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Iniciamos mais um ano sem a sensação de novos dias, nada produz aquela 
vontade de lutar pelo futuro, parece que o amanhã normal não tem data mar-
cada com os senhores do poder desviando o país em rotas diversas, nenhuma 
bússola mantém o ponteiro para a direção.

Hoje normal?

DESAFIOS NA PANDEMIA

Saiba como não
 ficar endividado 
com as contas do 

início do ano
O início do ano é conhecido 

por ser um período atribulado 
financeiramente. Além das despesas 
excessivas que foram feitas em 
dezembro, é preciso lidar com novas 
cobranças como IPTU, IPVA. PÁGINA 6

Maranhenses brilham no esporte nacional
O esporte sofreu muito as consequência da pandemia em 2020. Mesmo 

assim, alguns maranhenses se destacaram em competições nacionais e 
internacionais: Julia Nina e Carol Hertel, Guto Maranhão, Bruno Lobo e 

Socorro Reis, Marcelo Medeiros, Datinha e Thalia (Mulan) Costa. PÁGINA 9

Prefeito de São Luís, Eduardo Braide, tomou posse no última dia 1º de janeiro na Assembleia Legislativa juntamente com a vice-prefeita 
e secretária de Educação, Esmênia Miranda. O gestor sabe que encontrará muitos desafios nesta área e também na saúde para o ano de 

2021 por conta da pandemia do coronavírus que ainda assola o Brasil.  PÁGINA 3

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

Diretoria da Câmara 
Municipal de São Luís 
tem várias caras novas 
e Osmar Filho à frente

Vereador foi reeleito para a presidência 
da Casa Legislativa para o próximo biênio 
2021/22 por unanimidade e deve manter o 
trabalho próximo com o Poder Executivo 
agora liderado pelo prefeito Eduardo Braide. 

PÁGINA 2

Orquestra Sinfônica Nacional completa 60 anos
A Orquestra Sinfônica Nacional (OSN) completa 60 anos no dia 12 de janeiro. 

Ela foi criada pelo Governo Brasileiro, por um ato do Presidente da República 
Juscelino Kubitschek, um entusiasta da música, e nasceu vinculada ao SRE, 

tendo “como finalidade precípua cultivar e difundir a música. PÁGINA 10

Relembre os altos e baixos dos carnavais de antigamente em São Luís
PÁGINA 7
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O parlamentar foi reconduzido à presidência do parlamento municipal para o biênio
2021 / 2022 durante a eleição da Mesa Diretora da Câmara para os próximos dois anos

Em pre go e ren da

Ba se de com pa ra ção

PRESIDÊNCIA

Osmar Filho é reeleito
na Câmara até 2022

Re gi men to

O
ve re a dor Os mar Fi lho (PDT) 
foi re e lei to pre si den te da 
Câ ma ra Mu ni ci pal de São 
Luís pa ra o bi ê nio 2021 / 

2022. A re con du ção do par la men tar à 
pre si dên cia da Ca sa e a com po si ção 
da Me sa Di re to ra acon te ceu du ran te 
so le ni da de re a li za da na tar de des sa 
sex ta-fei ra, dia 1º de ja nei ro, no au di- 
tó rio Fer nan do Fal cão, da As sem bleia 
Le gis la ti va do Ma ra nhão, em São 
Luís. An tes da elei ção da Me sa Di re to- 
ra, os 31 ve re a do res elei tos to ma ram 
pos se pa ra es ta pró xi ma le gis la tu ra na 
Câ ma ra Mu ni ci pal. Em vir tu de da 
pan de mia de Co vid-19, a ce rimô nia 
te ve uma sé rie de res tri ções e con tou 
com um nú me ro li mi ta do de con vi da- 
dos.

De acor do com o Re gi men to In ter- 
no da Câ ma ra Mu ni ci pal de São Luís, 
no pri mei ro dia de ca da le gis la tu ra (o 
1º de ja nei ro lo go após as elei ções 
mu ni ci pais), os ve re a do res se reú nem 
pa ra ele ger a Me sa Di re to ra da Câ ma- 
ra pa ra o man da to de dois anos que 
co me ça rá lo go após es sa elei ção.

Ain da se guin do o re gi men to, o ve- 
re a dor Chi co Car va lho (PSL), por se 
tra tar do par la men tar mais an ti go da 
Ca sa, con du ziu os tra ba lhos. A cha pa 
“Uni dos por São Luís”, úni ca a dis pu- 
tar a elei ção pa ra a Me sa Di re to ra da 
Câ ma ra, foi elei ta por una ni mi da de 
en tre os 31 ve re a do res re cém-em pos- 
sa dos e con du zi rá os tra ba lhos do 
par la men to mu ni ci pal du ran te o bi ê- 
nio 2021 / 2022. Des sa for ma, a Me sa 
Di re to ra da Câ ma ra te rá a se guin te 
com po si ção: ve re a dor Os mar Fi lho

DIRETORIA DA CÂMARA PARA O PRÓXIMO BIÊNIO CONTA COM VÁRIAS CARAS NOVAS

(PDT), co mo pre si den te; ve re a dor Dr. 
Gu tem berg Araú jo (PSC), co mo 1º vi- 
ce-pre si den te; ve re a dor Pau lo Vic tor 
(PC doB), co mo 2º vi ce-pre si den te; ve- 
re a dor Thyago Frei tas (DC), co mo 3º 
vi ce-pre si den te; ve re a dor Oc tá vio So- 
ei ro (PO DE MOS), co mo 1º se cre tá rio; 
ve re a dor Al dir Jú ni or (PL), co mo 2º 
se cre tá rio; ve re a dor Ri bei ro Ne to 
(PMN), co mo 3º se cre tá rio; ve re a do ra 
Kar la Sarney (PSD), co mo 4º se cre tá- 
ria; e ve re a do ra Ro sa na da Saú de (Re- 
pu bli ca nos), co mo a 5º se cre tá ria.

Em seu dis cur so, o pre si den te Os- 
mar Fi lho des ta cou o sen ti men to de 
uni da de da Câ ma ra Mu ni ci pal em 
prol da ci da de. “Que ro ex ter nar o sen- 
ti men to de união da Câ ma ra Mu ni ci- 
pal de São Luís. Te nho cer te za que to- 
dos os ve re a do res elei tos e em pos sa- 
dos nes ta le gis la tu ra es tão com pro- 
me ti dos com a ci da de e ca da um da rá 
a sua con tri bui ção pa ra o for ta le ci- 
men to do par la men to, co mo cai xa de 
res so nân cia pa ra po pu la ção, e prin ci- 

pal men te da ci da de de São Luís e do 
po vo que nós re pre sen ta mos.”, pon- 
tu ou.  O par la men tar com ple tou di- 
zen do que con tri bui rá, já na con di ção 
de pre si den te do par la men to mu ni ci- 
pal, pa ra que ca da ve re a dor exer ça de 
for ma in de pen den te os seus man da- 
tos. “No que de pen der de mim na 
con di ção de pre si den te da Câ ma ra 
Mu ni ci pal, nós da re mos to das as con-
di ções pa ra que os ve re a do res pos sam 
exer cer os seus man da tos de for ma 
in de pen den te e li vre, fa zen do va ler a 
es sên cia da re pre sen ta ti vi da de, que é 
ser o elo de in ter lo cu ção da po pu la-
ção jun to ao po der pú bli co”, des ta- 
cou. Após a pos se dos 31 ve re a do res e 
a es co lha da Me sa Di re to ra da Câ ma-
ra, o pre si den te do par la men to mu ni- 
ci pal, ve re a dor Os mar Fi lho (PDT), 
em pos sou o pre fei to Edu ar do Brai de 
(PO DE MOS) e a sua vi ce, Es mê nia Mi- 
ran da (PSD), que es ta rão à fren te do 
Exe cu ti vo Mu ni ci pal pe los pró xi mos 
qua tro anos.

MANUTENÇÃO

Financiamento imobiliário terá desafios em 2021

ENCARECIMENTO DE INSUMOS E INCERTEZAS SOBRE RENDA ACENDEM ALERTA

Em meio à cri se pro vo ca da pe la
pan de mia de co vid-19, um se tor da
eco no mia bra si lei ra en cer rou 2020
em rit mo de su pe ra ção. De ja nei ro a
ou tu bro, os fi nan ci a men tos imo bi liá- 
ri os con ce di dos com re cur sos da pou- 
pan ça to ta li za ram R$ 92,7 bi lhões,
cres ci men to de 48,8% em re la ção ao
mes mo pe río do de 2019, se gun do os
da dos da As so ci a ção Bra si lei ra das
En ti da des de Cré di to Imo bi liá rio e
Pou pan ça (Abe cip).

Be ne fi ci a do pe los ju ros bai xos, de- 
pó si tos re cor des na pou pan ça, atu a- 
ção dos ban cos pú bli cos e pe la apro- 
va ção do pro gra ma Ca sa Ver de Ama- 
re la,o se tor imo bi liá rio ga nhou im- 
pul so no se gun do se mes tre. No no en- 
tan to, en fren ta de sa fi os pa ra man ter o
cres ci men to em 2021, co mo o en ca re- 
ci men to de ma te ri ais de cons tru ção e
as in cer te zas so bre a re cu pe ra ção da
eco no mia.

Ou tro fa tor que ali men ta uma in- 
ter ro ga ção em tor no do cres ci men to
do mer ca do imo bi liá rio em 2021 reú- 
ne as in cer te zas em re la ção à ve lo ci- 
da de da re cu pe ra ção do em pre go e da
ren da. Ao apre sen tar a pro je ção de
cres ci men to de 4% do Pro du to In ter- 

no Bru to (PIB) da cons tru ção ci vil em
2021, o pre si den te da Cbic, Jo sé Car los
Mar tins, clas si fi cou de “oti mis ta con- 
ser va do ra” a ex pec ta ti va da en ti da de.
As ava li a ções pa ra o pró xi mo ano, no
en tan to, di vi dem-se.

O pre si den te da Co mis são da In- 
dús tria Imo bi liá ria da Cbic, Cel so Pe- 
truc ci, diz que o dé fi cit ha bi ta ci o nal
no Bra sil e mu dan ças de com por ta- 
men to da po pu la ção de pois da pan- 
de mia, co mo a pro cu ra por imó veis
mais afas ta dos de áre as den sa men te
po vo a das, aju da rão a man ter aque ci- 
da a pro cu ra pe los fi nan ci a men tos
imo bi liá ri os.

“To dos tor ce mos pe la rá pi da re cu- 
pe ra ção na eco no mia, pe la que da do
ín di ce de de so cu pa ção, de sem pre go e
por me lho ra na ren da das fa mí li as.
Mas o Bra sil tem tan ta ne ces si da de de
ha bi ta ção que is so não vem afe tan do
o mer ca do e não afe ta em 2021”, ava- 
lia Pe truc ci. Ele res sal ta que o mer ca- 
do imo bi liá rio con se guiu cres cer em
2020, mes mo com o em pre go e a ren- 
da em que da e que a ma nu ten ção da
ta xa Se lic (ju ros bá si cos da eco no mia)
em 2% ao ano ao lon go de boa par te
de 2021 con ti nu a rá a im pul si o nar os
con tra tos.

Es pe ci a lis ta em mer ca do imo bi liá-
rio da FGV, o pro fes sor Pe dro Sei xas
não é tão oti mis ta. Pa ra ele, a fra ca ba- 
se de com pa ra ção em re la ção a 2019
le vou ao cres ci men to na con ces são de
fi nan ci a men tos em 2020.

Ele diz du vi dar se a ex pan são se rá
sus ten tá vel em 2021. “Exis te uma re-
to ma da, mas a ques tão é se es se cres-
ci men to se rá sus ten tá vel por cau sa da
ren da e do em pre go. Do pon to de vis-
ta pes so al, quem tem di nhei ro de ve
apro vei tar os ju ros bai xos e com prar
[um imó vel], mas é di fe ren te de di zer
que cres ci men to é sus ten tá vel”, ana li- 
sa.

De acor do com Sei xas, o se tor imo-
bi liá rio bra si lei ro, ape sar do cres ci- 
men to em 2020, es tá em ní vel se me-
lhan te a 2010. “Es sa re cu pe ra ção tem
mui to mais a ver com um efei to es ta- 
tís ti co do que com uma re ver são de
ten dên cia. O que de ter mi na rá a de-
man da se rá a ve lo ci da de de re cu pe ra- 
ção da eco no mia”, acres cen ta. Pa ra
Pe truc ci, da Cbic, uma even tu al es tag- 
na ção da ren da po de aju dar nas ven- 
das no iní cio de 2021 ao ini bir as cons- 
tru to ras de re pas sar o au men to dos
ma te ri ais de cons tru ção pa ra o pre ço
dos imó veis.

Ho je nor mal?
Ini ci a mos mais um ano sem a sen sa ção de no vos di as,

na da pro duz aque la von ta de de lu tar pe lo fu tu ro, pa re ce
que o ama nhã nor mal não tem da ta mar ca da com os se- 
nho res do po der des vi an do o país em ro tas di ver sas, ne- 
nhu ma bús so la man tém o pon tei ro pa ra a di re ção que
pos si bi li te o res pei to as do res do co le ti vo. Sa be mos o
que pre ci sa mos co mo for ma de ja mais au men tar as cru- 
zes dos ce mi té ri os. Ab sur do os ges to res, cre den ci a dos
pe lo vo to po pu lar, acre di ta rem no con ti nu ar da vi da fi- 
nan cei ra sen do a so lu ção de cu ra das cha gas da pan de- 
mia ain da pre sen te nas ca sas das fa mí li as. To dos com fa- 
las prá ti cas, fri as, al guns la men tam as mi lha res de mor- 
tes sem o tom da ter nu ra. Cu ri o so que to dos sa bem dos
pro ble mas, na da de no vo nes te tex to. Con so li dan do a
cer te za que nos per de mos no tra je to as sas si no de 2020.
Es ta mos pa re ci dos co mo os jo ga do res da Me ga da Vi ra- 
da, nem de per to ga nha mos, mas, bo ba men te, es pe ra- 
mos o fi nal de 2021 pa ra ga nhar quem sa be um prê mio
mai or.

Co mo so mos iner tes e idi o tas. Ma lan dra gem po lí ti ca
agra de ce.

Sa ca da – In te li gen te me xi da do go ver na dor Flá vio Di- 
no (PC doB) nas ca dei ras das se cre ta ri as e na Câ ma ra
dos De pu ta dos. En tre os mem bros da lis ta ini ci al, con- 
vo cou no va men te o de pu ta do fe de ral, ex-se cre tá rio de
Ci da des e ex-can di da to à pre fei tu ra de São Luís, Ru bens
Jr. (PC doB), pa ra am pli ar o no vo ma pa de re la ções po lí- 
ti cas e re pa gi nar a co mu ni ca ção no exe cu ti vo es ta du al.
In te res san te que am bos se to res sem pre fo ram os pon tos
for tes da sua tra je tó ria de ho mem pú bli co.

Re ser va do – So men te ago ra o pú bli co co me ça a co- 
nhe cer um dos prin ci pais ar ti cu la do res do pre fei to Edu- 
ar do Brai de (Po de mos). Anun ci a do ofi ci al men te co mo
se cre tá rio de As sun tos Po lí ti cos, Már cio An dra de (Po de- 
mos), tor nou-se um es pe ci a lis ta em ocu par, dis cre ta- 
men te, es pa ços de ne go ci a ções par ti dá ri as per mi tin do
o for ta le ci men to da re de de apoio na elei ção e na ges tão
do no vo exe cu ti vo de São Luís. Mes mo com qua se seus
dois me tros de al tu ra, de ve man ter a pos tu ra re ser va da,
so men te na boa con ver sa de bas ti do res.

