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Queira Deus que o réveillon da noite passada não traga para os brasilei-
ros uma amarga ressaca de infectados pelo coronavírus, cuja vacinação em 
massa ainda prossegue sem data definitiva. 

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

ALTA      6H09     5.08M 

BAIXA   12H10    0.06M 

ALTA     18H23     5.46M

"Encaminharei à Câmara  
um projeto de reforma 

administrativa", diz Braide  
sobre início de gestão

Em entrevista exclusiva a O Imparcial,  o prefeito de São Luís, Eduardo Braide  falou da implantaçao de  processo de 
reforma adiministrativa na prefeitura e  detalhou como deve ocorrer sua relação com o Poder Legislativo municipal, 

Governo Estadual e Federal. Além de planos para educação e saúde onde escolheu a vice-prefeita Esmênia Miranda e 
o médico Dr. Joel Nunes para ocupar as pastas, respectivamente.  PÁGINA  3
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Educação à 
aurora de 2021

 
FELIPE COSTA CAMARÃO
Secretário de Estado da Educação

Concretização
 e esperanças
CARLOS GASPAR 
Presidente da AML

A Economia é um 
MEIO, não um FIM
ALEX BRITO  
Doutor em Desenvolvimento

Conheça os filmes mais esperados de 2021

Previsões  2021: Um ano de paz e de fé para todos
Previsões apontam que prevalecerão as cores azul e branco, que terá a regência dos pais dos orixás, Oxalá e Oxum

Sampaio, reforçado, 
encara time do CSA 

hoje em Maceio
Tido como visitante enjoado, o 

time tricolor vai tentar manter a es-
crita da maioria das vezes em que 
atuou fora de casa e conseguiu bons 
resultados na Série B do Brasileiro

PÁGINA 11

Vacina BCG é 
liberada pela rede 

municipal da Capital
Imunização que integra o ca-

lendário regular, pode ser feita 
de segunda à sexta-feira, de 8h às 
17h, em 24 unidades de saúde da 

capital maranhense
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E N T R E V I S T A

TÁ PRONTO !

O que vai acontecer
 com cada signo

Simpatias: comece o 
ano com o pé direito

5 dicas para você crescer 
na sua carreira em 2021

Quais profissões estarão 
em alta em 2021 e 2022? 
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De acordo com Ministério da Economia, 3.851 municípios, 19 estados e o Distrito Federal
recebem R$ 3,199 bilhões da primeira parcela dos R$ 58 bilhões previstos 

Es ca lo na men to

Ju di ci a li za ção

Dí vi da pú bli ca

ECONOMIA

Estados e municípios
recebem perdas 

E
s ta dos e mu ni cí pi os co me ça- 
ram a re ce ber os re cur sos do
acor do de com pen sa ção de
per das tri bu tá ri as da Lei Kan- 

dir des de on tem, co mo es tá pre vis to
na Lei Com ple men tar 176/2020, con- 
for me in for mou o Mi nis té rio da Eco- 
no mia des ta quar ta-fei ra (30)

Se gun do a pas ta, 3.851 mu ni cí pi os
e 19 es ta dos mais o Dis tri to Fe de ral
as si na ram a de cla ra ção de re nún cia
das ações ju di ci ais con tra a União so- 
bre con tes ta ções de va lo res de vi dos
na com pen sa ção de per das co mo re- 
cei ta de vi do à isen ção de tri bu tos so- 
bre ex por ta ções até às 11h de ho je. Se- 
rão re pas sa dos R$ 3,199 bi lhões, equi- 
va le a 78% da pre vi são de R$ 4 bi lhões
pa ra o ano de 2020.

De acor do com o se cre tá rio es pe ci- 
al de Fa zen da, Waldery Ro dri gues, se- 
rão con tem pla dos 69% do to tal de ci- 
da des bra si lei ras e 74% dos es ta dos.

Ele ci tou Goiás, Bahia,

Es pí ri to San to, San ta

Ca ta ri na, Rondô nia e

Acre co mo os en tes

fe de ra ti vos que ain da

não as si na ram a

re nún cia.

O va lor cre di ta do se rá de R$ 2,488
bi lhões pa ra os es ta dos e o DF e R$
630,4 mi lhões, pa ra os mu ni cí pi os,
que po de rão uti li zar os re cur sos da
for ma que bem en ten de rem, de acor- 
do com su as res pec ti vas pri o ri da des.
O pa ga men to que co me ça rá ama nhã
é re fe ren te ao ano de 2020 e os de mais
es ta dos e ci da des que fo rem fa zen do
acor dos de vem re ce ber a par tir de ja- 
nei ro de 2021, se gun do Waldery.

A Lei Com ple men tar 176/2020, pu- 
bli ca da, on tem, em edi ção ex tra do
Diá rio Ofi ci al da União (DOU), e pre- 
vê o pa ga men to de R$ 58 bi lhões aos
en tes fe de ra ti vos en tre 2020 e 2037 e o
re pas se de R$ 4 bi lhões adi ci o nais de
re cei ta a ser ob ti da por meio de bô nus
de as si na tu ra com os lei lões de con- 
ces são de pe tró leo dos blo cos Ata pu e
Sé pia pre vis tos pa ra 2021. Es sas áre as
não re ce be ram ofer tas na Ro da da de
Li ci ta ções do Ex ce den te da Ces são
One ro sa do pré-sal, no ano pas sa do.

 
O pa ga men to dos R$ 58 bi lhões se- 

rá fei to em par ce las en tre 2020 e 2037.
O es ca lo na men to se rá fei to da se guin- 
te for ma: de 2020 a 2030, se rão de sem- 
bol sa dos R$ 4 bi lhões por ano; pas- 
san do pa ra R$ 3,5 bi lhões, em 2031;
R$ 3 bi lhões em 2032; R$ 2,5 bi lhões,
em 2033; R$ 2 bi lhões, em 2034; R$ 1,5
bi lhão, em 2035; R$ 1 bi lhão, em 2036;
e R$ 500 mi lhões, em 2037.

Pri cil la San ta na, sub se cre tá ria de
Re la ções Fi nan cei ras In ter go ver na- 

men tais, in for mou que os re cur sos
que se rão trans fe ri dos pa ra os en tes
fe de ra ti vos, obe de cen do a LC
176/2020, não de vem pres si o nar o te- 
to de gas tos — emen da cons ti tu ci o nal
que li mi ta o au men to das des pe sas
pe la in fla ção do ano an te ri or. “Es sa
obri ga ção ca be den tro do te to e vem
sem pre atre la do ao pro ces so or ça- 
men tá rio”, afir mou. Se gun do ela, os
re pas ses se rão li vres de pro vi men to,
ou se ja, “os go ver nos po de rão uti li za-
los co mo bem en ten de rem”.

A Lei Com ple men tar 176/202, vi sa
com pen sar as per das de ar re ca da ção
dos en tes em vir tu de da Lei Kan dir, de
1996, que isen tou as tri bu ta ções in ci- 
den tes so bre a ex por ta ção, me di da
que vem sen do ju di ci a li za da des de
en tão e não ha via acor do en tre os va- 
lo res e ín di ces de cor re ção jun to ao
Su pre mo Tri bu nal Fe de ral (STF).

Waldery clas si fi cou a pu bli ca ção da
LC 176 co mo um “mo men to his tó ri- 
co” pa ra o go ver no, por que aca ba com
dé ca das de dis pu tas ju di ci ais em re la- 
ção à Lei Kan dir en tre a União e es ta- 
dos e mu ni cí pi os. “A gen te vi ra a pá gi- 
na da dis cus são so bre a com pen sa ção
que a União de via em ter mos de per- 
das tri bu tá ri as pa ra os en tes fe de ra ti- 
vos li ga da às ex por ta ções”, re su miu.

O se cre tá rio lem brou que, pa ra re- 
ce be rem os re pas ses, os go ver na do res
e os pre fei tos pre ci sam abrir mão das
ações con tra a União na Jus ti ça, as si-
nan do uma de cla ra ção de re nún cia.

ECONOMIA

Governo monitora um possível plano de contingência

MINISTRO INTERINO DA ECONOMIA, MARCELO GUARANYS, NÃO DESCARTA A ADOÇÃO DE ALGUMAS MEDIDAS FISCAIS

 JÚLIO NASCIMENTO/PR

Co mo o pa co te de me di das emer- 
gen ci ais con tra os efei tos da pan de- 
mia de co vid-19 na eco no mia aca ba- 
ram, o go ver no, por en quan to, des car- 
ta uma pror ro ga ção dos be ne fí ci os
fis cais em 2021. No en tan to, ad mi te
que po de ado tar al gu mas me di das,
“ca so se ja ne ces sá rio”. “O es ta do de
ca la mi da de se en cer ra nes te fim de
ano”, afir mou o mi nis tro da Eco no- 
mia in te ri no, Mar ce lo Guaranys. Con- 
tu do, ele re co nhe ceu que, em ca so de
ne ces si da de, al go po de rá ser im ple- 
men ta do no ano que vem. “Es ta mos
mo ni to ran do os efei tos da co vid so bre
a po pu la ção. E, ca so se ja ne ces sá rio, a
gen te vol ta a ado tar al gu mas me di- 
das”, ga ran tiu. Guaranys não ci tou
quais se ri am es sas me di das em um
pos sí vel pla no de con tin gên cia se
hou ver agra va men to dos ca sos de
con tá gio da do en ça e con ges ti o na- 
men to dos hos pi tais, en quan to não
há um pla no de va ci na ção em mas sa
em cur so. Ele lem brou que a de ci são
do mi nis tro Ri car do Lewan dows ki, do
Su pre mo Tri bu nal Fe de ral (STF), des- 
ta quar ta, que am pli ou o es ta do de ca- 
la mi da de na área de saú de, mas não
de ter mi nou am pli a ção das me di das

de cu nho fis cal. “Va mos con ti nu ar
acom pa nhan do os efei tos da co vid-19
so bre a po pu la ção. A me di da do mi- 
nis tro traz a ma nu ten ção do es ta do de
ca la mi da de pa ra fins sa ni tá ri os”, fri- 
sou o mi nis tro in te ri no. “Do pon to de
vis ta fis cal, o es ta do con ti nua mo ni to- 
ran do as me di das e os im pac tos e es sa
é nos sa ação e ve ri fi car quais os im- 
pac tos econô mi cos da co vid pa ra a
po pu la ção”, emen dou. De acor do
com Guaranys e o se cre tá rio es pe ci al
de Fa zen da, Waldery Ro dri gues, o go- 
ver no es tá de se nhan do um pla no de
con tin gên cia que in clui me di das que
fo ram efi ca zes do pon to de vis ta fis- 
cal, e, des se mo do, um no vo pa co te
não te rá a mag ni tu de de R$ 620 bi- 
lhões dos gas tos re a li za dos pe la União
com me di das tan to do la do da re cei ta
quan to do la do da des pe sa. Des se
mon tan te, o au xí lio emer gen ci al con- 
su miu mais da me ta de: R$ 322 bi- 
lhões.

“Es te ano foi um ano atí pi co e fe- 
cha mos ele com um gas to pri má rio
mui to ele va do no com ba te às ma ze las
da co vid. Ago ra, va mos olhar o que foi
fei to e o que foi mais efe ti vo pa ra es- 
co lher pa ra on de se gui re mos”, dis se

Waldery. Se gun do ele, a Se cre tá ria de
Po lí ti ca Econô mi ca (SPE) es tá de se- 
nhan do es se pla no de con tin gên cia,
mas com aten ção ao au men to do en- 
di vi da men to pú bli co. “Te re mos ca pa- 
ci da de de res pos ta, sen do ne ces sá- 
ria”, ga ran tiu.

De acor do com o se cre tá rio de Fa- 
zen da, a no va pre vi são do go ver no pa-
ra a dí vi da pú bli ca bru ta é de 91% do
Pro du to In ter no Bru to (PIB), pa ta mar
ele va do, mas “mais per to de 90% do
PIB do que de 100% do PIB”.  Pa ra
2021, ele in for mou que a es ti ma ti va
da equi pe econô mi ca é que a dí vi da
che gue a 91,7% do PIB. Waldery des ta- 
cou que, com a no va atu a li za ção da
sé rie do Ban co Cen tral, a dí vi da pú bli- 
ca bru ta fi cou em 88,1% do PIB no
mês de no vem bro, pri mei ra que da no
ano. A ta xa de 2019 pas sou de 75,8%
pa ra 74,3% do PIB. Se gun do ele, co mo
as pro je ções es tão me no res do que
an tes, is so é po si ti vo pa ra a re to ma da
da agen da de con so li da ção fis cal. “Es- 
ta mos diu tur na men te pre o cu pa dos
com a ges tão da dí vi da pú bli ca”, afir-
mou.

Do a ção

CONTAS

Jorge Oliveira deixa
Ministério e vai pro TCU

Foi pu bli ca do no Diá rio Ofi ci al da União (DOU) des ta
quin ta-fei ra (31) a exo ne ra ção de Jor ge Oli vei ra, en tão
mi nis tro-che fe da Se cre ta ria-Ge ral da Pre si dên cia da
Re pú bli ca. Ele foi, no mes mo do cu men to, no me a do a
mi nis tro do Tri bu nal de Con tas da União (TCU). 

O Pa lá cio do Pla nal to já ha via di vul ga do na úl ti ma
quar ta-fei ra (30) que al te ra ção se ria pu bli ca da. Oli vei ra
as su me o car go no dia 1º.

A mu dan ça já era pre vis ta, e foi pos sí vel pe lo fa to de
Jo sé Mú cio Mon tei ro Fi lho ter an te ci pa do a apo sen ta- 
do ria no TCU. Tam bém no DOU nes ta quin ta-fei ra foi
con ce di da a apo sen ta do ria a Mú cio. Com 72 anos, ele
po de ria fi car mais três anos. 

No dia 20 de ou tu bro, após in di ca ção do pre si den te
da Re pú bli ca, Jair Bol so na ro, Oli vei ra foi apro va do no
Se na do Fe de ral por 53 vo tos a 7, dei xan do aber to o ca- 
mi nho pa ra que ele ocu pas se o car go.

“Con cluí da a sa ba ti na pa ra o car go de mi nis tro do Tri- 
bu nal de Con tas da União (TCU), bem co mo a vo ta ção
do meu no me no ple ná rio do Se na do Fe de ral, agra de ço
aos Ex ce len tís si mos Se na do res por me apro va rem pa ra
o car go de Mi nis tro do TCU. Ex pres so es pe ci al gra ti dão
ao Sr. Pre si den te da Re pú bli ca, Jair Bol so na ro, pe la in di- 
ca ção do meu no me pa ra in te grar es se im por tan te ór- 
gão de Es ta do, au xi li ar do Po der Le gis la ti vo Fe de ral”, es- 
cre veu na épo ca, em agra de ci men to.

Com 46 anos, Oli vei ra po de rá pas sar 29 anos no TCU,
vis to que po de fi car até os 75 anos, quan do de ve se apo- 
sen tar com pul so ri a men te. A in di ca ção ao car go é prer- 
ro ga ti va do che fe do Exe cu ti vo, as sim co mo no Su pe ri or
Tri bu nal de Jus ti ça (STJ) e no Su pre mo Tri bu nal Fe de ral
(STF).

Jor ge Oli vei ra tem uma óti ma re la ção com o pre si- 
den te, é ami go da fa mí lia e seu pai já tra ba lhou no ga bi- 
ne te de Bol so na ro à épo ca em que ele era de pu ta do fe- 
de ral. 

O ho mem é ma jor da re ser va da Po lí cia Mi li tar do Dis- 
tri to Fe de ral (PM-DF), ad vo ga do e tam bém já atu ou no
ga bi ne te de Bol so na ro, além de ter tra ba lha do ain da co- 
mo che fe de ga bi ne te do de pu ta do Edu ar do Bol so na ro,
fi lho do pre si den te.

VACINA

Documentos de Oxford
chegarão à Anvisa dia 15

A pre si den te da Fun da ção Oswal do Cruz (Fi o cruz),
Ní sia Trin da de, co me mo rou a apro va ção, no Rei no Uni- 
do, da va ci na de sen vol vi da pe la far ma cêu ti ca As tra ze- 
ne ca e pe la Uni ver si da de de Ox ford. De vi do a um acor- 
do de trans fe rên cia de tec no lo gia, a Fi o cruz vai pro du zir
o imu ni zan te no Bra sil e pre vê con cluir o en vio de do cu- 
men tos so bre a va ci na pa ra a Agên cia Na ci o nal de Vi gi- 
lân cia Sa ni tá ria (An vi sa) até 15 de ja nei ro. “Es ta mos to- 
dos com a es pe ran ça re a ni ma da, di ga mos as sim, com a
no tí cia do re gis tro da va ci na da As tra ze ne ca, que se rá,
no Bra sil, uma va ci na As tra ze ne ca/Ox ford/Fi o cruz”,
dis se Ní sia Trin da de. “É um dia his tó ri co, por que é mais
um ele men to de es pe ran ça di an te de uma si tu a ção de
tan to so fri men to. Uma es pe ran ça que vem da ci ên cia e
de uma vi são de saú de pú bli ca, por que es sa va ci na é não
só efi caz, não é só de al ta qua li da de, mas tam bém é uma
va ci na ade qua da pa ra paí ses de po pu la ção do ta ma nho
do nos so país, com as su as di fe ren ças re gi o nais e so ci- 
ais. É uma va ci na ade qua da pa ra o nos so Sis te ma Úni co
de Saú de”. A Fi o cruz pre vê pro du zir 100 mi lhões de do- 
ses da va ci na a par tir de in gre di en te far ma cêu ti co ati vo
(IFA) im por ta do no pri mei ro se mes tre do ano que vem.
No se gun do se mes tre, mais 110 mi lhões de do ses de vem
ser pro du zi das in tei ra men te no Ins ti tu to de Tec no lo gia
em Imu no bi o ló gi cos (Bio-Man gui nhos), vin cu la do à
fun da ção. A pro du ção de ve co me çar an tes mes mo da
con ces são do re gis tro da va ci na no Bra sil, pa ra que já
ha ja do ses dis po ní veis quan do a apli ca ção for li be ra da.
Do cu men tos re fe ren tes ao de sen vol vi men to da va ci na
já vem sen do ana li sa dos em blo co pe la An vi sa des de ou- 
tu bro, e o úl ti mo blo co de in for ma ções de ve ser en vi a do
à agên cia no mês que vem. Em se gui da, a Fi o cruz es pe ra
en tre gar o pri mei ro 1 mi lhão de do ses ao Mi nis té rio da
Saú de an tes de 8 de fe ve rei ro.

A pre si den te da Fi o cruz re ce beu par la men ta res es ta- 
du ais do Rio de Ja nei ro e o pre si den te da As sem bleia Le- 
gis la ti va do Es ta do do Rio de Ja nei ro (Alerj) pa ra uma ce- 
rimô nia que mar cou a do a ção de R$ 20 mi lhões do Fun- 
do Es pe ci al da Alerj, que se rão des ti na dos a um pla no de
en fren ta men to à co vid-19 nas fa ve las do Rio de Ja nei ro.
A ela bo ra ção do pla no se rá co or de na da pe la Fi o cruz.
Se gun do Ní sia Trin da de, uma das pri mei ras ações se rá o
lan ça men to de um edi tal pú bli co de R$ 17 mi lhões pa ra
apoi ar 140 pro je tos com di fe ren tes fo cos, co mo apoio
so ci al, co mu ni ca ção e saú de men tal.  

São Luís, sábado e domingo, 2 e 3 de janeiro

https://banca.oimparcial.com.br/
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Em entrevista a O Imparcial, o prefeito eleito de São Luís, Eduardo Braide, contou o
plano para o retorno das aulas presenciais na capital

Com cer ca de 50 mil fun ci o ná ri os mu -
ni ci pais, o se nhor pre ten de re du zir a
fo lha pa ra ter uma eco no mia ime di a ta
na fo lha sa la ri al?

Quais mu dan ças im por tan tes o se nhor
da rá ao go ver no no que diz res pei to às
se cre ta ri as? Ha ve rá no vas pas tas ou
al gu mas se rão subs ti tuí das por even -
tu ais ex tin ções ou in cor po ra ções?

A de mo ra do go ver na dor Flá vio Di no

em pa ra be ni zar o se nhor co mo pre fei -
to de São Luís vai in ter fe rir na sua re -
la ção com o Go ver no do Es ta do?

Ca so não con si ga par ce ri as com o Go -
ver no do Ma ra nhão, o se nhor vai bus -
car in cen ti vos fe de rais?

EDUARDO BRAIDE

“As aulas devem voltar
apenas com segurança”
DA REDAÇÃO

O Im par ci al – O ano le ti vo de São Luís 
foi bru tal men te pre ju di ca do com a 
pan de mia, qual seu pla no pa ra que as 
au las pre sen ci ais vol tem no me nor es- 
pa ço de tem po, mes mo com a pan de- 
mia ain da sem con tro le to tal no Ma ra- 
nhão?

O
pre fei to elei to de São Luís, 
Edu ar do Brai de, to mou 
pos se no car go na tar de de 
on tem em ce rimô nia re a li- 

za da na As sem bleia Le gis la ti va. E ape- 
sar de ter anun ci a do a mai o ria dos no- 
mes de seus au xi li a res, ain da fal tam 
vá ri os de ta lhes a se rem de fi ni dos por 
ele.

Em en tre vis ta ex clu si va a O Im par- 
ci al, Brai de con tou os seus prin ci pais 
de sa fi os e de ta lhou co mo de ve ocor- 
rer sua re la ção com o Po der Le gis la ti- 
vo mu ni ci pal, Go ver no Es ta du al e Fe- 
de ral. Além de pla nos pa ra edu ca ção e 
saú de on de es co lheu a vi ce-pre fei ta 
Es mê nia Mi ran da e o mé di co Dr. Jo el 
Nu nes pa ra ocu par as pas tas, res pec- 
ti va men te.

O pri mei ro pas so é ga ran tir uma 
va ci na ção rá pi da e se gu ra pa ra os lu- 
do vi cen ses. Tam bém já de ter mi na- 
mos o le van ta men to das con di ções fí- 
si cas das nos sas es co las e, após es se 
le van ta men to, to ma re mos as me di- 
das pa ra a re for ma da nos sa re de mu- 
ni ci pal de en si no, per mi tin do o aces- 
so de nos sos alu nos às es co las, tão lo- 
go te nha mos a se gu ran ça ne ces sá ria 
pa ra a vol ta das au las pre sen ci ais.

Sua re la ção com a Câ ma ra Mu ni ci pal 
tem im por tân cia fun da men tal pa ra o 
go ver no que es tá ini ci an do. O se nhor 
acre di ta que os ve re a do res es ta rão 
dis pos tos a con tri buir, mes mo os que 
não se jam da ba se ali a da, co mo o pro- 
vá vel pre si den te Os mar Fi lho?

Com os da dos da tran si ção de go ver- 
no, o se nhor já po de ava li ar qual a si- 
tu a ção fi nan cei ra da pre fei tu ra de São 
Luís ho je?

BRAIDE REAFIRMA HARMONIA ENTRE PODERES  E RELAÇÃO COM CÂMARA MUNICIPAL

To dos nós fo mos elei tos pa ra go- 
ver nar pa ra to da a ci da de de São Luís. 
Além dis so, eu e o ve re a dor Os mar Fi- 
lho es ti ve mos jun tos no se gun do tur- 
no das elei ções. Por is so, te nho cer te- 
za que tra ba lha re mos em har mo nia 

com o Po der Le gis la ti vo.

A tran si ção foi cur ta e com in for-
ma ções pre li mi na res. So men te com a 
pos se dos no vos se cre tá ri os é que te- 
re mos aces so à re al si tu a ção fi nan cei- 
ra da Pre fei tu ra de São Luís.

“Nossa prioridade é reduzir despesas”

EDUARDO BRAIDE AFIRMA TER RESPONSABILIDADE DE CUIDAR DA VIDA DE MAIS DE 1 MILHÃO E 100 MIL PESSOAS DE SÃO LUÍS

Em re la ção a es tru tu ra da Pre fei tu- 
ra de São Luís, Brai de foi bas tan te
cau te lo so com a re al si tu a ção fi nan- 
cei ra, mas pro me teu re a li zar al gu mas
mu dan ças ad mi nis tra ti vas em ór gãos
e se cre ta ri as sem au men tar des pe sas
ou cri ar no vos car gos.

Nos sa pri o ri da de é fa zer um tra ba- 
lho, já des de o iní cio, pa ra re du zir as
des pe sas de cus teio em to das as se- 
cre ta ri as e ór gãos.

Uma das pri mei ras me di das se rá
en ca mi nhar à Câ ma ra Mu ni ci pal, um
pro je to de re for ma ad mi nis tra ti va de
se cre ta ri as e ór gãos. Va mos ex tin guir,
por exem plo, a Se cre ta ria Mu ni ci pal
de Re la ções Par la men ta res, que da rá
lu gar a Se cre ta ria Mu ni ci pal da Pes- 
soa com De fi ci ên cia. E tu do is so, sem
o au men to de des pe sas ou cri a ção de
no vos car gos.

Te nho a res pon sa bi li da de de cui dar
da vi da de mais de 1 mi lhão e 100 mil
pes so as. Por is so, bus ca rei as par ce ri- 
as ne ces sá ri as com o Go ver no do Es- 
ta do, man ten do sem pre a cor di a li da- 
de pa ra o bom de sem pe nho de nos sas
ações.

Sem pre dis se que o bem da ci da de
e das pes so as é a nos sa pri o ri da de. Por
is so, sem pre tra ba lha rei pa ra a vin da
de re cur sos do Go ver no Fe de ral.
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De ca no na Câ ma ra

Jo gan do le ve

Des pe di da

“Fal ta de li de ran ça, fan far ro ni ce, po li ti za -
ção, des pre pa ro”

Fé ri as em for ma

Ao vi vo na TV Ale ma

No ra bo da fi la
Quei ra Deus que o ré veil lon da noi te pas sa da não tra- 

ga pa ra os bra si lei ros uma amar ga res sa ca de in fec ta dos
pe lo co ro na ví rus, cu ja va ci na ção em mas sa ain da pros- 
se gue sem da ta de fi ni ti va. Co mo se fos se o mau agou ro,
na pas sa gem do ano, o mun do viu, apa vo ra do, o re cor de
de mor tes em um só dia: 15,5 mil pes so as. Es pan ta dos, o
Rei no Uni do, União Eu ro peia e Es ta dos Uni dos es tão
nu ma de ses pe ra da cor ri da por va ci nal, co mo úni ca “sal- 
va ção” pa ra os no vos pi cos de con tá gio e mor te que es- 
tão en fren tan do. Na quar ta-fei ra, co mo se na da de mais
es ti ves se ocor ren do com a pan de mia, o pre si den te Jair
Bol so na ro foi à Praia Gran de, no li to ral de São Pau lo, fa- 
zer po lí ti ca exi bin do-se sem más ca ra e fa zen do aglo me- 
ra ção, co mo quem, de for ma in di re ta, fi zes se con vi te a
quem qui ses se des cum prir o fe cha men to da que les es- 
pa ços de la zer pe lo go ver no João Do ria. Na sex ta-fei ra, o
grá fi co da Uni ver si da de John Hop kins, mos tra va o mai- 
or nú me ro de mor tes por Co vid 19 des de que a pan de- 
mia se ini ci ou: 15.518 em um dia. O Rei no Uni do ba teu
re cor de de in fec ções diá ri as: 51 mil, qua se um em ca da
mil bri tâ ni cos ad qui rin do a do en ça em um dia. O NHS,
mai or sis te ma pú bli co de saú de do mun do, es tá en tran- 
do em co lap so, com pa ci en tes sen do aten di do den tro de
am bu lân ci as es ta ci o na das di an te de hos pi tais. Os ale- 
mães re gis tra ram o mai or nú me ro de óbi tos diá ri os,
1.244, o que se ria o mes mo que três mil num úni co dia,
com pa ra do à nos sa po pu la ção. Mas na da do que es tá
ocor ren do no ou tro la do do Oce a no Atlân ti co pa re ce in- 
co mo dar o pre si den te do Bra sil, mai or país da Amé ri ca
La ti na. É cla ro que a pres são por de vo rar to da a pro du- 
ção de va ci nas vai se tor nar ir re sis tí vel. Se rá que al guém
por aqui acha crí vel que a “va ci na de Ox ford”, na ho ra de
des ti nar-se sua pro du ção, vai dar pri o ri da de ao Bra sil
com seus vi zi nhos de bol sos aber tos, que ren do ar re ma- 
tar o que es ti ver dis po ní vel nu ma dis pu ta mun di al, pa- 
gan do até mais? O ca so é tão gra ve que a tal va ci na da
Ox ford foi li be ra da ao to que de cai xa e sem re sul ta dos
com ple tos pa ra apli ca ção no Rei no Uni do, que já so ma
88 mil mor tes. E tu do às pres sas, já es tá na ter cei ra fa se
de imu ni za ção em mas sa. Se Jair Bol so na ro e Edu ar do
Pa zu el lo acham que os f, pois as es pe ran ças. A fi la an da
e es ta mos fi can do ca da vez mais no ra bo de la.

