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SEM ALGOMERAÇÃO: Máquina de descascaralho Festa para Iemanjá no Olho D’água
comemora 35 anos como live hoje PÁGINA 12
será transmitida pelo Youtube PÁGINA 12
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Flávio Dino começa
reforma do secretariado

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

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

BARBÁRIE : Criança é
enterrada viva por
parentes em Turiaçu

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

Sem música, queima
de fogos terá vários
pontos na ilha
PÁGINA 12

PÁGINA 9

CORONAVÍRUS
Vacinação pode
começar 20 de
janeiro no Brasil
PÁGINA 2

Sequela: estudo
afirma que vírus
pode diminuir pênis
Prazo para sacar
FGTS pelo Caixa Tem
termina hoje
PÁGINA 9

TEMPO E TEMPERATURA

Terminal rodoviário de São Luís tem
aumento do fluxo em 30% no Réveillon
O fluxo de passageiros entre Natal e ano novo aumenta consideravelmente
e gradualmente, tendo picos de movimentação de acordo com a data.
PÁGINA 9

acabou e emergência ficou
BASTIDORES
APARTEAuxílio
Transparentes
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.

PÁGINA 2

Time do Imperatriz
fica sem presidente
e com dívida
PÁGINA 11
TÁBUA DE MARÉ
TER 30.12.2020
01H34 ................ 0.9M
07H36 ................ 5.4M
13H32 ................ 1.1M
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CONGRESSO

As dificuldades de
Baleia com a esquerda
A equipe do emedebista evita tratar o deputado como candidato a presidência da
Câmara Federal, apesar do anúncio feito na semana passada por Maia

U

m dia depois de se reunir
com partidos de esquerda e
demonstrar
otimismo
quanto à adesão das legendas à sua provável candidatura para a
Presidência da Câmara, o deputado
Baleia Rossi (MDB-SP) adotou uma
postura mais comedida e, agora, vai
esperar a oﬁcialização do apoio da
oposição antes de iniciar a sua campanha para substituir Rodrigo Maia
(DEM-RJ).A equipe do emedebista
evita tratar o deputado como candidato, apesar do anúncio feito na semana passada por Maia de que Baleia
é a sua escolha para concorrer à cheﬁa
da Casa entre 2021 e 2022. A cautela
deve-se pelo fato de PT, PSB, PCdoB e
PDT ainda cogitarem a ideia de lançar
um nome da esquerda para a disputa.
Baleia, portanto, quer evitar o constrangimento de conﬁrmar que a sua
candidatura terá a contribuição da
oposição e depois ser surpreendido
com o anúncio de um terceiro deputado para concorrer à Câmara.
Por mais que façam parte do bloco
de partidos que prometeu apoiar o
deputado do MDB nas eleições para a
Mesa Diretora da Casa em fevereiro,
PT, PSB, PCdoB e PDT só estão nesse
barco para fazer oposição a Arthur Lira (PP-AL), que tem o apoio do presidente Jair Bolsonaro e da base do governo na Câmara. A aliança, circunstancial, nem de longe ocorre porque
as legendas concordam com as pautas de Baleia para o Congresso Nacional. Parlamentares do campo progressista reconhecem que a divergên-

cia ideológica e político-partidária
entre a oposição e as demais siglas do
bloco pró-Baleia, em sua maioria de
centro e centro-direita (DEM, MDB,
PSDB, PSL, Cidadania, PV e Rede), é o
que mais pesa para a oposição conﬁrmar logo o apoio ao emedebista. A
maior resistência é do PT, que, ontem,
reuniu a sua bancada na Câmara, de
53 parlamentares, para ponderar qual
será a orientação do partido. Não
houve consenso sobre como o partido
se comportará nas eleições, mas é forte o apelo para que a oposição tenha o
seu candidato. “As nossas pautas são
muito diferentes, tanto no que se refere à economia quanto no modo de enxergar o processo democrático. Nós
queremos a garantia que o próximo
presidente vai colocar o impeachment de Bolsonaro em votação, algo
que o Maia não fez. Somos contra privatizações, a tal reforma administrativa, que tira direitos dos servidores, e a
reforma trabalhista. Defendemos o
aumento real do salário mínimo a cada ano e uma reforma tributária que
taxe grandes fortunas e lucros e dividendos das grandes empresas. Por isso, defendemos um nome da esquerda, até para ampliar o debate”, disse o
vice-líder do PT na Câmara, Rogério
Correia (MG). Segundo ele, o plano de
derrotar o candidato de Bolsonaro
não enfraquece caso a oposição apresente um deputado para as eleições. A
esquerda entende que os 122 votos de
PT, PSB, PCdoB e PDT serão de Baleia,
ou de um eventual deputado da oposição. Portanto, se o emedebista não

tiver os 257 votos necessários para ganhar no primeiro turno, terá no segundo turno, quando a esquerda deve
votar em peso nele. Na próxima segunda-feira, o PT terá outra reunião.
“Entendemos que é necessário fazer
uma união política e um acordo prático para derrotar Bolsonaro e, assim,
garantir a eﬁciência do processo democrático a manutenção da independência do Legislativo. Mas a esquerda
não quer perder a sua identidade. Cobraremos a ﬁscalização dos atos do
Executivo e que as Comissões Parlamentares de Inquérito (CPIs) não sejam bloqueadas”, reforçou o deputado Paulo Pimenta (PT-RS). A indecisão da esquerda em declarar apoio a
Baleia é algo que Arthur Lira quer tentar tirar proveito. Mesmo com o compromisso formal dos partidos em votar no emedebista, o candidato de
Bolsonaro aﬁrma que nem toda a
bancada seguirá a orientação. É nesses votos dissidentes que ele aposta
que pode vencer a eleição. “Hoje, é
clara a posição de divisão interna do
PSB, temos maioria no PSB. Temos
grande parte dos deputados do PDT.
Temos deputados do PT. Temos mais
da metade dos deputados do PSDB.
Temos grande maioria no DEM. E temos a maioria esmagadora do PSL. Os
líderes anunciaram o bloco sem consultar os seus deputados, e na Câmara
não se faz bloco dentro do partido
nem de líder partidário. Para fazer
parte do bloco, tem que ter 50% da
bancada mais um autorizando o líder
a formar o bloco”, aﬁrmou Lira.

Contas públicas fecham
com déficit de R$ 18,1 bi
As contas públicas fecharam novembro com saldo
negativo. O setor público consolidado, formado por
União, Estados e municípios, apresentou déﬁcit primário de R$ 18,140 bilhões. É o maior resultado negativo
para o mês desde novembro de 2016, R$ 39,141 bilhões.
As estatísticas ﬁscais foram divulgadas hoje (30) pelo
Banco Central (BC).
Em novembro de 2019, o déﬁcit primário foi menor:
R$ 15,312 bilhões. O resultado primário é formado pelas
despesas menos as receitas, sem considerar os gastos
com juros da dívida pública.
De acordo com o chefe do Departamento de Estatísticas do BC, Fernando Rocha, a retomada da atividade
econômica tem estimulado o crescimento da arrecadação de tributos pelo governo federal. Além disso, as receitas do governo estão aumentando com o ﬁm das medidas de adiamento no pagamento de impostos.
“Há aumento de arrecadação em função da retomada
da atividade econômica nos últimos meses e também
pelo ﬁm das medidas excepcionais de diferimento de
impostos. Por outro lado, as despesas extraordinárias
para combater a pandemia e seus efeitos e econômicos
e sociais estão se reduzindo”, disse.
No Governo Central (Previdência, Banco Central e Tesouro Nacional), o déﬁcit ﬁcou em R$ 20,394 bilhões,
em novembro. Os estados e municípios continuaram a
apresentar superávit primário que chegou a R$ 1,175 bilhão e R$ 1,165 bilhão, respectivamente, no mês passado.
De acordo com Rocha, estados e municípios também
tiveram o resultado inﬂuenciado pela retomada da atividade econômica, com consequente aumento das receitas tributárias, como com o Imposto sobre Circulação
de Mercadorias e Serviços. Já as empresas estatais apresentaram déﬁcit de R$ 87 milhões, em novembro.
Até novembro, o déﬁcit primário acumulado do setor
público consolidado estava em R$ 651,113 bilhões, contra R$ 48,359 bilhões nos 11 meses de 20119. No acumulado de 12 meses até novembro, o déﬁcit primário ﬁcou
em R$ 664,626 bilhões, representando 8,93% do Produto
Interno Bruto (PIB), soma de todos os bens e serviços
produzidos no país.
Segundo Rocha, o resultado acumulado reﬂete os
efeitos dos gastos extraordinários de enfrentamento à
crise gerada pela pandemia de covid-19, ao longo deste
ano.
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Brasileiros em missão de paz caem 72%

Nova inelegibilidade fica
para eleições de 2022

AS DECLARAÇÕES MOSTRAM A EXISTÊNCIA DE UM CONSENSO EM TORNO DA IMPORTÂNCIA PARA O PAÍS E PARA AS FORÇAS ARMADAS
Brasil vai terminar o ano de 2020
com 77 homens em oito forças de paz
das Nações Unidas. É o menor número de militares em missões de paz desde que 51 homens da Polícia do Exército chegaram ao Timor Leste em
1999. A participação brasileira caiu
72% com a retirada de 200 homens
que serviam na fragata Independência na força de paz marítima do Líbano, a Uniﬁl, ocorrida em 2 de dezembro. O Ministério da Defesa e a gestão
do governo de Jair Bolsonaro negam
que a redução seja uma mudança de
política do País, associada à gestão do
atual chanceler Ernesto Araújo e alegam que a decisão de deixar a Uniﬁl
foi tomada em 2019, por motivos operacionais, logísticos e estratégicos, relativos ao Atlântico Sul. A atual gestão
também não estabeleceu planos para
participar de nenhuma outra força de
paz. A Defesa ainda aﬁrma que o País
mantém seu compromisso com o sistema de paz da ONU. A falta da participação do País com contingentes
contrasta com a política de dois vizinhos: o Uruguai e a Argentina. Esta última mantém tropa na força de paz no
Chipre, ao lado do Reino Unido e da
Eslováquia. É em Chipre que o Brasil
mantém seu último homem que faz

parte de um contingente – na ilha do
Mediterrâneo, um capitão do Exército
atua agregado à tropa argentina na
força de paz da ilha dividida entre a
comunidade grega e a turca. O Brasil
mantém ali também um observador
militar. O major Fernando Ferreira
Manhães esteve lá em 2018. O brasileiro fez parte do Estado-Maior da
missão. “O nível de tensão ali é muito
baixo. A gente sente uma segurança
muito grande no país. Eu costumava
brincar que tinha uma sensação de
insegurança maior no Rio do que lá”,
disse. O major explica que registrava
apenas provocações entre as duas forças armadas. A maioria dos incidentes
ali era causado por civis que entravam
na zona neutra. “A missão está há quase 50 anos e a paz não chegou ainda.”
Outro vizinho do Brasil, o Uruguai,
mantém um batalhão com 906 homens na Monusco, a força de paz que
atua na República Democrática do
Congo (RDC). Comandada por um general brasileiro – Ricardo Augusto
Ferreira Costa Neves -, a Monusco
abriga hoje 21 brasileiros, a maioria é
formada por um grupo de instrutores
de guerra na selva que estão treinando o exército da RDC. Trata-se de uma
das forças com maior presença de

brasileiros no exterior. Já o Uruguai
mantém ainda outros 210 militares na
Undof, a força de paz mantida pela
ONU nas colinas de Golã, entre Síria e
Israel. O Brasil tem 22 militares na
Uniﬁl, no Líbano, mas esse número
deve diminuir quando o País deixar o
comando da força, que deve ser assumido pela Alemanha em janeiro.
Abaixo da Uniﬁl, a força de paz que
conta com mais brasileiros, segundo
dados da ONU, é a mantida pela organização no Sudão do Sul, a Unmiss.
Tanto lá quanto no Líbano, os brasileiros estão lá desde 2011. Atualmente,
13 militares e policiais brasileiros estão no país africano – havia 24 no começo do ano.
O coronel Taylor de Carvalho Neto
era um dos 14,9 mil militares de 63
países que estavam na Unmiss em janeiro. Ali presenciou três combates
entre integrantes das forças do governo e grupos armados que atuam na
região. Ainda na África, o Brasil mantém nove militares na Minurso, a força de paz do Saara Ocidental, e outros
sete na Minurca, a força que atua na
República Centro-Africana. O coronel
Rodrigo Santos Boueri, que esteve na
força, descreve a situação enfrentada
pelos brasileiros no país.

MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL GILMAR MENDES
O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), concedeu liminar para que o novo entendimento do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sobre inelegibilidade não seja aplicado nas eleições municipais
deste ano, passando a valer apenas a partir de 2022.
A decisão, expedida no último dia 17 em uma ação
apresentada pelo Progressistas (PP), foi divulgada nesta
terça-feira, 29, pela Corte. No despacho, o ministro observou que mudanças de jurisprudências eleitorais no
curso do pleito ou logo após seu encerramento não devem ser imediatamente aplicadas, conforme prevê o
princípio da anterioridade eleitoral determinado em
2012 pelo próprio Supremo.
Com a consideração, o ministro rechaçou os argumentos apresentados pelo presidente do TSE, ministro
Luís Roberto Barroso, para defender que não houve uma
virada jurisprudencial no novo entendimento da Corte,
apenas uma ‘orientação plenária’.
Em novembro, o Tribunal Superior Eleitoral decidiu
que, quando um candidato recorre contra uma condenação, a sentença para cassação de registro, afastamento ou perda de mandato ﬁca suspensa até o julgamento
de mérito da apelação, mas a sanção da inelegibilidade é
mantida.
“A “orientação plenária” do TSE se mostra informada
de ineditismo”, escreveu Gilmar Mendes. “Há, sim, uma
modiﬁcação na jurisprudência eleitoral, pela via da nova interpretação conferida ao Código Eleitoral”, acrescentou.
A liminar será submetida ao plenário do Supremo,
mas julgamento ainda não tem data deﬁnida.
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REFORMA NO GOVERNO

Dino faz primeiras
mudanças na equipe
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

N

esta quarta-feira (30) 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. Para o secretário da Casa
Civil, Marcelo Tavares, as mudanças
possibilitam que o ano de 2021 inicie
com todo dinamismo. “É uma equipe
com nomes conhecidos, o Maranhão
vai ganhar muito com as indicações
feitas pelo governador, porque são
pessoas experientes. Tenho a convicção de que ajudarão muito o nosso
trabalho”, pontuou o secretário-chefe
da Casa Civil.
O deputado Rubens Jr., que agora
assume a Secretaria de Comunicação
e Articulação Política (Secap), destacou que dará continuidade ao que já
vem sendo feito na secretaria, que esteve sob comando do secretário Rodrigo Lago nos últimos anos. “Daremos continuidade à articulação política que o governador vem fazendo
com os atores políticos, sociais e com
o povo. O diálogo com o povo e com
os seus representantes tem que andar
lado a lado com o êxito da gestão”,
disse o deputado ao ressaltar que es-

sas são mudanças normais, da rotina
administrativa.
“Me sinto honrado em retornar a
integrar o time do governador Flávio
Dino porque esse é um governo que
melhora a vida das pessoas e o desaﬁo
é continuar trabalhando, com toda a
dedicação e empenho”, frisou Rubens
. Garantir o sustento das pessoas que
moram no campo e ao mesmo tempo
abastecer as cidades com comida por
meio da segurança alimentar. Essa é
uma das missões destacadas pelo secretário Rodrigo Lago, agora à frente
da Secretaria de Agricultura Familiar
(SAF). Criada em 2015 pelo governador Flávio Dino para coordenar e desenvolver a política de incentivo e assistência à produção agrícola familiar,
a SAF desenvolve um trabalho estratégico para a implementação do plano
de ações de combate às desigualdades sociais no estado, um dos principais compromissos do Governo do
com a população do Maranhão.
“Estou muito feliz por assumir essa
secretaria que é importante por fomentar a geração de emprego e renda
no Maranhão e garantir segurança alimentar, uma vez que, quando o campo não produz, a cidade não janta. Essa é uma lição antiga e a Agricultura
Familiar permite que no momento de
elevada crise econômica em que o
Brasil atravessa haja a garantia do sustento das famílias. Essa é mais uma
missão que me é conﬁada e que assumirei com toda dedicação”, disse Rodrigo Lago, que já esteve à frente das
secretarias de Transparência, Casa Civil, Comunicação e Articulação Política, da Companhia Maranhense de

Gás (Gasmar) e agora da Secretaria de
Agricultura Familiar.

Cidades

Para o deputado Márcio Jerry o início do ano aponta o planejamento para os dois próximos anos e é um momento importante de organização do
legado do Governo Flávio Dino. “São
anos de muitas mudanças, transformações e construção de um Maranhão melhor para todos. Manifesto
minha alegria em poder voltar a integrar o governo atendendo à convocação do governador Flávio Dino”, disse
o deputado Márcio Jerry, que será secretário de Cidades.
Para ele, a atuação expressiva no
Câmara dos Deputados nos últimos
dois anos foi uma experiência enriquecedora e de muito aprendizado.
“Aprendi muito como deputado federal. Exerci o mandato até agora com
muita determinação, dedicação, paixão e tendo um olhar sobre o Brasil e
sobre o Maranhão mais aprimorado”,
ressaltou Márcio Jerry, eleito por dois
anos melhor deputado maranhense,
pelo Congresso em Foco.
“Cumprindo bem o papel de deputado federal, agora volto com a convocação feita pelo governador para a Secretaria de Cidades com o objetivo de
tocar o conjunto de ações, obras e realizações do governo, reforçando o caráter de transformação estrutural que
faz o governador Flávio Dino no Maranhão”, pontuou o deputado, que esteve à frente da Secretaria de Comunicação e Articulação Política (Secap)
nos três primeiros anos do mandato
do governador Flávio Dino.

Auxílio acabou e
emergência ficou
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 covid-19 no penúltimo dia do ano velho. O número de óbitos é tão emblemático
quanto o comportamento de Jair Bolsonaro sobre a pandemia no
país que preside. Sem se preocupar com as regras sanitárias, o
presidente da República foi à praia fazer política no litoral de São
Paulo, ouvir seus seguidores chamá-lo de “mito” e o governador
João Doria, de “lixo”.
Bolsonaro abraçou, foi abraçado, beijou, foi paparicado por
apoiadores que seguem o “mito” onde quer que ele vá. Na aglomeração, principalmente. Ninguém usa máscara, porque o presidente prometeu-lhes “não dar bola” para prazo de vacinação contra a covid-19. É uma coincidência toda essa festança acontecer
na véspera do réveillon nas praias do litoral paulista, que o governador João Doria quer restringir o acesso da população, em razão
da disparada dos números de infectados no Estado.
Os 1.111 mortos de covid-19 entre terça e quarta-feira, tem na
numerologia um signiﬁcado que merece reﬂexão. Ver o número
1111 repetidas vezes durante o dia “simboliza a chamada para o
despertar da consciência”. É o código de ativação, despertar do
espírito e o alinhamento com o nosso propósito de vida. Também
indica o ajuste entre seus pensamentos, crenças e verdades, que
podem ser manifestadas rapidamente em sua realidade física. Será que tal explicação tem algo a ver com o Brasil nesta véspera de
acabar o ano de 2020?
Acabou o ano. E acabou também o auxílio emergencial dado
pelo governo aos ﬂagelados pela pandemia. Acabou o auxílio, mas
o emergencial continua. No amazonas, as imagens tétricas de ﬁlas de carros funerários, voltaram a provocar calafrios. Mas 2021
vai começar com a população pobre, desempregada, biscateiros e
a ver navios em terra ﬁrme. Como uma vertiginosa miragem – de
fome. A espera da vacina está na mente de todos. Mas não tem
prazo porque o governante máximo “não dar bola” para o fato de
ser janeiro, fevereiro ou quando assim Deus o permitir.

Pressão nordestina
Os governadores que integram o Consórcio Nordeste vão se
reunir com a Anvisa para pedir registro urgente da vacina contra a
covid-19. Os nove governadores aumentam a pressão sobre o governo Bolsonaro por um plano nacional de imunização.

Emocionado

BALANÇO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Pelo 2º ano, Yglésio é o deputado mais atuante

Ao inaugurar a Praça da Boa Vizinhança, no bairro Cohaserma,
anteontem à noite, o prefeito Edivaldo Holanda Júnior, mesmo
com ar o de cansaço percorrendo bairros e bairros entregando
obras, mostrava-se feliz. Deixou ali um enorme parque de diversão e lazer.

Nas mãos de Deus
Ao lado da esposa Camila, Edivaldo gastou quase duas horas
curtindo a grandeza da praça, com fonte de chafariz, abraçado
pela população. Disse que a partir de amanhã, sua vida política
estará nas mãos de Deus. “Só Ele vai apontar o meu caminho”.

“Dezenas de milhares de pessoas jogadas
na miséria”.

Alerta da Federação Nacional das Associações do Pessoal da
Caixa Econômica Federal (Fenae), sobre o fim do auxílio emergencial, cuja última parcela foi paga ontem.

O prefeito eleito de Goiânia, Maguito Vilela deve tomar
posse amanhã, remotamente, da UTI onde se encontra
com covid-19. Foi eleito entubado, conseguiu ser diplomado e a Câmara votou um dispositivo para ele tomar posse do hospital.
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PELO SEGUNDO ANO CONSECUTIVO, O PARLAMENTAR MAIS ATUANTE DA CASA DO POVO
De acordo com um levantamento
feito pelo portal Folha do Maranhão,
com base em dados disponíveis no
Sistema de Apoio ao Processo Legislativo – SAPL, da Assembleia Legislativa
do Maranhão, o deputado estadual
Yglésio Moyses (PROS) é, pelo segundo ano consecutivo, o parlamentar
mais atuante da Casa do Povo.
O deputado, que tem 100% de presença em Sessões Plenárias na Alema,
apresentou exatas 532 proposições
este ano. Dentre elas, estão 60 projetos de lei, 5 projetos de resolução legislativa, 75 requerimentos, 54 moções e 338 indicações. Atrás do deputado, estão os parlamentares Duarte
Jr., em segundo lugar, com 348 proposições, e Wellington do Curso, em terceiro, com 219, com os quais compõe
o pódio.
Em 2019, o deputado do PROS também esteve na primeira colocação,
mas com um número um pouco maior: 542 proposições apresentadas.

Com o número da produção atual, o
parlamentar chega ao ﬁm de 2020
com um total de 1074 proposições,
sendo ainda o mais produtivo da legislatura.
“Estar em primeiro lugar no ranking dos deputados mais atuantes do
Maranhão é a representação do nosso
esforço e do nosso trabalho pelas pessoas, ainda mais em um ano em que
as diﬁculdades estiveram e estão aí
para atrapalhar, mas conseguimos isso com muita luta! “, exclamou o deputado. “Com a pandemia afetando a
vida de todos, trabalhamos ainda
mais para amenizar as perdas, estando ao lado de quem mais precisa”,
concluiu.
Como ressaltou o deputado, boa
parte de sua atuação, este ano, foi em
prol da saúde, sendo o combate à covid-19 o seu maior foco. Isso porque,
das 532 proposições apresentadas em
2020, 114 foram exclusivas à luta do
Estado contra os efeitos da pandemia.

O deputado também esteve à frente
de ações como a ﬁscalização do recurso público pelas prefeituras da Ilha e
de muitos municípios no Estado,
além de realizar ações voltadas para a
manutenção dos direitos humanos e
da luta por moradia digna.

Proposições importantes
Dentre todas, as proposições mais
importantes do ano, apresentadas pelo parlamentar, foram a Lei das Mensalidades, que proporcionou redução
proporcional nas mensalidades dos
alunos da educação infantil, básica e
superior; o adicional de 40% para os
proﬁssionais da saúde estadual que
estiveram na linha de frente contra a
pandemia; PEC da Polícia Penal que
inclui a nova polícia no rol de obrigações do Estado, ao lado da Polícia Civil, Polícia Militar e Bombeiros Militar; e a PEC das Emendas Impositivas,
aprovada recentemente pela Alema.
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As festas de réveillon, neste ﬁm de semana terão impacto maior nas mortes causadas pelo novo coronavírus
do que o início da pandemia. Especialistas preveem
pico como consequência dos encontros e aglomerações a partir da noite de hoje e o início de 2021.
O deputado Josimar do Maranhãozinho saiu das eleições municipais com a fama de ganhador, graças aos
40 municípios em que ajudou a eleger prefeitos, inclusive em São José de Ribamar. Mas terminou o ano epicentro de um escândalo sem prazo para terminar.

