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04H26 ................ 0.5M

10H39 ................ 6.0M

16H51 ................ 0.7M

23H02 ................ 6.0M

Ufa! Acabou 2020. O ano que provocou o maior desordenamento da humani-
dade 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.

Vade-retro, 2020

E N T R E V I S T A

Bolsonaro aprova 
salário mínimo de 
R$ 1.100 para 2021, 
sem aumento real
 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

Veja como foi o ano para os clubes maranhenses
 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

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
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TV Assembleia 
transmite posse de 

Eduardo Braide, vice 
e vereadores hoje

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

Maranhão ganha novas casas e reforça cultura
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

Obras são entregues à população de São Luís no último dia do ano
PÁGINA 5
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“Trabalhei até o último dia para melhorar
 a vida da nossa população”, diz Edivaldo

E N T R E V I S T A

Após oito anos de gestão, o prefeito 
Edivaldo Holanda Junior passa a fai-
xa, 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 reor-
ganizou a máquina, equilibrou os gastos pú-
blicos e iniciou uma trajetória que tem como 
legado o maior volume de obras de infraestru-
tura executados na cidade nas últimas décadas, 
resolvendo demandas aguardadas há muito 
tempo pela população, além de promover a re-
estruturação, com grandes avanços, em áreas 
que até então não eram prioridade da admi-
nistração municipal.

Com o respaldo de muito trabalho, ele deixa 
a Prefeitura de São Luís com um elevado índi-
ce 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 grati-
dão e do dever cumprido. Gratidão a Deus por 
ter me dado a oportunidade de governar minha 
cidade e de poder melhorar a vida da popula-
ção. Assumi a Prefeitura de São Luís em 2013 
tendo como meta cuidar das pessoas. E conse-
gui 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 qualida-
de 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 urba-
na, mas nós tiramos São Luís do atraso. Rea-
firmo, 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 justi-
ça social. Trabalhei até o último dia para me-
lhorar 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 dei-
xo um legado de muito trabalho em toda a ci-
dade, desde o Centro à zona rural e com avan-
ços 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. Alcan-
çamos bairros da área central, região Itaqui-
Bacanga, polos Coroadinho, Cidade Operária, 
Cohab-Cohatrac, Cohama-Vinhais, Angelim-
Bequimão, 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 qual-
quer 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 or-
gulho, pois garantimos melhores condições de 
vida para milhares de pessoas de diversas regi-
ões 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 seguran-
ça para as famílias que não te-
rão mais suas casas alagadas no 
período das chuvas e nem per-
derão seus bens, como ocorria 
ano a ano, historicamente. Sig-
nifica a melhoria da mobilidade, 
uma vez que essas áreas passam 
a ter condições de receber pavi-
mentação sem o risco da devas-
tação pela força das águas, além 
dos benefícios à saúde pública. 

Na contramão de muitos gestores públicos que 
não colocam as obras de macrodrenagem como 
prioridade, por serem obras complexas e mui-
to 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, Tibi-
ri, Matões Turu, entre muitos outros.  Fizemos 
canais de drenagem pluviais como os do Coha-
trac e Rio das Bicas, com cerca de 2km cada um. 
Em todas essas regiões, transformamos o espaço 
urbano, levando urbanização, bem-estar e dig-
nidade para as famílias. Os imóveis foram valo-
rizados, 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 bene-
fícios 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 ativida-
des culturais, levando mais conforto e qualida-
de 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 Francis-
co, 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. Re-
cuperamos 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 Na-
cional (IPHAN).  Com recursos próprios, fizemos 
a primeira reforma estrutural da história do Está-
dio Nhozinho Santos, do Parque do Bom Menino 
e da Praça da Bíblia. Recuperamos as caracterís-
ticas históricas originais das praças da Misericór-
dia, João Lisboa, os Largos do Carmo e de São 
João. Reformamos o tradicional Mercado das Tu-
lhas, na Praia Grande. Reformamos casarões co-
loniais para fins de habitação de interesse social, 
além de outros casarões históricos, como um be-
líssimo prédio da Rua Portugal entregue recente, 
em dezembro. Entregamos a sede da Escola Mu-
nicipal de Música, implantamos o Museu da Gas-
tronomia 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-

ças Deodoro e Panteon e as alamedas do entor-
no, 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 rees-
truturada com a reforma de unidades da atenção 
básica e de urgência e emergência, que também 
tiveram o atendimento humanizado. O Servi-
ço 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 ou-
tros procedimentos entre muitos outros avan-
ços na área. Reestruturamos a nossa rede de 
alta e média complexidade, reformando e mo-
dernizando, 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 as-
sistência de saúde mais humanizada. Também o 
Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), 
no bairro Alemanha, completamente reforma-
do. Também reformamos e modernizamos de-
zenas de unidades básicas de saúde, incluindo 
as unidades mista, o Centro de Atenção Integral 
ao Idoso (Caisi), Residência Terapêutica, Labo-
ratório Central, o Centro de Parto Humaniza-
do Nazira Assub, entre outras unidades. Foram 
muitos investimentos que ampliaram nossa ca-

pacidade de atendimento e melhoraram a qua-
lidade 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?

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 planeja-
mento reorganizamos a máquina pública e 
equilibramos as finanças, o que nos permi-
tiu entregar a gestão com todas as folhas de 
pagamentos honradas e em total equilíbrio 
financeiro. A pandemia da Covid-19 nos le-
vou a buscar novas soluções e saídas criativas 
para o nosso orçamento. Redefinimos prio-
ridades para garantir a assistência em saúde 
e social aos que precisassem, revimos nos-
sos prazos e cronogramas de obras, mas não 
paramos com nenhum dos nossos serviços 
nem investimentos, diferente de muitas ci-
dades 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 as-
sumido. Obviamente que não é possível fa-
zer 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 adminis-
trações para continuar avançando e garan-
tido mais qualidade de vida pra população.

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 SOLIDARIEDA-

DE CRISTÃ.

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

Se na do

NOVA GESTÃO

Assembleia transmite
posse de Eduardo Braide

A
TV As sem bleia (Ca nal 9.2 e 
TVN 17) trans mi ti rá ao vi vo, 
nes ta sex ta-fei ra (1), a so le ni- 
da de de pos se do pre fei to 

elei to de São Luís, Edu ar do Brai de, da 
vi ce-pre fei ta elei ta, Es mê nia Mi ran da, 
e dos 31 ve re a do res e ve re a do ras tam- 
bém elei tos pa ra a Câ ma ra Mu ni ci pal. 
A ce rimô nia se rá re a li za da no au di tó- 
rio Fer nan do Fal cão, na As sem bleia 
Le gis la ti va do Ma ra nhão, a par tir das 
14h. De vi do à pan de mia do No vo Co- 
ro na ví rus, a so le ni da de te rá res tri ções 
de pú bli co e se gui rá to dos os pro to co- 
los sa ni tá ri os es ta be le ci dos pe las au- 
to ri da des de saú de. Além da trans mis- 
são ao vi vo pe los ca nais aber to e fe- 
cha do da TV As sem bleia, a so le ni da de 
tam bém po de rá ser acom pa nha da 
nas re des so ci ais (youtube/TV As sem- 
bleia Ma ra nhão; @as sem blei a leg ma; 
as sem blei a le gis la ti va ma no fa ce bo ok 
e youtube.com/ca ma raslz; www.ca- 
ma ra.slz.br), a fim de ofe re cer ao ci da- 
dão a opor tu ni da de de acom pa nhar 
to dos os de ta lhes des ta im por tan te 
fes ta da de mo cra cia. De acor do com 
in for ma ções da Câ ma ra Mu ni ci pal, a 
pos se dos ve re a do res e ve re a do ras 
ocor re rá às 14h, con for me  edi tal de 
con vo ca ção já di vul ga do. Es ta ses são 
pre pa ra tó ria se rá pre si di da pe lo par- 
la men tar mais ido so. Em se gui da, às 
15h, du ran te ses são so le ne, se rá re a li- 
za da a elei ção pa ra a Me sa Di re to ra da 
Câ ma ra, bi ê nio 2021/22. Os mem bros 
elei tos se rão em pos sa dos ime di a ta- 
men te.

Às 16h, con for me cro no gra ma es ta- 
be le ci do no edi tal, pre fei to e vi ce-pre- 
fei ta elei tos se rão em pos sa dos du ran- 
te ses são es pe ci al. Par ti ci pan tes do

Se cre tá ri os

Jo el Nu nes Jú ni or

Ri car do Di niz

Mar co Du ai li be

BRAIDE VAI TOMAR POSSE COMO PREFEITO DE SÃO LUÍS

even to, au to ri da des, ser vi do res das 
Ca sas Le gis la ti vas que es ta rão tra ba- 
lhan do e pro fis si o nais de veí cu los de 
co mu ni ca ção só te rão aces so ao au di- 
tó rio com cre den ci a men to. O am bi- 
en te do au di tó rio re ce be rá si na li za- 
ção vi san do res pei tar o dis tan ci a men- 
to. O uso de más ca ra se rá obri ga tó rio 
e a tem pe ra tu ra do cre den ci a do se rá 
me di da. Re ci pi en tes com ál co ol em 
gel es ta rão dis po ní veis em pon tos di- 
ver sos.

O pre fei to elei to de São Luís, Edu ar- 
do Brai de (Po de mos), anun ci ou nes ta 
quin ta-fei ra (31), os ti tu la res das Se- 
cre ta ri as Mu ni ci pais de Saú de; Des- 
por tos e La zer; e de Cul tu ra.

“O mé di co Jo el Nu nes Jú ni or se rá o 
ti tu lar da Se cre ta ria de Saú de (SE- 
MUS); o pro fes sor e ad mi nis tra dor Ri- 
car do Di niz as su mi rá a SEM DEL; o 
can tor e com po si tor Mar co Du ai li be 
se rá o se cre tá rio de Cul tu ra”, ofi ci a li- 
zou Brai de.

Per fil dos se cre tá ri os

Mé di co. Car di o lo gis ta. In te grou o 
Co mi tê de En fren ta men to do no vo 
co ro na ví rus do Hos pi tal Uni ver si tá rio 
Pre si den te Du tra (HU UF MA) e co or- 
de nou a Re si dên cia de Clí ni ca Mé di ca 
do hos pi tal. Con se lhei ro ti tu lar do 
Con se lho Re gi o nal de Me di ci na do 
Ma ra nhão (CRM MA).

Ad mi nis tra dor. Pós-gra du a do em 
Pla ne ja men to Es tra té gi co e Ad mi nis- 
tra ção Pú bli ca. Pro fes sor uni ver si tá- 
rio.

Ba cha rel em le tras. Ra di a lis ta com 
es pe ci a li za ção em Co mu ni ca ção e 
Mar ke ting. Agen te cul tu ral. Can tor e 
com po si tor. Há 38 anos co la bo ra em 
to dos os seg men tos da cul tu ra po pu- 
lar do Ma ra nhão.

