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Braide começa a fazer
reforma administrativa
na prefeitura de São Luis
O prefeito eleito, Eduardo Braide, em
entrevista coletiva á imprensa anunciou
que vai extinguir uma secretaria e criar
uma outra, além de uma subprefeitura
da Zona Rural.
PÁGINA 3

MUTAÇÃO DO CORONAVÍRUS: Entenda sobre as duas variantes da covid-19
Todos os vírus sofrem mutações, ou seja, se modificam quando se replicam. O SARS-CoV-2 já sofreu inúmeras variações desde sua aparição, mas geralmente
sem consequências. No entanto, algumas mutações podem favorecer sua sobrevivência, por exemplo, se alcançarem um contágio maior. PÁGINA 7

MUDANÇA NOS LEÕES

Carlos Brandão assume
interinamente o Governo
O vice-governador Carlos Brandão assume interinamente o governo nesta terça-feira (5) e ficará no comando do Estado até o dia 15, período em
que Flávio Dino ficará afastado do cargo para descanso. Brandão cumprirá uma extensa agenda de inaugurações de obras no interior do Maranhão.
Como governador em exercício, Brandão dará posse na próxima segunda-feira (11) aos novos secretários de Rubens Júnior (Secap), Márcio Jerry
(Secid) e Rodrigo Lago (Agricultura Familiar) acontecerá anunciados pelo governador Flávio Dino, no último dia 30 de dezembro. PÁGINA 3

79% do cigarro consumido no Maranhão é ilegal
Mais de 4.100 mil carteiras de cigarros foram apreendidas na semana passada. Os cigarros são contrabandeados do Suriname e entraram em São Luís pelo Porto do Café, na localidade São Braz dos Macacos, na cidade Olímpica, região metropolitana da capital maranhense. O que chama a atenção é que ficou comum essas apreensões no Maranhão.

PÁGINA 9

Pedaladas de saúde e amizade
Praticar o ciclismo faz bem para a saúde, física e psicológica. Para quem
pode dispor de tempo para as pedaladas, os benefícios são incontáveis. Não é
à toa que os adeptos da bicicleta aumentam a cada dia. E essa é uma atividade
que agrega, promove a troca e a amizade. PÁGINA 7
TEMPO E TEMPERATURA

Moto Club, desfigurado, recebe hoje o CSA
O Moto Club volta a campo nesta terça para enfrentar o CSA-AL,
no Estádio Nhozinho Santos, na primeira de duas partidas para indicar um participante na Copa do Nordeste. PÁGINA 11

APARTE
bom começo
APARTE Um
Transparentes
No primeiro encontro com a imprensa de São Luís, o prefeito Eduardo Braide foi objetivo, seguro e demonstrou conhecer em detalhes os problemas da
capital maranhense que ele assumiu no dia primeiro.
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INTENSIFICAÇÃO

Bolsonaroeoposição
articulameleições 2022

D

istantes no horizonte para a maioria dos brasileiros, as eleições presidenciais de 2022 já
estão no radar do jogo político e tendem a turbinar, ainda mais, as negociações do Executivo e do Legislativo neste ano. O primeiro embate para
medir as forças começa em 1º de fevereiro, com o pleito
para as presidências da Câmara e do Senado.
De um lado, Rodrigo Maia (DEM-RJ) busca fazer de
Baleia Rossi (MDB-SP) seu sucessor no comando da Câmara, ancorado num bloco de partidos reforçado pelas
legendas de oposição. Do outro, Arthur Lira (PP-AL) ambiciona o cargo, com o apoio do Palácio do Planalto.
Após presidir a Casa por quase cinco anos, Maia acredita que elegendo Baleia Rossi manterá o controle da
pauta legislativa, podendo fazer frente ao Executivo.
Nos bastidores, o parlamentar vem articulando uma
candidatura de centro para fazer oposição ao presidente
Jair Bolsonaro em 2022. Para isso, já se aproximou do governador de São Paulo, João Doria (PSDB); do ex-governador do Ceará Ciro Gomes (PDT); do governador de
Pernambuco, Paulo Câmara (PSB); e até do apresentador de tevê Luciano Huck. Recentemente, o democrata
aﬁrmou que seu principal foco será a construção dessa
frente, voltada a 2022, quando deixar o comando da Câmara.
Na visão do professor Arnaldo Mauerberg Junior, do
Instituto de Ciência Política da Universidade de Brasília
(UnB), as eleições das Mesas Diretoras do Congresso serão determinantes para inﬂuenciar as alianças futuras.
“Se o Lira ganhar, Bolsonaro pode avançar com suas
pautas conservadoras e ter um capital para apresentar
ao seu eleitor. No caso do candidato do Maia, a pauta da
Câmara vai ﬂuir conforme a vontade da Casa, e isso pode não ajudar o governo”, explica.
Na esteira das movimentações de Maia, Bolsonaro
marcou, para o primeiro trimestre deste ano, a deﬁnição
de um partido para se abrigar e começar a desenhar a
candidatura à reeleição. Depois de deixar o PSL, o chefe
do Executivo tentou criar o Aliança pelo Brasil, mas a legenda ainda não saiu do papel. Por isso, ele deve se ﬁliar
a uma sigla já existente.
Conforme avaliação de pessoas próximas ao presidente, a falta de um partido acabou prejudicando os
candidatos bolsonaristas nas eleições municipais do
ano passado. Sem o Aliança, esses postulantes acabaram pulverizados em outras siglas, e por isso, não tiveram o desempenho esperado.
No radar de Bolsonaro está o PTB, comandado por
Roberto Jeffersson; o Republicanos, que já conta com a