Co mo ve re a dor mais an ti go na Câ ma ra de São Luís,
en tran do no 9º man da to – por tan to o de ca no – ve re a dor
Fran cis co Car va lho (PSL) foi quem pre si diu a elei ção pa- 
ra a es co lha da no va me sa di re to ra. Foi tu do com bi na do
pa ra re e le ger o pe de tis ta Os mar Go mes Fi lho.

O vi ce-go ver na dor Car los Bran dão tem o po der do
car go, que ocu pa com ha bi li da de e ra ro ta len to no jo go
po lí ti co, tan to no con tex to es ta du al quan to nos mu ni cí- 
pi os. No in te ri or, ele tran si ta le ve e sol to sem pro vo car
atri to e, se pos sí vel, ain da se ha bi li ta a apa zi guar.

Usan do o twit ter, o ex-pre fei to Edi val do Ho lan da Jú- 
ni or se des pe diu do car go “com o co ra ção cheio de or gu- 
lho e ale gria”. Foi ter mi na da a mis são da da “por Deus e
os lu do vi cen ses”. Es cre veu ain da ter en tre ga “uma ci da- 
de mais bo ni ta, trans for ma da e me lhor es tru tu ra da do
que era há oi to anos”.

Foi co mo o ge ne ral San tos Cruz es cre veu no Twit ter,
pa ra cri ti car o go ver no Jair Bol so na ro na con du ção da
pan de mia no Bra sil, quan do se apro xi ma va dos 200 mil
óbi tos por Co vid-19, e na da de va ci na ção.

Em ple no do fim do ano, o mi nis tro Gil mar
Men des, do STF, fez um co men tá rio áci do so- 
bre a de ci são da cor te que per mi te à de fe sa do
ex-pre si den te Lu la aces so às men sa gens tro ca- 

das por Ser gio Mo ro e Del tan Dal lag nol, re ve la das pe la
Va za Ja to.

As re ve la ções bom bás ti cas re per cu ti ram no
mun do em 2019, mas o pro ces so so bre o con- 
teú do das es cu tas hac ke a das e di vul ga das pe- 
lo si te In ter r cept Bra sil es tão no STF, que au to- 

ri zou a de fe sa de Lu la aces sá-las. “Se fo ram só
con ver sas de an jos, não mu da na da”, Iro ni zou Gil mar
Men des.

An tes de o ano ter mi nar, o go ver na dor Flá vio
Di no vi si tou o pro lon ga men to da Ave ni da Li- 
to râ nea, par te do com ple xo viá rio mais im- 
por tan te de seu go ver no em São Luís. A ex ten- 

são vai até à Praia do Olho d’Água, que se rá to tal- 
men te re vi go ra da pa ra o tu ris mo.

Nas fé ri as que vai cur tir nos pró xi mos 15 di as, Flá vio
Di no cui da rá tam bém da saú de e vai pro cu rar mei os de
per der qui los, pa ra en trar no ano no vo com mais dis po- 
si ção.

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 da ca pi tal, a par tir das 14h.

São Luís, sábado e domingo, 2 e 3 de janeiro

https://banca.oimparcial.com.br/
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» VI VI EN MEL LO SURUAGY
En ge nhei ra, é pre si den te da Fe de ra ção
Na ci o nal de Ins ta la ção e Ma nu ten ção de
In fra es tru tu ra de Re des de Te le co mu ni -
ca ções e de In for má ti ca (Fe nin fra)

*ANTÔ NIO AU GUS TO RI BEI RO BRAN -
DÃO
*Eco no mis ta. Mem bro Ho no rá rio da ALL
e da ACL. Mem bro Fun da dor da
AMCJSP. Fi li a do à IWA e ao Mo vi men to
ELOS Li te rá ri os.

O amar go pre juí zo da in sen sa tez di plo má ti ca e o 5G

A di plo ma cia bra si lei ra, in de pen den te- 
men te do go ver no e do par ti do no po der, in- 
cluin do o pe río do do re gi me mi li tar, sem pre
se des ta cou por seu ele va do ní vel e res pei to
aos prin cí pi os da to le rân cia, cre do, ide o lo- 
gia, et nia e au to de ter mi na ção das na ções.
Não é sem ra zão que man te mos re la ção
amis to sa e fra ter na com to dos os po vos, re- 
pre sen ta dos, aliás, em nos sa plu ra lis ta so ci- 
e da de, pois sem pre es ti ve mos aber tos a flu- 
xos imi gra tó ri os. É te me rá rio rom per es sa
tra di ção, com dis cur sos e afir ma ções sem
pro va ou fun da men to con tra quais quer paí- 
ses. Tal ati tu de é mais gra ve quan do o al vo é
sim ples men te o mai or par cei ro co mer ci al
do Bra sil, ou se ja, a Chi na, des ti no de 28,1%
de nos sas ex por ta ções em 2019, quan do lhe
ven de mos o equi va len te a US$ 62 bi lhões e
ti ve mos su pe ra vit de US$ 27,6 bi lhões na ba- 
lan ça bi la te ral. O va lor dos em bar ques a Pe- 
quim é du as ve zes mai or do que o re la ti vo ao
do se gun do co lo ca do, os Es ta dos Uni dos,
res pon sá veis por 13,1% do to tal, e su pe ra
tam bém os 16,3% re fe ren tes ao con jun to
dos paí ses da União Eu ro peia.

Em 2020, em meio a uma das mais gra ves
pan de mi as en fren ta das pe la hu ma ni da de, a
Chi na des ta cou-se ain da mais co mo o prin- 
ci pal mer ca do ex ter no do Bra sil. Nos 10 pri- 
mei ros me ses, a so ma de ne gó ci os en tre am- 
bos al can çou US$ 85 bi lhões, sen do US$ 58,4
bi lhões de ex por ta ção e US$ 27,4 bi lhões,
im por ta ção. Ou se ja, US$ 26,6 bi lhões de sal- 
do po si ti vo a nos so fa vor.

Fi ca mui to cla ro que os pre juí zos pa ra a
eco no mia na ci o nal trans cen dem em mui to
à ques tão da im plan ta ção do 5G no Bra sil,
epi cen tro da sur pre sa di plo má ti ca em pau- 
ta. Ob vi a men te, o sig ni fi ca do da Chi na pa ra

o co mér cio ex te ri or bra si lei ro não se rá o fa- 
tor que de ter mi na rá a aqui si ção de sua tec- 
no lo gia. Com pra re mos a que me lhor aten- 
der às nos sas ne ces si da des e pe cu li a ri da des.
Po rém, hi pó te ses sem fun da men to não po- 
dem ex cluir ta ci ta men te o país asiá ti co ou
qual quer ou tro da sau dá vel dis pu ta. Aliás, as
acu sa ções fei tas a Pe quim po dem ter co no- 
ta ção gra ve se um sis te ma de ou tra na ção
aca bar sen do o ven ce dor, ge ran do sus pei ta
de fal ta de isen ção no pro ces so.

En ten di do o ris co des sas in tem pes ti vas
ati tu des pa ra nos sa eco no mia, ca be ava liá-
las, tam bém, sob a óti ca es pe cí fi ca do 5G, re- 
le van te pa ra a re to ma da do cres ci men to, in- 
ser ção mais com pe ti ti va do país no con tex to
glo bal, di gi ta li za ção cres cen te das ati vi da- 
des e in gres so na Quar ta Re vo lu ção In dus tri- 
al. As sim, as de ci sões so bre o te ma de vem
ser pau ta das, ex clu si va men te, pe las van ta- 
gens téc ni co-econô mi cas. Com a no va tec- 
no lo gia, mais pes so as po de rão es tar co nec- 
ta das si mul ta ne a men te, com mai or ve lo ci- 
da de de na ve ga ção em dis po si ti vos mó veis.
As em pre sas ga nha rão no va e efi caz fer ra- 
men ta pa ra im pul si o nar ne gó ci os, re du zir
cus tos e mul ti pli car a pro du ti vi da de. A na ve- 
ga ção na Web se rá até 100 ve zes mais rá pi da.
Po de re mos bai xar fil mes nos ce lu la res em
me nos de três se gun dos. O con su mo de
ener gia se rá me nor e as ba te ri as du ra rão
mui to mais, em sin to nia com os pre cei tos da
eco no mia sus ten tá vel. O 5G re pre sen ta rá
um sal to em di re ção à in te li gên cia ar ti fi ci al,
à in ter net das coi sas, en tre gas de en co men- 
das por dro nes, car ros autô no mos, iden ti fi- 
ca ção fa ci al de cri mi no sos por meio de sen- 
so res em pos tes, ci rur gi as à dis tân cia, au to- 
ma ti za ção do agro ne gó cio, ví de os-cha ma- 
das em 3D, ci da des e ele tro do més ti cos in te- 
li gen tes. De ve rá ge rar ne gó ci os de US$ 11
tri lhões em 2025, con for me es ti ma ti vas da
con sul to ria Mckinsey & Company.

Con tu do, pa ra con tar mos com es ses
avan ços, al guns obs tá cu los pre ci sam ser

ven ci dos. A tec no lo gia é ca ra e a in fra es tru- 
tu ra, dis pen di o sa. Tu do se tor na mais crí ti co
quan do fa la mos da ne ces si da de de ma nu-
ten ção da saú de das em pre sas, aba la das pe-
la cri se pro vo ca da pe la pan de mia da co vid-
19. Em to do o mun do, os dis tin tos mer ca dos
en fren tam com ple xas tur bu lên ci as. Nes se
ce ná rio, tor na-se pre men te re du zir des pe sas
pa ra con ver ter o es cas so vo lu me de ca pi tal
atu al men te dis po ní vel em in ves ti men tos e
ge ra ção de em pre gos, am pli an do a co nec ti- 
vi da de bra si lei ra.

Por tan to, não há ca bi men to nas ale ga-
ções so bre a proi bi ção de pro du tos chi ne ses,
sob jus ti fi ca ti va re fe ren te à se gu ran ça na ci o- 
nal. Es ta pre o cu pa ção de ve ser per ma nen te
e se apli ca a pro du tos e equi pa men tos ad- 
vin dos de quais quer na ções. To dos os for ne-
ce do res, in de pen den te men te da ori gem,
têm com pro va do até o mo men to se rem fiéis
ao pres su pos to da so be ra nia do Bra sil. Se ria
uma fal ta de cri té rio res trin gir a par ti ci pa ção
chi ne sa ou de qual quer ou tro for ne ce dor
por ra zões in fun da das, pois o im pac to se ria
gran de nos cus tos, que au men ta ri am, pre ju- 
di can do to da a eco no mia, num per ni ci o so
efei to em cas ca ta, con si de ran do a imen sa
im por tân cia da in ter net e das te le co mu ni ca-
ções. Mui to mais re le van te e pru den te do
que res trin gir a com pe ti ção é cui dar da qua- 
li da de do sis te ma e bo as prá ti cas e exi gir
equi pa men tos im por ta dos le gal men te e cer-
ti fi ca dos pe la Ana tel. Tam bém são fun da- 
men tais a qua li da de da mão de obra e a ga-
ran tia da se gu ran ça das re des. O Bra sil ne- 
ces si ta, sim, de em pre sas sé ri as, que con ti-
nu em res guar dan do a se gu ran ça na ci o nal e
con tri bu am pa ra a di gi ta li za ção dos pro ces- 
sos. Tais avan ços são de ci si vos pa ra in se rir
nos so país na van guar da do 5G, ao la do das
na ções mais ci vi li za das e de sen vol vi das e de
seus prin ci pais com pe ti do res no co mér cio
in ter na ci o nal. Que pre va le çam a lu ci dez e
isen ção, mar cas his tó ri cas da di plo ma cia
bra si lei ra!

Protagonismo universitário

Nas uni ver si da des dos paí ses de- 
sen vol vi dos é co mum seus for man- 
dos tor na rem-se be ne mé ri tos e per- 
ma ne ce rem vin cu la dos às su as ati vi- 
da des. Pes so al men te, pro fes sor a par- 
tir de 1978 e mes mo apo sen ta do des- 
de 1997, te nho pro cu ra do man ter la- 
ços de ami za de e co la bo ra ção com
rei to res, pro fes so res e alu nos da Uni- 
ver si da de Fe de ral do Ma ra nhão – UF- 
MA, com re sul ta dos es ti mu lan tes.

Na pri mei ra ad mi nis tra ção do pro- 
fes sor Na ta li no Sal ga do à fren te da
UF MA e na mi nha qua li da de de pro- 
fes sor já apo sen ta do, em 2014, con se- 
gui mos al guns pro gres sos nas re la- 
ções in ter na ci o nais até en tão es ta be- 
le ci das: pa les tras e lan ça men to do
meu li vro “Crô ni cas de 400 anos/Ch- 
ro ni ques de 400 ans”, na Uni ver si da- 
de Lu mière, de Lyon-Fran ça, e na Fa- 
cul da de de Eco no mia da Uni ver si da- 
de de Coim bra, em Por tu gal, es trei- 
tan do nos sas re la ções his to ri ca men te
es ta be le ci das.

Na ad mi nis tra ção se guin te da UF- 
MA, co man da da pe la pro fes so ra Nair
Por te la, ape sar da sua boa von ta de e

apoio, não foi pos sí vel dar pros se gui- 
men to à es sas ini ci a ti vas de ma nu ten- 
ção e con quis tas in ter na ci o nais. Meu
se gun do li vro bi lín gue “De sa fi os à te- 
o ria econô mi ca/Chal len ges to the
eco no mic theory” não en con trou re- 
cep ti vi da de ao seu lan ça men to em
vá ri as uni ver si da des ame ri ca nas, tais
co mo Mi chi gan, New Jersey e
Berkeley, ape sar de in ten sos con ta tos
da en tão As ses so ria de As sun tos In- 
ter na ci o nais.

Sou be de pois que, além dos trâ mi- 
tes bu ro crá ti cos e da con ve ni ên cia
por par te dos even tu ais an fi triões, as
re gras atu al men te fi xa das pe lo MEC
exi gi am al gu mas re ci pro ci da des em
ca sos tais.

Ten tei, en tão, ou tros ca mi nhos já
que es se meu li vro “De sa fi os/Chal- 
len ges” tra ta da cri se das hi po te cas,
nos Es ta dos Uni dos, a par tir de 2008 e
que atu al men te ain da re per cu te em
paí ses da Eu ro pa, prin ci pal men te nos
da cha ma da zo na do eu ro.

O com ba te à es se no vo ‘crash’ exi- 
giu ino va ções por par te do Fe de ral Re- 
ser ve, o ban co cen tral ame ri ca no –
FED, se gui do pe lo ban co cen tral eu- 
ro peu – BCE, en tre ou tros, ado tan do
pro ce di men tos não usu ais nem con- 
tem pla dos pe lo te o ria econô mi ca vi- 
gen te e con sa gra da, e atu al men te en- 
si na da nas Uni ver si da des.

Mi nha in ten ção era – e ain da é –

que es sas me di das do FED se jam de-
ba ti das em uni ver si da des ame ri ca- 
nas, os prós e con tras des sa cri se da
‘bo lha’; en tre tan to, co mo ain da não
con se gui, vol tei-me a um pe di do fei to
an te ri or men te pe la rei to ra Nair Por te- 
la, pa ra pro fe rir pa les tra aos pro fes so- 
res e alu nos do De par ta men to de Eco- 
no mia-DE CON.

Ain da pre ten do, de pen den do da
pan de mia, fa zer es sa pa les tra pre sen- 
ci al jun to ao DE CON, ago ra, na se-
gun da ges tão do pro fes sor Na ta li no
Sal ga do à fren te da UF MA, quan do es- 
se as sun to foi re to ma do e es ti mu la do,
por que o que acon te ceu me re ce pes- 
qui sa aca dê mi ca, pa ra po der mos ins-
tru men tar even tu ais mu dan ças nos
cur rí cu los e ter uma ver são pro gra-
má ti ca dos te mas a se rem en si na dos
em te o ria econô mi ca e po lí ti ca mo ne-
tá ria, prin ci pal men te, do ra van te, se
for o ca so.

As sim é que, res pei tan do as li mi ta- 
ções ain da im pos tas pe la Co vid-19,
re sol vi re a li zar a pa les tra, pe di da e
pro me ti da, na for ma vir tu al. Gra vei
uma ‘li ve’ pos ta da no ca nal Youtube,
pa ra co nhe ci men to dos pro fes so res e
alu nos do DE CON-UF MA, su ge rin do
a re a li za ção des sa pes qui sa aca dê mi- 
ca an te ri or men te men ci o na da e igual
pro ce di men to por par te dos eco no- 
mis tas do CO RE CON-Uni ver si tá rio.

FE LI PE COS TA CA MA RÃO
Pro fes sor, Se cre tá rio de Es ta do da Edu ca ção e Rei tor IE MA,
Mem bro Ti tu lar do Fó rum Na ci o nal de Edu ca ção – FNE,
Mem bro da Aca de mia Lu do vi cen se de Le tras e Só cio do Ins -
ti tu to His tó ri co e Ge o grá fi co do Ma ra nhão

Edu ca ção à au ro ra
de 2021

Fin da mos um ano de per das e de inú me ros de sa fi os pa ra a
Edu ca ção, so bre tu do na apren di za gem re mo ta dos nos sos es tu- 
dan tes. Mas é pre ci so no tar que o pe río do de pan de mia da Co vid-
19 – que ain da não aca bou – tam bém re ve lou nos sa ca pa ci da de de
res sig ni fi car con cei tos, mé to dos e pa ra dig mas e, prin ci pal men te,
apon tou que a edu ca ção é o prin ci pal ca mi nho de su pe ra ção des- 
se mal que nos afli ge, no ta da men te, por que a tão es pe ra da va ci na
é oriun da da ci ên cia que, por sua vez, nas ce na edu ca ção.

Na au ro ra de 2021, nos so mai or de sa fio é, sem dú vi da, a re a- 
ber tu ra das es co las com ati vi da des pre sen ci ais, de for ma que pos- 
sam mi ni mi zar as con sequên ci as da in ter rup ção cau sa da pe lo
ano pan dê mi co que pas sou. Re fi ro-me a im pli ca ções di ver sas co- 
mo: de fi ci ên ci as na apren di za gem, eva são es co lar, per da de vín- 
cu lo com a es co la, de si gual da des so ci ais e os im pac tos so ci o e mo- 
ci o nais na co mu ni da de es co lar em ge ral.

Nes ta se ma na, uma das mais con cei tu a das edu ca do ras da atu- 
a li da de e di re to ra do Cen tro de Ex ce lên cia e Ino va ção em Po lí ti cas
Edu ca ci o nais (CEI PE-FGV), Cláu dia Cos tin, ad ver tiu, em sua co- 
lu na, na Fo lha de São Pau lo, que ges to res pú bli cos pre ci sam dar
pri o ri da de má xi ma à edu ca ção, prin ci pal men te na pan de mia e
cha mou a aten ção pa ra a re a ber tu ra das es co las com se gu ran ça.
Cos tin ci ta o do cu men to emi ti do pe la Or ga ni za ção To dos Pe la
Edu ca ção, com 25 re co men da ções pa ra uma vol ta ade qua da às
ati vi da des es co la res pre sen ci ais, o qual apon ta as “sé ri as li mi ta- 
ções do en si no re mo to pa ra cri an ças e ado les cen tes”, os efei tos
ne ga ti vos e a ne ces si da de da ela bo ra ção de um pla no pa ra ate nu- 
ar es ses efei tos, a par tir de uma aná li se “mul ti fa to ri al”.

En tre es sas me di das re co men da das, es tá a ar ti cu la ção com os
ór gãos e au to ri da des de saú de pa ra o re tor no gra du al e se gu ro das
au las pre sen ci ais, tal qual te mos agi do na re de es ta du al de en si no
do Ma ra nhão. Há pou cos di as, re ce be mos um pa re cer téc ni co da
Su pe rin ten dên cia de Vi gi lân cia Sa ni tá ria, re fe ren te à so li ci ta ção
da Se cre ta ria de Es ta do da Edu ca ção, quan to ao re tor no das au las
na re de. Con for me o pa re cer, há pos si bi li da de de re tor no gra du al
de for ma hí bri da, nas uni da des de en si no, se guin do to das as me- 
di das de pre ven ção con tra a pan de mia e pro te ção da co mu ni da de
es co lar.

Ain da em me a dos de 2020, a Se duc, em diá lo go com os di ver- 
sos se to res de edu ca ção e saú de, ela bo rou um pla no de re to ma da
das ati vi da des pre sen ci ais nas es co las. Ca be res sal tar que o do cu- 
men to da Vi gi lân cia Sa ni tá ria Es ta du al, tam bém, ates tou a Por ta- 
ria nº 748/2020, que dis põe so bre as di re tri zes pe da gó gi cas pa ra o
re tor no, com des ta que pa ra os Ar ti gos que tra tam das Me di das de
Bi os se gu ran ça: “[…] to das as di re tri zes men ci o na das en con tram-
se em con for mi da de com as me di das de en fren ta men to da Co vid-
19, es tan do, des ta for ma ho mo lo ga das”, diz. O ór gão sa ni tá rio es- 
ta du al su ge re, ain da, ou tros pon tos, co mo ori en ta ções aos pro fes- 
so res e fun ci o ná ri os quan to aos pro to co los de re tor no às au las em
tem pos de pan de mia, res tri ção de pes so as alhei as à co mu ni da de
es co lar no in te ri or das uni da des de en si no e nor mas quan to ao
uso de más ca ras, dis tan ci a men to e hi gi e ni za ção dos es pa ços. Me- 
di das que aten de re mos com ri gor, con si de ran do a pre mis sa da
se gu ran ça e pro te ção à vi da; in clu si ve, os pro fes so res es ta rão no
gru po pri o ri tá rio pa ra va ci na ção e ha ve rá tes ta gem em es tu dan- 
tes e em 100% dos nos sos do cen tes.

E, em se tra tan do de vi da, é ne ces sá rio fri sar que, em meio à
emer gên cia de va ci nas, em 2021, o Go ver no do Ma ra nhão man- 
tém sua to tal con fi a bi li da de na ci ên cia, na pro du ção e apri mo ra- 
men to das va ci nas, re sul ta do de co nhe ci men tos e sa be res de ho- 
mens e mu lhe res, em to do o mun do, que de di cam o seu me lhor
com es tu dos con tí nu os em bus ca de so lu ções pa ra a hu ma ni da- 
de. Nes se sen ti do, ao pas so em que re cha ça mos qual quer ti po de
po li ti za ção da ci ên cia, es te go ver no re a fir ma seu com pro mis so de
acre di tar na ca pa ci da de de ca da um de nós de se co lo car no lu gar
do ou tro, no es pí ri to hu ma no so li dá rio e re si li en te.

Na edu ca ção, aden tra mos 2021 com a cer te za de que es ta mos
mais for tes e hu ma nos. Di go is so por que, di an te das si tu a ções ad- 
ver sas, ja mais vis tas, até en tão, por to dos nós, se gui mos con fi an- 
do no po der trans for ma dor, co la bo ra ti vo e na ca pa ci da de de su- 
pe rar obs tá cu los, que só a edu ca ção é ca paz de pro por ci o nar.

Quee, nes te ano, não nos fal te o prin ci pal, a fé, co mo bem de fi- 
niu o após to lo Pau lo: “Ora, a fé é a cer te za da qui lo que es pe ra mos
e a pro va das coi sas que não ve mos.” He breus 11:1

São Luís, sábado e domingo, 2 e 3 de janeiro

https://banca.oimparcial.com.br/
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CAR LOS GAS PAR
Pre si den te da AML

POR ALEX BRI TO* 
*Dou tor em De sen vol vi men to. Pro fes sor
As so ci a do do De par ta men to de Eco no -
mia e do Pro gra ma de Pós-gra du a ção
em De sen vol vi men to So ci o e conô mi co
da UF MA. (alex_ bri to@yahoo.com) 

CONCRETIZAR ESPERANÇAS

In te res san te é o nos so ca len dá rio
na pre sen te qua dra. Le va-nos a re fle- 
tir. Pri mei ro vem o Na tal, em que se
cul ti va e pro pa ga a vi vên cia do per- 
dão, do amor ao pró xi mo, e se re pe- 
tem as ce nas de hu mil da de que se ce- 
le bram na re lem bran ça do nas ci men- 
to de Je sus, exem plo pa ra to da a hu- 
ma ni da de. A se guir, vem o Ano No vo e
ne le en tra mos de es pí ri to le ve, re no- 
va dos em com por ta men to exem plar,
o co ra ção cheio de amor, na Es pe ran- 
ça de que te re mos um mun do me lhor.

O po vo mais fer vo ro so que co nhe- 
ço é o bra si lei ro. Não te nho dú vi das,
ha ja vis ta a sua per sis tên cia em acre- 
di tar que di as me lho res vi rão. É is so
que se cha ma Es pe ran ça. O que nin- 
guém sa be ao cer to é co mo e quan do
che ga rão os tais di as ou tem pos me- 
lho res. Até por que es sa no va fa se,
aguar da da de lon go tem po, co mo
qua se to das, de pen de dos po lí ti cos.

De mi nha par te, não te nho na da
con tra os po lí ti cos, até por que sou a
fa vor da po lí ti ca. Acho que so men te
atra vés de la é que se re sol vem os pro- 
ble mas da so ci e da de. Es tá aí a his tó ria
pa ra con fir mar o que di go. Apren di
que a po lí ti ca é a ar te de bem go ver- 
nar. Bas ta apli cá-la cor re ta men te e
não te re mos pro ble ma de qual quer
es pé cie.

Con tu do, so men te os bons po lí ti- 
cos po dem go ver nar bem e so men te
go ver nan do bem te re mos di as me lho- 
res. Con clui-se lo go que a prin ci pal
con di ção é ter mos bons po lí ti cos no
Ma ra nhão e no Bra sil. Uma ques tão a
apre ci ar. Em prin cí pio, gros so mo- 
do,pa re ce que de ve mo sa pe lar pa ra as
ex ce ções.

Pe lo que já foi di to, sem dú vi da to- 
dos nós de pen de mos da clas se po lí ti- 
ca. É ela que ad mi nis tra o país, os es- 
ta dos e os mu ni cí pi os; é ela que le gis la
e o faz a seu bel pra zer; é ela que man- 
da na Jus ti ça, pois go ver nan tes e par- 
la men ta res, iso la da ou con jun ta men- 
te, no mei am boa par te dos que in te- 

gram o Ju di ciá rio.
Em fa ce des sa re a li da de,a nos sa Es- 

pe ran ça re si de ou se as sen ta no com- 
por ta men to dos po lí ti cos. E aí, en tão,
da da a de plo rá vel si tu a ção que atra- 
ves sa o Bra sil, en ten de-se, com fa ci li- 
da de, que te mos si do ví ti mas dos po lí- 
ti cos, dos maus po lí ti cos, me lhor ex- 
pli can do.

Tan to que, am pla men te di vul ga do,
o or ça men to da Re pú bli ca con tem pla
va lo res que dei xam a de se jar pa ra o
aten di men to a al guns se to res da ad- 
mi nis tra ção pú bli ca. À aná li se su per- 
fi ci al, es se re sul ta do de ve-se à bai xa
ar re ca da ção ou ao ex ces so de gas tos.
En tre tan to, ao exa me bem de ta lha do
en ten dem os es pe ci a lis tas que ar re ca- 
dar mais é in tei ra men te im pos sí- 
vel,não há co mo fa zê-lo, sal vo se hou- 
ver au men to im pos tos. Es se ex pe di- 
en te não com por ta, da do que a car ga
tri bu tá ria bra si lei ra é das mais al tas
do mun do.

Res ta, en tão, re du zir as des pe sas. E
é pos sí vel fa zê-lo? Ló gi co que pa ra os
po lí ti cos is so nem lhes pas sa pe la ca- 
be ça. Pre fe rem ver a po pu la ção de sas- 
sis ti da de tu do,do que ter re du zi do
um cen ta vo ape nas do que co lo cam
men sal men te nos in sa ciá veis bol sos.
Avan çam no di nhei ro pú bli co co mo
se lhes per ten ces sem. As cons tan tes
apre en sões fei tas pe las au to ri da des
po li ci ais fe de rais, re pre sen ta das por
mi lhões de re ais em es pé cie, guar da- 
dos em su as ca sas, es con di dos, pa ra
que nin guém sai ba, pro vam o ha bi tu- 
al as sal to ao te sou ro da Re pú bli ca. O
Ma ra nhão não es ca pou des se no ti ciá- 
rio. Es sa é ape nas uma pe que na pro va
da for ma cri mi no sa com que se apro- 
pri am do di nhei ro pú bli co. Ain da ve- 
re mos mais, nes ta ou em ou tra opor- 
tu ni da de.

