ma na pas sa da por Maia de que Ba leia
é a sua es co lha pa ra con cor rer à che fia
da Ca sa en tre 2021 e 2022. A cau te la
de ve-se pe lo fa to de PT, PSB, PC doB e
PDT ain da co gi ta rem a ideia de lan çar
um no me da es quer da pa ra a dis pu ta.
Ba leia, por tan to, quer evi tar o cons- 
tran gi men to de con fir mar que a sua
can di da tu ra te rá a con tri bui ção da
opo si ção e de pois ser sur pre en di do
com o anún cio de um ter cei ro de pu- 
ta do pa ra con cor rer à Câ ma ra.

Por mais que fa çam par te do blo co
de par ti dos que pro me teu apoi ar o
de pu ta do do MDB nas elei ções pa ra a
Me sa Di re to ra da Ca sa em fe ve rei ro,
PT, PSB, PC doB e PDT só es tão nes se
bar co pa ra fa zer opo si ção a Arthur Li- 
ra (PP-AL), que tem o apoio do pre si- 
den te Jair Bol so na ro e da ba se do go- 
ver no na Câ ma ra. A ali an ça, cir cuns- 
tan ci al, nem de lon ge ocor re por que
as le gen das con cor dam com as pau- 
tas de Ba leia pa ra o Con gres so Na ci o- 
nal. Par la men ta res do cam po pro- 
gres sis ta re co nhe cem que a di ver gên- 

cia ide o ló gi ca e po lí ti co-par ti dá ria
en tre a opo si ção e as de mais si glas do
blo co pró-Ba leia, em sua mai o ria de
cen tro e cen tro-di rei ta (DEM, MDB,
PSDB, PSL, Ci da da nia, PV e Re de), é o
que mais pe sa pa ra a opo si ção con fir- 
mar lo go o apoio ao eme de bis ta. A
mai or re sis tên cia é do PT, que, on tem,
reu niu a sua ban ca da na Câ ma ra, de
53 par la men ta res, pa ra pon de rar qual
se rá a ori en ta ção do par ti do. Não
hou ve con sen so so bre co mo o par ti do
se com por ta rá nas elei ções, mas é for- 
te o ape lo pa ra que a opo si ção te nha o
seu can di da to. “As nos sas pau tas são
mui to di fe ren tes, tan to no que se re fe- 
re à eco no mia quan to no mo do de en- 
xer gar o pro ces so de mo crá ti co. Nós
que re mos a ga ran tia que o pró xi mo
pre si den te vai co lo car o im pe a ch- 
ment de Bol so na ro em vo ta ção, al go
que o Maia não fez. So mos con tra pri- 
va ti za ções, a tal re for ma ad mi nis tra ti- 
va, que ti ra di rei tos dos ser vi do res, e a
re for ma tra ba lhis ta. De fen de mos o
au men to re al do sa lá rio mí ni mo a ca- 
da ano e uma re for ma tri bu tá ria que
ta xe gran des for tu nas e lu cros e di vi- 
den dos das gran des em pre sas. Por is- 
so, de fen de mos um no me da es quer- 
da, até pa ra am pli ar o de ba te”, dis se o
vi ce-lí der do PT na Câ ma ra, Ro gé rio
Cor reia (MG). Se gun do ele, o pla no de
der ro tar o can di da to de Bol so na ro
não en fra que ce ca so a opo si ção apre- 
sen te um de pu ta do pa ra as elei ções. A
es quer da en ten de que os 122 vo tos de
PT, PSB, PC doB e PDT se rão de Ba leia,
ou de um even tu al de pu ta do da opo- 
si ção. Por tan to, se o eme de bis ta não

ti ver os 257 vo tos ne ces sá ri os pa ra ga- 
nhar no pri mei ro tur no, te rá no se-
gun do tur no, quan do a es quer da de ve
vo tar em pe so ne le. Na pró xi ma se- 
gun da-fei ra, o PT te rá ou tra reu nião.
“En ten de mos que é ne ces sá rio fa zer
uma união po lí ti ca e um acor do prá ti- 
co pa ra der ro tar Bol so na ro e, as sim,
ga ran tir a efi ci ên cia do pro ces so de- 
mo crá ti co a ma nu ten ção da in de pen- 
dên cia do Le gis la ti vo. Mas a es quer da
não quer per der a sua iden ti da de. Co-
bra re mos a fis ca li za ção dos atos do
Exe cu ti vo e que as Co mis sões Par la-
men ta res de Inqué ri to (CPIs) não se- 
jam blo que a das”, re for çou o de pu ta- 
do Pau lo Pi men ta (PT-RS). A in de ci- 
são da es quer da em de cla rar apoio a
Ba leia é al go que Arthur Li ra quer ten-
tar ti rar pro vei to. Mes mo com o com- 
pro mis so for mal dos par ti dos em vo- 
tar no eme de bis ta, o can di da to de
Bol so na ro afir ma que nem to da a
ban ca da se gui rá a ori en ta ção. É nes-
ses vo tos dis si den tes que ele apos ta
que po de ven cer a elei ção. “Ho je, é
cla ra a po si ção de di vi são in ter na do
PSB, te mos mai o ria no PSB. Te mos
gran de par te dos de pu ta dos do PDT.
Te mos de pu ta dos do PT. Te mos mais
da me ta de dos de pu ta dos do PSDB.
Te mos gran de mai o ria no DEM. E te- 
mos a mai o ria es ma ga do ra do PSL. Os
lí de res anun ci a ram o blo co sem con-
sul tar os seus de pu ta dos, e na Câ ma ra
não se faz blo co den tro do par ti do
nem de lí der par ti dá rio. Pa ra fa zer
par te do blo co, tem que ter 50% da
ban ca da mais um au to ri zan do o lí der
a for mar o blo co”, afir mou Li ra.

AJUDA

Brasileiros em missão de paz caem 72%

AS DECLARAÇÕES MOSTRAM A EXISTÊNCIA DE UM CONSENSO EM TORNO DA IMPORTÂNCIA PARA O PAÍS E PARA AS FORÇAS ARMADAS 

Bra sil vai ter mi nar o ano de 2020
com 77 ho mens em oi to for ças de paz
das Na ções Uni das. É o me nor nú me- 
ro de mi li ta res em mis sões de paz des- 
de que 51 ho mens da Po lí cia do Exér- 
ci to che ga ram ao Ti mor Les te em
1999. A par ti ci pa ção bra si lei ra caiu
72% com a re ti ra da de 200 ho mens
que ser vi am na fra ga ta In de pen dên- 
cia na for ça de paz ma rí ti ma do Lí ba- 
no, a Uni fil, ocor ri da em 2 de de zem- 
bro. O Mi nis té rio da De fe sa e a ges tão
do go ver no de Jair Bol so na ro ne gam
que a re du ção se ja uma mu dan ça de
po lí ti ca do País, as so ci a da à ges tão do
atu al chan ce ler Er nes to Araú jo e ale- 
gam que a de ci são de dei xar a Uni fil
foi to ma da em 2019, por mo ti vos ope- 
ra ci o nais, lo gís ti cos e es tra té gi cos, re- 
la ti vos ao Atlân ti co Sul. A atu al ges tão
tam bém não es ta be le ceu pla nos pa ra
par ti ci par de ne nhu ma ou tra for ça de
paz. A De fe sa ain da afir ma que o País
man tém seu com pro mis so com o sis- 
te ma de paz da ONU. A fal ta da par ti- 
ci pa ção do País com con tin gen tes
con tras ta com a po lí ti ca de dois vi zi- 
nhos: o Uru guai e a Ar gen ti na. Es ta úl- 
ti ma man tém tro pa na for ça de paz no
Chi pre, ao la do do Rei no Uni do e da
Es lo vá quia. É em Chi pre que o Bra sil
man tém seu úl ti mo ho mem que faz

par te de um con tin gen te – na ilha do
Me di ter râ neo, um ca pi tão do Exér ci to
atua agre ga do à tro pa ar gen ti na na
for ça de paz da ilha di vi di da en tre a
co mu ni da de gre ga e a tur ca. O Bra sil
man tém ali tam bém um ob ser va dor
mi li tar. O ma jor Fer nan do Fer rei ra
Ma nhães es te ve lá em 2018. O bra si- 
lei ro fez par te do Es ta do-Mai or da
mis são. “O ní vel de ten são ali é mui to
bai xo. A gen te sen te uma se gu ran ça
mui to gran de no país. Eu cos tu ma va
brin car que ti nha uma sen sa ção de
in se gu ran ça mai or no Rio do que lá”,
dis se. O ma jor ex pli ca que re gis tra va
ape nas pro vo ca ções en tre as du as for- 
ças ar ma das. A mai o ria dos in ci den tes
ali era cau sa do por ci vis que en tra vam
na zo na neu tra. “A mis são es tá há qua- 
se 50 anos e a paz não che gou ain da.”

Ou tro vi zi nho do Bra sil, o Uru guai,
man tém um ba ta lhão com 906 ho- 
mens na Mo nus co, a for ça de paz que
atua na Re pú bli ca De mo crá ti ca do
Con go (RDC). Co man da da por um ge- 
ne ral bra si lei ro – Ri car do Au gus to
Fer rei ra Cos ta Ne ves -, a Mo nus co
abri ga ho je 21 bra si lei ros, a mai o ria é
for ma da por um gru po de ins tru to res
de guer ra na sel va que es tão trei nan- 
do o exér ci to da RDC. Tra ta-se de uma
das for ças com mai or pre sen ça de

bra si lei ros no ex te ri or. Já o Uru guai
man tém ain da ou tros 210 mi li ta res na
Un dof, a for ça de paz man ti da pe la
ONU nas co li nas de Go lã, en tre Sí ria e
Is ra el. O Bra sil tem 22 mi li ta res na
Uni fil, no Lí ba no, mas es se nú me ro
de ve di mi nuir quan do o País dei xar o
co man do da for ça, que de ve ser as su- 
mi do pe la Ale ma nha em ja nei ro.
Abai xo da Uni fil, a for ça de paz que
con ta com mais bra si lei ros, se gun do
da dos da ONU, é a man ti da pe la or ga- 
ni za ção no Su dão do Sul, a Un miss.
Tan to lá quan to no Lí ba no, os bra si lei- 
ros es tão lá des de 2011. Atu al men te,
13 mi li ta res e po li ci ais bra si lei ros es- 
tão no país afri ca no – ha via 24 no co- 
me ço do ano.

O co ro nel Taylor de Car va lho Ne to
era um dos 14,9 mil mi li ta res de 63
paí ses que es ta vam na Un miss em ja- 
nei ro. Ali pre sen ci ou três com ba tes
en tre in te gran tes das for ças do go ver- 
no e gru pos ar ma dos que atu am na
re gião.  Ain da na Áfri ca, o Bra sil man- 
tém no ve mi li ta res na Mi nur so, a for- 
ça de paz do Sa a ra Oci den tal, e ou tros
se te na Mi nur ca, a for ça que atua na
Re pú bli ca Cen tro-Afri ca na. O co ro nel
Ro dri go San tos Bou e ri, que es te ve na
for ça, des cre ve a si tu a ção en fren ta da
pe los bra si lei ros no país. 

NOVEMBRO

Contas públicas fecham
com déficit de R$ 18,1  bi

As con tas pú bli cas fe cha ram no vem bro com sal do
ne ga ti vo. O se tor pú bli co con so li da do, for ma do por
União, Es ta dos e mu ni cí pi os, apre sen tou dé fi cit pri má- 
rio de R$ 18,140 bi lhões. É o mai or re sul ta do ne ga ti vo
pa ra o mês des de no vem bro de 2016, R$ 39,141 bi lhões.
As es ta tís ti cas fis cais fo ram di vul ga das ho je (30) pe lo
Ban co Cen tral (BC).

Em no vem bro de 2019, o dé fi cit pri má rio foi me nor:
R$ 15,312 bi lhões. O re sul ta do pri má rio é for ma do pe las
des pe sas me nos as re cei tas, sem con si de rar os gas tos
com ju ros da dí vi da pú bli ca.

De acor do com o che fe do De par ta men to de Es ta tís ti- 
cas do BC, Fer nan do Ro cha, a re to ma da da ati vi da de
econô mi ca tem es ti mu la do o cres ci men to da ar re ca da- 
ção de tri bu tos pe lo go ver no fe de ral. Além dis so, as re- 
cei tas do go ver no es tão au men tan do com o fim das me- 
di das de adi a men to no pa ga men to de im pos tos.

“Há au men to de ar re ca da ção em fun ção da re to ma da
da ati vi da de econô mi ca nos úl ti mos me ses e tam bém
pe lo fim das me di das ex cep ci o nais de di fe ri men to de
im pos tos. Por ou tro la do, as des pe sas ex tra or di ná ri as
pa ra com ba ter a pan de mia e seus efei tos e econô mi cos
e so ci ais es tão se re du zin do”, dis se.

No Go ver no Cen tral (Pre vi dên cia, Ban co Cen tral e Te- 
sou ro Na ci o nal), o dé fi cit fi cou em R$ 20,394  bi lhões,
em no vem bro. Os es ta dos e mu ni cí pi os con ti nu a ram a
apre sen tar su pe rá vit pri má rio que che gou a R$ 1,175 bi- 
lhão e R$ 1,165 bi lhão, res pec ti va men te, no mês pas sa- 
do.

De acor do com Ro cha, es ta dos e mu ni cí pi os tam bém
ti ve ram o re sul ta do in flu en ci a do pe la re to ma da da ati vi- 
da de econô mi ca, com con se quen te au men to das re cei- 
tas tri bu tá ri as, co mo com o Im pos to so bre Cir cu la ção
de Mer ca do ri as e Ser vi ços. Já as em pre sas es ta tais apre- 
sen ta ram dé fi cit de R$ 87 mi lhões, em no vem bro.

Até no vem bro, o dé fi cit pri má rio acu mu la do do se tor
pú bli co con so li da do es ta va em R$ 651,113 bi lhões, con- 
tra R$ 48,359 bi lhões nos 11 me ses de 20119. No acu mu- 
la do de 12 me ses até no vem bro, o dé fi cit pri má rio fi cou
em R$ 664,626 bi lhões, re pre sen tan do 8,93% do Pro du to
In ter no Bru to (PIB), so ma de to dos os bens e ser vi ços
pro du zi dos no país.

Se gun do Ro cha, o re sul ta do acu mu la do re fle te os
efei tos dos gas tos ex tra or di ná ri os de en fren ta men to à
cri se ge ra da pe la pan de mia de co vid-19, ao lon go des te
ano.

STF

Nova inelegibilidade fica
para eleições de 2022

MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL GILMAR MENDES

O mi nis tro Gil mar Men des, do Su pre mo Tri bu nal Fe- 
de ral (STF), con ce deu li mi nar pa ra que o no vo en ten di- 
men to do Tri bu nal Su pe ri or Elei to ral (TSE) so bre ine le- 
gi bi li da de não se ja apli ca do nas elei ções mu ni ci pais
des te ano, pas san do a va ler ape nas a par tir de 2022.

A de ci são, ex pe di da no úl ti mo dia 17 em uma ação
apre sen ta da pe lo Pro gres sis tas (PP), foi di vul ga da nes ta
ter ça-fei ra, 29, pe la Cor te. No des pa cho, o mi nis tro ob- 
ser vou que mu dan ças de ju ris pru dên ci as elei to rais no
cur so do plei to ou lo go após seu en cer ra men to não de- 
vem ser ime di a ta men te apli ca das, con for me pre vê o
prin cí pio da an te ri o ri da de elei to ral de ter mi na do em
2012 pe lo pró prio Su pre mo.

Com a con si de ra ção, o mi nis tro re cha çou os ar gu- 
men tos apre sen ta dos pe lo pre si den te do TSE, mi nis tro
Luís Ro ber to Bar ro so, pa ra de fen der que não hou ve uma
vi ra da ju ris pru den ci al no no vo en ten di men to da Cor te,
ape nas uma ‘ori en ta ção ple ná ria’.

Em no vem bro, o Tri bu nal Su pe ri or Elei to ral de ci diu
que, quan do um can di da to re cor re con tra uma con de- 
na ção, a sen ten ça pa ra cas sa ção de re gis tro, afas ta men- 
to ou per da de man da to fi ca sus pen sa até o jul ga men to
de mé ri to da ape la ção, mas a san ção da ine le gi bi li da de é
man ti da.

“A “ori en ta ção ple ná ria” do TSE se mos tra in for ma da
de ine di tis mo”, es cre veu Gil mar Men des. “Há, sim, uma
mo di fi ca ção na ju ris pru dên cia elei to ral, pe la via da no- 
va in ter pre ta ção con fe ri da ao Có di go Elei to ral”, acres- 
cen tou.

A li mi nar se rá sub me ti da ao ple ná rio do Su pre mo,
mas jul ga men to ain da não tem da ta de fi ni da.

São Luís, quinta-feira, 31 de dezembro de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/
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É um inicio de um processo de ajustes que irá se estender pelos próximos 30 dias com o
eixo principal: coesão política, dedicação e metas em 2021, assegurou o governador

Ci da des

Pro po si ções im por tan tes

REFORMA NO GOVERNO

Dino faz primeiras
mudanças na equipe

N
es ta quar ta-fei ra (30) o go- 
ver na dor Flá vio Di no anun- 
ci ou que o de pu ta do fe de ral
Már cio Jerry as su mi rá a Se- 

cre ta ria de Ci da des (Se cid); o de pu ta- 
do fe de ral Ru bens Jr. se rá o se cre tá rio
de Co mu ni ca ção e Ar ti cu la ção Po lí ti- 
ca (Se cap); Ro dri go La go se rá se cre tá- 
rio de Agri cul tu ra Fa mi li ar e Jú lio
Men don ça as su mi rá a pre si dên cia da
Agên cia de Pes qui sa Agro pe cuá ria
(Agerp) “Es sas são as pri mei ras mu- 
dan ças de um pro ces so de ajus tes que
irá se es ten der pe los pró xi mos 30 di as.
Man te re mos o ei xo prin ci pal: co e são
po lí ti ca e de di ca ção no cum pri men to
de me tas em 2021”, as se gu rou o go- 
ver na dor. Pa ra o se cre tá rio da Ca sa
Ci vil, Mar ce lo Ta va res, as mu dan ças
pos si bi li tam que o ano de 2021 ini cie
com to do di na mis mo. “É uma equi pe
com no mes co nhe ci dos, o Ma ra nhão
vai ga nhar mui to com as in di ca ções
fei tas pe lo go ver na dor, por que são
pes so as ex pe ri en tes. Te nho a con vic- 
ção de que aju da rão mui to o nos so
tra ba lho”, pon tu ou o se cre tá rio-che fe
da Ca sa Ci vil.