ﬁliação de dois ﬁlhos do presidente — o senador Flávio
Bolsonaro (RJ) e o vereador Carlos Bolsonaro (RJ) —; e o
PP, responsável por liderar o Centrão no Congresso. Caso Arthur Lira vença a disputa pelo comando da Câmara, o PP ganha mais peso na decisão de ﬁliação do chefe
do Executivo. O partido foi um dos que mais cresceram
nas eleições municipais, tornando-se a segunda sigla
em número de prefeitos (685) e vereadores (6.346) — só
inferior ao MDB, com 784 e 7.335, respectivamente —, o
que garantiria palanque para Bolsonaro em diversas regiões do país.
Presidente nacional do PP, o senador Ciro Nogueira
(PI) aﬁrma que a sigla seria uniﬁcada no projeto de reeleição do comandante do Planalto. “Eu já manifestei o
convite e seria uma honra ter Bolsonaro no nosso partido. Praticamente 99% do PP têm identiﬁcação com o
presidente, então, se isso ocorrer, uniﬁcaria a legenda
no projeto de reeleição em 2022”, admite.
Como parte da esquerda está ﬂertando com as alianças de Maia, siglas como PT e PSol vão buscar, neste ano,
uma demarcação de território maior na oposição. Enquanto o partido do ex-presidente Luiz Inácio Lula da
Silva vê o seu capital político ruir pela falta de novas lideranças, o PSol tenta dar musculatura para Guilherme
Boulos (SP) ampliar o capital político obtido com a expressiva votação que teve nas eleições para a Prefeitura
de São Paulo — no primeiro turno, recebeu quase 1,1
milhão de votos; no segundo, 2,1 milhões.
Para Marcelo Senise, especialista em marketing político e digital, a estratégia de antecipação do cenário político está se dando, justamente, pela falta de novos líderes e pelo amadurecimento do eleitor. “A eleição municipal foi um espelho do que poderá ocorrer em 2022. Nas
próximas eleições, o candidato não poderá ser apenas
antiPT ou antiBolsonaro, pois o eleitor não vai aceitar isso. Então, é preciso construir o ambiente eleitoral desde
já”, destaca.
Moro peca na articulação
Enquanto nomes tradicionais vão ganhando espaço
com os acordos, o ex-ministro da Justiça Sergio Moro
perde capital. O ex-juiz ganhou projeção nacional após
julgar os processos da Lava-Jato, mas deixou o governo
acusando Bolsonaro de tentar interferir na Polícia Federal e vem perdendo fôlego nos últimos meses.
Atualmente, Moro é descartado tanto pela esquerda,
liderada pelo PT, quanto por parte da direita, de Bolsonaro. O ex-ministro também não tem penetração no

grupo liderado por Rodrigo Maia.
Para Arnaldo Mauerberg, apesar de ter ganhado popularidade, Moro sempre foi um candidato inviável pela
falta de articulação política. “Ele surfou numa popularidade que já passou. Eu o vejo como um candidato inviável para o Executivo; talvez, tenha chances para uma vaga no Senado. Ele não tem as habilidades políticas necessárias para construir uma candidatura à Presidência”, avalia.
No ﬁm do ano passado, veio à tona articulações para
uma eventual chapa formada pelo ex-ministro da Justiça Sergio Moro e pelo apresentador Luciano Huck. Num
encontro em Curitiba, os dois teriam dado largada para
a corrida ao Planalto.

