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Bolsonaro aprova
salário mínimo de
R$ 1.100 para 2021,
sem aumento real
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TV Assembleia
transmite posse de
Eduardo Braide, vice
e vereadores hoje

O valor mínimo do salário para o
trabalhador brasileiro aumentará, a
partir da MP, o equivalente a 5,26%
a mais que o atual vigente em 2020,
sendo maior, inclusive, que o proposto
pela Lei das Diretrizes Orçamentárias
(LDO) no valor de R$ 1.088. PÁGINA 7

A TV Assembleia (Canal 9.2 e TVN 17)
transmitirá ao vivo, nesta sexta-feira (1), a
solenidade de posse do prefeito eleito de
São Luís, Eduardo Braide, da vice-prefeita
eleita, Esmênia Miranda, e dos 31 vereadores
eleitos para a Câmara Municipal. PÁGINA 3

E N T R E V I S T A

"Deixo um legado de muito
trabalho", afirma Edivaldo
em despedida da Prefeitura

Após oito anos de gestão, o prefeito Edivaldo Holanda Junior passa a faixa, hoje para seu sucessor e em entrevista a O Imparcial conta
seus principais desafios e feitos a frente da capital maranhense. Quando assumiu a Prefeitura de São Luís, em 2013, aos 34 anos, eleito
prefeito mais jovem da história da capital, Edivaldo encontrou uma cidade com muitos problemas a serem superados. PÁGINA 2

Obras são entregues à população de São Luís no último dia do ano
PÁGINA 5

Veja como foi o ano para os clubes maranhenses

Maranhão ganha novas casas e reforça cultura

Quem aguardava um ano de arenas esportivas lotadas desde o primeiro
semestre, com a realização de grandes eventos e conquistas inesquecíveis,
teve a surpresa de ver arquibancadas vazias. A ausência da plateia fez a grande
diferença em todas as modalidades. PÁGINA 8

Em um ano marcado pelo distanciamento social, espaços culturais públicos
como museus, teatros e bibliotecas foram obrigados a fechar as portas com a
escalada da pandemia. Mas com a reabertura gradual e a flexibilização, houve
uma série de inaugurações de novas casas de cultura. PÁGINA 9

TEMPO E TEMPERATURA

BASTIDORES
2020
APARTE Vade-retro,
Transparentes
Ufa! Acabou 2020. O ano que provocou o maior desordenamento da humanidade nos últimos séculos. Desde fevereiro, os líderes mundiais e cientistas de
todas matizes tentam buscar respostas e compreender no âmbito das ciências
sociais, biologia, política, medicina, economia e matemática.
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São Luís, sexta-feira 1 de janeiro de 2021

E N T R E V I S TA

“Trabalhei até o último dia para melhorar
a vida da nossa população”, diz Edivaldo

A

pós oito anos de gestão, o prefeito
Edivaldo Holanda Junior passa a faixa, nesta sexta-feira, dia 1 de janeiro,
para seu sucessor. Quando assumiu
a Prefeitura de São Luís, em 2013, aos 34 anos,
eleito prefeito mais jovem da história da capital,
Edivaldo encontrou uma cidade com muitos
problemas a serem superados. Demonstrando
habilidade política e administrativa, ele reorganizou a máquina, equilibrou os gastos públicos e iniciou uma trajetória que tem como
legado o maior volume de obras de infraestrutura executados na cidade nas últimas décadas,
resolvendo demandas aguardadas há muito
tempo pela população, além de promover a reestruturação, com grandes avanços, em áreas
que até então não eram prioridade da administração municipal.
Com o respaldo de muito trabalho, ele deixa
a Prefeitura de São Luís com um elevado índice de aprovação. Em entrevista a O Imparcial
Edivaldo faz um balanço dos seus oito anos de
gestão e afirma que o sentimento é de dever
cumprido, de alegria por ter feito São Luís se
desenvolver e de gratidão pelo apoio e carinho
que recebe da população.

O Imparcial – Qual o sentimento com
que o senhor chega ao encerramento
dos seus oito anos de gestão como
prefeito de São Luís?
Prefeito Edivaldo – O sentimento é de gratidão e do dever cumprido. Gratidão a Deus por
ter me dado a oportunidade de governar minha
cidade e de poder melhorar a vida da população. Assumi a Prefeitura de São Luís em 2013
tendo como meta cuidar das pessoas. E consegui fazer isso com muito esforço, trabalhando
desde o primeiro dia, mantendo uma agenda
intensa que se seguiu até este último dia do
ano, quando encerrei minha gestão. Nestes oito
anos realizamos o maior volume de obras da
história da cidade, ampliando a infraestrutura
urbana, garantindo desenvolvimento urbano,
econômico e social e aumentando a qualidade de vida da população. Seguramente, afirmo
que nenhum gestor público trabalhou tanto
por São Luís nas últimas décadas quanto em
minha gestão. Não resolvemos tudo. Nenhum
gestor vai conseguir esgotar a demanda urbana, mas nós tiramos São Luís do atraso. Reafirmo, deixo a Prefeitura com o sentimento do
dever cumprido e com a certeza de que liderei
um novo ciclo de desenvolvimento da cidade,
com políticas públicas que promoveram justiça social. Trabalhei até o último dia para melhorar a vida da nossa população.

O Imparcial – São muitos os legados
da sua gestão. Qual deles o senhor
destaca como a principal marca que
deixa para a cidade?
Edivaldo – Digo com tranquilidade que deixo um legado de muito trabalho em toda a cidade, desde o Centro à zona rural e com avanços em todas as áreas. Mas gostaria de destacar
inicialmente o quanto conseguimos avançar
com obras de urbanização. Foram mais de 200
bairros onde chegamos com mais de 700 km de
pavimentação, colocando asfalto novo em mais
de 5 mil ruas e avenidas. Também fizemos obras
de drenagem profunda, construção de sarjetas,
meio-fio, calçadas, iluminação, construção de
pontes, vias interbairros entre outras. Alcançamos bairros da área central, região ItaquiBacanga, polos Coroadinho, Cidade Operária,
Cohab-Cohatrac, Cohama-Vinhais, AngelimBequimão, mais de 30 bairros da zona rural 1
e 2, região do Santa Bárbara e muitos outros.
Muitos destes bairros surgiram de ocupações
espontâneas e nunca haviam recebido qualquer tipo de serviço de infraestrutura. Passei
por comunidades onde as pessoas esperaram
por estes benefícios por mais de 20, 30, 40, 50
anos. Então, este é um trabalho do qual me orgulho, pois garantimos melhores condições de
vida para milhares de pessoas de diversas regiões da cidade. Demos vida aos bairros levando
um conjunto de ações integradas, valorizando
o espaço urbano e o cidadão.
O Imparcial – Entre os serviços de
urbanização que o senhor destacou estão as
obras de drenagem. O que isto representa
para cidade?
Prefeito Edivaldo – Antes de
tudo isto representa segurança para as famílias que não terão mais suas casas alagadas no
período das chuvas e nem perderão seus bens, como ocorria
ano a ano, historicamente. Significa a melhoria da mobilidade,
uma vez que essas áreas passam
a ter condições de receber pavimentação sem o risco da devastação pela força das águas, além
dos benefícios à saúde pública.

pacidade de atendimento e melhoraram a qualidade de vida para a população.

O Imparcial – Como o senhor
conseguiu fazer tantos
investimentos em meio a uma
crise econômica e, especificamente
falando de 2020, com uma pandemia
que agravou ainda mais a situação?

Na contramão de muitos gestores públicos que
não colocam as obras de macrodrenagem como
prioridade, por serem obras complexas e muito caras, nós investimos muito. Implantamos
mais de 100 km em rede de drenagem profunda
em bairros como Vila Apaco, Vila Isabel, regiões
do Divinéia e Santa Bárbara, bairros Jambeiro,
Santa Clara, Cidade Operária, Vila Sarney, Tibiri, Matões Turu, entre muitos outros. Fizemos
canais de drenagem pluviais como os do Cohatrac e Rio das Bicas, com cerca de 2km cada um.
Em todas essas regiões, transformamos o espaço
urbano, levando urbanização, bem-estar e dignidade para as famílias. Os imóveis foram valorizados, e todos estes bairros estão prontos para
receberem novos investimentos e continuarem
se desenvolvendo.

O Imparcial – Que outros
investimentos os bairros de São Luís
receberam em seus 8 anos de gestão?
Edivaldo – Todo o nosso planejamento foi
feito para garantir que os bairros recebessem
investimentos integrados, ampliando os benefícios à população. Os bairros também ficaram
mais bonitos com a implantação de mais de 200
praças arborizadas, com projeto arquitetônico
moderno, áreas de descanso, equipamentos
para a prática esportiva e espaço para atividades culturais, levando mais conforto e qualidade de vida para o cidadão. Transitar à noite pela
cidade está mais seguro por causa da nova rede
de iluminação branca instalada nos bairros e os
60 km de rede de LED nas avenidas. Também
reconstruímos, somente na segunda gestão, os
mercados do Coroadinho, Cohab, São Francisco, Santo Antônio, Santa Cruz, Monte Castelo,
Bom Jesus, Anil e Vila Bacanga, que estão entre
os mais tradicionais da cidade, agora estão mais
modernos, têm toda a estrutura para dar mais
dignidade ao trabalho dos feirantes e produtos
mais saudáveis aos consumidores, resgatando
estes espaços como fontes de emprego, renda
e convívio social nos bairros.

O Imparcial – O Centro Histórico de
São Luís também passou por uma
grande transformação em sua gestão.
Edivaldo – Seguramente nenhuma gestão fez
mais pelo Centro da cidade do que a minha. Recuperamos os principais logradouros da área
tombada como Patrimônio Cultural Mundial
bem como espaços tradicionais da região. Obras
realizadas com recursos próprios e, ainda, por
meio de uma produtiva e respeitosa parceira com
o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN). Com recursos próprios, fizemos
a primeira reforma estrutural da história do Estádio Nhozinho Santos, do Parque do Bom Menino
e da Praça da Bíblia. Recuperamos as características históricas originais das praças da Misericórdia, João Lisboa, os Largos do Carmo e de São
João. Reformamos o tradicional Mercado das Tulhas, na Praia Grande. Reformamos casarões coloniais para fins de habitação de interesse social,
além de outros casarões históricos, como um belíssimo prédio da Rua Portugal entregue recente,
em dezembro. Entregamos a sede da Escola Municipal de Música, implantamos o Museu da Gastronomia Maranhense e junto com ele um Centro
de Capacitação em Culinária Típica. Por meio do
PAC Cidades Históricas, entregamos em parceria
com o IPHAN obras emblemáticas, como as pra-

MISSA DE SÉTIMO DIA
HELENA DE ARAUJO FROZ
CONVITE
OS FAMILIARES DA SAUDOSA HELENA DE ARAUJO
FROZ, CONVIDAM PARENTES E AMIGOS PARA A
MISSA DE SÉTIMO DIA, A REALIZAR-SE NO DIA
19.12.2020 (SABADO) ÀS 18.30H NA IGREJA DA
SÉ ( CENTRO) AGRADECEMOS A TODOS QUE
COMPARECEREM A ESTE ATO DE FÉ E SOLIDARIEDADE CRISTÃ.