Mes tre – Con si de ra da im pe cá vel a con du ção do de- 
ca no ve re a dor Chi co Car va lho (PSL) na pos se dos no vos
ve re a do res e da elei ção da me sa di re to ra da Câ ma ra de
Ve re a do res de São Luís. Pou cos sa bem, mas a de ci são do
par la men tar em dei xar de plei te ar um es pa ço na me sa
di re to ra per mi tiu a tran qui la ne go ci a ção que re con du- 
ziu Os mar Fi lho (PDT) co mo pre si den te. In dis cu tí vel,
ex pe ri ên cia que se re no va!

“Fui pre fei to pa ra cui dar de São

Luís, não pa ra ele ger o no vo

pre fei to.” Edi val do Ho lan da (PDT)

ex-pre fei to de São Luís.

São Luís, segunda-feira, 4 de janeiro de 2021

https://banca.oimparcial.com.br/
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SAMARTONY MAR TINS

Per fil

Saúde e Educação

Braide: os desafios  do
início da gestão

A
pos se do pre fei to elei to de São Luís, Edu ar do
Brai de (Po de mos), da sua vi ce-pre fei ta, Es mê- 
nia Mi ran da, e dos 31 ve re a do res elei tos, acon- 
te ceu na úl ti ma sex ta-fei ra, dia 1° de ja nei ro, no

au di tó rio Fer nan do Fal cão, da As sem bleia Le gis la ti va do
Ma ra nhão. Elei to com 270.557 vo tos, o que re pre sen ta
55,53% do elei to ra do da ca pi tal ma ra nhen se, Edu ar do
Brai de te rá o de sa fio de co man dar o exe cu ti vo mu ni ci- 
pal pe los pró xi mos qua tro anos. Edu ar do Brai de, 44
anos, é o 12º pre fei to elei to de São Luís, des de 1965,
quan do Epi tá cio Ca fe tei ra foi o pri mei ro a che gar ao Pa- 
lá cio La Ra var dière pe lo vo to po pu lar. Brai de ga ran tiu
que, for ta le ci do pe la es pe ran ça, pre ten de re tri buir a
con fi an ça, re a li zan do um gran de pla no de tra ba lho a
par tir do pri mei ro dia à fren te do exe cu ti vo mu ni ci pal.

Em seu dis cur so de di plo ma ção, Brai de ga ran tiu que,
a pri mei ra me di da ad mi nis tra ti va lo go após a pos se, se- 
rá co lo car em ope ra ção o Pla no- Mu ni ci pal de Va ci na- 
ção, tão lo go o Go ver no Fe de ral po nha à dis po si ção dos
mu ni cí pi os as va ci nas de seu pla no na ci o nal. Dis se que
já tem pron ta uma equi pe de téc ni cos sa ni tá ri os, es pe ci- 
a lis tas, mé di cos e en fer mei ros va ci nar to da a po pu la ção
da ca pi tal. Ele tam bém anun ci ou um pla no de emer gên- 
cia pa ra os pri mei ros 100 di as de ges tão já po de apre sen- 
tar, em ca rá ter de ur gên cia, à po pu la ção.

Com a sua equi pe ain da em for ma ção, Edu ar do Brai- 
de, con ta com 13 no mes. En tre os anun ci a dos, es tão os
se guin tes se cre tá ri os: Verô ni ca Pi res – se cre tá ria de Pro- 
je tos Es pe ci ais; Si mão Ci ri neu – se cre tá rio Mu ni ci pal de
Pla ne ja men to; Jo sé de Je sus Az zo li ni – se cre tá rio Mu ni- 
ci pal de Fa zen da; Ká tia Bo géa – pre si den te da Fun da ção
Mu ni ci pal do Pa trimô nio His tó ri co; Ro sân ge la Ber tol do
– se cre tá ria Mu ni ci pal de As sis tên cia So ci al; Mar cos Af- 
fon so – ti tu lar da Se cre ta ria Mu ni ci pal de Se gu ran ça
com Ci da da nia; Da vid Col De bel la – se cre tá rio Mu ni ci- 
pal de Obras e Ser vi ços Pú bli cos (SE MOSP); Bru no Du- 
ai li be – pro cu ra dor-ge ral do Mu ni cí pio; Di e go Ro dri- 
gues – ti tu lar da Se cre ta ria Mu ni ci pal de In for ma ção e
Tec no lo gia (SE MIT); Ná dia Quin zei ro – ti tu lar do Ins ti- 
tu to de Pre vi dên cia e As sis tên cia do Mu ni cí pio (IPAM);
Enéas Fer nan des – se cre tá rio Mu ni ci pal de Go ver no
(SEM GOV); Jo a quim Haic kel – se cre tá rio Mu ni ci pal de
Co mu ni ca ção (SE COM);  e Bru no Cos ta -Se cre ta ria de
Ha bi ta ção e Ur ba nis mo; Mar co Du ai li be – Se cre ta ria de
Cul tu ra; Ri car do Di niz – Se cre ta ria de Es por tes; Dr. Jo el
Nu nes Jú ni or – Se cre ta ria de Saú de.  Os no vos se cre tá ri- 
os se rão de vem ser di vul ga dos por meio das re des so ci- 
ais co mo ele tem fei to.

Du ran te a sua cam pa nha pa ra pre fei to, Edu ar do Brai- 
de afir mou que da rá con ti nui da de a to das as obras que
es tão sen do exe cu ta das pe la ges tão do pre fei to an te ces- 
sor, Edi val do Ho lan da: “Va mos con ti nu ar to das as obras
que es tão em exe cu ção”, além de usar to da ex pe ri ên cia
acu mu la da nos úl ti mos anos, quan do ocu pou os car gos
de se cre tá rio, ges tor, de pu ta do es ta du al por du as ve zes e
atu al men te de pu ta do fe de ral.

O com ba te à co vid-19 es tá en tre os gran des de sa fi os
que o no vo pre fei to de São Luís vai en fren tar ao de cor rer
de sua ges tão. Ten do a área da saú de co mo uma de su as
pri o ri da des, an tes mes mo de anun ci ar quem se rá o se- 

cre tá rio mu ni ci pal de saú de, Brai de anun ci ou no iní cio
do mês de de zem bro por meio de uma re de so ci al que o
pla no de va ci na ção con tra co vid-19 já co me çou a ser
ela bo ra do. O pla no es tá sob res pon sa bi li da de de uma
equi pe mul ti dis ci pli nar de téc ni cos e es pe ci a lis tas. Na
pos ta gem, Edu ar do Brai de res sal tou que a va ci na ção
em São Luís ini ci a rá o mais rá pi do pos sí vel. “Aca bo de
for mar uma equi pe de téc ni cos e es pe ci a lis tas em imu- 
ni za ção pa ra ela bo rar o Pla no de Va ci na ção con tra o no- 
vo co ro na ví rus em São Luís. Va mos ini ci ar a va ci na ção o
mais rá pi do pos sí vel. O tra ba lho pe la nos sa ci da de se- 
gue fir me”.

Aca bo de for mar uma equi pe de

téc ni cos e es pe ci a lis tas em

imu ni za ção pa ra ela bo rar o Pla no

de Va ci na ção con tra o no vo

co ro na ví rus em São Luís

En tre as pos sí veis ações do pla no es tá em es tu do a
ins ta la ção de pos tos de va ci na ção nos ter mi nais de in te- 
gra ção do trans por te co le ti vo de São Luís.  Edu ar do Brai- 
de afir mou, en tre su as pro pos tas de cam pa nha, que pre- 
ten de cri ar as Clí ni cas da Fa mí lia, que re pre sen tam a re- 
for ma da Aten ção Bá si ca do Mu ni cí pio de São Luís.
Além de pres tar os aten di men tos bá si cos, as clí ni cas te- 
rão ofer ta de exa mes la bo ra to ri ais, ul tras som, Raio-X e
ele tro car di o gra ma no mes mo lo cal. Brai de tam bém se
com pro me teu a cons truir Uni da des Bá si cas de Saú de,
am pli ar o nú me ro de equi pes de Es tra té gia de Saú de da
Fa mí lia e Saú de Bu cal; e cri ar o pro gra ma Ôni bus da
Saú de, efe ti van do aten di men to mó vel nas co mu ni da- 
des.

Ou tro de sa fio que o pre fei to elei to vai en fren tar é o re- 
tor no das au las mu ni ci pais no meio da pan de mia do co- 
vid-19. Brai de tam bém já es tá fa zen do um pla ne ja men- 

to es tra té gi co por meio da Se cre ta ria Mu ni ci pal de Edu- 
ca ção  (Se med), que  dis po ni bi li zou an tes de sua pos se,
na úl ti ma quar ta-fei ra (30) pa ra a re de de en si no mu ni- 
ci pal 80 mil chips de da dos com aces so à in ter net pa ra
pro fes so res e es tu dan tes; 20 kits de ro bó ti ca pa ra es tu- 
dan tes da Edu ca ção Es pe ci al; e 5.384 com pu ta do res
(ch ro me bo oks, ta blets e no te bo oks) pa ra os edu ca do res
da re de. Além dis so, a Se med vai dis po ni bi li zar, por
meio da Uni ver si da de Fe de ral do Ma ra nhão, 12 cur sos
de ca pa ci ta ção em Tec no lo gi as da In for ma ção e Co mu- 
ni ca ção, tam bém pa ra to dos os pro fes so res.

Brai de afir mou que a Edu ca ção é mui to im por tan te e
que foi por is so que es co lheu uma pro fes so ra pa ra ser a
vi ce e que a pri o ri da de é co lo car pa ra fun ci o nar bem o
que já exis te. O pre fei to elei to pre ten de re for mar to das
as es co las mu ni ci pais, co lo can do água nos ba nhei ros,
ar ru man do os te lha dos, co lo can do in ter net e ar-con di- 
ci o na do nas sa las de au la, e ofe re cen do me ren da es co lar
ade qua da, in clu si ve pa ra os alu nos com al gum ti po de
to le rân cia. Tam bém pre ten de cons truir cre ches de tem- 
po in te gral em São Luís, além de aten di men to mé di co e
den tis ta pa ra os alu nos den tro das es co las com o pro- 
gra ma Saú de na Es co la, além de va lo ri za ção dos pro fis- 
si o nais da edu ca ção com me lho res con di ções de tra ba- 
lho e for ma ção con ti nu a da pa ra os pro fes so res, tu do is- 
so com re cur sos do No vo Fun deb.

Edu ar do Brai de tem 44 anos, é ad vo ga do e for mou-se
em Di rei to pe la Uni ver si da de Fe de ral do Ma ra nhão
(UF MA) no ano 2000. É  ca sa do e pai de 3 fi lhos (du as
me ni nas e um me ni no). Brai de já foi di re tor-pre si den te
da Com pa nhia de Sa ne a men to Am bi en tal do Ma ra nhão
(Ca e ma) de 2005 a 2006 e vi ce-pre si den te na ci o nal da
As so ci a ção das Em pre sas de Sa ne a men to Bá si co Es ta- 
du al no mes mo pe río do.  En tre os anos de 2009 e 2010,
Edu ar do Brai de exer ceu o car go de se cre tá rio mu ni ci pal
do Or ça men to Par ti ci pa ti vo de São Luís, em que re a li- 
zou, den tre mui tas ati vi da des, a par ce ria en tre a Pre fei- 
tu ra de São Luís e as As so ci a ções e Uniões de Mo ra do res
pa ra o re ce bi men to de cur sos de ca pa ci ta ção e qua li fi- 
ca ção re a li za dos à co mu ni da de pe lo Se si/Se nai, com o
apoio do Ban co Mun di al (Bird), exe cu ta do por meio do
Pro gra ma Ba cia do Ba can ga.

Na Car rei ra Po lí ti ca foi elei to em 2010, de pu ta do es ta- 
du al com 26.792 vo tos pe lo PMN. Foi o 2° vi ce-pre si den- 
te da As sem bleia Le gis la ti va, no bi ê nio 2011 / 2014. As- 
su miu a pre si dên cia do PMN no es ta do do Ma ra nhão
em ju lho de 2011. Em 2014, Edu ar do Brai de foi re e lei to
de pu ta do es ta du al pe lo PMN com 47.519 vo tos. No ano
de 2015, Edu ar do Brai de li de rou o mai or blo co de de pu- 
ta dos es ta du ais na As sem bleia Le gis la ti va. Em 2016,
Edu ar do Brai de foi can di da to a pre fei to de São Luís –
MA. No pri mei ro tur no, Edu ar do Brai de ob te ve 21,34%
dos vo tos va li dos, ou se ja, 112.041 vo tos, che gan do as- 
sim ao se gun do tur no das elei ções. Ao fi nal do plei to
Edu ar do Brai de al can çou a mar ca de 243.591 vo tos, re- 
pre sen tan do 46,06% dos vo tos vá li dos. Nas elei ções de
2018 foi elei to de pu ta do fe de ral pe lo Ma ra nhão. Nas
elei ções de 2020, foi elei to pre fei to de São Luís, com
55,53% dos vo tos vá li dos no 2º tur no.

São Luís, segunda-feira, 4 de janeiro de 2021
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CAR LOS EDU AR DO LU LA
Se cre tá rio de Es ta do de Saú de - MA

Nossa visão
Mais de 5,5 mil pre fei tos to ma ram

pos se, on tem, Bra sil afo ra com de sa fi- 
os gi gan tes cos pe la fren te. Não se tem
no tí cia, em qua se um sé cu lo, de go- 
ver nan tes as su min do o po der em
meio a uma gra ve cri se econô mi ca e
uma pan de mia que já ma tou qua se
200 mil bra si lei ros. A mai o ria dos elei- 
to res que fo ram as ur nas deu um re ca- 
do cla ro: não quer aven tu ras e ama- 
do ris mo. Tan to que pre va le ceu a ex- 
pe ri ên cia na ho ra da es co lha. Aque les
que não cor res pon de rem às ex pec ta- 
ti vas ten de rão a ser li ma dos do ma pa
po lí ti co. Nin guém acei ta mais aven tu- 
rei ros.

Ca be rá aos pre fei tos em pos sa dos
en tra rem com tu do no jo go da dis tri- 
bui ção das va ci nas con tra a co vid-19.
As pre fei tu ras te rão o im por tan te pa- 
pel de fa ci li tar o aces so aos imu ni zan- 
tes, pois são a es tru tu ra de po der mais
pró xi ma da po pu la ção. Nes se pro ces- 
so, não ca be rá ide o lo gia ou idei as es- 
ta pa fúr di as que co lo quem em ris co a
saú de das pes so as. Já che ga o que se
vê no go ver no cen tral, que põe em xe- 
que a efi cá cia dos me di ca men tos,
fun da men tais pa ra tra zer a nor ma li- 
da de à vi da de to dos e per mi tir mai or
se gu ran ça à re to ma da da eco no mia.

O bom fun ci o na men to das ati vi da- 
des pro du ti vas, por si nal, é im pres cin- 
dí vel pa ra que os mu ni cí pi os, com os
cai xas fra gi li za dos pe la pan de mia do
no vo co ro na ví rus, pos sam am pli ar a
ar re ca da ção e equa ci o nar as con tas
que es tão no ver me lho. Nú me ros
mais re cen tes apon tam que qua se
dois ter ços das ci da des do país es tão
em si tu a ção fa li men tar, de pen den do
ca da vez mais dos re pas ses do go ver- 
no fe de ral pa ra não fe cha rem as por- 
tas. Não por aca so, hou ve uma pi o ra
ab sur da nos ser vi ços pres ta dos pe las
pre fei tu ras, so bre tu do na saú de e na
edu ca ção. Tra ta-se de um ver da dei ro
de sas tre.

Den tro des se con tex to alar man te,
es tá o au men to das de si gual da des so- 
ci ais.  Nun ca se viu a mi sé ria tão es- 
can ca ra da nas ci da des. Se na da for
fei to ra pi da men te, es se qua dro ten de- 
rá a se agra var com o fim do au xí lio
emer gen ci al.