O comunicador aparece como
principal opção para vice em uma
chapa, em razão do poder de
inﬂuência e do nível de
engajamento político que vem
ganhando desde 2018, quando
pensou em se lançar à Presidência.
A intenção de Moro é criar uma alternativa de centro
ao presidente Jair Bolsonaro, representante da direita, e
à esquerda, conduzida pelo ex-presidente Luiz Inácio
Lula da Silva e seus apoiadores. Com as negociações,
Huck chegou a almoçar com o presidente da Câmara,
Rodrigo Maia (DEM-RJ). O deputado seria uma peçachave para ampliar a articulação e conseguir apoio no
Congresso e nos estados. Antes do encontro, porém,
Maia declarou que a chance “é zero” de dar respaldo a
uma eventual chapa que tenha Moro.
“Não posso apoiar uma chapa integrada por alguém
de extrema direita”, justiﬁcou, em entrevista à Folha de
S. Paulo. As informações davam conta, ainda, de que o
ex-juiz da Lava-Jato também se articula com outros possíveis apoiadores, como Luiz Henrique Mandetta
(DEM), ex-ministro da Saúde, e com o governador de
São Paulo, João Doria (PSDB).
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São Luís, terça-feira, 5 de janeiro de 2021

PREFEITURA DE SAO LUÍS

Braide começa a fazer
reforma administrativa Um bom começo
O prefeito eleito, Eduardo Braide, em entrevista coletiva à imprensa, anunciou que vai
extinguir uma secretaria e criar uma outra, além de uma subprefeitura da Zona Rural
RAIMUNDO BORGES

sas que podem ser beneﬁciadas não
são.

D

Reforma administrativa

urante quase duas horas, na
manhã de ontem (4), O prefeito de São Luís, Eduardo
Braide, debateu com a imprensa local as mudanças na estrutura administrativa, com a criação de
órgãos, fortalecimento de outros e extinção de um terceiro grupo, que as
considera dispensáveis à sua gestão.
Vai extinguir a Secretaria de Articulação Parlamentar, órgão “invisível” na
Prefeitura e criar a Secretaria de Apoio
aos Portadores de Deﬁciências, assim
como a subprefeitura da Zona Rural,
esta uma promessa de campanha.
O prefeito também anunciou mudanças ﬁscais para fomentar a economia e aliviar a pressão sobre as empresas no que diz respeito ao pagamento
de taxa de alvará. A lei atual isenta
apenas as ﬁrmas que têm faturamento até R$ 177 mil mensais, faixa empresarial que ele pretende ampliar para valores mais elevados no faturamento. Com isso, as empresas ﬁcam
livres da burocracia e do pagamento,
podendo investir até na geração de
novos empregos durante a pandemia.
“A pandemia trouxe uma série de diﬁculdades, principalmente econômica.
Por isso, vamos aumentar o número
de empresas com direito ao alvará de
funcionamento. Hoje, o limite de faturamento é de R$ 177 mil, e agora será maior”, aﬁrmou o prefeito. Braide
também disse que irá desburocratizar
este sistema para que as empresas
que têm direito tenham acesso a este
benefício, já que hoje muitas empre-

Por enquanto, o prefeito anunciou
a extinção de uma secretaria e a criação de outra, além da criação de uma
subprefeitura. “Encaminharei a mensagem à Câmara criando a secretaria
de pessoa com deﬁciência. Não criarei nenhum cargo. Essa secretaria virá
da extinção da secretaria municipal
de relações parlamentares. Esta nova
secretaria dialogar com as outras”,
pontuou.
Também foi anunciada a criação da
subprefeitura da zona rural. O prefeito disse que ela será criada por lei e
não por decreto como foram criada a
outra subprefeitura do Centro histórico que existe mas ninguém sabe o que
ela faz. Ela não será extinta, mas a nova gestão pretende dar-lhe estrutura e
apoio ﬁnanceiro para que o órgão
cumpra com suas funções, que o centro histórico é uma de suas prioridades. No dia seguinte à posse, sábado
passado, o prefeito foi de surpresa aos
hospitais de emergências de São Luís:
Socorrão I e Socorrão II, este na Cidade Operária. Pôde ver pacientes nos
corredores, pessoas que passam até
mais de um mês em situação de internação, quando poderiam sair mais rápido de os hospitais dispusessem dos
meios necessários. Ele conversou
também com médicos e pediu à Secretaria de Saúde um relatório apontando os problemas e as soluções para
reduzir o tempo de internação e melhoria das condições físicas dos dois
prontos socorros.

Sobre o programa municipal de Vacinação, Braide disse que existe uma
equipe técnica de especialistas, que
trabalha já na ﬁnalização da parte
executiva e logística. Eles se ofereceram para ajudar elaborar o plano, que
está hoje na dependência do Plano
Nacional de Vacinação do governo federal. Braide antecipou que as escolas, os terminais de integração shoppings e outras locais serão utilizados
para vacinar a população.
Sobre as obras do prefeito Edivaldo
Júnior, as que faltaram ser concluídas,
que são poucas, ele vai terminar. O
programa São Luís em Obras foi executado por Edivaldo com recursos de
dois empréstimos: um na Caixa
Econômica, que o dinheiro foi todo
gasto e outro do Banco do Brasil que
sobrou pouco. “Mas os débitos, a prefeitura vai ter que pagar”. Para manter
a integridade das praças construídas
no ﬁm da gestão passada, Braide disse
que vai usar a Guarda Municipal e criar comitês dessas praças nos bairros,
com os moradores, que eles cuidem
da preservação.
Outra mudança e a reorganização
da secretaria de projetos especiais.
Agora, ela será de inovação, sustentabilidade e projetos especiais. Outra
reestruturação é da Fundação municipal do patrimônio histórico. Segundo o prefeito, ela terá muito mais protagonismo. “A Fundação teve um papel muito passivo nos últimos anos.
Ela será empoderada pra dar muito
mais resposta”, aﬁrmou.
O prefeito disse que essa semana
deve anunciar os nomes das pastas
que ainda falta.