CONGRESSO

Candidaturas para Câmara e Senado começam a se definir

NA CÂMARA,  RODRIGO MAIA ESCOLHE BALEIA ROSSI (MDB-SP) COMO SEU SUCESSOR

BRASÍLIA 60 ANOS - CONGRESSO NACIONAL

Vá ri as pau tas fi ca ram pen den tes
no Con gres so, mas o as sun to prin ci- 
pal en tre par la men ta res nes te fim de
ano são as elei ções pa ra o co man do
da Câ ma ra e do Se na do. As mo vi men- 
ta ções co me ça ram de pois de um im- 
pas se ju rí di co, que re sul tou na de ci- 
são do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral de
im pe dir a re e lei ção de Ro dri go Maia
(DEM-RJ) e Da vi Al co lum bre (DEM-
AP) nas pre si dên ci as das du as Ca sas,
res pec ti va men te. Na Câ ma ra, Maia
de ci diu es co lher Ba leia Ros si (MDB-
SP) co mo seu su ces sor. O ob je ti vo de
Maia e Ros si é cons truir o dis cur so de
uma can di da tu ra que ga ran ta uma
Câ ma ra in de pen den te do go ver no fe- 
de ral, com pau tas que vão além dos
in te res ses do pre si den te Jair Bol so na- 
ro. Maia con se guiu, até ago ra, o apoio
for mal de 11 par ti dos: PT, DEM, PDT,
PSB, MDB, Ci da da nia, Re de, PV, PC- 
doB, PSDB e PSL. Es ses par ti dos re- 
pre sen tam 269 de pu ta dos. A can di da- 
tu ra de Ros si, com apoio de Maia, é
vis ta na Câ ma ra co mo uma opo si ção
ao go ver no fe de ral. Já o can di da to
apoi a do pe lo go ver no é Arthur Li ra
(PP-AL). Li ra tem, até ago ra, o apoio
de PL, PSD, So li da ri e da de, Pa tri o ta,
Avan te, Pros e PSC. Li ra de fen de uma
“so ci a li za ção” das pau tas e dar voz a
to dos os de pu ta dos. O PP é um par ti- 
do do cha ma do “cen trão” e Li ra é um
dos ex po en tes des se blo co. Co mo o
apoio for mal do par ti do não ga ran te
que to dos os seus de pu ta dos si gam a

mes ma ori en ta ção, Li ra bus ca o vo to
de de pu ta dos de par ti dos que apoi am
Ros si. Até de pu ta dos de opo si ção es- 
tão sen do pro cu ra dos pe lo can di da to
do PP.

Exis tem ou tras can di da tu ras de
me nor ex pres são, co mo do de pu ta do
Ca pi tão Au gus to (PL-SP). Ou tros no- 
mes po dem ser ofi ci a li za dos até fe ve- 
rei ro. Tal vez não se jam tão for tes a
pon to de ven cer a elei ção, mas po dem
rou bar vo tos im por tan tes de Li ra e
Ros si.

No Se na do, o ce ná rio é ain da mais
in cer to. O úni co no me que sur giu co- 
mo pro vá vel can di da to é Ro dri go Pa- 
che co (DEM-MG). Pa che co de ve ser a
es co lha de Al co lum bre após o STF in- 
vi a bi li zar sua can di da tu ra, mas o atu- 
al pre si den te do Se na do ain da não
anun ci ou ofi ci al men te o apoio a ne- 
nhum can di da to.

Um dos fiéis da ba lan ça, por en- 
quan to, é o MDB. O par ti do é do no da
mai or ban ca da da Ca sa, com 13 se na- 
do res, e pre ten de lan çar um can di da- 
to, mas fa rá in ter na men te uma pré via
an tes de de ci dir quem dis pu ta rá a ca- 
dei ra de pre si den te do Se na do – e do
Con gres so. A ideia do par ti do é não
che gar “ra cha do” no dia da vo ta ção,
co mo ocor reu na úl ti ma elei ção pa ra a
pre si dên cia da Ca sa. Por is so, a in ten- 
ção do par ti do é apoi ar in te gral men te
o can di da to que sair des sa “pré via”.

En tre os no mes mais co ta dos es tão
o de Edu ar do Go mes (MDB-TO), lí der
do go ver no no Con gres so; Si mo ne Te- 
bet (MDB-MS), pre si den te da Co mis- 
são de Cons ti tui ção e Jus ti ça (CCJ), a
co mis são mais im por tan te da Ca sa; e
Edu ar do Bra ga (MDB-AM), lí der do
par ti do no Se na do. O MDB só de fi ni rá
o no me do can di da to na se gun da
quin ze na de ja nei ro. Na úl ti ma elei-
ção, de 2019, Te bet já ha via se co lo ca-
do co mo can di da ta, mas re cu ou pa ra
apoi ar Al co lum bre. Exis tem ou tros
par ti dos cu jos mo vi men tos são im- 
por tan tes. Um de les é o Po de mos, do- 
no da ter cei ra mai or ban ca da do Se- 
na do, com dez par la men ta res. O par- 
ti do di vul gou no ta em me a dos de de-
zem bro afir man do “uni da de” na dis- 
pu ta à pre si dên cia. Ou se ja, o par ti do
ain da não sa be se lan ça rá seu pró prio
can di da to ou apoi a rá al guém, mas se- 
ja qual for a de ci são, os seus se na do- 
res es ta rão uni dos. O PSD tem a se- 
gun da mai or ban ca da do Se na do,
com 11 par la men ta res, e tam bém não
de ci diu o que fa rá. Mas, a exem plo do
Po de mos, de ve rão se man ter uni dos.
De acor do com o as ses sor de um se-
na dor do par ti do, o can di da to es co- 
lhi do pa ra ter o apoio do PSD te rá os
11 vo tos.

As elei ções, tan to pa ra pre si den te
da Câ ma ra quan to do Se na do, ocor-
rem dia 1º de fe ve rei ro, da ta em que os
par la men ta res re tor nam do re ces so
de fi nal de ano.
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Me xi da cal cu la da

Pon tas de lan ça

Hor ror mun di al

“Con ta co mi go, São Luís”

Va de-re tro, 2020
Ufa! Aca bou 2020. O ano que pro vo cou o mai or de- 

sor de na men to da hu ma ni da de nos úl ti mos sé cu los.
Des de fe ve rei ro, os lí de res mun di ais e ci en tis tas de to- 
das ma ti zes ten tam bus car res pos tas e com pre en der no
âm bi to das ci ên ci as so ci ais, da bi o lo gia, da po lí ti ca, da
me di ci na, da eco no mia, da ma te má ti ca e tu do que dis- 
ser res pei to ao mun do mo der no di an te do im pac to tra- 
zi do pe lo co ro na ví rus. Che gou-se a de zem bro com al- 
guns paí ses já apli can do as va ci nas fei tas às cor re ri as co- 
mo nun ca se viu no pas sa do. O co ro na ví rus nun ca exi- 
giu tan to das ci ên ci as pa ra to mar de ci sões de fi ni ti vas
em tão pou co tem po. A hu ma ni da de não te ve nem co- 
mo for mar pac tos his tó ri cos. Por que tu do com ur gên cia
e e ca da qual ten tan do fa zer o en fren ta men to da me lhor
for ma pos sí vel. Pro cu rou agir com ra pi dez, in clu si ve so- 
bre as con di ções de mi sé ria que se agra vou em meio à
pan de mia. O ver bo pen sar foi subs ti tuí do pe lo ver bo
agir. O egoís mo dos ri cos vi rou mo men tos emo ci o nan te
so li da ri e da de.

Os ci en tis tas ti ra ram tu do o que foi pos sí vel de su as
fer ra men tas de tra ba lho pa ra com ba ter o ini mi go pla- 
ne tá rio e mor tí fe ro: a co vid-19. To do o es for ço pa ra im- 
pe dir que a de sor dem sa ni tá ria per sis ta por mais tem po
foi co lo ca do em ações iso la das e com par ti lha das. A hu- 
ma ni da de te ve que – quem di ria – re a pren der tu do que
lhe per mi ta ter vi da me lhor. Co mo por exem plo, o sim- 
ples atos de la var as mãos, ou se por tar nu ma fi la sem
pre ci sar se en ros car na pes soa da fren te. A so li da ri e da de
ex tra po lou fron tei ras e con di ções so ci ais. Mes mo com
tu do is so, 2020 foi um ano que não dei xa sau da de. Dei xa
sim tris te za, lu to, per da. Tam bém a sen sa ção de vi tó ria e
lem bran ças ina pa gá veis. Vi tó ria pa ra quem so bre vi veu e
pa ra quem apren deu, co mo os ci en tis tas e os mé di cos e
en fer mei ros da li nha de fren te nas UTIs. Foi vi tó ria pa ra
quem per deu a es pe ran ça e ven ceu. Vi tó ria pa ra os po lí- 
ti cos que sou be ram li dar e li de rar na cri se sa ni tá ria pa ra
sal var mui tas vi das. Vi tó ria pa ra os ido sos, con si de ra dos
gru pos de ris co, mas aca ba ram con tan do a his tó ria de
seus te mo res. Vi tó ria dos mei os de co mu ni ca ção que
sou be ram cum prir o pa pel de bem in for mar com res- 
pon sa bi li da de, ca da eta pa do avan ço e apon tar ca mi- 
nhos ba se a dos no que a ci ên cia pre ga com re mé dio.

O Bra sil vi veu, en tre ex tre mos: a pan de mia do co ro- 
na ví rus pre nun ci a va ou tro ini mi go in vi sí vel – a fo me em
lar ga es ca la. A de vas ta ção das flo res tas e o des man te lo
da eco no mia di vi di ram as ações do mun do, além da
dra má ti ca si tu a ção da po bre za em es ca la alar man te. O
au xí lio emer gen ci al, ine ga vel men te, foi o amor te ce dor
das ten sões so ci ais, pon do co mi da na me sa dos de sem- 
pre ga dos, dos afli tos em ge ral. Per mi tiu o lu mi ar pa ra o
sis te ma de pro du ção econô mi ca que, ape sar da tra gé- 
dia, si na li za um ano de 2021 bem me lhor que es se ano
de mo li dor que se foi. É com o no vo que o mun do vai
ado tar a mes ma pres sa pa ra se rein ven tar na eco no mia
e no com ba te ao co ro na ví rus, pa ra tam bém se er guer
mais ver sá til, mais hu ma ni za do, mais so li dá rio e tor nar-
se me nos de si gual en tre a ex tre ma-ri que za e a ex tre ma-
mi sé ria.

Ao me xer na equi pe de pri mei ro es ca lão, tro can do de
lu gar os de pu ta dos fe de rais Már cio Jerry e Ru bens Pe rei- 
ra Jr, Flá vio Di no tra ça o em brião de seu pro je to po lí ti co
de 2022 e ajus ta a pró pria má qui na do go ver no pa ra cor- 
ri gir ru mos.

Jerry na pas ta das Ci da des e Ru bens Jr na Ar ti cu la ção
e Co mu ni ca ção mar ca rão tan to a re e lei ção dos dois
quan to o fu tu ro de Di no. O go ver na dor do PC doB tem a
vi são vol ta da pa ra a elei ção pre si den ci al e pa ra o lu gar
que pre ten de ir, le va do pe las ur nas de 2022.

Na ma nhã de on tem, o mun do ha via per di do
1.807.638 vi das pa ra a co vid-19, den tro de um uni ver so
de 82.835.563 ca sos e 46.840.642 de re cu pe ra dos. O Bra- 
sil per deu 195 mil vi das, re cu pe rou 8,5 mi lhões.

Do se cre tá rio de Saú de de São Luís, Jo el Nu nes Jú ni or
que ho je in te gra rá a equi pe do pre fei to Edu ar do Brai de,
que to ma rá pos se na As sem bleia Le gis la ti va, em so le ni- 
da de à tar de, res pei tan do as de vi das res tri ções sa ni tá ri as
que o mo men to exi ge. 

Em sua quar ta eta pa de di vul ga ção dos se cre tá- 
ri os, o pre fei to elei to de São Luís, Edu ar do
Brai de (Po de mos), anun ci ou on tem os ti tu la- 
res das Se cre ta ri as Mu ni ci pais de Saú de; Des- 

por tos e La zer; e de Cul tu ra.
A pas ta da Saú de, a mais im por tan te nes sa fa se

de seu go ver no, ain da em meio à pan de mia da
covid19 e ex pec ta ti va da va ci na ção, te rá co mo
ti tu lar o mé di co Jo el Nu nes Jú ni or. Já o pro fes- 

sor e ad mi nis tra dor Ri car do Di niz as su mi rá a
SEM DEL; e o can tor e com po si tor Mar co Du ai li be se rá o
se cre tá rio de Cul tu ra.