ças Deodoro e Panteon e as alamedas do entorno, Rua Grande, Praça da Mãe d’Água, Praça da
Alegria, Praça do Pescador.

O Imparcial - E quanto aos gargalos
da rede de saúde o que foi feito?
Edivaldo – A rede de saúde também foi reestruturada com a reforma de unidades da atenção
básica e de urgência e emergência, que também
tiveram o atendimento humanizado. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu)
teve a frota 100% renovada e ampliada. Com
a descentralização da Central de Marcação de
Consultas e Exames (Cemarc) colocamos fim às
filas para marcação de consultas, exames e outros procedimentos entre muitos outros avanços na área. Reestruturamos a nossa rede de
alta e média complexidade, reformando e modernizando, além de implantar novos fluxos de
atendimentos em unidades hospitalares da rede
municipal, como no Hospital Municipal Djalma
Marques (Socorrão I) e no Hospital de Urgência
e Emergência Dr. Clementino Moura (Socorrão
II). Assim, mesmo recebendo paciente de todos
os municípios, hoje essas unidades prestam assistência de saúde mais humanizada. Também o
Centro de Especialidades Odontológicas (CEO),
no bairro Alemanha, completamente reformado. Também reformamos e modernizamos dezenas de unidades básicas de saúde, incluindo
as unidades mista, o Centro de Atenção Integral
ao Idoso (Caisi), Residência Terapêutica, Laboratório Central, o Centro de Parto Humanizado Nazira Assub, entre outras unidades. Foram
muitos investimentos que ampliaram nossa ca-

Edivaldo – Este foi o maior desafio de toda
a nossa gestão porque já recebemos a cidade
com muitos problemas urbanos, com áreas
estratégicas desestruturadas, além de uma
dívida de mais de 1,8 bilhão e duas folhas de
salário do servidor, que estavam atrasadas,
para quitar. Não foi fácil, mas com planejamento reorganizamos a máquina pública e
equilibramos as finanças, o que nos permitiu entregar a gestão com todas as folhas de
pagamentos honradas e em total equilíbrio
financeiro. A pandemia da Covid-19 nos levou a buscar novas soluções e saídas criativas
para o nosso orçamento. Redefinimos prioridades para garantir a assistência em saúde
e social aos que precisassem, revimos nossos prazos e cronogramas de obras, mas não
paramos com nenhum dos nossos serviços
nem investimentos, diferente de muitas cidades pelo país.

O Imparcial – Que mensagem o
senhor deixa para a população de
São Luís?
Edivaldo – Em primeiro lugar, agradeço a
Deus a oportunidade de administrar São Luís
e cuidar de mais de um milhão de habitantes.
À população, minhas palavras são de gratidão
pela confiança depositada. Apesar de todas as
dificuldades enfrentadas, trabalhei com muito
afinco, junto com a minha equipe, para atender
as demandas, buscando soluções reais para
os problemas da cidade. Por tudo isso afirmo
que, apesar de todas as dificuldades, trilhamos
o caminho certo, levamos benefícios para a
população e cumprimos o compromisso assumido. Obviamente que não é possível fazer tudo, como já disse, mas fizemos muito e
hoje São Luís é uma cidade muito melhor em
todos os aspectos.
Desejo sucesso ao novo prefeito, a cidade
precisa de uma sequência de boas administrações para continuar avançando e garantido mais qualidade de vida pra população.
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São Luís, sexta-feira, 1 de janeiro de 2021

NOVA GESTÃO

Assembleiatransmite
possedeEduardoBraide Vade-retro, 2020
Prefeito de São Luís, a vice-prefeita e também os 31 vereadores tomam posse hoje na
Assembleia Legislativa às 14h

A

TV Assembleia (Canal 9.2 e
TVN 17) transmitirá ao vivo,
nesta sexta-feira (1), a solenidade de posse do prefeito
eleito de São Luís, Eduardo Braide, da
vice-prefeita eleita, Esmênia Miranda,
e dos 31 vereadores e vereadoras também eleitos para a Câmara Municipal.
A cerimônia será realizada no auditório Fernando Falcão, na Assembleia
Legislativa do Maranhão, a partir das
14h. Devido à pandemia do Novo Coronavírus, a solenidade terá restrições
de público e seguirá todos os protocolos sanitários estabelecidos pelas autoridades de saúde. Além da transmissão ao vivo pelos canais aberto e fechado da TV Assembleia, a solenidade
também poderá ser acompanhada
nas redes sociais (youtube/TV Assembleia Maranhão; @assembleialegma;
assembleialegislativama no facebook
e youtube.com/camaraslz; www.camara.slz.br), a ﬁm de oferecer ao cidadão a oportunidade de acompanhar
todos os detalhes desta importante
festa da democracia. De acordo com
informações da Câmara Municipal, a
posse dos vereadores e vereadoras
ocorrerá às 14h, conforme edital de
convocação já divulgado. Esta sessão
preparatória será presidida pelo parlamentar mais idoso. Em seguida, às
15h, durante sessão solene, será realizada a eleição para a Mesa Diretora da
Câmara, biênio 2021/22. Os membros
eleitos serão empossados imediatamente.
Às 16h, conforme cronograma estabelecido no edital, prefeito e vice-prefeita eleitos serão empossados durante sessão especial. Participantes do

BRAIDE VAI TOMAR POSSE COMO PREFEITO DE SÃO LUÍS
evento, autoridades, servidores das
Casas Legislativas que estarão trabalhando e proﬁssionais de veículos de
comunicação só terão acesso ao auditório com credenciamento. O ambiente do auditório receberá sinalização visando respeitar o distanciamento. O uso de máscara será obrigatório
e a temperatura do credenciado será
medida. Recipientes com álcool em
gel estarão disponíveis em pontos diversos.

Secretários

O prefeito eleito de São Luís, Eduardo Braide (Podemos), anunciou nesta
quinta-feira (31), os titulares das Secretarias Municipais de Saúde; Desportos e Lazer; e de Cultura.
“O médico Joel Nunes Júnior será o
titular da Secretaria de Saúde (SEMUS); o professor e administrador Ricardo Diniz assumirá a SEMDEL; o
cantor e compositor Marco Duailibe
será o secretário de Cultura”, oﬁcializou Braide.

Perﬁl dos secretários
Joel Nunes Júnior
Médico. Cardiologista. Integrou o
Comitê de Enfrentamento do novo
coronavírus do Hospital Universitário
Presidente Dutra (HUUFMA) e coordenou a Residência de Clínica Médica
do hospital. Conselheiro titular do
Conselho Regional de Medicina do
Maranhão (CRMMA).
Ricardo Diniz
Administrador. Pós-graduado em
Planejamento Estratégico e Administração Pública. Professor universitário.
Marco Duailibe
Bacharel em letras. Radialista com
especialização em Comunicação e
Marketing. Agente cultural. Cantor e
compositor. Há 38 anos colabora em
todos os segmentos da cultura popular do Maranhão.

CONGRESSO

CandidaturasparaCâmaraeSenadocomeçamasedefinir
BRASÍLIA 60 ANOS - CONGRESSO NACIONAL

Ufa! Acabou 2020. O ano que provocou o maior desordenamento da humanidade nos últimos séculos.
Desde fevereiro, os líderes mundiais e cientistas de todas matizes tentam buscar respostas e compreender no
âmbito das ciências sociais, da biologia, da política, da
medicina, da economia, da matemática e tudo que disser respeito ao mundo moderno diante do impacto trazido pelo coronavírus. Chegou-se a dezembro com alguns países já aplicando as vacinas feitas às correrias como nunca se viu no passado. O coronavírus nunca exigiu tanto das ciências para tomar decisões deﬁnitivas
em tão pouco tempo. A humanidade não teve nem como formar pactos históricos. Porque tudo com urgência
e e cada qual tentando fazer o enfrentamento da melhor
forma possível. Procurou agir com rapidez, inclusive sobre as condições de miséria que se agravou em meio à
pandemia. O verbo pensar foi substituído pelo verbo
agir. O egoísmo dos ricos virou momentos emocionante
solidariedade.
Os cientistas tiraram tudo o que foi possível de suas
ferramentas de trabalho para combater o inimigo planetário e mortífero: a covid-19. Todo o esforço para impedir que a desordem sanitária persista por mais tempo
foi colocado em ações isoladas e compartilhadas. A humanidade teve que – quem diria – reaprender tudo que
lhe permita ter vida melhor. Como por exemplo, o simples atos de lavar as mãos, ou se portar numa ﬁla sem
precisar se enroscar na pessoa da frente. A solidariedade
extrapolou fronteiras e condições sociais. Mesmo com
tudo isso, 2020 foi um ano que não deixa saudade. Deixa
sim tristeza, luto, perda. Também a sensação de vitória e
lembranças inapagáveis. Vitória para quem sobreviveu e
para quem aprendeu, como os cientistas e os médicos e
enfermeiros da linha de frente nas UTIs. Foi vitória para
quem perdeu a esperança e venceu. Vitória para os políticos que souberam lidar e liderar na crise sanitária para
salvar muitas vidas. Vitória para os idosos, considerados
grupos de risco, mas acabaram contando a história de
seus temores. Vitória dos meios de comunicação que
souberam cumprir o papel de bem informar com responsabilidade, cada etapa do avanço e apontar caminhos baseados no que a ciência prega com remédio.
O Brasil viveu, entre extremos: a pandemia do coronavírus prenunciava outro inimigo invisível – a fome em
larga escala. A devastação das ﬂorestas e o desmantelo
da economia dividiram as ações do mundo, além da
dramática situação da pobreza em escala alarmante. O
auxílio emergencial, inegavelmente, foi o amortecedor
das tensões sociais, pondo comida na mesa dos desempregados, dos aﬂitos em geral. Permitiu o lumiar para o
sistema de produção econômica que, apesar da tragédia, sinaliza um ano de 2021 bem melhor que esse ano
demolidor que se foi. É com o novo que o mundo vai
adotar a mesma pressa para se reinventar na economia
e no combate ao coronavírus, para também se erguer
mais versátil, mais humanizado, mais solidário e tornarse menos desigual entre a extrema-riqueza e a extremamiséria.