MUDANÇAS

Brandão assume interinamente o governo
O vice-governador Carlos Brandão
assume interinamente o governo nesta terça-feira (5) e ﬁcará no comando
do Estado até o dia 15, período em que
Flávio Dino ﬁcará afastado do cargo
para descanso. Brandão cumprirá
uma extensa agenda de inaugurações
de obras no interior do Maranhão. Como governador em exercício, Brandão
dará posse na próxima segunda-feira
(11) aos novos secretários de Rubens
Júnior (Secap), Márcio Jerry (Secid) e
Rodrigo Lago (Agricultura Familiar)
acontecerá anunciados pelo governador Flávio Dino, no último dia 30 de
dezembro.

Márcio Jerry integrou o primeiro
escalão do governo no primeiro mandato como secretário da Secap, se elegeu deputado federal em 2018 e agora
está retornando para dar nova contribuição, deste vez como secretário de
Cidades. Já Rodrigo Lago terá agora a
missão de comandar a Agricultura Familiar, terceira função que ocupará no
governo.

Três novos deputados
assumem mandato
deﬁnitivo

Três novos parlamentares que assumem a titularidade dos mandatos
por conta das eleições municipais foram empossados na manhã de ontem
(04) durante a primeira sessão solene
de 2021, que foi comandada pelo deputado Othelino Neto (PCdoB), presidente da Assembleia Legislativa do
Maranhão.
Foram empossados os suplentes
Os deputados Rubens Júnior e Socorro Waquim (MDB), no lugar do
Márcio Jerry, ambos do PCdoB, se li- deputado Rigo Teles (PL), eleito precenciarão dos mandatos e deixarão feito na cidade de Barra do Corda; Besuas cadeiras para os suplente Gastão tel Gomes (PRTB), que ocupará a vaga
Vieira e Elizabeth Gonçalo para dar de Felipe dos Pneus (Republicanos),
novamente suas contribuições, pois eleito em Santa Inês; e Fábio Braga
integraram a equipe em outras oca- (Solidariedade), que ﬁcou na vaga de
siões. Rubens como secretário da Se- Fernando Pessoa (Solidariedade),
cid e Jerry da Secap.
eleito prefeito em Tuntum.
Rubens foi candidato a prefeito de
A deputada Betel Gomes disse que
São Luís, ﬁcou na quarta colocação o momento é muito signiﬁcativo não
com quase 11% dos votos válidos e tão só para ela, como para todos que acrelogo saiu o resultado do pleito no pri- ditam no seu projeto político. “Para
meiro turno foi convidado pelo gover- mim, é um momento ímpar. Estou
nador Flávio Dino para retornar ao muito feliz por poder representar o
governo e aceitou o convite para co- meu povo, de Buriticupu e região, e de
mandar a Secretaria de Comunicação todo o Maranhão. Farei tudo para dar
e Articulação Política.
o meu melhor em defesa dos mara-

nhenses”, aﬁrmou.
Fábio Braga fez um agradecimento
especial ao ex-titular da cadeira, Fernando Pessoa, prefeito eleito da cidade de Tuntum, de quem o parlamentar assume a vaga. Braga aproveitou a
oportunidade e ressaltou que a prioridade no momento tem de ser a geração de emprego e o empreendedorismo, que estão estagnados por conta
das inúmeras paralisações decorrentes da pandemia. “Nós devemos chamar a atenção desta Casa, das prefeituras e do Governo do Estado para essa necessidade. Quero, também, dizer
que precisamos, cada vez mais, discutir políticas públicas mais eﬁcazes e
que beneﬁciem a população maranhense”, ﬁnalizou.
Já a deputada Socorro Waquim falou sobre a satisfação em poder contribuir para o desenvolvimento do
Maranhão por meio do seu mandato.
“A alegria maior é poder ajudar proativamente e discutir as grandes questões que envolvem políticas públicas
sociais, a economia e o desenvolvimento do nosso Estado. Retorno com
muito ânimo ao Legislativo, juntando
a minha experiência e o meu legado
político para trabalhar também pelas
mulheres”, completou.
Socorro Waquim e Fábio Braga são
veteranos no Plenário da Assembleia
Legislativa. Ambos exerceram mandatos em legislaturas anteriores e, recentemente, na condição de suplentes, estiveram interinamente no exercício de mandato por conta do pedido
de licença dos respectivos titulares.
Já a suplente do PRTB, Betel Gomes, assume o mandato pela primeira
vez, passando a compor a bancada feminina no Plenário da Assembleia Legislativa, ao lado das deputadas Ana
do Gás (PCdoB); Andreia Rezende
(DEM); Cleide Coutinho (PDT); Daniella Tema (DEM); Detinha (PR); Drª
Thaiza (PP); Helena Duailibe (Solidariedade); e Mical Damasceno (PTB).