Mexida ﬁnal (1)
Antes de o ano acabar e ele sair de férias, o governador Flávio
Dino oﬁcializou ontem a recomposição da equipe de Governo. Os
deputados federais Márcio Jerry e Rubens Júnior voltam ao governo, mas trocando as pastas que já ocuparam.

Mexida ﬁnal (2)
Márcio Jerry vai para a secretaria de Cidades, onde esteve Rubens Júnior antes da campanha, e este vai para a Articulação Política. Rodrigo Lago, que estava na Articulação, vai para a Agricultura Familiar. Júlio Mendonça assume a Agerp.
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Educação: diferença
entre problema e
reclamação
RICARDO AGUM RIBEIRO (*) E MARCIO MIRANDA (**)
(*) Doutor em Ciência Política Professor do Instituto Federal
de Rondônia - IFRO (**)Doutor em Biofísica, Professor do
Instituto Federal de Rondônia - IFRO

O ano da superação
EDILSON BALDEZ DAS NEVES
Presidente da Federação das Indústrias
do Estado do Maranhão-Fiema e vicePresidente da Confederação Nacional da
Indústria -CNI.
O ano que está ﬁndando foi repleto
de desaﬁos. Ele será marcado como
um dos piores no calendário mundial.
Um período muito difícil contabilizando mais perdas do que ganhos,
que conseguimos superar. O baque
econômico foi forte destruindo empresas, causando desemprego e, o pior, tirando a vida de milhões de habitantes do planeta.
Um ano triste desse porte não vai
deixar muita saudade e ﬁcará na história como um dos piores que a civilização conheceu. Agora, com o início
da vacinação em mais de 40 países e,
muito em breve no Brasil, além de
proteger a população, poderá gerar
maior segurança e melhorar o ambiente de negócios, possibilitando a volta regular às compras e garantindo estabilidade aos investimentos.
Não fora a rapidez do governo federal adotando plano econômico de
grande abrangência, o país estaria
quebrado e a saída dessa situação seria tenebrosa e o caos duraria mais
tempo. Graças a sua amplitude, pode
ser controlado e o estrago causado,
minimizado pela forte ação que amparou grande parte da população brasileira com o auxílio emergencial.
Com essa injeção de recursos, nota-se
um tímido crescimento nos indicadores socioeconômicos, demonstrando
ser essa a receita certa e que nem tudo
estava perdido.
Mesmo nesse clima de insegurança, mantivemos o Sistema Indústria
do Maranhão funcionando e todo o
seu corpo funcional. Não demitimos.
Adotamos medidas excepcionais de

segurança e prevenção que nos permitiram chegar ao ﬁm do ano com as
esperanças renovadas.
Não ﬁcamos parados ou lamentando o quadro caótico que se instalava
no país. Para retomada dos negócios
com o abrandamento da crise, criamos uma grande força empresarial,
aliança das entidades produtivas do
nosso estado, o Avança Maranhão,
plano inédito, para estabelecer caminhos e estratégias para a recuperação
das empresas e levar apoio e autoconﬁança aos trabalhadores afetados pelas incertezas. Neste período, o Sistema Fiema praticou mais de 162 mil
atendimentos para mais de 660 empresas, micro, pequenas, medias e de
grande porte. Uma operação de solidariedade e estímulo a quem tanto
precisava.
Instalamos Grupo de Trabalho para
formular estratégias e fomentar ideias
para o desenvolvimento do nosso estado. “Pensar o Maranhão” é um celeiro de propostas para alavancar nossa
região, repleta de potencialidades
com a instalação do polo aeroespacial
em Alcântara, da agroindústria se
destacando no país, o excesso de
energia ofertada, um corredor logístico de envergadura, a intenção da instalação de projetos estruturantes e a
conﬁrmação do Porto do Itaqui como
o novo hub brasileiro. Qualidades que
geram muitas oportunidades e potencializam futuro promissor para todos
os maranhenses.
Nesse período de recessão, o desalinhamento produtivo provocou desabastecimento. Faltaram insumos
industriais, matérias-primas que não
puderam ser repostas, devido aos fornecedores paralisados ou com redução de produção. Ficaram escassos,
principalmente, embalagens de plástico, papelão e metalizadas. Mas, agora com as máquinas funcionando re-

gularmente, o mercado começa a se
normalizar. O ambiente de negócios
muda muito rápido e é por isso que as
entidades empresariais lutam por reformas estruturais a ﬁm de permitirem condições de melhor competitividade.
Mesmo com esse cenário o país
avançou na tramitação ou aprovação
de leis necessárias para a modernização, como as regras do Marco Legal do
Reempreendedorismo, criado para
facilitar a recuperação de pequenas e
microempresas, que estão sendo debatidas no Congresso Nacional. Vale
registrar a aprovação da Nova Lei do
Gás, devido o gás natural ser uma potência emergente para a economia do
Maranhão. Assim como o novo Marco
do Saneamento e a renovação da concessão das ferrovias da Companhia
Vale, pautas de interesse nacional.
O Índice de Conﬁança do Empresário Industrial (ICEI), elaborado pela
CNI ﬁcou estável entre novembro e
dezembro. Os empresários da indústria seguem conﬁantes, marcando a
continuidade do otimismo.
A indústria está começando a retomar o fôlego, superando o desaﬁo
com a modernização dos seus processos e de gestão, provocando um mundo de transformação, com impactos
na competitividade e concorrência
entre os fabricantes.
São Luís tem novo prefeito com o
qual vamos alinhar pautas de interesse do desenvolvimento da cidade, como Plano Diretor, Lei de Zoneamento
e Uso do Solo, o Código de obras e
posturas e outras demandas.
Boas Festas para todos. E que o
bom Deus abrace todos os maranhenses neste Ano Novo, que temos certeza, será um tempo de grandes esperanças e muitas realizações.

Centenário de D. Pedro II e a instalaçao do IHGM
EUGES LIMA*
O 2 de dezembro de 1925 foi um dia
memorável para São Luís do Maranhão, a Câmara Municipal decretou
feriado municipal e a programação
das comemorações fora diversiﬁcada
e intensa, envolvendo inúmeras atividades, desde salva de foguetes a partir
das seis e meia da manhã nas Praças
Deodoro e João Lisboa; inauguração
da Avenida Pedro II, que deixou de
chamar-se Avenida Maranhense, sendo trocado o nome do logradouro pela municipalidade para homenagear o
Imperador no seu centenário, seguida
pela primeira sessão cívica e instalação do Instituto de história e Geograﬁa do Maranhão (IHGM) – como era a
denominação original – na Câmara
Municipal, em sessão concorridíssima, onde estavam presentes todas as
autoridades, intelectuais, políticos,
estudantes e populares, pois é no bojo
dessas comemorações em alusão ao
Centenário de Pedro II e com o objetivo precípuo de integrá-las que é fundado e depois instalado em sessão cívica o IHGM, portanto, o 2 de dezem-

bro, é uma das mais signiﬁcativas datas dessa Casa, o Instituto Histórico e
Geográﬁco do Maranhão, a Casa de
Antônio Lopes, seu idealizador e secretário perpétuo.
Assim registra o jornal “O Combate” sobre a sessão de instalação do
IHGM na Câmara Municipal de São
Luís no dia 1 de dezembro de 1925:
A primeira sessão cívica do Instituto de História e Geographia do Maranhão, comemorativa da sua instalação e dedicada também a data que recorda o nascimento de D. Pedro II, terá lugar amanhã, às 10 horas, com
máxima solenidade na sala de sessões
da Câmara Municipal. Comparecerão
a solenidade todas as autoridades federaes, estaduaes e municipaes.

Serão expostos retratos de D. Pedro
II, D. João VI e D. Pedro I, sendo o de D.
Pedro II devido ao pincel do distinto
pintor snr. Paula Barros.
As atividades comemorativas preencheram todo o dia 2, com sessão
matinal no Cinema Olympia, desﬁles
escolares às 16 horas na Praça João
Lisboa, precedidos
por bandas de musicas e préstimo
cívico, encerrando ﬁnalmente a partir
das 20 horas com sessão cívica no Teatro Arthur Azevedo.

Esse dia tão especial para a população ludovicense e principalmente para uma elite intelectual que assumira
a organização das atividades tinha como razão principal a comemoração
do Centenário do Imperador D. Pedro
À porta da Câmara tocarão as ban- II, que mesmo passado mais de duas
das musicaes.
décadas de sua morte e do advento da
O ingresso será permitido às famíli- República, pode-se perceber por esas e cavalheiros, estudantes, auxilia- ses eventos quão sua memória ainda
res do comércio.
continuava viva e popular entre os
O corpo comercial e cônsules fo- maranhenses e brasileiros em geral
ram convidados por intermédio da para justiﬁcar a magnitude e o simboprestigiosa Associação Comercial.
lismo dessas comemorações.

Como qualquer equação complexa, a educação não pode ser
vista como algo simples. Sim! Educação pode ser entendida como
uma equação. Um emaranhado de múltiplas variáveis que devem
ser entendidas e decodiﬁcadas, para assim, se chegar ao denominador aceitável. No entanto, é preciso diferenciar problema de reclamação. O primeiro está relacionado a questionamentos coletivos que indicam uma certa direção; o segundo são observações
banais, geralmente relacionadas a individualidade. Um indivíduo
que chegou ao oitavo ano do ensino fundamental, em algum momento se recordará das aulas de matemática e a pergunta: Qual o
X da questão? Para conseguirmos solucionar a questão posta, necessitamos, antes de tudo, compreender as varáveis envolvidas.
Agora cabe ressaltar que a equação da educação é uma equação
social, ela deve envolver uma gama de atores sociais relevantes,
sem muito espaço para questões banais. Aqui temos um ponto
que devemos nos ater. Boa parte do que escutamos e falamos a
respeito da educação é um emaranhado de visões do senso comum, um rosário de palavras e gestos direcionados a cumprir um
papel burocrático raso.
Vamos apresentar a questão de outro modo. Problema é aquilo
que pressupõe uma solução, mesmo que, momentaneamente, intangível. Reclamação é a ação de contestar, sem necessariamente,
apresentar um substitutivo. Problematizar é intrínseco ao fazer
cientíﬁco, já a reclamação é inerente à ação humana, quase um
pré-requisito de uma sociabilidade tóxica. Um exemplo banal,
podemos reclamar da chuva, mas ao problematizarmos a chuva,
criamos mecanismos de conviver com ela e tirarmos proveito. Seja criando o guarda-chuvas ou cisternas. A reclamação terceiriza
responsabilidades, a problematização objetiva soluções. Não é
autoajuda, é ciência. Uma reclamação presente no sistema educacional é de que os alunos não aprendem. Não aprendem a ler e
escrever, quando leem e escrevem, não sabem interpretar. Não
aprendem a fazer contas, não aprendem línguas, não aprendem
as questões das ciências naturais e humanas e por aí vai. Podemos
problematizar a questão fazendo a inferência: o que o professor
deve fazer para que o aluno consiga aprender? No entanto, não se
trata apenas de sala de aula, não se trata apenas de ambiente escolar, embora seja uma variável relevante, trata-se, sobretudo, do
meio institucional e social de inserção dos estudantes e dos envolvidos no processo ensino aprendizagem.
Falamos desde o início que não era objetivando a simpliﬁcação dos fatos que conseguiríamos solucionar a questão. É necessário problematizar a estrutura, observe que não estamos lidando
com cenário, com o contexto, pois o mesmo está posto, nos cabe
trabalhar na estrutura, entender a conjuntura para identiﬁcarmos
os gargalos. O dito não aprendizado do estudante é reﬂexo do cenário, produto da estrutura. Ao promovermos a reclamação, estamos atacando o paciente e não a moléstia.
A educação, consequentemente, a escola, tal qual a conhecemos e praticamos, faz pouco sentido do ponto de vista social. Na
educação nada acontece por ondem do acaso. A escola não é problema da escola, é problema da sociedade. Aceitamos a estrutura
burocrática de bom grado, objetivamos e reverberamos os conceitos sem problematizar a categoria. A escola não é local de questionamento e ressigniﬁcação, é ela o espaço da repetição e ordenamento. Imaginamos que o estudante precisa de disciplinas,
grade e atenção. Reproduz-se as mesmas aulas de 50 minutos, um
sistema fabril. Estamos no ﬁnal de 2020 procurando uma saída
para a educação, acabamos produzindo uma reclamação, quando deveríamos focar nas saídas. A escola é precária pois a ﬁzemos
assim. Retiramos a base pedagógica e organizamos na lógica burocrática administrativa. Somos seletivos quanto a tríade positivista, só a ordem por base nos interessa, deixamos de lado o amor
por princípio e o progresso como objetivo.
Uma equação complexa necessita de um começo. E que o início seja do engajamento e da empatia. Engajamento e empatia do
corpo docente, discente, administrativo e da gestão. Se ainda estamos fazendo cada um a sua parte, não há o comprometimento
com o todo, não objetivamos os estudantes. Quem sabe um bom
início seria os gestores deixarem os professores interessados inovarem, assim como construir um maior envolvimento com sociedade. As escolas padronizadas com a rede têm se mostrado a repetição de uma formação em escala industrial. Instrução mecanizada incentiva a reclamação, enquanto a aprendizagem tende gerar problematizações e soluções.
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E-mail: gdinamite@gmail.com
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MINISTÉRIO