Mas que fi que cla ro: pro ble mas co- 
mo es se não se re sol vem com pa li a ti- 
vos. Se rá pre ci so ações con cre tas,
com efei to di re to en tre as po pu la ções
mais vul ne rá veis. A ur gên cia ex pli ci ta
que aca bou o tem po de pro mes sas fá- 

É

ceis. É ques tão de ges tão, não de po- 
pu lis mo des ca ra do, co mo se tor nou
ro ti na nes se país tão in jus to.

Em meio a es ses tem pos tão di fí- 
ceis, bons ven tos es tão so pran do, co- 
mo a di ver si da de que se vê nos co- 
man dos das pre fei tu ras e nas Câ ma-
ras de Ve re a do res. Ne gros, mu lhe res,
tran se xu ais, in dí ge nas es tão mais
bem re pre sen ta dos — lon ge do ide al,
é ver da de —, de se jo de sua ex ce lên- 
cia, o elei tor. Es sa di ver si da de tem tu- 
do pa ra se re fle tir em po lí ti cas pú bli- 
cas mais in clu si vas, das quais os ad-
mi nis tra do res re gi o nais não po de rão
fu gir. As sim co mo de ci diu por dar
uma ca ra no va aos elei tos, a so ci e da-
de te rá de se man ter aten ta pa ra co- 
brar re sul ta dos e ris car o con for mis- 
mo do di ci o ná rio.

A con ta gem re gres si va co me çou.
Os pró xi mos qua tro anos mos tra rão
aque les que se co nec ta ram com o
mun do pós-pan de mia e os que fi ca-
ram com os pés en ter ra dos no atra so.
Efi ci ên cia, diá lo go, trans pa rên cia e
fo co es ta rão na or dem do dia. Por tan- 
to, se nho res pre fei tos e se nho res ve re-
a do res, mãos à obra. De dis cur sos ba- 
ra tos, to dos es tão chei os.

Aos dias que virão

O mun do de fi ni ti va men te mu dou.
E o que 2021 traz aos ma ra nhen ses
após um ano pan dê mi co? Tra ta-se de
uma in da ga ção per ti nen te, uma vez
que pan de mia não aca bou. É ne ces- 
sá rio ins ti tuir um no vo ci clo de en- 
fren ta men to da do en ça, con so li dar
uma no va eta pa da re de de saú de e
ado tar uma agen da de mu dan ças pro- 
fun das. Por is so, o som dos no vos ser- 
vi ços em cons tru ção não pa ra e, as- 
sim, a re de de saú de con ti nua es ta be- 
le cen do uma si ner gia ne ces sá ria en- 
tre pes so as e cui da do.

É im pe ra ti vo a co o pe ra ção e união
de es for ços. Ba ta lhas dei xam mar cas.
O que aqui se trans mi te é  a nos sa pri- 
o ri da de em con ti nu ar a ex pan dir, no
ano que co me ça, a as sis tên cia em
saú de pa ra os ma ra nhen ses. Es tão
pre vis tas a en tre ga de ser vi ços de he- 
mo diá li se, hos pi tais, Sor rir, Po li clí ni- 
cas, lei tos clí ni cos e de UTIs, en tre ou- 
tros. Nos tem pos em que vi ve mos pa- 
re ce um ab sur do ex pan dir ser vi ços no
meio de uma cri se? Pa ra a nos sa ges- 
tão é a mo ti va ção mais que ne ces sá- 
ria. A pan de mia mos trou que os mais
vul ne rá veis pre ci sam de cui da dos re- 
do bra dos, que a re de pú bli ca de saú de
efi ci en te no fim das con tas é quem faz
a di fe ren ça.

No vas im por tan tes ações fo ram to- 
ma das no âm bi to da as sis tên cia de
ur gên cia e emer gên cia na Re gião dos
Len çóis Ma ra nhen ses. Des de 2 de ja- 
nei ro fun ci o nam 12 lei tos de UTI, sen- 
do dois de iso la men tos, no Hos pi tal
Re gi o nal de Bar rei ri nhas. O Go ver no
tem pro mo vi do avan ços sig ni fi ca ti vos
na re gião, on de o hos pi tal con ta com
80 lei tos clí ni cos e 6 lei tos de pré-par- 
to. Mui to mais que uma nar ra ti va pu- 
ra e sim ples, te mos aqui a re a li da de
das re giões do nos so es ta do sen do
mo di fi ca das pa ra aten der quem pre- 

ci sa do SUS.
Ten do co mo me ta eli mi nar a trans- 

fe rên cia dos pa ci en tes pa ra hos pi tais
em São Luís, a ex pan são do Hos pi tal
de Re gi o nal de Bar rei ri nhas as se gu- 
rou, ain da, a im plan ta ção do ser vi ço
iné di to de neu ro ci rur gia na uni da de,
pa ra as sis tên cia ao pa ci en te com
trau ma cra ni a no.

Li gam-se, mais for te men te, a am- 
pli a ção da re de pa ra o tra ta men to di a- 
lí ti co no es ta do. Com as re cen tes en- 
tre gas do Cen tro de He mo diá li se São
Luís e de Pi nhei ro, já são mais de 250
má qui nas no Ma ra nhão. A am pli a ção
na ofer ta do ser vi ço de he mo diá li se
al can çou mais de 1.016% no es ta do. O
no vo Cen tro de He mo diá li se de Bal- 
sas irá be ne fi ci ar di re ta men te a po pu- 
la ção de 13 mu ni cí pi os da que la re gi o- 
nal. Im por tan tís si mo pa ra a con so li- 
da ção do pro je to de des cen tra li za ção
que vem sen do re a li za do des de o iní- 
cio da ges tão. Na es tei ra des se pro ces- 
so, a des cen tra li za ção do ser vi ço
ocor re rá ain da em Pre si den te Du tra.

Há que se res sal tar que, em re a li da- 
de, a con so li da ção do nos so sis te ma
pú bli co de saú de é uma pri o ri da de es- 
tra té gi ca. Co mo se viu, is so se rá pri o- 
ri da de tam bém na Re gião To can ti na.
Ca be aqui enu me rar que es te ano en- 
tre ga re mos 11 lei tos de UTI Adul to no
Hos pi tal Ma cror re gi o nal Dra. Ruth
No le to e 10 lei tos de UTI Ma ter na no
Hos pi tal Re gi o nal Ma ter no In fan til,
am bos em Im pe ra triz. Es ses in ves ti- 
men tos têm um al to im pac to es pe ci- 
al men te na saú de ma ter na, re a fir- 
man do na prá ti ca com pro mis sos as- 
su mi dos com uma re de mais in te li- 
gen te e, aci ma de tu do, com pro me ti- 
da com a ma nu ten ção dos in di ca do- 
res his tó ri cos al can ça dos até aqui.

Até o fi nal do ano, te re mos mais
seis hos pi tais em fun ci o na men to no
es ta do: Pe drei ras, São Ma teus, Por ção
de Pe dras, Jo se lân dia, Ca pin zal do
Nor te e São Luís. Há tem po, o en ga ja- 

men to e li de ran ça do go ver na dor Flá-
vio Di no tem de mos tra do fer vo ro so
com ba te às de si gual da des e pro mo- 
ção de aces so aos ser vi ços de saú de,
su pe ran do as frag men ta ções dos cui- 
da dos e dos va zi os as sis ten ci ais, as- 
sim co mo pro por ci o na do o de sen vol- 
vi men to de po lí ti cas pú bli cas exi to sas
de saú de. Cha mo is so de mar ca de
ges tão, is to é, uma as si na tu ra que se
per ce be pa ra além dos dois man da-
tos. Um le ga do de res pon sa bi li da de e
um re ca do de que os go ver nan tes po- 
dem ser, quan do as sim de se jam, vir- 
tu o sos com a coi sa pú bli ca.

Ou tros ser vi ços im por tan tes são a
Po li clí ni ca do Ido so, que se rá ins ta la- 
da em São Luís, e a Po li clí ni ca de Açai- 
lân dia.  Con so li dan do uma po lí ti ca de
am pli a ção do ser vi ço pú bli co de saú- 
de.

Da mes ma for ma, há bons re sul ta- 
dos a ce le brar no cam po odon to ló gi- 
co, in cluin do pró te ses e im plan te,
com a ins ta la ção da Uni da de de Es pe- 
ci a li da des Odon to ló gi cas do Ma ra- 
nhão – Sor rir, inau gu ra da em 28 de fe- 
ve rei ro de 2018. Por is so ha ve rá no tá- 
vel ex pan são do ser vi ço. A pró xi ma
uni da de do Sor rir se rá na re gião de
Pre si den te Du tra.

O no vo ano for ta le ce a nos sa res- 
pon sa bi li da de co mo ges tor e au men- 
ta o com pro mis so com to da a po pu la-
ção do es ta do. A jul gar pe lo que pas- 
sa mos no ano que se en cer rou, ti ve- 
mos vi tó ri as sig ni fi ca ti vas, e se gui mos
fir mes pa ra hon rar a me mó ria da que-
les que par ti ram. A jul gar pe los ser vi- 
ços no vos que se in cor po ra rão à nos sa
re de, e que ci tei aqui, o ano de 2021
se rá de in ten sa ati vi da de pa ra os pro- 
fis si o nais da saú de do Ma ra nhão.
Lon ge de ser um pre sen te pa ra a po- 
pu la ção, é uma obri ga ção as su mi da.
Ca da cen ta vo in ves ti do em saú de va le
a pe na, por que va le a pe na cui dar das
pes so as.

MAR COS PAU LO LI MA
Jor na lis ta

A paz es te ja com
eles

O ano do es por te co me ça com uma boa no va vin da
do país-se de da Co pa 2022. Na ter ça-fei ra, uma reu nião
dos paí ses ára bes, na Ará bia Sau di ta, se la rá a paz com o
Ca tar. O que is so sig ni fi ca pa ra vo cê que es tá pla ne jan do
ir ao pró xi mo Mun di al? Na prá ti ca, a vi a gem do Bra sil a
Doha te rá 14 ho ras — du as a me nos do que nes te pe río- 
do de em bar go.

Acu sa do de apoi ar gru pos ter ro ris tas, o Ca tar — na- 
ção de 11,581 km² e 2,8 mi lhões de ha bi tan tes (me nos
que a po pu la ção do DF) — viu Ará bia Sau di ta, Bah rein,
Egi to, Emi ra dos Ára bes Uni dos, Lí bia, Mal di vas e Iê men
cor ta rem re la ções di plo má ti cas e econô mi cas em 2017.
Hou ve fe cha men to de fron tei ras.

Ho je, aviões que par tem em di re ção a Doha são im pe- 
di dos de so bre vo ar o es pa ço aé reo de paí ses vi zi nhos. A
Ará bia Sau di ta fe chou a úni ca li ga ção do Ca tar por ter ra
com o res tan te da Pe nín su la Ará bi ca. O im pas se pre o cu- 
pa a Fi fa.

Em te se, o fim do em bar go é mais

uma con quis ta do Ca tar.

Con si de ra do o “pa ti nho feio” da

re gião, o país vi rou pi a da ao lan çar

can di da tu ra pa ra re ce ber a Co pa

2022. 

Quan do vi zi nhos co mo os Emi ra dos Ára bes Uni dos
co me ça ram a le var a sé rio e per ce be ram que a pos si bi li- 
da de de vi tó ria do Ca tar ga nha va for ça no co lé gio elei to- 
ral da Fi fa, su ge ri ram par ce ria pa ra hos pe dar o me ga e- 
ven to. 

Era tar de de mais. So zi nho, o Ca tar su pe rou de ma nei- 
ra po lê mi ca EUA, Ja pão, Co reia do Sul e Aus trá lia. As sim,
re ce be rá a pri mei ra Co pa no Ori en te Mé dio.

Mes mo iso la do, o Ca tar ce le bra vi tó ri as. Do na do Pa- 
ris Saint-Ger main, a Qa tar Sports In vest ment (QSI),
ban ca da pe lo xe que Ta mim bin Ha mad Al-Tha ni, ti rou
Neymar do Bar ce lo na.  A na ção viu a Fi fa de sis tir da pri- 
mei ra Co pa com 48 paí ses em 2022. Is so for ça ria o emi- 
ra do a pe dir aju da a vi zi nhos.

Em 2019, o Ca tar foi cam peão da Co pa da Ásia em
Abu Dha bi, ca pi tal dos Emi ra dos Ára bes Uni dos. In clu- 
si ve, eli mi nou os an fi triões nas se mi fi nais. 

Tor ce do res lo cais ati ra ram chi ne los na se le ção ca ta ri
— um dos mai o res in sul tos na cul tu ra ára be. Em 2020,
ce le brou a clas si fi ca ção do PSG pa ra a fi nal da Cham pi- 
ons con tra o Bayern de Mu ni que.

Co mo se não bas tas se a cor ri da pe lo po der de in- 
fluên cia na re gião, há uma que da de bra ço na Eu ro pa, o
cen tro do fu te bol. O Ca tar, do xe que Ta mim bin Ha mad
Al-Tha ni, é me ce nas do PSG. 

Os Emi ra dos Ára bes Uni dos, de Kha li fa Bin Zayed Al
Nahyan, ban cam o Man ches ter City. Lo go, a tré gua se rá
no má xi mo até a me ta de des te ano. Ex pli co: Mes si dei- 
xa rá o Bar ce lo na. A QSI quer vê-lo ao la do de Neymar no
PSG. O City Group, do no do Man ches ter City, dá co mo
cer ta a vol ta da par ce ria Mes si-Pep Guar di o la. 

Res ta-nos di zer: A paz es te ja com

eles!

São Luís, segunda-feira, 4 de janeiro de 2021
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O PREGOEIRO DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA FAMILIAR - SAF, torna público que 

fará realizar, na forma da Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 10.024/2019, Lei Complementar 

nº 123/2006, e suas alterações, aplicando subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/1993 e demais normas 

regulamentares pertinentes à espécie, licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo Menor Preço, 

objetivando a aquisição de veículo, tipo furgão, no dia 15/01/2021, às 9h30 (horário de Brasília), 

através do uso de recursos de tecnologia da informação, no site www.comprasgovernamentais.gov.br, 

na CSL/SAF, situada na Av. São Luís Rei de França, nº 1C, bairro Turu, CEP: 65.065-470, São Luís-MA. 

O Pregoeiro informa que, o edital encontra-se disponível na página web 

www.comprasgovernamentais.gov.br e www.saf.ma.gov.br.

São Luís-MA, 29 de dezembro de 2020

JOÃO RODRIGO LISBOA SILVA

Pregoeiro

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA FAMILIAR - SAF

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2020 - SAF/MA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 211.431/2019 - SAF

O PREGOEIRO DA SEGOV-MA torna público que será realizada às 10h (horário local), do dia 14 de 

janeiro de 2021, no auditório do Edifício João Goulart, Centro, São Luís – MA, CEP: 65065-545, licitação 

na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, para Registro de Preços, 

para futura Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviço de Internet e de 

Transmissão e Recepção de Dados Digitais, para as Unidades de Ensino Estaduais e os Faróis da 

Educação, do Estado do Maranhão, conforme especificações e quantitativos especificados no 

Termo de Referências e seus anexos, na forma Lei Federal nº 10.520/2002, da Lei Complementar nº 

123/2006, Decreto Estadual 36.184/2020, Lei Estadual 10.403/15, aplicando subsidiariamente a da Lei 

Federal nº 8.666/1993 e demais normas pertinentes à espécie. O Edital e seus Anexos estão à disposição 

para consulta nos dias de expediente das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, na Comissão Setorial de 

Licitação da Secretaria de Estado de Governo, estabelecida no Edifício João Goulart, 9º andar, Centro, 

São Luís – MA, CEP: 65065-545, onde poderá ser retirado gratuitamente através da apresentação de um 

pen drive ou através do site: http:// www.segov.ma.gov.br.