Mexida calculada

Ao mexer na equipe de primeiro escalão, trocando de
lugar os deputados federais Márcio Jerry e Rubens Pereira Jr, Flávio Dino traça o embrião de seu projeto político
de 2022 e ajusta a própria máquina do governo para corrigir rumos.

Pontas de lança

NA CÂMARA, RODRIGO MAIA ESCOLHE BALEIA ROSSI (MDB-SP) COMO SEU SUCESSOR
Várias pautas ﬁcaram pendentes
no Congresso, mas o assunto principal entre parlamentares neste ﬁm de
ano são as eleições para o comando
da Câmara e do Senado. As movimentações começaram depois de um impasse jurídico, que resultou na decisão do Supremo Tribunal Federal de
impedir a reeleição de Rodrigo Maia
(DEM-RJ) e Davi Alcolumbre (DEMAP) nas presidências das duas Casas,
respectivamente. Na Câmara, Maia
decidiu escolher Baleia Rossi (MDBSP) como seu sucessor. O objetivo de
Maia e Rossi é construir o discurso de
uma candidatura que garanta uma
Câmara independente do governo federal, com pautas que vão além dos
interesses do presidente Jair Bolsonaro. Maia conseguiu, até agora, o apoio
formal de 11 partidos: PT, DEM, PDT,
PSB, MDB, Cidadania, Rede, PV, PCdoB, PSDB e PSL. Esses partidos representam 269 deputados. A candidatura de Rossi, com apoio de Maia, é
vista na Câmara como uma oposição
ao governo federal. Já o candidato
apoiado pelo governo é Arthur Lira
(PP-AL). Lira tem, até agora, o apoio
de PL, PSD, Solidariedade, Patriota,
Avante, Pros e PSC. Lira defende uma
“socialização” das pautas e dar voz a
todos os deputados. O PP é um partido do chamado “centrão” e Lira é um
dos expoentes desse bloco. Como o
apoio formal do partido não garante
que todos os seus deputados sigam a

mesma orientação, Lira busca o voto
de deputados de partidos que apoiam
Rossi. Até deputados de oposição estão sendo procurados pelo candidato
do PP.
Existem outras candidaturas de
menor expressão, como do deputado
Capitão Augusto (PL-SP). Outros nomes podem ser oﬁcializados até fevereiro. Talvez não sejam tão fortes a
ponto de vencer a eleição, mas podem
roubar votos importantes de Lira e
Rossi.
Senado
No Senado, o cenário é ainda mais
incerto. O único nome que surgiu como provável candidato é Rodrigo Pacheco (DEM-MG). Pacheco deve ser a
escolha de Alcolumbre após o STF inviabilizar sua candidatura, mas o atual presidente do Senado ainda não
anunciou oﬁcialmente o apoio a nenhum candidato.
Um dos ﬁéis da balança, por enquanto, é o MDB. O partido é dono da
maior bancada da Casa, com 13 senadores, e pretende lançar um candidato, mas fará internamente uma prévia
antes de decidir quem disputará a cadeira de presidente do Senado – e do
Congresso. A ideia do partido é não
chegar “rachado” no dia da votação,
como ocorreu na última eleição para a
presidência da Casa. Por isso, a intenção do partido é apoiar integralmente
o candidato que sair dessa “prévia”.

Entre os nomes mais cotados estão
o de Eduardo Gomes (MDB-TO), líder
do governo no Congresso; Simone Tebet (MDB-MS), presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), a
comissão mais importante da Casa; e
Eduardo Braga (MDB-AM), líder do
partido no Senado. O MDB só deﬁnirá
o nome do candidato na segunda
quinzena de janeiro. Na última eleição, de 2019, Tebet já havia se colocado como candidata, mas recuou para
apoiar Alcolumbre. Existem outros
partidos cujos movimentos são importantes. Um deles é o Podemos, dono da terceira maior bancada do Senado, com dez parlamentares. O partido divulgou nota em meados de dezembro aﬁrmando “unidade” na disputa à presidência. Ou seja, o partido
ainda não sabe se lançará seu próprio
candidato ou apoiará alguém, mas seja qual for a decisão, os seus senadores estarão unidos. O PSD tem a segunda maior bancada do Senado,
com 11 parlamentares, e também não
decidiu o que fará. Mas, a exemplo do
Podemos, deverão se manter unidos.
De acordo com o assessor de um senador do partido, o candidato escolhido para ter o apoio do PSD terá os
11 votos.
As eleições, tanto para presidente
da Câmara quanto do Senado, ocorrem dia 1º de fevereiro, data em que os
parlamentares retornam do recesso
de ﬁnal de ano.

Jerry na pasta das Cidades e Rubens Jr na Articulação
e Comunicação marcarão tanto a reeleição dos dois
quanto o futuro de Dino. O governador do PCdoB tem a
visão voltada para a eleição presidencial e para o lugar
que pretende ir, levado pelas urnas de 2022.

Horror mundial

Na manhã de ontem, o mundo havia perdido
1.807.638 vidas para a covid-19, dentro de um universo
de 82.835.563 casos e 46.840.642 de recuperados. O Brasil perdeu 195 mil vidas, recuperou 8,5 milhões.

“Conta comigo, São Luís”

Do secretário de Saúde de São Luís, Joel Nunes Júnior
que hoje integrará a equipe do prefeito Eduardo Braide,
que tomará posse na Assembleia Legislativa, em solenidade à tarde, respeitando as devidas restrições sanitárias
que o momento exige.
Em sua quarta etapa de divulgação dos secretários, o prefeito eleito de São Luís, Eduardo
Braide (Podemos), anunciou ontem os titulares das Secretarias Municipais de Saúde; Desportos e Lazer; e de Cultura.
A pasta da Saúde, a mais importante nessa fase
de seu governo, ainda em meio à pandemia da
covid19 e expectativa da vacinação, terá como
titular o médico Joel Nunes Júnior. Já o professor e administrador Ricardo Diniz assumirá a
SEMDEL; e o cantor e compositor Marco Duailibe será o
secretário de Cultura.
O secretário de Comunicação do governo Eduardo Braide, Joaquim Haickel já está operando
na área. Com talento e conhecimento, ele busca manter uma boa relação com os veículos do
meio em que vai atuar. Braide acertou em cheio
na escolha.
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A pandemia e os
ensinamentos que
ficam
» OSNEI OKUMOTO
Secretário de Saúde do Distrito Federal
Neste ano de pandemia, precisamos fazer algumas considerações e reﬂexões por ser um período atípico de enfrentamento de
uma doença tão grave como não se via há um século, desde que
humanidade foi assolada pela gripe espanhola. Em primeiro lugar, é fundamental destacar o papel do Sistema Único de Saúde
(SUS) brasileiro por tudo que representa e realizou neste período.
O Brasil teria vivido uma tragédia de dimensões inimagináveis
se não tivéssemos um sistema de saúde público, com suas portas
abertas para todos que buscaram atendimento na atenção primária, secundária e terciária. Somaram-se a essa realidade os esforços dos servidores da saúde, os investimentos feitos pelo Governo
do Distrito Federal e a capacidade de decidir com agilidade e precisão do governador Ibaneis Rocha, desde os momentos que antecederam a chegada da pandemia em nosso território.

Novos velhos clichês
da. Nascemos para ser protagonistas.
Deixar uma história escrita, uma bela
frase na lápide, ganhar homenagens
póstumas em vias e equipamentos
Das convenções que construímos a públicos, ser citados em livros, viver
partir dos fenômenos da natureza, o um arquétipo de herói – mesmo que
tempo é, sem dúvida, uma das que em uma história de poucos quadrimais nos aprisiona. Ao passo que ba- nhos e de tiragem limitada.
seamos nossa existência a partir de
Estranhamente, a lógica que dirige
uma indesejável – mas também inevi- a vida se inverte na cronologia dos
tável – ﬁnitude, dividimos nossa his- anos. Se, na existência, somos otimistória em capítulos, como em um es- tas forçados, no Ano Novo, chegamos
forço para dar a ela algum signiﬁcado com o peso de 365 fardos, e com a exespecial, concretizando a materiali- pectativa de um começo inﬁnitamendade de cada momento vivido. Nasce- te melhor. É como se a desesperança
mos para ser únicos – assim fomos en- do ﬁm se renovasse na expectativa de
sinados. Desde a mais tenra idade, um novo começo. E, para isso, consmarcos temporais nos empurram a truímos toda sorte de muletas que nos
um pretenso caminho do sucesso. dão a “garantia” de um porvir ilumiSalvaguardadas as (muitas) desigual- nado. A cor da roupa, a lista de prodades, no plano ideal um indivíduo de messas, o cardápio, as 7 ondas, o
classe média sabe quando deve inici- champanhe. Um ano interminável
ar e concluir o ensino superior, o mo- chegou ao ﬁm e as esperanças estão
mento certo de comprar o primeiro renovadas.
carro, de noivar, de se casar, de ﬁnanTalvez – e muito talvez – ao não enciar a primeira casa, ter o primeiro ﬁ- tender a dimensão metafísica da exislho (e talvez os seguintes), de fazer a tência, partamos à física do dia a dia,
primeira grande viagem em família… distanciando-nos daquilo que nos lesabemos até qual o limite da razoabi- varia a um questionar generalizado,
lidade de não mais dizer que se é “tão do qual fugimos incessantemente. O
jovem para morrer”.
ﬁm da vida é idealmente distante; o
É como se a fórmula do sentido da ﬁm do ano vivido é logo ali. Mas em
vida fosse preenchida por elementos que nos transforma a vivência de cada
comuns, vindos de um mesmo molde, expectativa? O quão, de fato, somos
ajustáveis a uma margem muito tími- fruto das vivências que construímos,
BRUNO LACERDA
Jornalista, Mestrando em Comunicação
(brlacerda@gmail.com)

e não apenas de esperas que muito
nos foram depositadas?
2020 – em meio a tanto caos e incerteza – traz a oportunidade de novas reﬂexões. A iminência de um fenecimento já talvez não tão distante (e,
para muitos, precocemente concretizado) reﬂete o inverso da toca do coelho de Alice, pelo qual nos desgarramos de um realismo fantástico e vivemos a concretude que o momento
exige. A hora é de nos apequenar, após
toda uma existência de engrandecer.
Somos únicos não por grandes proezas, mas porque, nas condições existenciais, vivemos uma única vez.
Se, pois, uma única vez e sem prazo
deﬁnido, todo dia é dia de signiﬁcar. O
momento exige que deixemos de nos
importar com os livros de história, focando o esforço em uma história realmente vivida. Libertemo-nos da síndrome coletiva de Truman e partamos
ao que realmente importa – quem está ao lado (física ou emocionalmente), quem está abaixo (econômica ou
socialmente)
e,
principalmente,
quem está à margem (e, portanto, raramente se enxerga e é enxergado). A
chave está em nossas mãos. E a cortina sempre esteve aqui. Se é pra ser
protagonista, que seja de uma história
que faça sentido – não individual, mas
coletiva.
Feliz Ano Novo. Realista, de novo.