Pa ra não ir mos mais lon ge, no mo- 
men to, al guém tem ideia de quan to
re al men te ga nha um de pu ta do fe de- 
ral ou um se na dor? Ou mes mo um de- 
pu ta do es ta du al do Ma ra nhão ou um
ve re a dor de São Luís?Con fes so, eu

mes mo não sa be rei res pon der a es sa
per gun ta, mas se ne ces sá rio po de rei
in ves ti gar a fun do. A in da ga ção
“quan to ga nha” po de ser subs ti tuí da
pe la “quan to cus ta” pa ra o país um
po lí ti co des ses? Ho je mes mo eu sou- 
be que um de pu ta do com dois ou três
man da tos,não mais se can di da tan do,
pas sa a re ce ber uma imo ral apo sen ta- 
do ria vi ta lí cia de va lor ex pres si vo.
Cer ta men te al gu mas ve zes mai or que
a mi nha, de R$4.000,00 (qua tro mil re-
ais),pe la mi nha con tri bui ção, du ran te
30 anos con se cu ti vos, so bre 20 sa lá ri- 
os mí ni mos. E ain da lhe é con ce di da a

con de co ra ção de tor nar-se cre dor
de uma sé rie de be ne fí ci os adi ci o nais.
Que ab sur do!En quan to is so, meu di- 
rei to é ir pa ra a in de cen te e hu mi lhan- 
te fi la do SUS.

 
Pois é, bas ta ria que fos sem apli ca- 

dos aos par la men ta res os mes mos cri- 
té ri os com que são tra ta dos os con tri- 
buin tes do INSS. Mais na da, ne nhu-
ma ou tra van ta gem. O di nhei ro que
so bra ria nos co fres pú bli cos da ria pa- 
ra du pli car ou en gor dar bas tan te os
or ça men tos da edu ca ção, da saú de,
da se gu ran ça. Da ria pa ra evi tar mi lha-
res de mor tes de bra si lei ros, ou man-
tê-los em qual quer es pé cie de es co la,
se ja ela de ní vel pri má rio ou su pe ri or,
a tí tu lo gra tui to. Em fa ce ape nas des se
pe que no viés da bo la ça “le gal”, mas
imo ral, que re ce bem, não se sen tem
eles as sas si nos? Quan tos ma tam e
man dam en ter rar to dos os di as?

Não vou ter es pa ço pa ra con ti nu ar,
nes ta crô ni ca, o as sun to que abor dei
des de o iní cio e que pre ten dia de sen-
vol ver. To da via, es pe ro que na nos sa
pró xi ma con ver sa pos sa fa zê-lo, pos to
que a so ci e da de pre ci sa sa ber que o
seu di nhei ro es tá sen do “le gal men te”
sur ru pi a do de seu bol so, de sua saú- 
de, da es co la dos seus fi lhos, de sua
se gu ran ça, do seu con for to pes so al,
do seu pra to de co mi da, de sua ca sa
pró pria.

Pa ra os meus lei to res ima gi ná ri os
de se jo um Fe liz Ano No vo. E que tor- 
nem con cre tas as su as Es pe ran ças.

A ECONOMIA É MEIO, NÃO UM FIM

É sem pre bom lem brar

que a Eco no mia é um

meio pa ra se atin gir um

de ter mi na do fim. Não é,

e não po de ser, um fim

em si mes ma. 

Mas a ex ces si va apre en são com o
cres ci men to do Pro du to In ter no Bru- 
to (PIB) ou com o au men to da in fla- 
ção, são dois gran des exem plos da to- 
tal au sên cia de pre o cu pa ção re pu bli- 
ca na com o des ti no da so ci e da de, por
mais es tra nho e pa ra do xal que is so
pa re ça. Ex pli ca rei a par tir de dois
exem plos. 

O pri mei ro é que o de ba te so bre a
in fla ção no Bra sil pas sou a ser uma
dis cus são so bre mé tri ca, so bre o nú- 
cleo e seus in ter va los. Pas san do-se a
de fi ni-la em fun ção do que ocor re em
tor no da me ta de in fla ção. A par tir daí,
uma in fla ção AL TA se ria aque la que
ul tra pas sa o cen tro da me ta, ig no ran- 
do, com ple ta men te, se es se ní vel pro- 
vo ca ria cho ques ad ver sos so bre a ati- 
vi da de econô mi ca.

No en tan to, pa ra além da mé tri ca
do de ba te so bre in fla ção, é pre ci so
con si de rar qual o pa ta mar em que o
ní vel de pre ço efe ti vo de gra da a efi ci- 
ên cia pro du ti va da eco no mia bra si lei- 
ra. Es sa ques tão não se re sol ve evi tan- 
do que a in fla ção ul tra pas se o in ter va- 
lo su pe ri or da me ta, ou fa zen do-a
con ver gir pa ra o cen tro. As ex pe ri ên- 
ci as das eco no mi as mo der nas, nos

anos 90, in di ca ram, por exem plo, que
os paí ses su por ta ram ta xas de in fla- 
ção de 5% a 20% ao ano, sem com pro- 
me ter sua efi ci ên cia pro du ti va. Tra ba- 
lhos co mo o do Pro fes sor Ro bert Bar- 
ro (Re vi ew of Fe de ral Re ser ve Bank of
St Louis, 1996, vol. 78, nr.3), pro e mi- 
nen te eco no mis ta de fen sor do li vre
mer ca do, su ge riu que uma in fla ção
mo de ra da, de 10% a 20% a.a., tem um
bai xo im pac to ne ga ti vo so bre o cres- 
ci men to econô mi co e que até pró xi- 
mo de 10% a in fla ção não tem ne- 
nhum efei to! 

Há ou tros es tu dos que ele vam o ní- 
vel in fla ci o ná rio que te ria re per cus- 
são so bre o pro du to, pa ra o pa ta mar
de 20% e até mes mo 40% ao ano, co- 
mo é o ca so das pes qui sas de Mi cha el
Bru no e Wil li am Easterly (va le con fe- 
rir os tra ba lhos no si te do FMI).  

A pre o cu pa ção ex ces si va com o ní- 
vel de pre ços, ig no ran do o pon to em
que há, efe ti va men te, com pro me ti- 
men to com a es tru tu ra pro du ti va tem
im pli ca ções que não são tri vi ais. Co- 
mo o im bró glio re cen te e ins trans po- 
ní vel de con ci li ar o te to dos gas tos pú- 
bli cos (Emen da Cons ti tu ci o nal n°
95/2016) e o aten di men to ur gen te das
ne ces si da des im pos tas pe la cri se do
no vo co ro na ví rus, no to can te às po lí- 
ti cas de saú de pú bli ca e de as sis tên cia
so ci al, prin ci pal men te com o fim do
au xí lio emer gen ci al.

Ou tro exem plo im por tan te é a ex- 
pan são do PIB. To me mos o ca so do
Ma ra nhão. En tre 2002 e 2018, nos so
Es ta do cres ceu 3,8% a.a., acu mu lan do
mais de 80% de am pli a ção do pro du- 
to, ocu pan do a 6ª po si ção re la ti va
nes se in di ca dor. Con tu do, quan do
con si de ra mos o es sen ci al, que é a in- 
fluên cia des se flu xo de ri que za anu al
so bre a ca pa ci da de das pes so as mo bi- 
li zar re cur sos, em co man dar bens e
ser vi ços, não con se gui mos ob ser var
aí ne nhu ma re la ção. Sim, é is so mes- 
mo: o enor me flu xo de ri que za pro du- 
zi do anu al men te é in ca paz de mi ti gar
as con di ções (ain da) mi se rá veis em

que vi vem a gran de mai o ria dos ma- 
ra nhen ses.

Se con si de rar mos a ren da do mi ci li- 
ar per cap ta, um bom in di ca dor pa ra
afe rir a ca pa ci da de in di vi du al de mo- 
bi li zar re cur sos, ve re mos que o ca so
do Ma ra nhão ain da é um de sa fio ci vi-
li za tó rio, ape sar do his tó ri co de ele va- 
do cres ci men to econô mi co. 

Em 2012, a me di a na do ren di men to
do mi ci li ar per cap ta re pre sen ta va
ape nas 60% do sa lá rio mí ni mo; pa ta- 
mar que veio cain do até che gar em
2018, cor res pon den do, nes se mo-
men to, a so men te 40% do sa lá rio mí- 
ni mo. Por tan to, há dois anos, me ta de
das pes so as que mo ra vam num mes-
mo do mi cí lio re ce bi am não mais do
que 40% do sa lá rio mí ni mo vi gen te!

É im por tan te lem brar, que a ri que- 
za de uma na ção ou de um es ta do não
se con fun de com a ri que za in di vi du al
dos seus ci da dãos. Uma so ci e da de
que não con se gue go te jar o pro du to
do tra ba lho das pes so as que o fi ze ram
so bre elas mes mas, con tri bui pa ra
con cen tra ção des sa ri que za nas mãos
de pou cos. 

Lo go, a pre o cu pa ção com o PIB não
de ve ria fi car cir cuns cri ta à ta xa do
cres ci men to do pro du to, mas sim de
dis tri bui-lo ou, no me lhor dos ca sos,
de co mo re dis tri bui-lo. Is so pas sa ne- 
ces sa ri a men te por po lí ti cas pú bli cas!
A pro pó si to, a li te ra tu ra es pe ci a li za da
so bre o as sun to não dei xa dú vi das: a
po bre za e a de si gual da de de ren da são
mais sen sí veis às in ter ven ções de po- 
lí ti cas pú bli cas do que ao cres ci men to
econô mi co!

O con tro le da in fla ção só faz sen ti- 
do se im pe dir a des trui ção do po der
de mo bi li zar re cur sos. O cres ci men to
do PIB só im por ta se a ri que za pro du- 
zi da pu der ser dis tri buí da a to dos que
par ti ci pam da so ci e da de, in de pen- 
den te men te de sua efe ti va con tri bui-
ção econô mi ca. Afi nal, a vi da dig na é
um di rei to in vi o lá vel e a Eco no mia
pre ci sa e de ve ser um meio pa ra is so.

HO LÍ DI CE CAN TA NHE DE BAR ROS
Pre si den te elei to da AM MA e-mail: hc bar ros@tj ma.jus.br

AM MA 50 ANOS,
NO VOS TEM POS,
NO VOS DE SA FI OS!

Meu pri mei ro con ta to com a As so ci a ção dos Ma gis tra dos do
Ma ra nhão não foi na da pro mis sor. Afi nal, não fa zia sen ti do que a
en ti da de de re pre sen ta ção da ma gis tra tu ra es ta du al se em pe- 
nhas se em ten tar anu lar um con cur so pa ra no vos juí zes do Es ta- 
do, con cur so es te que eu via ca da vez mais pró xi mo de aca bar e
que me le va ria a con cre ti zar um so nho de es tu dan te: tor nar-me
Juiz de Di rei to. Ao fi nal, o con cur so não foi anu la do. A As so ci a ção
atu ou for te men te pa ra afas tar as sus pei tas de frau de e pa ra que
aque le cer ta me não fos se des mo ra li za do. A lu ta fun ci o nou. En di- 
rei tou o con cur so e re ve lou no tá veis ma gis tra dos pa ra o Es ta do do
Ma ra nhão.

 
Já de pos se da to ga, to mei co nhe ci men to que o cli ma de ten são

en tre Tri bu nal de Jus ti ça e As so ci a ção era an te ri or àque le fa to e
de cor ria, prin ci pal men te, da lu ta da AM MA pa ra que os juí zes de
pri mei ro grau ti ves sem me lho res con di ções de tra ba lho e pa ra
que a mai or ban dei ra da As so ci a ção, na que le mo men to, a re a li za- 
ção do pri mei ro con cur so de ser vi do res do Tri bu nal de Jus ti ça, se
tor nas se re a li da de, o que acon te ceu lo go no meu pri mei ro ano de
Ma gis tra tu ra.

 
As sim eu es ta va sen do apre sen ta do à As so ci a ção dos Ma gis tra- 

dos, en ti da de que pas sei a ad mi rar e a com pre en der sua im por- 
tân cia den tro do Po der Ju di ciá rio. Não se tra ta va ape nas de um
clu be ou de uma as so ci a ção pa ra aten der aos in te res ses cor po ra- 
ti vos dos seus mem bros, ain da que tais ob je ti vos tam bém fi zes- 
sem par te de seu es ta tu to, o que é le gí ti mo, tra tan do-se de uma
en ti da de de clas se. O prin ci pal ob je ti vo da AM MA era o aper fei ço- 
a men to do Po der Ju di ciá rio, com a va lo ri za ção da que les que es ta- 
vam na li nha de fren te da pres ta ção da ju ris di ção: os juí zes de pri- 
mei ro grau. 

Es ta lu ta se tra du zia na me lho ria das con di ções de tra ba lho do
pri mei ro grau; no fim do ne po tis mo; no aper fei ço a men to e trans- 
pa rên cia das pro mo ções e re mo ções; na mai or par ti ci pa ção dos
juí zes nas de li be ra ções do Tri bu nal de Jus ti ça; na lu ta pe las elei- 
ções di re tas; na de fe sa das prer ro ga ti vas dos ma gis tra dos, na atu- 
a li za ção dos sub sí di os; no aper fei ço a men to téc ni co e ci en tí fi co;
na se gu ran ça ins ti tu ci o nal, en tre tan tos ou tros pro pó si tos. Es sa
lu ta pe la cons tru ção de um Ju di ciá rio me lhor, ain da que cor tas se
na pró pria car ne, ani ma va nos sos so nhos e fa zia-nos com pre en- 
der a al ti vez e con tun dên cia dos nos sos lí de res as so ci a ti vos.

 
A AM MA com ple ta 50 anos em 2 de ja nei ro e o so nho de lu tar

por um Ju di ciá rio me lhor e, con se quen te men te, uma so ci e da de
mais jus ta, per ma ne cem vi vos. A tra je tó ria da As so ci a ção é com- 
pos ta de ma gis tra dos que de ram seu san gue, ab di ca ram de pro je- 
tos pes so ais e pre ju di ca ram a pró pria as cen são fun ci o nal em bus- 
ca de um ob je ti vo mai or. So mos ho je her dei ros de ma gis tra dos da
es tir pe de Ra mos Fil guei ras, Pi res da Fon se ca, Etel vi na Ri bei ro,
Bai al Ra mos, So nia Ama ral, Ro nal do Ma ci el, Ger vá sio San tos, Brí- 
gi do La ges, Ân ge lo San tos, en tre tan tos ou tros que com pro me te- 
ram par te de su as vi das por es se ide al e é es ta tra di ção que pre ten- 
de mos hon rar a par tir de ago ra.

 
Os tem pos são ou tros e os de sa fi os mu da ram. O diá lo go en tre

As so ci a ção e Tri bu nal de Jus ti ça nun ca foi tão pro fí cuo co mo é ho- 
je. A nos sa cor te evo luiu e mui to, as sim co mo nos sa As so ci a ção
que, re viu al gu mas de su as con du tas e even tu ais ex ces sos co me ti- 
dos no pas sa do. Nes se con tex to, o CNJ, o diá lo go com a so ci e da de
ci vil e a con so li da ção de uma im pren sa li vre e in de pen den te fo- 
ram gran des ali a dos pa ra o ní vel de es ta bi li da de ins ti tu ci o nal que
atin gi mos.

 
Os en fren ta men tos ain da exis tem e é sau dá vel que as sim se ja.

Tais dis sen sos de cor rem es pe ci al men te dos no vos de sa fi os que se
avi zi nham pa ra a Ma gis tra tu ra nes tes no vos tem pos, em es pe ci al,
o ad ven to das no vas tec no lo gi as e uso da in te li gên cia ar ti fi ci al no
Po der Ju di ciá rio; a re gu la men ta ção das au di ên ci as de cus tó dia e
do juiz de ga ran ti as; a li ber da de de ex pres são dos ma gis tra dos e as
re des so ci ais; o ex ces so de li tí gi os, re per cu tin do na ten são en tre
me tas de pro du ti vi da de e a pres ta ção de uma ju ris di ção de qua li- 
da de; a equa li za ção da for ça de tra ba lho en tre o pri mei ro e o se- 
gun do grau, en tre tan tos ou tros que de cor rem de uma so ci e da de
ca da vez mais com ple xa e que se or ga ni za em re de e cu jos efei tos
in ci dem di re ta men te so bre os juí zes.

 
To da via, o mai or de sa fio da AM MA ain da é o de cons ci en ti zar a

so ci e da de so bre a im por tân cia de pre ser va ção das prer ro ga ti vas
da Ma gis tra tu ra, co mo uma for ma de de fe sa de la pró pria. É por
meio, so bre tu do, da in de pen dên cia ju di ci al que os di rei tos in di vi- 
du ais e co le ti vos são con cre ti za dos e é pos sí vel es ta be le cer um
am bi en te ins ti tu ci o nal de se gu ran ça ju rí di ca que per mi ta avan- 
ços so ci ais, econô mi cos e po lí ti cos, for ta le cen do a pró pria de mo- 
cra cia. Edu ar do Cou tu re cos tu ma va di zer que “no dia em que os
juí zes ti ve rem me do, os ci da dãos não po de rão dor mir tran qui- 
los”. Ou co mo mais re cen te men te cons ta ta do por Levitsky e Zi- 
blatt no li vro Por que as De mo cra ci as Mor rem, o for ta le ci men to
do Po der Ju di ciá rio é uma das sal va guar das ao nas ci men to de re- 
gi mes au to ri tá ri os de go ver no.

 
É, as sim, por meio da AM MA, que os prin ci pais de ba tes que

en vol vem a Ma gis tra tu ra ma ra nhen se se de sen vol vem. Aos juí zes
e de sem bar ga do res é ve da da a ati vi da de po lí ti co-par ti dá ria, de
mo do que o res sen ti men to pe la fal ta de re pre sen ta ti vi da de pa ra
dis cu tir ques tões que nos afe tam di re ta men te, é su pri do exa ta- 
men te pe la AM MA, por ta-voz da Ma gis tra tu ra do Ma ra nhão, que
de tém le gi ti mi da de pa ra di a lo gar com o par la men to e o exe cu ti- 
vo, bem co mo com a so ci e da de ci vil or ga ni za da.

 
É na cer te za das con quis tas do pas sa do e dos de sa fi os que se

avi zi nham, que o mo vi men to as so ci a ti vo vi ve e se gui rá for te co- 
mo nun ca. Pa ra béns à Ma gis tra tu ra e à So ci e da de Ma ra nhen se.
Vi da lon ga à As so ci a ção dos Ma gis tra dos do Ma ra nhão!!

São Luís, sábado e domingo, 2 e 3 de janeiro

https://banca.oimparcial.com.br/
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PA TRÍ CIA CU NHA

Tra ba lhan do de ca sa

Pro te ção

Even tos hí bri dos

Te le me di ci na

En quan to a va ci na não che ga…

Coronavírus

Mudanças que
devem permanecer

O
ano de 2020 se rá ines que cí vel. Sus to, sur pre sa,
me do, per da, pre juí zo, des co nhe ci men to, in- 
cre du li da de, tris te za, de sâ ni mo, an si e da de,
en fim… um tur bi lhão de emo ções. Em meio a

tu do is so, en si na men tos, apren di za dos, mu dan ças, al- 
gu ma coi sa fi cou pa ra a mai o ria das pes so as. Al go que
per ma ne ce rá pa ra sem pre.

A no tí cia que ale gra o mun do (pe lo me nos gran de
par te de le) é que a va ci na con tra o ví rus já é uma re a li da- 
de. No ex te ri or a cor ri da pe la imu ni za ção já co me çou.
No Bra sil, o go ver no não es ti pu lou uma da ta pa ra o iní- 
cio da va ci na ção. Dis se que de ve co me çar após a apro- 
va ção de uma ou mais va ci nas pe la Agên cia Na ci o nal de
Vi gi lân cia Sa ni tá ria. Po rém, ain da não há da ta pa ra a
apro va ção de re gis tro das va ci nas na An vi sa sair.

E quan do a pan de mia pas sar, al guns há bi tos que fo- 
ram cons truí dos e mu dan ças que fo ram im ple men ta das
na vi da das pes so as de vem per ma ne cer. Até por que,
após to da po pu la ção ser va ci na da, ain da de mo ra rá al- 
gum tem po pa ra ter mos da dos con fiá veis ??so bre co mo
se rá a vi da pós-pan de mia. De acor do com es pe ci a lis tas,
a va ci na im pe di rá que a pes soa ado e ça, mas não se sa be
se im pe di rá a in fec ção e trans mis são a ou tra pes soa não
va ci na da.

Is so sig ni fi ca que os mes mos pro to co los pre ven ti vos
que to dos se gui ram ao lon go de 2020 – do dis tan ci a- 
men to fí si co ao uso de más ca ras de pro te ção – ain da de- 
vem ser se gui dos. Além dis so, ou tras mu dan ças que se
ins ta la ram nes te pe río do vi e ram pa ra fi car de vez e,
acre di tem, is so é al go bas tan te po si ti vo. Ve ja a opi nião
de es pe ci a lis tas:

Du ran te a pan de mia, a tec no lo gia per mi tiu que qual- 
quer pes soa que tra ba lha sen ta da atrás de um com pu ta- 
dor pu des se se man ter dis tan te da se de da em pre sa e,
es te no vo for ma to se rá ado ta do per ma nen te men te por
mui tas com pa nhi as. Com es sa mu dan ça, em pre sas po- 
dem re du zir os cus tos de in fra es tru tu ra abrin do mão de
es pa ços fí si cos ou mes mo alu gan do lu ga res me no res,
além de fa zer uma eco no mia con si de rá vel com ener gia
elé tri ca, in ter net, ma nu ten ção e su pri men tos. Já pa ra os
co la bo ra do res, o ho me of fi ce pos si bi li tou, so bre tu do,
qua li da de de vi da sem a exaus ti va jor na da que in cluía
ho ras per di das no trân si to, di mi nui ção de gas tos com
trans por te, ali men ta ção e rou pas e tam bém mai or con- 
vi vên cia com a fa mí lia. “A pan de mia ace le rou a im ple- 
men ta ção de um sis te ma de tra ba lho que le va ria ain da
mui tos anos pa ra ser ado ta do de for ma abran gen te. Ha- 
via mui tas dú vi das so bre a efi ci ên cia do ho me of fi ce e se
as pes so as man te ri am a per for man ce de vi do às dis tra- 
ções de ca sa – de fi lhos à te le vi são – mas pas sa dos no ve
me ses, mui tas em pre sas re la tam que a pro du ti vi da de
per ma ne ceu nos ní veis an te ri o res à pan de mia, ou até
mes mo au men tou. Por tan to, es ta é uma mu dan ça tra zi- 
da pe la pan de mia que, da qui pra fren te, de ve se es ta be- 
le cer e fa zer par te da vi da das pes so as”, ex pli ca o con sul- 
tor em ges tão, go ver nan ça cor po ra ti va e pla ne ja men to
es tra té gi co, Ura nio Bo nol di.

Ha via mui tas dú vi das so bre a

efi ci ên cia do ho me of fi ce e se as

pes so as man te ri am a per for man ce

de vi do às dis tra ções de ca sa – de

fi lhos à te le vi são – mas pas sa dos

no ve me ses, mui tas em pre sas

re la tam que a pro du ti vi da de

per ma ne ceu nos ní veis an te ri o res à

pan de mia, ou até mes mo au men tou

Es pe ci a lis tas vêm afir man do que mes mo que va ci na- 
das, as pes so as ain da po dem car re gar e es pa lhar o ví rus
e, por con ta dis so, o uso de más ca ras e ou tras me di das
de pro te ção, co mo la var as mãos com frequên cia e man- 
ter dis tan ci a men to so ci al, se rão ne ces sá ri as até que a
mai o ria da po pu la ção se ja ino cu la da.

Sen do as sim, pro du tos sur gi dos com a pan de mia
com pro pri e da des an ti bac te ri ci das e an ti vi rais de vem
fa zer par te de nos sas vi das de ma nei ra per ma nen te da- 
qui pra fren te.

Em ques tão de di as, even tos ao vi vo e con fe rên ci as
pla ne ja das com me ses de an te ce dên cia fo ram re pen ti- 
na men te adi a das ou can ce la das. Os even tos vir tu ais se
tor na ram par te da ro ti na e, ra pi da men te, o seg men to te- 
ve que re a pren der a ser efi caz nes te no vo for ma to.

Du ran te es te pe río do, uma das li ções mais im por tan- 
tes que a in dús tria de even tos apren deu foi que, em bo ra
os even tos vir tu ais cer ta men te te nham seus be ne fí ci os,
os even tos ao vi vo sem pre se rão uma par te im por tan te
de qual quer pro gra ma ção de even tos. Sen do as sim, os
even tos hí bri dos – aque les que com bi nam ex pe ri ên ci as
pre sen ci ais e vir tu ais – se rão uma par te es sen ci al na in- 
dús tria de even tos da qui em di an te e se rão res pon sá veis
por uma ver da dei ra trans for ma ção na in te ra ção do pú- 
bli co.

Com a Co vid-19, a me di ci na des pon tou co mo um dos
seg men tos que mais se va le ram da tec no lo gia pa ra as se- 
gu rar que a po pu la ção man ti ves se seus flu xos de con- 
tro le sem com pro me ter ain da mais o sis te ma de saú de.

No iní cio da pan de mia, o Go ver no Fe de ral au to ri zou
que a prá ti ca de con sul tas vir tu ais pu des se ser re a li za da.
Des ta for ma, mui tos ca sos não emer gen ci ais pu de ram
ser tra ta dos sem que os Pron to-So cor ro fi cas sem lo ta- 
dos de ca sos que po di am ser fa cil men te ori en ta dos à
dis tân cia com o de vi do su por te es pe ci a li za do. 

Pas sa do es te mo men to crí ti co, es te avan ço apoi a do
por re cur sos tec no ló gi cos que fa zem par te do dia a dia
das pes so as, per mi ti rá fe char to do o ci clo do aten di- 
men to: do te le di ag nós ti co ao acom pa nha men to con tí- 
nuo do pa ci en te, fa ci li tan do o pro ces so, sal van do mais
vi das e ga ran tin do que um nú me ro mui to mai or de pes- 
so as te nha aces so à de vi da opi nião mé di ca ao al can ce
de um cli que.

O go ver no de São Pau lo afir mou que a va ci na ção de ve
co me çar em 25 de ja nei ro, a ex pec ta ti va é de que o Ins ti- 
tu to Bu tan tan en vie o pe di do de re gis tro da Co ro na vac
(que se rá usa da no Es ta do) em bre ve.

No Ma ra nhão, a va ci na ção tem a anuên cia do Su pre- 
mo Tri bu nal Fe de ral (STF), que au to ri zou o es ta do a
com prar va ci nas apro va das pe la An vi sa ou que te nham
si do re gis tra das e li be ra das por uma das qua tro au to ri- 
da des sa ni tá ri as ci ta das em lei fe de ral as si na da em fe ve- 
rei ro pas sa do: dos Es ta dos Uni dos, da União Eu ro peia,
da Chi na ou do Ja pão.

De acor do com a de ci são do Su pre mo, o es ta do po de- 
rá uti li zar va ci nas au to ri za das pe las agên ci as re gu la tó ri- 
as de ou tros paí ses ca so a An vi sa, em 72 ho ras, não ex pe- 
dir a li be ra ção pa ra sua apli ca ção. O mi nis tro tam bém
au to ri zou a apli ca ção de va ci nas que te nham si do apro- 
va das em ca rá ter emer gen ci al.

Em bo ra se ja in cer to o iní cio da va ci na ção no país,
ago ra as pes so as já con se guem vis lum brar uma luz no
fim do tú nel, mas, é im por tan te re for çar que o co ro na ví- 
rus se gue in fec tan do mi lha res de pes so as por dia e ti- 
ran do cen te nas de vi das Bra sil afo ra. 

Não dá pa ra agir co mo se a do en ça não fos se mais
uma ame a ça, pois, o con si de rá vel au men to do nú me ro
de ca sos no país e o sur gi men to de uma se gun da on da
de con tá gio na Eu ro pa nos mos tram jus ta men te o con- 
trá rio.