O se cre tá rio de Co mu ni ca ção do go ver no Edu- 
ar do Brai de, Jo a quim Haic kel já es tá ope ran do
na área. Com ta len to e co nhe ci men to, ele bus- 
ca man ter uma boa re la ção com os veí cu los do

meio em que vai atu ar. Brai de acer tou em cheio
na es co lha.

São Luís, sexta-feira, 1 de janeiro de 2021

https://banca.oimparcial.com.br/
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BRU NO LA CER DA
Jor na lis ta, Mes tran do em Co mu ni ca ção
(br la cer da@gmail.com)

HE SAÚ RÔ MU LO
Ci en tis ta po lí ti co e pro fes sor da Uni ver -
si da de Fe de ral do To can tins. Dou to ran do
em Ci ên cia Po lí ti ca pe la Uni ver si da de de
Bra sí lia.

Novos velhos clichês

Das con ven ções que cons truí mos a
par tir dos fenô me nos da na tu re za, o
tem po é, sem dú vi da, uma das que
mais nos apri si o na. Ao pas so que ba- 
se a mos nos sa exis tên cia a par tir de
uma in de se já vel – mas tam bém ine vi- 
tá vel – fi ni tu de, di vi di mos nos sa his- 
tó ria em ca pí tu los, co mo em um es- 
for ço pa ra dar a ela al gum sig ni fi ca do
es pe ci al, con cre ti zan do a ma te ri a li- 
da de de ca da mo men to vi vi do. Nas ce- 
mos pa ra ser úni cos – as sim fo mos en- 
si na dos. Des de a mais ten ra ida de,
mar cos tem po rais nos em pur ram a
um pre ten so ca mi nho do su ces so.
Sal va guar da das as (mui tas) de si gual- 
da des, no pla no ide al um in di ví duo de
clas se mé dia sa be quan do de ve ini ci- 
ar e con cluir o en si no su pe ri or, o mo- 
men to cer to de com prar o pri mei ro
car ro, de noi var, de se ca sar, de fi nan- 
ci ar a pri mei ra ca sa, ter o pri mei ro fi- 
lho (e tal vez os se guin tes), de fa zer a
pri mei ra gran de vi a gem em fa mí lia…
sa be mos até qual o li mi te da ra zo a bi- 
li da de de não mais di zer que se é “tão
jo vem pa ra mor rer”.

É co mo se a fór mu la do sen ti do da
vi da fos se pre en chi da por ele men tos
co muns, vin dos de um mes mo mol de,
ajus tá veis a uma mar gem mui to tí mi- 

da. Nas ce mos pa ra ser pro ta go nis tas.
Dei xar uma his tó ria es cri ta, uma be la
fra se na lá pi de, ga nhar ho me na gens
pós tu mas em vi as e equi pa men tos
pú bli cos, ser ci ta dos em li vros, vi ver
um arqué ti po de he rói – mes mo que
em uma his tó ria de pou cos qua dri- 
nhos e de ti ra gem li mi ta da.

Es tra nha men te, a ló gi ca que di ri ge
a vi da se in ver te na cro no lo gia dos
anos. Se, na exis tên cia, so mos oti mis- 
tas for ça dos, no Ano No vo, che ga mos
com o pe so de 365 far dos, e com a ex- 
pec ta ti va de um co me ço in fi ni ta men- 
te me lhor. É co mo se a de ses pe ran ça
do fim se re no vas se na ex pec ta ti va de
um no vo co me ço. E, pa ra is so, cons- 
truí mos to da sor te de mu le tas que nos
dão a “ga ran tia” de um por vir ilu mi- 
na do. A cor da rou pa, a lis ta de pro- 
mes sas, o car dá pio, as 7 on das, o
cham pa nhe. Um ano in ter mi ná vel
che gou ao fim e as es pe ran ças es tão
re no va das.

Tal vez – e mui to tal vez – ao não en- 
ten der a di men são me ta fí si ca da exis- 
tên cia, par ta mos à fí si ca do dia a dia,
dis tan ci an do-nos da qui lo que nos le- 
va ria a um ques ti o nar ge ne ra li za do,
do qual fu gi mos in ces san te men te. O
fim da vi da é ide al men te dis tan te; o
fim do ano vi vi do é lo go ali. Mas em
que nos trans for ma a vi vên cia de ca da
ex pec ta ti va? O quão, de fa to, so mos
fru to das vi vên ci as que cons truí mos,

e não ape nas de es pe ras que mui to
nos fo ram de po si ta das?

2020 – em meio a tan to ca os e in- 
cer te za – traz a opor tu ni da de de no-
vas re fle xões. A imi nên cia de um fe ne- 
ci men to já tal vez não tão dis tan te (e,
pa ra mui tos, pre co ce men te con cre ti- 
za do) re fle te o in ver so da to ca do co e- 
lho de Ali ce, pe lo qual nos des gar ra- 
mos de um re a lis mo fan tás ti co e vi ve-
mos a con cre tu de que o mo men to
exi ge. A ho ra é de nos ape que nar, após
to da uma exis tên cia de en gran de cer.
So mos úni cos não por gran des pro e-
zas, mas por que, nas con di ções exis- 
ten ci ais, vi ve mos uma úni ca vez.

Se, pois, uma úni ca vez e sem pra zo
de fi ni do, to do dia é dia de sig ni fi car. O
mo men to exi ge que dei xe mos de nos
im por tar com os li vros de his tó ria, fo- 
can do o es for ço em uma his tó ria re al- 
men te vi vi da. Li ber te mo-nos da sín-
dro me co le ti va de Tru man e par ta mos
ao que re al men te im por ta – quem es-
tá ao la do (fí si ca ou emo ci o nal men- 
te), quem es tá abai xo (econô mi ca ou
so ci al men te) e, prin ci pal men te,
quem es tá à mar gem (e, por tan to, ra- 
ra men te se en xer ga e é en xer ga do). A
cha ve es tá em nos sas mãos. E a cor ti- 
na sem pre es te ve aqui. Se é pra ser
pro ta go nis ta, que se ja de uma his tó ria
que fa ça sen ti do – não in di vi du al, mas
co le ti va.

Fe liz Ano No vo. Re a lis ta, de no vo.

Crônica de um ano que não vai acabar

Um dos meus tex tos pre fe ri dos de
fim de ano é atri buí do a An to nio Grams- 
ci. Ne le, o ita li a no en car ce ra do olha pe- 
la ja ne la e co me ça “To das as ma nhãs
quan do acor do no va men te de bai xo da
imen si dão do céu, sin to que pra mim é
dia de Ano No vo”. Odio il Ca po dan no é
um re ca do du rís si mo – e por es ta ra zão
me ape te ce tan to – des sa mís ti ca so ci al
cons truí da em vol ta da mu dan ça re pen- 
ti na de ares e hu mo res pe lo vi rar da fo- 
lha do ca len dá rio.

Grams ci sa bia, e me en si nou, que a
es pa da do tem po con ti nua im pla cá vel
so bre nos sas ca be ças. Tal qual os as tros
do sis te ma so lar, ela age de ma nei ra in- 
di fe ren te aos dra mas que in cor re mos
nes te pla ne ta. Em um ano mor tí fe ro co- 
mo foi 2020, a no va re a li da de que se
impôs nos im pe diu de re a li zar tan tos e
tan tos pro je tos há mui to ras cu nha dos.
As re so lu ções de dois mil e de ze no ve fo- 
ram con ge la das, pos ter ga das fa ce ao
no vo ví rus que se es ta be le ceu e al te rou
mi lha res de re a li da des, prin ci pal men te
a dos mais po bres.

Tic kets de voo can ce la dos, re em bol- 
sos, ani ver sá ri os re mar ca dos, ses sões
de ci ne ma quin tas à noi te, ba ti za dos,
fo ram var ri dos mo men ta ne a men te das
nos sas vi das. Re lem bran do o ób vio: es ta
vi da, sem pre em trân si to, ro do pia so bre
o fio da na va lha. E mes mo aque les três
pri mei ros me ses não fo ram su fi ci en tes
pa ra en si nar li ção al gu ma. De cer to a
hu ma ni da de só apren de com a tra gé dia
ín ti ma, aque la que as sal ta a ca sa do vi- 
zi nho, o ir mão nos so, o co le ga de es co la
que es ti ma mos. Is to por que ne nhum

lu to du ra pa ra sem pre. Em pou co tem- 
po saí mos de ca sa no va men te (al guns
mais que ou tros) pa ra ce le brar es te fa to
in de lé vel: a vi da não pa rou por con ta do
co ro na ví rus.

E ago ra, vi ran do a es qui na de um ano
caó ti co, ne nhum apren di za do co le ti vo
se rá su fi ci en te pa ra ti rar-nos do bu ra co.
Sin to mui to não ter avi sa do lá no co me- 
ço que es ta não é uma crô ni ca oti mis ta
so bre o ano que che ga. Is so mes mo,
con ti nu a re mos in di fe ren tes. A apro va- 
ção do pre si den te da re pú bli ca, com
uma res pos ta sur re a lis ta pa ra o en fren- 
ta men to à pan de mia, se gue re cor de
des de o iní cio do man da to. E po de ría- 
mos dis cu tir com os pou cos ami gos que
res ta ram so bre quais as ra zões pa ra is to.
Meu re ca do aqui é: olhe pa ra os seus, os
que es tão na sa la de es tar di an te de vo- 
cê, e agra de ça por mais uma vol ta com- 
ple ta em tor no do ca len dá rio. 2020 não
foi um ano de vi tó ri as con jun tas, foi um
ano da so bre vi vên cia in di vi du al, foi um
ano que pro vou que mes mo na pi or si- 
tu a ção, não per de mos pa ra nós mes- 
mos.

Des de as elei ções de 2018 te mos pre- 
sen ci a do es se acir ra men to das re la ções
pes so ais, do de ba te ci vi li za tó rio de qual
o lu gar da po lí ti ca e do ra di ca lis mo ide- 
o ló gi co en tre aque les que con si de rá va- 
mos sen sa tos. O iso la men to so ci al, a
clo ro qui na, o lock down, a va ci na

que nun ca che ga são in gre di en tes
que se so mam a es te mu ro de de cep- 
ções com seus fa mi li a res, com seus côn- 
ju ges que, ve jam só, ope ram do ou tro
la do do es pec tro. Gos to mui to da sen sa- 
ção, per do em-me a van gló ria, de que a
úni ca coi sa que li ga meus pais (há de- 
zoi to anos se pa ra dos) é a con vic ção po- 
lí ti ca. Em bo ra nem to dos pos sam vi ver
al go pa re ci do, a di ca des te que vos fa la é
que va lo ri zem es tes vín cu los, ain da que

não se jam san guí ne os. A li ção do ano,
pa ra os que se dis pu se ram a apren der,
pas sa por com pre en der co mo as es co-
lhas po lí ti cas que fa ze mos em tem pos
de paz pro por ci o nam ter rí veis con- 
sequên ci as em tem pos de guer ra.

E a guer ra con ti nua aí. Ela não me
im pe de de to mar uma cer ve ja, no so fá
de ca sa, quin ta à noi te en quan to so fro
com mais uma der ro ta do Sam paio Cor- 
rêa. Mas ela se gue, en tu pin do os lei tos
de UTI en quan to nos in dig na mos em si-
lên cio com os co nhe ci dos que es tam- 
pam fo tos e ví de os em fes tas lo ta das de
pes so as que ren do vi ver, que ren do
apro vei tar o que lhes res ta de vi da. Eis a
con tra di ção do ano que aca bou. En- 
quan to al guns de nós pre fe rem evi tá-la,
ou tros tan tos as su mem-na de bra ços
aber tos.