No primeiro encontro com a imprensa de São Luís, o prefeito
Eduardo Braide foi objetivo, seguro e demonstrou conhecer em
detalhes os problemas da capital maranhense que ele assumiu no
dia primeiro.
Foi seu primeiro dia útil de trabalho, ele preferiu perder a manhã falando com os jornalistas, sem dúvida, valorizando os meios
de comunicação como ferramentas de indispensáveis na relação
do gestor com a população. Braide tão logo assumiu o cargo foi, de
surpresa até para a Secretaria de Saúde, visitar os hospitais Socorrão I, no Centro de São Luís, e Socorrão 2, na cidade operária. Percorrer todas as dependências dos dois hospitais de emergência,
onde conheceu as deﬁciências. Conversou com médicos e pacientes e pediu relatório indicando o que pode ser feito para melhor
os serviços.
É a única vez na história recente de São Luís que o prefeito começa sua primeira semana de trabalho abrindo um canal de comunicação com a cidade pelas mídias e reparando o setor mais
sensível na cidade, que são os hospitais de urgência. É sinal de respeito e valorização do papel da imprensa, sustentáculo da liberdade democrática, e da classe médica. Ele destacou sua determinação de enfrentar a questão da pandemia em duas frentes: melhoria do atendimento na rede de saúde e colocar em prática um
plano municipal de vacinação, já em fase de deﬁnição por uma
equipe de especialistas, que se ofereceu para ajuda-lo, na parte
mais importante de combate ao coronavírus: a vacinação.
Ao mesmo tempo, Eduardo Braide (Podemos) já autorizou a
Secretaria da Fazenda a ampliar a faixa de empresas isentas do pagamento de Alvará, alterando o valor do faturamento dos atuais
R$ 177 mil mensais para outro mais elevado, em estudo na Semfaz. Com isso, ele amplia o numero de isenção, oferecendo compensação às atividades econômicas que sofreram prejuízos durante a pandemia do coronavírus. Com essa folga no pagamento
de alvará, as empresas evitam demitir trabalhadores e ainda poderão gerar mais empregos.
Outro ponto focado pelo prefeito é eliminar os entraves burocráticos para que essas pessoas jurídicas tenham acesso ao direito. Ainda sobre a reforma administrativa, Braide vai extinguir a
desnecessária Secretaria de Relações Políticas e reestruturar várias secretarias e órgãos da administração municipal. O objetivo é
tornar São Luís uma cidade sustentável, inteligente e inclusiva.
Por isso ele vai criar a Secretaria de apoio aos portadores de deﬁciências. O prefeito disse ainda que já enviou à Câmara Municipal
projeto que cria a subprefeitura da zona rural, uma promessa de
campanha, e deve deﬁnir o nome do subprefeito esta semana,
mas depois de ouvir as representações dessas áreas.

Apoio à produção

Ao anunciar a subprefeitura da Zona rural, o prefeito Eduardo
Braide não vai extinguir a outra que já existe para cuidar do centro
histórico. A diferença é que esta terá o apoio e será cobrada para
cumprir suas funções – até então um órgão “invisível” na prefeitura.

Mais técnicos

Faltam seis secretarias ainda sem nomes indicados. Mas Braide foi eleito por uma coligação de setes partidos e vários apoiadores de 2º turno. Portanto ele vai ter que adequar a gestão, também,
às exigências políticas, já que os técnicos estão dominando.

Parcerias

Na relação com o governador Flávio Dino (PCdoB), Braide disse que desde a campanha já vinha prometendo governar São Luís
buscando parcerias com o governo estadual. Agora, no cargo, prepara um conjunto de ações que pretende executá-las mediante
parcerias com o Estado.

“A vacina está a caminho”
Do presidente Jair Bolsonaro no Twitter, anunciando a vacina
emergencial contra a covid-19, após certificação da Anvisa.