São Luís, sábado e domingo, 2 e 3 de janeiro

https://banca.oimparcial.com.br/
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David “The Camelot”: 
ousar é sair da zona de conforto
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Exemplo de Protagonista da Paixão: conheça lições do camelô que se tornou 
palestrante internacional e que podem te auxiliar nos projetos de 2021

Arriscar exige coragem. É preciso deixar 
de lado velhos padrões de comportamento, 
inclusive aqueles que te jogam para uma po-
sição de vítima, para que novas coisas acon-
teçam. Ah, e isso exige esforço e exercício 
diário viu? É necessário deixar que as boas 
ideias venham, mas quando elas chegam, elas 
precisam te encontrar trabalhando em no-
vos projetos.

Essa reflexão veio do David Portes, o “Da-
vid The Camelot”. Foi com base nessa fala, de 
quem começou uma história de sucesso com 
uma banca de camelô revendendo mariola, 
e tornou-se uma das maiores referências em 
empreendedorismo, que ele me provocou a 
pensar onde estão e estarão nossas energias 
de trabalho nos próximos anos. David, que já 
viajou o mundo dando palestras sobre mu-
dança de mindset empreendedor, é conheci-
do pela sua persistência e, por refletir sobre 
o poder do conhecimento e da importância 
de sair da zona de conforto para que proje-
tos e negócios tenham sucesso.

Abaixo, algumas linhas desta reflexão:

Você não precisa “cortar cana” a 
vida inteira

David começou sua história de sucesso 
mudando de estado e de perspectiva de tra-
balho. Morando no Rio de Janeiro e após a 
avassaladora crise econômica vivida pelo país 
em 1980, foi morar na favela da Rocinha, onde 
tudo começou. Investiu uma pequena quan-
tia destinada à compra de medicamento na 
aquisição de um pacote de mariola, onde co-
meçou a mudança da sua vida. Ele descobriu 
o fluxo de venda e distribuição de alimentos 
pelas imediações e então, tornou-se um re-
vendedor de mariola, calculando os custos 
de aquisição, venda e entrega do produto. 
Para ele, a ideia de empreender par-
tiu do desejo de multiplicar o valor 
que tinha em mãos, e para isso 
precisou estudar os proces-

sos e possibilidades de colocação de um produto 
no mercado, o que incluiu caminhar pela cidade 
observando os hábitos de consumo das pessoas, 
seus “potenciais clientes”.

Ousadia, atitude e visão 
empreendedora

A situação do mercado pode até não parecer ser 
favorável. Mas se você tem noção exata do quanto 
investe e quando pode ganhar com o retorno do 
investimento, os riscos de perdas são menores. 
Para ele, o empreendedor precisa ter noção clara 
do que é capital investido e capital de giro. Para ver

mudanças e crescimento, é necessária uma 
pesquisa de mercado, buscando sempre agregar 
valor ao produto, não importando o tamanho do 
seu negócio.

De olho nas tendências

Banca virtual em 1980? Ao observar o desejo e 
a necessidade das pessoas em adquirir e receber 
produtos em casa, David, que já tinha uma banca 
de jornal, buscou diferenciar o seu negócio. Criou 
dentro da banca um “mezanino diet”, grande des-
coberta dos estudos da nutrição na década e que 
se tornou a “vedete” dos clientes. Passou a fazer 
entregas não só de jornais e revistas, mas de ba-
las, doces e chicletes, que chegavam na porta do 
cliente após pedido por telefone. “Eu não sabia 
o que fazer, mas eu tinha em mente que queria 
vender”, explicou.

Cliente que fideliza, indica

Atualmente essa é uma das principais 
discussões do empresariado: como fi-
delizar cliente. Para David, um clien-
te satisfeito trabalha por você e com 
você. E o resultado dessa parceria não 
se substitui por quaisquer outras téc-
nicas de divulgação.

Sonho e resiliência

A jornada do sucesso inclui sair da zona de conforto. 
Para David, acomodar-se com aquilo que já se pratica, im-
possibilita a abertura a novas ideias e projetos, para isso, o 
empreendor não pode perder seu propósito de vida. Atitu-
de muda tudo, não basta sonhar. “Sonho é para a noite. Du-
rante o dia é necessário acordar, definir metas, traçar obje-
tivos, ousar, tirar do papel e colocar em prática”, afirmou.

Faça o dinheiro trabalhar por você

Para David, o melhor investimento é aquele em conhe-
cimento. Para ele, acompanhar tendências, ler bons livros, 
jornais e acompanhar conteúdo de qualidade é investimen-
to, portanto, são indispensáveis para quem deseja ter su-
cesso no mundo dos negócios.

“Meta sem leitura, sem informação, não leva a lugar ne-
nhum. Quanto mais conhecimento você tem, mais longe 
você vai”.

E você, já pensou sobre isso? O que vai fazer de novo em 
2021? Deixo para finalizar, uma fala importante do David: 
Fazer sempre a mesma coisa, te trará os mesmos resultados.

Acesse vídeos, podcasts e outros artigos em http://mar-
celo.pimenta.com.br
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Imunização que integra o calendário regular, pode ser feita de segunda à sexta-feira, de
8h às 17h, em 24 unidades de saúde da capital maranhense

On de en con trar a va ci na

In ves ti men to

SAÚDE

Vacina BCG é liberada
pela rede municipal

A
Pre fei tu ra de São Luís am pli- 
ou a ofer ta de do ses da va ci na
BCG, que pre vi ne con tra a tu- 
ber cu lo se. A imu ni za ção in- 

te gra o ca len dá rio de ro ti na de va ci na- 
ção. Em di as úteis da se ma na, sem pre
de se gun da a sex ta-fei ra, a po pu la ção
po de en con trar os ser vi ços nos ho rá- 
ri os de 8h às 17h em 24 uni da des. A
ofer ta da va ci na BCG se gue à ori en ta- 
ção do Mi nis té rio da Saú de (MS). A
ex pan são dos ser vi ços é, tam bém,
uma com pen sa ção de vi do ao pe río do
ne ces sá rio de sus pen são das ati vi da- 
des em pos tos de saú de de vi do às re- 
gras sa ni tá ri as es ta be le ci das con tra o
co ro na ví rus (Co vid-19).

A BCG, em con jun to com a he pa ti te
B, são as pri mei ras va ci nas in di ca das
pa ra o re cém-nas ci do. Ela pro te ge
con tra as for mas gra ves da tu ber cu lo- 
se, uma do en ça in fec to con ta gi o sa e
com gran de in ci dên cia no país.

Se gun da-fei ra
– APAE (das 8h ao meio-dia)
En de re ço: Ave ni da Ca se mi ro Jú ni- 

or, Ou tei ro da Cruz.
– Cen tro de Saú de João de Deus
En de re ço: Rua Gar dê nia Gon çal- 

ves, sem nú me ro, João de Deus.
– Cen tro de Saú de Que bra Po te
En de re ço: Pra ça Ma ria Do min gas

Li ma, sem nú me ro, Que bra Po te.
– Cen tro de Saú de Olím pi ca II
En de re ço: Rua 16, Qua dra 82, Blo co

C. Ci da de Olím pi ca.
– Ma ter ni da de de Al ta Com ple xi da- 

de do MA
En de re ço:Av. Jerô ni mo de Al bu- 

quer que, S/N – COHAB Anil I

Ter ça-fei ra
– Uni da de Es co lar Fre de ri co Cha- 

ves
En de re ço: Rua Antô nio Re go, sem

nú me ro, São Fran cis co
– Cen tro de Saú de Clo do mir Pi- 

nhei ro Cos ta
En de re ço: Rua Pa les ti na, sem nú- 

me ro, An jo da Guar da.
– Cen tro de Saú de San ta Bár ba ra
En de re ço: Rua Prin ci pal, nº 80,

San ta Bar ba ra.
– Ma ter ni da de de Al ta Com ple xi da- 

de do MA
En de re ço: Av. Jerô ni mo de Al bu- 

quer que, S/N – COHAB Anil I
– Uni da de Mis ta do Co ro a di nho
En de re ço: Rua da Vi tó ria, Vi la Con- 

cei ção (Co ro a di nho).
– CEM Ci da de Ope rá ria
En de re ço: Ave ni da Prin ci pal sem

nú me ro, Ci da de Ope rá ria.
– Uni da de Mis ta Ita qui-Ba can ga
En de re ço: Ave ni da dos Por tu gue- 

ses, sem nú me ro, Vi la Isa bel.
– Ma ter ni da de de Al ta Com ple xi da- 

de do MA
En de re ço:Av. Jerô ni mo de Al bu- 

quer que, S/N – COHAB Anil I
Quar ta-fei ra
– Cen tro de Saú de Pau lo Ra mos
En de re ço: Tra ves sa Mon tei ro, n

181, Cen tro.
– Cen tro de Saú de Cohab Anil
En de re ço: Ave ni da 4, sem nú me ro,

Cohab Anil 4.
– Cen tro de Saú de Fá ti ma
En de re ço: Rua Ade mar de Bar ros,

sem nú me ro, Bair ro de Fá ti ma
– Cen tro de Saú de Ri ba mar Fra zão
En de re ço: Rua Tan cre do Ne ves,

sem nú me ro, Vi la No va Re pú bli ca

– Ma ter ni da de de Al ta Com ple xi da- 
de do MA

En de re ço:Av. Jerô ni mo de Al bu- 
quer que, S/N – COHAB Anil I

Quin ta-fei ra
– Cen tro de Saú de Vi la Em bra tel
En de re ço: Rua 14, sem nú me ro, Vi-

la Em bra tel.
– Uni da de Mis ta São Ber nar do
En de re ço: Rua São Ber nar do, sem

nú me ro, São Ber nar do.
– Cen tro de Saú de Vi la Ita mar
En de re ço: Rua do Fio, sem nú me ro,

Vi la Ita mar.
– Cen tro de Saú de Clo do mir P. Cos-

ta
En de re ço: Ave ni da Prin ci pal, sem

nú me ro, An jo da Guar da.
– Cen tro de Saú de Tu ru
En de re ço: Av 07 – Con jun to Ha bi ta- 

ci o nal Tu ru
– Ma ter ni da de de Al ta Com ple xi da- 

de do MA
En de re ço:Av. Jerô ni mo de Al bu- 

quer que, S/N – COHAB Anil I
Sex ta-fei ra
– Cen tro de Saú de Fá ti ma
En de re ço: Rua Ade mar de Bar ros,

sem nú me ro, Bair ro de Fá ti ma.
– Cen tro de Saú de Vi la Ita mar
En de re ço: Rua do Fio, sem nú me ro,

Vi la Ita mar.
– Cen tro de Saú de Cohab Anil
En de re ço: Ave ni da 4, sem nú me ro,

Cohab Anil 4.
– Cen tro de Saú de Thal les Ri bei ro
En de re ço: Pra ça Nª Srª Con cei ção,

sem nú me ro, Vi la Es pe ran ça
– Ma ter ni da de de Al ta Com ple xi da- 

de do MA
En de re ço:Av. Jerô ni mo de Al bu- 

quer que, S/N – COHAB Anil I

LENÇÓIS MARANHENSES

Investimentos elevam potencial turístico para Atins
Os Len çóis Ma ra nhen ses es tão em

al ta! A re gião tem atraí do mui ta gen te.
O par que pos sui cer ca de 155 mil hec- 
ta res, abri gan do ecos sis te mas di ver- 
sos, en tre du nas e la go as pa ra di sía cas.
São cer ca de 2.000 ha bi tan tes, den tre
na ti vos, pe que nos em pre sá ri os da
gas tro no mia e ho te la ria, além de ser
um lo cal de gran de ro ta ti vi da de tu rís- 
ti ca. É nes sa re gião, que es tá lo ca li za- 
do o fa mo so vi la re jo de pes ca do res
Atins, que ga nhou no to ri e da de de vi- 
do ao seu po ten ci al tu rís ti co e be le zas
na tu rais. Si tu a do há cer ca de 22Km de
Bar rei ri nhas, vi rou o des ti no pa ra pra- 
ti can tes de es por te, aman tes da na tu- 
re za e pes so as que bus cam tran qui li- 
da de e sos se go.

Mui tas co mu ni da des mais iso la- 
das, den tro da re gião dos len çóis,
aguar dam a che ga da da ener gia elé tri- 
ca em su as ca sas. E o pro je to Lu zes
nos Len çóis, vai le var ener gia até fe ve- 
rei ro de 2021, e mar ca rá o fim da es pe- 
ra de mui tos anos.

O aces so à ener gia le va dig ni da de
ao pos si bi li tar a es ses mo ra do res da
re gião dos Len çóis que aces sem bens
e ser vi ços que de pen dem de ener gia e
a mui tos es ti mu la rá per ma ne cer on- 
de nas ce ram, uma vez que mui ta gen- 
te aca ba mi gran do pa ra os gran des
cen tros em bus ca de me lho res opor- 
tu ni da des. Além das co mu ni da des,
se rão ener gi za dos tam bém res tau ran- 

tes fa mo sos, que são in ter na ci o nal- 
men te co nhe ci dos pe la cu li ná ria ex- 
tra or di ná ria, e tam bém pon tos de
gran de mo vi men ta ção tu rís ti ca co mo
Vas sou ras. Com is so, for ta le cen do
tam bém o tu ris mo lo cal.

Do na Ma ria Fer rei ra, mo ra do ra do
po vo a do Pon ta do Man gue, tem si do
pro ta go nis ta des se pro je to da Equa to- 
ri al Ma ra nhão, ela foi a pri mei ra a re- 
ce ber a ener gia nes te fim de ano e afir- 
ma que nun ca per deu a es pe ran ça e é
um so nho que se re a li za “eu te nho a
gran de sa tis fa ção, e eu es tou mui to fe- 
liz, mas mui to mes mo, por que es tou
re ce ben do es sa gran de ma ra vi lha, a
ener gia que é um so nho de 30 anos
que ho je foi re a li za do e es pe ro em
Deus que ago ra nós va mos vi ver uma
vi da me lhor, mais fe liz, va mos ter nos- 
sa ge la dei ra pa ra bo tar o nos so co mer
pa ra a gen te jan tar uma coi sa mais le- 
ve, fres qui nha”, fi na li za emo ci o na da.

O pro je to da obra de uni ver sa li za- 
ção de re de, con ta com sis te ma de ge- 
ra ção 100% sus ten tá vel de fon te fo to- 
vol tai ca (ener gia so lar), sem emis são
de po lu en tes, be ne fi ci an do mais de
140 fa mí li as em 6 po vo a dos: Can to do
Atins, Pon ta do Man gue; Ma ta Fo me;
Bai xa Gran de; Quei ma da dos Bri tos e
Pon ta Ver de (San to Ama ro). A pre vi- 
são é que as li ga ções se jam to das re a- 
li za das até o fi nal do mês de fe ve rei ro
de 2021. As co mu ni da des: Tu cuns,
Mi rin zal, San to Antô nio, Tra ta da de
Bai xo, Achuí, Ja naú ba, Bai xa da On ça,

Bra ci nho, Tra ta da de Ci ma, Bu ri ti
Ama re lo, Bu ri ti zal e Ce dro tam bém
re ce be rão re de elé tri ca, es tas por
meio con ven ci o nal (re de aé rea) com
pos tes de fi bra pa ra se ade quar ao ter-
re no are no so.

Com in ves ti men to de mais de R$ 3
mi lhões, a obra uti li za rá o Sis te ma In-
di vi du al de Ge ra ção de Ener gia Elé tri- 
ca com Fon te In ter mi ten te – SIG FI e
ca pa ci da de pa ra aten der re si dên ci as,
es co la, pos to de saú de e em pre en di-
men tos da re gião. Jun to com a ele tri-
ci da de le va-se tam bém mais qua li da- 
de de vi da pa ra es sas pes so as. Além
dis so, es sas co mu ni da des e pe que nos
em pre sá ri os pre ci sam uti li zar ge ra do-
res a óleo di e sel e/ou que ro se ne pa ra
con se guir pro du zir ener gia elé tri ca,
sen do con ta bi li za da uma mé dia 300
li tros de óleo di e sel por mês pa ra
man ter um res tau ran te em fun ci o na- 
men to.

Além do pro je to de uni ver sa li za ção
de re de, a Equa to ri al Ma ra nhão tam- 
bém ini ci ou a cons tru ção da no va Su- 
bes ta ção Len çóis, que be ne fi ci a rá
mais de 60 mil pes so as com uma
ener gia elé tri ca de mais qua li da de. A
obra de ve ser con cluí da em bre ve e es-
tá lo ca li za da às mar gens da BR-402 no
mu ni cí pio de Hum ber to de Cam pos.
Com a no va su bes ta ção, tam bém es tá
sen do cons truí da uma no va re de de
dis tri bui ção, com 68 km de ex ten são,
que in ter li ga rá as su bes ta ções Ur ba no
San tos e Len çóis. A su bes ta ção pos si-
bi li ta rá uma mai or qua li da de da ener-
gia elé tri ca pa ra os mu ni cí pi os de
Hum ber to de Cam pos, San to Ama ro,
Mor ros e Pri mei ra Cruz.

Es ses in ves ti men tos irão con tri buir
com o de sen vol vi men to da re gião dos
Len çóis Ma ra nhen ses, pro por ci o nan- 
do mais cres ci men to pa ra a in dús tria,
co mér cio e tu ris mo no Es ta do, le van- 
do me lho ria na qua li da de de vi da de
mui tas fa mí li as.

Es tu do mos tra que si na li za ção nas ro do vi -
as bra si lei ras avan çou, mas es bar ra na
fal ta de in ves ti men tos

Pro ble mas de fis ca li za ção e de exe cu ção

Có di go de Trân si to Bra si lei ro-CTB

Mi nis té rio da saú de
di vul gou o nú me ro
de mor tes no trân si to
no Bra sil em 2019: a
tra gé dia con ti nua

Fo ram di vul ga dos pe lo Mi nis té rio da Saú de, os nú- 
me ros ofi ci ais de mor tes por aci den tes de trân si to no
Bra sil em 2019. 

Se gun do os da dos, mor re ram 31.945 pes so as em de- 
cor rên cia do trân si to bra si lei ro. O nú me ro é cer ca de 2%
me nor que o re gis tra do em 2018, ano em que fo ram re- 
gis tra dos 32.655 óbi tos.

Per fil das ví ti mas
Con for me os da dos do Mi nis té rio da Saú de, os mo to- 

ci clis tas fo ram os que mais per de ram a vi da nas vi as e
ro do vi as do Bra sil. 

Fo ram 11.435 mor tos nes sa con di ção. Em se gui da es- 
tão os ocu pan tes de au to mó veis (7.282) e os pe des tres
(6.018). A fai xa etá ria mais vul ne rá vel, se gun do os da- 
dos, es tá en tre 20 e 29 anos.

Fon te: por tal do tran si to.com.br

A CNT (Con fe de ra ção Na ci o nal do Trans por te) lan- 
çou, no mês pas sa do, o es tu do Trans por te Ro do viá rio –
Si na li za ção. 

A pu bli ca ção ca rac te ri za a si na li za ção das ro do vi as
bra si lei ras, des ta can do as su as con di ções e os as pec tos
de pa dro ni za ção. 

Apre sen ta a evo lu ção das con di ções da si na li za ção
viá ria no Bra sil, com da dos e in for ma ções da Pes qui sa
CNT de Ro do vi as, e os re la ci o na à im plan ta ção de pro- 
gra mas de ma nu ten ção e me lho ria des sa va riá vel em ro- 
do vi as fe de rais. O es tu do tam bém traz re co men da ções
pa ra o apri mo ra men to do seu de sem pe nho.

De acor do com a pu bli ca ção, ao lon go da vi gên cia do
BR-Le gal – Pro gra ma Na ci o nal de Se gu ran ça e Si na li za- 
ção Ro do viá ria, hou ve ní ti dos avan ços na ava li a ção ge- 
ral da si na li za ção nas ro do vi as fe de rais pú bli cas.

O pro gra ma tam bém ino vou na for ma de li ci tar, na
atri bui ção de res pon sa bi li da des às con tra ta das e na me- 
to do lo gia das so lu ções a se rem em pre ga das. Ca be res- 
sal tar, po rém, que há ain da tre chos de ro do vi as em con- 
di ções ina de qua das de si na li za ção e que ofe re cem ris- 
cos aos usuá ri os.

Pa ra o pre si den te da CNT, Van der Cos ta, as con di ções
da in fra es tru tu ra das ro do vi as têm re la ção di re ta com a
se gu ran ça.

“Re co nhe ce mos que, nos úl ti mos anos, hou ve avan- 
ços com o BR-Le gal, mas ain da há mui to o que fa zer.
Pre ci sa mos de mais in ves ti men tos, mais fis ca li za ção e
pro je tos e con tra tos mais bem es tru tu ra dos pa ra que
nos sas ro do vi as te nham seus ní veis de qua li da de apri- 
mo ra dos.”

O es tu do da CNT ve ri fi cou que, ape sar de a União ter
in ves ti do no BR-Le gal va lo res su pe ri o res aos dos pro- 
gra mas que o an te ce de ram, os mon tan tes exe cu ta dos
re pre sen ta ram ape nas 63% do pre vis to.

O es tu do, ain da, com pi lou acha dos de au di to ri as ao
pro gra ma BR-Le gal re a li za das pe lo Tri bu nal de Con tas
da União (TCU) e pe la Con tro la do ria-Ge ral da União
(CGU). 

Os re la tó ri os des ses ór gãos in di cam que, em al guns
ca sos, não fo ram con tra ta das em pre sas pa ra re a li zar
ser vi ços de su per vi são e ge ren ci a men to do pro gra- 
ma. Tam bém há ca rên cia de pes so al e de equi pa men tos
pa ra re a li zar ser vi ços de fis ca li za ção.

Fon te: por tal do tran si to.com.br

(Lei nº 9.503/97)
Art. 72. To do ci da dão ou en ti da de ci vil tem o di rei to

de so li ci tar, por es cri to, aos ór gãos ou en ti da des do Sis- 
te ma Na ci o nal de Trân si to, si na li za ção, fis ca li za ção e
im plan ta ção de equi pa men tos de se gu ran ça, bem co mo
su ge rir al te ra ções em nor mas, le gis la ção e ou tros as sun- 
tos per ti nen tes a es te Có di go.

Art. 73. Os ór gãos ou en ti da des per ten cen tes ao Sis te- 
ma Na ci o nal de Trân si to têm o de ver de ana li sar as so li- 
ci ta ções e res pon der, por es cri to, den tro de pra zos mí ni- 
mos, so bre a pos si bi li da de ou não de aten di men to, es- 
cla re cen do ou jus ti fi can do a aná li se efe tu a da, e, se per- 
ti nen te, in for man do ao so li ci tan te quan do tal even to
ocor re rá.

Pa rá gra fo úni co. As cam pa nhas de trân si to de vem es- 
cla re cer quais as atri bui ções dos ór gãos e en ti da des per- 
ten cen tes ao Sis te ma Na ci o nal de Trân si to e co mo pro- 
ce der a tais so li ci ta ções.
  Fa ça a sua par te pe lo trân si to se gu ro: se ja obe di en te às
Leis do Trân si to.

Fa ce bo ok e Ins ta gram:Cam pa nha SOS VI DA Twit- 
ter:@va lo ri za ca o vi da                                               E-mail:va lo ri za- 
ca o a a vi da@gmail.com                            Fo nes:(98)98114-
3707(VI VO-What sapp)

São Luís, sábado e domingo, 2 e 3 de janeiro
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Imunização que integra o calendário regular, pode ser feita de segunda à sexta-feira, de
8h às 17h, em 24 unidades de saúde da capital maranhense

On de en con trar a va ci na

In ves ti men to

SAÚDE

Vacina BCG é liberada
pela rede municipal

A
Pre fei tu ra de São Luís am pli- 
ou a ofer ta de do ses da va ci na
BCG, que pre vi ne con tra a tu- 
ber cu lo se. A imu ni za ção in- 

te gra o ca len dá rio de ro ti na de va ci na- 
ção. Em di as úteis da se ma na, sem pre
de se gun da a sex ta-fei ra, a po pu la ção
po de en con trar os ser vi ços nos ho rá- 
ri os de 8h às 17h em 24 uni da des. A
ofer ta da va ci na BCG se gue à ori en ta- 
ção do Mi nis té rio da Saú de (MS). A
ex pan são dos ser vi ços é, tam bém,
uma com pen sa ção de vi do ao pe río do
ne ces sá rio de sus pen são das ati vi da- 
des em pos tos de saú de de vi do às re- 
gras sa ni tá ri as es ta be le ci das con tra o
co ro na ví rus (Co vid-19).

A BCG, em con jun to com a he pa ti te
B, são as pri mei ras va ci nas in di ca das
pa ra o re cém-nas ci do. Ela pro te ge
con tra as for mas gra ves da tu ber cu lo- 
se, uma do en ça in fec to con ta gi o sa e
com gran de in ci dên cia no país.

Se gun da-fei ra
– APAE (das 8h ao meio-dia)
En de re ço: Ave ni da Ca se mi ro Jú ni- 

or, Ou tei ro da Cruz.
– Cen tro de Saú de João de Deus
En de re ço: Rua Gar dê nia Gon çal- 

ves, sem nú me ro, João de Deus.
– Cen tro de Saú de Que bra Po te
En de re ço: Pra ça Ma ria Do min gas

Li ma, sem nú me ro, Que bra Po te.
– Cen tro de Saú de Olím pi ca II
En de re ço: Rua 16, Qua dra 82, Blo co

C. Ci da de Olím pi ca.
– Ma ter ni da de de Al ta Com ple xi da- 

de do MA
En de re ço:Av. Jerô ni mo de Al bu- 

quer que, S/N – COHAB Anil I

Ter ça-fei ra
– Uni da de Es co lar Fre de ri co Cha- 

ves
En de re ço: Rua Antô nio Re go, sem

nú me ro, São Fran cis co
– Cen tro de Saú de Clo do mir Pi- 

nhei ro Cos ta
En de re ço: Rua Pa les ti na, sem nú- 

me ro, An jo da Guar da.
– Cen tro de Saú de San ta Bár ba ra
En de re ço: Rua Prin ci pal, nº 80,

San ta Bar ba ra.
– Ma ter ni da de de Al ta Com ple xi da- 

de do MA
En de re ço: Av. Jerô ni mo de Al bu- 

quer que, S/N – COHAB Anil I
– Uni da de Mis ta do Co ro a di nho
En de re ço: Rua da Vi tó ria, Vi la Con- 

cei ção (Co ro a di nho).
– CEM Ci da de Ope rá ria
En de re ço: Ave ni da Prin ci pal sem

nú me ro, Ci da de Ope rá ria.
– Uni da de Mis ta Ita qui-Ba can ga
En de re ço: Ave ni da dos Por tu gue- 

ses, sem nú me ro, Vi la Isa bel.
– Ma ter ni da de de Al ta Com ple xi da- 

de do MA
En de re ço:Av. Jerô ni mo de Al bu- 

quer que, S/N – COHAB Anil I
Quar ta-fei ra
– Cen tro de Saú de Pau lo Ra mos
En de re ço: Tra ves sa Mon tei ro, n

181, Cen tro.
– Cen tro de Saú de Cohab Anil
En de re ço: Ave ni da 4, sem nú me ro,

Cohab Anil 4.
– Cen tro de Saú de Fá ti ma
En de re ço: Rua Ade mar de Bar ros,

sem nú me ro, Bair ro de Fá ti ma
– Cen tro de Saú de Ri ba mar Fra zão
En de re ço: Rua Tan cre do Ne ves,

sem nú me ro, Vi la No va Re pú bli ca

– Ma ter ni da de de Al ta Com ple xi da- 
de do MA

En de re ço:Av. Jerô ni mo de Al bu- 
quer que, S/N – COHAB Anil I

Quin ta-fei ra
– Cen tro de Saú de Vi la Em bra tel
En de re ço: Rua 14, sem nú me ro, Vi-

la Em bra tel.
– Uni da de Mis ta São Ber nar do
En de re ço: Rua São Ber nar do, sem

nú me ro, São Ber nar do.
– Cen tro de Saú de Vi la Ita mar
En de re ço: Rua do Fio, sem nú me ro,

Vi la Ita mar.
– Cen tro de Saú de Clo do mir P. Cos-

ta
En de re ço: Ave ni da Prin ci pal, sem

nú me ro, An jo da Guar da.
– Cen tro de Saú de Tu ru
En de re ço: Av 07 – Con jun to Ha bi ta- 

ci o nal Tu ru
– Ma ter ni da de de Al ta Com ple xi da- 

de do MA
En de re ço:Av. Jerô ni mo de Al bu- 

quer que, S/N – COHAB Anil I
Sex ta-fei ra
– Cen tro de Saú de Fá ti ma
En de re ço: Rua Ade mar de Bar ros,

sem nú me ro, Bair ro de Fá ti ma.
– Cen tro de Saú de Vi la Ita mar
En de re ço: Rua do Fio, sem nú me ro,

Vi la Ita mar.
– Cen tro de Saú de Cohab Anil
En de re ço: Ave ni da 4, sem nú me ro,

Cohab Anil 4.
– Cen tro de Saú de Thal les Ri bei ro
En de re ço: Pra ça Nª Srª Con cei ção,

sem nú me ro, Vi la Es pe ran ça
– Ma ter ni da de de Al ta Com ple xi da- 

de do MA
En de re ço:Av. Jerô ni mo de Al bu- 

quer que, S/N – COHAB Anil I

LENÇÓIS MARANHENSES

Investimentos elevam potencial turístico para Atins
Os Len çóis Ma ra nhen ses es tão em

al ta! A re gião tem atraí do mui ta gen te.
O par que pos sui cer ca de 155 mil hec- 
ta res, abri gan do ecos sis te mas di ver- 
sos, en tre du nas e la go as pa ra di sía cas.
São cer ca de 2.000 ha bi tan tes, den tre
na ti vos, pe que nos em pre sá ri os da
gas tro no mia e ho te la ria, além de ser
um lo cal de gran de ro ta ti vi da de tu rís- 
ti ca. É nes sa re gião, que es tá lo ca li za- 
do o fa mo so vi la re jo de pes ca do res
Atins, que ga nhou no to ri e da de de vi- 
do ao seu po ten ci al tu rís ti co e be le zas
na tu rais. Si tu a do há cer ca de 22Km de
Bar rei ri nhas, vi rou o des ti no pa ra pra- 
ti can tes de es por te, aman tes da na tu- 
re za e pes so as que bus cam tran qui li- 
da de e sos se go.