Com pre en sí vel de mais que Grams ci
es te ja ir re qui e to com o es ta do de coi sas
que o cer ca vam, em vir tu de do con tex to
his tó ri co di fí cil que en fren tou na que le
lon gín quo 1917. Com pre en sí vel de mais
que al guns de nós quei ram li vrar-se do
que sig ni fi cou um ano ruim, e en xer gar
ape nas pa ra ja nei ro co mo uma tá bua de
sal va ção, des pren den do-se do po ten ci-
al de as som bra ção que o pas sa do pos- 
sui.

Com to do o re ceio de ser con fun di do
com um co a ch ou es cri tor de au to a ju da
eu di go que a cha ve é a re no va ção, e
Grams ci já di zia is so no co me ço do Sé- 
cu lo XX: “Por is so odeio o Ano No vo. De-
se jo que to da ma nhã se ja um ano no vo
pa ra mim. To do dia de se jo fa zer as con- 
tas co mi go mes mo, e to do dia que ro me
re no var. Ne nhum dia se pa ra do pa ra o
re pou so. As fol gas eu mes mo es co lho,
quan do me sen tir em bri a ga do pe la vi da
in ten sa e de se jar dar um mer gu lho na
ani ma li da de, pa ra de la ti rar no vo vi- 
gor”.

» OS NEI OKU MO TO
Se cre tá rio de Saú de do Dis tri to Fe de ral

A pan de mia e os
en si na men tos que
fi cam

Nes te ano de pan de mia, pre ci sa mos fa zer al gu mas con si de ra- 
ções e re fle xões por ser um pe río do atí pi co de en fren ta men to de
uma do en ça tão gra ve co mo não se via há um sé cu lo, des de que
hu ma ni da de foi as so la da pe la gri pe es pa nho la. Em pri mei ro lu- 
gar, é fun da men tal des ta car o pa pel do Sis te ma Úni co de Saú de
(SUS) bra si lei ro por tu do que re pre sen ta e re a li zou nes te pe río do.

O Bra sil te ria vi vi do uma tra gé dia de di men sões ini ma gi ná veis
se não ti vés se mos um sis te ma de saú de pú bli co, com su as por tas
aber tas pa ra to dos que bus ca ram aten di men to na aten ção pri má- 
ria, se cun dá ria e ter ciá ria. So ma ram-se a es sa re a li da de os es for- 
ços dos ser vi do res da saú de, os in ves ti men tos fei tos pe lo Go ver no
do Dis tri to Fe de ral e a ca pa ci da de de de ci dir com agi li da de e pre- 
ci são do go ver na dor Iba neis Ro cha, des de os mo men tos que an- 
te ce de ram a che ga da da pan de mia em nos so ter ri tó rio.

Há de se res sal tar, tam bém, o va lor, a co ra gem e a de ter mi na- 
ção dos pro fis si o nais de saú de da re de pú bli ca do Dis tri to Fe de ral.
Fo ram in can sá veis, su pe ra ram to das as di fi cul da des im pos tas por
uma do en ça des co nhe ci da e não me di ram es for ços, os quais es ti- 
ve ram aci ma das con di ções in di vi du ais e fa mi li a res. A Se cre ta ria
de Saú de re for çou es se ti me ao con tra tar 3.796 pro fis si o nais du- 
ran te o ano de 2020, sen do 1.199 ser vi do res efe ti vos.

Po de mos as se gu rar que o Dis tri to Fe de ral es tá pre pa ra do pa ra
o en fren ta men to de uma pos sí vel se gun da on da da co vid-19, nos
me ses de ja nei ro e fe ve rei ro do ano que vem. Her da mos co nhe ci- 
men to, equi pa men tos, tec no lo gia e mes mo mão de obra con tra- 
ta da nes se pe río do de en fren ta men to do no vo co ro na ví rus, a par- 
tir de mar ço des te ano, que te ve co mo mar co a de ci são pre ci sa e
cor re ta do GDF de sair na fren te quan to a me di das pa ra con ter o
avan ço da do en ça.

Aca ba mos de fi na li zar o Pla no de Mo bi li za ção de Lei tos de
UTI, que tra ta em de ta lhe das es tra té gi as, ações e me di das que de- 
ve re mos to mar a par tir de ago ra, le van do em con ta, sem pre, a
aná li se de ce ná ri os fei ta di a ri a men te pe los téc ni cos e as de ci sões
to ma das, de for ma co le ti va, no Co mi tê de Ope ra ções Emer gen ci- 
ais (COE) do Dis tri to Fe de ral.

Da mes ma for ma, o GDF es tá pre pa ra do pa ra a va ci na ção da
co vid-19. Nos so pla no pa ra es sa eta pa foi dis cu ti do pe la área téc- 
ni ca da Se cre ta ria de Saú de e afi na do com as pro pos tas apre sen- 
ta das pe lo Mi nis té rio da Saú de em seu pla no de va ci na ção na ci o- 
nal. Em se gui da, am pla men te di vul ga do pa ra o co nhe ci men to
dos di ver sos se to res da so ci e da de por meio dos veí cu los de co mu- 
ni ca ção.

Te re mos pe lo me nos 1.500 pro fis si o nais en vol vi dos di re ta- 
men te na va ci na ção, com 150 veí cu los dis po ní veis pa ra o trans- 
por te das do ses às 169 sa las que es ta rão dis po ní veis em to do o
Dis tri to Fe de ral. Te mos uma lo gís ti ca se di men ta da ao lon go de
vá ri as cam pa nhas re a li za das con tra o ví rus in flu en za, que guar- 
dam se me lhan ças com a que se rá co lo ca da em prá ti ca no com ba- 
te ao no vo co ro na ví rus.

Um dos le ga dos mais im por tan tes que a pan de mia da co vid-19
dei xa rá pa ra sem pre é o de que a so li da ri e da de é a me lhor ar ma
pa ra su pe ra ção de uma do en ça tão gra ve, que le vou à mor te mais
de 1,7 mi lhão de pes so as em to do o mun do, dei xan do de ze nas de
mi lha res com se que las gra ves. Re ce be mos de ze nas de agra de ci- 
men tos de pa ci en tes que res sal ta ram a so li da ri e da de dos pro fis si- 
o nais de saú de no pro ces so de re cu pe ra ção que lo gra ram al can- 
çar.

To do es se le ga do e apren di za do ad qui ri dos ao lon go de dez
me ses de in ten so com ba te ao co ro na ví rus de vem ser pre ser va dos
por to da a so ci e da de. Não ape nas pa ra o en fren ta men to de uma
pos sí vel se gun da on da da co vid-19. Mas, tam bém, pa ra os de sa fi- 
os que se nos apre sen tam, com frequên cia, no âm bi to da saú de
pú bli ca, com do en ças que ain da não têm cu ra e le vam so fri men to
e dor aos la res de mi lha res de fa mí li as.

Es ta mos che gan do ao fi nal de um ano atí pi co que, com cer te- 
za, en tra rá pa ra his tó ria de gran des tra gé di as da hu ma ni da de. Ao
mes mo tem po, se rá mar ca do tam bém co mo um mo men to em
que to dos pas sa mos a per ce ber que não bas ta olhar pa ra nós mes- 
mos. É pre ci so olhar pa ra o pró xi mo e sa ber que o bem de um po- 
de ser po ten ci a li za do pa ra o bem de to dos.
Te mos que abrir o nos so co ra ção e de se jar a to dos um fe liz Na tal e
um prós pe ro ano-no vo, cheio de re a li za ções, con quis tas e so- 
nhos, por que, aci ma de tu do, é pre ci so con ti nu ar mos so nhan do
com um mun do me lhor, jus ti ça pa ra to dos e um sis te ma de saú de
pú bli co uni ver sal. Que as sim se ja, com a gra ça do bom Deus.

São Luís, sexta-feira, 1 de janeiro de 2021
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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 quinta-
feira (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 co-
meçou pela zona rural, onde foi entregue 
o Centro de Parto Humanizado Nazira As-
sub, no bairro Estiva. Em seguida, foi rei-
naugurada a Praça da Saudade, no bairro 
Madre Deus, que passou por reforma es-
trutural, e a Creche-Escola Maria de Je-
sus Carvalho, totalmente reestruturada. 
Com isso o prefeito Edivaldo consolidou 
sua gestão como a que mais investiu em 
obras de infraestrutura em São Luís, dei-
xando um legado de desenvolvimento ur-
bano e social.

“Chegamos ao último dia de nossa gestão 
com muita felicidade e com muitas obras 
sendo entregues para a população. Inicia-
mos com a inauguração do Centro de Parto 
Humanizado Nazira Assub, na Estiva, a nova 
Praça da Saudade, no Centro e a Creche Es-
cola 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, planeja-
mento e trabalho conseguimos superar 
todos e resolver problemas históricos da 
nossa cidade. Estamos deixando um le-
gado de desenvolvimento urbano inédi-
to em São Luís. Deixo a Prefeitura com o 
sentimento de dever cumprido e com a 

certeza que nossa cidade está mais de-
senvolvida e a população com mais qua-
lidade de vida”, disse o prefeito Edivaldo 
acompanhado da primeira-dama, Cami-
la Holanda.

Acompanharam ainda o prefeito nas 
entregas realizadas da quinta-feira (31) o 
vice-prefeito, Julio Pinheiro; os secretários 

municipais de Governo, Pablo Rebouças; 
Saúde, Natália Mandarino; Educação, 
José Cursino Raposo Moreira; da Crian-
ça e Assistência Social, Andréia Lauande; 
do Turismo, Socorro Araújo; o presiden-
te da Fundação Municipal do Patrimô-
nio Histórico, Aquiles Andrade; o arqui-
teto 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, desta-
cou os avanços que São Luís alcançou nos 
oito anos de gestão. “A gestão do pre-
feito Edivaldo foi uma gestão de mui-
tos avanços. A cidade que estamos en-
tregando 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 com-
promisso assumido pelo prefeito Edival-
do para melhorar a vida da população da 
cidade”, afirmou.

CENTRO DE PARTO HUMANIZADO 
NAZIRA ASSUB

 
A antiga Maternidade Nazira Assub, localizada no 

bairro Estiva, zona rural de São Luís, foi totalmente re-
formada e readequada para oferecer às mães da região 
todos os serviços necessários para um bom atendimen-
to, 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, par-
to 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.

CRECHE-ESCOLA MARIA                                
DE JESUS CARVALHO

A Creche-Escola Maria de Jesus Carvalho foi reinau-
gurada após passar por reforma completa para garantir 
melhores condições de ensino-aprendizagem para as 
crianças e os professores. A unidade possui 418 crian-
ças de 2 a 5 anos matriculadas, nos períodos matuti-
no, 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 total-
mente adaptado para melhor atender as crianças pe-
quenas em todas as suas necessidades e traz novos es-
paços como sala de música e expressão corporal, que 
visa trabalhar atividade de psicomotricidade adequa-
damente 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.

 

RECONHECIMENTO                                              
DA POPULAÇÃO

Ao longo do dia de entregas o prefeito Edivaldo rece-
beu 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 lin-
da. 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.