Vacinação pode
começar 20 de janeiro
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

O

Ministério da Saúde prevê
que a vacinação contra a
COVID-19 no Brasil começará entre 20 de janeiro e 10
de fevereiro. Apesar disso, a pasta pediu “colaboração” por parte das fabricantes dos imunizantes, solicitando
que entrem com o processo de registro das doses junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).
De acordo com o secretário-executivo do Ministério da Saúde, Élcio
Franco, a pasta está fazendo a parte
dela para agilizar o início da vacinação no Brasil, mas que os laboratórios
responsáveis pela fabricação das doses precisam obter o registro dos imunizantes na Anvisa e distribuir uma
quantidade suﬁciente para que a população possa começar a receber as
substâncias.
“Nós precisamos que os fabricantes obtenham o registro junto à Anvisa, e que eles entreguem doses suﬁcientes para que sejam distribuídas. Se
o distribuidor obter o registro e eventualmente não tiver dose para distribuir… entenda. O Ministério da Saúde enquanto Ministério da Saúde tem
feito a sua parte, ﬁzemos o plano (nacional de imunização), estamos com a
operacionalização pronta, nos preparando para esse grande dia, mas precisamos que os laboratórios solicitem
o registro”, aﬁrmou Élcio.
A declaração de Élcio Franco vem
um dia depois de o laboratório Pﬁzer
aﬁrmar que o Brasil exige “análises especíﬁcas”, que deixam o processo
mais lento. O secretário-executivo

Doria anuncia chegada
de lote da Coronavac
O governador do Estado de São Paulo, João Doria
(PSDB), divulgou na manhã desta quarta-feira, 30, o recebimento de mais um lote da vacina Coronavac, produzida pelo laboratório chinês Sinovac em parceria com
o Instituto Butantan. O sexto lote da vacina contém 1,6
milhão de doses, segundo o governador, que fez o anúncio no Twitter.
“Acabamos de receber um novo lote da vacina do Butantan contra o coronavírus. Temos agora 10 milhões e
800 mil doses da vacina em solo brasileiro. São Paulo trabalha com planejamento e senso de urgência para salvar vidas”, escreveu Doria.
O recebimento das doses foi feito pelo governador ao
lado do secretário da saúde do Estado de São Paulo, Jean
Gorinchteyn, e do diretor do Instituto Butantan, Reinaldo Sato.
Em vídeo, o governador reaﬁrma o compromisso com
o plano de imunização do Estado e reitera a necessidade
de aprovação da vacina pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

SEGUNDO MS, VACINAÇÃO DEVE COMEÇAR ENTRE 20 DE JANEIRO E 10 DE FEVEREIRO
aﬁrmou que pode solicitar uma agilidade maior por parte da Anvisa, mas
que a fabricante precisa dar entrada
no processo de registro das doses.

relatório para a Anvisa.

Segundo o cronograma da primeira fase de vacinação
publicado pelo governo de São Paulo, a imunização será
feita em duas doses. A primeira terá início no dia 25 de
janeiro e terá como público os proﬁssionais da saúde,
indígenas e quilombolas. Em 8 de fevereiro, o plano começará a imunizar a população a partir de 75 anos.

para a Anvisa, mas ela

Já a segunda dose está programada para 15 de fevereiro para proﬁssionais da saúde, indígenas e quilombolas.
Em 1º de março, a população mais idosa terá acesso ao
imunizante.

“A partir do momento

tem que seguir os seus

Lotes

que ela [Pﬁzer] não

passos”, concluiu.

Posso pedir brevidade

quiser se submeter ao
regramento da Anvisa,
eu não posso pegar a
Pﬁzer pelo braço e levar
lá, Pﬁzer, entregue seu

A Anvisa informou, por meio de um
boletim, que a Pﬁzer e a AstraZeneca
entregaram os resultados parciais dos
estudos da última fase de testes das
respectivas vacinas. Com isso, ﬁca a
critério dos laboratórios pedir a liberação do uso emergencial das doses
no Brasil, o que ainda não foi feito, de
acordo com a agência.

O primeiro lote com a vacina contra a covid-19 chegou no Brasil no dia 19 de novembro, com um carregamento de 120 mil doses.
O segundo desembarcou em 3 de dezembro, com 600
litros a granel do insumo, correspondente a um milhão
de doses, e a terceira remessa chegou em 18 de dezembro, com 2 milhões de doses.
No dia 24 de dezembro, véspera de Natal, foi recebida
a carga com o maior lote de imunizantes, com um total
de 5,5 milhões de doses. Só nesta semana, o governador
do Estado também recebeu na segunda-feira, 28, a
quinta remessa de vacina, com 500 mil doses.

PANDEMIA

SEQUELAS

Brasileiros sem auxílio podem “falir”

Estudo afirma que vírus
pode diminuir pênis

O MINISTRO DA ECONOMIA, PAULO GUEDES, ACREDITA QUE O BRASIL PODE MELHORAR A SITUAÇÃO FINANCEIRA EM 2021.
O maior desejo de Valquíria Ferreira para 2021 é que o governo de Jair
Bolsonaro prorrogue a ajuda emergencial com a qual 68 milhões de brasileiros pobres como ela conseguiram
enfrentar a pandemia desde abril.
Mas o país está ﬁscalmente asﬁxiado e
será difícil atender seu apelo.
“Sem aquele dinheiro, eu teria passado fome. Se o governo não estender
a ajuda, não sei o que vou fazer. 2021
vai ser muito difícil”, disse à AFP
Valquíria, separada, 35 anos, que mora com seus três ﬁlhos em Santa Luzia,
uma favela de Brasília.
Sua preocupação tem fundamento.
Na terça-feira (29), ela recebeu o último pagamento da chamada “ajuda
emergencial”, um dos mais generosos
programas de estímulo econômico,
devido à pandemia do mundo, que
beneﬁciou um terço dos 212 milhões
de brasileiros com aportes iniciais de
600 reais, reduzido à metade em setembro.
Valquíria ﬁcará, então, sem renda a
partir de janeiro, ainda longe da reativação econômica (o governo projeta
uma queda de 4,5% do PIB em 2020),
com o desemprego em níveis recordes
e inﬂação em alta, estimulada, em
parte, pelos bilhões de reais que aumentaram o consumo dos mais desfavorecidos.

Com mais de 192 mil mortes pela
pandemia (número superado apenas
pelos Estados Unidos), o Brasil também vive uma forte recuperação dos
casos e mortes e ﬁcou para trás na
corrida global pela vacina. Segundo
dados enviados pela Fundação Getúlio Vargas à AFP, a ajuda emergencial
tirou da pobreza 12,8 milhões de brasileiros (pessoas que vivem com menos de 5,5 dólares por dia), e 8,8 milhões, da extrema pobreza (com menos de 1,90 dólar por dia).
Com o ﬁm da ajuda, a taxa de pobreza voltará a níveis ligeiramente
mais elevados do que antes da pandemia, e a de pobreza extrema poderá
dobrar. Apenas 19,5 milhões de brasileiros continuarão recebendo recursos do Bolsa Família, de valor bem
menor.
“Vamos nos colocar à beira de um
abismo social”, alerta o diretor do
Centro de Políticas Sociais da FGV,
Marcelo Neri.
Entre os mercados e os pobres
Bolsonaro, que viu sua popularidade disparar graças à ajuda emergencial, alega que esses subsídios devem
ser cortados, “porque o Brasil não pode mais suportar” a pressão do déﬁcit
e da dívida.

Essa ajuda custou aos cofres do Estado cerca de 230,98 bilhões de reais e,
somada a outras medidas de estímulo, representou um esforço de quase
10% do Produto Interno Bruto (PIB).
Paralelamente, a relação saltou de
75,8% em dezembro de 2019 para
90,7% no mês passado e pode chegar
a 96%, quando as contas de 2020 forem fechadas, segundo projeções oﬁciais.
“O Brasil está entre a cruz e a espada, porque os mercados estão pressionando do lado ﬁscal e tem uma situação de pobreza crescente”, explica
Neri.
Para o economista da Austin Rating
Alex Agostini, “se fosse apenas pelas
despesas deste ano com a pandemia,
o governo provavelmente teria forças
para continuar por algum tempo com
a ajuda emergencial, até que a economia se recupere. O problema é que o
Brasil acumula saldo ﬁscal negativo
desde 2014, e este ano acabou explodindo tudo”.
Já o economista independente Felipe Queiroz acredita que a eliminação
da ajuda terá um impacto muito mais
prejudicial do que a dívida. “A ajuda
emergencial tem efeito multiplicador,
gera empregos, gera consumo e evita
que o PIB tenha uma queda mais
acentuada”, aﬁrma.

FORAM 3.762 PESSOAS PARTICIPANTES DO ESTUDO
Conforme o tempo passa ﬁca mais claro para os cientistas o que a covid-19 provoca no corpo humano a médio prazo. Em um estudo publicado no último domingo
(27), pela plataforma MedRxiv, mais de 3 mil pessoas (de
56 países diferentes), que haviam sido contaminadas
com a doença, compartilharam algumas das sequelas
que o vírus provocou após sete meses da infecção.
O estudo apontou que 15% dos homens aﬁrmaram
que tiveram algum tipo de disfunção sexual após o início dos sintomas e 3% relataram diminuição no tamanho do pênis. No caso das mulheres, 26% indicaram irregularidade no ciclo menstrual e 8% reclamaram de alguma disfunção sexual.
No total, das 3.762 pessoas do estudo, 19,1% se classiﬁcaram como homens, 78.9% como mulheres e 1.7% como gênero não binário.
Os problemas em relação aos órgãos reprodutores,
entretanto, ﬁcaram atrás das sequelas gerais relatadas
pelo estudo. A maior reclamação foi em relação à fadiga:
77% (entre idade de 40 a 49 anos) das pessoas estudadas
citaram o cansaço como a principal sequela.
O mal-estar após esforço físico ﬁca em segundo lugar
de reclamação geral, com 72,2% dos envolvidos no estudo (entre 40 a 49 anos) citando o problema. Por ﬁm, a
disfunção cognitiva fecha as três principais sequelas relatadas após a infecção de covid, com 55,4 % de reclamação (dos envolvidos no estudo com 40 a 49 anos).
O estudo é assinado pelos pesquisadores Hannah E
Davis, Gina S Assaf, Lisa McCorkell, Hannah Wei, Ryan J
Low, Yochai Reem, Signe Redﬁeld, Jared P Austin e Athena Akrami.
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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
O Centro de São Luís passou por grandes transformações 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 Edivaldo 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 infantil, entre outros atrativos para os moradores do entorno, frequentadores da área e turistas. A urbanização
realizada no local está entre as maiores ações executadas por meio do programa São Luís em Obras e somase 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 urbana que, por décadas, marginalizou a região, diz o prefeito 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 coisas, 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. Também 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 investimentos para reforma de espaços como praças da Bíblia, Misericórdia, 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, acompanharam 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 Social, Andréia Lauande; de Fazenda, Delcio Rodrigues; de
Agricultura, Pesca e Abastecimento, Émerson Macêdo; de
Governo, Pablo Rebouças; de Educação, José Cursino Raposo; de Urbanismo e Habitação, Mádison Leonardo Andrade; o presidente da Fundação Municipal do Patrimônio
Histórico, Aquiles Andrade; os vereadores Concita Pinto,
Raimundo Penha e o eleito em 2020 Batista Matos; o presidente do Sindicato das Indústrias da Construção Civil
do Maranhão (Sinduscon), Fábio Nahuz, e o presidente
da Federação das Indústrias do Estado do Maranhão (Fiema), Edilson Baldez.
A região ganhou ainda novo terminal de transporte urbano. O terminal conta com três plataformas cobertas para
o embarque e desembarque de passageiros e uma via livre 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 implantação de novo traçado geométrico na região com a retirada da rotatória do Anel Viário.
O novo espaço conta com pista de skate, quadra poliesportiva, arquibancadas, bancos para descanso e contemplação 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 interativa 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 tocarão no local, bem como as luzes em tonalidades vermelha, verde, azul, lilás e amarela. Duas caixas de som instaladas nas laterais garantirão a trilha sonora do espetáculo.
“Essa é uma obra completa que resolve questões de infraestrutura e traz paisagismo, lazer e recreação. Tem tam-

bém grande impacto e contribuição social porque sabíamos 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 objetivo transformar toda uma realidade que existia aqui antigamente”, disse o arquiteto e ex-secretário da Secretaria 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 desavenças do frei Timóteo do Sacramento, que teria sido
o terceiro bispo das dioceses maranhenses, com as autoridades 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 coloniais 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 Maranhão, Thiago Diaz, acompanhado do presidente da Comissão de Acompanhamento ao Legislativo, Rômulo Chagas,
do membro da Comissão de Prerrogativas, Bruno Diaz, e
do advogado Marcos Braid, esteve reunido com o Prefeito Edivaldo Holanda Júnior, na sede da Prefeitura, para
receber cinco novas leis que foram sancionadas pelo prefeito 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. Precisávamos equacionar algumas questões, sobretudo, no
que trata do acesso dos advogados e das advogadas aos
autos do processo nos órgãos municipais. Por isso, ainda 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 foram 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 Maranhão, 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 Seccional e levaram em consideração, dentre outras questões,
por exemplo, a recusa constante de órgãos municipais
em assegurar o exame aos autos de processos administrativos aos profissionais da advocacia que não estejam
portando procuração.