Mui tas co mu ni da des mais iso la- 
das, den tro da re gião dos len çóis,
aguar dam a che ga da da ener gia elé tri- 
ca em su as ca sas. E o pro je to Lu zes
nos Len çóis, vai le var ener gia até fe ve- 
rei ro de 2021, e mar ca rá o fim da es pe- 
ra de mui tos anos.

O aces so à ener gia le va dig ni da de
ao pos si bi li tar a es ses mo ra do res da
re gião dos Len çóis que aces sem bens
e ser vi ços que de pen dem de ener gia e
a mui tos es ti mu la rá per ma ne cer on- 
de nas ce ram, uma vez que mui ta gen- 
te aca ba mi gran do pa ra os gran des
cen tros em bus ca de me lho res opor- 
tu ni da des. Além das co mu ni da des,
se rão ener gi za dos tam bém res tau ran- 

tes fa mo sos, que são in ter na ci o nal- 
men te co nhe ci dos pe la cu li ná ria ex- 
tra or di ná ria, e tam bém pon tos de
gran de mo vi men ta ção tu rís ti ca co mo
Vas sou ras. Com is so, for ta le cen do
tam bém o tu ris mo lo cal.

Do na Ma ria Fer rei ra, mo ra do ra do
po vo a do Pon ta do Man gue, tem si do
pro ta go nis ta des se pro je to da Equa to- 
ri al Ma ra nhão, ela foi a pri mei ra a re- 
ce ber a ener gia nes te fim de ano e afir- 
ma que nun ca per deu a es pe ran ça e é
um so nho que se re a li za “eu te nho a
gran de sa tis fa ção, e eu es tou mui to fe- 
liz, mas mui to mes mo, por que es tou
re ce ben do es sa gran de ma ra vi lha, a
ener gia que é um so nho de 30 anos
que ho je foi re a li za do e es pe ro em
Deus que ago ra nós va mos vi ver uma
vi da me lhor, mais fe liz, va mos ter nos- 
sa ge la dei ra pa ra bo tar o nos so co mer
pa ra a gen te jan tar uma coi sa mais le- 
ve, fres qui nha”, fi na li za emo ci o na da.

O pro je to da obra de uni ver sa li za- 
ção de re de, con ta com sis te ma de ge- 
ra ção 100% sus ten tá vel de fon te fo to- 
vol tai ca (ener gia so lar), sem emis são
de po lu en tes, be ne fi ci an do mais de
140 fa mí li as em 6 po vo a dos: Can to do
Atins, Pon ta do Man gue; Ma ta Fo me;
Bai xa Gran de; Quei ma da dos Bri tos e
Pon ta Ver de (San to Ama ro). A pre vi- 
são é que as li ga ções se jam to das re a- 
li za das até o fi nal do mês de fe ve rei ro
de 2021. As co mu ni da des: Tu cuns,
Mi rin zal, San to Antô nio, Tra ta da de
Bai xo, Achuí, Ja naú ba, Bai xa da On ça,

Bra ci nho, Tra ta da de Ci ma, Bu ri ti
Ama re lo, Bu ri ti zal e Ce dro tam bém
re ce be rão re de elé tri ca, es tas por
meio con ven ci o nal (re de aé rea) com
pos tes de fi bra pa ra se ade quar ao ter-
re no are no so.

Com in ves ti men to de mais de R$ 3
mi lhões, a obra uti li za rá o Sis te ma In-
di vi du al de Ge ra ção de Ener gia Elé tri- 
ca com Fon te In ter mi ten te – SIG FI e
ca pa ci da de pa ra aten der re si dên ci as,
es co la, pos to de saú de e em pre en di-
men tos da re gião. Jun to com a ele tri-
ci da de le va-se tam bém mais qua li da- 
de de vi da pa ra es sas pes so as. Além
dis so, es sas co mu ni da des e pe que nos
em pre sá ri os pre ci sam uti li zar ge ra do-
res a óleo di e sel e/ou que ro se ne pa ra
con se guir pro du zir ener gia elé tri ca,
sen do con ta bi li za da uma mé dia 300
li tros de óleo di e sel por mês pa ra
man ter um res tau ran te em fun ci o na- 
men to.

Além do pro je to de uni ver sa li za ção
de re de, a Equa to ri al Ma ra nhão tam- 
bém ini ci ou a cons tru ção da no va Su- 
bes ta ção Len çóis, que be ne fi ci a rá
mais de 60 mil pes so as com uma
ener gia elé tri ca de mais qua li da de. A
obra de ve ser con cluí da em bre ve e es-
tá lo ca li za da às mar gens da BR-402 no
mu ni cí pio de Hum ber to de Cam pos.
Com a no va su bes ta ção, tam bém es tá
sen do cons truí da uma no va re de de
dis tri bui ção, com 68 km de ex ten são,
que in ter li ga rá as su bes ta ções Ur ba no
San tos e Len çóis. A su bes ta ção pos si-
bi li ta rá uma mai or qua li da de da ener-
gia elé tri ca pa ra os mu ni cí pi os de
Hum ber to de Cam pos, San to Ama ro,
Mor ros e Pri mei ra Cruz.

Es ses in ves ti men tos irão con tri buir
com o de sen vol vi men to da re gião dos
Len çóis Ma ra nhen ses, pro por ci o nan- 
do mais cres ci men to pa ra a in dús tria,
co mér cio e tu ris mo no Es ta do, le van- 
do me lho ria na qua li da de de vi da de
mui tas fa mí li as.

Es tu do mos tra que si na li za ção nas ro do vi -
as bra si lei ras avan çou, mas es bar ra na
fal ta de in ves ti men tos

Pro ble mas de fis ca li za ção e de exe cu ção

Có di go de Trân si to Bra si lei ro-CTB

Mi nis té rio da saú de
di vul gou o nú me ro
de mor tes no trân si to
no Bra sil em 2019: a
tra gé dia con ti nua

Fo ram di vul ga dos pe lo Mi nis té rio da Saú de, os nú- 
me ros ofi ci ais de mor tes por aci den tes de trân si to no
Bra sil em 2019. 

Se gun do os da dos, mor re ram 31.945 pes so as em de- 
cor rên cia do trân si to bra si lei ro. O nú me ro é cer ca de 2%
me nor que o re gis tra do em 2018, ano em que fo ram re- 
gis tra dos 32.655 óbi tos.

Per fil das ví ti mas
Con for me os da dos do Mi nis té rio da Saú de, os mo to- 

ci clis tas fo ram os que mais per de ram a vi da nas vi as e
ro do vi as do Bra sil. 

Fo ram 11.435 mor tos nes sa con di ção. Em se gui da es- 
tão os ocu pan tes de au to mó veis (7.282) e os pe des tres
(6.018). A fai xa etá ria mais vul ne rá vel, se gun do os da- 
dos, es tá en tre 20 e 29 anos.

Fon te: por tal do tran si to.com.br

A CNT (Con fe de ra ção Na ci o nal do Trans por te) lan- 
çou, no mês pas sa do, o es tu do Trans por te Ro do viá rio –
Si na li za ção. 

A pu bli ca ção ca rac te ri za a si na li za ção das ro do vi as
bra si lei ras, des ta can do as su as con di ções e os as pec tos
de pa dro ni za ção. 

Apre sen ta a evo lu ção das con di ções da si na li za ção
viá ria no Bra sil, com da dos e in for ma ções da Pes qui sa
CNT de Ro do vi as, e os re la ci o na à im plan ta ção de pro- 
gra mas de ma nu ten ção e me lho ria des sa va riá vel em ro- 
do vi as fe de rais. O es tu do tam bém traz re co men da ções
pa ra o apri mo ra men to do seu de sem pe nho.

De acor do com a pu bli ca ção, ao lon go da vi gên cia do
BR-Le gal – Pro gra ma Na ci o nal de Se gu ran ça e Si na li za- 
ção Ro do viá ria, hou ve ní ti dos avan ços na ava li a ção ge- 
ral da si na li za ção nas ro do vi as fe de rais pú bli cas.

O pro gra ma tam bém ino vou na for ma de li ci tar, na
atri bui ção de res pon sa bi li da des às con tra ta das e na me- 
to do lo gia das so lu ções a se rem em pre ga das. Ca be res- 
sal tar, po rém, que há ain da tre chos de ro do vi as em con- 
di ções ina de qua das de si na li za ção e que ofe re cem ris- 
cos aos usuá ri os.

Pa ra o pre si den te da CNT, Van der Cos ta, as con di ções
da in fra es tru tu ra das ro do vi as têm re la ção di re ta com a
se gu ran ça.

“Re co nhe ce mos que, nos úl ti mos anos, hou ve avan- 
ços com o BR-Le gal, mas ain da há mui to o que fa zer.
Pre ci sa mos de mais in ves ti men tos, mais fis ca li za ção e
pro je tos e con tra tos mais bem es tru tu ra dos pa ra que
nos sas ro do vi as te nham seus ní veis de qua li da de apri- 
mo ra dos.”

O es tu do da CNT ve ri fi cou que, ape sar de a União ter
in ves ti do no BR-Le gal va lo res su pe ri o res aos dos pro- 
gra mas que o an te ce de ram, os mon tan tes exe cu ta dos
re pre sen ta ram ape nas 63% do pre vis to.

O es tu do, ain da, com pi lou acha dos de au di to ri as ao
pro gra ma BR-Le gal re a li za das pe lo Tri bu nal de Con tas
da União (TCU) e pe la Con tro la do ria-Ge ral da União
(CGU). 

Os re la tó ri os des ses ór gãos in di cam que, em al guns
ca sos, não fo ram con tra ta das em pre sas pa ra re a li zar
ser vi ços de su per vi são e ge ren ci a men to do pro gra- 
ma. Tam bém há ca rên cia de pes so al e de equi pa men tos
pa ra re a li zar ser vi ços de fis ca li za ção.

Fon te: por tal do tran si to.com.br

(Lei nº 9.503/97)
Art. 72. To do ci da dão ou en ti da de ci vil tem o di rei to

de so li ci tar, por es cri to, aos ór gãos ou en ti da des do Sis- 
te ma Na ci o nal de Trân si to, si na li za ção, fis ca li za ção e
im plan ta ção de equi pa men tos de se gu ran ça, bem co mo
su ge rir al te ra ções em nor mas, le gis la ção e ou tros as sun- 
tos per ti nen tes a es te Có di go.

Art. 73. Os ór gãos ou en ti da des per ten cen tes ao Sis te- 
ma Na ci o nal de Trân si to têm o de ver de ana li sar as so li- 
ci ta ções e res pon der, por es cri to, den tro de pra zos mí ni- 
mos, so bre a pos si bi li da de ou não de aten di men to, es- 
cla re cen do ou jus ti fi can do a aná li se efe tu a da, e, se per- 
ti nen te, in for man do ao so li ci tan te quan do tal even to
ocor re rá.

Pa rá gra fo úni co. As cam pa nhas de trân si to de vem es- 
cla re cer quais as atri bui ções dos ór gãos e en ti da des per- 
ten cen tes ao Sis te ma Na ci o nal de Trân si to e co mo pro- 
ce der a tais so li ci ta ções.
  Fa ça a sua par te pe lo trân si to se gu ro: se ja obe di en te às
Leis do Trân si to.

Fa ce bo ok e Ins ta gram:Cam pa nha SOS VI DA Twit- 
ter:@va lo ri za ca o vi da                                               E-mail:va lo ri za- 
ca o a a vi da@gmail.com                            Fo nes:(98)98114-
3707(VI VO-What sapp)

São Luís, sábado e domingo, 2 e 3 de janeiro

A Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais – SEMA informa abaixo, as condições de 
Balneabilidade das praias de parte da Região Metropolitana de São Luís, resultante dos laudos 
laboratoriais emitidos pelo Laboratório de Análises Ambientais – LAA, desta Secretaria.
O presente laudo refere-se à ação de monitoramento realizada no período de 30/11/2020 a 28/12/2020, 
integrando a série de acompanhamento semanal das condições de balneabilidade das praias da Ilha do 
Maranhão.
Para o presente laudo, foram coletadas e analisadas amostras de água de 22 (vinte e dois) pontos 
distribuídos nas praias de São Luís e trechos de São José de Ribamar, Paço do Lumiar e Raposa. O 
monitoramento obedece aos padrões estabelecidos na Resolução CONAMA nº 274/2000.
Os resultados qualitativos resultantes dessa etapa do monitoramento são os seguintes:

SÃO LUÍS (MA), 30 DE DEZEMBRO DE 2020.
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS – SEMA

AV. DOS HOLANDESES, N° 04, QUADRA 06, ED. MANHATTAN, CALHAU.
SÃO LUÍS – MA CEP 65.071-38

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
NOTA TÉCNICA SOBRE MONITORAMENTO DAS CONDIÇÕES

DE BALNEABILIDADE DAS PRAIAS

PONTOS COORDENADAS LOCALIZAÇÃO REFERÊNCIA CONDIÇÃO

PRÓPRIO

PRÓPRIO

IMPRÓPRIO

PRÓPRIO

IMPRÓPRIO

IMPRÓPRIO

IMPRÓPRIO

IMPRÓPRIO

IMPRÓPRIO

PRÓPRIO

PRÓPRIO

IMPRÓPRIO

IMPRÓPRIO

IMPRÓPRIO

PRÓPRIO

PRÓPRIO

PRÓPRIO

PRÓPRIO

PRÓPRIO

PRÓPRIO

PRÓPRIO

PRÓPRIO

P01

P02

P03

P04

P05

P06

P07

P08

P09

P10

P11

P12

P13

P14

P15

P16

P17

P18

P19

P20

P21

P22 02º27’00.4”S
44º09’47.20”O

02º30’01.08”S
44º19’11.3”O

02º29’51.40”S
44º18’44.30”O

02º29’39.50”S
44º18’28.10”O

02º29’11.0”S
44º18’07.20”O

02º29’12.10”S
44º17’32.30”O

02º29’12.50”S
44º17’05.60”O

02º29’11.40”S
44º16’32.20”O

02º28’59.90”S
44º16’01.90”O

02º28’52.70”S
44º15’40.30”O

02º28’53.70”S
44º15’12.60”O

02º28’53.40”S
44º14’19.60”O

02º28’46.20”S
44º14’19.0”O
02º38’29.0”S

44º13’33.60”O

02º28’30.0”S
44º13’14.90”O

02º28’13.40”S
44º12’41.80”O

02º28’05.20”S
44º12’22.70”O

02º27’50.80”S
44º11’55.0”O

02º27’47.90”S
44º11’29.0”O

02º27’33.50”S
44º10’32.20”O

02º27’33.50”S
44º10’32.20”O

02º27’22.70”S
44º10’22.20”O

Praia Ponta do
Farol - São Luís

Praia de
São Marcos

São Luís

Praia da
Ponta D’ Areia

São Luís

Praia do Calhau
São Luís

Praia do
Olho d’Água

São Luís

Praia do Meio
São José de

Ribamar

Praia do Araçagy
São José de

Ribamar

Praia do Araçagy
Paço do Lumiar

Praia Olho de Porco
Paço do Lumiar

Praia Olho de Porco
Raposa

Praia do Mangue
Seco - Raposa

Em frente à Bibliot. do Caranguejo próx.
às Barracas da Val e do Sr. Pedro

Ao lado do
Espigão Ponta d’ Areia

Em frente à rampa de acesso a
praia, lado direito do Praia Mar Hotel

Em frente ao Centro de Atendimento
ao Banhista na Praça do Sol

Em frente ao Farol e
Forte de São Marcos

Em frente à Praça do Pescador,
próximo à Barraca do Chef

Em frente ao Posto Guarda
Vidas - Bombeiros

Em frente ao prédio
verde com o heliporto

Em frente à banca de jornal da
pç. de alimentação da Litorânea

Em frente à Estação Elevatória
de Esgoto 2.2 (E.E.E 2.2) da

CAEMA e Círculo Militar

Em frente à descida da Rua Altamira,
proximidades da Pousada Vela Mar

Em frente à descida da Avenida
Copacabana e Pousada Suíça

Em frente à descida da rua São
Geraldo

À direita da Elevatória Iemanjá II

Em frente à casa com pirâmides
no teto, antes da falésia

Próximo ao Kacthus Bar e
Restaurante

Lado esquerdo da Av. Ponta Grossa
que dá acesso a praia, próx. ao Bar

e Restaurante Capiau 2

Em frente à rampa principal
de acesso a praia

Em frente ao Bar da Atalaia 

Lado direito do Rio Urucutiua, em
frente ao Bar e Restaurante Rainha

Em frente ao Las Vegas Bar
e Restaurante 

Última barraca antes da foz do igarapé
do Mangue Seco/Olho de Porco

oimparcial.com.br
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Imunização que integra o calendário regular, pode ser feita de segunda à sexta-feira, de
8h às 17h, em 24 unidades de saúde da capital maranhense

On de en con trar a va ci na

In ves ti men to

SAÚDE

Vacina BCG é liberada
pela rede municipal

A
Pre fei tu ra de São Luís am pli- 
ou a ofer ta de do ses da va ci na
BCG, que pre vi ne con tra a tu- 
ber cu lo se. A imu ni za ção in- 

te gra o ca len dá rio de ro ti na de va ci na- 
ção. Em di as úteis da se ma na, sem pre
de se gun da a sex ta-fei ra, a po pu la ção
po de en con trar os ser vi ços nos ho rá- 
ri os de 8h às 17h em 24 uni da des. A
ofer ta da va ci na BCG se gue à ori en ta- 
ção do Mi nis té rio da Saú de (MS). A
ex pan são dos ser vi ços é, tam bém,
uma com pen sa ção de vi do ao pe río do
ne ces sá rio de sus pen são das ati vi da- 
des em pos tos de saú de de vi do às re- 
gras sa ni tá ri as es ta be le ci das con tra o
co ro na ví rus (Co vid-19).

A BCG, em con jun to com a he pa ti te
B, são as pri mei ras va ci nas in di ca das
pa ra o re cém-nas ci do. Ela pro te ge
con tra as for mas gra ves da tu ber cu lo- 
se, uma do en ça in fec to con ta gi o sa e
com gran de in ci dên cia no país.

Se gun da-fei ra
– APAE (das 8h ao meio-dia)
En de re ço: Ave ni da Ca se mi ro Jú ni- 

or, Ou tei ro da Cruz.
– Cen tro de Saú de João de Deus
En de re ço: Rua Gar dê nia Gon çal- 

ves, sem nú me ro, João de Deus.
– Cen tro de Saú de Que bra Po te
En de re ço: Pra ça Ma ria Do min gas

Li ma, sem nú me ro, Que bra Po te.
– Cen tro de Saú de Olím pi ca II
En de re ço: Rua 16, Qua dra 82, Blo co

C. Ci da de Olím pi ca.
– Ma ter ni da de de Al ta Com ple xi da- 

de do MA
En de re ço:Av. Jerô ni mo de Al bu- 

quer que, S/N – COHAB Anil I

Ter ça-fei ra
– Uni da de Es co lar Fre de ri co Cha- 

ves
En de re ço: Rua Antô nio Re go, sem

nú me ro, São Fran cis co
– Cen tro de Saú de Clo do mir Pi- 

nhei ro Cos ta
En de re ço: Rua Pa les ti na, sem nú- 

me ro, An jo da Guar da.
– Cen tro de Saú de San ta Bár ba ra
En de re ço: Rua Prin ci pal, nº 80,

San ta Bar ba ra.
– Ma ter ni da de de Al ta Com ple xi da- 

de do MA
En de re ço: Av. Jerô ni mo de Al bu- 

quer que, S/N – COHAB Anil I
– Uni da de Mis ta do Co ro a di nho
En de re ço: Rua da Vi tó ria, Vi la Con- 

cei ção (Co ro a di nho).
– CEM Ci da de Ope rá ria
En de re ço: Ave ni da Prin ci pal sem

nú me ro, Ci da de Ope rá ria.
– Uni da de Mis ta Ita qui-Ba can ga
En de re ço: Ave ni da dos Por tu gue- 

ses, sem nú me ro, Vi la Isa bel.
– Ma ter ni da de de Al ta Com ple xi da- 

de do MA
En de re ço:Av. Jerô ni mo de Al bu- 

quer que, S/N – COHAB Anil I
Quar ta-fei ra
– Cen tro de Saú de Pau lo Ra mos
En de re ço: Tra ves sa Mon tei ro, n

181, Cen tro.
– Cen tro de Saú de Cohab Anil
En de re ço: Ave ni da 4, sem nú me ro,

Cohab Anil 4.
– Cen tro de Saú de Fá ti ma
En de re ço: Rua Ade mar de Bar ros,

sem nú me ro, Bair ro de Fá ti ma
– Cen tro de Saú de Ri ba mar Fra zão
En de re ço: Rua Tan cre do Ne ves,

sem nú me ro, Vi la No va Re pú bli ca

– Ma ter ni da de de Al ta Com ple xi da- 
de do MA

En de re ço:Av. Jerô ni mo de Al bu- 
quer que, S/N – COHAB Anil I

Quin ta-fei ra
– Cen tro de Saú de Vi la Em bra tel
En de re ço: Rua 14, sem nú me ro, Vi-

la Em bra tel.
– Uni da de Mis ta São Ber nar do
En de re ço: Rua São Ber nar do, sem

nú me ro, São Ber nar do.
– Cen tro de Saú de Vi la Ita mar
En de re ço: Rua do Fio, sem nú me ro,

Vi la Ita mar.
– Cen tro de Saú de Clo do mir P. Cos-

ta
En de re ço: Ave ni da Prin ci pal, sem

nú me ro, An jo da Guar da.
– Cen tro de Saú de Tu ru
En de re ço: Av 07 – Con jun to Ha bi ta- 

ci o nal Tu ru
– Ma ter ni da de de Al ta Com ple xi da- 

de do MA
En de re ço:Av. Jerô ni mo de Al bu- 

quer que, S/N – COHAB Anil I
Sex ta-fei ra
– Cen tro de Saú de Fá ti ma
En de re ço: Rua Ade mar de Bar ros,

sem nú me ro, Bair ro de Fá ti ma.
– Cen tro de Saú de Vi la Ita mar
En de re ço: Rua do Fio, sem nú me ro,

Vi la Ita mar.
– Cen tro de Saú de Cohab Anil
En de re ço: Ave ni da 4, sem nú me ro,

Cohab Anil 4.
– Cen tro de Saú de Thal les Ri bei ro
En de re ço: Pra ça Nª Srª Con cei ção,

sem nú me ro, Vi la Es pe ran ça
– Ma ter ni da de de Al ta Com ple xi da- 

de do MA
En de re ço:Av. Jerô ni mo de Al bu- 

quer que, S/N – COHAB Anil I

LENÇÓIS MARANHENSES

Investimentos elevam potencial turístico para Atins
Os Len çóis Ma ra nhen ses es tão em

al ta! A re gião tem atraí do mui ta gen te.
O par que pos sui cer ca de 155 mil hec- 
ta res, abri gan do ecos sis te mas di ver- 
sos, en tre du nas e la go as pa ra di sía cas.
São cer ca de 2.000 ha bi tan tes, den tre
na ti vos, pe que nos em pre sá ri os da
gas tro no mia e ho te la ria, além de ser
um lo cal de gran de ro ta ti vi da de tu rís- 
ti ca. É nes sa re gião, que es tá lo ca li za- 
do o fa mo so vi la re jo de pes ca do res
Atins, que ga nhou no to ri e da de de vi- 
do ao seu po ten ci al tu rís ti co e be le zas
na tu rais. Si tu a do há cer ca de 22Km de
Bar rei ri nhas, vi rou o des ti no pa ra pra- 
ti can tes de es por te, aman tes da na tu- 
re za e pes so as que bus cam tran qui li- 
da de e sos se go.

Mui tas co mu ni da des mais iso la- 
das, den tro da re gião dos len çóis,
aguar dam a che ga da da ener gia elé tri- 
ca em su as ca sas. E o pro je to Lu zes
nos Len çóis, vai le var ener gia até fe ve- 
rei ro de 2021, e mar ca rá o fim da es pe- 
ra de mui tos anos.

O aces so à ener gia le va dig ni da de
ao pos si bi li tar a es ses mo ra do res da
re gião dos Len çóis que aces sem bens
e ser vi ços que de pen dem de ener gia e
a mui tos es ti mu la rá per ma ne cer on- 
de nas ce ram, uma vez que mui ta gen- 
te aca ba mi gran do pa ra os gran des
cen tros em bus ca de me lho res opor- 
tu ni da des. Além das co mu ni da des,
se rão ener gi za dos tam bém res tau ran- 

tes fa mo sos, que são in ter na ci o nal- 
men te co nhe ci dos pe la cu li ná ria ex- 
tra or di ná ria, e tam bém pon tos de
gran de mo vi men ta ção tu rís ti ca co mo
Vas sou ras. Com is so, for ta le cen do
tam bém o tu ris mo lo cal.

Do na Ma ria Fer rei ra, mo ra do ra do
po vo a do Pon ta do Man gue, tem si do
pro ta go nis ta des se pro je to da Equa to- 
ri al Ma ra nhão, ela foi a pri mei ra a re- 
ce ber a ener gia nes te fim de ano e afir- 
ma que nun ca per deu a es pe ran ça e é
um so nho que se re a li za “eu te nho a
gran de sa tis fa ção, e eu es tou mui to fe- 
liz, mas mui to mes mo, por que es tou
re ce ben do es sa gran de ma ra vi lha, a
ener gia que é um so nho de 30 anos
que ho je foi re a li za do e es pe ro em
Deus que ago ra nós va mos vi ver uma
vi da me lhor, mais fe liz, va mos ter nos- 
sa ge la dei ra pa ra bo tar o nos so co mer
pa ra a gen te jan tar uma coi sa mais le- 
ve, fres qui nha”, fi na li za emo ci o na da.

O pro je to da obra de uni ver sa li za- 
ção de re de, con ta com sis te ma de ge- 
ra ção 100% sus ten tá vel de fon te fo to- 
vol tai ca (ener gia so lar), sem emis são
de po lu en tes, be ne fi ci an do mais de
140 fa mí li as em 6 po vo a dos: Can to do
Atins, Pon ta do Man gue; Ma ta Fo me;
Bai xa Gran de; Quei ma da dos Bri tos e
Pon ta Ver de (San to Ama ro). A pre vi- 
são é que as li ga ções se jam to das re a- 
li za das até o fi nal do mês de fe ve rei ro
de 2021. As co mu ni da des: Tu cuns,
Mi rin zal, San to Antô nio, Tra ta da de
Bai xo, Achuí, Ja naú ba, Bai xa da On ça,

Bra ci nho, Tra ta da de Ci ma, Bu ri ti
Ama re lo, Bu ri ti zal e Ce dro tam bém
re ce be rão re de elé tri ca, es tas por
meio con ven ci o nal (re de aé rea) com
pos tes de fi bra pa ra se ade quar ao ter-
re no are no so.