O de pu ta do Ru bens Jr., que ago ra
as su me a Se cre ta ria de Co mu ni ca ção
e Ar ti cu la ção Po lí ti ca (Se cap), des ta- 
cou que da rá con ti nui da de ao que já
vem sen do fei to na se cre ta ria, que es- 
te ve sob co man do do se cre tá rio Ro- 
dri go La go nos úl ti mos anos. “Da re- 
mos con ti nui da de à ar ti cu la ção po lí- 
ti ca que o go ver na dor vem fa zen do
com os ato res po lí ti cos, so ci ais e com
o po vo. O diá lo go com o po vo e com
os seus re pre sen tan tes tem que an dar
la do a la do com o êxi to da ges tão”,
dis se o de pu ta do ao res sal tar que es- 

sas são mu dan ças nor mais, da ro ti na
ad mi nis tra ti va.

“Me sin to hon ra do em re tor nar a
in te grar o ti me do go ver na dor Flá vio
Di no por que es se é um go ver no que
me lho ra a vi da das pes so as e o de sa fio
é con ti nu ar tra ba lhan do, com to da a
de di ca ção e em pe nho”, fri sou Ru bens
. Ga ran tir o sus ten to das pes so as que
mo ram no cam po e ao mes mo tem po
abas te cer as ci da des com co mi da por
meio da se gu ran ça ali men tar. Es sa é
uma das mis sões des ta ca das pe lo se- 
cre tá rio Ro dri go La go, ago ra à fren te
da Se cre ta ria de Agri cul tu ra Fa mi li ar
(SAF). Cri a da em 2015 pe lo go ver na- 
dor Flá vio Di no pa ra co or de nar e de- 
sen vol ver a po lí ti ca de in cen ti vo e as- 
sis tên cia à pro du ção agrí co la fa mi li ar,
a SAF de sen vol ve um tra ba lho es tra té- 
gi co pa ra a im ple men ta ção do pla no
de ações de com ba te às de si gual da- 
des so ci ais no es ta do, um dos prin ci- 
pais com pro mis sos do Go ver no do
com a po pu la ção do Ma ra nhão.

“Es tou mui to fe liz por as su mir es sa
se cre ta ria que é im por tan te por fo- 
men tar a ge ra ção de em pre go e ren da
no Ma ra nhão e ga ran tir se gu ran ça ali- 
men tar, uma vez que, quan do o cam- 
po não pro duz, a ci da de não jan ta. Es- 
sa é uma li ção an ti ga e a Agri cul tu ra
Fa mi li ar per mi te que no mo men to de
ele va da cri se econô mi ca em que o
Bra sil atra ves sa ha ja a ga ran tia do sus- 
ten to das fa mí li as. Es sa é mais uma
mis são que me é con fi a da e que as su- 
mi rei com to da de di ca ção”, dis se Ro- 
dri go La go, que já es te ve à fren te das
se cre ta ri as de Trans pa rên cia, Ca sa Ci- 
vil, Co mu ni ca ção e Ar ti cu la ção Po lí ti- 
ca, da Com pa nhia Ma ra nhen se de

Gás (Gas mar) e ago ra da Se cre ta ria de
Agri cul tu ra Fa mi li ar.

Pa ra o de pu ta do Már cio Jerry o iní- 
cio do ano apon ta o pla ne ja men to pa- 
ra os dois pró xi mos anos e é um mo- 
men to im por tan te de or ga ni za ção do
le ga do do Go ver no Flá vio Di no. “São
anos de mui tas mu dan ças, trans for-
ma ções e cons tru ção de um Ma ra- 
nhão me lhor pa ra to dos. Ma ni fes to
mi nha ale gria em po der vol tar a in te- 
grar o go ver no aten den do à con vo ca- 
ção do go ver na dor Flá vio Di no”, dis se
o de pu ta do Már cio Jerry, que se rá se- 
cre tá rio de Ci da des.

Pa ra ele, a atu a ção ex pres si va no
Câ ma ra dos De pu ta dos nos úl ti mos
dois anos foi uma ex pe ri ên cia en ri-
que ce do ra e de mui to apren di za do.
“Apren di mui to co mo de pu ta do fe de- 
ral. Exer ci o man da to até ago ra com
mui ta de ter mi na ção, de di ca ção, pai- 
xão e ten do um olhar so bre o Bra sil e
so bre o Ma ra nhão mais apri mo ra do”,
res sal tou Már cio Jerry, elei to por dois
anos me lhor de pu ta do ma ra nhen se,
pe lo Con gres so em Fo co.

“Cum prin do bem o pa pel de de pu-
ta do fe de ral, ago ra vol to com a con vo- 
ca ção fei ta pe lo go ver na dor pa ra a Se-
cre ta ria de Ci da des com o ob je ti vo de
to car o con jun to de ações, obras e re a- 
li za ções do go ver no, re for çan do o ca-
rá ter de trans for ma ção es tru tu ral que
faz o go ver na dor Flá vio Di no no Ma- 
ra nhão”, pon tu ou o de pu ta do, que es- 
te ve à fren te da Se cre ta ria de Co mu ni- 
ca ção e Ar ti cu la ção Po lí ti ca (Se cap)
nos três pri mei ros anos do man da to
do go ver na dor Flá vio Di no.

BALANÇO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Pelo 2º ano, Yglésio é o deputado mais atuante

PELO SEGUNDO ANO CONSECUTIVO, O PARLAMENTAR MAIS ATUANTE DA CASA DO POVO

De acor do com um le van ta men to
fei to pe lo por tal Fo lha do Ma ra nhão,
com ba se em da dos dis po ní veis no
Sis te ma de Apoio ao Pro ces so Le gis la- 
ti vo – SA PL, da As sem bleia Le gis la ti va
do Ma ra nhão, o de pu ta do es ta du al
Yglésio Moyses (PROS) é, pe lo se gun- 
do ano con se cu ti vo, o par la men tar
mais atu an te da Ca sa do Po vo.

O de pu ta do, que tem 100% de pre- 
sen ça em Ses sões Ple ná ri as na Ale ma,
apre sen tou exa tas 532 pro po si ções
es te ano. Den tre elas, es tão 60 pro je- 
tos de lei, 5 pro je tos de re so lu ção le- 
gis la ti va, 75 re que ri men tos, 54 mo- 
ções e 338 in di ca ções. Atrás do de pu- 
ta do, es tão os par la men ta res Du ar te
Jr., em se gun do lu gar, com 348 pro po- 
si ções, e Wel ling ton do Cur so, em ter- 
cei ro, com 219, com os quais com põe
o pó dio.

Em 2019, o de pu ta do do PROS tam- 
bém es te ve na pri mei ra co lo ca ção,
mas com um nú me ro um pou co mai- 
or: 542 pro po si ções apre sen ta das.

Com o nú me ro da pro du ção atu al, o
par la men tar che ga ao fim de 2020
com um to tal de 1074 pro po si ções,
sen do ain da o mais pro du ti vo da le- 
gis la tu ra.

“Es tar em pri mei ro lu gar no ran- 
king dos de pu ta dos mais atu an tes do
Ma ra nhão é a re pre sen ta ção do nos so
es for ço e do nos so tra ba lho pe las pes- 
so as, ain da mais em um ano em que
as di fi cul da des es ti ve ram e es tão aí
pa ra atra pa lhar, mas con se gui mos is- 
so com mui ta lu ta! “, ex cla mou o de- 
pu ta do. “Com a pan de mia afe tan do a
vi da de to dos, tra ba lha mos ain da
mais pa ra ame ni zar as per das, es tan- 
do ao la do de quem mais pre ci sa”,
con cluiu.

Co mo res sal tou o de pu ta do, boa
par te de sua atu a ção, es te ano, foi em
prol da saú de, sen do o com ba te à co- 
vid-19 o seu mai or fo co. Is so por que,
das 532 pro po si ções apre sen ta das em
2020, 114 fo ram ex clu si vas à lu ta do
Es ta do con tra os efei tos da pan de mia.

O de pu ta do tam bém es te ve à fren te
de ações co mo a fis ca li za ção do re cur- 
so pú bli co pe las pre fei tu ras da Ilha e
de mui tos mu ni cí pi os no Es ta do,
além de re a li zar ações vol ta das pa ra a
ma nu ten ção dos di rei tos hu ma nos e
da lu ta por mo ra dia dig na.

Den tre to das, as pro po si ções mais
im por tan tes do ano, apre sen ta das pe-
lo par la men tar, fo ram a Lei das Men- 
sa li da des, que pro por ci o nou re du ção
pro por ci o nal nas men sa li da des dos
alu nos da edu ca ção in fan til, bá si ca e
su pe ri or; o adi ci o nal de 40% pa ra os
pro fis si o nais da saú de es ta du al que
es ti ve ram na li nha de fren te con tra a
pan de mia; PEC da Po lí cia Pe nal que
in clui a no va po lí cia no rol de obri ga- 
ções do Es ta do, ao la do da Po lí cia Ci-
vil, Po lí cia Mi li tar e Bom bei ros Mi li-
tar; e a PEC das Emen das Im po si ti vas,
apro va da re cen te men te pe la Ale ma.
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Pres são nor des ti na

Emo ci o na do

Nas mãos de Deus

“De ze nas de mi lha res de pes so as jo ga das
na mi sé ria”.

Me xi da fi nal (1)

Me xi da fi nal (2)

Au xí lio aca bou e
emer gên cia fi cou

O ano do des ca la bro de 2020 aca bou. A pan de mia con ti nua tão
al ta quan to nos me ses de seu pi co no Bra sil. A mor tan da de de
1.111, por dia, fi ca com a he ran ça mal di ta da co vid-19 no pe núl ti- 
mo dia do ano ve lho. O nú me ro de óbi tos é tão em ble má ti co
quan to o com por ta men to de Jair Bol so na ro so bre a pan de mia no
país que pre si de. Sem se pre o cu par com as re gras sa ni tá ri as, o
pre si den te da Re pú bli ca foi à praia fa zer po lí ti ca no li to ral de São
Pau lo, ou vir seus se gui do res cha má-lo de “mi to” e o go ver na dor
João Do ria, de “li xo”.

Bol so na ro abra çou, foi abra ça do, bei jou, foi pa pa ri ca do por
apoi a do res que se guem o “mi to” on de quer que ele vá. Na aglo me- 
ra ção, prin ci pal men te. Nin guém usa más ca ra, por que o pre si- 
den te pro me teu-lhes “não dar bo la” pa ra pra zo de va ci na ção con- 
tra a co vid-19. É uma coin ci dên cia to da es sa fes tan ça acon te cer
na vés pe ra do ré veil lon nas prai as do li to ral pau lis ta, que o go ver- 
na dor João Do ria quer res trin gir o aces so da po pu la ção, em ra zão
da dis pa ra da dos nú me ros de in fec ta dos no Es ta do.

Os 1.111 mor tos de co vid-19 en tre ter ça e quar ta-fei ra, tem na
nu me ro lo gia um sig ni fi ca do que me re ce re fle xão. Ver o nú me ro
1111 re pe ti das ve zes du ran te o dia “sim bo li za a cha ma da pa ra o
des per tar da cons ci ên cia”. É o có di go de ati va ção, des per tar do
es pí ri to e o ali nha men to com o nos so pro pó si to de vi da. Tam bém
in di ca o ajus te en tre seus pen sa men tos, cren ças e ver da des, que
po dem ser ma ni fes ta das ra pi da men te em sua re a li da de fí si ca. Se- 
rá que tal ex pli ca ção tem al go a ver com o Bra sil nes ta vés pe ra de
aca bar o ano de 2020?

Aca bou o ano. E aca bou tam bém o au xí lio emer gen ci al da do
pe lo go ver no aos fla ge la dos pe la pan de mia. Aca bou o au xí lio, mas
o emer gen ci al con ti nua. No ama zo nas, as ima gens té tri cas de fi- 
las de car ros fu ne rá ri os, vol ta ram a pro vo car ca la fri os. Mas 2021
vai co me çar com a po pu la ção po bre, de sem pre ga da, bis ca tei ros e
a ver na vi os em ter ra fir me. Co mo uma ver ti gi no sa mi ra gem – de
fo me. A es pe ra da va ci na es tá na men te de to dos. Mas não tem
pra zo por que o go ver nan te má xi mo “não dar bo la” pa ra o fa to de
ser ja nei ro, fe ve rei ro ou quan do as sim Deus o per mi tir.

Os go ver na do res que in te gram o Con sór cio Nor des te vão se
reu nir com a An vi sa pa ra pe dir re gis tro ur gen te da va ci na con tra a
co vid-19. Os no ve go ver na do res au men tam a pres são so bre o go- 
ver no Bol so na ro por um pla no na ci o nal de imu ni za ção.

Ao inau gu rar a Pra ça da Boa Vi zi nhan ça, no bair ro Coha ser ma,
an te on tem à noi te, o pre fei to Edi val do Ho lan da Jú ni or, mes mo
com ar o de can sa ço per cor ren do bair ros e bair ros en tre gan do
obras, mos tra va-se fe liz. Dei xou ali um enor me par que de di ver- 
são e la zer.

Ao la do da es po sa Ca mi la, Edi val do gas tou qua se du as ho ras
cur tin do a gran de za da pra ça, com fon te de cha fa riz, abra ça do
pe la po pu la ção. Dis se que a par tir de ama nhã, sua vi da po lí ti ca
es ta rá nas mãos de Deus. “Só Ele vai apon tar o meu ca mi nho”.

 

Aler ta da Fe de ra ção Na ci o nal das As so ci a ções do Pes so al da
Cai xa Econô mi ca Fe de ral (Fe nae), so bre o fim do au xí lio emer gen- 
ci al, cu ja úl ti ma par ce la foi pa ga on tem.

 
O pre fei to elei to de Goi â nia, Ma gui to Vi le la de ve to mar

pos se ama nhã, re mo ta men te, da UTI on de se en con tra
com co vid-19. Foi elei to en tu ba do, con se guiu ser di- 

plo ma do e a Câ ma ra vo tou um dis po si ti vo pa ra ele to- 
mar pos se do hos pi tal.

 
As fes tas de ré veil lon, nes te fim de se ma na te rão im pac- 

to mai or nas mor tes cau sa das pe lo no vo co ro na ví rus
do que o iní cio da pan de mia. Es pe ci a lis tas pre ve em

pi co co mo con sequên cia dos en con tros e aglo me ra- 
ções a par tir da noi te de ho je e o iní cio de 2021.

 
O de pu ta do Jo si mar do Ma ra nhão zi nho saiu das elei- 

ções mu ni ci pais com a fa ma de ga nha dor, gra ças aos
40 mu ni cí pi os em que aju dou a ele ger pre fei tos, in clu- 

si ve em São Jo sé de Ri ba mar. Mas ter mi nou o ano epi- 
cen tro de um es cân da lo sem pra zo pa ra ter mi nar.

An tes de o ano aca bar e ele sair de fé ri as, o go ver na dor Flá vio
Di no ofi ci a li zou on tem a re com po si ção da equi pe de Go ver no. Os
de pu ta dos fe de rais Már cio Jerry e Ru bens Jú ni or vol tam ao go ver- 
no, mas tro can do as pas tas que já ocu pa ram.

Már cio Jerry vai pa ra a se cre ta ria de Ci da des, on de es te ve Ru- 
bens Jú ni or an tes da cam pa nha, e es te vai pa ra a Ar ti cu la ção Po lí- 
ti ca. Ro dri go La go, que es ta va na Ar ti cu la ção, vai pa ra a Agri cul tu- 
ra Fa mi li ar. Jú lio Men don ça as su me a Agerp.

São Luís, quinta-feira, 31 de dezembro de 2020
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oimparcial.com.brOPINIÃOCelio Sergio
E-mail: celiosergio@hotmail.com4

EDIL SON BAL DEZ DAS NE VES
Pre si den te da Fe de ra ção das In dús tri as
do Es ta do do Ma ra nhão-Fi e ma e vi ce-
Pre si den te da Con fe de ra ção Na ci o nal da
In dús tria -CNI.

EU GES LI MA*

O ano da superação

O ano que es tá fin dan do foi re ple to
de de sa fi os. Ele se rá mar ca do co mo
um dos pi o res no ca len dá rio mun di al.
Um pe río do mui to di fí cil con ta bi li- 
zan do mais per das do que ga nhos,
que con se gui mos su pe rar. O ba que
econô mi co foi for te des truin do em- 
pre sas, cau san do de sem pre go e, o pi- 
or, ti ran do a vi da de mi lhões de ha bi- 
tan tes do pla ne ta. 

Um ano tris te des se por te não vai
dei xar mui ta sau da de e fi ca rá na his- 
tó ria co mo um dos pi o res que a ci vi li- 
za ção co nhe ceu. Ago ra, com o iní cio
da va ci na ção em mais de 40 paí ses e,
mui to em bre ve no Bra sil, além de
pro te ger a po pu la ção, po de rá ge rar
mai or se gu ran ça e me lho rar o am bi- 
en te de ne gó ci os, pos si bi li tan do a vol- 
ta re gu lar às com pras e ga ran tin do es- 
ta bi li da de aos in ves ti men tos.

 
Não fo ra a ra pi dez do go ver no fe de- 

ral ado tan do pla no econô mi co de
gran de abran gên cia, o país es ta ria
que bra do e a saí da des sa si tu a ção se- 
ria te ne bro sa e o ca os du ra ria mais
tem po. Gra ças a sua am pli tu de, po de
ser con tro la do e o es tra go cau sa do,
mi ni mi za do pe la for te ação que am- 
pa rou gran de par te da po pu la ção bra- 
si lei ra com o au xí lio emer gen ci al.
Com es sa in je ção de re cur sos, no ta-se
um tí mi do cres ci men to nos in di ca do- 
res so ci o e conô mi cos, de mons tran do
ser es sa a re cei ta cer ta e que nem tu do
es ta va per di do.

 
Mes mo nes se cli ma de in se gu ran- 

ça, man ti ve mos o Sis te ma In dús tria
do Ma ra nhão fun ci o nan do e to do o
seu cor po fun ci o nal. Não de mi ti mos.
Ado ta mos me di das ex cep ci o nais de

se gu ran ça e pre ven ção que nos per- 
mi ti ram che gar ao fim do ano com as
es pe ran ças re no va das. 

Não fi ca mos pa ra dos ou la men tan- 
do o qua dro caó ti co que se ins ta la va
no país. Pa ra re to ma da dos ne gó ci os
com o abran da men to da cri se, cri a- 
mos uma gran de for ça em pre sa ri al,
ali an ça das en ti da des pro du ti vas do
nos so es ta do, o Avan ça Ma ra nhão,
pla no iné di to, pa ra es ta be le cer ca mi- 
nhos e es tra té gi as pa ra a re cu pe ra ção
das em pre sas e le var apoio e au to con- 
fi an ça aos tra ba lha do res afe ta dos pe- 
las in cer te zas. Nes te pe río do, o Sis te- 
ma Fi e ma pra ti cou mais de 162 mil
aten di men tos pa ra mais de 660 em- 
pre sas, mi cro, pe que nas, me di as e de
gran de por te. Uma ope ra ção de so li- 
da ri e da de e es tí mu lo a quem tan to
pre ci sa va.