São Luís-MA, 30 de dezembro de 2020

DANIEL MAIA DE MENDONÇA

Pregoeiro da CSL/SEGOV/MA

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0173918/2020
PREGÃO PRESENCIAL N° 03/2021-CSL/SEGOV-MA

Brasil deve ter menos partidos políticos
com o fim de coligações para eleições de 2022
Com o fim das coligações partidárias para cargos proporcionais, tendência é de menor diversidade de siglas. Reflexos já foram sentidos nas 
eleições de 2020, com Câmaras formadas por quatro legendas ou menos. Impacto será maior com a cláusula de barreira

O 
processo eleitoral brasileiro passou por mu-
danças significativas em 2020 e uma das novas 
regras vai forçar os partidos a se reinventarem 
daqui em diante. Com o fim das coligações 

partidárias nos pleitos para cargos proporcionais (vere-
adores e deputados federais, estaduais e distritais), que 
força os candidatos a participarem da eleição em chapa 
única dentro do próprio partido, a tendência é de que a 
diversidade das legendas no Poder Legislativo seja cada 
vez mais baixa. Não à toa, os primeiros reflexos foram sen-
tidos já nos últimos pleitos municipais.

As siglas nanicas — com menos de 100 mil políticos filia-
dos — foram as mais afetadas com a norma. Em 2016, eram 
nove partidos nessa situação (Pros, PEN, PMB, Rede, PPL, 
Novo, PCB, PCO e PSTU), que, juntos, lançaram 31.514 can-
didatos aos parlamentos municipais, conseguindo eleger 
2.022. Já nas eleições de 2020, com a extinção de algumas 
siglas e a fusão de parte delas a outros partidos, apenas 
sete legendas de menor expressão concorreram nas urnas 
(Rede, PMB, Novo, PCB, PCO, PSTU e UP), com 8.188 no-
mes para vereador, sendo que apenas 221 tiveram sucesso.

Outro impacto causado pela nova legislação foi na quan-
tidade de partidos que elegeram candidatos. Em 2020, qua-
tro das 33 legendas (12%) que participaram do processo não 
conseguiram sequer um mandato: PCB, PCO, PSTU e UP. 
Na eleição municipal anterior, somente duas das 35 siglas 
(5%) que concorreram não tiveram eleitos: PCO e PSTU.

Como consequência desse novo cenário, Câmaras Mu-
nicipais do país serão formadas por quatro partidos ou me-
nos na legislatura que começa neste ano. Levantamento 
feito pelo Correio, com base nas estatísticas do Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE), mostra que 2.752 casas legislati-
vas estão nessa situação. O número é quase a metade do 
total de cidades brasileiras (5.571).

Segundo o TSE, serão 1.191 câmaras compostas por 
quatro partidos; 1.004, por três; e 543, por dois. Além dis-
so, em 14 municípios do país, os vereadores serão todos de 
uma única sigla — a marca é inédita na história do Brasil. A 
maioria dessas cidades é do Nordeste, sendo cinco somente 
na Paraíba: Bom Sucesso, Ouro Velho e São José do Sabugi 
(as três só com políticos do DEM), além de Monte Hore-

be e Vista Serrana (ambas com nomes apenas do MDB).
Também fazem parte dessa lista as piauienses Belém 

do Piauí e Curral Novo do Piauí (com o MDB), as potigua-
res Frutuoso Gomes (MDB) e Viçosa (Republicanos), a 
alagoana Cacimbinhas (MDB), a maranhense São Pedro 
dos Crentes (PSL), a pernambucana Quixaba (Avante) e a 
sergipana São Miguel do Aleixo (PSC). A única cidade fora 
da região que terá um parlamento unipartidário é a gaú-
cha Barra do Rio Azul (PSD). No pleito de 2016, nenhuma 
dessas cidades elegeu vereadores de apenas uma legenda.

O Nordeste também é a região com o maior número de 
cidades que serão legisladas por dois partidos, com 373: 
15, em Alagoas; 44, na Bahia; 33, no Ceará; 24, no Mara-
nhão; 85, na Paraíba; 26, em Pernambuco; 82, no Piauí; 
55, no Rio Grande do Norte; e nove, em Sergipe. Mais 170 
câmaras de outros estados também só terão duas legen-
das: 16, em Goiás; 38, em Minas Gerais; quatro, em Mato 
Grosso do Sul; cinco, no Mato Grosso; 17, no Paraná; 45, 
no Rio Grande do Sul; 15, em Santa Catarina; nove, em 
São Paulo; e 21, em Tocantins.

Futuro

As complicações para os partidos devem ser ainda maio-
res nas futuras eleições por conta, também, da regra da 
cláusula de barreira, que estabeleceu parâmetros para o 
acesso das legendas aos recursos do fundo partidário e 
ao tempo de propaganda gratuita no rádio e na televisão.

A norma vale desde 2018 e, naquele pleito, apenas as 
siglas que tiveram 1,5% dos votos válidos para a Câmara 
dos Deputados foram autorizadas a usufruir dos direitos. 
A partir de 2022, contudo, esse índice vai passar para 2%. 
O aumento será gradativo até 2030, quando atingirá 3%.

Se a regra tivesse sido aplicada nas eleições municipais 
— segundo um estudo feito pelo Departamento Intersindi-
cal de Assessoria Parlamentar (Diap) —, apenas 18 dos 33 
partidos chegariam à marca de 2% dos votos válidos, con-
siderando os votos nominais e de legenda obtidos. Quinze 
deles, portanto, ficariam privados do fundo partidário e 
do tempo em rádio e tevê: PROS, PV, PSol, PCdoB, PRTB, 
PTC, PMN, DC, Rede, Novo, PMB, UP, PSTU, PCB e PCO.

“Se considerar como hipótese esse cenário se man-
ter no pleito de 2022, a representação atual dos partidos 
na Câmara federal reduziria de 24 para 18 siglas com re-
presentação parlamentar. Além disso, o dado reforça um 
indicador importante na redução de partidos projetada 
na reforma política/eleitoral pelo fato de as eleições de 
2022 não terem coligações em nível federal e estadual”, 
observa o Diap.

O diagnóstico de 2020 mostra, portanto, que o Brasil 
está prestes a passar por um processo de enxugamento de 
legendas. “Deve existir um movimento de aproximação 
desses partidos pequenos. Muitos deles devem mapear 
pontos comuns nas suas agendas, se juntarem para lan-
çar candidatos que atendam às expectativas das siglas e, 
assim, tentar fazer frente às legendas maiores. Caso con-
trário, os nanicos enfrentarão muitos problemas”, anali-
sa o cientista político Ivan Ervolino, diretor de estratégia 
da startup de inteligência política Sigalei.

Para ele, a redução das legendas pode facilitar a vida 
do eleitor, que vai definir em quem votar com um pouco 
mais de facilidade, e também deve ser positiva porque 
vai barrar a existência de “partidos de aluguel”, criados 
apenas para atender aos interesses de políticos de maior 
relevância.

Ervolino diz que esse processo não pode resultar na 
acomodação de siglas maiores. “O que não pode acon-
tecer é que, entre esses partidos grandes, exista um ali-
nhamento supranacional no sentido de trazer um deba-
te muito morno e com poucos avanços. A sociedade tem 
muitos grupos, e a função da política é representar esses 
interesses”, ressalta.

Coordenador do Observatório do Legislativo Brasileiro, 
João Feres também defende que existam menos legendas, 
o que pode facilitar as relações entre Executivo e Legisla-
tivo, encurtando o tempo para a aprovação de projetos, 
mas ele diz que o sistema eleitoral não pode mudar dras-
ticamente, a ponto de evitar a criação de partidos. “É na-
tural da democracia que novas forças políticas advindas 
da sociedade surjam, se organizem e, eventualmente, se 
tornem um partido político. As mudanças, portanto, pre-
cisam ser muito bem dosadas.”

Fruto da Lei de Incentivo, reforma do Estádio 
Municipal de Itinga está em ritmo acelerado

F
alta pouco para a principal praça esportiva da 
comunidade do Cajuapara na cidade de Itinga 
do Maranhão voltar a receber partidas de fu-
tebol e outros eventos ligados ao esporte. Ini-

ciada no fim outubro deste ano graças aos patrocínios do 
governo do Estado e do Armazém Paraíba, por meio da 
Lei de Incentivo ao Esporte, e com o apoio da Prefeitura 
de Itinga do Maranhão, a obra de reforma e ampliação do 
Estádio Municipal Pedro Mourão, localizado no Povoado 
Cajuapara, está em ritmo acelerado. Mais de 60% da obra 
já foi concluída e, muito em breve, a população itiguense 
receberá um novo estádio.

A previsão é que o Estádio Municipal Pedro Mourão seja 
entregue completamente revitalizado até o fim de feverei-
ro de 2021. O projeto da obra foi orçado em R$ 491.702,13 
e contempla muito mais do que uma simples reforma. 

Além da renovação das estruturas existentes, está sen-
do realizada a construção de uma área de lanchonete, de 
banheiros para os torcedores, arquibancadas, vestiários 
para os atletas, banco de reservas e mureta/alambrado 
para separar os limites do campo.

A revitalização da casa do futebol em Itinga do Mara-
nhão contará, ainda, com uma nova iluminação de LED 
para poder sediar jogos no período noturno. 

De acordo com o prefeito Lúcio Flávio, um dos princi-
pais incentivadores do esporte na cidade, o novo estádio 
dará mais conforto e segurança às pessoas que frequen-
tarem o local, sejam elas atletas ou o público em geral.

“Agora falta pouco para entregarmos um novo e mais 
confortável espaço de esporte e lazer para a população. O 
projeto de revitalização do Estádio Pedro Mourão é muito 

importante para a comunidade itiguense, principalmen-
te para aquele distrito, que possuía um campo que preci-
sava ser revitalizado havia muito tempo. Agora, com essa 
reforma, toda a juventude do Cajuapara e os desportistas 
em geral vão ganhar, assim como as crianças, os times fe-
mininos, os masculinos, os atletas veteranos. Acredito que 
acertamos muito, buscando apoio no governo Flávio Dino, 
na Secretaria de Estado do Esporte e Lazer (Sedel) com o 
secretário Rogério Cafeteira, que muito tem sido atuante 
com essa Lei de Incentivo. É preciso também agradecer 
ao Armazém Paraíba que concede esse patrocínio. Para-
béns a todos, principalmente do Cajuapara”, afirmou o 
prefeito Lúcio Flávio.

Tradicionalmente, o Estádio Municipal Pedro Mourão 
é um local que, além de receber, periodicamente, parti-
das do Campeonato Amador da Zona Rural, é um espaço 
destinado ao lazer de pessoas de todas as idades do Po-
voado Cajuapara e regiões adjacentes.

“A reforma do estádio é uma valorização das práticas 
esportivas em Itinga do Maranhão, além de propiciar um 
espaço de lazer de qualidade à comunidade. Como secre-
tário, essa é minha obrigação para com as pessoas. O ob-
jetivo deste projeto é servir de forte estímulo ao esporte 
entre as comunidades que ali residem, criando condições 
propícias para o desenvolvimento do convívio esportivo, 
social, da educação e da saúde. O esporte é um mecanis-
mo de eficácia comprovada, como fator de crescimento 
humano, comportando vários benefícios, tanto para in-
dividualidade como para a coletividade”, explicou o se-
cretário de Esporte e Lazer, Rogério Cafeteira.
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Aqueles que conseguem planejar as despesas, especialmente dos meses de janeiro e
fevereiro, têm chances de viver os demais meses do ano de forma mais tranquila

1- Não  es que ça do fi nal do
ano

2 – Ava lie a im por tân cia de
ca da con ta

3 – IP VA

4 – IP TU

5 – Ma te ri al es co lar

• Sem pre com pre com a lis ta de ma -
te ri ais em mãos. Na da de gas tar com
coi sas a mais;
• Re a pro vei te. Ve ja o que ain da ser ve
do ano pas sa do no ma te ri al es co lar de
seu fi lho e di mi nua na lis ta de com -
pras;
• Exis tem si tes de ma te ri ais on li ne,
que po dem dar uma boa di fe ren ça no
pre ço fi nal;
• Fa zer as com pras jun to com ou tros
pais, po dem ge rar um des con to bem
le gal, se ne go ci a do com a lo ja, pe la
quan ti da de de ma te ri ais.
• Pe ça sem pre um des con to. Ao pa gar
com o car tão de cré di to à vis ta, ne go -
cie um des con to com a lo ja e, se for
me lhor pa ra vo cê, ve ja em quan tas ve -
zes é pos sí vel di vi dir a com pra sem ju -
ros. 

6 – Es co la

7 – Fu ja dos par ce la men tos

COMO NÃO FICAR ENDIVIDADO?

IPTU, IPVA e dívidas
do início de ano

O
iní cio do ano é co nhe ci do
por ser um pe río do atri bu- 
la do fi nan cei ra men te. Além
das des pe sas ex ces si vas que

fo ram fei tas no mês de de zem bro, é
pre ci so li dar com no vas co bran ças co- 
mo IP TU, IP VA, ma trí cu la es co lar,
uni ver si da de, en tre ou tras. Nes sas ho- 
ras, ter um pla ne ja men to é de ex tre- 
ma im por tân cia pa ra evi tar des fal- 
ques no or ça men to.

Os es pe ci a lis tas afir mam que aque- 
les que con se guem pla ne jar as des pe- 
sas, es pe ci al men te dos me ses de ja- 
nei ro e fe ve rei ro, têm chan ces de vi ver
os de mais me ses do ano de for ma
mais tran qui la.

Acon te ce que, ao des con tro lar os
pa ga men tos já no pri mei ro mês do
ano, o or ça men to dos de mais ten dem
a fi car com pro me ti dos e as dí vi das a
se acu mu la rem. Por is so, an tes de co- 
me çar a pres tar con ta de su as obri ga- 
ções, bo te su as con tas na pon ta do lá- 
pis. “É pre ci so ter em men te que ja- 

nei ro e fe ve rei ro são me ses com pli ca- 
dos. Via de re gra, as pes so as co me çam
o ano en di vi da das pe los gas tos ex ces- 
si vos nas fes tas de fim de ano e nas fé- 
ri as. Quem con se gue ma nei rar se dá
bem, por que o mai or pre sen te é não
fa zer dí vi das”, afir mou o pro fes sor de
fi nan ças pes so ais Ju ran dir Sell Ma ce- 
do.

É pre ci so ter em men te

que ja nei ro e fe ve rei ro

são me ses com pli ca dos.

Via de re gra, as pes so as

co me çam o ano

en di vi da das pe los gas tos

ex ces si vos nas fes tas de

fim de ano e nas fé ri as.

Quem con se gue

ma nei rar se dá bem,

por que o mai or pre sen te

é não fa zer dí vi das

Se gun do o es pe ci a lis ta, o pra zo ide- 
al pa ra dar iní cio a es se pla ne ja men to
é ain da no fim do ano an te ri or. Pa ra
ele, é pre ci so le var em con si de ra ção
os va lo res gas tos nas fes tas de fim de
ano e tam bém con tro lar co mo uti li za- 
rá o 13º sa lá rio. Tra ta-se de um va lor
ex tra que po de ser des ti na do pa ra fins

mais emer gen ci ais e pri o ri tá ri os, de- 
fen de.

Ma ce do re for ça que es sa an te ce-
dên cia de ve ser pra ti ca da prin ci pal-
men te por aque les que não con se-
guem man ter um bom con tro le de
seus gas tos.

“As pes so as de ve ri am co me çar a fa- 
zer as con tas no iní cio de de zem bro,
mas quem não o fez de ve co lo car no
pa pel tu do o que vai ven cer nos pró xi-
mos me ses. A mai o ria das des pe sas
tem cor re ção, mas, no ca so de IP VA e
IP TU, o per cen tu al de re a jus te é di vul- 
ga do com an te ce dên cia. Mes mo sem
o va lor cor re to, é pos sí vel fa zer pro je-
ções”, res sal ta.

Por fim, ele res sal ta que se guir tal
pla ne ja men to tra ta-se de um há bi to
que de ve ser ali men ta do ao lon go de
to do ano.