Com in ves ti men to de mais de R$ 3
mi lhões, a obra uti li za rá o Sis te ma In-
di vi du al de Ge ra ção de Ener gia Elé tri- 
ca com Fon te In ter mi ten te – SIG FI e
ca pa ci da de pa ra aten der re si dên ci as,
es co la, pos to de saú de e em pre en di-
men tos da re gião. Jun to com a ele tri-
ci da de le va-se tam bém mais qua li da- 
de de vi da pa ra es sas pes so as. Além
dis so, es sas co mu ni da des e pe que nos
em pre sá ri os pre ci sam uti li zar ge ra do-
res a óleo di e sel e/ou que ro se ne pa ra
con se guir pro du zir ener gia elé tri ca,
sen do con ta bi li za da uma mé dia 300
li tros de óleo di e sel por mês pa ra
man ter um res tau ran te em fun ci o na- 
men to.

Além do pro je to de uni ver sa li za ção
de re de, a Equa to ri al Ma ra nhão tam- 
bém ini ci ou a cons tru ção da no va Su- 
bes ta ção Len çóis, que be ne fi ci a rá
mais de 60 mil pes so as com uma
ener gia elé tri ca de mais qua li da de. A
obra de ve ser con cluí da em bre ve e es-
tá lo ca li za da às mar gens da BR-402 no
mu ni cí pio de Hum ber to de Cam pos.
Com a no va su bes ta ção, tam bém es tá
sen do cons truí da uma no va re de de
dis tri bui ção, com 68 km de ex ten são,
que in ter li ga rá as su bes ta ções Ur ba no
San tos e Len çóis. A su bes ta ção pos si-
bi li ta rá uma mai or qua li da de da ener-
gia elé tri ca pa ra os mu ni cí pi os de
Hum ber to de Cam pos, San to Ama ro,
Mor ros e Pri mei ra Cruz.

Es ses in ves ti men tos irão con tri buir
com o de sen vol vi men to da re gião dos
Len çóis Ma ra nhen ses, pro por ci o nan- 
do mais cres ci men to pa ra a in dús tria,
co mér cio e tu ris mo no Es ta do, le van- 
do me lho ria na qua li da de de vi da de
mui tas fa mí li as.

Es tu do mos tra que si na li za ção nas ro do vi -
as bra si lei ras avan çou, mas es bar ra na
fal ta de in ves ti men tos

Pro ble mas de fis ca li za ção e de exe cu ção

Có di go de Trân si to Bra si lei ro-CTB

Mi nis té rio da saú de
di vul gou o nú me ro
de mor tes no trân si to
no Bra sil em 2019: a
tra gé dia con ti nua

Fo ram di vul ga dos pe lo Mi nis té rio da Saú de, os nú- 
me ros ofi ci ais de mor tes por aci den tes de trân si to no
Bra sil em 2019. 

Se gun do os da dos, mor re ram 31.945 pes so as em de- 
cor rên cia do trân si to bra si lei ro. O nú me ro é cer ca de 2%
me nor que o re gis tra do em 2018, ano em que fo ram re- 
gis tra dos 32.655 óbi tos.

Per fil das ví ti mas
Con for me os da dos do Mi nis té rio da Saú de, os mo to- 

ci clis tas fo ram os que mais per de ram a vi da nas vi as e
ro do vi as do Bra sil. 

Fo ram 11.435 mor tos nes sa con di ção. Em se gui da es- 
tão os ocu pan tes de au to mó veis (7.282) e os pe des tres
(6.018). A fai xa etá ria mais vul ne rá vel, se gun do os da- 
dos, es tá en tre 20 e 29 anos.

Fon te: por tal do tran si to.com.br

A CNT (Con fe de ra ção Na ci o nal do Trans por te) lan- 
çou, no mês pas sa do, o es tu do Trans por te Ro do viá rio –
Si na li za ção. 

A pu bli ca ção ca rac te ri za a si na li za ção das ro do vi as
bra si lei ras, des ta can do as su as con di ções e os as pec tos
de pa dro ni za ção. 

Apre sen ta a evo lu ção das con di ções da si na li za ção
viá ria no Bra sil, com da dos e in for ma ções da Pes qui sa
CNT de Ro do vi as, e os re la ci o na à im plan ta ção de pro- 
gra mas de ma nu ten ção e me lho ria des sa va riá vel em ro- 
do vi as fe de rais. O es tu do tam bém traz re co men da ções
pa ra o apri mo ra men to do seu de sem pe nho.

De acor do com a pu bli ca ção, ao lon go da vi gên cia do
BR-Le gal – Pro gra ma Na ci o nal de Se gu ran ça e Si na li za- 
ção Ro do viá ria, hou ve ní ti dos avan ços na ava li a ção ge- 
ral da si na li za ção nas ro do vi as fe de rais pú bli cas.

O pro gra ma tam bém ino vou na for ma de li ci tar, na
atri bui ção de res pon sa bi li da des às con tra ta das e na me- 
to do lo gia das so lu ções a se rem em pre ga das. Ca be res- 
sal tar, po rém, que há ain da tre chos de ro do vi as em con- 
di ções ina de qua das de si na li za ção e que ofe re cem ris- 
cos aos usuá ri os.

Pa ra o pre si den te da CNT, Van der Cos ta, as con di ções
da in fra es tru tu ra das ro do vi as têm re la ção di re ta com a
se gu ran ça.

“Re co nhe ce mos que, nos úl ti mos anos, hou ve avan- 
ços com o BR-Le gal, mas ain da há mui to o que fa zer.
Pre ci sa mos de mais in ves ti men tos, mais fis ca li za ção e
pro je tos e con tra tos mais bem es tru tu ra dos pa ra que
nos sas ro do vi as te nham seus ní veis de qua li da de apri- 
mo ra dos.”

O es tu do da CNT ve ri fi cou que, ape sar de a União ter
in ves ti do no BR-Le gal va lo res su pe ri o res aos dos pro- 
gra mas que o an te ce de ram, os mon tan tes exe cu ta dos
re pre sen ta ram ape nas 63% do pre vis to.

O es tu do, ain da, com pi lou acha dos de au di to ri as ao
pro gra ma BR-Le gal re a li za das pe lo Tri bu nal de Con tas
da União (TCU) e pe la Con tro la do ria-Ge ral da União
(CGU). 

Os re la tó ri os des ses ór gãos in di cam que, em al guns
ca sos, não fo ram con tra ta das em pre sas pa ra re a li zar
ser vi ços de su per vi são e ge ren ci a men to do pro gra- 
ma. Tam bém há ca rên cia de pes so al e de equi pa men tos
pa ra re a li zar ser vi ços de fis ca li za ção.

Fon te: por tal do tran si to.com.br

(Lei nº 9.503/97)
Art. 72. To do ci da dão ou en ti da de ci vil tem o di rei to

de so li ci tar, por es cri to, aos ór gãos ou en ti da des do Sis- 
te ma Na ci o nal de Trân si to, si na li za ção, fis ca li za ção e
im plan ta ção de equi pa men tos de se gu ran ça, bem co mo
su ge rir al te ra ções em nor mas, le gis la ção e ou tros as sun- 
tos per ti nen tes a es te Có di go.

Art. 73. Os ór gãos ou en ti da des per ten cen tes ao Sis te- 
ma Na ci o nal de Trân si to têm o de ver de ana li sar as so li- 
ci ta ções e res pon der, por es cri to, den tro de pra zos mí ni- 
mos, so bre a pos si bi li da de ou não de aten di men to, es- 
cla re cen do ou jus ti fi can do a aná li se efe tu a da, e, se per- 
ti nen te, in for man do ao so li ci tan te quan do tal even to
ocor re rá.

Pa rá gra fo úni co. As cam pa nhas de trân si to de vem es- 
cla re cer quais as atri bui ções dos ór gãos e en ti da des per- 
ten cen tes ao Sis te ma Na ci o nal de Trân si to e co mo pro- 
ce der a tais so li ci ta ções.
  Fa ça a sua par te pe lo trân si to se gu ro: se ja obe di en te às
Leis do Trân si to.

Fa ce bo ok e Ins ta gram:Cam pa nha SOS VI DA Twit- 
ter:@va lo ri za ca o vi da                                               E-mail:va lo ri za- 
ca o a a vi da@gmail.com                            Fo nes:(98)98114-
3707(VI VO-What sapp)

São Luís, sábado e domingo, 2 e 3 de janeiro
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Previsões apontam que prevalecerão as cores azul e branco na virada do ano, que terá
a regência dos pais dos orixás, Oxalá e Oxum

Nu me ro lo gia

Ho rós co po Chi nês

Car ta do Ta rot

Pla ne ta Re gen te

Afas tar o mal

Dar fim ao olho gor do

Mau-olha do bem lon ge

Li vrar-se das más ener gi as

Con tra o azar

Ti rar zi ca da vi da

Tra zer paz

PREVISÃO

2021: Um ano de paz
e de fé para todos

O
ano de 2021 se rá con du zi do
pe la cal ma ria das águas de
Ie man já e as bên çãos de
amor de Oxum (mãe) e Oxa- 

lá (pai), con si de ra dos pais dos Ori xás
pa ra tra zer mui to amor, pro te ção e
com pre en são pa ra o ano. Se gun do a
Um ban da, a re gên cia, de ori xás vem
apa zi guar, cu rar as fe ri das e pro mo ver
a paz e o amor em fa mí lia.

Em en tre vis ta ao por tal de O Im- 
par ci al, o Pai de San to Fer nan do So- 
lon dis se que de ve ser um ano de paz,
cal ma ria e um óti mo mo men to pa ra
quem de se ja co me çar um no vo ne gó- 
cio, um ano pro mis sor pa ra quem es tá
pro cu ran do em pre go. “O ano de 2021
se rá o ano em que a fé te rá uma gran- 
de in fluên cia na vi da das pes so as. To- 
dos que es ti ve rem com in tri ga ou al- 
gu ma má goa, en tre em con ta to e fa ça
as pa zes com a pes soa, pa ra que co- 
me ce um ano ver da dei ra men te no- 
vo”.

O ano de 2021 se rá o ano

em que a fé te rá uma

gran de in fluên cia na

vi da das pes so as. To dos

que es ti ve rem com

in tri ga ou al gu ma

má goa, en tre em con ta to

e fa ça as pa zes com a

pes soa, pa ra que co me ce

um ano

ver da dei ra men te no vo

Ge ral men te, ca da ano é re gi do por
mais de um Ori xá. Co mo 2021 se rá
ini ci a do em uma sex ta-fei ra, ha ve rá
gran de in fluên cia de Oxa lá, o mai or
ori xá do Can dom blé e da Um ban da,
que sim bo li za a paz e o equi lí brio do
pla ne ta, além de ser um gran de pro te- 
tor da hu ma ni da de. No sin cre tis mo
re li gi o so, Oxa lá re pre sen ta Je sus Cris- 
to, ou o fi lho per fei to do Cri a dor.

Oxum é aque la que inun da a vi da
de amor. O pró xi mo ano se rá da fa mí- 
lia, do afe to do dos re la ci o na men tos,
tão ne ces sá ri os ain da em 2021, de pois
de um ano tão crí ti co e de vas ta dor pa- 
ra tan tas fa mí li as, co mo foi o 2019. A
in fluên cia e re gên cia de Oxum in di ca

fo co prin ci pal men te em três coi sas:
amor, re cons tru ção e far tu ra. O amor
po de ser tan to o ro mân ti co en tre ca- 
sais quan to um amor mais se xu al
mes mo. Por is so tam bém se tra ta de
um pe río do li ga do à be le za e às pai- 
xões.

Se rá o ano do nú me ro 5. O ano das
gran des vi a gens, mu dan ças e pla ne ja- 
men to em ci ma de to das as ações.

O re gen te de 2021 se rá o Boi de Me- 
tal. A so ma des te ani mal mais es se
ele men to tra rá pa ra o nos so no vo ano
mui ta jus ti ça, le al da de e pa ci ên cia.

A ener gia de 2021 é re gi da pe lo O
Sa cer do te. A quin ta car ta do Ta rot traz
pa ra o mun do uma gran de bus ca por
Deus e pe lo de sen vol vi men to da es pi-
ri tu a li da de.

Atra vés de mui ta be le za e amor, o
pla ne ta Vê nus vai re ger 2021 tra zen do
uma sé rie de no vi da des. 2021 pro me-
te uma fa se de mais em pa tia e amor
ao pró xi mo.

Simpatias: comece o ano com o pé direito 
Com a che ga da do pri mei ro fim de

se ma na de 2021, va mos te au xi li ar a
co me çar o ano com ener gi as po si ti- 
vas, após vá ri os me ses de sa fi a do res
pa ra a mai o ria das pes so as em 2020.
Lis ta mos al guns ri tu ais de pro te ção
pa ra o Ano-No vo. Ven ça os obs tá cu los
que apa re ce rem no seu ca mi nho e te- 
nha uma vi da mais ple na – com uma
aju di nha mís ti ca!

7 sim pa ti as de pro te ção po de ro sas

Vá até a igre ja mais pró xi ma da sua
ca sa, ajo e lhe-se di an te do al tar e, em
pen sa men to, cha me por São Ben to.
Pe ça pa ra que ele li vre vo cê de to do
mau-olha do, in ve ja e ener gi as ne ga ti- 
vas. Fa ça a ora ção na qual tem mais fé
e saia do lo cal sem olhar pa ra trás. As- 
sim que che gar em ca sa, acen da um
in cen so de sua pre fe rên cia e pas se a
fu ma ça em to do o seu cor po, com cui- 
da do pa ra não se ma chu car, co mo se
es ti ves se se fe chan do con tra os ma les
do mun do. Jo gue os res tos do in cen so
no li xo e fa ça uma ora ção ao san to pa- 
ra agra de cer.

Pe la ma nhã, co lo que três den tes de
alho, uma ro de la de ce bo la e uma fo- 
lha de lou ro den tro de uma xí ca ra de
chá.

Dei xe em um lu gar bem al to da sua
ca sa. No fi nal do dia, jo gue tu do no li- 

xo, me nos a xí ca ra, que po de rá ser la- 
va da e usa da co mo de cos tu me.

Com pre um tre vo-de-qua tro-fo- 
lhas (em lo jas de ar ti gos mís ti cos) e
dei xe to mar sol du ran te to do o dia. À
noi te, pas se um pou co de sal gros so
so bre ele. Após es sa ener gi za ção, co- 
lo que em sua bol sa e men ta li ze que o
tre vo ser vi rá co mo pro te ção con tra as
pes so as in ve jo sas. Car re gue pe lo tem- 
po que achar ne ces sá rio.

To da se gun da-fei ra, du ran te um
mês, vá pa ra a por ta prin ci pal da sua
ca sa, abra os bra ços e di ga: “For ças da
na tu re za, es pí ri tos com pa nhei ros, le- 
vai pa ra lon ge to da a ener gia ne ga ti va
que cir cun da a mi nha ca sa e ame a ça o
meu bem-es tar. For mai uma re do ma
pro te to ra so bre mim e meu lar e afas- 
tai to do o mal”.

Em uma noi te de lua cheia, des cas- 
que e cor te um li mão em três pe da ços.

Chu pe uma par te sem fa zer ca ra
feia, ape sar do aze du me. Es pre ma o
cal do do se gun do pe da ço na ter ra
(po de ser em um va so). De pois, jun te
os três e en ro le com uma li nha bran- 

ca. Em se gui da, en ter re os li mões em
um va so com a flor de sua pre fe rên cia.
Não se es que ça de la var bem as mãos
após aca bar a sim pa tia.

Lo go pe la ma nhã, pa re na por ta da
sua ca sa e, ain da do la do de den tro, fa- 
ça três cru zes com o po le gar di rei to no
ba ten te, di zen do a se guin te fra se com
fé: “Saia da mi nha fren te, azar, in ve ja,
mau-olha do, que eu vou pas sar com
mi nha sor te”. As sim, to das as coi sas
ruins fi ca rão lon ge de vo cê.

Em uma quin ta-fei ra, dia de Jú pi- 
ter, acen da um in cen so de ro sas em
um lu gar tran qui lo da sua ca sa, com
cui da do pa ra não se quei mar, e pen se
no an jo Sa qui el, pe din do que ele pro- 
te ja a sua vi da e for ta le ça sua es pi ri tu-
a li da de.

Re ze uma Ave Ma ria e um Pai Nos so
e, quan do o in cen so ter mi nar, so pre
as cin zas ao ven to.

Pre vi sões

HO RÓS CO PO 2021

O que vai acon te cer
com ca da sig no 

Co mo to dos já sa bem, o ano de 2020 foi um ano atí pi- 
co. De vi do à pan de mia do no vo co ro na ví rus, o ano vi rou
a vi da de mui ta gen te de “ca be ça pa ra bai xo”. Ago ra, e se
fos se pos sí vel pre ver e sa ber o que 2021 nos aguar da?
Não! Não é má gi ca, é a as tro lo gia. Pa ra quem acre di ta
nos as tros va le a pe na con fe rir a pre vi são com ple ta.

Ári es (21/Mar a 20/Abr)
Os ari a nos co nhe ci dos por se rem for tes, des te mi dos,

im pul si vos, im pe tu o sos e ou sa dos, de acor do com a
pre vi são, irão se tor nar, en tre ou tras coi sas, mais se gu- 
ros de si mes mos. Nes te ano, de for ma ge ral, vo cê vai
con se guir agir in tei ra men te con for me sua von ta de. 

Tou ro (21/Abr a 21/Mai)
Os tau ri nos es te re o ti pa dos co mo mui to ciu men tos,

pro te to res, e co mi lões, se gun do a pre vi são, te rão um
ano mar ca do por mu dan ças.

Po de rão ocor rer mu dan ças mar can tes em sua si tu a- 
ção so ci al nes te ano. Se rá o mo men to de re a li zar su as
am bi ções e pro je tos an ti gos. Va le lem brar que as coi sas
não acon te ce rão por si pró pri as.

Gê me os (22/Mai a 21/Jun)
Já os ge mi ni a nos, que são co nhe ci dos por se rem de

um dos sig nos mais im pre vi sí veis do zo día co, te rão um
2021 mais pu xa do pa ra o la do emo ti vo.

Vo cê es ta rá mui to vol ta do pa ra as sun tos do més ti cos
e pa ra as pre o cu pa ções fa mi li a res. Es ta rá bem mais
emo ti vo que o seu nor mal e, se dei xar, seu hu mor vai
pen der pa ra a me lan co lia. Po de rá se sen tir mais des gas- 
ta do e com uma cer ta sen sa ção de en ve lhe ci men to, que
se rá só psi co ló gi ca.

Cân cer (22/Jun a 22/Jul)
Aque les que são do sig no de cân cer, fa mo sos por se- 

rem ca ri nho sos, sen sí veis e ape ga dos, se gun do a pre vi- 
são, te rão al gu mas pre o cu pa ções com a fa mí lia no pró- 
xi mo ano.

Vo cê es ta rá mui to vol ta do pa ra as sun tos do més ti cos
e pa ra as pre o cu pa ções fa mi li a res. Es ta rá bem mais
emo ti vo que o seu nor mal. Po de rá se sen tir mais des gas- 
ta do e com cer ta sen sa ção de en ve lhe ci men to, que se rá
só psi co ló gi ca.

Leão (23/Jul a 23/Ago)
Os le o ni nos – que gos tam de cha mar a aten ção de to- 

dos por on de pas sam e são mui to vai do sos – de vem ter
um ano oti mis ta!

Es ta po si ção vai tor nar sua vi da bem mais fá cil nes te
ano. Mes mo ten do pro ble mas, vo cê es ta rá mais pro te gi- 
do e en con tra rá fa ci li da des pa ra re sol ver su as cri ses. Se- 
rá uma épo ca de oti mis mo e vo cê es ta rá ani ma do pa ra
ex pan dir su as ati vi da des e me lho rar seu es ti lo de vi da.

Vir gem (24/Ago a 22/Set)
Os “cer ti nhos” do gru po dos sig nos, os vir gi ni a nos co- 

nhe ci dos por se rem rí gi dos com eles mes mos e se rem
bas tan te or ga ni za dos pen sa rão, de acor do com a pre vi- 
são, mui to no di nhei ro.

Nes te ano vo cê es ta rá com mais in te res se em acer tar
sua si tu a ção fi nan cei ra, se ja or ga ni zan do os in ves ti- 
men tos que já tem, se ja se de di can do a no vos pla nos.
Vo cê es ta rá mais sen su al e vol ta do aos pra ze res da vi da,
mas tam bém mais pro pen so aos exa ge ros.

Li bra (23/Set a 22/Out)
Os li bri a nos, co nhe ci dos por te rem bas tan te di fi cul- 

da de de con se guir fa zer es co lhas, irão ter uma co ne xão
a mais com os es tu dos e co nhe ci men to em 2021!

Nes te ano vo cê po de vir a fa zer uma vi a gem im por- 
tan te ou au men tar o seu con ta to com as sun tos li ga dos
ao es tran gei ro.

Es cor pião (23/Out a 21/Nov)
Os es cor pi a nos, sig no co nhe ci do co mo o mais de ter- 

mi na do do zo día co, se xu ais e ro mân ti cos, se gun do a
pre vi são, te rão um ano de vi da no va.Es te po de ser um
ano em que uma vi da no va co me ça rá pa ra vo cê. Ha ve rá
a pro mes sa de mu dan ças e de pro gres so. Pro va vel men te
vo cê te rá um ano agi ta do por mui tos acon te ci men tos
im pre vis tos. Sai ba man ter a men te aber ta e ti rar pro vei- 
to de no vas si tu a ções.

Sa gi tá rio (22/Nov a 21/Dez)
Já os sa gi ta ri a nos, que têm o es te rió ti pos de se rem so- 

ci ais, sem pre com um sor ri so no ros to de vem re a li zar
um so nho em 2021. Se rá que che gou o mo men to de les?

Es ta po si ção é im por tan te, pois po de in di car a re a li- 
za ção de um so nho ou en tão o fim de al gum pro je to. Se
vo cê não fi car aten to, sua ten dên cia na tu ral se rá a de se
fe char e se iso lar ca da vez mais nes te pe río do. 

Ca pri cór nio (22/Dez a 20/Jan)
Os ca pri cor ni a nos que mui tos acre di tam se rem mais

fe cha dos e tí mi dos vão co me çar a ser mais in de pen den- 
tes nes te ano, eles con se gui ram agir con for me su as pró- 
pri as von ta des. Nes te ano, de for ma ge ral, vo cê vai con- 
se guir agir in tei ra men te con for me sua von ta de. É um
mo men to pa ra ten tar re a li zar as po ten ci a li da des de seu
ma pa na tal, que vo cê já co nhe cia, mas que nun ca ti nha
de sen vol vi do. 

Aquá rio (21/Jan a 19/Fev)
Já os aqua ri a nos, co nhe ci dos por gos ta rem da li ber- 

da de e tu do aqui lo que é no vo, fa rão, se gun do a pre vi- 
são, mui tos ami gos im por tan tes em 2021.

Es te se rá um ano em que as ami za des te rão pa pel im- 
por tan te em sua vi da. Fa rá no vos ami gos ou po de rá
con tar com a aju da de les. 

Pei xes (20/Fev a 20/Mar)
E fi nal men te pa ra aque les que são de pei xes, co nhe ci- 

dos por se rem so nha do res e ro mân ti cos, te rão von ta de
de mu dar al go de for ma ra di cal su as vi das. Po de rá ser
um ano de ex pan são dos ne gó ci os e vi da so ci al. Ca so se- 
ja de seu in te res se, po de rá ser um ano de pla nos pa ra vi- 
a gens, ou de mai or de di ca ção a lín guas es tran gei ras.
Tam bém te rá ha ver com ca sa men tos ou as so ci a ções.

São Luís, sábado e domingo, 2 e 3 de janeiro
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Especialista dá dicas de como crescer na carreira em 2021 e galgar um novo cargo e
/ou mudar de função dentro da própria empresa

PA TRÍ CIA CU NHA

Iden ti fi que a sua ne ces si da -
de

Tra ce ob je ti vos e me tas

Crie uma re de de re la ci o na -
men to

Apren da a ven der o seu tra -
ba lho

Es te ja sem pre atu a li za do

EMPREGO

54,2% dos brasileiros
querem ser promovidos

O
ano de 2020 aca bou e es ta- 
mos no co me ci nho de 2021.
Aque las fa mo sas lis tas e pla- 
nos pa ra o ano no vo já co- 

me çou. O ano que se en cer rou foi de- 
sa fi a dor em vá ri os as pec tos, do fi nan- 
cei ro ao so ci al. Foi o ano em que pe la
pri mei ra vez na his tó ria des ta ge ra ção
o mun do fi cou iso la do e ob ser vou-se
a cri se sa ni tá ria e econô mi ca che gar
nos la res de to do o mun do. O Bra sil
che gou à mar ca de 14 mi lhões de bra- 
si lei ros de sem pre ga dos.

No Ma ra nhão, en tre maio e ou tu- 
bro des te ano hou ve um cres ci men to
de 104% no nú me ro de pes so as de- 
sem pre ga das.

Pe lo me nos 258 mil ma ra nhen ses
per de ram o em pre go du ran te o pe río- 
do aci ma, de acor do com da dos do
Ins ti tu to Bra si lei ro de Ge o gra fia e Es- 
ta tís ti ca (IB GE) di vul ga dos nes te mês
de de zem bro.

Quan to ao nú me ro de pes so as ocu- 
pa das, hou ve um cres ci men to de
2,025 mi lhões em se tem bro pa ra
2,034 em ou tu bro. A  mai o ria das pes- 
so as ocu pa das no mer ca do ma ra- 
nhen se são tra ba lha do res in for mais
com 52%.

Pa ra quem es tá de sem pre ga do, o
so nho é con se guir re co lo ca ção no
mer ca do. 

“Es pe ro que 2021 se ja me lhor em
to dos os sen ti dos. E de se jo que pos sa
con se guir um em pre go  com car tei ra
as si na da. Sou as sis ten te de te le mar- 
ke ting, mas atu al men te es tou ven- 
den do cos mé ti cos”, dis se  Ro se a ne

San tos Cos tas, 22 anos.

De se jo que pos sa

con se guir um em pre go 

com car tei ra as si na da.

Sou as sis ten te de

te le mar ke ting, mas

atu al men te es tou

ven den do cos mé ti cos

Nes ta épo ca, em ge ral os veí cu los
de im pren sa abor dam as me lho res
pro fis sões ou di cas pa ra quem quer
bus car um em pre go. 

Mas e quem es tá em pre ga do? Co- 
mo fa zer pa ra me lho rar seu atu al tra- 
ba lho? Co mo cres cer no meio do de-
sem pre go?! Se gun do a úl ti ma pes qui- 
sa de sen vol vi da pe la 7 Wa ves, na lis ta
de de se jos dos bra si lei ros pa ra 2021:
54,2% tem o ob je ti vo de ser pro mo vi-
do em 2021. 

“Às ve zes a opor tu ni da de es tá à
nos sa fren te e sim ples men te es ta mos
tão pre sos à ro ti na que não ve mos o
que po de mos fa zer de me lhor pa ra
gal gar um no vo car go ou mu dar de
fun ção den tro da pró pria em pre sa.
Con ver sar com o ges tor e en ten der o
mo men to que a em pre sa es tá po de
abrir vá ri as por tas pa ra o co la bo ra- 
dor”, ex pli ca Le an dro Ram paz zo, es- 
pe ci a lis ta em car rei ras.

Às ve zes a opor tu ni da de

es tá à nos sa fren te e

sim ples men te es ta mos

tão pre sos à ro ti na que

não ve mos o que

po de mos fa zer de

me lhor pa ra gal gar um

no vo car go ou mu dar de

fun ção den tro da

pró pria em pre sa

5 dicas para você crescer na sua carreira em 2021
Por: Le an dro Ram paz zo, da Go di va

É ne ces sá rio se co nhe cer e vi su a li- 
zar o que vo cê de fa to é e o quer na
em pre sa. Quais com pe tên ci as vo cê
tem mais ade rên cia e von ta de pa ra fa- 
zer. Não adi an ta ir pe la “on da” do
mer ca do e não apro vei tar o seu po- 
ten ci al pa ra uma cer ta ha bi li da de. Vo- 
cê tem a pos si bi li da de de cres ci men- 
to? Vo cê quer con ti nu ar nes ta em pre- 
sa? On de vo cê quer es tar da qui a 5
anos e on de vo cê quer que a em pre sa
es te ja? Ali nhe su as ati tu des e von ta- 
des com a do seu tra ba lho, e va lo res
da em pre sa.

O que mais o mer ca do pre ci sa são
pro fis si o nais com in te li gên cia emo ci- 
o nal e or ga ni za ção de su as ro ti nas.
Ain da mais em tem pos de ho me of fi- 

ce, é ne ces sá rio sa ber on de seu tra ba- 
lho vai, qual é o pro du to de le. Tra ce
ob je ti vos e me tas com tem pos di fe- 
ren tes, sen do al guns diá ri os e ou tros
men sais. As sim vo cê tam bém re co- 
nhe ce sua pró pria evo lu ção co mo
pes soa e pro fis si o nal.