Areolina Moraes Frazão, moradora do Centro há 67 
anos, também agradeceu ao trabalho do prefeito Edi-
valdo. “O Centro de São Luís está muito bonito. Eu es-
pero que a população conserve porque foi muita es-
pera 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 ci-
dade”, 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 tradicional-
mente 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 ba-
nheiro 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 estrutu-
ra para organizar os vendedores. Outros 11 pequenos 
comerciantes que trabalhavam na praça serão bene-
ficiados 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 co-
mércio 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 vi-
sual e rampas de acesso para cadeirantes, além de ilu-
minação em LED. Há também bancos de concreto, li-
xeiras e a quadra poliesportiva é cercada de mureta e 
alambrado.
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PA TRÍ CIA CU NHA

Ran king Bra sil

No mes mais re gis tra dos 2010-2020 em
São Luís

• Ma ria Edu ar da
• Ma ria Ju lia
• Ma ria Ce ci lia
• Ma ria Cla ra
• Ali ce
• He le na
• Va len ti na
• Isa do ra
• Ma ria Va len ti na
• Ma ria Lui za

•  Hei tor
• Arthur
• Jo ao Mi guel
• Mi guel

• En zo Ga bri el
• Da vi
• Ben ja min
• Sa mu el
• Ga bri el
• Ben ja mim

No mes mais re gis tra dos em São Luís 2020
• Hei tor
• João Mi guel
• Arthur
• Ma ria Ju lia
• Mi guel
• Ma ria Edu ar da
• Ma ria Ce ci lia
• En zo Ga bri el
• Ali ce
• Ben ja min

Ran king do Ma ra nhão 2010-2020
• João Mi guel
• Arthur
• En zo Ga bri el
• Ma ria Ce ci lia
• Ma ria Edu ar da
• Da vi
• Hei tor
• Sa mu el
• Ma ria Cla ra
• João Lu cas

Ran king do Ma ra nhão – 2020
• João Mi guel
• Ma ria Ce ci lia
• Arthur
• En zo Ga bri el
• Hei tor
• Ga el
• Sa mu el
• Ma ria Ju lia
• Da vi
• Mi guel

Maranhão

João Miguel: o nome
mais registrado 

V
em aí um be bê. Que no me dar a ele ou ela? Nos
úl ti mos dez anos, a res pos ta mais da da pe los
pais pa ra be bês que nas ce ram no Ma ra nhão, foi
João Mi guel pa ra me ni nos, e Ma ria Ce cí lia pa ra

me ni nas. Es se foi o re sul ta do do ran king ge ral fei to pe los
car tó ri os em um le van ta men to de 2010 a 2020, re a li za do
por meio da Cen tral Na ci o nal de In for ma ções do Re gis- 
tro Ci vil, ad mi nis tra da pe la As so ci a ção Na ci o nal dos Re- 
gis tra do res de Pes so as Na tu rais (Ar pen/Bra sil), reu nin- 
do da dos de to dos os 217 Car tó ri os de Re gis tro Ci vil do
Ma ra nhão, que for ma ram uma ba se de mais de 467 mil
re gis tros re a li za dos na úl ti ma dé ca da. Os da dos es tão
dis po ní veis no Por tal da Trans pa rên cia do Re gis tro Ci vil.

João Mi guel, com 3.595 re gis tros, e Arthur, com 3.283,
fo ram os no mes mais es co lhi dos no es ta do do Ma ra- 
nhão pa ra re gis tro de nas ci men to na úl ti ma dé ca da
(2010 – 2020).

Já Ma ria Ce ci lia foi o no me fe mi ni no mais es co lhi do
pe los pais nos úl ti mos 10 anos. O ran king ge ral mos tra a
pre fe rên cia por no mes com pos tos, uma vez que os sim- 
ples, além de Arthur, no se gun do lu gar, apa re cem ape- 
nas em três oca siões, na sex ta po si ção, com Da vi, 2.394,
na sé ti ma, com Hei tor, 2.384, e na oi ta va, com Sa mu el,
2.258.

O no me de João Mi guel tam bém es tá na es co lha de
2020. En tre as me ni nas, Ma ria Ce cí lia foi o re gis tro mais
po pu lar. Arthur, En zo Ga bri el, Hei tor, Ga el, Sa mu el, Ma- 
ria Jú lia, Da vi e Mi guel fi gu ram en tre os 10 no mes mais
es co lhi dos no es ta do.

Na lis ta de no mes mas cu li nos, li de ra da por João Mi- 
guel, tam bém são no mes com pos tos En zo Ga bri el
(2.918) na ter cei ra co lo ca ção, João Lu cas (2.120) na sé ti- 
ma e Da vi Lu cas (1.841) na no na.

Já na es co lha dos no mes fe mi ni nos, além de Ma ria
Ce ci lia (2.843), em pri mei ro lu gar, as seis po si ções se- 
guin tes são ocu pa das por no mes ini ci a dos com Ma ria
ou Ana, sen do Isa do ra, com 1.379 re gis tros, o úni co sim- 
ples na lis ta dos 10 no mes fe mi ni nos mais es co lhi dos
pe los pais na dé ca da.

Em São Luís, Hei tor (403) e Arthur (370) ocu pa ram o
pri mei ro e se gun do lu ga res, no ran king de no mes es co- 

lhi dos na úl ti ma dé ca da (2010 – 2020). Na clas si fi ca ção
fe mi ni na, Ma ria Edu ar da ocu pa o pri mei ro lu gar. O ran- 
king ge ral mos tra a pre fe rên cia por no mes com pos tos,
uma vez que os sim ples, além de Hei tor e Arthur, apa re- 
cem em mais du as oca siões, na quar ta po si ção, com Mi- 
guel, 317, e na no na, com Da vi, 252.

Na lis ta de no mes mas cu li nos, li de ra da por Hei tor e
Arthur, os no mes co muns são mai o ria. João Mi guel
(331), na ter cei ra co lo ca ção, e En zo Ga bri el (285), na
quin ta, são os dois úni cos no mes com pos tos. Já na es co- 
lha dos no mes fe mi ni nos, além de Ma ria Edu ar da (302),
em pri mei ro lu gar, mais cin co po si ções são ocu pa das
por no mes ini ci a dos com Ma ria.

Mi guel es tá en tre os 10 mais po pu la res do Ma ra nhão
e de São Luís e foi o no me es co lhi do pa ra o be bê do ca sal
de fi si o te ra peu tas Laís Fer rei ra Cam pos Mi nei ro e Pau lo
Víc tor Mi nei ro Aze ve do. Mi guel es tá com 10 me ses e o
no me já ha via si do pen sa do an tes da ges ta ção. “Pen sa va
que quan do en gra vi das se, se fos se me ni no, o no me se- 
ria Mi guel. Foi uma ho me na gem a São Mi guel Ar can jo,
pois nos so ca sa men to foi no dia de le (29/09). Além de
ser um no me lin do, foi pen san do mui to an tes!”, dis se
Laís.

Pen sa va que quan do en gra vi das se,

se fos se me ni no, o no me se ria

Mi guel. Foi uma ho me na gem a São

Mi guel Ar can jo, pois nos so

ca sa men to foi no dia de le (29/09).

Além de ser um no me lin do, foi

pen san do mui to an tes!

O ran king ge ral dos mais re gis tra dos em 2020 é for- 
ma do, em sua mai o ria, por no mes sim ples, mas os com- 
pos tos ain da li de ram a lis ta com João Mi guel, tam bém o
mais es co lhi do da dé ca da, e Ma ria Ce ci lia, com 630 e
610 re gis tros, res pec ti va men te. O ran king dos 10 mais
en tre os no mes mas cu li nos é o res pon sá vel pe lo mai or
nú me ro de no mes sim ples no es ta do, uma vez que João
Mi guel, En zo Ga bri el e Da vi Lu cas são os úni cos no mes
com pos tos da lis ta.

Já en tre os no mes fe mi ni nos, Ma ria Ce ci lia, Ma ria Ju- 
lia (346), e Ma ria Edu ar da (291), ocu pam as três pri mei- 
ras po si ções. Se gui das por He loi sa, Ana Ju lia, Va len ti na,
Ma ria Va len ti na e Isa do ra, ce ná rio que de mons tra a di vi- 
são de gos tos en tre no mes sim ples e com pos tos.

A es tu dan te de Edu ca ção Fí si ca, Ranny Ne ves, sem- 
pre sou be que se ti ves se uma me ni na ela se cha ma ria
Isa do ra.

E as sim acon te ceu. Isa do ra es tá com 3 me ses e é a fo- 
fu ra da ca sa. “Não tem um mo ti vo es pe ci al. Sem pre
achei Isa do ra lin do e de ci di que se ria o no me da mi nha
fi lha”, dis se.

Em âm bi to na ci o nal, os no mes sim ples são mai o ria
en tre os 10 mais po pu la res em 2020. O ran king do Bra sil
tem Mi guel, com 27.371, e Arthur, com 26.459, nas pri- 
mei ras po si ções, se gui dos por Hei tor (23.322), He le na
(22.166) e Ali ce (20.118) no top 5.

Na lis ta de no mes mas cu li nos, João Mi guel é o úni co
com pos to, com 12.746 re gis tros, ocu pan do ape nas a 10ª
co lo ca ção. Já nas pre fe rên ci as fe mi ni nas, li de ra das por
He le na e Ali ce, es tão Lau ra (17.572), Va len ti na (12.653) e
He loi sa (12.077). A lis ta mos tra, ain da, três no mes com- 
pos tos: Ma ria Cla ra (10.121), Ma ria Ju lia (10.023) e Ma ria
Edu ar da (9.856).

Fe mi ni no

Mas cu li no

Não tem um mo ti vo es pe ci al.

Sem pre achei Isa do ra lin do e de ci di

que se ria o no me da mi nha fi lha

São Luís, sexta-feira, 1 de janeiro de 2021
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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

Co mo é cal cu la do

AUMENTO

Salário mínimo pode
ser de R$1.100 em 2021

O pre si den te Jair Bol so na ro di vul- 
gou em sua re de so ci al que iria as si nar
uma Me di da Pro vi só ria (MP) com in- 
tui to de au men tar o va lor do sa lá rio
mí ni mo pa ra o va lor de R$ 1.100 pa ra
o ano de 2021.

O va lor mí ni mo do sa lá rio pa ra o
tra ba lha dor bra si lei ro au men ta rá, a
par tir da MP, o equi va len te a 5,26% a
mais que o atu al vi gen te em 2020 (R$
1.045), sen do mai or, in clu si ve, que o
pro pos to pe la Lei das Di re tri zes Or ça- 
men tá ri as (LDO) no va lor de R$ 1.088.

Em pri mei ra pro pos ta, o Mi nis té rio
da Eco no mia su ge riu que o va lor do
sa lá rio mí ni mo em 2021 fos se R$
1.067, no en tan to foi re a jus ta do pa ra
R$ 1.088 e a MP ci ta da por Bol so na ro
(pro pon do o va lor de R$ 1.100) se ria a
ter cei ra pro je ção.

O sa lá rio mí ni mo afe ta a vi da de to- 
dos nós bra si lei ros, e mui tos vi vem
ape nas com va lor es se men sal men te.

Po rém, vo cê sa be qual é o atu al va lor
do sa lá rio mí ni mo no Bra sil? O sa lá rio
mí ni mo foi cri a do no Bra sil nos anos
30 por Ge tú lio Var gas pa ra de fi nir um
pi so li mi te do va lor do tra ba lho pa ra
que o tra ba lha dor te nha a chan ce de
vi ver dig na men te. O sa lá rio mí ni mo é
re a jus ta do anu al men te, to do dia 1º de
ja nei ro, e o va lor atu al é de R$ 1.045.
Mas vo cê sa be co mo se che ga a es se
va lor? A gen te te ex pli ca!