Ao pra ti car ações de edu ca ção fi- 
nan cei ra, evi ta-se er ros e des fal ques
por fal ta de or ga ni za ção e con tro le.

As pes so as de ve ri am

co me çar a fa zer as

con tas no iní cio de

de zem bro, mas quem

não o fez de ve co lo car no

pa pel tu do o que vai

ven cer nos pró xi mos

me ses. A mai o ria das

des pe sas tem cor re ção

Confira 7 dicas para despesas de início de ano

A pri mei ra das di cas pa ra as des pe- 
sas de iní cio de ano é so bre os gas tos
do fi nal de 2020. Es sa é a pri mei ra coi- 
sa a se co lo car na “pon ta do lá pis”.
Com pras par ce la das já de vem ser de- 
bi ta das do seu sal do pa ra o pró xi mo
mês. En tão, su pon do que tu do o que
vo cê ga nha no mês re sul te em
R$1.500 e, su as com pras par ce la das
so mem o va lor de R$300, le ve em con- 
ta o sal do de R$1.200. Is so evi ta que
con te com o di nhei ro que não tem.

A di ca 2, das 7 di cas pa ra as des pe- 
sas de iní cio de ano é mui to im por- 
tan te. Se a gra na nes se mês es tá cur ta,
vo cê de ve ava li ar qual pa ga men to de- 
ve ser pri o ri za do. Se vo cê tem al gum
bem que se ja fon te de ren da, es sa de- 
ve ser a sua pri o ri da de pa ra o pa ga- 
men to à vis ta.

Se seu car ro é usa do co mo tá xi ou
de ven da de ali men tos, por exem plo,
o IP VA po de ser uma con ta que vo cê
de ve pro cu rar pa gar de ime di a to.
Mas, se não hou ver na da em pri o ri da- 
de, es co lha à con ta que ofe re ce mai or
des con to em úni co pa ga men to.

Ja nei ro é sinô ni mo de gas tos pa ra
os mo to ris tas. É ho ra de pa gar o “im- 
pos to so bre a pro pri e da de de veí cu los
au to mo to res”, mais co nhe ci do co mo
IP VA. O go ver no dos es ta dos, ofe re- 
cem des con tos pa ra pa ga men tos à
vis ta, que fi cam na ca sa dos 3%.

To do des con to va le a pe na pa gar à
vis ta. Mas, ca be a vo cê in ves ti gar se o
des con to com pen sa. Tu do vai de pen- 
der se vo cê tem o di nhei ro em con ta.
Pa gar em co ta úni ca, evi ta que vo cê se
es que ça das par ce las e aca be pa gan- 
do ju ros por elas.

Ou tra op ção é o pa ga men to do im- 

pos to em três ve zes iguais e sem ju ros.
Uma boa saí da pa ra quem é or ga ni za- 
do com as con tas ou pa ra veí cu los em
que o va lor do des con to não vá va ler a
pe na. Fi que li ga do no pra zo pa ra o pa- 
ga men to do IP VA, aces se aqui e con fi- 
ra. Fi que li ga do, o pa ga men to des se
im pos to, ain da não es tá dis po ní vel
pa ra pa ga men to via car tão de cré di to
pa ra to do o país, mas po de ser fei to
por pa ga men to on li ne, no si te do seu
ban co.

As sim co mo o IP VA, o “im pos to
pre di al ter ri to ri al ur ba no”, ou IP TU,
tam bém che ga com ja nei ro. Em ca da
ci da de, o im pos to pa go à vis ta tem um
des con to di fe ren te, que va ria de 3% a
20% do va lor. Es se po de ser um des- 
con to ex pres si vo. Se guin do a mes ma
di ca do IP VA, se ti ver di nhei ro em
con ta, com pen sa pa gar em co ta úni- 
ca. 

Ge ral men te, es se im pos to po de ser
qui ta do em até 10 par ce las. Pro cu re
pe la pre fei tu ra de sua ci da de e ana li se
o des con to. Em al gu mas ci da des, é
pos sí vel o pa ga men to com car tão de
cré di to. Ve ri fi que tam bém es sa pos si- 
bi li da de em sua ci da de.

Pa ra quem tem fi lhos na es co la,
mais um gas to na lis ta: a com pra de
ma te ri al es co lar. Co mo vo cê faz es sas
com pras? En tra na li vra ria per to de
ca sa e pe ga tu do o que pre ci sa e até o
que não é ne ces sá rio? Fi que aten to!

Pes qui sar, pes qui sar e pes qui sar!
Es sa é a re gra bá si ca não so men te pa- 
ra es sas com pras, mas co mo nor mal- 
men te são vá ri os ob je tos, o gas to é
mai or, en tão ana li sar pre ços em di fe- 
ren tes lo cais é mui to im por tan te.
Uma pes qui sa fei ta em Goiás, pe lo
Pro con, apon ta que os pre ços de ma- 
te ri ais es co la res, va ri am até 273% em
pa pe la ri as.

Con fi ra al gu mas di cas:

Além do ma te ri al es co lar, fi que
aten to aos gas tos com a pró pria es co-
la. Se seu fi lho es tu da em re de par ti-
cu lar, pre pa re-se pa ra o au men to. Ge- 
ral men te no co me ço do ano, as men-
sa li da des au men tam. Mas, fi que de
olho. As ma trí cu las tam bém so bem!
Se vo cê for ma tri cu lar seu fi lho em es-
co la par ti cu lar, se aten te pa ra o au-
men to da ma tri cu la. Pes qui se men sa- 
li da des pa ra não aper tar o seu or ça- 
men to.

Es sa é uma das 7 di cas pa ra as des-
pe sas de iní cio de ano mais va li o sas:
quan to mais par ce la men tos, mais seu
or ça men to du ran te o ano fi ca com- 
pro me ti do. 

Por is so, co lo que no pa pel quais
são os gas tos ine vi tá veis e quais de les
vo cê pre ten de pa gar a pra zo. Se con- 
ter ju ros, fu ja! So men te di vi da no car- 
tão de cré di to, aque las des pe sas que
re al men te não são pos sí veis se rem
pa gas de uma úni ca vez. 

WAL BER OLI VEI RA

• En si no Mé dio
• En si no mé dio EJA
• Téc ni co em Ad mi nis tra ção
• Téc ni co em Ad mi nis tra ção In te gra do ao En si no Mé -
dio
• Téc ni co em Se cre ta ri a do In te gra do ao En si no Mé dio
• Téc ni co em Fi nan ças In te gra do ao En si no Mé dio

Ins cri ções

Se le ti vo

MARANHÃO

Caixa abre pré-inscrição
para vagas de estágio

OS ESTAGIÁRIOS VÃO TRABALHAR 25 HORAS SEMANAIS

Te ve iní cio, pe lo Cen tro de In te gra ção Em pre sa Es co- 
la – CI EE, o pe río do de pré-ins cri ção pa ra o Pro gra ma de
Es tá gio da Cai xa Econô mi ca Fe de ral. A se le ção se rá sim- 
pli fi ca da e as opor tu ni da des são pa ra es tu dan tes de cur- 
sos do ní vel téc ni co e mé dio.

O pro ces so de ca das tra men to é des ti na do ao pre en- 
chi men to de va gas re ma nes cen tes em re giões que não
ti ve ram can di da tos apro va dos na úl ti ma se le ção. In te- 
res sa dos em par ti ci par de vem aces sar o si te do CI EE e
re a li zar a ins cri ção até o dia 22 de mar ço de 2021.

Além dis so, a se le ção se rá sim pli fi ca da, com pro va
on li ne de 30 ques tões, sen do ne ces sá rio que o can di da- 
to acer te pe lo me nos a me ta de pa ra ser apro va do. As va- 
gas são des ti na das a es tu dan tes ma tri cu la dos nos se- 
guin tes cur sos:

O se le ti vo pos sui va li da de na ci o nal e can di da tos de
to das as re giões do Bra sil po dem par ti ci par. A jor na da
de tra ba lho é es ti pu la da en tre 20 e 25 ho ras se ma nais,
cu jos va lo res po dem mu dar.

Pa ra es ta giá ri os de ní vel mé dio que cum pri rem 20
ho ras se ma nais, o va lor da bol sa é de R$ 400, já pa ra os
de ní vel mé dio que cum pri rem 25 ho ras se ma nais, o va- 
lor é de R$ 500, além dis so to dos re ce bem o be ne fí cio do
au xí lio trans por te de R$ 130 ao mês. Can di da tos de vem
aguar dar o con ta to do CI EE após re a li za rem as ins cri- 
ções.

OPORTUNIDADES

EGMA abre inscrições
para vagas em seletivo

O PROCESSO SELETIVO COMPREENDERÁ TRÊS ETAPAS

A Es co la de Go ver no do Ma ra nhão (EG MA) di vul gou
edi tal de se le ção pa ra es ta giá ri os de ní vel su pe ri or. São
ofer ta das 10 va gas pa ra es tu dan tes dos cur sos de Ad mi- 
nis tra ção, Ci ên ci as Con tá beis, De sign, Di rei to, Jor na lis- 
mo, Pe da go gia e Tec no lo gia da In for ma ção.

Os es ta giá ri os de ve rão de sen vol ver ati vi da des re fe- 
ren tes à sua área de for ma ção pa ra au xi li ar no de sem pe- 
nho das ati vi da des do ór gão.

As ins cri ções abrem ho je e vão até o dia 8 de ja nei ro, e
de ve, ser fei tas atra vés do e-mail eg ma.csl@gmail.com
ou na se de da EG MA, das 8h às 18h. Os in te res sa dos de- 
ve rão con sul tar o edi tal dis po ní vel no en de re ço ele trô- 
ni co eg ma.ma.gov.br.

O pro ces so se le ti vo com pre en de rá 3 eta pas: aná li se
do his tó ri co es co lar, aná li se cur ri cu lar e en tre vis ta. A
car ga ho rá ria do es tá gio é de 20 ho ras se ma nais, pa ra os
tur nos da ma nhã ou tar de, e o va lor da bol sa é de R$500,
in cluin do au xí lio-trans por te.

Du ra ção de es tá gio
O es tá gio se rá re a li za do na se de da Es co la de Go ver- 

no, lo ca li za da a rua da Es tre la, n° 540, Cen tro His tó ri co e
te rá du ra ção de seis me ses, po den do ser pror ro ga do por
igual pe río do até o li mi te de dois anos.

São Luís, segunda-feira, 4 de janeiro de 2021

https://banca.oimparcial.com.br/
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DOU GLAS CU NHA

O en tru do no car na val

Evo lu ção da fo lia

O blo cos

Os Cor sos

Car na val de clu bes

Bai les de más ca ras

Folia no Maranhão

Os altos e baixos
dos carnavais

O
Car na val ma ra nhen se te ve  ori gem do sé cu lo
XVI II e, a exem plo do res to do Bra sil,  com seus
fol gue dos im por ta dos  das ter ras eu ro pei as,
daí que as fes tas eram ani ma das por mú si cas

oriun das da Che cos lo vá quia co mo a pol ka; a qua dri lha,
da Fran ça, ma zur ca e ou tras. Tu do vin do pa ra o Bra sil
com  a che ga da da Cor te Por tu gue sa, em 1808 e  lo go ab- 
sor vi das no Rio de Ja nei ro e de pois Bra sil a fo ra até che- 
gar a São Luís.

O his to ri a dor re gi o nal Ana ni as Mar tins, afir ma no seu
li vro Car na vais de São Luís: “ An tes dos bai les se tor na- 
rem mo da após a se gun da me ta de do Sé cu lo XIX, a eli te
fi ca va mui to con fi na da às su as re si dên ci as, pou cos iam
às ru as, pois ti nham ser vos pa ra to dos os fa ze res”.

A eli te fa zia o seu car na val com cor dões que per cor ri- 
am pou cas ru as da ci da de e se reu ni am no Te a tro São 
Luiz, ho je Te a tro Arthur Aze ve do, on de acon te cia o tra- 
di ci o nal bai le. Até  em 1811 ob ser va va-se  pou co di ver ti- 
men to pa ra a clas se do mi nan te. Con for me Ana ni as
Mar tins, eram  os es cra vos e po bres que se ma ni fes ta- 
vam fes ti va men te nas ru as , co me mo ran do di as de san- 
tos e to can do seus tam bo res de for te ex pres são em São
Luís.  Daí, su por-se que, com o pas sar do tem po. ce deu
lu gar pa ra a  con sa gra da a tra di ção do Tam bor de Cri ou- 
las.

Os car na vais de En tru do con si de ra do por al guns co- 
mo vi o len to, mas que en vol via to da a gen te da ci da de.
Os gru pos de en tru do ata ca vam os pas san tes, in dis tin- 
ta men te, jo gan do-lhes água, tin tas e ou tros lí qui dos que
lhes su ja vam as ves tes, si tu a ção ame ni za da, anos mais
tar de com a in ven ção do lí qui do San gue do Di a bo, vis to
que a tin ta, de pois de lan ça da,  lo go de sa pa re cia.

O en tru do foi pra ti ca do des de os tem pos co lo ni ais e
re pri mi do a par tir da se gun da me ta de do Sé cu lo XIX,
dan do lu gar a ou tro ti po de en tru do com ên fa se pa ra a
mai se na que até ho je faz par te das brin ca dei ras nos
bair ros da ci da de, com os fo liões jo gan do-se, mu tu a- 
men te, o ami do de mi lho mais co nhe ci do do Bra sil.

Mui tas brin ca dei ras de sa pa re ce ram com o pas sar do
tem po, co mo o blo co do Ur so, Che gan ça, Con gos, Ca ni- 
nha Ver de, cor dões de Ba ra lho, Do mi nós, Cruz Di a bos,
Pi er rôs, Ar le quins e ou tras. Os fo fões per du ram, po rém
em pe que nos gru pos ou so li ta ri a men te, não mais em
cor dões.

O Car na val ma ra nhen se evo luiu a par tir da se gun da
me ta de do sé cu lo XX  e atin giu seu pon to al to nos anos
no ven ta, quan do che gou a ser con si de ra do o ter cei ro
car na val do Bra sil, cu jo cri té rio pa ra tal de no mi na ção,
nun ca foi es cla re ci do. O pe río do de sua de ca dên cia se
deu com a sua  ca ri o qui za ção e bai a ni za ção, com a im- 
plan ta ção do car na val de pas sa re la, no mes mo es ti lo do
Rio de Ja nei ro, guar dan do-se as ne ces sá ri as pro por ções,
nun ca atin giu o ní vel de lu xu o si da de, por fal ta de in ves- 
ti men to por par te do po der pú bli co ou de em pre sas lo- 
cais. As agre mi a ções ma ra nhen ses não con tam com os
re cur sos dos bi chei ros ou de  ou tras fon tes na da or to do- 
xas.

Cri ou-se en tão o con cur so das es co las de sam ba e ou- 
tros fol gue dos,  mas, o con cur so po la ri za-se en tre as
mai o res agre mi a ções  co mo Flor do Sam ba, Tur ma do
Quin to, Fa ve la do Sam ba, Uni dos de Fá ti ma e Tur ma de
Man guei ra etc. As de me nor por te não saí ram, do pa pel
de co ad ju van te, em bo ra que em al gum mo men to sur- 
pre en dam  as mai o res e con quis tem o con cur so ofi ci al.

As sim, o Car na val ma ra nhen se se di vi diu em três: o
de pas sa re la com os des fi les  das Es co las de Sam ba, Blo- 
cos tra di ci o nais, blo cos afros com for te ten dên cia pa ra o
reg gae e dan ças de es ti lo afro, cri a das pe los seus co reó- 
gra fos e com mú si cas au to rais. O Car na val de Rua com
seus blo cos de su jos, de fo fões, das cha ran gas e ou tros
das mais di ver sas eti o lo gi as.