Ins ta la mos Gru po de Tra ba lho pa ra
for mu lar es tra té gi as e fo men tar idei as
pa ra o de sen vol vi men to do nos so es- 
ta do. “Pen sar o Ma ra nhão” é um ce lei- 
ro de pro pos tas pa ra ala van car nos sa
re gião, re ple ta de po ten ci a li da des
com a ins ta la ção do po lo ae ro es pa ci al
em Al cân ta ra, da agroin dús tria se
des ta can do no país, o ex ces so de
ener gia ofer ta da, um cor re dor lo gís ti- 
co de en ver ga du ra, a in ten ção da ins- 
ta la ção de pro je tos es tru tu ran tes e a
con fir ma ção do Por to do Ita qui co mo
o no vo hub bra si lei ro. Qua li da des que
ge ram mui tas opor tu ni da des e po ten- 
ci a li zam fu tu ro pro mis sor pa ra to dos
os ma ra nhen ses.

Nes se pe río do de re ces são, o de sa- 
li nha men to pro du ti vo pro vo cou de- 
sa bas te ci men to. Fal ta ram in su mos
in dus tri ais, ma té ri as-pri mas que não
pu de ram ser re pos tas, de vi do aos for- 
ne ce do res pa ra li sa dos ou com re du- 
ção de pro du ção. Fi ca ram es cas sos,
prin ci pal men te, em ba la gens de plás- 
ti co, pa pe lão e me ta li za das. Mas, ago- 
ra com as má qui nas fun ci o nan do re- 

gu lar men te, o mer ca do co me ça a se
nor ma li zar. O am bi en te de ne gó ci os
mu da mui to rá pi do e é por is so que as
en ti da des em pre sa ri ais lu tam por re-
for mas es tru tu rais a fim de per mi ti-
rem con di ções de me lhor com pe ti ti- 
vi da de.

 
Mes mo com es se ce ná rio o país

avan çou na tra mi ta ção ou apro va ção
de leis ne ces sá ri as pa ra a mo der ni za- 
ção, co mo as re gras do Mar co Le gal do
Re em pre en de do ris mo, cri a do pa ra
fa ci li tar a re cu pe ra ção de pe que nas e
mi cro em pre sas, que es tão sen do de- 
ba ti das no Con gres so Na ci o nal. Va le
re gis trar a apro va ção da No va Lei do
Gás, de vi do o gás na tu ral ser uma po- 
tên cia emer gen te pa ra a eco no mia do
Ma ra nhão. As sim co mo o no vo Mar co
do Sa ne a men to e a re no va ção da con-
ces são das fer ro vi as da Com pa nhia
Va le, pau tas de in te res se na ci o nal.

 
O Ín di ce de Con fi an ça do Em pre sá-

rio In dus tri al (ICEI), ela bo ra do pe la
CNI fi cou es tá vel en tre no vem bro e
de zem bro. Os em pre sá ri os da in dús-
tria se guem con fi an tes, mar can do a
con ti nui da de do oti mis mo.

 A in dús tria es tá co me çan do a re to- 
mar o fô le go, su pe ran do o de sa fio
com a mo der ni za ção dos seus pro ces- 
sos e de ges tão, pro vo can do um mun- 
do de trans for ma ção, com im pac tos
na com pe ti ti vi da de e con cor rên cia
en tre os fa bri can tes.

 
São Luís tem no vo pre fei to com o

qual va mos ali nhar pau tas de in te res- 
se do de sen vol vi men to da ci da de, co- 
mo Pla no Di re tor, Lei de Zo ne a men to
e Uso do So lo, o Có di go de obras e
pos tu ras e ou tras de man das.

 
Bo as Fes tas pa ra to dos. E que o

bom Deus abra ce to dos os ma ra nhen- 
ses nes te Ano No vo, que te mos cer te-
za, se rá um tem po de gran des es pe- 
ran ças e mui tas re a li za ções.

Centenário de D. Pedro II e a instalaçao do IHGM

O 2 de de zem bro de 1925 foi um dia
me mo rá vel pa ra São Luís do Ma ra- 
nhão, a Câ ma ra Mu ni ci pal de cre tou
fe ri a do mu ni ci pal e a pro gra ma ção
das co me mo ra ções fo ra di ver si fi ca da
e in ten sa, en vol ven do inú me ras ati vi- 
da des, des de sal va de fo gue tes a par tir
das seis e meia da ma nhã nas Pra ças
De o do ro e João Lis boa; inau gu ra ção
da Ave ni da Pe dro II, que dei xou de
cha mar-se Ave ni da Ma ra nhen se, sen- 
do tro ca do o no me do lo gra dou ro pe- 
la mu ni ci pa li da de pa ra ho me na ge ar o
Im pe ra dor no seu cen te ná rio, se gui da
pe la pri mei ra ses são cí vi ca e ins ta la- 
ção do Ins ti tu to de his tó ria e Ge o gra- 
fia do Ma ra nhão (IHGM) – co mo era a
de no mi na ção ori gi nal – na Câ ma ra
Mu ni ci pal, em ses são con cor ri dís si- 
ma, on de es ta vam pre sen tes to das as
au to ri da des, in te lec tu ais, po lí ti cos,
es tu dan tes e po pu la res, pois é no bo jo
des sas co me mo ra ções em alu são ao
Cen te ná rio de Pe dro II e com o ob je ti- 
vo pre cí puo de in te grá-las que é fun- 
da do e de pois ins ta la do em ses são cí- 
vi ca o IHGM, por tan to, o 2 de de zem- 

bro, é uma das mais sig ni fi ca ti vas da- 
tas des sa Ca sa, o Ins ti tu to His tó ri co e
Ge o grá fi co do Ma ra nhão, a Ca sa de
Antô nio Lo pes, seu ide a li za dor e se- 
cre tá rio per pé tuo.

As sim re gis tra o jor nal “O Com ba- 
te” so bre a ses são de ins ta la ção do
IHGM na Câ ma ra Mu ni ci pal de São
Luís no dia 1 de de zem bro de 1925:

A pri mei ra ses são cí vi ca do Ins ti tu- 
to de His tó ria e Ge o graphia do Ma ra- 
nhão, co me mo ra ti va da sua ins ta la- 
ção e de di ca da tam bém a da ta que re- 
cor da o nas ci men to de D. Pe dro II, te- 
rá lu gar ama nhã, às 10 ho ras, com
má xi ma so le ni da de na sa la de ses sões
da Câ ma ra Mu ni ci pal. Com pa re ce rão
a so le ni da de to das as au to ri da des fe- 
de ra es, es ta du a es e mu ni ci pa es.

À por ta da Câ ma ra to ca rão as ban- 
das mu si ca es.

O in gres so se rá per mi ti do às fa mí li- 
as e ca va lhei ros, es tu dan tes, au xi li a- 
res do co mér cio.

O cor po co mer ci al e côn su les fo- 
ram con vi da dos por in ter mé dio da
pres ti gi o sa As so ci a ção Co mer ci al.

Se rão ex pos tos re tra tos de D. Pe dro
II, D. João VI e D. Pe dro I, sen do o de D.
Pe dro II de vi do ao pin cel do dis tin to
pin tor snr. Pau la Bar ros.

 
As ati vi da des co me mo ra ti vas pre-

en che ram to do o dia 2, com ses são
ma ti nal no Ci ne ma Olympia, des fi les
es co la res às 16 ho ras na Pra ça João
Lis boa, pre ce di dos

por ban das de mu si cas e prés ti mo
cí vi co, en cer ran do fi nal men te a par tir
das 20 ho ras com ses são cí vi ca no Te a- 
tro Arthur Aze ve do.

Es se dia tão es pe ci al pa ra a po pu la- 
ção lu do vi cen se e prin ci pal men te pa-
ra uma eli te in te lec tu al que as su mi ra
a or ga ni za ção das ati vi da des ti nha co-
mo ra zão prin ci pal a co me mo ra ção
do Cen te ná rio do Im pe ra dor D. Pe dro
II, que mes mo pas sa do mais de du as
dé ca das de sua mor te e do ad ven to da
Re pú bli ca, po de-se per ce ber por es-
ses even tos quão sua me mó ria ain da
con ti nu a va vi va e po pu lar en tre os
ma ra nhen ses e bra si lei ros em ge ral
pa ra jus ti fi car a mag ni tu de e o sim bo- 
lis mo des sas co me mo ra ções.

RI CAR DO AGUM RI BEI RO (*) E MAR CIO MI RAN DA (**)
(*) Dou tor em Ci ên cia Po lí ti ca Pro fes sor do Ins ti tu to Fe de ral
de Rondô nia - IFRO (**)Dou tor em Bi o fí si ca, Pro fes sor do
Ins ti tu to Fe de ral de Rondô nia - IFRO

Edu ca ção: di fe ren ça
en tre pro ble ma e
re cla ma ção

Co mo qual quer equa ção com ple xa, a edu ca ção não po de ser
vis ta co mo al go sim ples. Sim! Edu ca ção po de ser en ten di da co mo
uma equa ção. Um ema ra nha do de múl ti plas va riá veis que de vem
ser en ten di das e de co di fi ca das, pa ra as sim, se che gar ao de no mi- 
na dor acei tá vel. No en tan to, é pre ci so di fe ren ci ar pro ble ma de re- 
cla ma ção. O pri mei ro es tá re la ci o na do a ques ti o na men tos co le ti- 
vos que in di cam uma cer ta di re ção; o se gun do são ob ser va ções
ba nais, ge ral men te re la ci o na das a in di vi du a li da de. Um in di ví duo
que che gou ao oi ta vo ano do en si no fun da men tal, em al gum mo- 
men to se re cor da rá das au las de ma te má ti ca e a per gun ta: Qual o
X da ques tão?  Pa ra con se guir mos so lu ci o nar a ques tão pos ta, ne- 
ces si ta mos, an tes de tu do, com pre en der as va rá veis en vol vi das.
Ago ra ca be res sal tar que a equa ção da edu ca ção é uma equa ção
so ci al, ela de ve en vol ver uma ga ma de ato res so ci ais re le van tes,
sem mui to es pa ço pa ra ques tões ba nais. Aqui te mos um pon to
que de ve mos nos ater. Boa par te do que es cu ta mos e fa la mos a
res pei to da edu ca ção é um ema ra nha do de vi sões do sen so co- 
mum, um ro sá rio de pa la vras e ges tos di re ci o na dos a cum prir um
pa pel bu ro crá ti co ra so.

Va mos apre sen tar a ques tão de ou tro mo do. Pro ble ma é aqui lo
que pres su põe uma so lu ção, mes mo que, mo men ta ne a men te, in- 
tan gí vel. Re cla ma ção é a ação de con tes tar, sem ne ces sa ri a men te,
apre sen tar um subs ti tu ti vo. Pro ble ma ti zar é in trín se co ao fa zer
ci en tí fi co, já a re cla ma ção é ine ren te à ação hu ma na, qua se um
pré-re qui si to de uma so ci a bi li da de tó xi ca. Um exem plo ba nal,
po de mos re cla mar da chu va, mas ao pro ble ma ti zar mos a chu va,
cri a mos me ca nis mos de con vi ver com ela e ti rar mos pro vei to. Se- 
ja cri an do o guar da-chu vas ou cis ter nas.  A re cla ma ção ter cei ri za
res pon sa bi li da des, a pro ble ma ti za ção ob je ti va so lu ções. Não é
au to a ju da, é ci ên cia. Uma re cla ma ção pre sen te no sis te ma edu- 
ca ci o nal é de que os alu nos não apren dem. Não apren dem a ler e
es cre ver, quan do le em e es cre vem, não sa bem in ter pre tar. Não
apren dem a fa zer con tas, não apren dem lín guas, não apren dem
as ques tões das ci ên ci as na tu rais e hu ma nas e por aí vai. Po de mos
pro ble ma ti zar a ques tão fa zen do a in fe rên cia: o que o pro fes sor
de ve fa zer pa ra que o alu no con si ga apren der? No en tan to, não se
tra ta ape nas de sa la de au la, não se tra ta ape nas de am bi en te es- 
co lar, em bo ra se ja uma va riá vel re le van te, tra ta-se, so bre tu do, do
meio ins ti tu ci o nal e so ci al de in ser ção dos es tu dan tes e dos en- 
vol vi dos no pro ces so en si no apren di za gem.

Fa la mos des de o iní cio que não era ob je ti van do a sim pli fi ca- 
ção dos fa tos que con se gui ría mos so lu ci o nar a ques tão. É ne ces- 
sá rio pro ble ma ti zar a es tru tu ra, ob ser ve que não es ta mos li dan do
com ce ná rio, com o con tex to, pois o mes mo es tá pos to, nos ca be
tra ba lhar na es tru tu ra, en ten der a con jun tu ra pa ra iden ti fi car mos
os gar ga los. O di to não apren di za do do es tu dan te é re fle xo do ce- 
ná rio, pro du to da es tru tu ra. Ao pro mo ver mos a re cla ma ção, es ta- 
mos ata can do o pa ci en te e não a mo lés tia.

A edu ca ção, con se quen te men te, a es co la, tal qual a co nhe ce- 
mos e pra ti ca mos, faz pou co sen ti do do pon to de vis ta so ci al. Na
edu ca ção na da acon te ce por on dem do aca so. A es co la não é pro- 
ble ma da es co la, é pro ble ma da so ci e da de. Acei ta mos a es tru tu ra
bu ro crá ti ca de bom gra do, ob je ti va mos e re ver be ra mos os con- 
cei tos sem pro ble ma ti zar a ca te go ria. A es co la não é lo cal de ques- 
ti o na men to e res sig ni fi ca ção, é ela o es pa ço da re pe ti ção e or de- 
na men to. Ima gi na mos que o es tu dan te pre ci sa de dis ci pli nas,
gra de e aten ção. Re pro duz-se as mes mas au las de 50 mi nu tos, um
sis te ma fa bril. Es ta mos no fi nal de 2020 pro cu ran do uma saí da
pa ra a edu ca ção, aca ba mos pro du zin do uma re cla ma ção, quan- 
do de ve ría mos fo car nas saí das. A es co la é pre cá ria pois a fi ze mos
as sim. Re ti ra mos a ba se pe da gó gi ca e or ga ni za mos na ló gi ca bu- 
ro crá ti ca ad mi nis tra ti va. So mos se le ti vos quan to a tría de po si ti- 
vis ta, só a or dem por ba se nos in te res sa, dei xa mos de la do o amor
por prin cí pio e o pro gres so co mo ob je ti vo.

Uma equa ção com ple xa ne ces si ta de um co me ço. E que o iní- 
cio se ja do en ga ja men to e da em pa tia. En ga ja men to e em pa tia do
cor po do cen te, dis cen te, ad mi nis tra ti vo e da ges tão. Se ain da es- 
ta mos fa zen do ca da um a sua par te, não há o com pro me ti men to
com o to do, não ob je ti va mos os es tu dan tes. Quem sa be um bom
iní cio se ria os ges to res dei xa rem os pro fes so res in te res sa dos ino- 
va rem, as sim co mo cons truir um mai or en vol vi men to com so ci e- 
da de. As es co las pa dro ni za das com a re de têm se mos tra do a re- 
pe ti ção de uma for ma ção em es ca la in dus tri al. Ins tru ção me ca ni- 
za da in cen ti va a re cla ma ção, en quan to a apren di za gem ten de ge- 
rar pro ble ma ti za ções e so lu ções.

São Luís, quinta-feira, 31 de dezembro de 2020
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Apesar da intenção de começar a imunizar a população, Ministério da Saúde pediu para
que fabricantes entrem com solicitação do registro das doses junto à Anvisa

En tre os mer ca dos e os po bres

MINISTÉRIO

Vacinação pode
começar 20 de janeiro

O
Mi nis té rio da Saú de pre vê 
que a va ci na ção con tra a 
CO VID-19 no Bra sil co me- 
ça rá en tre 20 de ja nei ro e 10 

de fe ve rei ro. Ape sar dis so, a pas ta pe- 
diu “co la bo ra ção” por par te das fa bri- 
can tes dos imu ni zan tes, so li ci tan do 
que en trem com o pro ces so de re gis- 
tro das do ses jun to à Agên cia Na ci o- 
nal de Vi gi lân cia Sa ni tá ria (An vi sa).

De acor do com o se cre tá rio-exe cu- 
ti vo do Mi nis té rio da Saú de, Él cio 
Fran co, a pas ta es tá fa zen do a par te 
de la pa ra agi li zar o iní cio da va ci na- 
ção no Bra sil, mas que os la bo ra tó ri os 
res pon sá veis pe la fa bri ca ção das do- 
ses pre ci sam ob ter o re gis tro dos imu- 
ni zan tes na An vi sa e dis tri buir uma 
quan ti da de su fi ci en te pa ra que a po- 
pu la ção pos sa co me çar a re ce ber as 
subs tân ci as.

“Nós pre ci sa mos que os fa bri can- 
tes ob te nham o re gis tro jun to à An vi- 
sa, e que eles en tre guem do ses su fi ci- 
en tes pa ra que se jam dis tri buí das. Se 
o dis tri bui dor ob ter o re gis tro e even- 
tu al men te não ti ver do se pa ra dis tri- 
buir… en ten da. O Mi nis té rio da Saú- 
de en quan to Mi nis té rio da Saú de tem 
fei to a sua par te, fi ze mos o pla no (na- 
ci o nal de imu ni za ção), es ta mos com a 
ope ra ci o na li za ção pron ta, nos pre pa- 
ran do pa ra es se gran de dia, mas pre- 
ci sa mos que os la bo ra tó ri os so li ci tem 
o re gis tro”, afir mou Él cio.

A de cla ra ção de Él cio Fran co vem 
um dia de pois de o la bo ra tó rio Pfi zer 
afir mar que o Bra sil exi ge “aná li ses es- 
pe cí fi cas”, que dei xam o pro ces so 
mais len to. O se cre tá rio-exe cu ti vo

SEGUNDO MS, VACINAÇÃO DEVE COMEÇAR ENTRE 20 DE JANEIRO E 10 DE FEVEREIRO 

afir mou que po de so li ci tar uma agi li- 
da de mai or por par te da An vi sa, mas 
que a fa bri can te pre ci sa dar en tra da 
no pro ces so de re gis tro das do ses.

“A par tir do mo men to 

que ela [Pfi zer] não 

qui ser se sub me ter ao 

re gra men to da An vi sa, 

eu não pos so pe gar a 

Pfi zer pe lo bra ço e le var 

lá, Pfi zer, en tre gue seu 

re la tó rio pa ra a An vi sa. 

Pos so pe dir bre vi da de 

pa ra a An vi sa, mas ela 

tem que se guir os seus 

pas sos”, con cluiu.

A An vi sa in for mou, por meio de um 
bo le tim, que a Pfi zer e a As tra Ze ne ca 
en tre ga ram os re sul ta dos par ci ais dos 
es tu dos da úl ti ma fa se de tes tes das 
res pec ti vas va ci nas. Com is so, fi ca a 
cri té rio dos la bo ra tó ri os pe dir a li be-
ra ção do uso emer gen ci al das do ses 
no Bra sil, o que ain da não foi fei to, de 
acor do com a agên cia.