Crônica de um ano que não vai acabar
HESAÚ RÔMULO
Cientista político e professor da Universidade Federal do Tocantins. Doutorando
em Ciência Política pela Universidade de
Brasília.
Um dos meus textos preferidos de
ﬁm de ano é atribuído a Antonio Gramsci. Nele, o italiano encarcerado olha pela janela e começa “Todas as manhãs
quando acordo novamente debaixo da
imensidão do céu, sinto que pra mim é
dia de Ano Novo”. Odio il Capodanno é
um recado duríssimo – e por esta razão
me apetece tanto – dessa mística social
construída em volta da mudança repentina de ares e humores pelo virar da folha do calendário.
Gramsci sabia, e me ensinou, que a
espada do tempo continua implacável
sobre nossas cabeças. Tal qual os astros
do sistema solar, ela age de maneira indiferente aos dramas que incorremos
neste planeta. Em um ano mortífero como foi 2020, a nova realidade que se
impôs nos impediu de realizar tantos e
tantos projetos há muito rascunhados.
As resoluções de dois mil e dezenove foram congeladas, postergadas face ao
novo vírus que se estabeleceu e alterou
milhares de realidades, principalmente
a dos mais pobres.
Tickets de voo cancelados, reembolsos, aniversários remarcados, sessões
de cinema quintas à noite, batizados,
foram varridos momentaneamente das
nossas vidas. Relembrando o óbvio: esta
vida, sempre em trânsito, rodopia sobre
o ﬁo da navalha. E mesmo aqueles três
primeiros meses não foram suﬁcientes
para ensinar lição alguma. Decerto a
humanidade só aprende com a tragédia
íntima, aquela que assalta a casa do vizinho, o irmão nosso, o colega de escola
que estimamos. Isto porque nenhum

luto dura para sempre. Em pouco tempo saímos de casa novamente (alguns
mais que outros) para celebrar este fato
indelével: a vida não parou por conta do
coronavírus.
E agora, virando a esquina de um ano
caótico, nenhum aprendizado coletivo
será suﬁciente para tirar-nos do buraco.
Sinto muito não ter avisado lá no começo que esta não é uma crônica otimista
sobre o ano que chega. Isso mesmo,
continuaremos indiferentes. A aprovação do presidente da república, com
uma resposta surrealista para o enfrentamento à pandemia, segue recorde
desde o início do mandato. E poderíamos discutir com os poucos amigos que
restaram sobre quais as razões para isto.
Meu recado aqui é: olhe para os seus, os
que estão na sala de estar diante de você, e agradeça por mais uma volta completa em torno do calendário. 2020 não
foi um ano de vitórias conjuntas, foi um
ano da sobrevivência individual, foi um
ano que provou que mesmo na pior situação, não perdemos para nós mesmos.
Desde as eleições de 2018 temos presenciado esse acirramento das relações
pessoais, do debate civilizatório de qual
o lugar da política e do radicalismo ideológico entre aqueles que considerávamos sensatos. O isolamento social, a
cloroquina, o lockdown, a vacina
que nunca chega são ingredientes
que se somam a este muro de decepções com seus familiares, com seus cônjuges que, vejam só, operam do outro
lado do espectro. Gosto muito da sensação, perdoem-me a vanglória, de que a
única coisa que liga meus pais (há dezoito anos separados) é a convicção política. Embora nem todos possam viver
algo parecido, a dica deste que vos fala é
que valorizem estes vínculos, ainda que

não sejam sanguíneos. A lição do ano,
para os que se dispuseram a aprender,
passa por compreender como as escolhas políticas que fazemos em tempos
de paz proporcionam terríveis consequências em tempos de guerra.
E a guerra continua aí. Ela não me
impede de tomar uma cerveja, no sofá
de casa, quinta à noite enquanto sofro
com mais uma derrota do Sampaio Corrêa. Mas ela segue, entupindo os leitos
de UTI enquanto nos indignamos em silêncio com os conhecidos que estampam fotos e vídeos em festas lotadas de
pessoas querendo viver, querendo
aproveitar o que lhes resta de vida. Eis a
contradição do ano que acabou. Enquanto alguns de nós preferem evitá-la,
outros tantos assumem-na de braços
abertos.
Compreensível demais que Gramsci
esteja irrequieto com o estado de coisas
que o cercavam, em virtude do contexto
histórico difícil que enfrentou naquele
longínquo 1917. Compreensível demais
que alguns de nós queiram livrar-se do
que signiﬁcou um ano ruim, e enxergar
apenas para janeiro como uma tábua de
salvação, desprendendo-se do potencial de assombração que o passado possui.
Com todo o receio de ser confundido
com um coach ou escritor de autoajuda
eu digo que a chave é a renovação, e
Gramsci já dizia isso no começo do Século XX: “Por isso odeio o Ano Novo. Desejo que toda manhã seja um ano novo
para mim. Todo dia desejo fazer as contas comigo mesmo, e todo dia quero me
renovar. Nenhum dia separado para o
repouso. As folgas eu mesmo escolho,
quando me sentir embriagado pela vida
intensa e desejar dar um mergulho na
animalidade, para dela tirar novo vigor”.

Há de se ressaltar, também, o valor, a coragem e a determinação dos proﬁssionais de saúde da rede pública do Distrito Federal.
Foram incansáveis, superaram todas as diﬁculdades impostas por
uma doença desconhecida e não mediram esforços, os quais estiveram acima das condições individuais e familiares. A Secretaria
de Saúde reforçou esse time ao contratar 3.796 proﬁssionais durante o ano de 2020, sendo 1.199 servidores efetivos.
Podemos assegurar que o Distrito Federal está preparado para
o enfrentamento de uma possível segunda onda da covid-19, nos
meses de janeiro e fevereiro do ano que vem. Herdamos conhecimento, equipamentos, tecnologia e mesmo mão de obra contratada nesse período de enfrentamento do novo coronavírus, a partir de março deste ano, que teve como marco a decisão precisa e
correta do GDF de sair na frente quanto a medidas para conter o
avanço da doença.
Acabamos de ﬁnalizar o Plano de Mobilização de Leitos de
UTI, que trata em detalhe das estratégias, ações e medidas que deveremos tomar a partir de agora, levando em conta, sempre, a
análise de cenários feita diariamente pelos técnicos e as decisões
tomadas, de forma coletiva, no Comitê de Operações Emergenciais (COE) do Distrito Federal.
Da mesma forma, o GDF está preparado para a vacinação da
covid-19. Nosso plano para essa etapa foi discutido pela área técnica da Secretaria de Saúde e aﬁnado com as propostas apresentadas pelo Ministério da Saúde em seu plano de vacinação nacional. Em seguida, amplamente divulgado para o conhecimento
dos diversos setores da sociedade por meio dos veículos de comunicação.
Teremos pelo menos 1.500 proﬁssionais envolvidos diretamente na vacinação, com 150 veículos disponíveis para o transporte das doses às 169 salas que estarão disponíveis em todo o
Distrito Federal. Temos uma logística sedimentada ao longo de
várias campanhas realizadas contra o vírus inﬂuenza, que guardam semelhanças com a que será colocada em prática no combate ao novo coronavírus.
Um dos legados mais importantes que a pandemia da covid-19
deixará para sempre é o de que a solidariedade é a melhor arma
para superação de uma doença tão grave, que levou à morte mais
de 1,7 milhão de pessoas em todo o mundo, deixando dezenas de
milhares com sequelas graves. Recebemos dezenas de agradecimentos de pacientes que ressaltaram a solidariedade dos proﬁssionais de saúde no processo de recuperação que lograram alcançar.
Todo esse legado e aprendizado adquiridos ao longo de dez
meses de intenso combate ao coronavírus devem ser preservados
por toda a sociedade. Não apenas para o enfrentamento de uma
possível segunda onda da covid-19. Mas, também, para os desaﬁos que se nos apresentam, com frequência, no âmbito da saúde
pública, com doenças que ainda não têm cura e levam sofrimento
e dor aos lares de milhares de famílias.
Estamos chegando ao ﬁnal de um ano atípico que, com certeza, entrará para história de grandes tragédias da humanidade. Ao
mesmo tempo, será marcado também como um momento em
que todos passamos a perceber que não basta olhar para nós mesmos. É preciso olhar para o próximo e saber que o bem de um pode ser potencializado para o bem de todos.
Temos que abrir o nosso coração e desejar a todos um feliz Natal e
um próspero ano-novo, cheio de realizações, conquistas e sonhos, porque, acima de tudo, é preciso continuarmos sonhando
com um mundo melhor, justiça para todos e um sistema de saúde
público universal. Que assim seja, com a graça do bom Deus.
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Prefeito Edivaldo encerra a gestão
entregando obras ao lado da população
No último dia à frente da Prefeitura de São Luís, Edivaldo entregou maternidade na zona rural, praça da Saudade e creche na
Camboa, entre outras obras; gestor consolidou seu mandato como o que mais investiu em obras de infraestrutura em São Luís