Com o mandato já no despenhadeiro do penúltimo ano,
o governador Flávio Dino decidiu não levantar uma
palha sobre a disputa da presidência da Federação dos
Municípios do Estado do Maranhão (Famem). Sua postura é de plena neutralidade.
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Porém, não é esta a posição do vice-governador Carlos
Brandão e dos secretários Marcelo Tavares (Casa Civil)
e Rodrigo Lago (Agricultura Familiar). Eles agem em
favor do prefeito de Caxias, Fábio Gentil, uma liderança regional. Gentil é do Republicanos, partido de Brandão.
Ontem o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Othelino Neto deu posse aos novos deputados efetivados na Casa: Fábio Braga e Socorro Waquim. Ele
assumem as vagas de Rigo Teles, prefeito de Barra do
Corda, e de Felipe dos Pneus, de Santa Inês.

Mexida na bancada (1)
Flávio Dino mexeu no secretariado para acomodar sua base
política na Câmara dos Deputados e dá maior consistência a maquina governamental nos próximos dois anos. Trouxe de volta ao
governo os deputados Rubens Júnior e Márcio Jerry.

Mexida na bancada (2)
Com a mudança, os suplentes de deputado federal voltam à
Câmara: Gastão Vieira e Elizabeth Gonçalo. Também o prefeito
Eduardo Braide renunciou ao mandato na Câmara e efetivou na
cadeira, o suplente Josivaldo JP, de Imperatriz.
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Um patrimônio
moral
CARLOS NINA
Advogado

A Receita de 2021
JOÃO BATISTA ERICEIRA
É sócio majoritário de João Batista Ericeira Advogados Associados
Para respeitados economistas, o
ano de 2020 esteve sob a égide de
Keynes, o economista que mais inﬂuenciou os governos ocidentais no século passado, ao contrário dos seus
antecessores na macroeconomia, entendia que os mercados não tinham
força auto regulatória, dependiam da
intervenção do Estado, como praticou
o presidente norte-americano Roosevelt durante a Segunda Guerra Mundial. Ao contrário de Margareth Thatcher, na Inglaterra, que se inspirou em
Milton Friedman, e em outros economistas liberais para operar as reformas de privatização.

Nem os clássicos, nem
os neoliberais da Escola
de Chicago de
Friedman, nem os
intervencionistas
keinesianos, têm a
fórmula mágica capaz
de transformar as
realidades e as suas
conjunturas.

Parecia que no novo governo federal brasileiro prevaleceria o pensamento neoliberal, representado pelo
Ministro da Economia, no entanto, a
pandemia alterou os planos, obrigou
o governo a adotar o auxílio emergencial, como forma de ativar a economia. Estratégia keinesiana, sem ela, os
resultados do desempenho econômico teriam sido bem piores.

A mistura de porções às vezes se
torna conveniente para o enfrentamento de situações como a da pandemia, que abalou os eixos das economias nacionais, e por efeito, a da internacional. Há alguma receita a ser
aplicada em 2021? Infelizmente não.
Tentativas de acertos e erros prosseguirão como sempre ocorre. Algumas
As escolas do pensamento econô- sugestões partem de líderes religiosos
mico universais digladiam-se para de diversas crenças, destacando-se a
apresentarem a melhor fórmula à do Papa Francisco, inspiradas nos
condução da boa administração dos princípios da caridade cristã. A exempaíses. Aprendemos na velha Facul- plo do perdão das dívidas dos pobres,
dade de Direito do Maranhão, no pri- tanto entre os países quanto entre as
meiro ano de introdução à disciplina, pessoas.
ministrada por Fernando Perdigão, ﬁA ampliação da solidariedade enlho de Domingos, um dos fundadores tre os povos e os indivíduos. Particuda instituição, que toda economia é larmente na aplicação da vacina de
política, e assim sendo, não é uma ci- imunização do coronavírus, os países
ência exata, como constava do Manu- ricos devem prover os pobres para
al adotado, de autoria do economista que todos indistintamente tenham
francês Henri Guitton. Um livro com o acesso aos seus resultados. São prátitoque cartesiano dos franceses.
cas necessárias a humanidade que

precisa de profunda renovação ética,
em que palavras como igualdade, solidariedade entre os seres humanos
atinjam o signiﬁcado efetivo.
Conﬂitos entre os homens precisam ser tratados com a visão do diálogo, buscando os consensos. As igrejas
têm estreitas relações com a ética.
Elas se reuniram após a Segunda
Grande Guerra Mundial, em 1948, e
fundaram o Conselho Mundial das
Igrejas, sediado em Genebra na Suíça,
em torno de plataformas comuns, entre elas, a dos Direitos Humanos. A
criação deu-se após a tragédia da Segunda Guerra Mundial e os resultados
de prejuízos humanos de todos os gêneros.
A Igreja Católica, após o pontiﬁcado de João XXIII, e da encíclica Mater
et Magistra, de 1961, tem percorrido o
caminho do ecumenismo adotado
também por outras denominações religiosas. Fator positivo para o encontro de pontos consensuais convergentes a uma nova ética. O Papa Francisco, na encíclica Fratelli Tutti, deste
ano, reforça os argumentos de que a
fraternidade é o meio para atingir o
diálogo, tornando possível a realização da Justiça.
O Mundo contemporâneo se tornou uno e diverso ao mesmo tempo,
permitindo pelo entendimento possível, o imprescindível respeito o respeito às diferenças, em qualquer circunstância e parte do planeta. Uma
das maiores conquistas da civilização
ocidental, sem sombra de dúvida, é a
separação entre religião e Estado. É o
reconhecimento de que essa busca
não pertence ao Estado, e sim, às pessoas. Trata-se de valor ético. Nessa visão, não há receita pronta.