PANDEMIA

Brasileiros sem auxílio podem “falir”

O MINISTRO DA ECONOMIA, PAULO GUEDES, ACREDITA QUE O BRASIL PODE MELHORAR A SITUAÇÃO FINANCEIRA EM 2021.

O mai or de se jo de Valquí ria Fer rei- 
ra pa ra 2021 é que o go ver no de Jair
Bol so na ro pror ro gue a aju da emer- 
gen ci al com a qual 68 mi lhões de bra- 
si lei ros po bres co mo ela con se gui ram
en fren tar a pan de mia des de abril.
Mas o país es tá fis cal men te as fi xi a do e
se rá di fí cil aten der seu ape lo.

“Sem aque le di nhei ro, eu te ria pas- 
sa do fo me. Se o go ver no não es ten der
a aju da, não sei o que vou fa zer. 2021
vai ser mui to di fí cil”, dis se à AFP
Valquí ria, se pa ra da, 35 anos, que mo- 
ra com seus três fi lhos em San ta Lu zia,
uma fa ve la de Bra sí lia.

Sua pre o cu pa ção tem fun da men to.
Na ter ça-fei ra (29), ela re ce beu o úl ti- 
mo pa ga men to da cha ma da “aju da
emer gen ci al”, um dos mais ge ne ro sos
pro gra mas de es tí mu lo econô mi co,
de vi do à pan de mia do mun do, que
be ne fi ci ou um ter ço dos 212 mi lhões
de bra si lei ros com apor tes ini ci ais de
600 re ais, re du zi do à me ta de em se- 
tem bro.

Valquí ria fi ca rá, en tão, sem ren da a
par tir de ja nei ro, ain da lon ge da re a ti- 
va ção econô mi ca (o go ver no pro je ta
uma que da de 4,5% do PIB em 2020),
com o de sem pre go em ní veis re cor des
e in fla ção em al ta, es ti mu la da, em
par te, pe los bi lhões de re ais que au- 
men ta ram o con su mo dos mais des fa- 
vo re ci dos.

Com mais de 192 mil mor tes pe la
pan de mia (nú me ro su pe ra do ape nas
pe los Es ta dos Uni dos), o Bra sil tam- 
bém vi ve uma for te re cu pe ra ção dos
ca sos e mor tes e fi cou pa ra trás na
cor ri da glo bal pe la va ci na. Se gun do
da dos en vi a dos pe la Fun da ção Ge tú- 
lio Var gas à AFP, a aju da emer gen ci al
ti rou da po bre za 12,8 mi lhões de bra- 
si lei ros (pes so as que vi vem com me- 
nos de 5,5 dó la res por dia), e 8,8 mi- 
lhões, da ex tre ma po bre za (com me- 
nos de 1,90 dó lar por dia).

Com o fim da aju da, a ta xa de po- 
bre za vol ta rá a ní veis li gei ra men te
mais ele va dos do que an tes da pan de- 
mia, e a de po bre za ex tre ma po de rá
do brar. Ape nas 19,5 mi lhões de bra si- 
lei ros con ti nu a rão re ce ben do re cur- 
sos do Bol sa Fa mí lia, de va lor bem
me nor.

“Va mos nos co lo car à bei ra de um
abis mo so ci al”, aler ta o di re tor do
Cen tro de Po lí ti cas So ci ais da FGV,
Mar ce lo Ne ri.

Bol so na ro, que viu sua po pu la ri da- 
de dis pa rar gra ças à aju da emer gen ci- 
al, ale ga que es ses sub sí di os de vem
ser cor ta dos, “por que o Bra sil não po- 
de mais su por tar” a pres são do dé fi cit
e da dí vi da.

Es sa aju da cus tou aos co fres do Es- 
ta do cer ca de 230,98 bi lhões de re ais e,
so ma da a ou tras me di das de es tí mu- 
lo, re pre sen tou um es for ço de qua se
10% do Pro du to In ter no Bru to (PIB).
Pa ra le la men te, a re la ção sal tou de
75,8% em de zem bro de 2019 pa ra
90,7% no mês pas sa do e po de che gar
a 96%, quan do as con tas de 2020 fo-
rem fe cha das, se gun do pro je ções ofi- 
ci ais.

“O Bra sil es tá en tre a cruz e a es pa- 
da, por que os mer ca dos es tão pres si-
o nan do do la do fis cal e tem uma si tu- 
a ção de po bre za cres cen te”, ex pli ca
Ne ri.

Pa ra o eco no mis ta da Aus tin Ra ting
Alex Agos ti ni, “se fos se ape nas pe las
des pe sas des te ano com a pan de mia,
o go ver no pro va vel men te te ria for ças
pa ra con ti nu ar por al gum tem po com
a aju da emer gen ci al, até que a eco no-
mia se re cu pe re. O pro ble ma é que o
Bra sil acu mu la sal do fis cal ne ga ti vo
des de 2014, e es te ano aca bou ex plo- 
din do tu do”.

Já o eco no mis ta in de pen den te Fe li- 
pe Quei roz acre di ta que a eli mi na ção
da aju da te rá um im pac to mui to mais
pre ju di ci al do que a dí vi da. “A aju da
emer gen ci al tem efei to mul ti pli ca dor,
ge ra em pre gos, ge ra con su mo e evi ta
que o PIB te nha uma que da mais
acen tu a da”, afir ma.

Lo tes

Doria anuncia chegada
de lote da Coronavac

O go ver na dor do Es ta do de São Pau lo, João Do ria
(PSDB), di vul gou na ma nhã des ta quar ta-fei ra, 30, o re- 
ce bi men to de mais um lo te da va ci na Co ro na vac, pro- 
du zi da pe lo la bo ra tó rio chi nês Si no vac em par ce ria com
o Ins ti tu to Bu tan tan. O sex to lo te da va ci na con tém 1,6
mi lhão de do ses, se gun do o go ver na dor, que fez o anún- 
cio no Twit ter.

“Aca ba mos de re ce ber um no vo lo te da va ci na do Bu- 
tan tan con tra o co ro na ví rus. Te mos ago ra 10 mi lhões e
800 mil do ses da va ci na em so lo bra si lei ro. São Pau lo tra- 
ba lha com pla ne ja men to e sen so de ur gên cia pa ra sal- 
var vi das”, es cre veu Do ria.

O re ce bi men to das do ses foi fei to pe lo go ver na dor ao
la do do se cre tá rio da saú de do Es ta do de São Pau lo, Je an
Gorinchteyn, e do di re tor do Ins ti tu to Bu tan tan, Rei nal- 
do Sa to.

Em ví deo, o go ver na dor re a fir ma o com pro mis so com
o pla no de imu ni za ção do Es ta do e rei te ra a ne ces si da de
de apro va ção da va ci na pe la Agên cia Na ci o nal de Vi gi- 
lân cia Sa ni tá ria (An vi sa).

Se gun do o cro no gra ma da pri mei ra fa se de va ci na ção
pu bli ca do pe lo go ver no de São Pau lo, a imu ni za ção se rá
fei ta em du as do ses. A pri mei ra te rá iní cio no dia 25 de
ja nei ro e te rá co mo pú bli co os pro fis si o nais da saú de,
in dí ge nas e qui lom bo las. Em 8 de fe ve rei ro, o pla no co- 
me ça rá a imu ni zar a po pu la ção a par tir de 75 anos.

Já a se gun da do se es tá pro gra ma da pa ra 15 de fe ve rei- 
ro pa ra pro fis si o nais da saú de, in dí ge nas e qui lom bo las.
Em 1º de mar ço, a po pu la ção mais ido sa te rá aces so ao
imu ni zan te.

O pri mei ro lo te com a va ci na con tra a co vid-19 che- 
gou no Bra sil no dia 19 de no vem bro, com um car re ga- 
men to de 120 mil do ses.

O se gun do de sem bar cou em 3 de de zem bro, com 600
li tros a gra nel do in su mo, cor res pon den te a um mi lhão
de do ses, e a ter cei ra re mes sa che gou em 18 de de zem- 
bro, com 2 mi lhões de do ses.

No dia 24 de de zem bro, vés pe ra de Na tal, foi re ce bi da
a car ga com o mai or lo te de imu ni zan tes, com um to tal
de 5,5 mi lhões de do ses. Só nes ta se ma na, o go ver na dor
do Es ta do tam bém re ce beu na se gun da-fei ra, 28, a
quin ta re mes sa de va ci na, com 500 mil do ses.

SEQUELAS

Estudo afirma que vírus
pode diminuir pênis

FORAM 3.762 PESSOAS PARTICIPANTES DO ESTUDO

Con for me o tem po pas sa fi ca mais cla ro pa ra os ci en- 
tis tas o que a co vid-19 pro vo ca no cor po hu ma no a mé- 
dio pra zo. Em um es tu do pu bli ca do no úl ti mo do min go
(27), pe la pla ta for ma Me dR xiv, mais de 3 mil pes so as (de
56 paí ses di fe ren tes), que ha vi am si do con ta mi na das
com a do en ça, com par ti lha ram al gu mas das se que las
que o ví rus pro vo cou após se te me ses da in fec ção.

O es tu do apon tou que 15% dos ho mens afir ma ram
que ti ve ram al gum ti po de dis fun ção se xu al após o iní- 
cio dos sin to mas e 3% re la ta ram di mi nui ção no ta ma- 
nho do pê nis. No ca so das mu lhe res, 26% in di ca ram ir- 
re gu la ri da de no ci clo mens tru al e 8% re cla ma ram de al- 
gu ma dis fun ção se xu al.

No to tal, das 3.762 pes so as do es tu do, 19,1% se clas si- 
fi ca ram co mo ho mens, 78.9% co mo mu lhe res e 1.7% co- 
mo gê ne ro não bi ná rio.

Os pro ble mas em re la ção aos ór gãos re pro du to res,
en tre tan to, fi ca ram atrás das se que las ge rais re la ta das
pe lo es tu do. A mai or re cla ma ção foi em re la ção à fa di ga:
77% (en tre ida de de 40 a 49 anos) das pes so as es tu da das
ci ta ram o can sa ço co mo a prin ci pal se que la.

O mal-es tar após es for ço fí si co fi ca em se gun do lu gar
de re cla ma ção ge ral, com 72,2% dos en vol vi dos no es tu- 
do (en tre 40 a 49 anos) ci tan do o pro ble ma. Por fim, a
dis fun ção cog ni ti va fe cha as três prin ci pais se que las re- 
la ta das após a in fec ção de co vid, com 55,4 % de re cla- 
ma ção (dos en vol vi dos no es tu do com 40 a 49 anos).

O es tu do é as si na do pe los pes qui sa do res Han nah E
Da vis, Gi na S As saf, Li sa Mc Cor kell, Han nah Wei, Ryan J
Low, Yochai Re em, Sig ne Red fi eld, Ja red P Aus tin e Athe- 
na Akra mi.

São Luís, quinta-feira, 31 de dezembro de 2020
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Prefeito Edivaldo entrega urbanização 
da região da Fonte do Bispo

A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária – SEAP, através de sua Comissão Setorial de 
Licitação – CSLIC, torna público aos interessados que realizará a licitação em epígrafe NO DIA 18 DE 
JANEIRO DE 2021, ÀS 10H, pelo site eletrônico www.comprasnet.gov.br, cujo objeto trata da 
solicitação de compra de EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA. O edital e seus anexos estão à 
disposição dos interessados nos sites https://www.gov.br/compras/pt-br e 
http://seap.ma.gov.br/pregoes-online/, podendo, em caso de problemas nos sites acima, ser adquirido 
gratuitamente na CSLIC/SEAP, através dos e-mails: cslicseap@gmail.com ou cslic@seap.ma.gov.br, 
durante os dias úteis, das 8h às 12h e das 14h às 18h.

São Luís-MA, 30 de dezembro de 2020
MARIA HILDETE DE JESUS SEIXAS
Membro Permanente da CSLIC/SEAP

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO – CSLIC
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 38/2020-CSLIC/SEAP
PROCESSO Nº 110888/2018

A AGÊNCIA EXECUTIVA METROPOLITANA, por meio de sua Comissão Setorial de 

Licitação-CSL/AGEM, após manifestação do Presidente da Agência Executiva Metropolitana - 

AGEM-MA, nos termos do item 10.5. do Edital, torna público que o recurso interposto, em face do 

julgamento de habilitação, pela licitante DINART NUNES ENGENHARIA E PROJETOS, foi julgado 

TOTALMENTE IMPROCEDENTE, mantendo-se a decisão que HABILITOU a empresa C.S 

CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELI e INABILITOU as empresas DINART NUNES ENGENHARIA E 

PROJETOS e TORRE FORTE SERVIÇOS E IMOBILIÁRIA LTDA. Por fim, em atenção ao item 8.1.6 do 

Edital, informa que a sessão pública para abertura do envelope nº 2, fica agendada para o dia 6 de 

janeiro de 2021, às 14h, no auditório da Agência Executiva Metropolitana localizado na Avenida 

Borborema, Qd. 22, casa 2A, Calhau, São Luís-Maranhão.

São Luís-MA, 30 de dezembro de 2020

Cicero Eugênio Oliveira Sousa

Presidente da CSL/AGEM-MA

ESTADO DO MARANHÃO
AGÊNCIA EXECUTIVA METROPOLITANA - AGEM-MA

AVISO DE JULGAMENTO DE RECURSO (HABILITAÇÃO)
TOMADA DE PREÇO N° 07/2020 – AGEM/MA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 145025/2020– AGEM/MA

OBJETO: Contratação de empresa especializada para a aquisição de SUPRIMENTOS DE 

INFORMÁTICA, para atender às necessidades das Unidades Hospitalares administradas pela EMSERH.

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM.

DATA DA ABERTURA: 13/01/2021, às 9h - horário de Brasília.

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

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

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

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

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

São Luís (MA), 28 de dezembro de 2020

Vicente Diogo Soares Júnior

Presidente da CSL/EMSERH

ESTADO DO MARANHÃO
EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES-EMSERH

COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 231/2020 - CSL/EMSERH
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 117.152/2020 - EMSERH

A EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA – EMAP torna público que realizará 

licitação, na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo Menor Preço, no modo de disputa aberto, com 

orçamento sigiloso, no dia 14/01/2021, às 9h30 - hora de Brasília-DF, por meio do uso de recursos de 

tecnologia da informação, pelo site www.licitacoes-e.com.br, para aquisição de uma viatura Auto Hidro 

Químico - AHQ para combate a incêndio, composto de água, LGE a 3%, Pó Químico Seco BC, CO2 e 

acessórios para combate a incêndio e salvamento integrantes da viatura, conforme especificações do 

Termo de Referência Anexo I do edital, de acordo com o constante no Processo Administrativo nº 

0968/2020 - EMAP, de 06/07/2020 e especificações e condições do Edital e seus Anexos, e em 

conformidade com as disposições do Regulamento de Licitações e Contratos da Empresa Maranhense 

de Administração Portuária - EMAP, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006 e 

alterações e Lei Federal n° 13.303, de 30 de junho de 2016. O edital e seus anexos estão à disposição 

dos interessados nos sites www.licitacoes-e.com.br e www.emap.ma.gov.br, no link 

Transparência/Compras, podendo ainda ser adquirido gratuitamente na CSL/EMAP, através da 

apresentação de dispositivo de armazenagem eletrônica (pen drive), durante os dias úteis, das 8h às 12h 

e das 13h às 17h. Fone: (98) 3216-6533 / 3216-6531 / 3216-6532 e 3216-6028.

São Luís-MA, 29 de dezembro de 2020

Flavia Alexsandra Noleto Miranda Carvalho

Gerente de Compras e Contratos da EMAP

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA-EMAP

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2020-EMAP

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
 

Assembleia Geral Ordinária da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em 

São Luís – Estado do Maranhão 

 

A Igreja Evangélica Assembleia de Deus em São Luís – Estado do Maranhão, com sede na Rua do Passeio 

981, Centro, São Luís - MA, devidamente representada por seu Presidente Pastor José Guimarães Coutinho, 

pelo presente Edital, CONVOCA os membros, para a Assembleia Geral Ordinária, em sua sede, no dia 11 de 

janeiro de 2021, às 18 horas e 30 minutos com a seguinte ordem do dia: 

1. Eleição e Posse da Diretoria; 

2. esclarecimentos e deliberações afins à nova diretoria; 

3. assuntos Gerais e Administrativos. 

Para atender aos dispositivos de medidas sanitárias gerais, de observância obrigatória contidas no 

Decreto nº 36.203 de 30 de setembro de 2020 do Poder Executivo Estadual e Portaria Setorial n° 38 de 

2020 da Casa Civil, é necessário o uso de máscaras de proteção, descartáveis, caseiras ou reutilizáveis, 

devendo ser observado o distanciamento social, limitando-se o número de presentes ao estritamente 

necessário e vetada a entrada de crianças e pessoas com comorbidade 

Em vista do exposto, a Assembleia Geral instalar-se-á às 18:30h e com a presença de 400 votantes formará 

quorum para a eleição. 

A Lista de Presença estará disponível à entrada do Templo Central a partir das 17:00 horas, e cada votante 

deve levar a sua própria caneta. 

Os dispositivos de higienização contendo álcool em gel estarão à disposição à entrada do Templo e devem 

ser utilizados por todos. 

São Luís – MA, 15 de dezembro de 2020.

José Guimarães Coutinho 

Pastor Presidente

Local antes degradado, agora dispõe de fonte luminosa interativa, praças, área para prática esportiva, de vivência, novo terminal de transporte 
urbano, entre outras melhorias estruturais

O Centro de São Luís passou por grandes transfor-
mações nos últimos oito anos e uma das maiores, na 
região do Anel Viário, foi apresentada à população na 
tarde desta quarta-feira (30), quando o prefeito Edival-
do Holanda Junior entregou a nova Fonte do Bispo, na 
Avenida Senador Vitorino Freire. De conceito e imagem 
arquitetônica contemporânea, a nova Fonte do Bispo 
passa a ser agora um dos principais cartões-postais da 
capital maranhense. São 16 mil metros quadrados de 
área degradada que foram totalmente urbanizados para 
dar espaço a equipamentos de lazer, prática esportiva, 
área de vivência, apresentações artísticas, recreação in-
fantil, entre outros atrativos para os moradores do en-
torno, frequentadores da área e turistas. A urbanização 
realizada no local está entre as maiores ações executa-
das por meio do programa São Luís em Obras e soma-
se a um conjunto de outras grandes obras estruturantes 
que o prefeito Edivaldo realizou no Centro da capital, 
mudando para melhor a configuração urbana da área.