O

prefeito Edivaldo Holanda Junior
encerrou sua gestão na quintafeira (31), com o mesmo ritmo
de trabalho que manteve nos
últimos oito anos, entregando obras por
toda a cidade e recebendo o carinho da
população. A agenda de inaugurações começou pela zona rural, onde foi entregue
o Centro de Parto Humanizado Nazira Assub, no bairro Estiva. Em seguida, foi reinaugurada a Praça da Saudade, no bairro
Madre Deus, que passou por reforma estrutural, e a Creche-Escola Maria de Jesus Carvalho, totalmente reestruturada.
Com isso o prefeito Edivaldo consolidou
sua gestão como a que mais investiu em
obras de infraestrutura em São Luís, deixando um legado de desenvolvimento urbano e social.
“Chegamos ao último dia de nossa gestão
com muita felicidade e com muitas obras
sendo entregues para a população. Iniciamos com a inauguração do Centro de Parto
Humanizado Nazira Assub, na Estiva, a nova
Praça da Saudade, no Centro e a Creche Escola Maria de Jesus Carvalho, na Camboa.
Estamos encerrando oito anos de muito
trabalho por toda São Luís, desde o Centro
à zona rural. Este foi o compromisso que
assumi quando fui eleito prefeito: cuidar

da nossa população. Enfrentamos muitos
desafios, mas com fé em Deus, planejamento e trabalho conseguimos superar
todos e resolver problemas históricos da
nossa cidade. Estamos deixando um legado de desenvolvimento urbano inédito em São Luís. Deixo a Prefeitura com o
sentimento de dever cumprido e com a

certeza que nossa cidade está mais desenvolvida e a população com mais qualidade de vida”, disse o prefeito Edivaldo
acompanhado da primeira-dama, Camila Holanda.
Acompanharam ainda o prefeito nas
entregas realizadas da quinta-feira (31) o
vice-prefeito, Julio Pinheiro; os secretários

CRECHE-ESCOLA MARIA
DE JESUS CARVALHO
A Creche-Escola Maria de Jesus Carvalho foi reinaugurada após passar por reforma completa para garantir
melhores condições de ensino-aprendizagem para as
crianças e os professores. A unidade possui 418 crianças de 2 a 5 anos matriculadas, nos períodos matutino, vespertino e integral. Além disso, a creche-escola
oferece atendimento educacional especializado para
24 crianças com deficiência, no contra turno em que
elas estudam.

Com a reforma, o local teve seu espaço físico totalmente adaptado para melhor atender as crianças pequenas em todas as suas necessidades e traz novos espaços como sala de música e expressão corporal, que
visa trabalhar atividade de psicomotricidade adequadamente e com segurança.
A creche-escola é sede do Dançando & Educando,
um programa pioneiro da gestão do prefeito Edivaldo,
sob a coordenação da primeira-dama, Camila Holanda,
que garante a estudantes da rede municipal o acesso a
arte por meio de aulas de balé.

CENTRO DE PARTO HUMANIZADO
NAZIRA ASSUB
A antiga Maternidade Nazira Assub, localizada no
bairro Estiva, zona rural de São Luís, foi totalmente reformada e readequada para oferecer às mães da região
todos os serviços necessários para um bom atendimento, com salas especialmente adaptadas para realizar o
parto natural, humanizado, com toda a assistência de
profissionais capacitados e equipamentos modernos.
Agora, Centro de Parto Humanizado Nazira Assub
está equipado com três quartos PPP (pré-parto, parto e pós-parto) para que a mãe em trabalho de parto
receba atenção integral em todo o processo. Uma das
salas PPP, inclusive, possui piscina para parto na água.

RECONHECIMENTO
DA POPULAÇÃO
Ao longo do dia de entregas o prefeito Edivaldo recebeu demonstrações de afeto por parte da população. As
manifestações de carinho e gratidão vinham por meio
de aplausos, abraços e discursos de reconhecimento ao
seu trabalho como o de Maria do Socorro Garcia, que
há 40 anos trabalha na Praça da Saudade.
“A gente esperou muitos anos para ver nossa praça
reformada e valeu à pena a espera porque ela ficou linda. Eu recebi um quiosque novinho para poder vender
meu lanche com mais segurança e higiene. Assim como
eu, todos os comerciantes da praça foram beneficiados.
Espero que Deus abençoe muito o prefeito Edivaldo
por tudo que ele fez pela gente”, disse.

municipais de Governo, Pablo Rebouças;
Saúde, Natália Mandarino; Educação,
José Cursino Raposo Moreira; da Criança e Assistência Social, Andréia Lauande;
do Turismo, Socorro Araújo; o presidente da Fundação Municipal do Patrimônio Histórico, Aquiles Andrade; o arquiteto e ex-titular da Secretaria Municipal
de Projetos Especiais (Sempe), Gustavo
Marques; a vereadora Concita Pinto; o
deputado estadual, Roberto Costa; além
de moradores dos diversos bairros por
onde passou.
O vice-prefeito, Julio Pinheiro, destacou os avanços que São Luís alcançou nos
oito anos de gestão. “A gestão do prefeito Edivaldo foi uma gestão de muitos avanços. A cidade que estamos entregando está muito diferente da que
recebemos. Chegamos em áreas onde
nenhuma outra gestão tinha chegado.
Estamos deixando 700 quilômetros de
vias e avenidas asfaltadas e a maior rede
de drenagem profunda já feita em São
Luís. Levamos desenvolvimento para a
zona rural, que recebeu investimentos
inéditos. Este trabalho é resultado do compromisso assumido pelo prefeito Edivaldo para melhorar a vida da população da
cidade”, afirmou.

Areolina Moraes Frazão, moradora do Centro há 67
anos, também agradeceu ao trabalho do prefeito Edivaldo. “O Centro de São Luís está muito bonito. Eu espero que a população conserve porque foi muita espera até ver essas obras acontecerem. Assim como o
Centro, São Luís inteira está mais bonita. Em todo esse
tempo que moro aqui nunca vi tanta obra na nossa cidade”, afirmou.

PRAÇA DA SAUDADE

Com a reforma, a Praça da Saudade agora conta com
sete quiosques para o comércio da área, arquibancadas
para que a população acompanhe com mais conforto
as apresentações culturais que ocorrem tradicionalmente no espaço, banca de revista, paisagismo com
novos canteiros, iluminação moderna em LED, novo
piso em granilito, acessibilidade com rampas e piso
tátil, banheiros masculino e feminino, incluindo banheiro adaptado para pessoas com deficiência. As vias
do entorno ganharam novo pavimento em blocos de
concreto.
A Praça da Saudade é conhecida pelo comércio de
flores atraído pela sua proximidade com o Cemitério
Gavião. Por isso, também foi construída uma estrutura para organizar os vendedores. Outros 11 pequenos
comerciantes que trabalhavam na praça serão beneficiados com triciclos para que possam manter suas
atividades de forma organizada e higiênica. Antes do
início das obras, a praça se encontrava em condições
precárias, com a estrutura comprometida e com o comércio desorganizado. A última reforma registrada no
logradouro foi feita em 1998.
A praça está equipada, ainda, com piso tátil para
orientar a caminhada de portadores de deficiência visual e rampas de acesso para cadeirantes, além de iluminação em LED. Há também bancos de concreto, lixeiras e a quadra poliesportiva é cercada de mureta e
alambrado.
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Maranhão

João Miguel: o nome
mais registrado
PATRÍCIA CUNHA

V

em aí um bebê. Que nome dar a ele ou ela? Nos
últimos dez anos, a resposta mais dada pelos
pais para bebês que nasceram no Maranhão, foi
João Miguel para meninos, e Maria Cecília para
meninas. Esse foi o resultado do ranking geral feito pelos
cartórios em um levantamento de 2010 a 2020, realizado
por meio da Central Nacional de Informações do Registro Civil, administrada pela Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen/Brasil), reunindo dados de todos os 217 Cartórios de Registro Civil do
Maranhão, que formaram uma base de mais de 467 mil
registros realizados na última década. Os dados estão
disponíveis no Portal da Transparência do Registro Civil.

lhidos na última década (2010 – 2020). Na classiﬁcação
feminina, Maria Eduarda ocupa o primeiro lugar. O ranking geral mostra a preferência por nomes compostos,
uma vez que os simples, além de Heitor e Arthur, aparecem em mais duas ocasiões, na quarta posição, com Miguel, 317, e na nona, com Davi, 252.
Na lista de nomes masculinos, liderada por Heitor e
Arthur, os nomes comuns são maioria. João Miguel
(331), na terceira colocação, e Enzo Gabriel (285), na
quinta, são os dois únicos nomes compostos. Já na escolha dos nomes femininos, além de Maria Eduarda (302),
em primeiro lugar, mais cinco posições são ocupadas
por nomes iniciados com Maria.
Miguel está entre os 10 mais populares do Maranhão
e de São Luís e foi o nome escolhido para o bebê do casal
de ﬁsioterapeutas Laís Ferreira Campos Mineiro e Paulo
Víctor Mineiro Azevedo. Miguel está com 10 meses e o
nome já havia sido pensado antes da gestação. “Pensava
que quando engravidasse, se fosse menino, o nome seria Miguel. Foi uma homenagem a São Miguel Arcanjo,
pois nosso casamento foi no dia dele (29/09). Além de
ser um nome lindo, foi pensando muito antes!”, disse
Laís.

Pensava que quando engravidasse,
se fosse menino, o nome seria
Miguel. Foi uma homenagem a São
Miguel Arcanjo, pois nosso
casamento foi no dia dele (29/09).
Além de ser um nome lindo, foi
pensando muito antes!
O ranking geral dos mais registrados em 2020 é formado, em sua maioria, por nomes simples, mas os compostos ainda lideram a lista com João Miguel, também o
mais escolhido da década, e Maria Cecilia, com 630 e
610 registros, respectivamente. O ranking dos 10 mais
entre os nomes masculinos é o responsável pelo maior
número de nomes simples no estado, uma vez que João
Miguel, Enzo Gabriel e Davi Lucas são os únicos nomes
compostos da lista.
Já entre os nomes femininos, Maria Cecilia, Maria Julia (346), e Maria Eduarda (291), ocupam as três primeiras posições. Seguidas por Heloisa, Ana Julia, Valentina,
Maria Valentina e Isadora, cenário que demonstra a divisão de gostos entre nomes simples e compostos.
A estudante de Educação Física, Ranny Neves, sempre soube que se tivesse uma menina ela se chamaria
Isadora.
E assim aconteceu. Isadora está com 3 meses e é a fofura da casa. “Não tem um motivo especial. Sempre
achei Isadora lindo e decidi que seria o nome da minha
ﬁlha”, disse.