A bai a ni za ção do Car na val ma ra nhen se se deu com a
in tro du ção do Axé, mui to po pu lar em Sal va dor-Bahia,
que in va diu a re gião li to râ nea da ilha com seus tri os elé- 
tri cos das ban das bai a nas que se ce le bri za ram exe cu- 
tan do so men te mú si cas do seus es ti lo e cri a das pe los

seus com po si to res, vi ran do fe bre en tre os mais jo vens.
Te ve vi da efê me ra, vis to que con ta va com o apoio ofi- 

ci al e aten dia a in te res ses de gru pos da mí dia na ci o nal,
po lí ti ca lo cal e em pre sa ri al, que vi am nas or ga ni za ções
des tes even tos, um ex ce len te ni cho de ne gó cio. As sim
co mo che gou se aca bou co mo num pas se de má gi ca.  O
Axé, no en tan to,  re sis te ain da nas ci da des do in te ri or do
es ta do, sob o pa tro cí nio dos pre fei tos que  con tra tam
ban das bai a nas, em de tri men tos dos mú si cos ma ra- 
nhen ses, pa ra o car na val lo cal.

Os des fi les dos trens elé tri cos che ga ram ao fim na ca- 
pi tal,  e Is so se de ve a mo vi men tos de sen vol vi dos pe los
ato res cul tu rais, jor na lis tas e in te lec tu ais da ter ra, que
re sol ve ram abrir guer ra con tra a des ca rac te ri za ção do
car na val ma ra nhen se, des ta can do-se o Bair ro da Ma dre
de Deus, um dos que re a gi ram bra va men te con tra a des- 
ca rac te ri za ção do Car na val de São Luís. A bai a ni da de
saiu de ce na mas a ca ri o qui za ção con ti nua no car na val
de pas sa re la, no ta da men te nos des fi les das es co las de
sam ba.

Es tas que ti ve ram ori gem nas tur mas de sam bas exis- 
ten tes nos bair ros pe ri fé ri cos da ca pi tal ma ra nhen se,
com des ta que pa ra o bair ro cul tu ral Ma dre de Deus, on- 
de ha vi am mui tas tur mas co mo Cru zei ro do Sam ba, Ca- 
de te do Sam ba, Tur ma do Quin to e ou tras. Tur ma de
Man guei ra, no João Pau lo. Ma ram baia e  Cor reio do
Sam ba que vi rou Uni dos de Fá ti ma em alu são ao bair ro
que lhe em pres tou o no me, ou tro ra Ca va co, ho je Bair ro
de Fá ti ma. Ma ram baia vi rou es co la de sam ba e con ti nua
re sis tin do. No Ma ta dou ro, ho je Bair ro da Li ber da de, ha- 
vi am Im pe ra dor do Sam ba, Du que do Sam ba, e Li ber da- 
de do Sam ba, Ma ra ca tu do Sam ba, Sal guei ro e ou tros já
ex tin tos. A in fluên cia ca ri o ca foi tão for te que as pró pri- 
as mu da ram o seu to que tra di ci o nal. Ho je o blo co Fu zi- 
lei ros da Fu zar ca, o mais an ti go, fun da do em 1936, é que
man tém a sua ba tu ca da tra di ci o nal. O blo co re ce beu es- 
te no me em fa ce de na épo ca, es tar em car taz, o fil me Os
Fu zi lei ros, no Ci ne Ri al to, exis ten te à épo ca, na Rua do
Pas seio , e no mo men to da es co lha do no me do blo co,
um dos par ti ci pan tes su ge riu o acrés ci mo  de Fu zar ca,
na de no mi na ção.

Os blo cos afros fo ram ins pi ra dos nos gru pos con gê- 
ne res do es ta do da Bahia, sen do o Ako ma bu o pri mei ro
do Ma ra nhão, por ini ci a ti va do Cen tro de  Cul tu ra Ne gra
– CCN, ob je ti van do le var pa ra a po pu la ção a men sa gem
da ra ça nes se for ma to,  com brin can tes fan ta si a dos em 
rou pas com in di ca ti vos tri bais afri ca nos, pa ra lem brar
su as ori gens e con sa grar a sua lu ta pe la dig ni da de do
po vo ne gro. De pois, em 1990, sur giu no Bair ro de Fá ti- 
ma, o blo co Abi mi mã, com ba tu que mais for te e de fen- 
den do os mes mos pro pó si tos.

Os blo cos al ter na ti vos tam bém ocu pam es pa ço des- 
ta ca do no car na val, ge ral men te for ma dos nas co mu ni- 
da des e se apre sen tam to can do mú si cas  tra di ci o nais ou
au to rais, des ta can do-se en tre tan tos, o Bi cho Ter ra, da
Ma dre de Deus, com brin can tes fan ta si a dos de bi chos.

Os blo cos or ga ni za dos se apre sen tam com fo liões
fan ta si a dos de for ma pa dro ni za da e ani ma dos por uma
ba te ria e com um en re do pa ra su as apre sen ta ções.

Os blo cos tra di ci o nais sur gi ram no car na val, na pri- 
mei ra me ta de do Sé cu lo XX, e ini ci al men te fo ram co- 
nhe ci dos co mo  Blo cos de Tam bor Gran de ou Blo cos de
Rit mos, em vir tu de de sua ca dên cia rít mi ca e uti li za ção
de gran des tam bo res con fec ci o na dos com ma dei ra
com pen sa da  e co ber tos com cou ro, cha ma dos de con- 
tra tem po. Os blo cos con tam tam bém, em su as ba te ri as, 
com ins tru men tos de per cus são co mo re tin tas, ca ba ças,
re co-re cos, gan zás, afo xés e agogôs.  Os blo cos tra di ci o- 
nais se des ta cam tam bém, pe lo es me ro na con fec ção de
su as fan ta si as, ge ral men te mui to lu xu o sas, e sam bas au- 
to rais bem ela bo ra dos.

Os cor sos fo ram tam bém mui to tra di ci o nais no nos so
car na val. Eram car ros or na men ta dos e que le va vam jo- 
vens mu lhe res com fan ta si as pa dro ni za das e ani ma das
por uma ban da com ins tru men tos de so pro to can do
mú si cas  da épo ca.

Per cor ri am as ru as da ci da de e o cha ma do cir cui to
car na va les co que se  es ten dia da Pra ça De o do ro, Rua do
Sol, Pra ça João Lis boa, Rua Gran de , Rua do Pas seio e
Pra ça da Sau da de. As par ti ci pan tes ati ra vam con fe tes,

ser pen ti nas e lan ça-per fu mes nas pes so as que per ma- 
ne ci am nas por tas de su as ca sa, pa ra ver os cor sos pas- 
sar. Es tes cor sos de sa pa re ce ram do car na val ma ra nhen- 
se e o úni co con gê ne re que re sis te é a Ca si nha da Ro ça,
cri a da em 1946, por Emí dio Fran ça que pos suía uma ofi- 
ci na de mon ta gem de car ro ce ri as no Mon te Cas te lo. A
ale go ria até os tem pos atu ais é  mon ta da na car ro ce ria
de um ca mi nhão com va ras e pa lhas, no es ti lo das ca sas
da zo na ru ral do in te ri or.

Ali são ex pos tos os pro du tos da cu li ná ria in te ri o ra na
e a ani ma ção fi ca por con ta de um tam bor de cri ou las. A
Ca si nha da Ro ça é or na men ta da por co fos, me a ça bas,
pei xes se cos, ani mais vi vos em gai o las de ma dei ras, ara- 
pu cas. Mu lhe res que bram co co ba ba çu,  fa zem co mi da,
pe nei ram ar roz e ou tras ati vi da des pró pri as do tra ba lho
ru ral.

O Car na val vi rou fes ta po pu lar mas não per deu a po se
e foi re ce bi do com hon ras e gló ri as nos sa lões dos clu bes
so ci ais co mo Ca si no, Ja gua re ma e Grê mio Lí te ro Re cre a- 
ti vo Por tu guês, ho je já ex tin tos, com ex ce ção do Li te ro,
que ain da re sis te, gra ças ao em pe nho do jor na lis ta e ad- 
vo ga do Car los Ni na, seu pre si den te, e de al guns as so ci a- 
dos que nun ca dei xa ram o clu be.

Os bai les nes tes clu bes so ci ais eram de gran de pom- 
pa, com to da so ci e da de pre sen te. Es tes clu bes re a li za- 
vam con cur sos de fan ta si as, nos quais par ti ci pa vam
pes so as da so ci e da de e ou tros li ga dos à cul tu ra com
des ta que pa ra o co lu nis ta so ci al, es ti lis ta e car na va les co
Chi co Coim bra.  Mas ha vi am ou tros clu bes que eram
fre quen ta dos pe la clas se mé dia co mo o Clu be dos Sar- 
gen tos,  Ca li fór nia Clu be de Cam po, Mon te se, União Re- 
cre a ti va da Boa Von ta de – URBV  e ou tros.

Pa ra os mais jo vens (cri an ças e ado les cen tes) o em- 
pre sá rio Moi sés Taj ra cri ou um ves pe ral no me za ni no do
Ci ne Eden, de sua pro pri e da de, na Rua Gran de.

Na dé ca da de 40 a 50, sur gi ram em São Luís os cha ma- 
dos bai les de más ca ras que eram os bai les po pu la res nos
quais as mu lhe res ti nham que es tar mas ca ra das pa ra
po der fre quen tar. A ca da ano re ce bi am de no mi na ções
di fe ren tes co mo Gru ta de Sa tã, do co nhe ci do Moi sés; Bi- 
gor ri lho, do Du tra; Co lom bi na, Vas sou ri nha, Be rim bau,
Jo vem Guar da, co man da do pe lo em pre sá rio Rai mun do
Ni co me des, co nhe ci do co mo “Mun di qui nho”,  sem pre
na  Rua Se na dor João Pe dro, pró xi mo  ao can to da Fa bril.

Es tes bai les eram mui to fre quen ta dos, vis to que, sem
se rem iden ti fi ca das, as mu lhe res da clas se mé dia e al ta,
ali se fa zi am pre sen tes sem o ris co de se rem al vos de co- 
men tá ri os dos fo fo quei ros de plan tão. En tre tan to, as
mu lhe res po bres, da pe ri fe ria, eram pre do mi nan tes.

Eram mu lhe res do nas de ca sa, ope rá ri as das fá bri cas,
tra ba lha do ras,  mu lhe res que se per mi ti am a par ti ci par
de for ma de si ni bi da sem te rem seus va lo res mo rais afe- 
ta dos. Ali con vi vi am com as pro fis si o nais do se xo e até
se dei xa vam le var por  al gu ma aven tu ra que cha ma vam
“amor de car na val”,  que era efê me ro, sem res pon sa bi li- 
da de, mas que re sul tou em mui tos ca sa men tos.

Fo ram tem pos áu re os do car na val, on de o cli ma era
de mui ta ale gria, con for me ava lia o jor na lis ta/ra di a lis ta
An to nio Mo re no, ba se a do no seu tra ba lho co mo ra di a- 
lis ta e cro nis ta car na va les co.  Es tes clu bes atrai am fo- 
liões do Cen tro e dos bair ros dos su búr bi os da ci da de.
Os bai les de más ca ras não so fre ram o pro ces so de de ca- 
dên cia e o seu fim se deu por de cre to, em 1965, pe lo en- 
tão pre fei to Epi tá cio Ca fe tei ra, que de ter mi nou o fim
des tes bai les. Os mo ti vos que o le va ram a tal ati tu de, até
ho je, não fo ram ple na men te es cla re ci dos e tal de ter mi- 
na ção re sul tou em pi lhé ri as por par te de al guns co mu- 
ni ca do res e ser viu de ins pi ra ção pa ra o ma es tro João
Car los Na za ré, que lan çou sua mar chi nha com o re frão “
Ca fe tei ra não quer más ca ra nes te car na val”.

Ape sar dos seus al tos e bai xos, o car na val do Ma ra- 
nhão con ti nua  ple no e se cons ti tui em uma das prin ci- 
pais  fes tas po pu la res do es ta do. Po rém, em fa ce da pan- 
de mia de Co ro na ví rus, que as so la  o mun do e que ma- 
tou mi lha res de ma ra nhen ses, o Go ver no do Es ta do de- 
ve rá can ce lar to dos os even tos re la ci o na dos ao car na val
em 2021.

São Luís, segunda-feira, 4 de janeiro de 2021
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Das 93.707 denúncias, 36.010 eram decorrentes dos impactos do novo coronavírus no
mundo do trabalho, uma média de quase 100 denúncias por dia relativas ao tema

DIREITO TRABALHISTA

Covid-19 motiva
38% das denúncias

D
es de o iní cio da pan de mia, 
a atu a ção do Mi nis té rio Pú- 
bli co do Tra ba lho (MPT) 
tem se tor na do ain da mais 

re le van te pa ra ga ran tir os di rei tos e a 
pro te ção de tra ba lha do res e de tra ba- 
lha do ras no país. Com is so, as vi o la- 
ções tra ba lhis tas re la ci o na das à Co- 
vid-19 mo ti va ram 38% do to tal das 
de nún ci as re ce bi das pe lo ór gão em 
2020.

Das 93.707 de nún ci as, 36.010 eram 
de cor ren tes dos im pac tos do no vo co- 
ro na ví rus no mun do do tra ba lho, 
uma mé dia de qua se 100 de nún ci as 
por dia re la ti vas ao te ma. No mes mo 
pe río do, fo ram aber tos mais de 22 mil 
inqué ri tos ci vis pa ra apu rar ir re gu la- 
ri da des tra ba lhis tas, dos quais 9.810 
(44%) eram so bre Co vid.

O ano tam bém ba teu re cor de em 
re co men da ções ex pe di das pe la ins ti- 
tui ção: fo ram 21.098 do cu men tos do 
ti po em 2020, nú me ro que cor res pon- 
de a mais de no ve ve zes o to tal de re- 
co men da ções de 2019, que che gou a 
2.861. A mai or par te (63%) des sa so ma 
de 2020 ti nha co mo fo co a pan de mia, 
com me di das de pre ven ção e com ba- 
te à do en ça vol ta das a di fe ren tes ca te- 
go ri as pro fis si o nais, nas 13.482 re co- 
men da ções en vi a das aos em pre ga do- 
res.

O as sun to mo ti vou ain da 153.403 
des pa chos pro fe ri dos pe los pro cu ra- 
do res e pe las pro cu ra do ras Tra ba lho 
em to do o país e a ex pe di ção de 
195.857 no ti fi ca ções, ofí ci os e re qui si- 
ções. Es ta atu a ção re la ci o na da à Co- 
vid-19 re sul tou tam bém em 353 ter- 
mos de ajus ta men to de con du ta 
(TACs) fir ma dos e 407 ações ci vis pú-

FORAM 36.010 DENÚNCIAS DECORRENTES DOS IMPACTOS DO NOVO CORONAVÍRUS

bli cas ajui za das.
Pa ra com ba ter e pre ve nir a dis se- 

mi na ção do no vo co ro na ví rus en tre 
tra ba lha do res, o MPT cri ou o Gru po 
de Tra ba lho GT-Co vid, des ti na do a 
tra çar ações es tra té gi cas na ci o nais de 
en fren ta men to, que emi tiu mais de 20 
no tas téc ni cas vol ta das ao tra ba lho de 
pro fes so res, ao ho me of fi ce, aos ser vi- 
ços do més ti cos, aos pro fis si o nais de 
saú de, aos tra ba lha do res de pla ta for- 
mas de pe tró leo e gás, de te le a ten di- 
men to, en tre ou tros do cu men tos que 
po dem ser con fe ri dos aqui.

Com ba se  nes tas no tas téc ni cas, 
fo ram ajui za das ações pa ra ga ran tir 
di rei tos e fir ma dos acor dos com em- 
pre ga do res, a exem plo do acor do fir- 
ma do com o apli ca ti vo de en tre ga 
Rap pi, que re cen te men te se com pro- 

me teu a ado tar uma sé rie de me di das 
des ti na das à pro te ção dos en tre ga do-
res con tra a Co vid-19, além de as sis-
tên cia fi nan cei ra àque les di ag nos ti ca-
dos ou que apre sen ta rem ates ta do 
que com pro ve a ne ces si da de de iso la- 
men to so ci al.