O novo espaço substitui a imagem de degradação ur-
bana que, por décadas, marginalizou a região, diz o pre-
feito Edivaldo. “Entregamos hoje a nova Fonte do Bispo 
que, no passado, era degradado e que agora deu vez a 
um espaço muito bonito que ganhou, dentre outras coi-
sas, uma praça e uma linda fonte luminosa e interativa 
para recreação da população, assim como um terminal 
de ônibus com três baías e intervenção de trânsito. Tam-
bém realizamos uma obra de drenagem para evitar que 
os alagamentos do passado voltem a acontecer. Toda 
essa obra faz parte da nossa iniciativa de revitalização 
do Centro Histórico que teve importantes investimen-
tos para reforma de espaços como praças da Bíblia, Mi-
sericórdia, João Lisboa, Largo do Carmo e de São João, 
Parque do Bom Menino e Praça da Saudade, que vamos 
entregar amanhã, último dia de minha gestão”, destacou 
o prefeito que estava acompanhado da primeira-dama 
Camila Holanda.

Durante a entrega da nova Fonte do Bispo, acompa-
nharam ainda o prefeito o vice-prefeito Julio Pinheiro; os 
secretários de Obras e Serviços Públicos, Antonio Araújo; 
de Turismo, Socorro Araújo; da Criança e Assistência So-
cial, Andréia Lauande; de Fazenda, Delcio Rodrigues; de 
Agricultura, Pesca e Abastecimento, Émerson Macêdo; de 
Governo, Pablo Rebouças; de Educação, José Cursino Ra-
poso; de Urbanismo e Habitação, Mádison Leonardo An-
drade; o presidente da Fundação Municipal do Patrimônio 
Histórico, Aquiles Andrade; os vereadores Concita Pinto, 
Raimundo Penha e o eleito em 2020 Batista Matos; o pre-
sidente do Sindicato das Indústrias da Construção Civil 
do Maranhão (Sinduscon), Fábio Nahuz, e o presidente 
da Federação das Indústrias do Estado do Maranhão (Fie-
ma), Edilson Baldez.

A região ganhou ainda novo terminal de transporte ur-
bano. O terminal conta com três plataformas cobertas para 
o embarque e desembarque de passageiros e uma via li-
vre para acesso à Rua das Cajazeiras. Para garantir melhor 
fluxo, o tráfego entre as avenidas Senador Vitorino Freire, 
Beira-Mar e Rua das Cajazeiras foi reordenado com a im-
plantação de novo traçado geométrico na região com a re-
tirada da rotatória do Anel Viário.

O novo espaço conta com pista de skate, quadra polies-
portiva, arquibancadas, bancos para descanso e contem-
plação da paisagem, iluminação moderna em LED, jardins, 
lixeiras. Uma das novidades da obra é a construção de uma 
fonte músico-luminosa para promover uma experiência in-
terativa com os frequentadores do espaço, proporcionando 
um lindo espetáculo combinando música e a coreografia 
da própria água. A fonte conta com 49 jatos de água que 
são sincronizados com o movimento das canções que to-
carão no local, bem como as luzes em tonalidades verme-
lha, verde, azul, lilás e amarela. Duas caixas de som insta-
ladas nas laterais garantirão a trilha sonora do espetáculo.

“Essa é uma obra completa que resolve questões de in-
fraestrutura e traz paisagismo, lazer e recreação. Tem tam-

bém grande impacto e contribuição social porque sabía-
mos que havia uma realidade adversa neste espaço. Hoje 
temos uma situação transformada, de maneira que não 
se trata só de uma de pedra e cal, mas que teve por obje-
tivo transformar toda uma realidade que existia aqui an-
tigamente”, disse o arquiteto e ex-secretário da Secreta-
ria Municipal de Projetos Especiais (Sempe), pasta que 
coordenou a obra, Gustavo Marques.

HISTÓRIA

No período colonial, São Luís chegou a ter mais de 10 
fontes que abasteciam a população de água potável. Uma 
destas fontes ficava localizada na região hoje conhecida 
como Anel Viário. A Fonte do Bispo foi a segunda a ser 
construída na capital maranhense, no ano de 1679. Da 
antiga construção em pedra de jacaré que abrigava os 
dois poços que a formavam resta apenas uma pequena 
cacimba localizada na Rua da Fonte do Bispo, no Centro 
de São Luís, que ainda hoje abastece aos moradores da 
localidade.

O seu nome (Fonte do Bispo) deve-se às frequentes de-
savenças do frei Timóteo do Sacramento, que teria sido 
o terceiro bispo das dioceses maranhenses, com as au-
toridades do governo. O bispo teve sua prisão decretada, 
refugiou-se em seu palácio no Largo de Santiago e sem 
ter o que comer e beber por causa do cerco das tropas co-
loniais viu-se obrigado a sair do seu refúgio para buscar 
água na nascente, sendo morto ali.

Devido à abundância de água, a região foi reocupada 
durante o período fabril de São Luís, com a instalação de 
diversas fábricas têxteis no entorno, como a Cânhamo, 
onde hoje funciona o Ceprama. A partir dos anos 1960 a 
região foi alvo de um intenso processo de urbanização com 
a construção do Anel Viário, Aterro do Bacanga, Terminal 
da Fonte do Bispo entre outras intervenções.

Prefeito de São Luís sanciona projetos de lei da OAB que 
asseguram prerrogativas e beneficiam profissionais

Na manhã de hoje, 28/12, o presidente da OAB Mara-
nhão, Thiago Diaz, acompanhado do presidente da Comis-
são de Acompanhamento ao Legislativo, Rômulo Chagas, 
do membro da Comissão de Prerrogativas, Bruno Diaz, e 
do advogado Marcos Braid, esteve reunido com o Prefei-
to Edivaldo Holanda Júnior, na sede da Prefeitura, para 
receber cinco novas leis que foram sancionadas pelo pre-
feito Edivaldo Holanda Jr. que asseguram prerrogativas e 
beneficiam o pleno exercício profissional no âmbito da 
administração pública municipal. 

“A sanção dessas Leis pelo prefeito Edivaldo Holanda 
Jr. representa uma grande vitória para a advocacia. Pre-
cisávamos equacionar algumas questões, sobretudo, no 
que trata do acesso dos advogados e das advogadas aos 
autos do processo nos órgãos municipais. Por isso, ain-
da no começo do ano, solicitei um levantamento sobre o 
trabalho da advocacia na gestão pública municipal para 
a nossa Comissão de Acompanhamento ao Legislativo e 
o resultado nos levou à elaboração dos cinco PL’s, que fo-
ram aprovados e sancionados pelo prefeito e que só irão 
contribuir para o fortalecendo ainda mais da advocacia 
em nossa cidade”, afirmou o presidente da OAB Mara-
nhão, Thiago Diaz.

Os projetos de Lei criados pela OAB Maranhão e, agora, 
sancionados pelo Prefeito foram feitos após estudos da 
Comissão de Acompanhamento ao Legislativo da Seccio-
nal e levaram em consideração, dentre outras questões, 
por exemplo, a recusa constante de órgãos municipais 
em assegurar o exame aos autos de processos adminis-
trativos aos profissionais da advocacia que não estejam 
portando procuração.

Assim, no mês de julho desse ano, a OAB Maranhão en-
tregou ao prefeito cinco projetos de Lei que travam sobre: 
Projeto 01 – prioridade no atendimento para advocacia 
nos órgãos públicos municipais; Projeto 02 – contagem 
de prazos administrativos em dias úteis; Projeto 03 – fé-
rias do advogado: suspensão dos prazos dos processos 
administrativos no período de 20/12 a 20/01; Projeto 04 
– fé pública: autorização para os advogados autenticarem 
documentos juntos à administração municipal; Projeto 
05 – participação de representantes da advocacia no Tri-
bunal Administrativo de Recursos Fiscais – TARF.

Na reunião de ontem(28), o presidente Thiago Diaz re-
cebeu das mãos do Prefeito Edivaldo Holanda Jr. as Leis 
Nº 6.866 que dispões sobre o exame de advogados sem 
procuração a processos administrativos no âmbito da ad-
ministração pública municipal; a Lei Nº 6.867 que dispõe 
sobre alteração na Lei 6.289, de 28 de dezembro de 2017, 
para incluir vaga destina a OAB no rol de Conselheiros do 
Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais do Município 
de São Luís; a Lei Nº 6.868 que dispõe sobre a contagem 
processual em dias úteis em procedimentos administra-
tivos perante a Administração Pública Municipal, bem 
como prevê a suspensão dos prazos em sede de procedi-
mentos administrativos no âmbito da administração pú-
blica, no período compreendendo os dias 20 de dezembro 
a 20 de janeiro, conforme o Código de Processo Civil; a Lei 
Nº 6.869 que dispõe sobre a autenticidade de documentos 
por advogados, nos processos em que patrocina no âm-
bito da Administração Pública Municipal; e a Lei Nº 6.870 
que dispõe sobre o atendimento prioritário a advocacia 
no âmbito da Administração Pública Municipal.

O presidente Thiago Diaz agradeceu ao Prefeito Edival-
do Holanda Jr. e ao presidente da Câmara, Osmar Filho, 
no acolhimento dos pleitos e ao advogado Marcos Braid 
que foi o grande interlocutor nas tratativas com a Prefei-
tura. “Gostaria de destacar aqui o empenho e trabalho do 
advogado Marcos Braid no alinhamento das reuniões que 
levaram a esse momento. Não poderia deixar também de 
agradecer ao Prefeito Edivaldo Holanda Jr. e ao presiden-
te Osmar Filho pelo comprometimento com a advocacia 
para julgamento e aprovação das PL’s criadas pela OAB/
MA e que a partir de agora, são Leis”, finalizou Thiago Diaz.

“Muito importante essa conquista para os advogados 
e advogadas que militam no município. Essas cinco Leis, 
pensadas e elaboradas em conjunto com o presidente 
Thiago Diaz, visam garantir a plena atuação dos profis-
sionais no âmbito da Administração Pública Municipal 
de São Luís. Os projetos foram analisados e votados na 
Câmara Municipal, e agora contamos com a sanção do 
Prefeito Edivaldo Holanda Jr”, afirmou Rômulo Chagas, 
presidente da Comissão de Acompanhamento ao Legis-
lativo da OAB/MA.

Para o advogado e articulador das reuniões junto ao 
Prefeito, Marcos Braid, as Leis sancionadas pelo Prefeito 
facilitarão o pleno exercício da advocacia em São Luís. 
“Essas Leis sancionadas pelo Prefeito Edivaldo impacta-
rão de forma muito positiva para os advogados e advoga-
das de São Luís, na medida em que estão todos voltados 
para o pleno exercício da advocacia”, disse.
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Ra ção de ca chor ro adul to pa ra fi lho te – Por que vo cê não
de ve ria dei xar seu cão zi nho co mer?

Fi lho tes têm uma ne ces si da de ener gé ti ca di fe ren te de
adul tos – Eles pre ci sam de mais nu tri en tes

Os grãos de ra ção po dem não ser ade qua dos pa ra a bo ca
e os den tes do seu cão fi lho te

Ca chor ro adul to tam bém não de ve ria co mer ra ção de ca -
chor ro fi lho te – En ten da porquê

Alimentação

Ração de adulto para
filhote, pode dar?

M
ui tas pes so as se per gun tam se é pos sí vel dar
ra ção de ca chor ro adul to pa ra fi lho te. E es ta
é uma ques tão bas tan te im por tan te pa ra
que vo cê pos sa ofe re cer uma qua li da de de

vi da su pe ri or ao seu pet. Afi nal, pre ci sa mos le var em
con si de ra ção aque la ve lha má xi ma, que diz: “a gen te é o
que a gen te co me”. Is to va le, in clu si ve, pa ra nos sos cães.
Afi nal, eles tam bém são o que con so mem.

Se ja vo cê um tu tor de pri mei ra vi a gem ou mes mo um
tu tor que já te nha al gu ma ex pe ri ên cia com ca chor ros, é
fun da men tal en ten der que eles têm ne ces si da des mui to
es pe cí fi cas. Se ja na ali men ta ção, se ja na hi gi e ne, se ja no
ades tra men to ca ni no ou se ja na con vi vên cia com ou- 
tros cães. E por is so, é mais do que im por tan te con si de- 
rar es tas ques tões in di vi du ais, co mo for ma de ofe re cer
uma vi da de qua li da de pa ra eles.

As sim sen do, acom pa nhe es te ar ti go e sai ba tu do so- 
bre o quan to uma ra ção po de ou não im pac tar na vi da
do pet. Va mos lá?

Se ria mui to mais fá cil se pu dés se mos che gar na lo ji- 
nha de pet shop e com prar qual quer ra ção pa ra nos so
cão, sa ben do que ele co me ria sem pro ble mas e que não
fa ria mal ne nhum a ele, cer to? Afi nal, ima gi na mos que
to das as ra ções de uma lo ja de con fi an ça se jam de fi ni ti- 
va men te bo as pa ra nos sos cães. A ver da de é que no cur- 
tís si mo pra zo, as ra ções po dem ser bo as e os cães cer ta- 
men te vão gos tar de al go di fe ren te.

No en tan to, quan do co lo ca mos is to em um pla no de
lon go pra zo, há mais pro ble mas do que be ne fí ci os
quan do um ca chor ro adul to co me ra ção de ca chor ro fi- 
lho te e vi ce-ver sa. Afi nal, as ra ções são pen sa das jus ta- 
men te pa ra ca da fa se da vi da do ca chor ro, de mo do que
res pei te o or ga nis mo, as ne ces si da des e tam bém as
ques tões fí si cas da pró pria ra ção, co mo a es pes su ra.

E por is so, há du as ques tões im por tan tís si mas que
vo cê pre ci sa le var em con si de ra ção, de mo do a não dar
ra ção de ca chor ro adul to pa ra fi lho te. Ve ja:

Fi lho tes têm uma ne ces si da de

ener gé ti ca di fe ren te de adul tos –

Eles pre ci sam de mais nu tri en tes;

Os grãos de ra ção po dem não ser

ade qua dos pa ra a bo ca e os den tes

do seu cão fi lho te;

Pa ra que seu en ten di men to fi que mais cla ro, va mos
ex pli car em de ta lhes es tas du as si tu a ções a par tir de
ago ra. En tão, con ti nue a lei tu ra pa ra en ten der tu do e,
as sim, ofe re cer as me lho res ra ções pa ra o seu cão zi nho.

Quan do pen sa mos na ali men ta ção de nos sos cães,
pre ci sa mos le var em con si de ra ção al guns as pec tos bas- 
tan te im por tan tes so bre a vi da de les. Ou se ja, pa ra cui- 
dar de um ca chor ro da for ma cer ta, não po de mos sim- 
ples men te pen sar que dar co mi da e uma ca mi nha
quen ti nha, se rá o su fi ci en te pa ra que eles te nham uma
qua li da de de vi da dig na.

É pre ci so, tam bém, le var em con si de ra ção to dos os
as pec tos in di vi du ais da ra ça em si, além dos as pec tos re- 
la ci o na dos ao dia a dia. Ca da fa se da vi da do ca chor ro
cor res pon de, tam bém, a uma fa se do seu or ga nis mo.
Um cão ido so, por exem plo, vai ter ne ces si da des bem
es pe cí fi cas. E o mes mo acon te ce com um cão fi lho te
que, por sua vez, tam bém te rá ne ces si da des es pe cí fi cas.

Um ca chor ro fi lho te não po de co mer a ra ção de um
ca chor ro adul to, pois um ca chor ro fi lho te tem um gas to
ener gé ti co de ze nas de ve zes mai or do que um cão adul- 
to. Por is so, es te gas to ener gé ti co pre ci sa, tam bém, ter
al gum ti po de re a bas te ci men to, de for ma que o ani mal
não per ca nu tri en tes du ran te as brin ca dei ras e jo gos. E a
ra ção pa ra um fi lho te po de ofe re cer to dos es tes nu tri en- 
tes de ma nei ra equi li bra da.

Por ou tro la do, a ra ção de um ca chor ro adul to não vai
ter uma con cen tra ção tão gran de de ener gia e gor du ras,
fa zen do com que não ha ja, ali, uma quan ti da de sig ni fi- 
ca ti va pa ra um cão que es tá em fa se de cres ci men to.

 E is to po de rá le var seu cão fi lho te a

ter uma de fi ci ên cia nu tri ci o nal,

au men tan do as chan ces de

do en ças.

Lem bre-se que é a par tir de uma di e ta ba lan ce a da e
fei ta es pe ci fi ca men te pa ra seu cão, que ele po de rá ter
uma vi da re ple ta de saú de e equi lí brio. Os ex ces sos po- 
dem tra zer mui tos pro ble mas.

Além das ques tões re la ci o na das a nu tri en tes e ener- 
gia, as ra ções tam bém pre ci sam ser pen sa das do pon to
de vis ta fí si co. Ou se ja, os grãos pre ci sam ter o ta ma nho

ide al pa ra ca da ra ça e pa ra ca da fa se da vi da do ca chor- 
ro. Ca so con trá rio, ele po de rá re jei tar a ra ção ou, ain da,
se ma chu car du ran te a ali men ta ção.

Quan do um ca chor ro não es tá 100% con fi an te e se gu- 
ro pa ra se ali men tar, al guns pro ble mas bem gra ves po- 
dem co me çar a sur gir. Afi nal, se o ca chor ro não co me,
ele po de de sen vol ver vá ri os pro ble mas de saú de. E acre- 
di te: um cão po de dei xar de co mer pe lo sim ples fa to de
não con se guir mas ti gar al gum ti po de ra ção.

Por tan to, es te é mais um mo ti vo pe lo qual vo cê não
de ve ria dar ra ção de ca chor ro adul to pa ra fi lho te. Afi nal,
as ques tões ener gé ti cas so men te te rão um im pac to ne- 
ga ti vo no mé dio pra zo e o seu cão não vai pen sar so bre
is so. No en tan to, as ques tões fí si cas da ali men ta ção im- 
por tam mui to pa ra o cur tís si mo pra zo. E um cão que es- 
tá com seus den tes ain da em fa se de cres ci men to, po de
fa cil men te se en gas gar ou re cu sar uma ra ção du ra e di fí- 
cil de mas ti gar.

Con for me o seu ca chor ro vai cres cen do, ele po de,
sim, re ce ber ra ções mais du ras e mai o res. Pois em de ter- 
mi na da fa se da vi da, eles co me çam a ter mui ta co cei ra
nos den tes, de vi do a tro ca dos den tes de lei te pe los den- 
tes vi ta lí ci os. E uma ra ção mais du ri nha po de, sim, aju- 
dar a con ter es ta co cei ra. Pro cu re a aju da de um ve te ri- 
ná rio ou pro fis si o nal de nu tri ção ca ni na pa ra sa ber qual
ra ção po de ria aju dar nes te pro ces so.

Até aqui, en ten de mos a im por tân cia de não dar ra ção
de ca chor ro adul to pa ra fi lho te. No en tan to, se rá que o
con trá rio é tam bém vá li do? Ou se ja, cães adul tos não
de ve ri am co mer a ra ção de cães fi lho tes? A ver da de é
que sim, vo cê não de ve ria dar ra ção de ca chor ros fi lho- 
tes pa ra um cão adul to. E va mos en ten der o porquê dis- 
so. Acom pa nhe.