2021: um ano melhor.
AUBE COSTA
Ceo Sparta Corporate Solutions

Se uma palavra pudesse
resumir 2020, eu diria
“desaﬁo”. Poucas vezes
na história, a
humanidade
experimentou
momentos tão
particulares.

Tivemos que nos movimentar junto a uma pandemia e uma crise
econômica mundial. Soma-se a isto,
no caso brasileiro, as questões que
vão do crescimento econômico à ecologia, das diﬁculdades geopolíticas às
demandas da sociedade. Transversalmente, a segurança de todos e em to-

dos os sentidos traça seu ângulo que
perpassa à esta problemática.
Com muita determinação, estudo,
foco, proﬁssionalismo e criatividade,
a Sparta Coporate Solutions soube
reinventar-se e adequar a sua expertise à necessidade do mercado oferecendo seus produtos absolutamente
ajustados a um mundo que jamais será o mesmo. Para isso, visão histórica
dos movimentos mundiais, perspectivas de tendências econômicas, políticas dentro do universo sustentável e
de demanda mercadológica formaram nosso arcabouço de ações.
Estes caminhos que abrimos tiveram a função de tornar a vida dos nossos clientes sem sobressaltos e surpresas desagradáveis. Por meio do
nosso compromisso proﬁssional e ético vencemos estes desaﬁos.
Mas, a vida segue.
Ainda mais preparada, a Sparta Coprporate Solutions vislumbra um
2021menos tribulado. Isto porque no
patamar global conquistas absolutamente inovadoras da ciência apontam para a transformação do ser humano executor de tarefas em pessoa

estratégica. Em outras palavras, aquele que apenas faz, passa fazer pensando, reﬂetindo medindo e avaliando
criticamente o seu fazer.
Os movimentos de toda Europa,
Ásia, Américas dão o tom desta marcha que transforma a pessoa em unidade coletiva e participante ativa do
processo de construção da história
humana.

2021 abre suas portas
para receber aquilo que
temos de melhor: nossa
capacidade de
reinvenção e
determinação.
Os horizontes humanos única foram fáceis de ser alcançados, disto sabemos. Contudo, jamais tiveram como empecilho a impossibilidade de
efetivar sonhos.