•
•
•
•
•
•

Enzo Gabriel
Davi
Benjamin
Samuel
Gabriel
Benjamim

Nomes mais registrados em São Luís 2020
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Heitor
João Miguel
Arthur
Maria Julia
Miguel
Maria Eduarda
Maria Cecilia
Enzo Gabriel
Alice
Benjamin

Ranking do Maranhão 2010-2020
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

João Miguel
Arthur
Enzo Gabriel
Maria Cecilia
Maria Eduarda
Davi
Heitor
Samuel
Maria Clara
João Lucas

Ranking do Maranhão – 2020
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

João Miguel
Maria Cecilia
Arthur
Enzo Gabriel
Heitor
Gael
Samuel
Maria Julia
Davi
Miguel

Ranking Brasil

João Miguel, com 3.595 registros, e Arthur, com 3.283,
foram os nomes mais escolhidos no estado do Maranhão para registro de nascimento na última década
(2010 – 2020).
Já Maria Cecilia foi o nome feminino mais escolhido
pelos pais nos últimos 10 anos. O ranking geral mostra a
preferência por nomes compostos, uma vez que os simples, além de Arthur, no segundo lugar, aparecem apenas em três ocasiões, na sexta posição, com Davi, 2.394,
na sétima, com Heitor, 2.384, e na oitava, com Samuel,
2.258.
O nome de João Miguel também está na escolha de
2020. Entre as meninas, Maria Cecília foi o registro mais
popular. Arthur, Enzo Gabriel, Heitor, Gael, Samuel, Maria Júlia, Davi e Miguel ﬁguram entre os 10 nomes mais
escolhidos no estado.
Na lista de nomes masculinos, liderada por João Miguel, também são nomes compostos Enzo Gabriel
(2.918) na terceira colocação, João Lucas (2.120) na sétima e Davi Lucas (1.841) na nona.
Já na escolha dos nomes femininos, além de Maria
Cecilia (2.843), em primeiro lugar, as seis posições seguintes são ocupadas por nomes iniciados com Maria
ou Ana, sendo Isadora, com 1.379 registros, o único simples na lista dos 10 nomes femininos mais escolhidos
pelos pais na década.
Em São Luís, Heitor (403) e Arthur (370) ocuparam o
primeiro e segundo lugares, no ranking de nomes esco-

Em âmbito nacional, os nomes simples são maioria
entre os 10 mais populares em 2020. O ranking do Brasil
tem Miguel, com 27.371, e Arthur, com 26.459, nas primeiras posições, seguidos por Heitor (23.322), Helena
(22.166) e Alice (20.118) no top 5.
Na lista de nomes masculinos, João Miguel é o único
composto, com 12.746 registros, ocupando apenas a 10ª
colocação. Já nas preferências femininas, lideradas por
Helena e Alice, estão Laura (17.572), Valentina (12.653) e
Heloisa (12.077). A lista mostra, ainda, três nomes compostos: Maria Clara (10.121), Maria Julia (10.023) e Maria
Eduarda (9.856).

Nomes mais registrados 2010-2020 em
São Luís
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Feminino
Maria Eduarda
Maria Julia
Maria Cecilia
Maria Clara
Alice
Helena
Valentina
Isadora
Maria Valentina
Maria Luiza
Masculino
Heitor
Arthur
Joao Miguel
Miguel

Não tem um motivo especial.
Sempre achei Isadora lindo e decidi
que seria o nome da minha filha
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Salário mínimo pode
ser de R$1.100 em 2021

Financiamentos
de até R$ 2 mil

GEDSC DIGITAL CAMERA

O valor mínimo do salário para o trabalhador brasileiro aumentará, a partir da MP, o
equivalente a 5,26% a mais que o atual vigente em 2020, que R$ 1.045

NO PROGRAMA, O CLIENTE NÃO TERÁ QUE IR À AGÊNCIA
O presidente da Caixa Econômica Federal (CEF), Pedro Guimarães, disse que a instituição vai lançar o que
chamou de “programa de microﬁnanças”.
A proposta, segundo ele, é ofertar ﬁnanciamentos
que variam de R$ 500 a R$ 2 mil para mais de 10 milhões
de brasileiros, com taxas de juros entre 1,5% e 2,5% ao
mês. “São taxas muito menores de juros e que vão permitir que mais de 10 milhões de brasileiros tenham
acesso ao crédito de maneira segura, rápida, sem precisar ir à agência. Isso reforça a bancarização e reforça o
acesso dessa população mais carente ao setor ﬁnanceiro”, explicou.

O presidente Jair Bolsonaro divulgou em sua rede social que iria assinar
uma Medida Provisória (MP) com intuito de aumentar o valor do salário
mínimo para o valor de R$ 1.100 para
o ano de 2021.
O valor mínimo do salário para o
trabalhador brasileiro aumentará, a
partir da MP, o equivalente a 5,26% a
mais que o atual vigente em 2020 (R$
1.045), sendo maior, inclusive, que o
proposto pela Lei das Diretrizes Orçamentárias (LDO) no valor de R$ 1.088.
Em primeira proposta, o Ministério
da Economia sugeriu que o valor do
salário mínimo em 2021 fosse R$
1.067, no entanto foi reajustado para
R$ 1.088 e a MP citada por Bolsonaro
(propondo o valor de R$ 1.100) seria a
terceira projeção.

Como é calculado

O salário mínimo afeta a vida de todos nós brasileiros, e muitos vivem
apenas com valor esse mensalmente.

Porém, você sabe qual é o atual valor
do salário mínimo no Brasil? O salário
mínimo foi criado no Brasil nos anos
30 por Getúlio Vargas para deﬁnir um
piso limite do valor do trabalho para
que o trabalhador tenha a chance de
viver dignamente. O salário mínimo é
reajustado anualmente, todo dia 1º de
janeiro, e o valor atual é de R$ 1.045.
Mas você sabe como se chega a esse
valor? A gente te explica!
O que entra no cálculo?
A fórmula de reajuste do salário mínimo é calculada com base no resultado do PIB de dois anos antes e a variação da inﬂação do ano anterior, medida pelo INPC. No caso deste ano 2021,
entra nessa equação uma compensação pelo reajuste autorizado em 2019,
que ﬁcou abaixo da inﬂação medida
pelo INPC.
Variações estaduais do mínimo
O salário mínimo representa um
valor nacional uniﬁcado, porém variações estaduais acontecem em decor-

rência dos diferentes custos de vida e
a necessidade de impulsionar setores
especíﬁcos de acordo com a estratégia do governo. Os estados que usam
pisos salariais estaduais e não o nacional concentram-se no Sul e Sudeste
como: Rio Grande do Sul, Paraná,
Santa Catarina, Rio de Janeiro e São
Paulo.
O salário mínimo pelo mundo
Infelizmente, o Brasil segue como
um dos menores salários mínimos do
mundo. Segundo uma pesquisa feita
em 2018 pelo Instituto de Economia e
Ciências Sociais, comparando os valores pagos por hora de trabalho, os
países que saem na frente com os 10
mais altos salários mínimos do mundo em ordem crescente são: Canadá,
Reino Unido, Irlanda, Nova Zelândia,
Alemanha, Bélgica, Holanda, França,
Luxemburgo e a Austrália em primeiríssimo lugar com 9,47 euros por hora
como rendimento mínimo, cerca de
R$ 6 mil por mês.

ATÉ DOMINGO

Plantão especial para fornecimento de energia

São taxas muito menores de juros e
que vão permitir que mais de 10
milhões de brasileiros tenham
acesso ao crédito de maneira segura
Financiamento habitacional

Segundo Guimarães, algumas iniciativas já em andamento, como o Programa Casa Verde e Amarela, também passarão a ter sua operacionalização pelo celular
por meio do aplicativo Caixa Tem. “Todos os contratos
desse programa serão, a partir do ano que vem, via aplicativo”, disse.
Hoje, segundo estimativas da instituição, 4,5 milhões
de brasileiros possuem algum tipo de contrato de habitação. “Vamos migrar esses e novos contratos serão feitos pelo aplicativo”, concluiu.

BENEFÍCIOS

Ampliado prazo de
saques do Bolsa Família

BENEFICIÁRIOS TEM 270 DIAS PARA SACAR OS RECURSOS
MAIS DE 2.000 PROFISSIONAIS, ENTRE ENGENHEIROS, LÍDERES, ANALISTAS E ELETRICISTAS, SEGUEM NO PLANTÃO ESPECIAL
O Plano Operacional especial da
Equatorial Maranhão para atendimento durante as festividades, continuaram durante o réveillon. O objetivo foi a máxima continuidade do fornecimento e um rápido atendimento
a eventuais faltas de energia.
Quase 500 equipes e mais de 2.000
proﬁssionais, entre engenheiros, líderes, analistas, técnicos, controladores
e eletricistas, seguem no plantão especial para assegurar a eﬁciência no
atendimento em todo estado. As equipes estão distribuídas em pontos estratégicos na capital e no interior,
equipadas com tecnologia de última
geração para agilizar o contato com o

Centro de Operações Integradas
(COI). O plano iniciou no dia 24 de dezembro e vai até o domingo, dia 3 de
janeiro.
As situações de falta de energia e
outras demandas urgentes devem ser
informadas por meio da Central 116,
que funciona 24h, ou por meio do
WhatsApp no número (98) 2055-0116
com a assistente virtual Clara, pelo
APP Equatorial Energia ou site
www.equatorialenergia.com.br , com
100% da operação. Os pontos presenciais de atendimento ao cliente funcionaram até ontem quinta-feira (31) às
13h e retornam na próxima segundafeira (4).