Uma ra ção pro je ta da pa ra um fi lho te, con for me en- 
ten de mos an te ri or men te, é uma ra ção mui to po ten te
do pon to de vis ta ener gé ti co. Só que pa ra um ca chor ro
adul to, es te ex ces so to do de ener gia po de ser mui to pre- 
ju di ci al pa ra o or ga nis mo, uma vez que ele não gas ta
mais tan ta ener gia quan to um cão fi lho te que vi ve cor- 
ren do o dia in tei ro.

Em ou tras pa la vras, uma ra ção de cão fi lho te po de al- 
te rar ne ga ti va men te a saú de de um cão adul to, pois há
ali um ex ces so de nu tri en tes que po dem cau sar di a be tes
ca ni na, obe si da de, de se qui lí brio nu tri ci o nal, pro ble- 
mas car día cos e vá ri os ou tros pro ble mas gra ves.

Por tan to, nun ca ali men te seu cão de ma nei ra equi vo- 
ca da. Bus que sem pre aju da de um pro fis si o nal de nu tri- 
ção ca ni na pa ra que vo cê pos sa ofe re cer uma vi da dig na
e mui to sau dá vel pa ra to das as fa ses de vi da do seu cão- 
zi nho. Não pe que pe los ex ces sos e nem pe las fal tas e
cui de bem do seu pet, ho je e sem pre!

São Luís, quinta-feira, 31 de dezembro de 2020

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


São Luís, quinta-feira 31 de dezembro de 2020

Responsável: Celio Sergio
E-mail: celiosergio@hotmail.com 6GERALNEDILSON MACHADONedilson Machado E-mail: nedilsonmachado@gmail.com

Hemomar abre hoje para doações

O Cen tro de He ma to lo gia e He mo te ra pia
do Ma ra nhão (He mo mar) fun ci o na rá pa ra
do a ções até às 12h, de ho je, e te rá o aten di-
men to sus pen so na sex ta-fei ra, 1º. O He mo- 
mar re a bre as por tas pa ra os do a do res no sá- 
ba do, 2, quan do a co le ta es ta rá dis po ní vel
até às 12h. Du ran te os úl ti mos di as do ano, o
cen tro se gue in cen ti van do as do a ções. Pa ra
do ar, é pre ci so ter ida de en tre 16 e 69 anos e
pe sar mais de 50 kg.

Fundação Vale de cara nova

A Fun da ção Va le vai co me çar 2021 de ca ra
no va, com uma iden ti da de vi su al que re for-
ça sua atu a ção: de for ma co la bo ra ti va, pa ra
po ten ci a li zar opor tu ni da des, for ta le cer po- 
lí ti cas pú bli cas e con tri buir pa ra pro mo ver
trans for ma ções so ci ais es tru tu ran tes nos
ter ri tó ri os on de a Va le es tá pre sen te. A Fun- 
da ção tem pro je tos nos cam pos da Saú de,
Edu ca ção, Pro te ção So ci al e  In clu são Pro du-
ti va.

Li ga do nas re gras sa ni tá ri as pa ra
bar rar a Co vid-19 e após um ano de
mui ta lu ta e con quis tas nas su as em -
pre sas em São Luís, a Vi só ti ca e Vi so
Fashi on;  Luiz Car los de Fran ça Li ma
cur te tem po ra da de fim de ano e fé ri -
as na Bahia (Leia-se Sal va dor, Mor -
ros de São Pau lo e Ilhéus). Ele, ao la -
do da na mo ra da Ayanne Al ves, apro -
vei tam pa ra cur tir a boa gas tro no mia
nos bons res tau ran tes da Bahia, mas
na da de aglo me ra ções. Com mais de
30 anos de atu a ção no Ma ra nhão,
Luiz Fran ça  ago ra es tá pre pa ra do
pa ra cur tir a vi da, de le gan do o co -
man do das em pre sas aos fi lhos e a
só cia. “Mas não po de mos pa rar.
Sem pre te mos que ter no vos ob je ti -
vos. E no vos so nhos é o que nos man -
tém”, con fes sa Luiz  Fran ça a NM.

O pre fei to re e lei to de
São Ber nar do, João
Igor (PDT) se rá em pos -
sa do pa ra mais qua tro
anos a fren te do mu ni -
cí pio do Bai xo Par naí -
ba, nes ta sex ta-fei ra,
1°. An tes dis so, o ges -
tor es te ve em São Luís
pa ra agen da de en tre -
vis tas em emis so ras de
TV da ca pi tal. Aos te -
le jor nais, João Igor fa -
lou so bre a pri mei ra
ges tão e de fi niu pri o ri -
da des pa ra o pró xi mo
man da to.

O di re tor da FI E MA e
co or de na dor do Pro -
gra ma Avan ça Ma ra -
nhão, Luiz Fer nan do
Coim bra Ren ner foi ho -
me na ge a do no úl ti mo
dia 23, com a me da lha
do mé ri to Si mão Es tá -
cio da Sil vei ra, con ce -
di da pe la Câ ma ra Mu -
ni ci pal de São Luís. Ele
re ce beu a hon ra ria das
mãos do ve re a dor re e -
lei to Dr. Gu tem berg,
que fez a pro po si ção
de in di ca ção pa ra re ce -
ber a jus ta ho me na -
gem.

Aplicativo MATLAB

Em pro nun ci a men to on-li ne na ma nhã des ta
ter ça-fei ra, 29, o rei tor Na ta li no Sal ga do co mu- 
ni cou a aqui si ção do apli ca ti vo MA TLAB, soft- 
ware in te ra ti vo usa do por ins ti tui ções de en si no
e pes qui sa pa ra cál cu los nu mé ri cos e co di fi ca-
ção. 

O pro gra ma es ta rá dis po ní vel pa ra ins ta la ção
e uso via e-mail ins ti tu ci o nal por alu nos, pes- 
qui sa do res, do cen tes, con vi da dos e fun ci o ná ri-
os da UF MA, com aces so a do cu men ta ção de
usuá rio, vi de o au las e cur sos com pos si bi li da de
de cer ti fi ca ção.

Matrículas online

Mais de 4 mil es tu dan tes in te res sa dos em
cur sar em 2021 a 1ª sé rie do En si no Mé dio em
uni da des de En si no em Tem po In te gral, na re de
es ta du al do Ma ra nhão, já re a li za ram a ma trí cu la
on li ne. 

A ma trí cu la po de ser fei ta por can di da tos que
já con cluí ram ou es tão em fa se de con clu são do
9º ano do En si no Fun da men tal. Nes se pri mei ro
mo men to, fo ram dis po ni bi li za das 6.543 va gas
em 47 es co las da re de pú bli ca que ofe re cem En- 
si no Mé dio em Tem po In te gral, em di ver sos mu- 
ni cí pi os ma ra nhen ses. 

Regime de home office

Qua se 70% dos ban cá ri os que tra ba lha ram ou
ain da es tão tra ba lhan do re mo ta men te gos ta ri- 
am de ado tar to tal ou par ci al men te o re gi me de
ho me of fi ce às su as ro ti nas cor po ra ti vas, apon- 
tou um le van ta men to fei to pe la Con traf-CUT
(Con fe de ra ção Na ci o nal dos Tra ba lha do res do
Ra mo Fi nan cei ro) e pe lo Di e e se (De par ta men to
In ter sin di cal de Es ta tís ti ca e Es tu dos So ci o e- 
conô mi cos). No le van ta men to, en quan to 27,7%
dos ban cá ri os dis se ram que rer con ti nu ar em
tra ba lho re mo to to dos os di as, ou tros 42% afir- 
mam que gos ta ri am de ado tar um re gi me mis to.

Pra curtir

A TV Cul tu ra exi be no
sá ba do, 2, às 20h45,
um no vo epi só dio da
sé rie Po e sia e Pro sa
com Ma ria Bethâ nia. 

João Ca bral de Me lo
Ne to é o fo co des ta
edi ção do se ri a do em
que a can to ra co lo ca
em des ta que.

Bethâ nia re ce be Chi -
co Bu ar que pa ra o
ba te-pa po e o pro -
gra ma tam bém con ta
com de poi men to de
Eval do Ca bral, ir mão
do au tor.

Gust ta vo Li ma e Ma -
ri a na Ri os es tão jun -
tos des de me a dos do
mês, diz a co lu nis ta
Fá bia Oli vei ra, do jor -
nal ‘O Dia’.

A apro xi ma ção co -
me çou du ran te li ve
quan do o ser ta ne jo
pe diu o te le fo ne da
atriz.

“Ma ri a na Ri os e Gust -
ta vo Li ma es tão jun -
tos e vi ven do um af -
fair”, afir ma a co lu -
nis ta Fa bia Oli vei ra,
do jor nal “O Dia”, nes -
ta ter ça-fei ra, 29,
ape sar da atriz ter
ne ga do o ro man ce.

Além da com pra on -
li ne de pas sa gens, o
Trem de Pas sa gei ros
da EFC, da VA LE, con -
ta com al guns pon tos
de ven da ex ter nos ao
lon go da fer ro via, em
fun ção da pan de mia,
não es tá sen do re a li -
za da ven da de pas sa -
gens nas es ta ções,
ex ce to na es ta ção de
São Luís que es tá
aber to de se gun da a
sex ta das 9h às 15h.

São Luís, quinta-feira, 31 de dezembro de 2020

Donos de veículos não vão pagar Seguro DPVAT em 2021
 

Proprietários de veículos não terão que pagar o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores (Seguro DPVAT), em 2021.

O Conselho Nacional de Seguros Privados 
(CNSP) aprovou, em reunião extraordinária re-
alizada nessa terça-feira (29), prêmio zero para 
o DPVAT em 2021 e autorizou a contratação de 
novo operador pela Superintendência de Segu-
ros Privados (Susep), em caráter emergencial e 
temporário. As resoluções do CNSP foram publi-
cadas hoje (30) no Diário Oficial da União.

Segundo a Susep, há excedentes de recursos 
cobrados em anos anteriores que são suficientes 
para pagar indenizações em 2021.

No final de novembro, foi anunciada a dis-
solução da Consórcio do Seguro DPVAT a par-
tir de 1° de janeiro de 2021, após decisão de as-
sembleia de seguradoras consorciadas. A partir 
desta data, a Seguradora Líder não poderá ope-
rar o Seguro DPVAT em nome das consorciadas, 
mas tão somente administrar os ativos, passivos 
e negócios do Consórcio realizados até 31 de de-
zembro de 2020.

No mês passado, a Susep notificou a Segura-
dora Líder a recolher ao caixa dos recursos do 

Seguro DPVAT a quantia de R$ 2,257 bilhões, re-
ferente a 2.119 despesas consideradas irregulares 
pela fiscalização da superintendência, que foram 
executadas com recursos públicos do seguro DPVAT 
entre os anos de 2008 e 2020.

“A Susep está envidando os melhores esforços 
para viabilizar a contratação de pessoa jurídica, já 
na primeira semana de janeiro de 2021, com capa-
cidade técnica e operacional para assumir o DPVAT, 
garantindo as indenizações previstas em lei para a 
população brasileira”, diz a superintendência em 
nota.

Nessa terça-feira, o Tribunal de Contas da União 
(TCU) emitiu decisão cautelar determinando que 
CNSP e Susep adotem as providências necessárias 
para assegurar a continuidade da operacionaliza-
ção do seguro DPVAT.

O Seguro DPVAT foi criado pela Lei n° 6.194 de 
1974 e tem como finalidade o amparo às vítimas de 
acidentes de trânsito em todo o país, não impor-
tando de quem seja a culpa dos acidentes.

Vigor para seguir colaborando com o 
Maranhão de Todos Nós’, diz Márcio 
Jerry ao anunciar comando da Secid

Pelo Twitter, Jerry, que é o atual vice-líder da sigla na Câma-
ra, agradeceu a confiança de Dino e falou sobre as expectativas 
diante do novo desafio. “Com muita honra e total entusiasmo 
aceitei o convite do governador Flávio Dino para integrar nova-
mente o seu governo como Secretário de Cidades. Retomo com 
renovado vigor para seguir colaborando nesta grande obra co-
mandada no estado, que é a construção do Maranhão de Todos 
Nós”, destacou.

Em um breve balanço de sua atuação parlamentar, o depu-
tado recordou as bandeiras de seu mandato. “Nestes dois anos 
como deputado federal, pautei minha firme atuação na defesa 
da democracia e dos direitos do nosso povo; e no combate aos 
absurdos diariamente perpetrados por Bolsonaro contra nosso 
país e nosso povo”.
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O fluxo de passageiros entre Natal e ano novo aumenta consideravelmente e
gradualmente, tendo picos de movimentação de acordo com a data

TERMINAL RODOVIÁRIO

Aumento do fluxo em
30% no Réveillon 

A
So ci e da de Na ci o nal de Apoio 
Ro do viá rio e Tu rís ti co do Ma- 
ra nhão  tem ex pec ta ti va de  
au men to em tor no de 30% no 

pe río do das fes tas de ré veil lon, por 
con ta  das co me mo ra ções das fes tas 
de fim de ano.  Re fle xo da pan de mia 
de co ro na ví rus, a com pa ra ção da mo- 
vi men ta ção com as fes tas de fi nal do 
ano, em 2020 se com pa ra do a 2019, 
de mons tram que hou ve uma que da 
de 45% com pa ran do-se com o Na tal 
do ano pas sa do e um de crés ci mo de 
60% na mo vi men ta ção do fluo de vi a- 
gens pa ra o ano no vo. Is so, se gun do a 
So ci e da de, é se com pa ra do ao ano 
pas sa do.

Se gun do a So ci e da de, o per cen tu al 
de mo vi men ta ção, só atin giu nú me- 
ros iguais ao que era an tes da Pan de- 
mia, no fe ri a do pro lon ga do de 12 de 
ou tu bro.

O flu xo de pas sa gei ros en tre Na tal e 
ano no vo au men ta con si de ra vel men- 
te e gra du al men te, ten do pi cos de 
mo vi men ta ção de acor do com a da ta. 
No Na tal, o flu xo mai or é de saí da, no 
ano no vo, o flu xo se rá equi li bra do, 
tan to na saí da quan to en tra da.  A ex- 
pec ta ti va pa ra o ré veil lon se ria mai or 
de em bar que (che ga da) po rém, com 
can ce la men to de fes tas na ca pi tal, já 
au men tou con si de ra vel men te o nú- 
me ro de pas sa gei ros de sem bar ca dos 
no Ter mi nal (che ga da na ca pi tal Ma- 
ra nhen se) des de 28/12 e o pi co de em- 
bar ques (vol ta pa ra ca sa) se rá nos di as 
3 e 4 de ja nei ro. “De zem bro foi um 
mês com mai or mo vi men ta ção, e o 
per cen tu al de to do o mês fe cha em 
30%, co mo pre vis to. Co mo de cos tu- 
me, as em pre sas de vi a gem que aten- 
dem no Ter mi nal Ro do viá rio de São 
Luís, dis po ni bi li zam ôni bus ex tras pa- 
ra aten der a de man da, tan to pa ra vi a-

Em bar que se gu ro

• Use más ca ra
• Man te nha dis tan ci a men to
• Co mu ni que qual quer di fi cul da de 
com re la ção a ál co ol em gel, em nos- 
sos pon tos de apoio, nos sa mis são é 
ser vir, te mos fis cais es pa lha dos pe la 

Ro do viá ria, iden ti fi ca dos com far da 
bran ca e rá dio co mu ni ca dor
• Jo gue o li xo no li xo
• Com pre a pas sa gem e ta xa de em- 
bar que an te ci pa da men te
• Che gue ao Ter mi nal com no mí ni- 
mo 30 mi nu tos de an te ce dên cia, o 
em bar que ge ra rá me nos fi la e se rá 
mais tran qui lo
• Em ca so de vi a gem com cri an ças, 
pro vi den cie os do cu men tos que ha bi- 
li tam o des lo ca men to, as fis ca li za ções 
são con tí nu as
• Uti li ze o es ta ci o na men to se gu ro e 
de res pon sa bi li da de da SI NART, de 
acor do com a lei de trân si to, a área de 
fren te do Ter mi nal é des ti na da pa ra 
em bar que e de sem bar que com os veí- 
cu los em ape nas uma fi la, pa ra não 
cau sar obs tru ção no trân si to
• Ob te nha in for ma ções Tu rís ti cas em 
nos so Pos to ins ta la do em par ce ria 
com a SE TUR MA

NO ANO NOVO, O FLUXO SERÁ EQUILIBRADO, TANTO NA SAÍDA QUANTO ENTRADA

gens in ter mu ni ci pais quan to in te res- 
ta du ais.  Ca da em pre sa é res pon sá vel 
por se guir e in cen ti var que seus cli en- 
tes si gam as me di das pre ven ti vas con- 
tra co vid 19, den tro dos veí cu los”, in- 
for mou a as ses so ria da So ci e da de.

Co mo re for ço as me di das já pra ti- 
ca das pe la SI NART, uma equi pe da Se- 
cre ta ria Es ta du al de Saú de es tá no 
Ter mi nal pa ra tri a gem de pas sa gei ros, 
por tan to, mai or é a ne ces si da de de 
che ga da an te ci pa da pa ra me lhor con- 
for to na che ga da e saí da de São Luís.

Pa ra um em bar que se gu ro as re co- 
men da ções são:  

BÁRBARO

Criança é enterrada viva por parentes em Turiaçu

OS FAMILIARES ENCONTRARAM O GAROTINHO ENTERRADO EM UMA COVA RASA NAS PROXIMIDADES DA CASA ONDE ELE MORAVA

Um cri me bár ba ro que cho cou a
po pu la ção de Tu ri a çu, ci da de dis tan te
cer ca de 240 km da ca pi tal ma ra nhen- 
se. Uma cri an ça de três anos foi en ter- 
ra da vi va, em uma co va ra sa. A pe que- 
na ví ti ma, mes mo sen do so cor ri da,
não re sis tiu e mor reu.

 In for ma ções re ve lam que dois
ado les cen tes, um de 11 e ou tro de 14
anos, te ri am en ter ra do o ga ro ti nho.
Eles se ri am pa ren tes do ga ro to. Um
dos sus pei tos se ria ir mão e o ou tro
pri mo da ví ti ma.

Se gun do o de le ga do Mi guel, ti tu lar
da De le ga cia de Tu ri a çu, o cor po foi
en con tra do pe los fa mi li a res após sen- 
ti rem fal ta da cri an ça. Ao fa ze rem
bus cas ao re dor da ca sa, en con tra ram
o ga ro to em uma co va ra sa, ain da com
vi da.

O ga ro ti nho foi so cor ri do e le va do
ao hos pi tal da ci da de, mas não re sis- 
tiu e fa le ceu.

O ca so cau sou re vol ta na po pu la- 
ção que ten tou lin char um dos me no- 
res. Ele pre ci sou se es con der na ca sa
de ou tros fa mi li a res até que a po lí cia
che gas se ao lo cal pa ra fa zer sua es col- 

ta até a de le ga cia de Pi nhei ro. “A prin- 
cí pio hou ve um tu mul to, on de al guns
po pu la res qui se ram lin char um dos
me no res e ele se re fu gi ou na re si dên-
cia de fa mi li a res e atra vés das for ças
tá ti cas do GOE ela con se guiu ser es-
col ta da pa ra a de le ga cia de Pi nhei ro
com a in te gri da de fí si ca pre ser va da”,
de le ga do Mi guel, da Po lí cia Ci vil de
Tu ri a çu.