Assim, no mês de julho desse ano, a OAB Maranhão entregou 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 – férias 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 Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais – TARF.
Na reunião de ontem(28), o presidente Thiago Diaz recebeu 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 administração 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 administrativos perante a Administração Pública Municipal, bem
como prevê a suspensão dos prazos em sede de procedimentos administrativos no âmbito da administração pública, 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 âmbito da Administração Pública Municipal; e a Lei Nº 6.870
que dispõe sobre o atendimento prioritário a advocacia
no âmbito da Administração Pública Municipal.
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

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.
2.
3.

Eleição e Posse da Diretoria;
esclarecimentos e deliberações aﬁns à nova diretoria;
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

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

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

O presidente Thiago Diaz agradeceu ao Prefeito Edivaldo 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 Prefeitura. “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 presidente 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 profissionais 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 Legislativo 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 impactarão de forma muito positiva para os advogados e advogadas de São Luís, na medida em que estão todos voltados
para o pleno exercício da advocacia”, disse.
GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA-EMAP
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2020-EMAP
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
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 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.

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, 30 de dezembro de 2020
Cicero Eugênio Oliveira Sousa
Presidente da CSL/AGEM-MA

São Luís (MA), 28 de dezembro de 2020
Vicente Diogo Soares Júnior
Presidente da CSL/EMSERH
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Alimentação

Ração de adulto para
filhote, pode dar?

M

uitas pessoas se perguntam se é possível dar
ração de cachorro adulto para ﬁlhote. E esta
é uma questão bastante importante para
que você possa oferecer uma qualidade de
vida superior ao seu pet. Aﬁnal, precisamos levar em
consideração aquela velha máxima, que diz: “a gente é o
que a gente come”. Isto vale, inclusive, para nossos cães.
Aﬁnal, eles também são o que consomem.
Seja você um tutor de primeira viagem ou mesmo um
tutor que já tenha alguma experiência com cachorros, é
fundamental entender que eles têm necessidades muito
especíﬁcas. Seja na alimentação, seja na higiene, seja no
adestramento canino ou seja na convivência com outros cães. E por isso, é mais do que importante considerar estas questões individuais, como forma de oferecer
uma vida de qualidade para eles.
Assim sendo, acompanhe este artigo e saiba tudo sobre o quanto uma ração pode ou não impactar na vida
do pet. Vamos lá?
Ração de cachorro adulto para ﬁlhote – Por que você não
deveria deixar seu cãozinho comer?
Seria muito mais fácil se pudéssemos chegar na lojinha de pet shop e comprar qualquer ração para nosso
cão, sabendo que ele comeria sem problemas e que não
faria mal nenhum a ele, certo? Aﬁnal, imaginamos que
todas as rações de uma loja de conﬁança sejam deﬁnitivamente boas para nossos cães. A verdade é que no curtíssimo prazo, as rações podem ser boas e os cães certamente vão gostar de algo diferente.
No entanto, quando colocamos isto em um plano de
longo prazo, há mais problemas do que benefícios
quando um cachorro adulto come ração de cachorro ﬁlhote e vice-versa. Aﬁnal, as rações são pensadas justamente para cada fase da vida do cachorro, de modo que
respeite o organismo, as necessidades e também as
questões físicas da própria ração, como a espessura.
E por isso, há duas questões importantíssimas que
você precisa levar em consideração, de modo a não dar
ração de cachorro adulto para ﬁlhote. Veja:

Filhotes têm uma necessidade
energética diferente de adultos –
Eles precisam de mais nutrientes;
Os grãos de ração podem não ser
adequados para a boca e os dentes
do seu cão ﬁlhote;

Para que seu entendimento ﬁque mais claro, vamos
explicar em detalhes estas duas situações a partir de
agora. Então, continue a leitura para entender tudo e,
assim, oferecer as melhores rações para o seu cãozinho.
Filhotes têm uma necessidade energética diferente de
adultos – Eles precisam de mais nutrientes
Quando pensamos na alimentação de nossos cães,
precisamos levar em consideração alguns aspectos bastante importantes sobre a vida deles. Ou seja, para cuidar de um cachorro da forma certa, não podemos simplesmente pensar que dar comida e uma caminha
quentinha, será o suﬁciente para que eles tenham uma
qualidade de vida digna.
É preciso, também, levar em consideração todos os
aspectos individuais da raça em si, além dos aspectos relacionados ao dia a dia. Cada fase da vida do cachorro
corresponde, também, a uma fase do seu organismo.
Um cão idoso, por exemplo, vai ter necessidades bem
especíﬁcas. E o mesmo acontece com um cão ﬁlhote
que, por sua vez, também terá necessidades especíﬁcas.
Um cachorro ﬁlhote não pode comer a ração de um
cachorro adulto, pois um cachorro ﬁlhote tem um gasto
energético dezenas de vezes maior do que um cão adulto. Por isso, este gasto energético precisa, também, ter
algum tipo de reabastecimento, de forma que o animal
não perca nutrientes durante as brincadeiras e jogos. E a
ração para um ﬁlhote pode oferecer todos estes nutrientes de maneira equilibrada.
Por outro lado, a ração de um cachorro adulto não vai
ter uma concentração tão grande de energia e gorduras,
fazendo com que não haja, ali, uma quantidade signiﬁcativa para um cão que está em fase de crescimento.

ideal para cada raça e para cada fase da vida do cachorro. Caso contrário, ele poderá rejeitar a ração ou, ainda,
se machucar durante a alimentação.
Quando um cachorro não está 100% conﬁante e seguro para se alimentar, alguns problemas bem graves podem começar a surgir. Aﬁnal, se o cachorro não come,
ele pode desenvolver vários problemas de saúde. E acredite: um cão pode deixar de comer pelo simples fato de
não conseguir mastigar algum tipo de ração.
Portanto, este é mais um motivo pelo qual você não
deveria dar ração de cachorro adulto para ﬁlhote. Aﬁnal,
as questões energéticas somente terão um impacto negativo no médio prazo e o seu cão não vai pensar sobre
isso. No entanto, as questões físicas da alimentação importam muito para o curtíssimo prazo. E um cão que está com seus dentes ainda em fase de crescimento, pode
facilmente se engasgar ou recusar uma ração dura e difícil de mastigar.
Conforme o seu cachorro vai crescendo, ele pode,
sim, receber rações mais duras e maiores. Pois em determinada fase da vida, eles começam a ter muita coceira
nos dentes, devido a troca dos dentes de leite pelos dentes vitalícios. E uma ração mais durinha pode, sim, ajudar a conter esta coceira. Procure a ajuda de um veterinário ou proﬁssional de nutrição canina para saber qual
ração poderia ajudar neste processo.
Cachorro adulto também não deveria comer ração de cachorro ﬁlhote – Entenda porquê

Até aqui, entendemos a importância de não dar ração
de cachorro adulto para ﬁlhote. No entanto, será que o
contrário é também válido? Ou seja, cães adultos não
deveriam comer a ração de cães ﬁlhotes? A verdade é
que sim, você não deveria dar ração de cachorros ﬁlhotes para um cão adulto. E vamos entender o porquê disE isto poderá levar seu cão ﬁlhote a so. Acompanhe.
Uma ração projetada para um ﬁlhote, conforme enter uma deﬁciência nutricional,
tendemos anteriormente, é uma ração muito potente
do ponto de vista energético. Só que para um cachorro
aumentando as chances de
adulto, este excesso todo de energia pode ser muito prejudicial para o organismo, uma vez que ele não gasta
doenças.
mais tanta energia quanto um cão ﬁlhote que vive correndo o dia inteiro.
Em outras palavras, uma ração de cão ﬁlhote pode alLembre-se que é a partir de uma dieta balanceada e terar negativamente a saúde de um cão adulto, pois há
feita especiﬁcamente para seu cão, que ele poderá ter ali um excesso de nutrientes que podem causar diabetes
uma vida repleta de saúde e equilíbrio. Os excessos po- canina, obesidade, desequilíbrio nutricional, probledem trazer muitos problemas.
mas cardíacos e vários outros problemas graves.
Portanto, nunca alimente seu cão de maneira equivoOs grãos de ração podem não ser adequados para a boca cada. Busque sempre ajuda de um proﬁssional de nutrie os dentes do seu cão ﬁlhote
ção canina para que você possa oferecer uma vida digna
Além das questões relacionadas a nutrientes e ener- e muito saudável para todas as fases de vida do seu cãogia, as rações também precisam ser pensadas do ponto zinho. Não peque pelos excessos e nem pelas faltas e
de vista físico. Ou seja, os grãos precisam ter o tamanho cuide bem do seu pet, hoje e sempre!

Nedilson Machado

E-mail: nedilsonmachado@gmail.com

NEDILSON MACHADO

GERAL

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

São Luís, quinta-feira, 31 de dezembro de 2020
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Hemomar abre hoje para doações

Fundação Vale de cara nova

O Centro de Hematologia e Hemoterapia
do Maranhão (Hemomar) funcionará para
doações até às 12h, de hoje, e terá o atendimento suspenso na sexta-feira, 1º. O Hemomar reabre as portas para os doadores no sábado, 2, quando a coleta estará disponível
até às 12h. Durante os últimos dias do ano, o
centro segue incentivando as doações. Para
doar, é preciso ter idade entre 16 e 69 anos e
pesar mais de 50 kg.

A Fundação Vale vai começar 2021 de cara
nova, com uma identidade visual que reforça sua atuação: de forma colaborativa, para
potencializar oportunidades, fortalecer políticas públicas e contribuir para promover
transformações sociais estruturantes nos
territórios onde a Vale está presente. A Fundação tem projetos nos campos da Saúde,
Educação, Proteção Social e Inclusão Produtiva.

Pra curtir

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

A TV Cultura exibe no
sábado, 2, às 20h45,
um novo episódio da
série Poesia e Prosa
com Maria Bethânia.