O governo federal ampliou de 90 dias para 270 dias o
prazo para beneﬁciários do Bolsa Família sacarem os recursos já depositados do programa social e do auxílio
emergencial residual. A portaria do Ministério da Cidadania foi publicada no Diário Oﬁcial da União.
De acordo com o texto, a legislação prevê que o prazo
de saque do programa pode ser ampliado em municípios com declaração de situação de emergência, como é o
caso da pandemia de covid-19.
Além disso, a medida visa evitar aglomerações nos locais de pagamentos, como forma de prevenção, controle e contenção de riscos de disseminação do novo coronavírus.
A prorrogação será contada da data da disponibilidade da parcela dos benefícios. Ela incidirá ainda em todas
as parcelas do Bolsa Família disponibilizadas para pagamento durante a vigência da situação de emergência em
razão da covid-19 e que ainda estejam válidas, segundo
o calendário de pagamentos e operacional do programa.
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Sem gritos da torcida

2020: ano atípico
para os esportes
rica-MG, na oitava rodada, no Castelão, dia 5 de setembro, gol de Caio Dantas. Outro grande feito do Sampaio
esporte é sinônimo de grandes emoções pro- Corrêa foi a primeira e histórica goleada no Avaí, em plevocadas por alegrias ou tristezas. Em 2020, no no Estádio da Ressacada em Florianópolis: 5 a 2 n o dia
entanto, a dose foi muito acima da média. 20 de setembro, gols de Caio Dantas, Daniel Felipe, MarQuem aguardava um ano de arenas esportivas cinho e Jackson, deixando a lanterna da Série B.
Na sequência da Segundona, o Tricolor obteve resullotadas desde o primeiro semestre, com a realização de
grandes eventos e conquistas inesquecíveis, teve a sur- tados expressivos, principalmente, quando atuou fora
presa de ver arquibancadas vazias. A ausência da plateia de São Luís. Entre as poucas vitórias importantes, em
fez a grande diferença em todas as modalidades. Tudo casa, manteve-se na vice-liderança da competição ao
por conta de um desaﬁo maior, que surgiu logo na se- derrotar o Náutico na Arena Castelão, por 2 a 1, em 17 de
gunda quinzena de março, quando estádios e outras novembro. Hoje, o momento é de frustração. O time bopraças destinadas à prática dos mais variados tipos de liviano estacionou nos 45 pontos, depois de garantir se
esportes foram fechados a ﬁm de evitar o alastramento manter na Segundona.
da pandemia do coronavírus. (Na próxima edição falaremos dos destaques do esporte amador)
Moto Club
O time rubro-negro maranhense começou 2020 deiAs manifestações transmitidas por caixas de som nos
estádios de futebol estão longe de substituírem os gritos xando a falsa impressão de que faria excelente temporada galera. Os apaixonados pelo futebol ﬁcaram enclau- da. No Estadual, começou com uma vitória por 2 a 0 sosurados em frente às telinhas, gerando maior sofrimen- bre o Juventude Samas, em São Mateus, no dia 25 de jato dos torcedores mais apaixonados pelas suas cores. O neiro.
covid-19 castigou aqueles que tentaram desaﬁá-lo e
permanecer em atividade. Levou enorme quantidade de
pessoas ligadas ao mundo esportivo para os hospitais,
muitas das quais tiveram suas vidas ceifadas, inapelavelmente.
Em crise ﬁnanceira, os clubes reduziram seus investimentos na montagem de grandes elencos. Os orçamentos mudaram, radicalmente, restando as cotas das televisões e raros anunciantes de grande porte. Os praticantes de esportes proﬁssionais concordaram em ter seus
salários reduzidos. Compreenderam que o problema é
bem mais grave do que se imaginava.
Os campeonatos regionais de futebol foram interrompidos e o Brasileirão teve seu início apenas em agosto, ocasionando a existência de um calendário apertado
Depois bateu o Pinheiro no Castelão por 3 a 1. Ao emdevido à exagerada quantidade de jogos programados
quase que diariamente.
patar com o São José (0 a 0), no dia 8 de fevereiro, o clube
Foram muitos fatos negativos neste ano atípico no es- dispensou o técnico Leandro Campos. Na Copa do Braporte, mas ainda sobrou algum espaço para conquistas sil, o Moto recebeu o Fluminense, mas apesar de comememoráveis. O ano de 2020 foi marcado pela conquista çar vencendo foi derrotado por 4 a 2 no dia 26. Ao codo título de heptacampeão mundial de Fórmula-1 do mando de Dejair Ferreira, o time cresceu, de novo, derpiloto britânico Lewis Hamilton, o maior vencedor da rotou os demais adversários, inclusive Sampaio e Impehistória desse esporte. Infelizmente, o mundo deu ratriz pelo mesmo placar: 1 a 0. Tornou-se líder, mas
adeus para dois destacados ídolos: Paulo Rossi, italiano, após o intervalo provocado pela pandemia, caiu de proherói do Mundial de 82, e Diego Maradona, argentino, dução e acabou perdendo o título para o Tricolor, em seum dos maiores gênios da bola em todos os tempos.
tembro, após longa paralisação. No Campeonato BrasiO futebol maranhense, que sobreviveu com ajuda da leiro da Série D, a equipe, apesar de modiﬁcada, não fez
CBF e de cotas do governo do Estado, teve uma tempo- grandes apresentações. Seu grande feito foi acabar com
rada marcada por momentos de muitas frustrações e a invencibilidade do Altos-PI, na vitória por 2 a 1, dia 13
de novembro, em São Luís. Mas, não perdeu nenhum jopoucos motivos para festejar, senão vejamos:
go da primeira fase, em casa. Classiﬁcado em terceiro
lugar para a segunda fase (mata-mata) acabou eliminaSampaio Corrêa
A temporada começou com uma das maiores decep- do pelo Fast-AM, nos pênaltis. Duas grandes frustrações de sua história. Favorito disparado para passar à se- ções: empate no último minuto do jogo (2 a 2) no Nhozigunda fase da Copa do Brasil, o Sampaio Corrêa foi eli- nho Santos, e a penalidade desperdiçada por Abu, em
minado pelo desconhecido Águia Negra, de Rio Brilhan- Manaus, que resultou na eliminação.
te-MT, ao ser derrotado por 2 a 1 no dia 12 de fevereiro. O
Tricolor, que começou o Campeonato Maranhense dei- Maranhão Atlético
Dos três grandes clubes da capital, a decepção maior
xando a impressão de que tinha um dos melhores elencos, ao golear o São José por 7 a 1 no dia 27 de janeiro, foi a campanha do MAC. O clube tinha apenas o Estaduamargou mais uma derrota para o velho rival Moto Club, al a disputar, começou bem, derrotando o campeão de
por 1 a 0, em 7 de março, gol de Naílson. De quebra, ain- 2019 (Imperatriz) por 1 a 0, no Castelão, dia 25 de janeida viu o adversário assumir a liderança isolada na quin- ro, gol de Alyson.
ta rodada e mantendo a série invicta no Estadual e no
Superclássico desde 2017. A derrota provocou a demissão do técnico tricolor, Júnior Amorim.
NERES PINTO

O

Juventude Samas

O futebol do interior maranhense terminou a temporada com a perda de uma grande força técnica (Imperatriz rebaixado da Série C do Brasileiro), no entanto, surgiu um novo clube que fez bonito no Estadual. Como estreante, o novo Juventude Samas também chegou a disputar as oitavas de ﬁnal da Série D nacional. O clube, representante da cidade de São Mateus, a 190 km de São
Luís, além de bater quase todos os adversários no seu estádio, o Pinheirão, chegou à semiﬁnal do Campeonato
Maranhense, onde ﬁcou em terceiro lugar e garantiu
uma das prováveis três vagas do estado na Copa do Brasil-2021. No Brasileiro, bastante castigado pela Covid19, foi prejudicado com a ausência de atletas importantes no confronto com o Floresta-CE, sendo desclassiﬁcado na casa do adversário por 2 a 0, dia 27 de dezembro. Além de Leandro Campos, teve como principais
treinadores Marlon Cutrim e Carlos Ferro.

Imperatriz

O Cavalo de Aço foi vexame do começo ao ﬁm da temporada. Campeão de 2019, os resultados negativos foram surgindo desde o primeiro turno até a disputa eliminatória, quando foi goleado por 4 a 1 pelo São José, no
Castelão (dia 18) e, posteriormente despachado dentro
de sua própria casa após golear o mesmo adversário por
5 a 2 e perder nos pênaltis, dia 21 de agosto. A queda do
Imperatriz começou com o arrendamento administrativo e ﬁnanceiro da empresa JB Sports, que prolongou-se
até 9 de outubro, após o vexame do time que conquistou
apenas 1 ponto em toda a competição, proveniente do
empate por 0 a 0 com o Remo no jogo de estreia, em 23
de agosto. Após sofrer goleadas humilhantes, uma delas
por 7 a 0 para o Botafogo-PB, o Colorado, rebaixado por
antecipação, despediu-se com uma derrota para o Manaus ( 2 a 1) no Estádio Frei Epifânio. No último dia 30, o
presidente Adauto Carvalho renunciou e agora o clube
tenta encontrar um corajoso que assuma as dívidas.

São José

Uma das gratas surpresas do Estadual-2020 foi o time
do São José de Ribamar. Impedido de sediar os jogos em
sua cidade localizada na Região Metropolitana, devido
às péssimas condições do inacabado Estádio Dário Santos, o Peixe Pedra, que começou a temporada sendo goleado pelo Sampaio Corrêa (7 a 1) e Pinheiro ( 5 a 1) começou a reagir quando empatou com o Moto (0 a 0) e
derrotou o Maranhão Atlético por 2 a 1 no dia 15 de fevereiro. O clube cresceu mais a partir do momento em que
passou a ser orientado por Carlos Ferro, ex-Santa Quitéria, e foi à semiﬁnal por ocasião da vitória sobre o Cordino, em Barra do Corda, por 3 a 0, dia 4 de agosto. O triunfo mais badalado, no entanto, foi a goleada sobre o Imperatriz, campeão de 2019, por 4 a 1. Com uma folha de
R$ 50 mil, aproximadamente, o time do presidente Paulo Campineiro, que só teve ajuda do poder público após
a classiﬁcação para a semiﬁnal, revelou bons jogadores,
entre eles o meia Popó e o volante Abuda. Sua eliminação ocorreu após um jogo disputadíssimo com o Moto
(2 a 2) no tempo normal e derrota nos pênaltis por 4 a 2.