O que en tra no cál cu lo?
A fór mu la de re a jus te do sa lá rio mí- 

ni mo é cal cu la da com ba se no re sul ta- 
do do PIB de dois anos an tes e a va ri a- 
ção da in fla ção do ano an te ri or, me di- 
da pe lo INPC. No ca so des te ano 2021,
en tra nes sa equa ção uma com pen sa- 
ção pe lo re a jus te au to ri za do em 2019,
que fi cou abai xo da in fla ção me di da
pe lo INPC.

Va ri a ções es ta du ais do mí ni mo
O sa lá rio mí ni mo re pre sen ta um

va lor na ci o nal uni fi ca do, po rém va ri- 
a ções es ta du ais acon te cem em de cor- 

rên cia dos di fe ren tes cus tos de vi da e
a ne ces si da de de im pul si o nar se to res
es pe cí fi cos de acor do com a es tra té-
gia do go ver no. Os es ta dos que usam
pi sos sa la ri ais es ta du ais e não o na ci- 
o nal con cen tram-se no Sul e Su des te
co mo: Rio Gran de do Sul, Pa ra ná,
San ta Ca ta ri na, Rio de Ja nei ro e São
Pau lo.

O sa lá rio mí ni mo pe lo mun do
In fe liz men te, o Bra sil se gue co mo

um dos me no res sa lá ri os mí ni mos do
mun do. Se gun do uma pes qui sa fei ta
em 2018 pe lo Ins ti tu to de Eco no mia e
Ci ên ci as So ci ais, com pa ran do os va-
lo res pa gos por ho ra de tra ba lho, os
paí ses que sa em na fren te com os 10
mais al tos sa lá ri os mí ni mos do mun- 
do em or dem cres cen te são: Ca na dá,
Rei no Uni do, Ir lan da, No va Ze lân dia,
Ale ma nha, Bél gi ca, Ho lan da, Fran ça,
Lu xem bur go e a Aus trá lia em pri mei- 
rís si mo lu gar com 9,47 eu ros por ho ra
co mo ren di men to mí ni mo, cer ca de
R$ 6 mil por mês.

ATÉ DOMINGO

Plantão especial para fornecimento de energia

MAIS DE 2.000 PROFISSIONAIS, ENTRE ENGENHEIROS, LÍDERES, ANALISTAS E ELETRICISTAS, SEGUEM NO PLANTÃO ESPECIAL 

O Pla no Ope ra ci o nal es pe ci al da
Equa to ri al Ma ra nhão pa ra aten di- 
men to du ran te as fes ti vi da des, con ti- 
nu a ram du ran te o ré veil lon. O ob je ti- 
vo foi a má xi ma con ti nui da de do for- 
ne ci men to e um rá pi do aten di men to
a even tu ais fal tas de ener gia.

Qua se 500 equi pes e mais de 2.000
pro fis si o nais, en tre en ge nhei ros, lí de- 
res, ana lis tas, téc ni cos, con tro la do res
e ele tri cis tas, se guem no plan tão es- 
pe ci al pa ra as se gu rar a efi ci ên cia no
aten di men to em to do es ta do. As equi- 
pes es tão dis tri buí das em pon tos es- 
tra té gi cos na ca pi tal e no in te ri or,
equi pa das com tec no lo gia de úl ti ma
ge ra ção pa ra agi li zar o con ta to com o

Cen tro de Ope ra ções In te gra das
(COI). O pla no ini ci ou no dia 24 de de- 
zem bro e vai até o do min go, dia 3 de
ja nei ro.

As si tu a ções de fal ta de ener gia e
ou tras de man das ur gen tes de vem ser
in for ma das por meio da Cen tral 116,
que fun ci o na 24h, ou por meio do
What sApp no nú me ro (98) 2055-0116
com a as sis ten te vir tu al Cla ra, pe lo
APP Equa to ri al Ener gia ou si te
www.equa to ri a le ner gia.com.br , com
100% da ope ra ção. Os pon tos pre sen- 
ci ais de aten di men to ao cli en te fun ci- 
o na ram até on tem quin ta-fei ra (31) às
13h e re tor nam na pró xi ma se gun da-
fei ra (4).

Fi nan ci a men to ha bi ta ci o nal

NA CAIXA

Financiamentos
de até R$ 2 mil

NO PROGRAMA, O CLIENTE NÃO TERÁ QUE IR À AGÊNCIA

GEDSC DIGITAL CAMERA

O pre si den te da Cai xa Econô mi ca Fe de ral (CEF), Pe- 
dro Gui ma rães, dis se que a ins ti tui ção vai lan çar o que
cha mou de “pro gra ma de mi cro fi nan ças”.

A pro pos ta, se gun do ele, é ofer tar fi nan ci a men tos
que va ri am de R$ 500 a R$ 2 mil pa ra mais de 10 mi lhões
de bra si lei ros, com ta xas de ju ros en tre 1,5% e 2,5% ao
mês. “São ta xas mui to me no res de ju ros e que vão per- 
mi tir que mais de 10 mi lhões de bra si lei ros te nham
aces so ao cré di to de ma nei ra se gu ra, rá pi da, sem pre ci- 
sar ir à agên cia. Is so re for ça a ban ca ri za ção e re for ça o
aces so des sa po pu la ção mais ca ren te ao se tor fi nan cei- 
ro”, ex pli cou.

São ta xas mui to me no res de ju ros e

que vão per mi tir que mais de 10

mi lhões de bra si lei ros te nham

aces so ao cré di to de ma nei ra se gu ra

Se gun do Gui ma rães, al gu mas ini ci a ti vas já em an da- 
men to, co mo o Pro gra ma Ca sa Ver de e Ama re la, tam- 
bém pas sa rão a ter sua ope ra ci o na li za ção pe lo ce lu lar
por meio do apli ca ti vo Cai xa Tem. “To dos os con tra tos
des se pro gra ma se rão, a par tir do ano que vem, via apli- 
ca ti vo”, dis se.

Ho je, se gun do es ti ma ti vas da ins ti tui ção, 4,5 mi lhões
de bra si lei ros pos su em al gum ti po de con tra to de ha bi- 
ta ção. “Va mos mi grar es ses e no vos con tra tos se rão fei- 
tos pe lo apli ca ti vo”, con cluiu.

BENEFÍCIOS

Ampliado prazo de
saques do Bolsa Família

BENEFICIÁRIOS TEM 270 DIAS PARA SACAR OS RECURSOS

O go ver no fe de ral am pli ou de 90 di as pa ra 270 di as o
pra zo pa ra be ne fi ciá ri os do Bol sa Fa mí lia sa ca rem os re- 
cur sos já de po si ta dos do pro gra ma so ci al e do au xí lio
emer gen ci al re si du al. A por ta ria do Mi nis té rio da Ci da- 
da nia foi pu bli ca da no Diá rio Ofi ci al da União.

De acor do com o tex to, a le gis la ção pre vê que o pra zo
de sa que do pro gra ma po de ser am pli a do em mu ni cí pi- 
os com de cla ra ção de si tu a ção de emer gên cia, co mo é o
ca so da pan de mia de co vid-19.

Além dis so, a me di da vi sa evi tar aglo me ra ções nos lo- 
cais de pa ga men tos, co mo for ma de pre ven ção, con tro- 
le e con ten ção de ris cos de dis se mi na ção do no vo co ro- 
na ví rus.

A pror ro ga ção se rá con ta da da da ta da dis po ni bi li da- 
de da par ce la dos be ne fí ci os. Ela in ci di rá ain da em to das
as par ce las do Bol sa Fa mí lia dis po ni bi li za das pa ra pa ga- 
men to du ran te a vi gên cia da si tu a ção de emer gên cia em
ra zão da co vid-19 e que ain da es te jam vá li das, se gun do
o ca len dá rio de pa ga men tos e ope ra ci o nal do pro gra- 
ma.

São Luís, sexta-feira, 1 de janeiro de 2021

https://banca.oimparcial.com.br/
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NE RES PIN TO

Sam paio Cor rêa

Mo to Club

Ma ra nhão Atlé ti co

Ju ven tu de Sa mas

Im pe ra triz

São Jo sé

Vol ta do Ia pe

Nho zi nho San tos

Sem gritos da torcida

2020: ano atípico
para os esportes

O
es por te é sinô ni mo de gran des emo ções pro- 
vo ca das por ale gri as ou tris te zas. Em 2020, no
en tan to, a do se foi mui to aci ma da mé dia.
Quem aguar da va um ano de are nas es por ti vas

lo ta das des de o pri mei ro se mes tre, com a re a li za ção de
gran des even tos e con quis tas ines que cí veis, te ve a sur- 
pre sa de ver ar qui ban ca das va zi as. A au sên cia da pla teia
fez a gran de di fe ren ça em to das as mo da li da des. Tu do
por con ta de um de sa fio mai or, que sur giu lo go na se- 
gun da quin ze na de mar ço, quan do es tá di os e ou tras
pra ças des ti na das à prá ti ca dos mais va ri a dos ti pos de
es por tes fo ram fe cha dos a fim de evi tar o alas tra men to
da pan de mia do co ro na ví rus. (Na pró xi ma edi ção fa la- 
re mos dos des ta ques do es por te ama dor)

As ma ni fes ta ções trans mi ti das por cai xas de som nos
es tá di os de fu te bol es tão lon ge de subs ti tuí rem os gri tos
da ga le ra. Os apai xo na dos pe lo fu te bol fi ca ram en clau- 
su ra dos em fren te às te li nhas, ge ran do mai or so fri men- 
to dos tor ce do res mais apai xo na dos pe las su as co res. O
co vid-19 cas ti gou aque les que ten ta ram de sa fiá-lo e
per ma ne cer em ati vi da de. Le vou enor me quan ti da de de
pes so as li ga das ao mun do es por ti vo pa ra os hos pi tais,
mui tas das quais ti ve ram su as vi das cei fa das, ina pe la- 
vel men te.

Em cri se fi nan cei ra, os clu bes re du zi ram seus in ves ti- 
men tos na mon ta gem de gran des elen cos. Os or ça men- 
tos mu da ram, ra di cal men te, res tan do as co tas das te le- 
vi sões e ra ros anun ci an tes de gran de por te. Os pra ti can- 
tes de es por tes pro fis si o nais con cor da ram em ter seus
sa lá ri os re du zi dos. Com pre en de ram que o pro ble ma é
bem mais gra ve do que se ima gi na va.

Os cam pe o na tos re gi o nais de fu te bol fo ram in ter- 
rom pi dos e o Bra si lei rão te ve seu iní cio ape nas em agos- 
to, oca si o nan do a exis tên cia de um ca len dá rio aper ta do
de vi do à exa ge ra da quan ti da de de jo gos pro gra ma dos
qua se que di a ri a men te.

Fo ram mui tos fa tos ne ga ti vos nes te ano atí pi co no es- 
por te, mas ain da so brou al gum es pa ço pa ra con quis tas
me mo rá veis. O ano de 2020 foi mar ca do pe la con quis ta
do tí tu lo de hep ta cam peão mun di al de Fór mu la-1 do
pi lo to bri tâ ni co Lewis Ha mil ton, o mai or ven ce dor da
his tó ria des se es por te. In fe liz men te, o mun do deu
adeus pa ra dois des ta ca dos ído los: Pau lo Ros si, ita li a no,
he rói do Mun di al de 82, e Di e go Ma ra do na, ar gen ti no,
um dos mai o res gê ni os da bo la em to dos os tem pos.