Es ta mos em uma era tec no ló gi ca,
to do nos so com por ta men to é men su- 
ra do. Ter uma boa re de de re la ci o na- 
men to, além de cri ar um am bi en te de
tra ba lho mais harmô ni co e le ve faz
com que as pes so as se lem brem e te- 
nham em pa tia por vo cê. Fa ça com
que os ou tros pro fis si o nais as so ci em
a sua ima gem com pro fis si o na lis mo e
ca ris ma, pois, as sim, vo cê po de ser in- 
di ca do pa ra exer cer uma po si ção de
li de ran ça. Par ti ci par de pa les tras,
con gres sos e workshops são bo as al- 
ter na ti vas pa ra co nhe cer pro fis si o- 

nais da sua área.

Se a pri mei ra di ca é pa ra vo cê re ver
seus pon tos e ob je ti vos, es ta é pa ra
vo cê apren der a en xer gar as su as qua-
li da des. As sim, vo cê sa be rá fa lar com
pro pri e da de de quem é e do que al- 
me ja. Man te nha um port fó lio atu a li-
za do com seus tra ba lhos exe cu ta dos,
e com par ti lhe, sem pre que pos sí vel,
as con quis tas da em pre sa. Mos tran do
as sim o seu di fe ren ci al.

Ho je o mer ca do exi ge que os pro fis- 
si o nais se atu a li zem cons tan te men te,
prin ci pal men te com no vas tec no lo gi- 
as. Es tu dar e co nhe cer mais so bre sua
área e as ten dên ci as de la, com cer te za
são um di fe ren ci al de qual quer pes- 
soa e vis to com bons olhos pe los ges- 
to res.

Áre as de ino va ção e tec no lo gia

Áre as da saú de

Área do mar ke ting

Área da cons tru ção

Área ju rí di ca

OS ME LHO RES EM PRE GOS

Quais pro fis sões
es ta rão em al ta
em 2021 e 2022?

A va lo ri za ção cres cen te de al gu mas pro fis sões no
mer ca do de tra ba lho tem atraí do tan to aque les que es- 
tão es co lhen do um cur so de gra du a ção quan to quem se
en con tra em pro ces so de tran si ção de car rei ra. Pa ra
2021 e 2022, as áre as ju rí di ca, da saú de, do mar ke ting, da
cons tru ção e da tec no lo gia apre sen tam-se co mo as
mais for tes, con for me di ver sas pes qui sas e si tes de re- 
cur sos hu ma nos.

In gres sar nes ses cam pos do co nhe ci men to cos tu ma
exi gir for ma ção cor res pon den te e ha bi li da des prá ti cas
ob ti das em es tá gi os e es pe ci a li za ções. Em com pen sa- 
ção, tais pro fis si o nais de vem ga ran tir am pla dis po ni bi li- 
da de de em pre gos e boa re mu ne ra ção.

Os da dos ge ra dos di a ri a men te pe las em pre sas de- 
man dam, ca da vez mais, a uti li za ção de pro fis si o nais
pa ra re a li zar o seu ge ren ci a men to. Co nhe ci men tos re la- 
ci o na dos à pro gra ma ção, so bre tu do em lin gua gens
afins com au to ma ção, in ter net das coi sas, in te li gên cia
ar ti fi ci al e ma chi ne le ar ning, são bas tan te re qui si ta dos.

Os for ma dos em En ge nha ria de Com pu ta ção, Ci ên ci- 
as da Com pu ta ção e Aná li ses de Sis te mas in te gram pri- 
mor di al men te a vas ta área da Tec no lo gia de In for ma- 
ção, que pro cu ra por ci en tis tas de da dos, en ge nhei ros
de ci ber se gu ran ça, de sen vol ve do res de Ja vaS cript, en- 
ge nhei ros de da dos e até mes mo es pe ci a lis tas em in te li- 
gên cia ar ti fi ci al.

In de pen den te men te de qual quer cri se, a Me di ci na
de ve con ti nu ar co mo uma das áre as mais pro cu ra das
por seus ser vi ços. Por is so, sen do uma das pro fis sões em
al ta, o in gres so no cur so de gra du a ção é um dos mais
con cor ri dos, vis to que é con si de ra do sinô ni mo de am- 
plo mer ca do de atu a ção e al tos sa lá ri os.

O mé di co po de tra ba lhar em clí ni cas, hos pi tais, con- 
sul tó rio pró prio, cen tros de pes qui sa e no ser vi ço pú bli- 
co. Re giões mais afas ta das cos tu mam ter dé fi cit de es- 
pe ci a lis tas. Ou tras áre as da saú de tam bém ten dem a ne- 
ces si tar de pro fis si o nais, co mo En fer ma gem, Fi si o te ra- 
pia, Psi co lo gia, Bi o me di ci na e Odon to lo gia, cu jas téc ni- 
cas em es té ti ca têm si do bas tan te so li ci ta das.

Nos úl ti mos anos, a Co mu ni ca ção So ci al ex pan diu de
for ma ace le ra da sua atu a ção atra vés do mar ke ting di gi- 
tal. Os avan ços da tec no lo gia mu da ram os há bi tos de
con su mo da po pu la ção, in cen ti van do ca da vez mais a
me di a ção por um am bi en te vir tu al.

Sur gi ram, des sa for ma, de man das por pro fis si o nais
ca pa zes de sa tis fa zer es se mer ca do em ex pan são. São
re qui si ta dos cons tan te men te – e de ve con ti nu ar as sim
pe los pró xi mos anos – os car gos de ges tor de mí di as so- 
ci ais, ana lis ta de con teú do, ge ren te de per for man ce,
ges tor de ino va ção e ges tor de mar ke ting pa ra e-com- 
mer ce. A for ma ção cos tu ma ser em Mar ke ting, Ad mi nis- 
tra ção e Pu bli ci da de.

A En ge nha ria Ci vil man tem-se co mo um das pro fis- 
sões mais pro mis so ras den tro da eco no mia bra si lei ra,
con for me a quan ti da de de pro je tos de in fra es tru tu ra a
se rem re a li za dos. Além das gran des cons tru ções, um
dos des ta ques na área tem si do a de man da de pe que nas
obras, co mo a re for ma de mo ra di as.

Ade mais, ou tra ca rên cia é de pro fis si o nais ha bi li ta- 
dos e com ex pe ri ên cia pa ra car gos de ge rên cia e li de ran- 
ça em em pre sas de re no me.

O cam po do Di rei to é um dos mais an ti gos, for man do
inú me ros pro fis si o nais por ano. En tre as es pe ci a li za- 
ções, uma que tem ob ti do ca da vez mais pro cu ra é o Di- 
rei to Di gi tal, vol ta do a ati vi da des ju rí di cas que en vol- 
vam ca sos de vi o la ções no mun do vir tu al. Os cri mes ci- 
ber né ti cos, por exem plo, abor dam tran sa ções co mer ci- 
ais, di rei tos au to rais e até mes mo ex po si ção de fo tos ín- 
ti mas.

São Luís, sábado e domingo, 2 e 3 de janeiro
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Tido como visitante enjoado, o time tricolor vai tentar manter a escrita da maioria das
vezes em que atuou fora de casa e conseguiu bons resultados na Série B do Brasileiro

NE RES PIN TO

Re tor nos

For ça to tal

Re tros pec to

SÉRIE B

Sampaio, reforçado,
encara time do CSA

O
Sam paio Cor rêa faz nes te
sá ba do, a par tir das 16h30,
em Ma ceió, um jo go de ci si- 
vo pa ra su as pre ten sões de

su bir à di vi são de eli te do fu te bol bra- 
si lei ro. O Tri co lor, re for ça do por três
ti tu la res li be ra dos pe lo De par ta men- 
to  Mé di co, en fren ta o CSA, no Es tá dio
Rei Pe lé, e ape nas uma vi tó ria é o re- 
sul ta do que in te res sa. Com  45 pon tos
ga nhos, o re pre sen tan te do Ma ra nhão
na Se gun do na per ma ne ce rá no pá reo,
mes mo não en tran do no va men te no
G4 nes ta tri gé si ma se gun da ro da da.
Ti do co mo vi si tan te en jo a do, o ti me
bo li vi a no vai ten tar man ter a es cri ta
da mai o ria das ve zes em que atu ou fo- 
ra de ca sa e con se guiu bons re sul ta- 
dos.

To dos os cál cu los dos ma te má ti cos
apon tam uma bri ga acir ra da pe lo
aces so nas  se te  ro da das que ain da se- 
rão cum pri das. O ad ver sá rio ala go a- 
no, que tem  48 pon tos, tem as mes- 
mas ne ces si da des e ob je ti vos. Cha pe- 
co en se,  Amé ri ca-MG, Ju ven tu de e
Cui a bá são os três pri mei ros lu ga res
no mo men to. O ti me do Ma to Gros so
tem 51 pon tos. O Gua ra ni-SP, com  47
pon tos, jo ga rá con tra o Amé ri ca-MG,
em Cam pi nas, 21h.

Pa ra a par ti da des ta tar de, o Sam- 
paio Cor rêa já po de rá con tar com  o
la te ral-es quer do Mar lon, o vo lan te
An dré Luís e o ata can te Pi men ti nha,
li be ra dos pe lo De par ta men to Mé di- 
co.  O téc ni co Léo Con dé, no en tan to,
não con fir ma se o trio co me ça jo gan- 

do. Mai o res chan ces pa ra Mar lon, que
vi nha sen do ti tu lar da po si ção.

A pro vá vel equi pe é es ta: Gus ta vo,
Jo a zi, Joé cio, Da ni el Fe li pe e Mar lon; 
An dré Luís, Vi ni cius Kiss e Mar ci nho; 
Pi men ti nha (ou Rob son), Caio Dan tas
e  Roney.  Es ta for ma ção ini ci al, co mo
sem pre ocor re, so men te se rá anun ci- 
a da mo men tos an tes do jo go.

O Tri co lor es tá há cin co jo gos sem
ven cer, o que sig ni fi ca que po de ria se
en con trar, no mí ni mo, na quar ta po si- 
ção. Por is so, a que da de pro du ção do
ti me tem pro vo ca do inú me ras  crí ti- 
cas da tor ci da. O za guei ro Joé cio, po- 
rém, mos trou oti mis ta an tes da vi a- 

gem pa ra a ca pi tal ala go a na: “Es sa
sequên cia sem ven cer re al men te nos
in co mo da bas tan te. Se rá um jo go
mui to di fí cil, mas sa be mos que te mos
con di ções de bus car es ses três pon-
tos”, afir mou oti mis ta.

Nes te Cam pe o na to Bra si lei ro, as
du as equi pes têm cam pa nhas bas tan- 
te pa re ci das, com li gei ra van ta gem
pa ra os ala go a nos no nú me ro de gols
mar ca dos ( 14 a 13). A de fe sa do Azu- 
lão so freu 30 gols e a do Sam paio 31.
Na úl ti ma opor tu ni da de que os dois
ti mes se en fren ta ram, a vi tó ria foi do
Tri co lor ( 1 a 0), no Cas te lão, jo go dis- 
pu ta do no dia 3 de ou tu bro, gol de
Gus ta vo Ra mos.

No CSA, o téc ni co Mo zart de ve rá
con tar com a vol ta do go lei ro Matheus
Men des, re cu pe ra do da Co vid-19. Ou- 
tro  que re a pa re ce é o la te ral-es quer- 
do Di e go Re nan, que es ta va le si o na do
des de  o úl ti mo jo go, con tra o Vi tó ria-
BA. Na la te ral-di rei ta, Ce dric  e Nor- 
ber to dis pu tam a va ga. A pro vá vel for- 
ma ção é es ta: Matheus Men des; Nor- 
ber to (Ce dric); Ro dol fo Fi le mon, Lu ci-
a no Cas tán e Di e go Re nan; Ge o va ne,
Yago e Nad son; An dri go, Ro dri go Pim- 
pão e Pau lo Sér gio.

Se gun do da dos do ma te má ti co
Ma no el Mar tins, Sam paio e CSA já
atu a ram dez ve zes pe lo Cam pe o na to
Bra si lei ro. Os tri co lo res ven ce ram três
ve zes, hou ve três em pa tes e qua tro vi-
tó ri as dos ala go a nos.  O jo go de ho je é
uma au tên ti ca re van che pa ra o ti me
Azu lão de Ala go as.

A BOLA VAI ROLAR

FPF divulga a tabela do Paulistão 2021

• Fer ro viá ria x In ter de Li mei ra

A Fe de ra ção Pau lis ta de Fu te bol di- 
vul gou a ta be la do Pau lis tão 2021. A 
com pe ti ção vai co me çar no dia 28 de 
fe ve rei ro e tem a fi nal pro gra ma da pa- 
ra o dia 23 de maio.

Ve ja abai xo co mo se rá a pri mei ra 
ro da da, em 28 de fe ve rei ro:

• Gua ra ni x Itu a no
• No vo ri zon ti no x Pon te Pre ta
• Pal mei ras x São Ca e ta no
• Red Bull Bra gan ti no x Co rinthi ans
• San to An dré x San tos
• São Ben to x Mi ras sol
• São Pau lo x Bo ta fo go-SP

PALMEIRAS FOI O CAMPEÃO PAULISTA DESTE ANO EM UM ANO DE PANDEMIA DA COVID

A no vi da de no Pau lis tão de 2021 é a 
pre sen ça do VAR em to das as par ti das, 
in cluin do a fa se de gru pos, com os 
gas tos cus te a dos pe la FPF – em 2020, 

ha via ár bi tro de ví deo ape nas no ma-
ta-ma ta.

A FPF dis tri bui rá R$ 11 mi lhões em 
pre mi a ção. O cam peão fi ca rá com R$ 
5 mi lhões. O vi ce le va R$ 1,5 mi lhão.

A fór mu la de dis pu ta con ti nua 
igual, com os ti mes en fren tan do ape- 
nas ad ver sá ri os dos ou tros gru pos. 
Quar tas e se mi fi nais se rão dis pu ta das 
em jo gos úni cos. A de ci são se rá com 
du as par ti das.

DAS OLIMPÍADAS NO JAPÃO

Ministra é criticada após quebrar protocolos
A mi nis tra das Olim pía das do Ja-

pão, Sei ko Hashi mo to, tem si do am- 
pla men te cri ti ca da por ter que bra do
pro to co los de se gu ran ça con tra a Co- 
vid-19. Se gun do o jor nal sul-co re a no
The Dong-A Il bo, a ja po ne sa te ria ad-
mi ti do que jan tou com ou tras cin co
pes so as num res tau ran te de sushi.

Se gun do a pu bli ca ção sul-co re a na,
Sei ko Hashi mo to ale gou que iria a um
jan tar com ape nas mais du as pes so as,
mas que os ou tros con vi da dos se jun- 
ta ram à me sa de pois, sem que ela ti-
ves se co nhe ci men to pré vio. 

EN FER MEI RA E SUR FIS TA DO GE LO

Co nhe ça a bra si lei ra
que com ba te a co vid
e ten ta va ga olím pi ca

Sal var vi das en tre abril e ou tu bro e des cer mon ta nhas
de ge lo dei ta da em um tre nó de no vem bro a mar ço, es sa
é a ro ti na de Ni co le Sil vei ra, en fer mei ra e atle ta bra si lei- 
ra de ske le ton. 

Ape sar das du as pro fis sões, o ob je ti vo prin ci pal des sa
gaú cha de 26 anos é: clas si fi car-se pa ra as Olím pi a das
de In ver no de Pe quim em 2022 e, com is so, fa zer his tó ria
sen do a pri mei ra re pre sen tan te do Bra sil na mo da li da- 
de. “É ti po sur far de bar ri ga nu ma água con ge la da”, Ni- 
co le, so bre o ske le ton.

A gaú cha de Rio Gran de se mu dou pa ra o Ca na dá
com ape nas 7 anos. Ni co le sem pre foi mui to li ga da a es- 
por tes, mes mo an tes de se mu dar pa ra Calgary, no es ta- 
do ca na den se de Al ber ta. As ati vi da des fo ram mui tas:
dan ça, fu te bol, gi nás ti ca olím pi ca, vô lei, rugby e até fi si- 
cul tu ris mo.

O gos to pe los es por tes de in ver no sur giu quan do um
co le ga, que pra ti ca va bobs led, per gun tou a Ni co le se ela
não gos ta ria de ten tar, afi nal a se le ção bra si lei ra fe mi ni- 
na es ta va pre ci san do de uma in te gran te pa ra dis pu tar a
tem po ra da pré-olím pi ca de PyeongChang, na Co reia do
Sul, em 2018. Ni co le em bar cou de ca be ça, en trou pa ra a
equi pe e gos tou.

Na tem po ra da se guin te sur giu a opor tu ni da de de
mu dar pa ra o ske le ton, um es por te que, se gun do a pró- 
pria Ni co le. “É ti po sur far de bar ri ga nu ma água con ge- 
la da”. Os com pe ti do res dei tam em tre nós, que são pran- 
chas com lâ mi nas, e des cem pis tas ca va das em mon ta- 
nhas de ge lo bus can do sem pre con se guir o me lhor tem- 
po. A ve lo ci da de po de che gar até os 135km/h.

Ni co le já tem no cur rí cu lo dois cam pe o na tos mun di- 
ais e, re cen te men te, dis pu tou a Co pa do Mun do da ca te- 
go ria, on de fi cou em 18º lu gar. A bra si lei ra con ta que a
tem po ra da 2020 ser viu pa ra seu de sen vol vi men to, já
que não con tou pon tos pa ra os ran kings olím pi cos, e
que es tá fe liz em po der ter a ex pe ri ên cia de com pe tir en- 
tre as me lho res. 

“Eu sou a mais inex pe ri en te de to das que es tão aqui
(na Co pa do Mun do), en tão eu fi co mui to fe liz de es tar
nes se ní vel. Da pa ra ver que eu não es tou no ní vel das
me lho res do mun do ain da, mas es tou mui to fe liz de es- 
tar nes se am bi en te. É um am bi en te que me pu xa mais,
me in cen ti va a fa zer o meu me lhor, mais do que se eu es- 
ti ves se em um ní vel mais bai xo. Eu es tou apren den do
mui tas coi sas com elas, do jei to que elas fa zem. Tem si- 
do um ajus te enor me, mas um gran de apren di za do tam- 
bém”, dis se a atle ta, quan do es ta va com pe tin do no mês
pas sa do.

Mes mo de pois de três anos des cen do as pis tas de ge- 
lo, a atle ta con fes sa que ain da sen te um frio na bar ri ga
na ho ra da pri mei ra des ci da em uma pis ta no va. “Dá
me do, ge ral men te na pri mei ra des ci da. Tu faz o má xi mo
pa ra se pre pa rar, tem ví deo, aí vo cê es tu da a pis ta, vi su a- 
li za, mas mes mo que tu ache que es tá men tal men te pre- 
pa ra do, é sem pre uma sur pre sa. Que dá me do, dá. Eu
con ver so com as me lho res atle tas e até elas fi cam ner vo- 
sas na pri mei ra de ci da”, brin cou Ni co le.

Mas se en ga na quem pen sa que en ca rar as pis tas é o
úni co de sa fio de Ni co le. Além de atle ta, a bra si lei ra é en- 
fer mei ra e tra ba lhou no com ba te à pan de mia de co ro- 
na ví rus no Ca na dá. 

A gaú cha tem or gu lho de sua pro fis são, mas, de cer ta
for ma, is so aca bou atra pa lhan do seus trei na men tos du- 
ran te o ve rão. “Eu sou en fer mei ra, en tão ti ve que tra ba- 
lhar em du as ca sas de ido sos em uma área que es ta vam
pre ci san do por cau sa da pan de mia. Foi di fí cil ba lan ce ar
o em pre go com os trei nos”.

Além dis so, a pan de mia aca bou in ter fe rin do na tem- 
po ra da do ske le ton. O ca len dá rio fi cou con fu so, o tem- 
po de trei na men to fi cou me nor e o iso la men to ne ces sá- 
rio fi ze ram com que as com pe ti ções fos sem “lon gas se- 
ma nas” pa ra Ni co le. Mas a bra si lei ra co me mo rou o fa to
de ter con se gui do com pe tir mes mo que por um cur to
pe río do de tem po es se ano. 

“Eu fi co fe liz por es tar con se guin do des cer (na pis ta).
Mui tos es por tes fo ram com ple ta men te can ce la dos, e
tem gen te que não tá nem trei nan do. Eu sei que tem
mui tas atle tas, que são de ske le ton, que não es tão con- 
se guin do vi a jar e não es tão ten do a opor tu ni da de de
des cer na pis ta. En tão eu fi co fe liz que es tou con se guin- 
do trei nar e de sen vol ver”.

A bra si lei ra res sal ta que o es por te tem um cus to bem
al to pe la quan ti da de de vi a gens e equi pa men tos. Co mo
o ske le ton só po der ser pra ti ca do no in ver no, ela con se- 
gue in ter ca lar a en fer ma gem com o es por te pro fis si o- 
nal. 

Mas Ni co le se gue no ob je ti vo de ser a re pre sen tan te
do Bra sil no ske le ton nas Olím pi a das de In ver no de Pe- 
quim 2022 e en trar pa ra a his tó ria do es por te bra si lei ro.

São Luís, sábado e domingo, 2 e 3 de janeiro
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Mor bius

Raya e o Úl ti mo Dra gão

Ghost bus ters: Mais Além

Ve nom: Tem po de Car ni fi ci na

Top Gun: Ma ve rick

007: Sem Tem po pa ra Mor rer

Ve lo zes e Fu ri o sos 9

King’s Man: A Ori gem

Mis são: Im pos sí vel 7

Un char ted

Mor tal Kom bat

Viú va Ne gra

O Es qua drão Sui ci da

Shang-Chi e a Len da dos Dez anéis

Ma trix 4

Os Eter nos

Du na

Ho mem-Ara nha 3

Cinema

Os filmes mais
esperados de 2021

2
020 foi um ano atí pi co pa ra a in dús tria do ci ne- 
ma. Com a pan de mia, de ze nas de fil mes fo ram
sen do adi a dos re pe ti da men te, com a mai o ria do
que de ve ria ter si do lan ça do no úl ti mo ano fi can- 

do ape nas pa ra 2021. Pois bem: ele es tá che gan do, e a
ex pec ta ti va pa ra to das es sas es trei as tam bém.

Nes sa lis ta se pa ra mos al guns dos lan ça men tos mais
aguar da dos do ano que vem, cer ca dos de ex pec ta ti va e
es pe ran ças e tam bém de pre o cu pa ção, pois a pan de mia
ain da não es tá sob con tro le e no vos adi a men tos po dem
ocor rer. Fal tou al gum? Fa la pra gen te nos co men tá ri os!

Es tre la do por Ja red Le to, Mor bius faz par te da ten ta ti- 
va da Sony de cri ar seu pró prio uni ver so com par ti lha do,
usan do co mo ba se os vi lões do Ho mem-Ara nha. Nes te
fil me, ve re mos a ori gem do vam pi ro vi vo, um ci en tis ta
que aca ba so fren do uma mu ta ção en quan to bus ca uma
cu ra pa ra sua con di ção. O fil me po de ou não es tar li ga do
aço uni ver so do Ara nha de Tom Hol land, en tão ain da há
mui to mis té rio em tor no da pro du ção e ex pec ta ti va vin- 
da dos fãs do he rói.

A pró xi ma gran de ani ma ção da Disney é Raya e o Úl ti- 
mo Dra gão, que pro me te ser uma gran de aven tu ra cheia
de ma gia e ar tes mar ci ais nu ma ter ra fan tás ti ca. Na his- 
tó ria, uma for ça do mal ame a ça o rei no de Ku man dra, e
a ga ro ta Raya (Kelly Ma rie Tran ) e o dra gão Si su (Awkwa- 
fi na) de vem dei xar seus la res pa ra trás à pro cu ra do úl ti- 
mo dra gão, que é a úl ti ma es pe ran ça pa ra im pe dir o vi- 
lão Dru un.

Os Ca ça-Fan tas mas re tor na rão aos ci ne mas no ano
que vem, em um no vo fil me que ser vi rá co mo con ti nu a- 
ção pa ra os dois lon gas ori gi nais, ig no ran do o re bo ot de
2016. Na his tó ria, os ne tos do fa le ci do Egon Spen gler
(Ha rold Ra mis) des co brem o equi pa men to de seu avô e
o pe so de seu le ga do, bem na ho ra em que for ças so bre- 
na tu rais co me çam a se ma ni fes tar. Bill Murray, Er nie
Hud son, Dan Aykroyd e Sigourney We a ver re tor na rão a
seus res pec ti vos e clás si cos pa péis, en quan to Paul
Rudd, Finn Wolfhard e Mc ken na Gra ce tam bém es tão no
elen co.

Na sequên cia do su ces so de 2018 ba se a da no fa mo so
vi lão da Mar vel e da ga le ria do Ho mem-Ara nha, Ve nom:
Tem po de Car ni fi ci na mos tra rá o pro te tor le tal lu tan do
con tra um ini mi go sim bi on te tão po de ro so quan to ele:
Cle tus Kasady, o Car ni fi ci na. Tom Hardy vol ta rá ao pa pel
de Ed die Brock, en quan to Woody Har rel son vi ve rá o vi- 
lão. Es te é mais um dos fil mes do vin dou ro uni ver so
com par ti lha do da Sony, po den do ou não ter li ga ções
com Mor bius e o Ho mem-Ara nha de Tom Hol land.

De mo rou 35 anos, mas a sequên cia de Top Gun: Ases
In do má veis, um dos mai o res su ces sos da car rei ra de
Tom Crui se, fi nal men te de co la rá em di re ção aos ci ne- 
mas, com o per dão do tro ca di lho. Ne le, ve re mos o re tor- 
no de Pe te “Ma ve rick” Mit chell, que irá trei nar to da uma
no va ge ra ção de pi lo tos en quan to uma no va e ines pe ra- 
da ame a ça sur ge no ho ri zon te. Além de Crui se, Val Kil- 
mer tam bém re tor na rá co mo Tom “Ice man” Kazansky,
eter no ri val do per so na gem.

Da ni el Craig re tor na rá pa ra uma úl ti ma aven tu ra no
pa pel de Ja mes Bond em 007: Sem Tem po Pa ra Mor rer,
vi gé si mo quin to fil me do agen te se cre to mais fa mo so e
ce le bra do do mun do. Afas ta do da vi da pe ri go sa que le- 
va va e vi ven do em paz com sua ama da, Bond é for ça do a
vol tar à ati va quan do o vi lão Sa fin (Ra mi Ma lek), um lí- 
der ter ro ris ta ex tre ma men te in te li gen te e pe ri go so, co- 

lo ca em prá ti ca um pla no que po de re sul tar no ge no cí- 
dio de mi lhões. Léa Seydoux, Lasha na Lynch, Ch ris toph
Waltz e Jeffrey Wright tam bém es tão no elen co.

No no no fil me da po pu lar fran quia de ação, a paz de
Dom To ret to (Vin Di e sel) e sua fa mí lia é que bra da quan- 
do seu ir mão mais no vo, Ja kob (John Ce na) re tor na pa ra
se vin gar de to dos. E ele não es tá so zi nho: a seu la do es tá
Cipher (Char li ze The ron), a cyberterrorista que co lo cou
Dom con tra seus pró pri os ami gos no pas sa do. O fil me
tam bém mar ca rá o re tor no de um per so na gem que ri do
dos fãs: Han Lue, in ter pre ta do no va men te por Sung
Kang e que to dos jul ga vam es tar mor to.

De pois de du as aven tu ras na era mo der na, é ho ra de
des co brir a ori gem da or ga ni za ção se cre ta Kings man
em King’s Man: A Ori gem, que pro me te ter tan ta ação e
es ti lo quan to seus pre de ces so res. Am bi en ta do na épo ca
da pri mei ra guer ra mun di al, o fil me mos tra rá o agen te
no va to Lee Unwin (Aa ron Taylor-John son), trei na do pe- 
lo Du que de Ox ford (Ralph Fi en nes) pa ra fa zer par te da
re cém-for ma da Kings man, que pre ci sa se le van tar con- 
tra no vos e po de ro sos ini mi gos que de se jam tão so men- 
te a do mi na ção mun di al.