De acor do com as pri mei ras aná li- 
ses, a cri an ça mor reu por as fi xia, não
sen do en con tra do ne nhum si nal de
vi o lên cia se xu al ou vi o lên cia fí si ca.

A in ves ti ga ção de ve rá re tor nar até a
de le ga cia de Tu ri a çu, on de se rá in ves-
ti ga do se hou ve a par ti ci pa ção de al-
gum adul to no cri me. Os dois ado les- 
cen tes se rão res pon sa bi li za dos de
acor do com o Es ta tu to da Cri an ça e
do Ado les cen te (ECA).

LU CI A NA GO MES

Co mér cio

Shop pings

Su per mer ca dos

SÃO LUÍS - FERIADO

Saiba o que vai
funcionar no dia 1º

NO DIA 1º DE JANEIRO O COMÉRCIO DE RUA SERÁ FECHADO

O re ces so pa ra o fim de ano es tá se apro xi man do, e é
mui to im por tan te se man ter aten to so bre o que abre e
fe cha na ca pi tal ma ra nhen se du ran te os pri mei ros di as
do ano que se apro xi ma.

Pa ra evi tar trans tor nos se pa ra mos uma lis ta com to- 
dos os ser vi ços que vão es tá fun ci o nan do du ran te es ses
di as.

De acor do com a Fe co mér cio, to dos os es ta be le ci- 
men tos de vem fun ci o nar no dia 31 de de zem bro, fi can- 
do na res pon sa bi li da de dos co mer ci an tes de ter mi na- 
rem o ho rá rio de aber tu ra e de fe cha men to das lo jas. No
dia 1° de ja nei ro, o co mér cio de ve ser fe cha do.

Na quin ta-fei ra (31), os shop pings da ca pi tal ma ra- 
nhen se de vem fun ci o nar com ho rá rio re du zi do. Fun ci o- 
nan do ape nas até às 18h e no dia 1° de ja nei ro as lo jas
per ma ne cem fe cha das, fun ci o nan do ape nas pra ça de
ali men ta ção e áre as de la zer.

Os su per mer ca dos vão fun ci o nar em ho rá rio re du zi- 
do, das 8h às 20h na quin ta-fei ra (31). Vol tan do com su as
ati vi da des nor mais ape nas no dia 2° de ja nei ro.

R$ 1.045

Prazo para sacar
FGTS termina hoje

GOVERNO FEDERAL LIBEROU O SAQUE EMERGENCIAL DO FGTS

Até ho je, dia 31 de de zem bro des te ano, to dos os bra- 
si lei ros que ti ve ram o sa que emer gen ci al do Fun do de
Ga ran tia do Tem po de Ser vi ço (FGTS) li be ra do, mas não
re ti ra ram o di nhei ro , po dem so li ci tar o sa que, de até um
sa lá rio mí ni mo, R$ 1.045.

Pa ra fa zer o re que ri men to, bas ta usar o app FGTS ,
dis po ní vel pa ra ce lu la res com sis te mas An droid e iOS,
pe din do à Cai xa Econô mi ca Fe de ral a no va li be ra ção do
di nhei ro. Ao to do, 15 mi lhões de bra si lei ros ti nham di- 
rei to de ma ni fes tar seu ar re pen di men to e pe dir o sa que
quan do a Cai xa pas sou a per mi tir, em 7 de de zem bro,
es se no vo pe di do pe lo di nhei ro após o fim do pra zo ori- 
gi nal.

No se gun do se mes tre des te ano, o go ver no fe de ral li- 
be rou o sa que emer gen ci al do FGTS pa ra 60 mi lhões de
pes so as, co mo for ma de com pen sar os tra ba lha do res da
ini ci a ti va pri va da que per de ram ren da ou ti ve ram re du- 
ção de ga nhos em ra zão da pan de mia. No to tal, até o ba- 
lan ço da Cai xa de 7 de de zem bro, fo ram li be ra dos R$
37,8 bi lhões. Cer ca de R$ 7,9 bi lhões ain da es pe ra vam os
in te res sa dos.

To dos aque les com sal do em con tas ati vas ou ina ti vas
do Fun do de Ga ran tia ti ve ram a quan tia de até um sa lá- 
rio mí ni mo trans fe ri da pa ra uma pou pan ça so ci al di gi- 
tal aber ta pe la Cai xa ex clu si va men te pa ra es te fim.

O ban co tam bém ela bo rou um ca len dá rio de de pó si- 
tos, de acor do com os me ses de nas ci men to dos co tis tas,
com di rei to ao sa que cer ca de 60 di as de pois do cré di to.
No pe río do, a quan tia po dia ser mo vi men ta da pe lo apli- 
ca ti vo Cai xa Tem — o mes mo do au xí lio emer gen ci al .
Pos te ri or men te, abriu-se a pos si bi li da de até de trans fe- 
rên cia pa ra uma con ta em ou tro ban co, mes mo an tes da
da ta pre vis ta pa ra re ti ra da.

São Luís, quinta-feira, 31 de dezembro de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/
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Apostas da Mega Sena da Virada 2020/2021 podem ser feitas até o último dia do ano e 
também de forma online. O prêmio desta edição chega a R$ 300 milhões.

• 62% – pri mei ra fai xa – seis acer tos
(se na);
• 19% – se gun da fai xa – cin co acer tos
(qui na);
• 19% – ter cei ra fai xa – qua tro acer tos
(qua dra).

• 62% do per cen tu al des ti na do a prê -
mi os, de acor do com a ar re ca da ção do
res pec ti vo con cur so;
• O to tal acu mu la do pa ra o úl ti mo
con cur so de fi nal ze ro ou cin co do
ano ci vil;

• O to tal acu mu la do pa ra o con cur so
de fi nal ze ro ou cin co;
• O to tal acu mu la do na pri mei ra fai xa
(se na) do con cur so an te ri or, quan do
hou ver.

• Não exis tin do apos tas pre mi a das
com seis nú me ros (se na), o prê mio
se rá ra te a do en tre os acer ta do res de
cin co nú me ros (qui na);
• Não exis tin do apos tas pre mi a das
com seis e cin co nú me ros, o prê mio
se rá ra te a do en tre os acer ta do res de
qua tro nú me ros (qua dra);
• Não exis tin do apos tas pre mi a das
em quais quer fai xas de pre mi a ção, os
va lo res acu mu lam pa ra o con cur so
se guin te, nas res pec ti vas fai xas.

MEGA DA VIRADA

Veja como fazer a
aposta no último dia

O
prê mio da Me ga da Vi ra da
de 2020 es tá es ti ma do em
R$ 300 mi lhões.

 Os bra si lei ros po dem fa- 
zer apos tas até ho je, dia 31 de de zem- 
bro, às 17h.

Co mo sem pre acon te ce com a Me- 
ga-Se na da Vi ra da 2020/2021, o prê- 
mio não acu mu la. Ou se ja, se nin- 
guém acer tar as seis de ze nas, o va lor
do prê mio é di vi di do en tre quem
acer tou cin co dí gi tos. Se nin guém
acer tar cin co dí gi tos, o prê mio vai pa- 
ra quem acer tou qua tro, e as sim por
di an te. 

A apos ta mais sim ples cus ta R$
4,50. O apos ta dor tam bém po de par ti- 
ci par de bo lões.

Ao di vul gar so bre o prê mio es ti ma- 
do des te ano da Me ga da Vi ra da, a Cai- 
xa Econô mi ca Fe de ral tam bém di vul- 
gou in for ma ções so bre co mo o prê- 
mio ren de ria. 

De acor do com o ban co, o va lor de
R$ 300 mi lhões, do prê mio prin ci pal,
se fos se apli ca do na pou pan ça, ren de- 
ria mais de R$ 347 mil no pri mei ro
mês.

Um vo lan te, em que a pes soa po de
mar car seis de ze nas na car te la, tem o
cus to de R$ 4,50. Tam bém é pos sí vel
apos tar em bo lões, que são co mer ci a- 
li za dos em ca sas lo té ri cas. 

No ca so da Me ga-Se na, os bo lões
cus tam a par tir de R$ 10. Ca da co ta
não po de ser de me nos de R$ 5. É per- 
mi ti do fa zer bo lão de no mí ni mo du as
e no má xi mo 100 co tas.

Co mo jo gar a Me ga-Se na?
A Me ga-Se na pa ga mi lhões pa ra o

acer ta dor dos 6 nú me ros sor te a dos.
Ain da é pos sí vel ga nhar prê mi os ao

acer tar 4 ou 5 nú me ros den tre os 60
dis po ní veis no vo lan te de apos tas. Pa- 
ra re a li zar o so nho de ser o pró xi mo
mi li o ná rio, vo cê de ve mar car de 6 a 15
nú me ros do vo lan te, po den do dei xar
que o sis te ma es co lha os nú me ros pa- 
ra vo cê (Sur pre si nha) e/ou con cor rer
com a mes ma apos ta por 2, 4 ou 8
con cur sos con se cu ti vos (Tei mo si- 
nha).

Me ga da Vi ra da CAI XA 2020/2021
O úl ti mo con cur so da Me ga-Se na

de fi nal 0 ou 5 de ca da ano ci vil, que
tem a de no mi na ção co mer ci al Me ga
da Vi ra da, obe de ce às se guin tes re- 
gras:

Pra zo de co mer ci a li za ção: Du ran te
os me ses de no vem bro e de zem bro,
com cap ta ção de apos tas in de pen- 
den te e con co mi tan te com os de mais
con cur sos da mo da li da de, uti li zan do-
se de vo lan tes es pe cí fi cos (a CAI XA in- 
for ma rá com an te ce dên cia a da ta do
iní cio das ven das e o nú me ro do con- 
cur so da Me ga da Vi ra da, que se rá sor- 
te a do no dia 31/12).

Dis tri bui ção do va lor des ti na do
ao pa ga men to dos prê mi os

Com po si ção da pri mei ra fai xa de
pre mi a ção (se na)

Cri té rio de acu mu la ção

Co mo fa zer o bo lão da Me ga-Se na
da vi ra da?

O Bo lão Cai xa pa ra Me ga-Se na da
Vi ra da é a pos si bi li da de que o apos ta- 
dor tem de re a li zar apos tas em gru po.
Bas ta pre en cher o cam po pró prio no
vo lan te ou so li ci tar ao aten den te da
lo té ri ca. 

Vo cê tam bém po de com prar co tas
de bo lões or ga ni za dos pe las Uni da- 
des Lo té ri cas. Nes te ca so, po de rá ser
co bra da uma Ta ri fa de Ser vi ço adi ci o- 
nal de até 35% do va lor da co ta.

Na Me ga-Se na, os bo lões têm pre ço
mí ni mo de R$ 10. Po rém, ca da co ta
não po de ser in fe ri or a R$ 5. É pos sí vel
re a li zar um bo lão de no mí ni mo 2 e no
má xi mo 100 co tas. É per mi ti da a re a li- 
za ção de no má xi mo 10 apos tas por
Bo lão. 

Em ca so de Bo lão com mais de uma
apos ta, to das elas de ve rão con ter a
mes ma quan ti da de de nú me ros de
prog nós ti cos.

SÃO LUÍS

Celebrações intimistas devem marcar virada de ano

QUARTETO LUSSARAY PROMETE ANIMAR O JANTAR DA VIRADA DE ANO NO BISTRÔ QUINTALÃO, NA PENÍNSULA DA PONTA D’AREIA.

Com a sus pen são de gran des fes ti- 
vi da des pú bli cas e pri va das pa ra a vi- 
ra da de ano, ce le bra ções mais in ti- 
mis tas em ho téis e res tau ran tes com- 
põem a me lhor op ção pa ra quem bus- 
ca co me mo rar o mo men to com di ver- 
são, se gu ran ça e, aci ma de tu do, con- 
for to.

Com atra ções mu si cais ani ma das,
me nus ir re sis tí veis e de co ra ções te- 
má ti cas, o pú bli co só pre ci sa es co lher
o lo ok e os vo tos pa ra apro vei tar a
meia-noi te mais es pe ra da de 2020.

No Blue Tree São Luís Ho tel, um dos
mais re fi na dos e bem lo ca li za dos da
ci da de, uma ceia es pe ci al foi pre pa ra- 
da pa ra re ce ber o no vo ano. 

Além de um car dá pio de li ci o so as- 
si na do pe lo Chef Ril son Ti bur ti no, o
jan tar, que acon te ce no Oi to Res tau- 
ran te, lo ca li za do na área in ter na do
ho tel, con ta rá com a mu si ca li da de do
DJ Richardy Sto ne. O even to te rá, ain- 
da, um Es pa ço Kids, ide al pa ra quem
pri o ri za co me mo rar a da ta de ano em

fa mí lia.
Quem va lo ri za a tra di ção e não

abre mão de re cep ci o nar o no vo ano à
bei ra-mar, o Bis trô Quin ta lão, lo ca li- 
za do na Pe nín su la da Pon ta d’Areia é a
op ção per fei ta. 

Na ca sa gas tronô mi ca mais fa mo sa
da ci da de, a noi te se rá re ga da a mui ta
mú si ca com o Quar te to Lussaray e
Mar ce lo Re be lo e ban da.

Pa ra ga ran tir que as ener gi as es te- 
jam car re ga das quan do 2021 che gar,
um bis trô all in clu si ve, com buf fet
com ple to pa ra o jan tar e be bi das di- 
ver sas foi pre pa ra do ex clu si va men te
pa ra a noi te, que con ta rá, ain da, com
quei ma de fo gos à meia-noi te.

Ci en tes do mo men to vi vi do, os or- 
ga ni za do res dos even tos aten de rão a
to das as nor mas re la ci o na das à pan- 
de mia da Co vid-19, des de o li mi te de
pú bli co e dis tan ci a men to den tro do
am bi en te, aos cui da dos re la ci o na dos
à hi gi e ne, co mo uso de más ca ras, dis- 
po si ção de to tens de ál co ol e sa ni ti za- 

ção cons tan te dos es pa ços.

Bran co

Ver me lho

Ama re lo

Ver de

Azul

Ro sa

RÉ VEIL LON

Sig ni fi ca do das
co res de rou pas
pa ra o Ano No vo

Di ver sas pes so as pos su em vá ri as su pers ti ções pa ra o
Ano No vo, uma das mais co nhe ci das é a es co lha das co- 
res de rou pa ou pe ças ín ti mas pa ra uti li zar na vi ra da de
ano.

Pen san do em ti aju dar a es co lher o me lhor lo ok pa ra
es sa vi ra da, se pa ra mos o sig ni fi ca do das co res que vo cê
po de usar pa ra ga ran tir que o ano de 2021 se ja mais
tran qui lo que o de 2020.

Usar rou pa bran ca na vi ra da de ano já é um clás si co,
ele é o que ri di nho de mui tas pes so as que não abrem
mão da cor.

Ela re pre sen ta pu re za, a cor ide al pa ra quem de se ja
um ano de re no va ção, ener gi as po si ti vas, paz e uma
apro xi ma ção mai or com ex pe ri ên ci as es pi ri tu ais.

Uma cor for te pa ra pes so as chei as de ati tu de, a cor
vem sim bo li zan do a co ra gem e o de se jo de um amor,
afi nal o ver me lho é su per co nhe ci do co mo a cor da pai- 
xão.

Pa ra en trar com o pé di rei to em um ano que po de es tá
re ser van do vá ri os de sa fi os, use o ver me lho.

Es sa cor já é su per co nhe ci da por quem de se ja en trar
o ano no vo com o pen sa men to em pros pe ri da de fi nan- 
cei ra, o que pou cos sa bem é que a cor ama re la pos sui
ou tro sig ni fi ca dos, co mo: aju da na cri a ti vi da de, con cen- 
tra ção, oti mis mo e ale gria.

2020 foi um ano mui to di fí cil, pas sa mos por si tu a ções
de sa fi a do ras e pre ci sa mos man ter vi va a cha ma da es- 
pe ran ça.

Por is so, apos te em lo oks nes sa to na li da de pa ra a sua
vi ra da, o ver de vem sim bo li zar a es pe ran ça em di as me- 
lho res, equi lí brio, sor te e saú de.

Es sa é a cor ide al pa ra quem de se ja co me çar o ano
ten do se re ni da de, pa ci ên cia e har mo nia.

Uma cor de li ca da e ama da por mui tas pes so as, o ro sa
vem sim bo li zan do amor, ami za de, amor pró prio e é
mui to bom pa ra ga ran tir aque le up na au to es ti ma no
ano que es tá co me çan do.

São Luís, quinta-feira, 31 de dezembro de 2020
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Adauto Carvalho anuncia renúncia do cargo de presidente do Imperatriz. Com a saída
do dirigente, clube será comandado pelo Conselho Deliberativo, de forma interina

RENÚNCIA

Imperatriz fica sem
presidente e com dívida
DANIEL AMORIM

E
m en tre vis ta co le ti va re a li za- 
da na ma nhã de on tem, quar- 
ta-fei ra (30), o en tão pre si- 
den te do Im pe ra triz, Adau to 

Car va lho, apre sen tou à im pren sa sua 
car ta de re nún cia do prin ci pal car go 
do con se lho di re tor do Ca va lo de Aço. 
A de ci são foi to ma da por con ta da gra- 
ve si tu a ção fi nan cei ra en fren ta da pe- 
lo clu be e acen tu a da por uma dí vi da 
de cer ca de R$ 250 mil com o Fê nix, 
equi pe uru guaia. O vi ce-pre si den te 
Wagn ner Ayres tam bém es tá dei xan- 
do o clu be. “Es se ano foi de mui tas di- 
fi cul da des e a gen te es go tou to da a 
nos sa ca pa ci da de fi nan cei ra de es tar 
à fren te do clu be. Hou ve to do um des- 
gas te emo ci o nal, en tão to mei es sa de- 
ci são por achar que é a me lhor de ci- 
são não pa ra nós, mas pa ra o clu be. O 
Im pe ra triz pre ci sa de um ‘san gue no- 
vo’, de no vas pes so as na ges tão, pa ra 
que os ob je ti vos se jam al can ça dos em 
2021”, dis se Adau to Car va lho.