Ligado nas regras sanitárias para
barrar a Covid-19 e após um ano de
muita luta e conquistas nas suas empresas em São Luís, a Visótica e Viso
Fashion; Luiz Carlos de França Lima
curte tempoPelo
radaTwitter,
de ﬁm deJerry,
ano e fé
ri- é o atual vice-líder da sigla na Câmaque
as na Bahia
(Leia-se
Sal
va
dor,
Mor
- de Dino e falou sobre as expectativas
ra, agradeceu a confiança
ros de São
Pau
lo
e
Ilhéus).
Ele,
ao
la
diante do novo desafio. -“Com muita honra e total entusiasmo
do da naaceitei
moradaoAyanne
Alves,
aproconvite
do governador
Flávio Dino para integrar novaveitam para curtir a boa gastronomia
mente o seu governo como Secretário de Cidades. Retomo com
nos bons restaurantes da Bahia, mas
renovado vigor para seguir colaborando nesta grande obra conada de aglomerações. Com mais de
estado,
que é a construção do Maranhão de Todos
30 anos mandada
de atuação no
no Ma
ranhão,
Nós”,
destacou.
Luiz França agora está preparado
um
balanço
para curtir aEm
vida,
debreve
legando
o co- de sua atuação parlamentar, o deputado
bandeiras
de seu mandato. “Nestes dois anos
mando das
emrecordou
presas aosas
ﬁlhos
ea
como
federal,
pautei minha firme atuação na defesa
sócia. “Mas
nãodeputado
podemos pa
rar.
Sempre te
que ter novos
objedireitos
tidamos
democracia
e dos
do nosso povo; e no combate aos
vos. E noabsurdos
vos sonhosdiariamente
é o que nos man
perpetrados por Bolsonaro contra nosso
tém”, con
fessa
Luiz Fran
ça a NM.
país
e nosso
povo”.

O prefeito reeleito de
São Bernardo, João
Igor (PDT) será empossado para mais quatro
anos a frente do município do Baixo Parnaíba, nesta sexta-feira,
1°. Antes disso, o gestor esteve em São Luís
para agenda de entrevistas em emissoras de
TV da capital. Aos telejornais, João Igor falou sobre a primeira
gestão e deﬁniu prioridades para o próximo
mandato.

João Cabral de Melo
Neto é o foco desta
edição do seriado em
que a cantora coloca
em destaque.
Bethânia recebe Chico Buarque para o
bate-papo e o programa também conta
com depoimento de
Evaldo Cabral, irmão
do autor.
Gusttavo Lima e Mariana Rios estão juntos desde meados do
mês, diz a colunista
Fábia Oliveira, do jornal ‘O Dia’.
O diretor da FIEMA e
coordenador do Programa Avança Maranhão, Luiz Fernando
Coimbra Renner foi homenageado no último
dia 23, com a medalha
do mérito Simão Estácio da Silveira, concedida pela Câmara Municipal de São Luís. Ele
recebeu a honraria das
mãos do vereador reeleito Dr. Gutemberg,
que fez a proposição
de indicação para receber a justa homenagem.

Aplicativo MATLAB

Matrículas online

Regime de home oﬃce

Em pronunciamento on-line na manhã desta
terça-feira, 29, o reitor Natalino Salgado comunicou a aquisição do aplicativo MATLAB, software interativo usado por instituições de ensino
e pesquisa para cálculos numéricos e codiﬁcação.
O programa estará disponível para instalação
e uso via e-mail institucional por alunos, pesquisadores, docentes, convidados e funcionários da UFMA, com acesso a documentação de
usuário, videoaulas e cursos com possibilidade
de certiﬁcação.

Mais de 4 mil estudantes interessados em
cursar em 2021 a 1ª série do Ensino Médio em
unidades de Ensino em Tempo Integral, na rede
estadual do Maranhão, já realizaram a matrícula
online.
A matrícula pode ser feita por candidatos que
já concluíram ou estão em fase de conclusão do
9º ano do Ensino Fundamental. Nesse primeiro
momento, foram disponibilizadas 6.543 vagas
em 47 escolas da rede pública que oferecem Ensino Médio em Tempo Integral, em diversos municípios maranhenses.

Quase 70% dos bancários que trabalharam ou
ainda estão trabalhando remotamente gostariam de adotar total ou parcialmente o regime de
home ofﬁce às suas rotinas corporativas, apontou um levantamento feito pela Contraf-CUT
(Confederação Nacional dos Trabalhadores do
Ramo Financeiro) e pelo Dieese (Departamento
Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos). No levantamento, enquanto 27,7%
dos bancários disseram querer continuar em
trabalho remoto todos os dias, outros 42% aﬁrmam que gostariam de adotar um regime misto.

A aproximação começou durante live
quando o sertanejo
pediu o telefone da
atriz.
“Mariana Rios e Gusttavo Lima estão juntos e vivendo um affair”, aﬁrma a colunista Fabia Oliveira,
do jornal “O Dia”, nesta terça-feira, 29,
apesar da atriz ter
negado o romance.
Além da compra online de passagens, o
Trem de Passageiros
da EFC, da VALE, conta com alguns pontos
de venda externos ao
longo da ferrovia, em
função da pandemia,
não está sendo realizada venda de passagens nas estações,
exceto na estação de
São Luís que está
aberto de segunda a
sexta das 9h às 15h.

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 realizada nessa terça-feira (29), prêmio zero para
o DPVAT em 2021 e autorizou a contratação de
novo operador pela Superintendência de Seguros Privados (Susep), em caráter emergencial e
temporário. As resoluções do CNSP foram publicadas 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 dissolução da Consórcio do Seguro DPVAT a partir de 1° de janeiro de 2021, após decisão de assembleia de seguradoras consorciadas. A partir
desta data, a Seguradora Líder não poderá operar o Seguro DPVAT em nome das consorciadas,
mas tão somente administrar os ativos, passivos
e negócios do Consórcio realizados até 31 de dezembro de 2020.
No mês passado, a Susep notificou a Seguradora Líder a recolher ao caixa dos recursos do

Seguro DPVAT a quantia de R$ 2,257 bilhões, referente 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 capacidade 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 operacionalização 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 importando de quem seja a culpa dos acidentes.

VIDA

oimparcial.com.br

Saulo Duailibe
E-mail: sauloduailibe@yahoo.com.br
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SÃO LUÍS - FERIADO

TERMINAL RODOVIÁRIO

Aumento do fluxo em
30% no Réveillon

Saiba o que vai
funcionar no dia 1º

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

A

Sociedade Nacional de Apoio
Rodoviário e Turístico do Maranhão tem expectativa de
aumento em torno de 30% no
período das festas de réveillon, por
conta das comemorações das festas
de ﬁm de ano. Reﬂexo da pandemia
de coronavírus, a comparação da movimentação com as festas de ﬁnal do
ano, em 2020 se comparado a 2019,
demonstram que houve uma queda
de 45% comparando-se com o Natal
do ano passado e um decréscimo de
60% na movimentação do ﬂuo de viagens para o ano novo. Isso, segundo a
Sociedade, é se comparado ao ano
passado.
Segundo a Sociedade, o percentual
de movimentação, só atingiu números iguais ao que era antes da Pandemia, no feriado prolongado de 12 de
outubro.
O ﬂuxo de passageiros entre Natal e
ano novo aumenta consideravelmente e gradualmente, tendo picos de
movimentação de acordo com a data.
No Natal, o ﬂuxo maior é de saída, no
ano novo, o ﬂuxo será equilibrado,
tanto na saída quanto entrada. A expectativa para o réveillon seria maior
de embarque (chegada) porém, com
cancelamento de festas na capital, já
aumentou consideravelmente o número de passageiros desembarcados
no Terminal (chegada na capital Maranhense) desde 28/12 e o pico de embarques (volta para casa) será nos dias
3 e 4 de janeiro. “Dezembro foi um
mês com maior movimentação, e o
percentual de todo o mês fecha em
30%, como previsto. Como de costume, as empresas de viagem que atendem no Terminal Rodoviário de São
Luís, disponibilizam ônibus extras para atender a demanda, tanto para via-

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

NO ANO NOVO, O FLUXO SERÁ EQUILIBRADO, TANTO NA SAÍDA QUANTO ENTRADA
gens intermunicipais quanto interestaduais. Cada empresa é responsável
por seguir e incentivar que seus clientes sigam as medidas preventivas contra covid 19, dentro dos veículos”, informou a assessoria da Sociedade.

Embarque seguro

Como reforço as medidas já praticadas pela SINART, uma equipe da Secretaria Estadual de Saúde está no
Terminal para triagem de passageiros,
portanto, maior é a necessidade de
chegada antecipada para melhor conforto na chegada e saída de São Luís.
Para um embarque seguro as recomendações são:
• Use máscara
• Mantenha distanciamento
• Comunique qualquer diﬁculdade
com relação a álcool em gel, em nossos pontos de apoio, nossa missão é
servir, temos ﬁscais espalhados pela

Rodoviária, identiﬁcados com farda
branca e rádio comunicador
• Jogue o lixo no lixo
• Compre a passagem e taxa de embarque antecipadamente
• Chegue ao Terminal com no mínimo 30 minutos de antecedência, o
embarque gerará menos ﬁla e será
mais tranquilo
• Em caso de viagem com crianças,
providencie os documentos que habilitam o deslocamento, as ﬁscalizações
são contínuas
• Utilize o estacionamento seguro e
de responsabilidade da SINART, de
acordo com a lei de trânsito, a área de
frente do Terminal é destinada para
embarque e desembarque com os veículos em apenas uma ﬁla, para não
causar obstrução no trânsito
• Obtenha informações Turísticas em
nosso Posto instalado em parceria
com a SETUR MA

BÁRBARO

Criança é enterrada viva por parentes em Turiaçu

O recesso para o ﬁm de ano está se aproximando, e é
muito importante se manter atento sobre o que abre e
fecha na capital maranhense durante os primeiros dias
do ano que se aproxima.
Para evitar transtornos separamos uma lista com todos os serviços que vão está funcionando durante esses
dias.

Comércio

De acordo com a Fecomércio, todos os estabelecimentos devem funcionar no dia 31 de dezembro, ﬁcando na responsabilidade dos comerciantes determinarem o horário de abertura e de fechamento das lojas. No
dia 1° de janeiro, o comércio deve ser fechado.

Shoppings

Na quinta-feira (31), os shoppings da capital maranhense devem funcionar com horário reduzido. Funcionando apenas até às 18h e no dia 1° de janeiro as lojas
permanecem fechadas, funcionando apenas praça de
alimentação e áreas de lazer.

Supermercados

Os supermercados vão funcionar em horário reduzido, das 8h às 20h na quinta-feira (31). Voltando com suas
atividades normais apenas no dia 2° de janeiro.

R$ 1.045

Prazo para sacar
FGTS termina hoje

GOVERNO FEDERAL LIBEROU O SAQUE EMERGENCIAL DO FGTS

OS FAMILIARES ENCONTRARAM O GAROTINHO ENTERRADO EM UMA COVA RASA NAS PROXIMIDADES DA CASA ONDE ELE MORAVA
Um crime bárbaro que chocou a
população de Turiaçu, cidade distante
cerca de 240 km da capital maranhense. Uma criança de três anos foi enterrada viva, em uma cova rasa. A pequena vítima, mesmo sendo socorrida,
não resistiu e morreu.

Informações revelam que dois
adolescentes, um de 11 e outro de 14
anos, teriam enterrado o garotinho.
Eles seriam parentes do garoto. Um
dos suspeitos seria irmão e o outro
primo da vítima.
Segundo o delegado Miguel, titular
da Delegacia de Turiaçu, o corpo foi
encontrado pelos familiares após sentirem falta da criança. Ao fazerem
buscas ao redor da casa, encontraram
o garoto em uma cova rasa, ainda com
vida.
O garotinho foi socorrido e levado
ao hospital da cidade, mas não resistiu e faleceu.
O caso causou revolta na população que tentou linchar um dos menores. Ele precisou se esconder na casa
de outros familiares até que a polícia
chegasse ao local para fazer sua escol-

ta até a delegacia de Pinheiro. “A princípio houve um tumulto, onde alguns
populares quiseram linchar um dos
menores e ele se refugiou na residência de familiares e através das forças
táticas do GOE ela conseguiu ser escoltada para a delegacia de Pinheiro
com a integridade física preservada”,
delegado Miguel, da Polícia Civil de
Turiaçu.
De acordo com as primeiras análises, a criança morreu por asﬁxia, não
sendo encontrado nenhum sinal de
violência sexual ou violência física.
A investigação deverá retornar até a
delegacia de Turiaçu, onde será investigado se houve a participação de algum adulto no crime. Os dois adolescentes serão responsabilizados de
acordo com o Estatuto da Criança e
do Adolescente (ECA).