Gra va do jun to com o oi ta vo fil me Mis são: Im pos sí vel
7 tra rá de vol ta o agen te Ethan Hunt (Tom Crui se) e sua
equi pe de pro fis si o nais em mais uma mis são pe ri go sa
ao re dor do mun do pa ra im pe dir o pla no ma lig no do vi- 
lão da vez. A di fe ren ça é que es te fil me se rá ape nas a pri- 
mei ra par te da his tó ria que só se rá re sol vi da no lon ga se- 
guin te. Tom Crui se re tor na rá ao pa pel e pro me te ce nas
ain da mais ar ris ca das que os fil mes an te ri o res, per for- 
ma das por ele sem a ne ces si da de de du blês e ou tras fa ci- 
li da des. Vem aí!

Nes ta adap ta ção da fa mo sa fran quia dos ga mes, Tom
Hol land vi ve rá o jo vem Nathan Dra ke em um fil me que
mos tra rá uma das pri mei ras aven tu ras do ca ça dor de te- 
sou ros ao la do de Vic tor Sul li van, in ter pre ta do por Mark
Whal berg. O fil me pro me te mer gu lhar fun do no re la ci o- 
na men to en tre os dois, tan to co mo mes tre e alu no co mo
o de pai e fi lho, além de mui to ti ro, por ra da, bom ba e re- 
fe rên ci as aos jo gos, é cla ro. Pro me te!

De mo rou 24 anos, mas um no vo fil me de Mor tal
Kom bat fi nal men te vai sair do pa pel! A his tó ria ain da es- 
tá sen do man ti da em se gre do, mas de ve adap tar os
even tos do pri mei ro jo go, no qual é mos tra do a lu ta dos
guer rei ros do Pla no Ter re no es co lhi dos por Rai den (Ta- 
da no bu Asa no) no tor neio or ga ni za do por Shang Tsung
(Chin Han). O di re tor Si mon Mc Quoid pro me teu mui to
san gue e tam bém a pre sen ça dos Fa ta li ti es, mar ca re gis- 
tra da da fran quia. Se tu do is so foi ali a do à lo re ins ti gan te
dos jo gos e a co re o gra fi as de lu ta sen sa ci o nais, não há o
que dar er ra do.

Am bi en ta do lo go após os even tos de Ca pi tão Amé ri- 
ca: Guer ra Ci vil, te mos Viú va Ne gra, pri mei ro fil me so lo
da he roí na do MCU vi vi da por Scar lett Johans son, que
irá re vi si tar seu pas sa do e re en con trar fi gu ras im por tan- 
tes de sua vi da pre gres sa. O fil me se rá um gran de mer- 
gu lho nas ori gens da per so na gem, que con ta rá com a
aju da de Yelena Be lo va (Flo ren ce Pugh) e do Guar dião
Ver me lho (Da vid Har bour) pa ra en ca rar o vi lão Trei na- 
dor.

Co man da do por Ja mes Gunn, O Es qua drão Sui ci da

fun ci o na rá co mo uma es pé cie de soft re bo ot pa ra o fil- 
me de 2016, apre sen tan do no vos per so na gens e uma
no va his tó ria, sem des con si de rar o que acon te ceu an- 
tes. Com uma no va for ma ção, que in clui no mes co mo
San gui ná rio (Idris El ba), Pa ci fi ca dor (John Ce na), Tu ba- 
rão-Rei (Ste ve Agee) e Ho mem das Bo li nhas (Da vid
Dast mal chi an), a For ça-Ta re fa X en fren ta rá as for ças do
Pen sa dor (Pe ter Ca pal di), um vi lão su pe rin te li gen te que
es tá sem pre a dez pas sos à fren te e pos sui ha bi li da des
re la ci o na das a tec no lo gia, te le pa tia e até mes mo pro je- 
ção de me do.

Es ta é mais uma pro du ção do Mar vel Stu di os que pro- 
me te ar ra sar nas bi lhe te ri as de 2021, apre sen tan do o
pri mei ro pro ta go nis ta asiá ti co do MCU. O gran de pú bli- 
co se rá apre sen ta do a Shang-Chi (Si mu Liu), o mai or ar- 
tis ta mar ci al do uni ver so Mar vel, cu ja his tó ria de ori gem
se rá con ta da nes te fil me. O lon ga mos tra rá o iní cio da
car rei ra su per-he roi ca de Shang-Chi quan do ele de ci de
se opor ao ver da dei ro Man da rim, que nes ta ver são po de
ou não ser seu pai, e sua or ga ni za ção ter ro ris ta, co nhe- 
ci da co mo Os Dez Anéis e já ci ta da an tes nos fil mes do
Ho mem de Fer ro. Gran des sequên ci as de ar tes mar ci ais
são es pe ra das, as sim co mo efei tos es pe ci ais de pri mei- 
ra.

Ma trix 4 é tal vez o fil me mais mis te ri o so de to da es sa
lis ta. Não se sa be ab so lu ta men te na da so bre o fil me e
sua his tó ria, ape nas que Neo (Ke a nu Re e ves) e Trinity
(Car rie-An ne Moss) es ta rão de vol ta pa ra mais ação es ti- 
lo sa em 360 graus. La na Wa chows ki re tor na rá ao pos to
de di re to ra, en quan to Lilly Wa chows ki de ve ser ape nas a
pro du to ra. O elen co tam bém con ta com no mes co mo
Jes si ca Henwick, Priyanka Cho pra, Neil Pa trick Har ris,
Yahya Ab dul-Ma te en II e Ja da Pin kett Smith.

Nes te que pro me te ser o fil me mais vas to e am bi ci o so
em ter mos de es ca la que o Mar vel Stu di os já pro du ziu,
Os Eter nos se pas sa rá por vá ri as eras, con tan do a his tó- 
ria do su per gru po de imor tais cri a dos por Jack Kirby e
sua pre sen ça nos prin ci pais even tos que mol da ram a
his tó ria da hu ma ni da de. O elen co, co nhe ci do por sua
di ver si da de, con ta com An ge li na Jo lie, Kit Ha ring ton, Ri- 
chard Mad den, Ku mail Nan ji a ni, Sal ma Hayek, Lau ren
Ri dloff, Gem ma Chan e ou tros.

Ba se a do no li vro de mes mo no me es cri to por Frank
Her bert, Du na pro me te ser tu do o que o lon ga ori gi nal
de 1984 não foi, pro van do de uma vez por to das que ele
não é tão “ina dap tá vel” quan to di zem por aí. Na his tó- 
ria, o jo vem prín ci pe Paul Atrei des (Ti mothée Cha la- 
met) se vê en vol vi do em um du e lo po lí ti co en tre as três
fa mí li as mais po de ro sas do pla ne ta Ar ra kis, lu tan do pa- 
ra pro te ger um re cur so vi tal pa ra a so bre vi vên cia con tí- 
nua de to dos. O lon ga é es tre la do por um elen co de pe so,
que in clui Zendaya, Os car Isa ac, Re bec ca Fer gu son, Josh
Bro lin, Ja son Mo moa e Ja vi er Bar dem. Além de les, Da ve
Bau tis ta, Stel len Skars gard e Char lot te Ram pling tam- 
bém par ti ci pa rão do fil me.

O ter cei ro fil me de Tom Hol land co mo o Ho mem-Ara- 
nha, que por en quan to es tá sen do cha ma do ape nas de
Ho mem-Ara nha 3, pro me te aba lar as es tru tu ras tan to
do MCU quan to a dos fãs da Mar vel ao ex plo rar mais a
fun do o con cei to de Mul ti ver so. A es pe ran ça dos fãs é a
reu nião en tre os três in tér pre tes do he rói arac ní deo:
Tom Hol land, Tobey Ma gui re e An drew Gar fi eld. En tre
as par ti ci pa ções já con fir ma das no fil me es tão a de Be- 
ne dict Cum ber bat ch co mo Dou tor Es tra nho, Al fred Mo- 
li na co mo Dr. Oc to pus e Ja mie Foxx co mo Elec tro, além
de J.K. Sim mons co mo J.J. Ja me son. E aí, an si o so?

São Luís, sábado e domingo, 2 e 3 de janeiro
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A política pública tem que ser fei-
ta com a participação do públi-
co-alvo no processo de idealizar 

e executar as ideias. Só assim teremos 
impacto real na vida das pessoas.” Ad-
vogada de formação, Carolina Mora-
es Estrela, 37 anos, escolheu o Direito 
pela vontade de trabalhar no convívio 
diário com todo tipo de gente. “Desde 
que me formei, nunca prestei concur-
so para atuar fora da advocacia, era o 
meu objetivo e eu pude me dedicar à 
ele”, conta Carolina.

Chegar ao serviço público foi uma 
questão de tempo e oportunidade. O 
convite veio na primeira gestão do pre-
feito de São Luís, Edivaldo Holanda Jr, 
em 2013,mas não tinha nada relacionado 
à questão ambiental. “Era um trabalho 
no setor previdenciário do município. 
Foi um começo muito próximo ao que 
eu já fazia na minha atuação no escri-
tório de advocacia”, explica.

Em 2015, após voltar da licença-
maternidade da primeira filha, Caro-
lina recebeu um novo convite da ges-
tão municipal, dessa vez para presidir o 
Comitê de Limpeza Urbana de São Luís 
e propor mudanças na gestão de resí-
duos da cidade. O momento não pode-
ria ser mais desafiador: em todo o país, 
cidades buscavam alternativas para os 
lixões, que de acordo com a Lei Nacio-
nal de Resíduos Sólidos, deveriam ser 
desativados.

“Foi, sem dúvida, o maior desafio 
nesses 5 anos à frente do Comitê Ges-
tor. Enquanto outras cidades tentavam 
manter seus lixões abertos, por força 
judicial, aqui nós fomos na contramão 
desse pensamento. Fechar o lixão da Ri-
beira era uma necessidade, mas havia 
muito o que ser levado em considera-
ção para que isso não causasse um co-
lapso na coleta de lixo de São Luís”, re-
lembra Carolina.

A limpeza urbana e gestão do lixo em 
São Luís são objeto de uma parceria da 
prefeitura com uma empresa privada. 
Carolina ficou responsável por adequar 
esse contrato às necessidades do muni-

cípio, ao mesmo tempo em que fechava 
o lixão da Ribeira - que já funcionava há 
20 anos - e dava novo destino aos resí-
duos da capital. “Foi quase como trocar 
os pneus de um carro com ele em mo-
vimento. Deu muito trabalho, mas con-
seguimos fechar o lixão da Ribeira em 
25 de julho de 2015”, lembra Carolina.

Naquele momento a advogada tinha 
dado lugar à uma gestão visionária dos 
resíduos sólidos de uma capital. Caro-
lina percebeu que não era suficiente 
apenas mudar o lugar de descarte do 
lixo. Era preciso ensinar a população a 
tratar seus resíduos como parte da pró-
pria rotina social. “Essa visão de tratar 
o lixo como algo distante da sociedade 
é algo antigo, de séculos, mas que pre-
cisava ser visto como política pública 
onde toda a sociedade está envolvida. 
Desde o descarte correto dos resíduos, 
às políticas de incentivo à quem faz essa 
coleta seletiva, gerando emprego, renda 
e garantindo a preservação ambiental”, 
enfatiza Carolina.

Surgiram então, em 2016, os eco-
pontos de coleta na capital. O projeto 
trouxe a possibilidade da coleta seletiva 
em locais estratégicos, naquela época a 
taxa de reciclagem do lixo em São Luís 
era de 0,12%. “Os ecopontos foram o 
início de uma nova maneira de pensar 
resíduos sólidos. Fechamos parcerias 
com escolas, grupos de corrida, ciclistas, 
frequentadores das praias e lideranças 
religiosas de várias vertentes para levar 
a educação ambiental ao maior número 
possível de pessoas. O ecoponto exis-
tia, mas precisávamos explicar para os 
moradores da cidade a importância de 
ir até um deles levar seu lixo”, pontua 
Carolina.

O conhecimento da advogada aju-
dou Carolina a pensar em leis e decretos 
normativos que acompanhassem esse 
novo formato de tratar o lixo na cidade. 
A mudança não passou despercebida e 
aliados surgiram no poder Judiciário, 
Ministério Público, entre pesquisado-
res universitários e a grande imprensa, 
que divulgou reportagens sobre o tema 
para conscientizar e informar sobre esse 
novo momento em São Luís.

Carolina  Estrela
A advogada  Carolina  Estrela  que transformou a consciência am-
biental de São Luís e colocou a capital maranhense no topo do 
ranking de reciclagem no Norte e Nordeste.

  Uso do lixão
Em cinco anos, desde que assu-

miu a gestão de resíduos da capi-
tal, Carolina transformou São Luís 
em exemplo para outras cidades 
brasileiras. A taxa de reciclagem do 
lixo saiu de 0,12% em 2015 para o 
patamar inédito de 5,57%, o maior 
entre todas as capitais do Norte e 
Nordeste. “Os números falam por 
si, mas não são tão importantes 
quanto a transformação social na 
vida das pessoas, principalmen-
te os que trabalham com a coleta 

seletiva de resíduos. Cooperativas 
que podem pagar salários dignos 
aos seus cooperados, famílias com 
comida na mesa e dando uma vida 
digna aos seus filhos, isso sim é 
transformação social”, comenta 
emocionada.

E foi seguindo esse pensamen-
to que Carolina investiu na ideia 
de transformar o lixão da Ribeira 
em um local de beneficiamento de 
resíduos e um pólo de educação 
ambiental. O projeto foi inaugu-
rado em dezembro deste ano com 
equipamentos que eram previstos 
apenas para o ano de 2032. “Nos an-
tecipamos em mais de uma década 

e hoje temos uma usina de benefi-
ciamento de resíduos da constru-
ção civil e demolição, um pátio de 
compostagem de matéria orgânica 
com geração de adubo, uma cen-
tral de transbordo e um centro de 
triagem de material reciclável. O 
Casarão da Aprendizagem pode-
rá ser usado em cursos, palestras 
e eventos com foco na educação 
ambientalpara gestores públicos 
e privados, população maranhen-
se e visitantes de outros estados 
que vierem conhecer essa expe-
riência de sucesso em São Luís”, 
conta Carolina.

Ao deixar o comando do Comitê 

que ajudou a fundar, Carolina en-
fatiza que as mudanças iniciadas 
por ela são políticas de estado, que 
podem e devem ser tocadas adiante 
pelos novos gestores. “Eu creio na 
continuidade e - principalmente - 
no avanço dessas mudanças para 
que São Luís permaneça exemplo 
de gestão ambiental”, afirma.

Os planos para o futuro incluem 
mais tempo para aproveitar a famí-
lia e as séries de TV que ela tanto 
gosta. Mas no aspecto profissio-
nal significam a volta para a advo-
cacia, agora com foco no Direito 
Ambiental e em consultorias de 
gestão de resíduos sólidos. O co-

nhecimento dos últimos 5 anos 
mudou a advogada, que agora 
também é uma gestora ambiental.

As mudanças na cidade em que 
Carolina nasceu, cresceu e agora 
cria os filhos são o legado que ela 
deixa para São Luís e para os pe-
quenos Davi e Clarice. “Tudo pa-
rece impossível, até que seja feito. 
Eu sempre pensei nisso, enquanto 
trabalhava para que todos os que 
moram em São Luís pudessem vi-
ver em uma cidade melhor. É a 
satisfação de uma missão cum-
prida e de uma enorme felicida-
de em poder dar esse orgulho aos 
meus filhos.”

LÀ 
fren

te
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Na sequência: os empresários Camila Brasil (Grupo Potiguar), Augusto Dantas (Equatorial Maranhão), Werther Bandeira
(Villa do Vinho ) e Plínio Tuzzolo (Grupo Mercúrio) que falam de expectativas e muita esperança para o ano de 2021

Com as lições de 2020, empresários
revelam suas expectativas para 2021 

Ca mi la Bra sil – Gru po Po ti guar 

Werther Ban dei ra – Vil la do Vi nho Bis trô 

Plí nio Tuz zo lo – Gru po Mer cú rio 

Au gus to Dan tas  – Equa to ri al Ma ra nhão

Um ano de sa fi a dor che ga ao fi nal mas dei xa rá com cer te za gran des li ções e apren di za gens. Em pre sá ri os
que ven ce ram as di fi cul da des de 2020 re ve lam oti mis mo e âni mo re no va do pa ra re ce ber 2021 e cons truir um
No vo Ano, com mais re si li ên cia, sa be do ria e so li da ri e da de. Com ex clu si vi da de pa ra a co lu na, eis aqui al guns

de poi men tos so bre as ex pec ta ti vas pa ra es se no vo ci clo.

“2020 foi um ano mar ca do por de sa fi os e apren di za dos, ti ve mos que nos adap tar a si tu a ções nun ca an- 
tes vi vi das, que exi gi ram de nós re si li ên cia e agi li da de nas to ma das de de ci sões. Acre di ta mos que 2021 se- 
rá um ano mui to de sa fi a dor, mas com os apren di za dos que mar ca ram o ano que fi na li za, ire mos le var li- 

ções que nos aju da rão a en fren tar es ses de sa fi os”. 

“Que 2021 nos tra ga os fru tos do que plan ta mos com tan to sa cri fí cio em 2020. Apren de mos a ser mais
so li dá ri os, mais re si li en tes e a vi ver mais o ho je, sem cri ar tan tas ex pec ta ti vas pa ra o fu tu ro. Co mo em pre- 
sá rio, eu ti ve a gran de li ção de que so mos mais for tes do que ima gi na mos, e só quan do so mos tes ta dos co- 
mo nes sa pan de mia é que des co bri mos o nos so imen so po der de per sis tir, ino var e nos adap tar. Pa ra 2021
le vo a cer te za de que a es pe ran ça e a fé nos mo vem e com Deus, com tra ba lho, éti ca e so li da ri e da de po de- 

mos ven cer os de sa fi os que vi e rem”.

“Na área da saú de te nho a ex pec ta ti va de que 2021 se rá um ano ain da di fí cil no en fren ta men to des sa
pan de mia. Mas com cer te za se rá um ano me lhor pois es ta re mos for ta le ci dos com os apren di za dos de

2020. A me di ci na se gue avan çan do ain da mais com o uso de tec no lo gi as. Pa ra nós do Gru po Mer cú rio se rá
um no vo ci clo de cres ci men to e de gran des pers pec ti vas, man ten do nos sa mis são de cres cer com qua li da- 

de, pa ra ser vir ca da vez me lhor a to dos os nos sos cli en tes. A re cei ta de su ces so é apos tar no tra ba lho ár- 
duo, na apren di za gem con tí nua, na união das equi pes e ser mos re si li en tes pa ra en ten der que os de sa fi os

nos fa zem sem pre me lho res. Re ce bo 2021 com oti mis mo e fé”

“Che ga mos ao fi nal de 2020, um dos anos mais de sa fi a do res que já vi ve mos e que nos exi giu uma rá pi- 
da ca pa ci da de de adap ta ção. Foi um ano di fí cil, mas cheio de li ções e apren di za dos. Di an te dos de sa fi os

que en fren ta mos em meio à pan de mia, se gui mos na mis são de ga ran tir o for ne ci men to de ener gia elé tri- 
ca, com qua li da de e se gu ran ça às fa mí li as e, prin ci pal men te, aos hos pi tais de to do o Es ta do.

um ano de mui ta su pe ra ção, no qual tam bém re a li za mos im por tan tes in ves ti men tos e pro je tos, com
des ta que pa ra as obras de in ves ti men to por to do o Es ta do ga ran tin do ener gia de qua li da de pa ra a re to- 

ma da do cres ci men to econô mi co, a exem plo do re for ço na re gião dos Len çóis Ma ra nhen ses que, por meio
da im plan ta ção de um no vo pon to de su pri men to e da no va su bes ta ção, su por ta rão o cres ci men to tu rís ti- 
co dos mu ni cí pi os de San to Ama ro, Pri mei ra Cruz e Hum ber to de Cam pos. No vos Ca nais Di gi tais tam bém

fo ram im ple men ta dos, fa vo re cen do a ra pi dez dos ser vi ços e a co mo di da de à po pu la ção ma ra nhen se.
Que es se no vo ci clo que se ini cia se ja tam bém um mar co da che ga da de di as me lho res! Que em 2021

pos sa mos ce le brar ain da mais a dá di va da vi da e con ti nu ar le van do aos qua tro can tos do Ma ra nhão ener- 
gia elé tri ca de qua li da de. De se ja mos a to dos um no vo ano re ple to de oti mis mo, es pe ran ça, co ra gem pa ra

con ti nu ar mos en fren tan do os de sa fi os e mui ta ener gia pa ra al can çar mos nos sos ob je ti vos”.

Fernanda Arouche e equipe durante a confraternização anual do escritório

A implementação de estruturas cicloviárias é uma reivindicação de ciclistas  em
todo o país. Em São Luís, uma boa parte já foi feita com  as ciclofaixas
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Flávia Freitas com o marido Hugo Chaves e os filhos Laís e Murilo

Médica Flávia Freitas celebra seus 40
anos com jantar intimista

A mé di ca ge ri a tra Flá via Frei tas ce le brou a che ga da de seus 40 anos de for ma ele gan te e in ti mis ta, com a
fa mí lia reu ni da, na Vi la do Vi nho Bis trô. Além do jan tar ca pri cha do e da de co ra ção ele gan te do res tau ran te
de Werther Ban dei ra, Flá via brin dou seus con vi da dos com um lin do bo lo e de li ci o sos do ces e de co ra ção de

Car la Car va lho. Fi ca a di ca pa ra quem qui ser pra ti ci da de em co me mo ra ções in ti mis tas e com o me lhor cus to
be ne fí cio, é só en trar em con ta to com a Vil la do Vi nho Bis trô.

Com o irmão Leonardo Freitas, a sobrinha Beatriz e a
cunhada Diana Ahid  Os amigos Karinny Borsoi e George Gama

A aniversariante com o padre Roney
Com o irmão Cláudio Freitas e as sobrinhas Maria Alice e
Júlia_

A aniversariante entre os pais Raimundo e Ivanilde Freitas
A aniversariante Flávia Freitas com a filha Laís e Werther
Bandeira da Villa do Vinho

Advogados maranhenses viveram grandes momentos de muitas conversas
proveitosas e aprendizados com os amigos criminalistas de todo o Brasil.

Foi um sucesso a Confraria
Criminal edição São Luís

Com or ga ni za ção da Cai xa de As sis tên cia dos Ad vo ga dos do Ma ra nhão
– CA A MA, foi re a li za do  no Ho tel Lu zei ros, nos di as 18, 19 e 20 de de zem- 

bro, o en con tro da Aca de mia do Jú ri em São Luís. O even to acon te ceu
gra ças ao apoio do ad vo ga do cri mi na lis ta e re pre sen tan te da Con fra ria

Cri mi nal na ca pi tal, Fi de lix Ne to.
“É com mui ta sa tis fa ção que re a li za mos es ta par ce ria con quis ta da pa ra
os nos sos as so ci a dos. Foi um mo men to de ca pa ci ta ção pa ra a clas se, já
que o even to trou xe pa ra a ca pi tal os mais re no ma dos ad vo ga dos cri mi- 
na lis tas do país, co mo o Dr. Za no ne Jú ni or, tam bém mem bro da Con fra- 

ria”, des ta cou Di e go Sá.
Já Za no ne Jú ni or, um dos gran des no mes da ad vo ca cia cri mi nal bra si lei- 
ra, fa lou que a ini ci a ti va con tou com um con teú do com ple to pa ra aque- 
les que bus cam mais co nhe ci men to nes ta ver ten te da ad vo ca cia. “A Aca- 
de mia do Jú ri é um cur so vol ta do pa ra es pe ci a li za ção do ad vo ga do cri mi- 

na lis ta, tri bu no, que quei ra uma es pe ci a li za ção ver ti cal da epis te mo lo- 
gia, en vol ven do o pro ce di men to dos cri mes do lo sos con tra vi da”, en fa ti- 

zou. Aqui al guns mo men tos des con traí dos do even to.

Vistos em primeiro plano nas laterais da mesa: Diego Sá (presidente  da Caama), à
esquerda,  e  Fidelix Neto (que representa a  Confraria Criminal em São Luís), à direita

Grandes  nomes da advocacia criminal participaram do evento em São Luís

São Luís, sábado e domingo, 2 e 3 de janeiro

Leia a toda hora e em todo lugar
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São Luís, sábado e domingo 2 e 3 de janeiro de 2021

FAMÍLIAS MARANHENSES CELEBRAM O NATAL 2020 
Em um ano tão fora do normal, as famí-

lias comemoraram o nascimento de Jesus, 
mantendo a mesma tradição de reunir os 
familiares, mas os encontros, tiveram um 
formato diferente.

Com a necessidade do maior distan-
ciamento possível, devido aos casos de in-
fecção pelo novo Coronavírus, os abraços 
calorosos tiveram que ser adiados e a ceia 
foi compartilhada apenas com pessoas do 
convívio. No entanto, o espírito natalino 
não mudou. A tradicional troca de presen-
tes, o jantar de meia noite e as conversas 
ao redor da “Árvore de Natal” foram man-
tidas. Cheias de esperanças na vacina e 
por um ano novo de muita superação, as 
famílias puderam festejar o momento e 
agradecer pela vida de todos.

O Réveillon pretende seguir o mesmo 
formato do Natal. Com eventos mais re-
servados, pensamentos positivos e fé ina-
balável, as famílias estarão reunidas no-
vamente em formato limitado, mas com 
máxima esperança. 

Selecionamos alguns momentos de 
amigos(as), que em suas residências, ce-
lebraram o Natal. Um 2021 de muitas con-
quistas, saúde e felicidade plena a todos.

.

PRIMEIRO 
ANIVERSARIANTE 
DE 2021

Quem comemora mais um ano de vida, neste domingo 
(03 janeiro) é o apresentador do Programa de TV Mundo Pas-
saporte, Marcos Davi, que encerrou recentemente, uma sé-
rie de episódios da sua “Temporada de Verão 2020” e teve os 
destinos maranhenses, como destaques.

Marcos Davi passou a virada do ano em Salvador - BA 
ao lado de familiares, da esposa, Madalena Nobre e seguem 
viagem pelo Nordeste, para receberem boas vibrações, ener-
gias positivas para o ano novo e também, gravar imagens e 
produzir matérias, para a temporada 2021 do Programa. O 
casal vai ficar hospedado nos Hotéis da Rede Aram (Maceió 
e João Pessoa).

Aguardem o mês de fevereiro, quando os programas voltam 
ao ar, com matérias inéditas e toda essa prazerosa aventura. 
Lembrando, que os Programas Nobre e Mundo Passaporte, 
são os únicos da Televisão Maranhense, que passam em rede 
nacional e contam com grande prestígio, credibilidade e au-
diência. Parabéns e muito mais sucesso!

 FRANCISCO ROCHA (RR TRANSPORTES) COM A ESPOSA, CLÁUDIA E AS 
FILHAS, RAISSA BRAÚNA E CAMILA KARINE, COMEMORARAM EM CASA, 
O NATAL 2020, COM FÉ RENOVADA E ESPERANÇA NO FUTURO.

 WALERIA VIEGAS, EDNEI VIEGAS 
E LINDALVA REIS (ÓTICA VEJA), 
MANTIVERAM A TRADIÇÃO DE 

CELEBRAR O NATAL, EM FAMÍLIA E 
AO REDOR DA ÁRVORE NATALINA

CIDA VALADÃO, DR. THIAGO, DRA.GABRIELLA, DR. GUSTAVO E DR. APARECIDO VALADÃO BRINDARAM A VIDA E COMEMO-
RARAM MAIS UM NATAL EM FAMÍLIA.

O MASTER COACH E DIRETOR DA REDE LUZEIROS DE HOTÉIS, DAGOBERTO SILVA, COM 
A ESPOSA, LILIANE E OS FILHOS, JOÃO VITOR (camisa vermelha) e VINÍCIUS, PASSA-
RAM BONS MOMENTOS JUNTOS, AGRADECENDO AS CONQUISTAS E RENOVANDO A 
ESPERANÇA, NOS PROJETOS DE VIDA.

AO LADO DE POUCOS FAMILIARES, MADALENA NOBRE PASSOU O NOITE DO DIA 24 DE DEZEMBRO, AO LADO DA MÃE, EDENIR 
BARROS, MARIDO, FILHOS, NETOS, GENRO E IRMÃO.

O CASAL, AYANNE E LUIS FRANÇA VIERAM PASSAR AS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO, 
CURTINDO OS BELOS CENÁRIOS DE SALVADOR-BA. ESTÃO APROVEITANDO O MOMEN-
TO, PARA VISITAR FAMILIARES E FESTEJAR A VIRADA DO ANO, EM GRANDE ESTILO. 

MARCOS DAVI AMA VIAJAR E MOSTRAR AS 
BELEZAS DO BRASIL E DO MUNDO, EM SEU 
PROGRAMA DE TV. NA FOTO, O APRESENTADOR 
CIRCULA PELAS BADALADAS PRAIAS DE MIAMI.