Es se ano foi de mui tas 

di fi cul da des e a gen te 

es go tou to da a nos sa 

ca pa ci da de fi nan cei ra 

de es tar à fren te do clu be

O clu be se rá ad mi nis tra do, in te ri-

ADAUTO CARVALHO APRESENTOU À IMPRENSA SUA CARTA DE RENÚNCIA DO CLUBE

na men te, pe lo con se lho de li be ra ti vo, 
até que um no vo no me apa re ça pa ra 
co man dar o con se lho di re tor ou uma 
jun ta go ver na ti va se ja cons ti tuí da. 
“Va mos re ce ber a for ma li za ção da re- 
nún cia e bus car mei os pa ra pre en cher 
es ses car gos. Um dos pro ble mas mai- 
o res que nós va mos en fren tar (dí vi da 
com o Fê nix), por que is so con di ci o na 
a con ti nui da de do clu be. Mas nós te- 
mos que unir for çar pa ra hon rar es se 
com pro mis so, não po de mos fi car fo ra 
das com pe ti ções”, afir mou Antô nio 
Tor res, pre si den te do con se lho de li- 

be ra ti vo do Im pe ra triz, que de ve se 
reu nir no pró xi mo dia 4 de ja nei ro pa-
ra dis cu tir a si tu a ção do clu be.

Sob o co man do de Adau to Car va-
lho, o Ca va lo de Aço con quis tou o 
aces so à Sé rie C na tem po ra da de 2018 
e no ano pas sa do sa grou-se cam peão 
ma ra nhen se, além de che gar per to do 
aces so à Sé rie B, sen do eli mi na do nas 
quar tas de fi nal pe lo Ju ven tu de-RS. 
Em 2021, o Im pe ra triz tem a pre vi são 
de par ti ci par do Cam pe o na to Ma ra- 
nhen se e da Sé rie D do Cam pe o na to 
Bra si lei ro.

SAMPAIO

João Victor projeta
recuperação do time

JOÃO VICTOR CONFIA NO POTENCIAL DA EQUIPE TRICOLOR

Sem ven cer há cin co ro da das e com três der ro tas con- 
se cu ti vas, o Sam paio mi ra o du e lo di an te do CSA-AL pa- 
ra se re cu pe rar na Sé rie B e se guir bri gan do pe lo aces so à
prin ci pal di vi são do fu te bol bra si lei ro.

A úl ti ma vi tó ria tri co lor foi no dia cin co de de zem bro,
pa ra ci ma do CRB-AL. De pois dis so, a equi pe em pa tou
com o Ope rá rio-PR e per deu pa ra Amé ri ca-MG, Avaí e
Náu ti co, o que oca si o nou a per da da va ga no G-4.

O la te ral es quer do João Vic tor des ta ca que o elen co
tem con fi an ça que po de re en con trar o ca mi nho das vi- 
tó ri as no Bra si lei ro. “Te mos cons ci ên cia que nas úl ti mas
ro da das dei xa mos a de se jar, mas con ver sa mos e po de- 
mos dar a vol ta por ci ma, as sim co mo no iní cio.

Co me ça mos mal, mas re to ma mos o ca mi nho e ago ra
não po de ser di fe ren te. Sa be mos a con fi an ça que te mos
e es ta mos trei nan do for te pa ra nes se úl ti mo mês dar
uma ala van ca da boa”, dis se.

Após trei nar pe la ma nhã no CT Jo sé Car los Ma ci ei ra,
a de le ga ção tri co lor se gue pa ra Ma ceió na tar de des ta
quin ta-fei ra. A pre pa ra ção se rá en cer ra da com um tra- 
ba lho nes ta sex ta-fei ra, no CT do CRB-AL. CSA-AL e
Sam paio jo gam nes te sá ba do (2), às 16h30, no es tá dio
Rei Pe lé. (D.A)

MOTO CLUB

Presidente esclarece equívoco

NE RES PIN TO
O pre si den te do Mo to Club, Na ta na el Jú- 

ni or, re a giu às ame a ças do Con se lho De li- 
be ra ti vo de in ves ti gar uma su pos ta  frau de
ocor ri da na atu al ad mi nis tra ção,  por oca- 
sião da as si na tu ra de um con tra to de alu- 
guel de um imó vel ocu pa do pe los jo ga do- 
res  no bair ro do Tu ru, com uma em pre sa
cu jo CNPJ per ten ce a  em pre sa  (Mo to Club
Lt da) de Fei ra de San ta na-BA. Por meio das
re des so ci ais, o di ri gen te  mo ten se afir ma
que o do cu men to foi fei to pe la imo bi liá ria,
res pon sá vel pe lo equí vo co, não ob ser va do
por ele no mo men to da as si na tu ra.

No ta do pre si den te do Mo to Club
Boa tar de, em vir tu de da no tí cia fal sa di- 

vul ga do por um per fil fa ke na in ter net em
que for ne ci o CNPJ er ra do do clu be pa ra um
con tra to de alu guel não pro ce de.

O pre en chi men to do con tra to foi fei to
atra vés da imo bi liá ria, on de o su per vi sor do
clu be pas sou os meus da dos pes so ais pa ra a
in clu são do meu no me co mo fi a dor do Imó- 
vel. 

Até por qual se ria o pro pó si to de in for- 
mar o CNPJ er ra do do clu be e for ne cer o
meu cor re to pa ra der fi a dor? Que frau de se- 
ria es sa ? Com re la ção ao con tra to do Imó- 

vel, pa ga mos a cau çâo ini ci al cor res pon- 
den te a dois me ses, fi ca mos de ven do apro- 
xi ma da men te um mês e 20 di as. Rei te ro que
o imó vel não foi dei xa do aber to, com a pan- 
de mia a di fi cul da de de voo au men tou e o
atle ta te ve que vi a jar na pri mei ra opor tu ni- 
da de com sua fa mí lia, dei xan do a ca sa fe- 
cha da e a cha ve na por ta ria do con do mí nio.
 

Va le res sal tar que não me aten tei ao
CNPJ que es ta va es cri to no con tra to, até
por que não con ti nha o en de re ço do clu be
que é mais fá cil de lem brar do que o nú me ro
de CNPJ do clu be.

Pa ra fi na li zar la men to que exis tem pes- 
so as com a cla ra in ten ção de me ata car que
de di cam seu tem po pa ra pro cu rar as fra gi- 
li da des do clu be e ex por na in ter net, com is- 
so aca bam atin gin do e pre ju di can do ain da
mais o clu be.

Vou to mar to das as pro vi dên ci as ju di ci- 
ais ne ces sá ri as por ex po rem meus da dos
pes so ais des sa for ma na in ter net en tre ou- 
tros ata ques men ti ro sos com o pro pó si to
pes so al de me atin gir.

Na ta na el Jú ni or
Pre si den te do Mo to Club de São Luís.

VASCO

“Saio inconformado”, diz Pinto

SÁ PINTO DEIXOU O VASCO DA GAMA NA 17ª COLOCAÇÃO, PRIMEIRO NA ZONA DA DEGOLA

Após a de mis são, sa cra men ta da na úl ti- 
ma ter ça, o téc ni co por tu guês Ri car do Sá
Pin to la men tou a saí da do Vas co. Em uma
re de so ci al, nes ta quar ta, o trei na dor pu- 
bli cou um tex to de des pe di da no qual
apon tou os pro ble mas po lí ti cos do clu be
co mo par te res pon sá vel pe lo de sem pe- 
nho ruim do fu te bol.

A de mis são ocor reu após a der ro ta por
3 a 0 so fri da pa ra o Ath le ti co-PR, no úl ti- 
mo fim de se ma na, que dei xou o Vas co na
17ª po si ção, na zo na de re bai xa men to do
Bra si lei ro. “In fe liz men te, che ga mos ao
clu be num mo men to con tur ba do, tan to
pe los acon te ci men tos re cen tes, mas tam- 
bém por anos de des cui do e apro vei ta- 
men to que em na da be ne fi ci a ram o nos so
Gi gan te da Co li na”, dis se o trei na dor.

Sá Pin to afir mou que, mes mo na si tu a- 
ção pe la qual o Vas co pas sa na ta be la,
acre di ta va que seu ti me po de ria sair da
zo na de re bai xa men to e se clas si fi car pa ra
a Sul-Ame ri ca na. “Os próxi mos jo gos con- 
tra ad ver sári os di re tos que há mui to
aguar dáva mos, iam per mi tir-nos sair do
Z4 e al cançar a Sul Ame ri ca na. A nos sa vi- 
são ia mais lon ge, le van do es te clu be a dis- 
pu tar ou tros ob je ti vos e títu los que me re- 
ce”, co men tou.

O Vas co ten ta a con tra ta ção de um no- 
vo téc ni co. Na ma nhã de on tem, quar ta-
fei ra, Zé Ri car do, que já tra ba lhou no clu- 
be, de cli nou de con vi te pa ra um con tra to
de um ano. Com is so, o clu be con ti nua no
mer ca do em bus ca de um no vo co man- 
dan te.

São Luís, quinta-feira, 31 de dezembro de 2020
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Em 2021 não haverá o tradicional cortejo carnavalesco, por conta da pandemia causada
pelo coronavírus. O aniversário do grupo vai se adequar ao formato virtual.

PA TRÍ CIA CU NHA

ANIVERSÁRIO

35 anos da Máquina será
comemorado com lives
PATRÍCIA CUNHA

D
u ran te 34 anos o dia 1º de 
ja nei ro foi de fes ta na Ma- 
dre Deus. Tra di ci o nal men te 
é dia de fo lia com a Má qui- 

na de Des cas car’Alho que ani ver sa ria 
nes se dia e reú ne di ver sos gru pos do 
bair ro e cen te nas de fo liões em cor te- 
jo car na va les co pe las ru as da Ma dre 
Deus ao som de mar chi nhas e sam bas 
tra di ci o nais. Quem já não cur tiu o 
em ba lo do so be e des ce das la dei ras 
ao som de “Êh, lá vem ela, é las que 
alho pra to do la do / Êh, êh, êh, lá vem 
ela, a Má qui na…”?

Mas o ano de 2021 se rá di fe ren te. 
Por cau sa da pan de mia e da si tu a ção 
de saú de vi vi da pe lo mun do, a di re to- 
ria do gru po de ci diu não sair às ru as 
ba tu can do no dia 1º. Es se dia se rá co- 
me mo ra do de for ma mais in ti mis ta, 
ape nas com som ele trô ni co, na Es ta- 
ção da Má qui na, a par tir do meio-dia. 
E nos me ses de ja nei ro e fe ve rei ro, o 
gru po fa rá 4 li ves pa ra co me mo rar os 
35 anos do gru po.

O gru po se  or gu lha de em 34 anos a 
ban da nun ca ter pa ra do, pois quem 
faz o blo co é a co mu ni da de. Com 31 
mú si cos, sen do 20 na per cus são, 5 de 
cor da e 6 me tais, e mais ale gria, ir re- 
ve rên cia, cri a ti vi da de, mú si cas de du- 
plo sen ti do e le tras que ho me na gei am 
per so na li da des e gru pos car na va les- 
cos, a di ver são pa ra o car na val, des ta 
vez em for ma to vir tu al, es tá ga ran ti- 
da. “Não es ta re mos, co mo de cos tu- 
me, nas ru as dia 1º, por con ta des se ví-

A TRADICIONAL BATUCADA DA MÁQUINA  NÃO ACONTECERÁ NO DIA 1º DE JANEIRO.

rus que es tá as so lan do o mun do to do. 
A Má qui na não es ta rá fa zen do aque le 
be lo cor te jo, dan do o pri mei ro gri to 
de car na val do Bra sil. Mas es ta re mos 
na Es ta ção da Má qui na, no Mor ro do 
Que ro se ne– Lar go do Ca ro çu do, per to 
da ca sa do eter no, sau do so e fun da dor 
do gru po, mes tre Ve lo so, a par tir das 
12h, re lem bran do (com mú si ca ele- 
trô ni ca) os gran des su ces sos do gru po 
nos úl ti mos 34 anos, e pe din do que o 
ano de 2021 se ja bom pa ra to do mun- 
do” dis se Sil vé rio Cos ta Jr, pre si den te 
e um dos fun da do res do gru po.

Na oca sião, ha ve rá ex po si ção do 
es tan dar te da Má qui na e quem qui ser 
fa zer fo tos, ou mar car pre sen ça (sem 
aglo me ra ções) se rá bem-vin do.  A di- 
re to ria tam bém fa rá o anún cio do 
pro je to de ani ver sá rio dos 35 anos da 

Má qui na, que em 2021 acon te ce rá de 
for ma vir tu al nos me ses de ja nei ro e 
fe ve rei ro, an te ce den do o pe río do ofi- 
ci al de car na val. “Fa re mos 35 anos de 
his tó ria e de car na val inin ter rup tos. A 
gen te tem es se de sa fio pe la fren te pa- 
ra fa zer es se car na val di fe ren te di an te 
da si tu a ção que o mun do es tá vi ven- 
do. En tão, fa re mos li ves nos me ses de 
ja nei ro e fe ve rei ro, que é a al ter na ti va 
que a gen te tem de ir pa ra o mun do 
vir tu al. Sen ti re mos fal ta do acon che-
go, do ca lor das ru as com as pes so as 
can tan do, de for ma li vre, mas te mos 
que en ten der e res pei tar es se mo- 
men to, as fa mí li as e ví ti mas de to do o 
mun do. Aguar dem as nos sas  li ves que 
se rão trans mi ti das nas nos sas re des 
so ci ais”, ex pli cou o pre si den te da Má- 
qui na de Des cas car’Alho.

REVEILLON VIRTUAL

Festa para Iemanjá no Olho D’Água será transmitida

TRADICIONAL FESTA DE IEMANJÁ NO OLHO D ÁGUA ACONTECE HÁ 26 ANOS E É ORGANIZADA PELO  PAI DE SANTO ASTRO DE OGUM

Há mais de se te dé ca das acon te ce,
na Praia do Olho D’Água, um dos en- 
con tros mais mar can tes dos adep tos
das re li giões de ma triz afri ca na, du- 
ran te a vi ra da do ano.

Ie man já, a Rai nha do Mar, é ho me- 
na ge a da no úl ti mo dia do ano com
uma gran de fes ta, que es te ano se gui- 
rá os pro to co los de saú de por cau sa
da pan de mia da Co vid-19.

De acor do com Bi né Go mes Bi ne
Go mes Abi nokő, pre si den te da Fe de- 
ra ção de Um ban da, os de ta lhes es tão
sen do acer ta dos. “Tu do se gui rá con- 
for me as re gras de res tri ção e a ho me- 
na gem se rá trans mi ti da pe la in ter net
pa ra que to dos que não con si gam ir,
pos sam acom pa nhar. Ain da va mos
in for mar em qual ca nal se rá exi bi do”.

A fes ta cos tu ma ter to que dos tam- 
bo res e mui ta dan ça. Pais, mães, fi lhos
e fi lhas de san to en tram no mar pa ra
ofer tar ro sas bran cas e per fu mes pa ra
a ho me na ge a da, pe din do pros pe ri da- 
de, saú de e paz pa ra to da a hu ma ni- 
da de.

A tra di ci o nal fes ta de Ie man já é a
for ma que os um ban dis tas tem de re- 
ve ren ci ar a che ga da de um no vo ano.
Or ga ni za da pe lo pai de San to As tro de
Ogum há 26 anos, ela ocor re nas pro- 
xi mi da des da ca sa do ba ba lo ri xá.

Des de que se con fir mou a pan de- 
mia de Co vid-19, a Fe de ra ção de Um- 
ban da e Cul to Afro Bra si lei ro do Ma- 
ra nhão, sus pen deu to das as ati vi da- 
des que en vol vam aglo me ra ção de
pes so as, co mo as fes ti vi da des em ho- 
me na gens e to ques com tam bo res
nos ter rei ros de mi na, um ban da, can- 

dom blé, te recô e pa je lan ça.
 

 Ago ra, fin dan do o ano,

a tra di ci o nal

ho me na gem vem

cor ro bo rar pa ra que o

ano de 2021 se ja bom e

prós pe ro pa ra to do

mun do

Em ca sa

Máquina nasceu no
bairro da Madre Deus

MÁQUINA FOI FUDANDA NO  DIA 1º DE JANEIRO DO ANO DE 1986

O gru po nas ceu no co ra ção do tra di ci o nal bair ro da
Ma dre Deus, em 1º de ja nei ro de 1986, ide a li za do por jo- 
vens ar tis tas, aglu ti nan do mi lha res de adep tos à brin ca- 
dei ra. Tem no gê ne ro as mar chas de car na val, sam ba,
blo cos, tam bo res e afo xés a ba se de seu re per tó rio, des- 
de in ter pre ta ção de obras de re co nhe ci dos ar tis tas da
es fe ra na ci o nal a com po si ções pró pri as e a va lo ri za ção e
res ga te de com po si ções ma ra nhen ses da ‘ve lha guar da’
que mo ra vam ou cos tu ma vam fre quen tar o bair ro boê- 
mio.

O gru po se con so li dou ao lon go dos anos, par ti ci pan- 
do de inú me ros fes ti vais e shows na ca pi tal, co mo for ma
de es ta be le cer sua ex pres si va veia mu si cal a fim de al- 
can çar o re co nhe ci men to do pú bli co em ge ral.

“A Má qui na faz su ces so por que é

li vre. É do po vo, é da co mu ni da de e

é tra di ci o nal. Nun ca bo ta mos trio,

ven de mos aba dá ou uti li za mos

mú si cas que não se jam do fol clo re

ma ra nhen se”, dis se Sil vé rio Cos ta

Jr.

SEM  FESTA PÚBLICA

Queima de fogos terá
vários pontos na ilha

FESTA DE FIM DE ANO  TERÁ SOM ABAFADO E REDUZIDO

A quei ma de fo gos que se rá fei ta em di ver sos pon tos
da Ilha de São Luís na vi ra da do ano te rá o som aba fa do e
re du zi do. Além dis so, a dis tri bui ção dos pon tos foi pen- 
sa da pa ra que as pes so as ve jam o es pe tá cu lo sem sair de
ca sa. “Se rá uma quei ma de fo gos mais re du zi da, de um
mi nu to e meio no má xi mo. Se rá des cen tra li za da, em al- 
guns pon tos da Ilha”, diz o se cre tá rio de Cul tu ra do Ma- 
ra nhão, An der son Lin do so. “Tam bém fa re mos uma
quei ma de fo gos com es tam pi do re du zi do. Se rão fo gos
com sons aba fa dos, bem re du zi dos, pa ra não le var
trans tor nos às pes so as e aos ani mais”, acres cen ta.

Co mo não ha ve rá fes tas pú bli cas, por cau sa da pan- 
de mia, a dis tri bui ção dos pon tos pe la Ilha é uma ma nei- 
ra de co me mo rar o ano no vo com mais se gu ran ça, em
ca sa e com os fa mi li a res.

De acor do com Lin do so, “não há ne ces si da de de sair
de ca sa e se aglo me rar em pra ças e ru as. As pes so as vão
olhar pe la ja ne la ou sa ca da”.

Por is so, são di ver sos pon tos, pa ra que não ha ja con- 
cen tra ção e pa ra que o mai or nú me ro de pes so as pos sa
acom pa nhar o es pe tá cu lo. To dos os pon tos fo ram apro- 
va dos pe lo Cor po de Bom bei ros pa ra ga ran tir mais se- 
gu ran ça. Em Im pe ra triz, tam bém ha ve rá quei ma de fo- 
gos, igual men te com som re du zi do.

São Luís, quinta-feira, 31 de dezembro de 2020

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