O ór gão tam bém re ver teu pa ra a 
so ci e da de mais de R$ 322 mi lhões 
pro ve ni en tes de de ci sões da Jus ti ça 
do Tra ba lho ob ti das em ações mo vi- 
das pe lo MPT ou de acor dos ex tra ju- 
di ci ais (Ter mos de Ajus te de Con du ta 
– TACs) ce le bra dos pe la ins ti tui ção, 
re cur sos que fo ram re pas sa dos a hos- 
pi tais, as so ci a ções de saú de, ins ti tui- 
ções de pes qui sa e po pu la ção vul ne- 
rá vel, en tre ou tras en ti da des que atu-
a ram pa ra mi ni mi zar os im pac tos tra- 
zi dos pe la pan de mia.

EM JANEIRO

Conta de luz fica com
bandeira amarela

A CONTA DE LUZ DO BRASILEIRO DEVERÁ FICAR MAIS BARATA

A ban dei ra uti li za da co mo re fe rên cia pa ra as con tas
de luz se rá ama re la em ja nei ro des te 2021. A de fi ni ção
foi to ma da pe la Agên cia Na ci o nal de Ener gia Elé tri ca
(Ane el).

Com is so, o pre ço da ener gia fi ca em R$ 1,34 pa ra ca da
100 qui lowatts con su mi dos por ho ra. 

O va lor é me nor do que o es ta be le ci do pa ra o mês
pas sa do, quan do foi ati va da a ban dei ra ver me lha, com
pre ço de R$ 6,2 pa ra ca da 100 qui lowatts con su mi dos
por ho ra.

O sis te ma de ban dei ras é uti li za do pa ra ge rir o va lor
co bra do aos con su mi do res a par tir das con di ções de ge- 
ra ção de ener gia. Quan do o qua dro pi o ra, a ban dei ra
po de ser al te ra da em uma es ca la de ver de, ama re la e
ver me lha.

Na mu dan ça pa ra a ban dei ra ama re la, a Agên cia Na- 
ci o nal de Ener gia Elé tri ca (Ane el)in for mou ter iden ti fi- 
ca do me lho ria no ce ná rio de pro du ção hi dre lé tri ca com
ele va ção das va zões dos aflu en tes dos prin ci pais re ser- 
va tó ri os.

WAL BER OLI VEI RA

SÃO RAIMUNDO

Motorista de app é executado

AO SER BALEADO, A VÍTIMA PERDEU O CONTROLE DO CARRO BATENDO EM UMA CALÇADA

A po lí cia ci vil do Ma ra nhão, atra vés da
Su pe rin ten dên cia de Ho mi cí di os e Pro te- 
ção à Pes soa (SHPP), in ves ti ga o as sas si na- 
to de um ho mem iden ti fi ca do co mo Dail- 
son San dro da Sil va, de 28 anos.

Ele foi mor to a ti ros no ros to en quan to
vol ta va pa ra ca sa. A ví ti ma tra ba lha va co- 
mo mo to ris ta de apli ca ti vo. O cri me ocor- 
reu na úl ti ma quar ta-fei ra, dia 30 de de- 
zem bro de 2020, na Rua do Mu ro, no bair ro
São Rai mun do, na ca pi tal ma ra nhen se.

Se gun do a po lí cia, Dail son foi sur pre en- 
di do por sus pei tos em du as mo to ci cle tas
ao vol tar pa ra ca sa en quan to di ri gia. Ain da
de acor do com in for ma ções po li ci ais, o cri- 
me po de ter acon te ci do de vi do uma re la- 
ção da ví ti ma com a ex-mu lher de um pre- 
si diá rio, po den do se con fi gu rar co mo cri- 
me pas si o nal.

Os sus pei tos fu gi ram do lo cal após efe- 
tu ar qua tro dis pa ros con tra o mo to ris ta,
cu jo dois ti ros atin gi ram a re gião do ros to.
Ao ser al ve ja do, o con du tor per deu o con- 
tro le do au to mó vel que aca bou ba ten do
em uma cal ça da.

De acor do com o de le ga do Mu ri lo Ta va- 
res, da Su pe rin ten dên cia de Ho mi cí di os e
Pro te ção à Pes soa – SHPP, os le van ta men- 

tos ini ci ais apon tam que a pro fis são da ví ti- 
ma não tem re la ção com o as sas si na to, e
sim uma pos sí vel re la ção en tre Dail son e a
ex-mu lher de uma pre si diá rio, além dis so,
a ví ti ma não ti nha pas sa gens pe la po lí cia.
“Es se pre so es ta va ame a çan do a mu lher.
Tu do le va a crer que o fa to te nha re la ção
com is so, e nos sa pri mei ra li nha de in ves ti- 
ga ção é es sa. Já con se gui mos in for ma ções
a res pei to de la e de le, mas nin guém foi pre- 
so ain da”, con tou o de le ga do.

Es se pre so es ta va

ame a çan do a mu lher. Tu do

le va a crer que o fa to te nha

re la ção com is so, e nos sa

pri mei ra li nha de

in ves ti ga ção é es sa. Já

con se gui mos in for ma ções a

res pei to de la e de le

REDE ESTADUAL DE SAÚDE

Ayla Eloá é primeiro bebê de 2021

Ayla Eloá No guei ra Sil va é o no me do
pri mei ro be bê de 2021. A me ni na nas ceu
às 00h46, na Ma ter ni da de Nos sa Se nho ra
da Pe nha, lo ca li za da no Bair ro do An jo da
Guar da. Ayla che gou ao mun do por meio
do par to nor mal pe san do 2.720kg e me- 
din do 46 cm. 

“O par to é di fí cil. Na ho ra da dor vem o
de ses pe ro, quan do nas ce a cri an ça é só
ale gria. As sim foi 2020, a gen te se de ses- 
pe rou mui to com a pan de mia, mas ago ra
eu ga nhei meu pre sen te an te ci pa do. Es- 
tou mui to fe liz, mi nha fi lha é meu pre sen- 
te, já que fa ço ani ver sá rio no pró xi mo dia
5”, con tou Jú lia No guei ra dos San tos Cos- 
ta, de 16 anos, na tu ral do Rio de Ja nei ro e
que ago ra re si de em São Luís com a fa mí- 
lia do com pa nhei ro, no bair ro da Vi la Em- 
bra tel.

Às 21h do dia 31 de de zem bro, a Jú lia
No guei ra che gou à ma ter ni da de e foi aco- 
lhi da e co me çou o pro ces so de as sis tên cia
ao par to por par te da equi pe. “Eu não es- 
pe ra va tan ta aten ção, tan to apoio. Não
me sen ti so zi nha, prin ci pal men te na fa se
ex pul si va, on de não ti ve mais mi nha so- 
gra, mas as en fer mei ras es ti ve ram sem pre
co mi go em to dos os mo men tos, fi quei
sur pre sa. Me sen ti im por tan te”, fi na li zou.

A equi pe de saú de da ma ter ni da de
Nos sa Se nho ra da Pe nha es te ve com ple ta
du ran te a vi ra da do ano. Só no pri mei ro
dia do ano, 22 mu lhe res re ce be ram aten- 
di men to na uni da de de saú de, en tre mu- 
lhe res em tra ba lho de par to e pós par to. 

A acom pa nhan te da Jú lia foi a so gra,
Edi le ne Sil va. A do na de ca sa le vou a no ra
pa ra ma ter ni da de e fi cou até o mo men to
do nas ci men to da me ni na, que ela não as- 
sis tiu de vi do as nor mas sa ni tá ri as de pro- 
te ção con tra o Co ro na ví rus. Lo go após o
nas ci men to, o pai pas sou a noi te com a
mãe e a be bê e a avó vol tou pe la ma nhã.
“Ser avó é ser mãe no va men te. Fi quei
mui to pre o cu pa da com mi nha no ra, pois
tem o me do, a ten são e o ner vo sis mo pró- 
prio do mo men to. Ten tei dar to da aten ção
que ela pre ci sa va até o mo men to que pu- 
de acom pa nhá-la e es pe ro que te nha si do
uma ex pe ri ên cia boa”, con tou.

Edi le ne tam bém deu à luz a um fi lho na
ma ter ni da de há 15 anos e sa bia da re fe- 
rên cia po si ti va do lu gar. “Eu a trou xe pa ra
cá, não só por ser a mais pró xi ma de on de
mo ra mos, mas pe la re fe rên cia no aten di- 
men to. Eu mes ma dei à luz aqui há 15
anos. Ago ra mi nha ne ta nas ceu aqui. To da
fa mí lia es tá só ale gria”, fi na li zou.

São Luís, segunda-feira, 4 de janeiro de 2021
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Can ce la men to dos Jo gos Es co la res 2020

Destaque nacional

Maranhenses
brilham no esporte
O

es por te ama dor so freu mui to as con sequên cia
da pan de mia do co ro na ví rus na tem po ra da
2020 e te ve de can ce lar a gran de mai o ria das
com pe ti ções pre vis tas no ca len dá rio. Mes mo

as sim, al guns ma ra nhen ses se des ta ca ram em com pe ti- 
ções na ci o nais e in ter na ci o nais: Ju lia Ni na e Ca rol Her tel
nas ma ra to nas aquá ti cas, Gu to Ma ra nhão no Fu te bol de
Areia Raiz, Bru no Lo bo e So cor ro Reis no Ki te surf, Mar- 
ce lo Me dei ros no Rally dos Ser tões, Da ti nha, no be a ch
soc cer rus so, e Tha lia (Mu lan) Cos ta, que é do Ma ra nhão
e atu an do pe lo Del ta-PI, do Rugby, foi elei ta a mu lher
mais rá pi da do Cir cui to Mun di al de Se vens Fe mi ni no.

Es por tes Aquá ti cos
Num ano atí pi co pa ra to dos, as Ma ra to nas Aquá ti cas

se gui ram for tes. As atle tas Ju lia Ni na e Ca rol Her tel se fi- 
ze ram pre sen tes em qua tro tor nei os em 2020: 1a eta pa
do Cir cui to Bra si lei ro de Ma ra to nas Aquá ti cas/ AL, Rei e
Rai nha do Mar em Bú zi os, Tro féu Bra sil de Ma ra to nas
Aquá ti cas em Sal va dor e 2ª eta pa do Cir cui to Bra si lei ro
de Ma ra to nas Aquá ti cas / SP.

2020 foi o ano da car rei ra , até ago ra, da na da do ra Ca- 
rol Her tel. Ela ter mi nou co mo a mai or pon tu a do ra do
Cir cui to Bra si lei ro nos 10 km, foi 2º lu gar no Tro féu Bra- 
sil e tam bém no Rei e Rai nha do Mar. Uma tem po ra da
ex ce len te. Ju lia Ni na te ve co mo me lhor re sul ta do um
ter cei ro lu gar no Tro féu Bra sil de Ma ra to nas Aquá ti cas .

No vos no mes tam bém sur gi ram co mo Hei tor Rai ol e
Ana Jú lia Go bel Bor ba, que bre ve es ta rão sen do no tí ci as
no es por te do Ma ra nhão.

Fu te bol de Areia Raiz
O 1° Mun di al de Fu te bol de Areia Raiz, dis pu ta do no

pe río do de 7 a 13 de de zem bro, no Par que Olím pi co do
Rio de Ja nei ro, mos trou ao des por to mais um ta len to
exis ten te em so lo ma ra nhen se. Gu to Ma ra nhão, seis jo- 
gos, seis vi tó ri as, seis gols, en tre eles, o da clas si fi ca ção
pa ra se mi fi nal e o que deu o tí tu lo à Se le ção Bra si lei ra na
fi nal con tra a Fran ça. Atu an do na po si ção de pivô ti tu lar
com a ca mi sa 9, Guthem berg Vi dal (Gu to Gol, Gu to Ma- 
ra nhão) cha mou a aten ção pe la pe la ca pa ci da de de fi- 
na li za ção que re sul tou nos triun fos dos quais par ti ci pou
com a ca mi sa ama re li nha.

Be a ch Soc cer
Em 2020, o ma ra nhen se Da ti nha con ti nu ou a

sequên cia de tí tu los con quis ta dos no be a ch soc cer.

Após aju dar o Sam paio Cor rêa a con quis tar o ter cei ro
lu gar na Co pa Rio de Be a ch Soc cer, Da ti nha vol tou pa ra
a Rús sia e co man dou o ti me Kris tall na con quis ta da Co- 
pa dos Cam peões da Eu ro pa, em ju nho, na ci da de de
Ca tâ nia, na Itá lia. Da ti nha mar cou um dos gols do tí tu lo.
Além do tí tu lo com o Kris tall, Da ti nha ain da foi elei to o
me lhor jo ga dor da prin ci pal com pe ti ção eu ro peia.

Ki te surf
Os ma ra nhen ses Bru no Lo bo e So cor ro Reis le van ta- 

ram a ta ça do Bra si lei ro de Ki te surf da tem po ra da 2020
dis pu ta da na ci da de de Ita jaí, em San ta Ca ta ri na, dia 11
de no vem bro.

Bru no Lo bo al can çou o seu pen ta cam pe o na to e So- 
cor ro Reis che gou ao te tra. Em de zem bro, a du pla vol tou
a bri lhar, des ta vez, no Pan-Ame ri ca no 2020, na Colôm- 
bia, ga ran tin do pó dio tan to na mo da li da de in di vi du al
quan to no mis to.

Bru no foi ou ro nas du as ca te go ri as, en quan to So cor- 
ro Reis ga ran tiu o bron ze na mo da li da de in di vi du al fe- 
mi ni no.

Rally dos Ser tões
Ten do Bar rei ri nhas-MA, co mo pon to fi nal de uma

aven tu ra de 4.562km ini ci a da em Mo gi Gua çu (SP) car- 
ros, mo tos e UTVs, ge ra ram emo ção até os úl ti mos mo- 
men tos do Rally dos Ser tões.

O ma ra nhen se Mar ce lo Me dei ros, da equi pe Ta gua- 
tur Ra cing, com ple tou to das as eta pas pa ra che gar no
co man do sua Yamaha YFM 700 (#101) e ga ran tir o tí tu lo
de te tra cam peão na ca te go ria qua dri ci clo em 10 de no- 
vem bro. O even to tam bém le vou aju da às co mu ni da des
ca ren tes por on de pas sou, com a dis tri bui ção de 11.500
ces tas bá si cas.

A frus tra ção to mou con ta dos jo vens alu nos/atle tas
quan do o Go ver no do Ma ra nhão, por meio da Se cre ta ria
de Es ta do do Es por te e La zer (Se del), co mu ni cou, no fim
do mês de se tem bro que, pe la pri mei ra vez em 48 anos,
os Jo gos Es co la res Ma ra nhen ses (JEMs) não po de ri am
ser re a li za dos.

A de ci são de can ce lar o JEMs-2020 te ve co mo pro pó- 
si to pre ser var a saú de dos alu nos atle tas, trei na do res e
to da a ex ten sa equi pe que faz o even to acon te cer, e le- 
vou em con si de ra ção, prin ci pal men te, o re ceio de pais e
pro fes so res em re la ção à vol ta às au las.

As se le ti vas re gi o nais e as eta pas fi nais, que es ta vam
pro gra ma das pa ra o mês de no vem bro, fo ram can ce la- 
das de vi do aos pro to co los de saú de de ter mi na dos pe lo
Go ver no do Ma ra nhão. Des de o iní cio da qua ren te na,
es pe ci a lis tas já aler ta vam pa ra o ris co de aglo me ra ções
sem que a po pu la ção es te ja imu ni za da com uma va ci na.