O fu te bol ma ra nhen se, que so bre vi veu com aju da da
CBF e de co tas do go ver no do Es ta do, te ve uma tem po- 
ra da mar ca da por mo men tos de mui tas frus tra ções e
pou cos mo ti vos pa ra fes te jar, se não ve ja mos:

A tem po ra da co me çou com uma das mai o res de cep- 
ções de sua his tó ria. Fa vo ri to dis pa ra do pa ra pas sar à se- 
gun da fa se da Co pa do Bra sil, o Sam paio Cor rêa foi eli- 
mi na do pe lo des co nhe ci do Águia Ne gra, de Rio Bri lhan- 
te-MT, ao ser der ro ta do por 2 a 1 no dia 12 de fe ve rei ro. O
Tri co lor, que co me çou o Cam pe o na to Ma ra nhen se dei- 
xan do a im pres são de que ti nha um dos me lho res elen- 
cos, ao go le ar o São Jo sé por 7 a 1 no dia 27 de ja nei ro,
amar gou mais uma der ro ta pa ra o ve lho ri val Mo to Club,
por 1 a 0, em 7 de mar ço, gol de Naíl son. De que bra, ain- 
da viu o ad ver sá rio as su mir a li de ran ça iso la da na quin- 
ta ro da da e man ten do a sé rie in vic ta no Es ta du al e no
Su per clás si co des de 2017. A der ro ta pro vo cou a de mis- 
são do téc ni co tri co lor, Jú ni or Amo rim.

Com a con tra ta ção do trei na dor Léo Con dé, o Sam- 
paio de ci diu apro vei tar o pe río do de sus pen são do cam- 
pe o na to de vi do à pan de mia, e re for mu lar o elen co. A
vin gan ça mai or dos bo li vi a nos fi cou re ser va da pa ra o
dia 26 de se tem bro, quan do ven ceu o ri val por 2 a 0 (gols
de Bo a ven tu ra e Rob son, con quis tan do o 34º ti tu lo es ta- 
du al nu ma noi te de sá ba do, no Cas te lão. An tes, no pri- 
mei ro jo go, dia 23 do mes mo mês, as du as equi pes ha vi- 
am em pa ta do por 0 a 0.

No Cam pe o na to Bra si lei ro, o Tri co lor, com um dos
me no res or ça men tos, co me çou mui to mal des de a es- 
treia quan do per deu pa ra o Vi tó ria-BA por 1 a 0, em Sal- 
va dor, e só con se guiu o pri mei ro triun fo di an te do Amé- 

ri ca-MG, na oi ta va ro da da, no Cas te lão, dia 5 de se tem- 
bro, gol de Caio Dan tas. Ou tro gran de fei to do Sam paio
Cor rêa foi a pri mei ra e his tó ri ca go le a da no Avaí, em ple- 
no Es tá dio da Res sa ca da em Flo ri a nó po lis: 5 a 2 n o dia
20 de se tem bro, gols de Caio Dan tas, Da ni el Fe li pe, Mar- 
ci nho e Jack son, dei xan do a lan ter na da Sé rie B.

Na sequên cia da Se gun do na, o Tri co lor ob te ve re sul- 
ta dos ex pres si vos, prin ci pal men te, quan do atu ou fo ra
de São Luís. En tre as pou cas vi tó ri as im por tan tes, em
ca sa, man te ve-se na vi ce-li de ran ça da com pe ti ção ao
der ro tar o Náu ti co na Are na Cas te lão, por 2 a 1, em 17 de
no vem bro. Ho je, o mo men to é de frus tra ção. O ti me bo- 
li vi a no es ta ci o nou nos 45 pon tos, de pois de ga ran tir se
man ter na Se gun do na.

O ti me ru bro-ne gro ma ra nhen se co me çou 2020 dei- 
xan do a fal sa im pres são de que fa ria ex ce len te tem po ra- 
da. No Es ta du al, co me çou com uma vi tó ria por 2 a 0 so- 
bre o Ju ven tu de Sa mas, em São Ma teus, no dia 25 de ja- 
nei ro.

De pois ba teu o Pi nhei ro no Cas te lão por 3 a 1. Ao em- 
pa tar com o São Jo sé (0 a 0), no dia 8 de fe ve rei ro, o clu be
dis pen sou o téc ni co Le an dro Cam pos. Na Co pa do Bra- 
sil, o Mo to re ce beu o Flu mi nen se, mas ape sar de co me- 
çar ven cen do foi der ro ta do por 4 a 2 no dia 26. Ao co- 
man do de De jair Fer rei ra, o ti me cres ceu, de no vo, der- 
ro tou os de mais ad ver sá ri os, in clu si ve Sam paio e Im pe- 
ra triz pe lo mes mo pla car: 1 a 0. Tor nou-se lí der, mas
após o in ter va lo pro vo ca do pe la pan de mia, caiu de pro- 
du ção e aca bou per den do o tí tu lo pa ra o Tri co lor, em se- 
tem bro, após lon ga pa ra li sa ção. No Cam pe o na to Bra si- 
lei ro da Sé rie D, a equi pe, ape sar de mo di fi ca da, não fez
gran des apre sen ta ções. Seu gran de fei to foi aca bar com
a in ven ci bi li da de do Al tos-PI, na vi tó ria por 2 a 1, dia 13
de no vem bro, em São Luís. Mas, não per deu ne nhum jo- 
go da pri mei ra fa se, em ca sa. Clas si fi ca do em ter cei ro
lu gar pa ra a se gun da fa se (ma ta-ma ta) aca bou eli mi na- 
do pe lo Fast-AM, nos pê nal tis. Du as gran des frus tra- 
ções: em pa te no úl ti mo mi nu to do jo go (2 a 2) no Nho zi- 
nho San tos, e a pe na li da de des per di ça da por Abu, em
Ma naus, que re sul tou na eli mi na ção.

Dos três gran des clu bes da ca pi tal, a de cep ção mai or
foi a cam pa nha do MAC. O clu be ti nha ape nas o Es ta du- 
al a dis pu tar, co me çou bem, der ro tan do o cam peão de
2019 (Im pe ra triz) por 1 a 0, no Cas te lão, dia 25 de ja nei- 
ro, gol de Alyson.

No en tan to, na sequên cia em pa tou com o Sam paio ( 1
a 1); per deu pa ra o São Jo sé( 1 a 2); pa ra o Pi nhei ro ( 3 a
2); Ju ven tu de Sa mas ( 2 x 0) até che gar, fi nal men te, o jo- 
go do re bai xa men to, na der ro ta por 2 a 1 pa ra o Mo to
Club, no dia 4 de agos to, sob a di re ção do téc ni co Rai- 
mun di nho Lo pes. De na da adi an tou o in ves ti men to pa- 
ra re for mu la ção do ti me na re ta fi nal com as con tra ta- 
ções de Be ti nho (ex-Pal mei ras e Al tos-PI), Ju li nho Ar- 
can jo (ex-Mo to) e Alex (Al tos-PI).O go lei ro sub-20, An- 
drew, do Bo ta fo go-RJ, nem che gou a ser es ca la do. O me- 
lhor ne gó cio na tem po ra da foi a che ga da de qua se R$
400 mil da trans fe rên cia in ter na ci o nal de Dyego Sou za
pa ra o fu te bol da Chi na, co mo um dos clu bes re ve la do- 
res do atle ta.

O fu te bol do in te ri or ma ra nhen se ter mi nou a tem po- 
ra da com a per da de uma gran de for ça téc ni ca (Im pe ra- 
triz re bai xa do da Sé rie C do Bra si lei ro), no en tan to, sur- 
giu um no vo clu be que fez bo ni to no Es ta du al. Co mo es- 
tre an te, o no vo Ju ven tu de Sa mas tam bém che gou a dis- 
pu tar as oi ta vas de fi nal da Sé rie D na ci o nal. O clu be, re- 
pre sen tan te da ci da de de São Ma teus, a 190 km de São
Luís, além de ba ter qua se to dos os ad ver sá ri os no seu es- 
tá dio, o Pi nhei rão, che gou à se mi fi nal do Cam pe o na to
Ma ra nhen se, on de fi cou em ter cei ro lu gar e ga ran tiu
uma das pro vá veis três va gas do es ta do na Co pa do Bra- 
sil-2021. No Bra si lei ro, bas tan te cas ti ga do pe la Co vid-
19, foi pre ju di ca do com a au sên cia de atle tas im por tan- 
tes no con fron to com o Flo res ta-CE, sen do des clas si fi- 
ca do na ca sa do ad ver sá rio por 2 a 0, dia 27 de de zem- 
bro. Além de Le an dro Cam pos, te ve co mo prin ci pais
trei na do res Mar lon Cu trim e Car los Fer ro.

O Ca va lo de Aço foi ve xa me do co me ço ao fim da tem- 
po ra da. Cam peão de 2019, os re sul ta dos ne ga ti vos fo- 
ram sur gin do des de o pri mei ro tur no até a dis pu ta eli- 
mi na tó ria, quan do foi go le a do por 4 a 1 pe lo São Jo sé, no
Cas te lão (dia 18) e, pos te ri or men te des pa cha do den tro
de sua pró pria ca sa após go le ar o mes mo ad ver sá rio por
5 a 2 e per der nos pê nal tis, dia 21 de agos to. A que da do
Im pe ra triz co me çou com o ar ren da men to ad mi nis tra ti- 
vo e fi nan cei ro da em pre sa JB Sports, que pro lon gou-se
até 9 de ou tu bro, após o ve xa me do ti me que con quis tou
ape nas 1 pon to em to da a com pe ti ção, pro ve ni en te do
em pa te por 0 a 0 com o Re mo no jo go de es treia, em 23
de agos to. Após so frer go le a das hu mi lhan tes, uma de las
por 7 a 0 pa ra o Bo ta fo go-PB, o Co lo ra do, re bai xa do por
an te ci pa ção, des pe diu-se com uma der ro ta pa ra o Ma- 
naus ( 2 a 1) no Es tá dio Frei Epi fâ nio. No úl ti mo dia 30, o
pre si den te Adau to Car va lho re nun ci ou e ago ra o clu be
ten ta en con trar um co ra jo so que as su ma as dí vi das.

Uma das gra tas sur pre sas do Es ta du al-2020 foi o ti me
do São Jo sé de Ri ba mar. Im pe di do de se di ar os jo gos em
sua ci da de lo ca li za da na Re gião Me tro po li ta na, de vi do
às pés si mas con di ções do ina ca ba do Es tá dio Dá rio San- 
tos, o Pei xe Pe dra, que co me çou a tem po ra da sen do go- 
le a do pe lo Sam paio Cor rêa (7 a 1) e Pi nhei ro ( 5 a 1) co- 
me çou a re a gir quan do em pa tou com o Mo to (0 a 0) e
der ro tou o Ma ra nhão Atlé ti co por 2 a 1 no dia 15 de fe ve- 
rei ro. O clu be cres ceu mais a par tir do mo men to em que
pas sou a ser ori en ta do por Car los Fer ro, ex-San ta Qui té- 
ria, e foi à se mi fi nal por oca sião da vi tó ria so bre o Cor di- 
no, em Bar ra do Cor da, por 3 a 0, dia 4 de agos to. O triun- 
fo mais ba da la do, no en tan to, foi a go le a da so bre o Im- 
pe ra triz, cam peão de 2019, por 4 a 1. Com uma fo lha de
R$ 50 mil, apro xi ma da men te, o ti me do pre si den te Pau- 
lo Cam pi nei ro, que só te ve aju da do po der pú bli co após
a clas si fi ca ção pa ra a se mi fi nal, re ve lou bons jo ga do res,
en tre eles o meia Po pó e o vo lan te Abu da. Sua eli mi na- 
ção ocor reu após um jo go dis pu ta dís si mo com o Mo to
(2 a 2) no tem po nor mal e der ro ta nos pê nal tis por 4 a 2.