Volta do Iape

Com a contratação do treinador Léo Condé, o Sampaio decidiu aproveitar o período de suspensão do campeonato devido à pandemia, e reformular o elenco. A
vingança maior dos bolivianos ﬁcou reservada para o
dia 26 de setembro, quando venceu o rival por 2 a 0 (gols
de Boaventura e Robson, conquistando o 34º titulo estadual numa noite de sábado, no Castelão. Antes, no primeiro jogo, dia 23 do mesmo mês, as duas equipes haviam empatado por 0 a 0.
No Campeonato Brasileiro, o Tricolor, com um dos
menores orçamentos, começou muito mal desde a estreia quando perdeu para o Vitória-BA por 1 a 0, em Salvador, e só conseguiu o primeiro triunfo diante do Amé-

No entanto, na sequência empatou com o Sampaio ( 1
a 1); perdeu para o São José( 1 a 2); para o Pinheiro ( 3 a
2); Juventude Samas ( 2 x 0) até chegar, ﬁnalmente, o jogo do rebaixamento, na derrota por 2 a 1 para o Moto
Club, no dia 4 de agosto, sob a direção do técnico Raimundinho Lopes. De nada adiantou o investimento para reformulação do time na reta ﬁnal com as contratações de Betinho (ex-Palmeiras e Altos-PI), Julinho Arcanjo (ex-Moto) e Alex (Altos-PI).O goleiro sub-20, Andrew, do Botafogo-RJ, nem chegou a ser escalado. O melhor negócio na temporada foi a chegada de quase R$
400 mil da transferência internacional de Dyego Souza
para o futebol da China, como um dos clubes reveladores do atleta.

A temporada foi encerrada com o acesso de Iape e Timon, campeão e vice da Série B (segunda divisão), tendo o título sido conquistado pelos timonenses, no jogo
ﬁnal, por 0 a 0 e vitória nos pênaltis por 4 a 2. O resultado
título, no entanto, está sub judice, pois há uma denúncia
do Bacabal dando conta que o zagueiro Silas atuou irregularmente numa partida em que estava punido pelo
terceiro cartão amarelo.

Nhozinho Santos

Depois de longo período fechado para reformas, o Estádio Nhozinho Santos ﬁnalmente foi reaberto no dia 5
de setembro para uma partida de futebol. A última naquela praça de esportes da Vila Passos ocorreu no dia 29
de outubro de 2017, quando ali jogaram Expressinho e
Bacabal pela Série B (segunda divisão) do Campeonato
Maranhense.

IMPAR

oimparcial.com.br

George Raposo
E-mail: gdinamite@gmail.com
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FORTALECIMENTO

Maranhão ganha
novas casas de cultura

Neverland é vendida
por U$ 22 milhões

Reformas e inaugurações foram importantes para aumentar a cultura e turismo no
Estado

E

m um ano marcado pelo distanciamento social, espaços
culturais públicos como museus, teatros e bibliotecas foram obrigados a fechar as portas com
a escalada da pandemia de Covid-19
no Brasil. Mas com a reabertura gradual e a ﬂexibilização do isolamento
social a partir do segundo semestre, o
Governo do Maranhão, por meio da
Secretaria de Estado da Cultura (Secma), iniciou uma agenda de inaugurações de novas casas de cultura.
Elencamos abaixo algumas das
unidades que foram inauguradas ou
reformadas pela gestão estadual e que
estão em funcionamento, apesar da
série de restrições impostas pela crise
sanitária:

Museu Ferroviário e Portuário do Maranhão (REFFSA)
Com investimentos de R$ 7,5 milhões oriundos do Tesouro Estadual, a
antiga sede da Rede Ferroviária Federal S.A (REFFSA), na Avenida Beira
Mar, em São Luís, foi totalmente restaurada obedecendo às características originais da ediﬁcação, datada de
1929, para abrigar o Museu Ferroviário de Portuário do Maranhão.
O espaço foi inaugurado mesclando arquitetura histórica com recursos
tecnológicos, a exemplo do vídeo
mapping na fachada da ediﬁcação. A
nova REFFSA também conta com a
Locomotiva Hub, espaço de fomento
a startups desenvolvidas no ambiente
acadêmico, sorveteria, exposição da
Maria Fumaça Benedito Leite e ilumi-

nação especial. Em 2021 existe a previsão da inauguração de um restaurante e uma cafeteria no local.
A visitação ao Museu Ferroviário e
Portuário do Maranhão pode ser feita
de terça a domingo, das 14h às 19h. Já
o video mapping tem exibições aos
sábados e domingos, das 18h às 22h,
com projeções a cada meia hora.
Cafua das Mercês
Antigo Museu do Negro, o Museu
Cafua das Mercês foi construído no
século 18 para receber os negros originários de vários portos africanos. Localizada na Rua Jacinto Maia, no Centro Histórico de São Luís, a Cafua funcionou durante muitos anos como
depósito de escravos que eram comercializados na capital e em outras
cidades do Maranhão. Na década de
1970, o pequeno sobrado foi transformado em museu e agora, 40 anos depois, o espaço passou por uma reforma completa.
Além da exposição de acervo composto por objetos de cultos africanos
e de religiões de matriz africana, como estatuetas, cabaças e tambores, o
novo Museu Cafua das Mercês conta
com mostra de peças do acervo de
grandes nomes da cultura afrobrasileira no Maranhão, como é o caso de
Jorge Itaci Oliveira, mais conhecido
como pai Jorge Babalaô, um dos mais
tradicionais babalorixás do Maranhão, que foir gestor do Museu antes
de falecer, em 2003.
As visitas ocorrem às terças e quintas-feiras. Em razão da pandemia é

necessário agendamento prévio, que
pode ser feito pelo instagram do Museu Cafua das Mercês (@cafua.ma) ou
pelo Circuito de Visita Cultural, disponível no site da Secma (cultura.ma.gov.br).
Revitalização do João do Vale
Um dos principais espaços culturais do Centro Histórico de São Luís, o
Teatro João do Vale ganhou mais conforto com espaços readequados, criação de vestiários e reforma de camarins, nova iluminação, revestimento
acústico, substituição de cortinas e
carpetes, acessibilidade e sistema de
combate a incêndios.
Equipamento cultural gerido pela
Secma, o espaço é palco dos mais variados espetáculos artísticos e homenageia em seu nome o músico, cantor
e compositor maranhense João do Vale. O Teatro também acolhe outros
eventos como palestras, solenidades,
seminários, entre outros.
Espetáculos teatrais podem ser encenados no espaço, desde que respeitem o limite máximo de 150 pessoas,
conforme determina o decreto estadual n° 36.203, de 30 de setembro de
2020.
Protocolo sanitário de visitação
Para ter acesso a qualquer uma dessas casas de cultura é obrigatório o
uso de máscaras e o respeito ao distanciamento social entre o público.
Na entrada dos espaços culturais é
aferida a temperatura e é ofertado álcool em gel para os visitantes.

MANSÃO DE MICHAEL JACKSON É VENDIDA NA CALIFÓRNIA
Neverland, ou A Terra do Nunca, como era chamada a
famosa propriedade de Michael Jackson, foi vendida ao
bilionário norte-americano Ron Burkle, cofundador da
The Yucaipa Companies, que chegou a trabalhar como
consultor do Rei do Pop. O rancho, rebatizado de
Sycamore Valley Ranch, foi negociado por US$ 22 milhões, sendo que em 2015 chegou a valer US$ 100 milhões, de acordo com o Wall Street Journal.
Na época em que comprou o terreno, em 1987, Michael Jackson pagou US$ 19,5 milhões e batizou o lugar
de Neverland, em homenagem à história de Peter Pan,
na qual as crianças nunca crescem.
O músico transformou a mansão, localizada em Los
Olivos, na região de Santa Barbara, na Califórnia, em um
espaço mágico, com brinquedos de parque de diversão,
incluindo roda gigante e carrossel, e até mesmo um zoológico.
Durante a carreira do astro, a propriedade ambientou
polêmicas, denunciadas na mídia e no documentário de
2019, Leaving Neverland (Deixando a terra do nunca,
em tradução livre), dirigido e produzido pelo cineasta
britânico Dan Reed. O documentário foi lançado 10
anos após a morte do cantor e fala sobre as acusações de
abusos sexuais contra crianças na residência, duas delas
são relatadas no documentário.

cipais fóruns especializados foi muito negativa.
Nedilson Machado

E-mail: nedilsonmachado@gmail.com

que as ações e projetos apoiados com tais recursos fossem executados até 2020.
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Pra curtir

No mais, Feliz 2021,
para todos nós.
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destinos receberam
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período de 2019.

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

Lei Aldir Blanc prorrogada
Foi prorrogado o prazo para utilização
dos recursos da lei Aldir Blanc. Com isso, secretários de cultura de cada cidade e estado
terão até o próximo ano para empregar os
mais de R$ 2 bilhões ainda não utilizados em
socorro ao setor cultural para minimizar os
impactos provocados pela pandemia de Covid-19. Atualmente, a Lei Aldir Blanc exigia
que as ações e projetos apoiados com tais recursos fossem executados até 2020.

Na foto, o gerente de
operações da Equatorial MA, Angelo Lorenzo,
que esteve na linha de
frente para garantir
energia nas festas de
ﬁm de ano, que se prolonga neste ﬁm de semana. O plantão especial da Equatorial Maranhão segue para assegurar máxima continuidade do fornecimento de energia elétrica para todo o estado. São 500 equipes e
mais de 2.000 proﬁssionais em ação.
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Nomes de bebês

Festas na beira da praia

Nordeste bomba na pandemia

Dados compilados de 2010 a 2020 nas 217
unidades de Registro Civil, formou o ranking das
preferências no Maranhão.
Em 2020, João Miguel e Maria Cecilia foram as
escolhas mais populares João Miguel, com 3.595
registros, e Arthur, com 3.283, foram os nomes
mais escolhidos no estado do Maranhão para
registro de nascimento na última década (2010 –
2020). Já Maria Cecilia foi o nome feminino mais
escolhido pelos pais nos últimos 10 anos. O ranking geral mostra a preferência por nomes compostos.

Mais de 150 prisões foram efetuadas nos últimos quatro meses durante a realização de blitzen da Operação Harpócrates, coordenada pelo
Ministério Público (MA) em parceria com as polícias Civil e Militar, Corpo de Bombeiros, Secretarias Municipais de Trânsito e Transporte (de
São Luís e de São José de Ribamar) e Instituto de
Criminalística do Maranhão (Icrim). A Operação visa combater a poluição sonora em São
Luís, principalmente em decorrência de som
automotivo fora dos padrões permitidos e de escapamentos adulterados em motocicletas.

Iniciada no último dia 21 de dezembro, a temporada de verão 2020/2021 tem no Nordeste seis
dos dez destinos mais procurados. A informação é da Pesquisa de Sondagem Empresarial, do
Ministério do Turismo, feita com agências e organizações de viagens com base em clientes que
procuraram por pacotes. A pasta realiza também sondagens junto a meios de hospedagem.
A capital do Rio Grande do Norte, Natal, desponta como destino mais procurado por pessoas que desejam viajar. É seguida por Foz do Iguaçu, no Paraná, e Fortaleza, no Ceará.