Lu do vi cen ses
O iní cio das dis pu tas da edi ção on li ne dos Jo gos Es co- 

la res Lu do vi cen ses (JELs), no úl ti mo fim de se ma na de
ou tu bro, foi em gran de es ti lo, com a com pe ti ção de gi- 
nás ti ca rít mi ca. Quem acom pa nhou o even to ao vi vo
pe la in ter net se en can tou com be las apre sen ta ções, ri- 
cas em ele men tos acro bá ti cos, dan ça e gra ci o si da de das
me ni nas, que com pe ti ram nas ca te go ri as Fa di nha, Mi- 
rim, Pré-In fan til, In fan til e In fan to.

A mo da li da de de gi nas ti ca rít mi ca con tou com a par- 
ti ci pa ção de alu nas/atle tas de oi to ins ti tui ções de en si- 
no: Co lé gio Upa on-Açu, Co lé gio COC São Luís, Cen tro
Edu ca ci o nal Dom Ori o ni, U.E.B. Drª Ma ria Ali ce Cou ti- 
nho, Co lé gio Edu cal lis, Es co la Mu ni ci pal São Fran cis co
de As sis, Es co la Cha ve do Sa ber e Co lé gio São Mar cos.

Uma du pla do Co lé gio Upa on-Açu con quis tou qua tro
me da lhas de ou ro. A gi nas ta Sa ra Ra quel foi a cam peã
nos apa re lhos bo la e ma ças na ca te go ria In fan til I (12 a
14 anos). Já Bren da Ba ta lha, sa grou-se cam peã nos apa- 
re lhos bo la e ma ças na ca te go ria In fan to I (15 a 17 anos).

Na dis pu ta do apa re lho bo la da ca te go ria In fan til II, a
me da lha de ou ro fi cou com Ma ri an na Dou ra do, da Es- 
co la Cha ve do Sa ber. En quan to is so, Jú lia Ba ce lar, do Co- 
lé gio São Mar cos, ven ceu na ca te go ria Fa di nha (5 a 6
anos), e Mai le Ra fi za, do Co lé gio São Fran cis co de As sis,
foi ou ro no Mi rim (7 a 8 anos). A úl ti ma me da lha de ou ro
da gi nás ti ca rít mi ca fi cou com Aryanne Con cei ção, do
Co lé gio Edu cal lis, na ca te go ria Pré-In fan til (9 a 11 anos).
O even to foi uma re a li za ção da Fe de ra ção Ma ra nhen se
Des por to Es co lar (Fe ma de) e com apoio da se cre ta ria
mu ni ci pal de Des por tos e La zer.

São Luís, segunda-feira, 4 de janeiro de 2021
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Épo ca de ou ro da Rá dio MEC

Gran des ma es tros

12 DE JANEIRO

60 anos da Orquestra
Sinfônica Nacional 

A
Or ques tra Sinfô ni ca Na ci o nal
(OSN) vai com ple tar 60 anos
no dia 12 de ja nei ro. Ela foi
cri a da pe lo Go ver no Bra si lei- 

ro, atra vés do De cre to nº 49.913, de
12/01/1961, por um ato do Pre si den te
da Re pú bli ca Jus ce li no Ku bits chek,
um en tu si as ta da mú si ca, e nas ceu
vin cu la da ao Ser vi ço de Ra di o di fu são
Edu ca ti va (SRE), ten do “co mo fi na li- 
da de pre cí pua cul ti var e di fun dir a
mú si ca sinfô ni ca do país”.

A OSN in te grou a Cam pa nha Na ci- 
o nal de Ra di o di fu são Edu ca ti va e foi
cons ti tuí da pe la in cor po ra ção de to- 
dos os mú si cos sinfô ni cos da Rá dio
Na ci o nal, a eli te dos mú si cos bra si lei- 
ros à épo ca, tor nan do-se as sim uma
“or ques tra rá dio sinfô ni ca” nos mol- 
des de ou tras gran des or ques tras in- 
ter na ci o nais, co mo ORTF fran ce sa,
BBC in gle sa, RAI ita li a na e Bayerische
Rund funk ale mã, o que per mi tia po- 
ten ci a li zar a di fu são da mú si ca sinfô- 
ni ca pe lo país.

A Rá dio MEC vi via en tão a sua épo- 
ca de ou ro e pro du ziu cen te nas de
gra va ções ex clu si vas da OSN, atin gin- 
do pú bli co di ver si fi ca do e cum prin do
re le van te fun ção so ci al. Su as pro gra- 
ma ções eram ela bo ra das anu al men te
por um Con se lho Ar tís ti co de sig na do
pe lo Mi nis tro de Es ta do, cu ja pre si- 
dên cia era exer ci da pe lo Di re tor do
Ser vi ço de Ra di o di fu são Edu ca ti va,
con for me de fi ni do no De cre to de cri- 
a ção.

Gran des no mes do ce ná rio na ci o- 
nal co mo Fran cis co Mig no ne, Edi no
Kri e ger, Cé sar Guer ra-Pei xe, He kel Ta- 
va res, Ca mar go Guar ni e ri, Ma rio Ta- 
va res, den tre ou tros, são exem plos de
no mes que abri lhan ta ram a OSN, não

só com as su as par ti ci pa ções co mo
mú si cos, mas tam bém na re gên cia de
su as pró pri as obras.

No pe río do de 1961 a 1972 im por- 
tan tes ma es tros en gran de ce ram os
con cer tos da OSN, co mo Isa ac
Karabtchevsky e John Nes ch ling, e so- 
lis tas co mo Nel son Frei re e Je an Pi er- 
re, den tre ou tros, sen do a dé ca da de
70 par ti cu lar men te pro fí cua pa ra a
OSN: além dos con cer tos gran di o sos
que re a li za va pe lo Es ta do do Rio de Ja- 
nei ro, a Re de de Te le vi são TVE – Cul- 
tu ra fa zia o re gis tro e a trans mis são
dos con cer tos se ma nal men te, opor- 

tu ni zan do que o tra ba lho da OSN e os
seus mú si cos fos sem co nhe ci dos pe lo
gran de pú bli co.

Após 21 anos par ti ci pan do de cen- 
te nas de gra va ções (e trans mis sões)
de obras de au to res bra si lei ros con sa- 
gra dos, com cer ca 200 longplays gra- 
va dos, em 1982, o Pre si den te João Fi-
guei re do fez pu bli car o De cre to nº
87.062 que den tre ou tras me di das ex- 
tin guiu o Ser vi ço de Ra di o di fu são
Edu ca ti va (SRE) do MEC no qual a
OSN es ta va lo ta da, trans fe rin do seu
acer vo pa ra a Fun da ção Cen tro Bra si-
lei ro de TV Edu ca ti va (FUN TE VÊ).

O do cu men to não ex tin guiu a OSN,
mas a par tir da sua pu bli ca ção seus
mú si cos pas sa ram a não ter lo ta ção
de fi ni da nem lo cal pa ra en sai ar, sen- 
do es te con si de ra do o pe río do mais
di fí cil ex pe ri en ci a do pe los mú si cos:
ina ti vi da de, pro fis si o nais em dis po ni-
bi li da de, com sa lá ri os di mi nuí dos e o
ris co de sua ex tin ção. Os des do bra- 
men tos da Re for ma Ad mi nis tra ti va
cons ti tuí ram du ros gol pes no tra ba- 
lho de sen vol vi do pe la OSN até en tão.

Em 1984, a OSN, atra vés do vi o lo- 
nis ta mi nei ro Jo sé Epa mi non das de
Sou za, e a Uni ver si da de Fe de ral Flu- 
mi nen se, na ges tão do Rei tor Jo sé
Raymundo Mar tins Ro meo, ini ci am
uma ten ta ti va de man ter a or ques tra,
bus can do re mé dio le gal que per mi tis- 
se alo car os seus pro fis si o nais no qua-
dro da uni ver si da de e res ga tar o seu
acer vo que ha via si do des ti na do por
De cre to à FUN TE VÊ.

Em 31 de maio dde 1984, fi nal men- 
te, foi pu bli ca da a Por ta ria nº 518, da
Se cre ta ria de Pes so al Ci vil do De par- 
ta men to Ad mi nis tra ti vo de Ser vi ço
Pú bli co (DASP), ofi ci a li zan do a trans- 
fe rên cia dos 63 mú si cos pa ra o qua-
dro de ser vi do res da UFF.

José Sarney incorpora a Orquestra na UFF
Em 1985, ape sar de mais se gu ra

com a de ter mi na ção ju di ci al pa ra que
seu acer vo mi gras se pa ra a Uni ver si- 
da de Fe de ral Flu mi nen se, a OSN ain- 
da aguar da va le gis la ção que ga ran tis- 
se es sa de ci são, até que em 1986, o en- 
tão pre si den te Jo sé Sarney as si na o
De cre to nº 92.338, de 28 de ja nei ro da- 
que le ano, in cor po ran do de uma vez
por to das a OSN à UFF.

O Te a tro Mu ni ci pal de Ni te rói (an- 
tes da gran de re for ma) tor nou-se se de
de seus en sai os, dan do iní cio a uma
no va fa se. No vos con cur sos pú bli cos
fo ram re a li za dos com a fi na li da de de
re por par te do seu con tin gen te de
mú si cos (1989/1990/1993/1994) o
que for ta le ceu o gru po, pos si bi li tan do
dar con se cu ção às su as ati vi da des e à
exe cu ção de con cer tos ca da vez mais
ela bo ra dos.

A par tir de 1992 a OSN se guiu re a li- 
zan do re gu lar men te seus con cer tos
no Ci ne Ar te UFF nas ma nhãs de do- 
min go sob a re gên cia do ma es tro Ch- 
léo Gou lart, com en tra da fran ca, es ta- 
be le cen do uma re la ção di fe ren ci a da
com seu pú bli co que lo ta va o es pa ço,
re a li zan do uma ga ma ca da vez mais

di ver sa de even tos com so lis tas e re- 
gen tes con vi da dos e par ti ci pa ções es- 
pe ci ais dos mú si cos da pró pria OSN.
Den tre os ma es tros que es ti ve ram à
fren te da OSN per fi la ram no mes co- 
mo o Car los Edu ar do Pra tes, An dré
Car do so, Ro ber to Du ar te, Car los Mo- 
re no, Chiyuki Mu ra ca ta, Per Bre vig,
Al ceo Boc chi no, Li gia Ama dio e Lu te- 
ro Ro dri gues. Em 2001, pe la co me mo- 
ra ção da OSN UFF 40 anos, par ti ci pa- 
ram co mo re gen tes con vi da das, além
da Li gia Ama dio, a Clau dia Fe res e a
Éri ka Hen drik son.

Em 2009, ten do si do cri a da, a pe di- 
do, a va cân cia da re gên cia ti tu lar da
OSN, os mú si cos de ci dem im ple men- 
tar uma ma nei ra di fe ren ci a da de tra- 
ba lhar e cons ti tu em uma Co mis são
Ar tís ti ca for ma da com seus pró pri os
mú si cos, que pas sa a fa zer a es co lha
dos re per tó ri os e dos re gen tes con vi- 
da dos, dan do iní cio a uma no va fa se
ar tís ti ca, mais autô no ma. Uma co- 
mis são que pas sa a de fi nir a li nha de
atu a ção ar tís ti ca da or ques tra, afir- 
man do sua iden ti da de, seus ob je ti vos
e di re tri zes.

As sim, a OSN abriu sua tem po ra da

no dia 5 de abril com a re gên cia do
ma es tro Hen ri que Mo re lem baum e o
so lis ta Pau lo Pe dras so li, em um pro- 
gra ma de di ca do a Vil la-Lo bos, Ba ch e
Men del son e den tre os re gen tes con- 
vi da dos des fi la ram no mes co mo Eli as
Vi cen ti no[iii], An dré Car do so, Sammy
Fuks e Sa rah Hi gi no, Ro ber to Du ar te,
Ri car do Ro cha, Tim Res ca la e Car los
Pra ze res, uma di nâ mi ca que re sul tou
em apri mo ra men to ain da mai or dos
seus mú si cos.

Em 2011 a OSN co me mo rou seu ju- 
bi leu de ou ro com a Sé rie 50 anos OSN
UFF, sob a re gên cia dos ma es tros con- 
vi da dos Samy Fucks, To bi as Volk-
mann, Ro ber to Du ar te, Nor ton Mo ro- 
zowicz e Hen ri que Mo re lem baum.

Ho je, a Or ques tra Sinfô ni ca Na ci o- 
nal é com pos ta por 83 mú si cos, to dos
ser vi do res do qua dro efe ti vo da UFF, e
man tém sua mis são pre cí pua de di- 
fun dir a mú si ca bra si lei ra. Atra vés do
seu tra ba lho de apri mo ra men to téc- 
ni co, bus ca ofer tar mú si ca exe cu ta da
com ex ce lên cia, ga ran tin do o aces so
dos es pec ta do res ao es pa ço pú bli co e
a ma nu ten ção do mer ca do de tra ba- 
lho do mú si co bra si lei ro.

SEM GRAÇA

Comediante diz que
ficou brocha após covid

MICHAEL BLACKSON REVELOU QUE TEVE VÁRIOS SINTOMAS

O co me di an te Mi cha el Black son quer aler tar as pes- 
so as de uma se que la da co vid-19 “so bre a qual nin guém
fa la, mas que vo cê cer ta men te não quer so frer”. Em en- 
tre vis ta ao TMZ, o ator de “Mais Uma Sex ta-Fei ra em
Apu ros” e do ain da iné di to “Um Prín ci pe em No va York
2” dis se que tem so fri do dis fun ção eré til des de que se
cu rou do co ro na ví rus. “Se as op ções são pe gar co vid ou
se va ci nar, con fie em mim: es co lha to mar a va ci na. Eu
so fri to do ti po de sin to ma. De fe ca va nas cal ças, fi quei
em pa la dar, per di o de se jo de fa zer se xo… fi quei com o
pê nis flá ci do”.

Mi cha el Black son aler ta pa ra sin to mas do co ro na ví- 
rus O co me di an te ain da dis se que, se o go ver no pre ci sar
de al guém pa ra to mar a va ci na di an te das câ me ras pa ra
in cen ti var o pú bli co a fa zer o mes mo, ele es tá dis po ní- 
vel. “Eu fa ria, por que fui afe ta do por is so. Eu sei co mo é o
sen ti men to”, co men tou.

Eu so fri to do ti po de sin to ma.

De fe ca va nas cal ças, fi quei sem

pa la dar, per di o de se jo de fa zer

se xo… fi quei com o pê nis flá ci do

CANA E MULTA

Estrela de reality é
presa ao tentar fugir

O NAMORADO DE  ZARA HOLLAND ESTAVA COM COVID-19

A bri tâ ni ca Za ra Hol land, que es tre lou o reality show
“Lo ve Is land” e foi Miss Grã-Bre ta nha, foi pre sa en quan- 
to ten ta va pe gar um avião pa ra fu gir do iso la men to obri- 
ga tó rio por co ro na ví rus na ilha de Bar ba dos, no Ca ri be.
A in for ma ção é do jor nal The Sun.

O iso la men to foi de cre ta do de pois que o na mo ra do
de Za ra Hol land, El li ott Lo ve, re ce beu re sul ta do po si ti vo
pa ra co vid-19.

O ca sal pre ten dia pas sar o Ano-No vo em Bar ba dos.
Ao che gar ao des ti no eles ti ve ram que fa zer o tes te de co- 
ro na ví rus e se iso lar no ho tel até sair o exa me fi car pron- 
to, de acor do com o The Sun. O re sul ta do apon tou que
El li ott Lo ve es ta va com co vid.

En tão, o ca sal re ce beu um avi so de que se ria le va do
pa ra fa zer qua ren te na em uma ba se mi li tar de Bar ba- 
dos. An tes dis so, po rém, o ca sal des cum priu a or dem e
ten tou fu gir do país em um avião.

Se gun do a im pren sa bri tâ ni ca, o ca sal po de pa gar
uma mul ta de 18 mil li bras (qua se R$ 130 mil) e res pon- 
der a pro ces so cri mi nal.

São Luís, segunda-feira, 4 de janeiro de 2021

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