A tem po ra da foi en cer ra da com o aces so de Ia pe e Ti- 
mon, cam peão e vi ce da Sé rie B (se gun da di vi são), ten- 
do o tí tu lo si do con quis ta do pe los ti mo nen ses, no jo go
fi nal, por 0 a 0 e vi tó ria nos pê nal tis por 4 a 2. O re sul ta do
tí tu lo, no en tan to, es tá sub ju di ce, pois há uma de nún cia
do Ba ca bal dan do con ta que o za guei ro Si las atu ou ir re- 
gu lar men te nu ma par ti da em que es ta va pu ni do pe lo
ter cei ro car tão ama re lo.

De pois de lon go pe río do fe cha do pa ra re for mas, o Es- 
tá dio Nho zi nho San tos fi nal men te foi re a ber to no dia 5
de se tem bro pa ra uma par ti da de fu te bol. A úl ti ma na- 
que la pra ça de es por tes da Vi la Pas sos ocor reu no dia 29
de ou tu bro de 2017, quan do ali jo ga ram Ex pres si nho e
Ba ca bal pe la Sé rie B (se gun da di vi são) do Cam pe o na to
Ma ra nhen se.

São Luís, sexta-feira, 1 de janeiro de 2021
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Reformas e inaugurações foram importantes para aumentar a cultura e turismo no
Estado

Mu seu Fer ro viá rio e Por tuá rio do Ma -
ra nhão (REFF SA)

Ca fua das Mer cês

Re vi ta li za ção do João do Va le

Pro to co lo sa ni tá rio de vi si ta ção

FORTALECIMENTO

Maranhão ganha
novas casas de cultura

E
m um ano mar ca do pe lo dis- 
tan ci a men to so ci al, es pa ços
cul tu rais pú bli cos co mo mu- 
seus, te a tros e bi bli o te cas fo- 

ram obri ga dos a fe char as por tas com
a es ca la da da pan de mia de Co vid-19
no Bra sil. Mas com a re a ber tu ra gra- 
du al e a fle xi bi li za ção do iso la men to
so ci al a par tir do se gun do se mes tre, o
Go ver no do Ma ra nhão, por meio da
Se cre ta ria de Es ta do da Cul tu ra (Sec- 
ma), ini ci ou uma agen da de inau gu- 
ra ções de no vas ca sas de cul tu ra.

Elen ca mos abai xo al gu mas das
uni da des que fo ram inau gu ra das ou
re for ma das pe la ges tão es ta du al e que
es tão em fun ci o na men to, ape sar da
sé rie de res tri ções im pos tas pe la cri se
sa ni tá ria:

Com in ves ti men tos de R$ 7,5 mi- 
lhões oriun dos do Te sou ro Es ta du al, a
an ti ga se de da Re de Fer ro viá ria Fe de- 
ral S.A (REFF SA), na Ave ni da Bei ra
Mar, em São Luís, foi to tal men te res- 
tau ra da obe de cen do às ca rac te rís ti- 
cas ori gi nais da edi fi ca ção, da ta da de
1929, pa ra abri gar o Mu seu Fer ro viá- 
rio de Por tuá rio do Ma ra nhão.

O es pa ço foi inau gu ra do mes clan- 
do ar qui te tu ra his tó ri ca com re cur sos
tec no ló gi cos, a exem plo do ví deo
map ping na fa cha da da edi fi ca ção. A
no va REFF SA tam bém con ta com a
Lo co mo ti va Hub, es pa ço de fo men to
a star tups de sen vol vi das no am bi en te
aca dê mi co, sor ve te ria, ex po si ção da
Ma ria Fu ma ça Be ne di to Lei te e ilu mi- 

na ção es pe ci al. Em 2021 exis te a pre- 
vi são da inau gu ra ção de um res tau- 
ran te e uma ca fe te ria no lo cal.

A vi si ta ção ao Mu seu Fer ro viá rio e
Por tuá rio do Ma ra nhão po de ser fei ta
de ter ça a do min go, das 14h às 19h. Já
o vi deo map ping tem exi bi ções aos
sá ba dos e do min gos, das 18h às 22h,
com pro je ções a ca da meia ho ra.

An ti go Mu seu do Ne gro, o Mu seu
Ca fua das Mer cês foi cons truí do no
sé cu lo 18 pa ra re ce ber os ne gros ori gi- 
ná ri os de vá ri os por tos afri ca nos. Lo- 
ca li za da na Rua Ja cin to Maia, no Cen- 
tro His tó ri co de São Luís, a Ca fua fun- 
ci o nou du ran te mui tos anos co mo
de pó si to de es cra vos que eram co- 
mer ci a li za dos na ca pi tal e em ou tras
ci da des do Ma ra nhão. Na dé ca da de
1970, o pe que no so bra do foi trans for- 
ma do em mu seu e ago ra, 40 anos de- 
pois, o es pa ço pas sou por uma re for- 
ma com ple ta.

Além da ex po si ção de acer vo com- 
pos to por ob je tos de cul tos afri ca nos
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MICHAEL JACKSON

Neverland é vendida
por U$ 22 milhões

MANSÃO DE MICHAEL JACKSON É VENDIDA NA CALIFÓRNIA
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O Céu da Meia Noite

“O Céu da Meia-Noi te”, fil me di ri gi do e
pro ta go ni za do por Ge or ge Clooney pa ra a
Net flix, as su miu o pos to de mais vis to do ser-
vi ço de stre a ming. O lon ga, in clu si ve, li de ra
o ran king quan do se adi ci o nam as sé ri es. O
re sul ta do da pro du ção, que es tre ou em 23 de
de zem bro, é sur pre en den te, pois a re cep ção
da crí ti ca e dos fãs que co men tam nos prin- 
ci pais fó runs es pe ci a li za dos foi mui to ne ga-
ti va.

Lei Aldir Blanc prorrogada

Foi pror ro ga do o pra zo pa ra uti li za ção
dos re cur sos da lei Al dir Blanc. Com is so, se-
cre tá ri os de cul tu ra de ca da ci da de e es ta do
te rão até o pró xi mo ano pa ra em pre gar os
mais de R$ 2 bi lhões ain da não uti li za dos em
so cor ro ao se tor cul tu ral pa ra mi ni mi zar os
im pac tos pro vo ca dos pe la pan de mia de Co-
vid-19. Atu al men te, a Lei Al dir Blanc exi gia
que as ações e pro je tos apoi a dos com tais re- 
cur sos fos sem exe cu ta dos até 2020.

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

Foi um su ces so a pro -
gra ma ção de inau gu -
ra ção da Bo to cli nic
Tro pi cal Shop ping,
mai or re de de BO TOX e
Har mo ni za ção Fa ci al.
Du ran te os úl ti mos di -
as de de zem bro, os só -
ci os An na lu e dr. Ro -
dri go Le al, apro vei ta -
ram pa ra apre sen tar
ao pú bli co um ti me de
pro fis si o nais ca pa ci ta -
dos, além da es tru tu ra
da clí ni ca, pen sa da pa -
ra aten der os cli en tes
da me lhor ma nei ra
pos sí vel.

Na fo to, o ge ren te de
ope ra ções da Equa to ri -
al MA, An ge lo Lo ren zo,
que es te ve na li nha de
fren te pa ra ga ran tir 
ener gia nas fes tas de
fim de ano, que se pro -
lon ga nes te fim de se -
ma na. O plan tão es pe -
ci al da Equa to ri al Ma -
ra nhão se gue pa ra as -
se gu rar má xi ma con ti -
nui da de do for ne ci -
men to de ener gia elé -
tri ca pa ra to do o es ta -
do. São 500 equi pes e
mais de 2.000 pro fis si -
o nais em ação.

Nomes de bebês

Da dos com pi la dos de 2010 a 2020 nas 217
uni da des de Re gis tro Ci vil, for mou o ran king das
pre fe rên ci as no Ma ra nhão. 

Em 2020, João Mi guel e Ma ria Ce ci lia fo ram as
es co lhas mais po pu la res João Mi guel, com 3.595
re gis tros, e Arthur, com 3.283, fo ram os no mes
mais es co lhi dos no es ta do do Ma ra nhão pa ra
re gis tro de nas ci men to na úl ti ma dé ca da (2010 –
2020). Já Ma ria Ce ci lia foi o no me fe mi ni no mais
es co lhi do pe los pais nos úl ti mos 10 anos. O ran- 
king ge ral mos tra a pre fe rên cia por no mes com- 
pos tos.

Festas na beira da praia

Mais de 150 pri sões fo ram efe tu a das nos úl ti- 
mos qua tro me ses du ran te a re a li za ção de blit- 
zen da Ope ra ção Har pó cra tes, co or de na da pe lo
Mi nis té rio Pú bli co (MA) em par ce ria com as po- 
lí ci as Ci vil e Mi li tar, Cor po de Bom bei ros, Se cre- 
ta ri as Mu ni ci pais de Trân si to e Trans por te (de
São Luís e de São Jo sé de Ri ba mar) e Ins ti tu to de
Cri mi na lís ti ca do Ma ra nhão (Icrim). A Ope ra- 
ção vi sa com ba ter a po lui ção so no ra em São
Luís, prin ci pal men te em de cor rên cia de som
au to mo ti vo fo ra dos pa drões per mi ti dos e de es- 
ca pa men tos adul te ra dos em mo to ci cle tas. 

Nordeste bomba na pandemia

Ini ci a da no úl ti mo dia 21 de de zem bro, a tem- 
po ra da de ve rão 2020/2021 tem no Nor des te seis
dos dez des ti nos mais pro cu ra dos. A in for ma- 
ção é da Pes qui sa de Son da gem Em pre sa ri al, do
Mi nis té rio do Tu ris mo, fei ta com agên ci as e or- 
ga ni za ções de vi a gens com ba se em cli en tes que
pro cu ra ram por pa co tes. A pas ta re a li za tam- 
bém son da gens jun to a mei os de hos pe da gem.
A ca pi tal do Rio Gran de do Nor te, Na tal, des- 
pon ta co mo des ti no mais pro cu ra do por pes so- 
as que de se jam vi a jar. É se gui da por Foz do Igua- 
çu, no Pa ra ná, e For ta le za, no Ce a rá.

Pra curtir

O es tu dan te do cur so
de Le tras da UF MA,
Pe dro Au gus to da
Sil va Sa lim Ro sa,
con cluiu, nes te mês,
o cur so de In tro du ção
à Cul tu ra Chi ne sa,
que te ve iní cio em
ou tu bro.

A re a li za ção des se
cur so é fru to de uma
co la bo ra ção en tre o
Gru po Coim bra de
Uni ver si da des Bra si -
lei ras e a He bei Fo -
reign Stu di es
University (HF SU).

Um dos prin ci pais
no mes da no va ge ra -
ção da mú si ca, o can -
tor Zé Va quei ro apre -
sen ta al guns dos
prin ci pais su ces sos
en tre os ví de os em
al ta no Youtube.

Com o re cém-lan ça -
do ál bum “O Ori gi -
nal”, o for ro zei ro
apre sen tou gran des
su ces sos que ani -
mam o pú bli co e que
são su ces sos de re -
pro du ções.

As che ga das in ter na -
ci o nais caí ram 72%
nos pri mei ros dez
me ses de 2020, com
res tri ções a vi a gens,
bai xa con fi an ça do
con su mi dor e uma
lu ta glo bal pa ra con -
ter o ví rus co vid-19.

De acor do com os úl -
ti mos da dos da Or ga -
ni za ção Mun di al de
Tu ris mo (OMT), os
des ti nos re ce be ram
900 mi lhões de tu ris -
tas in ter na ci o nais a
me nos en tre ja nei ro e
ou tu bro, em com pa -
ra ção com o mes mo
pe río do de 2019.

No mais, Fe liz 2021,
pa ra to dos nós.

São Luís, sexta-feira, 1 de janeiro de 2021
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