Até hoje, dia 31 de dezembro deste ano, todos os brasileiros que tiveram o saque emergencial do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) liberado, mas não
retiraram o dinheiro , podem solicitar o saque, de até um
salário mínimo, R$ 1.045.
Para fazer o requerimento, basta usar o app FGTS ,
disponível para celulares com sistemas Android e iOS,
pedindo à Caixa Econômica Federal a nova liberação do
dinheiro. Ao todo, 15 milhões de brasileiros tinham direito de manifestar seu arrependimento e pedir o saque
quando a Caixa passou a permitir, em 7 de dezembro,
esse novo pedido pelo dinheiro após o ﬁm do prazo original.
No segundo semestre deste ano, o governo federal liberou o saque emergencial do FGTS para 60 milhões de
pessoas, como forma de compensar os trabalhadores da
iniciativa privada que perderam renda ou tiveram redução de ganhos em razão da pandemia. No total, até o balanço da Caixa de 7 de dezembro, foram liberados R$
37,8 bilhões. Cerca de R$ 7,9 bilhões ainda esperavam os
interessados.
Todos aqueles com saldo em contas ativas ou inativas
do Fundo de Garantia tiveram a quantia de até um salário mínimo transferida para uma poupança social digital aberta pela Caixa exclusivamente para este ﬁm.
O banco também elaborou um calendário de depósitos, de acordo com os meses de nascimento dos cotistas,
com direito ao saque cerca de 60 dias depois do crédito.
No período, a quantia podia ser movimentada pelo aplicativo Caixa Tem — o mesmo do auxílio emergencial .
Posteriormente, abriu-se a possibilidade até de transferência para uma conta em outro banco, mesmo antes da
data prevista para retirada.
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RÉVEILLON

MEGA DA VIRADA

Veja como fazer a
aposta no último dia

Significado das
cores de roupas
para o Ano Novo

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.

O

prêmio da Mega da Virada
de 2020 está estimado em
R$ 300 milhões.
Os brasileiros podem fazer apostas até hoje, dia 31 de dezembro, às 17h.
Como sempre acontece com a Mega-Sena da Virada 2020/2021, o prêmio não acumula. Ou seja, se ninguém acertar as seis dezenas, o valor
do prêmio é dividido entre quem
acertou cinco dígitos. Se ninguém
acertar cinco dígitos, o prêmio vai para quem acertou quatro, e assim por
diante.
A aposta mais simples custa R$
4,50. O apostador também pode participar de bolões.
Ao divulgar sobre o prêmio estimado deste ano da Mega da Virada, a Caixa Econômica Federal também divulgou informações sobre como o prêmio renderia.
De acordo com o banco, o valor de
R$ 300 milhões, do prêmio principal,
se fosse aplicado na poupança, renderia mais de R$ 347 mil no primeiro
mês.
Um volante, em que a pessoa pode
marcar seis dezenas na cartela, tem o
custo de R$ 4,50. Também é possível
apostar em bolões, que são comercializados em casas lotéricas.
No caso da Mega-Sena, os bolões
custam a partir de R$ 10. Cada cota
não pode ser de menos de R$ 5. É permitido fazer bolão de no mínimo duas
e no máximo 100 cotas.
Como jogar a Mega-Sena?
A Mega-Sena paga milhões para o
acertador dos 6 números sorteados.
Ainda é possível ganhar prêmios ao

acertar 4 ou 5 números dentre os 60
disponíveis no volante de apostas. Para realizar o sonho de ser o próximo
milionário, você deve marcar de 6 a 15
números do volante, podendo deixar
que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer
com a mesma aposta por 2, 4 ou 8
concursos consecutivos (Teimosinha).
Mega da Virada CAIXA 2020/2021
O último concurso da Mega-Sena
de ﬁnal 0 ou 5 de cada ano civil, que
tem a denominação comercial Mega
da Virada, obedece às seguintes regras:
Prazo de comercialização: Durante
os meses de novembro e dezembro,
com captação de apostas independente e concomitante com os demais
concursos da modalidade, utilizandose de volantes especíﬁcos (a CAIXA informará com antecedência a data do
início das vendas e o número do concurso da Mega da Virada, que será sorteado no dia 31/12).
Distribuição do valor destinado
ao pagamento dos prêmios
• 62% – primeira faixa – seis acertos
(sena);
• 19% – segunda faixa – cinco acertos
(quina);
• 19% – terceira faixa – quatro acertos
(quadra).
Composição da primeira faixa de
premiação (sena)
• 62% do percentual destinado a prêmios, de acordo com a arrecadação do
respectivo concurso;
• O total acumulado para o último
concurso de ﬁnal zero ou cinco do
ano civil;

• O total acumulado para o concurso
de ﬁnal zero ou cinco;
• O total acumulado na primeira faixa
(sena) do concurso anterior, quando
houver.
Critério de acumulação
• Não existindo apostas premiadas
com seis números (sena), o prêmio
será rateado entre os acertadores de
cinco números (quina);
• Não existindo apostas premiadas
com seis e cinco números, o prêmio
será rateado entre os acertadores de
quatro números (quadra);
• Não existindo apostas premiadas
em quaisquer faixas de premiação, os
valores acumulam para o concurso
seguinte, nas respectivas faixas.
Como fazer o bolão da Mega-Sena
da virada?
O Bolão Caixa para Mega-Sena da
Virada é a possibilidade que o apostador tem de realizar apostas em grupo.
Basta preencher o campo próprio no
volante ou solicitar ao atendente da
lotérica.
Você também pode comprar cotas
de bolões organizados pelas Unidades Lotéricas. Neste caso, poderá ser
cobrada uma Tarifa de Serviço adicional de até 35% do valor da cota.
Na Mega-Sena, os bolões têm preço
mínimo de R$ 10. Porém, cada cota
não pode ser inferior a R$ 5. É possível
realizar um bolão de no mínimo 2 e no
máximo 100 cotas. É permitida a realização de no máximo 10 apostas por
Bolão.
Em caso de Bolão com mais de uma
aposta, todas elas deverão conter a
mesma quantidade de números de
prognósticos.

Diversas pessoas possuem várias superstições para o
Ano Novo, uma das mais conhecidas é a escolha das cores de roupa ou peças íntimas para utilizar na virada de
ano.
Pensando em ti ajudar a escolher o melhor look para
essa virada, separamos o signiﬁcado das cores que você
pode usar para garantir que o ano de 2021 seja mais
tranquilo que o de 2020.

Branco

Usar roupa branca na virada de ano já é um clássico,
ele é o queridinho de muitas pessoas que não abrem
mão da cor.

SÃO LUÍS

Celebrações intimistas devem marcar virada de ano

Ela representa pureza, a cor ideal para quem deseja
um ano de renovação, energias positivas, paz e uma
aproximação maior com experiências espirituais.

Vermelho

Uma cor forte para pessoas cheias de atitude, a cor
vem simbolizando a coragem e o desejo de um amor,
aﬁnal o vermelho é super conhecido como a cor da paixão.
Para entrar com o pé direito em um ano que pode está
reservando vários desaﬁos, use o vermelho.

Amarelo

Essa cor já é super conhecida por quem deseja entrar
o ano novo com o pensamento em prosperidade ﬁnanceira, o que poucos sabem é que a cor amarela possui
outro signiﬁcados, como: ajuda na criatividade, concentração, otimismo e alegria.

Verde

2020 foi um ano muito difícil, passamos por situações
desaﬁadoras e precisamos manter viva a chama da esperança.

QUARTETO LUSSARAY PROMETE ANIMAR O JANTAR DA VIRADA DE ANO NO BISTRÔ QUINTALÃO, NA PENÍNSULA DA PONTA D’AREIA.
Com a suspensão de grandes festividades públicas e privadas para a virada de ano, celebrações mais intimistas em hotéis e restaurantes compõem a melhor opção para quem busca comemorar o momento com diversão, segurança e, acima de tudo, conforto.
Com atrações musicais animadas,
menus irresistíveis e decorações temáticas, o público só precisa escolher
o look e os votos para aproveitar a
meia-noite mais esperada de 2020.
No Blue Tree São Luís Hotel, um dos
mais reﬁnados e bem localizados da
cidade, uma ceia especial foi preparada para receber o novo ano.
Além de um cardápio delicioso assinado pelo Chef Rilson Tiburtino, o
jantar, que acontece no Oito Restaurante, localizado na área interna do
hotel, contará com a musicalidade do
DJ Richardy Stone. O evento terá, ainda, um Espaço Kids, ideal para quem
prioriza comemorar a data de ano em

família.
Quem valoriza a tradição e não
abre mão de recepcionar o novo ano à
beira-mar, o Bistrô Quintalão, localizado na Península da Ponta d’Areia é a
opção perfeita.
Na casa gastronômica mais famosa
da cidade, a noite será regada a muita
música com o Quarteto Lussaray e
Marcelo Rebelo e banda.
Para garantir que as energias estejam carregadas quando 2021 chegar,
um bistrô all inclusive, com buffet
completo para o jantar e bebidas diversas foi preparado exclusivamente
para a noite, que contará, ainda, com
queima de fogos à meia-noite.
Cientes do momento vivido, os organizadores dos eventos atenderão a
todas as normas relacionadas à pandemia da Covid-19, desde o limite de
público e distanciamento dentro do
ambiente, aos cuidados relacionados
à higiene, como uso de máscaras, disposição de totens de álcool e sanitiza-

ção constante dos espaços.

Por isso, aposte em looks nessa tonalidade para a sua
virada, o verde vem simbolizar a esperança em dias melhores, equilíbrio, sorte e saúde.

Azul

Essa é a cor ideal para quem deseja começar o ano
tendo serenidade, paciência e harmonia.

Rosa

Uma cor delicada e amada por muitas pessoas, o rosa
vem simbolizando amor, amizade, amor próprio e é
muito bom para garantir aquele up na autoestima no
ano que está começando.

ESPORTES
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SAMPAIO

RENÚNCIA

Imperatriz fica sem
presidente e com dívida

João Victor projeta
recuperação do time

Adauto Carvalho anuncia renúncia do cargo de presidente do Imperatriz. Com a saída
do dirigente, clube será comandado pelo Conselho Deliberativo, de forma interina
DANIEL AMORIM

E

m entrevista coletiva realizada na manhã de ontem, quarta-feira (30), o então presidente do Imperatriz, Adauto
Carvalho, apresentou à imprensa sua
carta de renúncia do principal cargo
do conselho diretor do Cavalo de Aço.
A decisão foi tomada por conta da grave situação ﬁnanceira enfrentada pelo clube e acentuada por uma dívida
de cerca de R$ 250 mil com o Fênix,
equipe uruguaia. O vice-presidente
Wagnner Ayres também está deixando o clube. “Esse ano foi de muitas diﬁculdades e a gente esgotou toda a
nossa capacidade ﬁnanceira de estar
à frente do clube. Houve todo um desgaste emocional, então tomei essa decisão por achar que é a melhor decisão não para nós, mas para o clube. O
Imperatriz precisa de um ‘sangue novo’, de novas pessoas na gestão, para
que os objetivos sejam alcançados em
2021”, disse Adauto Carvalho.

Esse ano foi de muitas
dificuldades e a gente
esgotou toda a nossa
capacidade financeira
de estar à frente do clube
O clube será administrado, interi-

JOÃO VICTOR CONFIA NO POTENCIAL DA EQUIPE TRICOLOR

ADAUTO CARVALHO APRESENTOU À IMPRENSA SUA CARTA DE RENÚNCIA DO CLUBE
namente, pelo conselho deliberativo,
até que um novo nome apareça para
comandar o conselho diretor ou uma
junta governativa seja constituída.
“Vamos receber a formalização da renúncia e buscar meios para preencher
esses cargos. Um dos problemas maiores que nós vamos enfrentar (dívida
com o Fênix), porque isso condiciona
a continuidade do clube. Mas nós temos que unir forçar para honrar esse
compromisso, não podemos ﬁcar fora
das competições”, aﬁrmou Antônio
Torres, presidente do conselho deli-

berativo do Imperatriz, que deve se
reunir no próximo dia 4 de janeiro para discutir a situação do clube.
Sob o comando de Adauto Carvalho, o Cavalo de Aço conquistou o
acesso à Série C na temporada de 2018
e no ano passado sagrou-se campeão
maranhense, além de chegar perto do
acesso à Série B, sendo eliminado nas
quartas de ﬁnal pelo Juventude-RS.
Em 2021, o Imperatriz tem a previsão
de participar do Campeonato Maranhense e da Série D do Campeonato
Brasileiro.

Sem vencer há cinco rodadas e com três derrotas consecutivas, o Sampaio mira o duelo diante do CSA-AL para se recuperar na Série B e seguir brigando pelo acesso à
principal divisão do futebol brasileiro.
A última vitória tricolor foi no dia cinco de dezembro,
para cima do CRB-AL. Depois disso, a equipe empatou
com o Operário-PR e perdeu para América-MG, Avaí e
Náutico, o que ocasionou a perda da vaga no G-4.
O lateral esquerdo João Victor destaca que o elenco
tem conﬁança que pode reencontrar o caminho das vitórias no Brasileiro. “Temos consciência que nas últimas
rodadas deixamos a desejar, mas conversamos e podemos dar a volta por cima, assim como no início.
Começamos mal, mas retomamos o caminho e agora
não pode ser diferente. Sabemos a conﬁança que temos
e estamos treinando forte para nesse último mês dar
uma alavancada boa”, disse.
Após treinar pela manhã no CT José Carlos Macieira,
a delegação tricolor segue para Maceió na tarde desta
quinta-feira. A preparação será encerrada com um trabalho nesta sexta-feira, no CT do CRB-AL. CSA-AL e
Sampaio jogam neste sábado (2), às 16h30, no estádio
Rei Pelé. (D.A)

MOTO CLUB

VASCO

Presidente esclarece equívoco

“Saio inconformado”, diz Pinto

NERES PINTO
O presidente do Moto Club, Natanael Júnior, reagiu às ameaças do Conselho Deliberativo de investigar uma suposta fraude
ocorrida na atual administração, por ocasião da assinatura de um contrato de aluguel de um imóvel ocupado pelos jogadores no bairro do Turu, com uma empresa
cujo CNPJ pertence a empresa (Moto Club
Ltda) de Feira de Santana-BA. Por meio das
redes sociais, o dirigente motense aﬁrma
que o documento foi feito pela imobiliária,
responsável pelo equívoco, não observado
por ele no momento da assinatura.
Nota do presidente do Moto Club
Boa tarde, em virtude da notícia falsa divulgado por um perfil fake na internet em
que forneci o CNPJ errado do clube para um
contrato de aluguel não procede.
O preenchimento do contrato foi feito
através da imobiliária, onde o supervisor do
clube passou os meus dados pessoais para a
inclusão do meu nome como fiador do Imóvel.
Até por qual seria o propósito de informar o CNPJ errado do clube e fornecer o
meu correto para der fiador? Que fraude seria essa ? Com relação ao contrato do Imó-

vel, pagamos a cauçâo inicial correspondente a dois meses, ficamos devendo aproximadamente um mês e 20 dias. Reitero que
o imóvel não foi deixado aberto, com a pandemia a dificuldade de voo aumentou e o
atleta teve que viajar na primeira oportunidade com sua família, deixando a casa fechada e a chave na portaria do condomínio.
Vale ressaltar que não me atentei ao
CNPJ que estava escrito no contrato, até
porque não continha o endereço do clube
que é mais fácil de lembrar do que o número
de CNPJ do clube.
Para finalizar lamento que existem pessoas com a clara intenção de me atacar que
dedicam seu tempo para procurar as fragilidades do clube e expor na internet, com isso acabam atingindo e prejudicando ainda
mais o clube.
Vou tomar todas as providências judiciais necessárias por exporem meus dados
pessoais dessa forma na internet entre outros ataques mentirosos com o propósito
pessoal de me atingir.
Natanael Júnior
Presidente do Moto Club de São Luís.

SÁ PINTO DEIXOU O VASCO DA GAMA NA 17ª COLOCAÇÃO, PRIMEIRO NA ZONA DA DEGOLA
Após a demissão, sacramentada na última terça, o técnico português Ricardo Sá
Pinto lamentou a saída do Vasco. Em uma
rede social, nesta quarta, o treinador publicou um texto de despedida no qual
apontou os problemas políticos do clube
como parte responsável pelo desempenho ruim do futebol.
A demissão ocorreu após a derrota por
3 a 0 sofrida para o Athletico-PR, no último ﬁm de semana, que deixou o Vasco na
17ª posição, na zona de rebaixamento do
Brasileiro. “Infelizmente, chegamos ao
clube num momento conturbado, tanto
pelos acontecimentos recentes, mas também por anos de descuido e aproveitamento que em nada beneﬁciaram o nosso
Gigante da Colina”, disse o treinador.

Sá Pinto aﬁrmou que, mesmo na situação pela qual o Vasco passa na tabela,
acreditava que seu time poderia sair da
zona de rebaixamento e se classiﬁcar para
a Sul-Americana. “Os próximos jogos contra adversários diretos que há muito
aguardávamos, iam permitir-nos sair do
Z4 e alcançar a Sul Americana. A nossa visão ia mais longe, levando este clube a disputar outros objetivos e títulos que merece”, comentou.
O Vasco tenta a contratação de um novo técnico. Na manhã de ontem, quartafeira, Zé Ricardo, que já trabalhou no clube, declinou de convite para um contrato
de um ano. Com isso, o clube continua no
mercado em busca de um novo comandante.
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ANIVERSÁRIO

35anosdaMáquinaserá
comemoradocomlives

Máquina nasceu no
bairro da Madre Deus

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.
PATRÍCIA CUNHA

D

urante 34 anos o dia 1º de
janeiro foi de festa na Madre Deus. Tradicionalmente
é dia de folia com a Máquina de Descascar’Alho que aniversaria
nesse dia e reúne diversos grupos do
bairro e centenas de foliões em cortejo carnavalesco pelas ruas da Madre
Deus ao som de marchinhas e sambas
tradicionais. Quem já não curtiu o
embalo do sobe e desce das ladeiras
ao som de “Êh, lá vem ela, é lasque
alho pra todo lado / Êh, êh, êh, lá vem
ela, a Máquina…”?
Mas o ano de 2021 será diferente.
Por causa da pandemia e da situação
de saúde vivida pelo mundo, a diretoria do grupo decidiu não sair às ruas
batucando no dia 1º. Esse dia será comemorado de forma mais intimista,
apenas com som eletrônico, na Estação da Máquina, a partir do meio-dia.
E nos meses de janeiro e fevereiro, o
grupo fará 4 lives para comemorar os
35 anos do grupo.
O grupo se orgulha de em 34 anos a
banda nunca ter parado, pois quem
faz o bloco é a comunidade. Com 31
músicos, sendo 20 na percussão, 5 de
corda e 6 metais, e mais alegria, irreverência, criatividade, músicas de duplo sentido e letras que homenageiam
personalidades e grupos carnavalescos, a diversão para o carnaval, desta
vez em formato virtual, está garantida. “Não estaremos, como de costume, nas ruas dia 1º, por conta desse ví-

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

A TRADICIONAL BATUCADA DA MÁQUINA NÃO ACONTECERÁ NO DIA 1º DE JANEIRO.
rus que está assolando o mundo todo.
A Máquina não estará fazendo aquele
belo cortejo, dando o primeiro grito
de carnaval do Brasil. Mas estaremos
na Estação da Máquina, no Morro do
Querosene– Largo do Caroçudo, perto
da casa do eterno, saudoso e fundador
do grupo, mestre Veloso, a partir das
12h, relembrando (com música eletrônica) os grandes sucessos do grupo
nos últimos 34 anos, e pedindo que o
ano de 2021 seja bom para todo mundo” disse Silvério Costa Jr, presidente
e um dos fundadores do grupo.
Na ocasião, haverá exposição do
estandarte da Máquina e quem quiser
fazer fotos, ou marcar presença (sem
aglomerações) será bem-vindo. A diretoria também fará o anúncio do
projeto de aniversário dos 35 anos da

Máquina, que em 2021 acontecerá de
forma virtual nos meses de janeiro e
fevereiro, antecedendo o período oﬁcial de carnaval. “Faremos 35 anos de
história e de carnaval ininterruptos. A
gente tem esse desaﬁo pela frente para fazer esse carnaval diferente diante
da situação que o mundo está vivendo. Então, faremos lives nos meses de
janeiro e fevereiro, que é a alternativa
que a gente tem de ir para o mundo
virtual. Sentiremos falta do aconchego, do calor das ruas com as pessoas
cantando, de forma livre, mas temos
que entender e respeitar esse momento, as famílias e vítimas de todo o
mundo. Aguardem as nossas lives que
serão transmitidas nas nossas redes
sociais”, explicou o presidente da Máquina de Descascar’Alho.

REVEILLON VIRTUAL

O grupo nasceu no coração do tradicional bairro da
Madre Deus, em 1º de janeiro de 1986, idealizado por jovens artistas, aglutinando milhares de adeptos à brincadeira. Tem no gênero as marchas de carnaval, samba,
blocos, tambores e afoxés a base de seu repertório, desde interpretação de obras de reconhecidos artistas da
esfera nacional a composições próprias e a valorização e
resgate de composições maranhenses da ‘velha guarda’
que moravam ou costumavam frequentar o bairro boêmio.
O grupo se consolidou ao longo dos anos, participando de inúmeros festivais e shows na capital, como forma
de estabelecer sua expressiva veia musical a ﬁm de alcançar o reconhecimento do público em geral.

“A Máquina faz sucesso porque é
livre. É do povo, é da comunidade e
é tradicional. Nunca botamos trio,
vendemos abadá ou utilizamos
músicas que não sejam do folclore
maranhense”, disse Silvério Costa
Jr.

SEM FESTA PÚBLICA

FestaparaIemanjánoOlhoD’Águaserátransmitida Queima de fogos terá
vários pontos na ilha

FESTA DE FIM DE ANO TERÁ SOM ABAFADO E REDUZIDO

TRADICIONAL FESTA DE IEMANJÁ NO OLHO D ÁGUA ACONTECE HÁ 26 ANOS E É ORGANIZADA PELO PAI DE SANTO ASTRO DE OGUM
A festa costuma ter toque dos tam- domblé, terecô e pajelança.
bores e muita dança. Pais, mães, ﬁlhos
Há mais de sete décadas acontece, e ﬁlhas de santo entram no mar para
na Praia do Olho D’Água, um dos en- ofertar rosas brancas e perfumes para
contros mais marcantes dos adeptos a homenageada, pedindo prosperidadas religiões de matriz africana, du- de, saúde e paz para toda a humani- Agora, ﬁndando o ano,
dade.
rante a virada do ano.
A tradicional festa de Iemanjá é a a tradicional
Iemanjá, a Rainha do Mar, é homenageada no último dia do ano com forma que os umbandistas tem de reuma grande festa, que este ano segui- verenciar a chegada de um novo ano. homenagem vem
rá os protocolos de saúde por causa Organizada pelo pai de Santo Astro de
Ogum há 26 anos, ela ocorre nas pro- corroborar para que o
da pandemia da Covid-19.
De acordo com Biné Gomes Bine ximidades da casa do babalorixá.
Desde que se conﬁrmou a pande- ano de 2021 seja bom e
Gomes Abinokő, presidente da Federação de Umbanda, os detalhes estão mia de Covid-19, a Federação de Umsendo acertados. “Tudo seguirá con- banda e Culto Afro Brasileiro do Ma- próspero para todo
forme as regras de restrição e a home- ranhão, suspendeu todas as atividanagem será transmitida pela internet des que envolvam aglomeração de mundo
para que todos que não consigam ir, pessoas, como as festividades em hopossam acompanhar. Ainda vamos menagens e toques com tambores
informar em qual canal será exibido”. nos terreiros de mina, umbanda, canPATRÍCIA CUNHA

A queima de fogos que será feita em diversos pontos
da Ilha de São Luís na virada do ano terá o som abafado e
reduzido. Além disso, a distribuição dos pontos foi pensada para que as pessoas vejam o espetáculo sem sair de
casa. “Será uma queima de fogos mais reduzida, de um
minuto e meio no máximo. Será descentralizada, em alguns pontos da Ilha”, diz o secretário de Cultura do Maranhão, Anderson Lindoso. “Também faremos uma
queima de fogos com estampido reduzido. Serão fogos
com sons abafados, bem reduzidos, para não levar
transtornos às pessoas e aos animais”, acrescenta.

Em casa

Como não haverá festas públicas, por causa da pandemia, a distribuição dos pontos pela Ilha é uma maneira de comemorar o ano novo com mais segurança, em
casa e com os familiares.
De acordo com Lindoso, “não há necessidade de sair
de casa e se aglomerar em praças e ruas. As pessoas vão
olhar pela janela ou sacada”.
Por isso, são diversos pontos, para que não haja concentração e para que o maior número de pessoas possa
acompanhar o espetáculo. Todos os pontos foram aprovados pelo Corpo de Bombeiros para garantir mais segurança. Em Imperatriz, também haverá queima de fogos, igualmente com som reduzido.