O desembargador Jorge Rachid Mubarack Maluf,
membro do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão,
em recente manifestação sobre D. Enide Moreira Lima
Jorge, sintetizou: “Acho Tia Enide um patrimônio moral
de nosso Estado”.
Com certeza tudo o mais que foi ou será dito constituirá
apenas o substrato dos fundamentos sólidos dessa conclusão. E o tratamento carinhoso dispensado pelo eminente desembargador é a conﬁrmação do respeito e do
afeto que ela desperta. Sem perder a ﬁrmeza da mulher
que ao longo de mais de 50 anos é, por sua ação e determinação, a expressão da luta contra o câncer no Maranhão.
Mas vale a pena lembrar aos que a conhecem e informar
aos que não sabem o quanto tem sido importante o trabalho de D. Enide nessa missão, desde 1966, quando assumiu a direção da Rede Feminina de Combate ao Câncer. Em seguida, seu marido, Antonio Dino, que foi vicegovernador e governador do Estado, assumiu a presidência da Liga Maranhense de Combate ao Câncer, a
convite do então governador Pedro Neiva de Santana. A
parceria do casal estendeu-se a essa árdua luta.
Com o falecimento de Antônio Dino, em 1976, apesar de
fragilizada pela perda do marido, reagiu e, unindo a Liga
Maranhense de Combate ao Câncer com a Rede Feminina de Combate ao Câncer, criou, em dezembro de 1976,
a Fundação Antonio Dino (fundacaoantoniodino.org.br), que, desde então, assumiu a luta do casal e a
ampliou, criando meios para dar assistência, também,
às pessoas carentes que precisavam de um local de
apoio para continuar o tratamento ou acompanhar seus
familiares acometidos dessa atroz enfermidade.
São, portanto, 54 anos de combate ao câncer, num trabalho diuturno, enfrentando e superando diﬁculdades,
mas atendendo, aliviando o sofrimento, tratando, recuperando e dando esperanças a milhares de pessoas ao
longo de todos esses anos.
Nascida em Colinas em 4 de janeiro de 1928, D. Enide,
nonagenária, alimenta-se de sua dedicação à causa que
abraçou há mais de meio século, com lucidez, enriquecida pela experiência acumulada, pelos embates que teve de enfrentar, assim como pelo apoio que recebeu em
momentos difíceis de sobrevivência e manutenção da
Fundação, contra inclusive condutas movidas a interesses políticos viciados.
O caráter, a dignidade e a determinação de D. Enide,
contudo, nunca foram sequer abalados e ela continuou
ﬁrme, trazendo, até nossos dias, a Fundação Antônio Dino cumprindo a sua ﬁnalidade, hoje, com incansável
apoio do neto Antônio Dino Tavares, seu vice-presidente.
Para um mundo que só vê o que lhe mostra a mídia e as
redes sociais, ﬁca sempre mais difícil saber-se quem realmente contribui para melhorar a vida das pessoas.
Ela, dentro das limitações das circunstâncias, continua
emprestando seu contributo à Fundação que criou e
que presta um inestimável serviço aos portadores de
câncer.
Poderíamos mandar-lhe rosas ou um belo presente pessoal. Ela, contudo, que muitas vezes foi vista em pedágios nos retornos da cidade ou em visitas em busca de auxílio para a Fundação, certamente diria, se lhe fosse perguntado, que preferiria que fossem convertidos em doação para a Fundação.
Com seu jeito tranquilo, sereno, porém, sorrirá sempre e
agradecerá. Se tiver a chance, reivindicará algo para a
Fundação, pois é através dela que cumpre a sua missão,
inicialmente compartilhada com a mesma dedicação de
Antônio Dino.
Como disse o eminente Desembargador Jorge Rachid,
D. Enide é um patrimônio moral de nosso Estado. Ainda
que redundante, apenas acrescentaria: um exemplo de
humanidade, na plenitude do que pode haver de mais
saudável e honroso no caráter do ser humano.
Esta é a singela homenagem que gostaria de prestar-lhe
na passagem de seu aniversário, não só parabenizandoa por mais um ano de vida, mas manifestando-lhe a esperança de que continuará liderando esse combate, do
qual a senhora é a expressão da luta e o símbolo da persistência vitoriosa.
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Vírus

Entenda sobre as duas
variantes da covid-19

O

surgimento no Reino Unido e na África do Sul
de diferentes variantes do vírus SARS-CoV-2
preocupa a comunidade internacional já que,
segundo os primeiros dados, são mais conta-

giosas.

O que são essas variantes?
Todos os vírus sofrem mutações, ou seja, se modiﬁcam quando se replicam.
O SARS-CoV-2 já sofreu inúmeras variações desde sua
aparição, mas geralmente sem consequências. No entanto, algumas mutações podem favorecer sua sobrevivência, por exemplo, se alcançarem um contágio maior.
A variante B.1.1.7, chamada agora VOC 202012/01, foi
detectada em novembro no Reino Unido, após se desenvolver “provavelmente” em setembro no sudeste da Inglaterra, segundo o Imperial College de Londres.
Depois de se propagar rapidamente nesse país, a variante foi detectada em outras dezenas de países, dos Estados Unidos à Coreia do Sul, passando pela Índia, França e Dinamarca.
A maioria dos casos foram importados do Reino Unido, mas alguns não têm nenhuma relação comprovada
com esse país, como é o caso da Dinamarca, com 86 pacientes identiﬁcados.
A variante 501.V2, agora predominante na África do
Sul, foi detectada por lá em outubro e localizada em outros países como Reino Unido e França.
Segundo os especialistas, o número de casos de ambas as variantes está subestimado no momento.

As duas apresentam várias
mutações das quais uma, a N501Y,
afeta a proteína “spike” do
coronavírus, uma ponta que serve
para se prender ao receptor ACE2
das células humanas e penetrá-las.
Esta mutação aumenta as capacidades de adesão do
vírus ao receptor ACE2. Embora “não exista nenhuma
relação claramente estabelecida entre a adesão ao ACE2
e uma maior transmissão, é possível que exista”, de
acordo com o Centro Europeu de Prevenção e Controle
de Doenças (ECDC).
Mais transmissíveis?
Vários estudos cientíﬁcos, baseados principalmente
em análises de modelos e ainda não avaliados por outros especialistas de acordo com o protocolo cientíﬁco,
concluem que a variante britânica é muito mais trans-

missível, o que conﬁrma a avaliação inicial do grupo de
pesquisadores NERVTAG, que assessora o governo britânico e que estimou a diferença entre +50% e +70%.
Desta maneira, segundo os cálculos da London School of Hygiene and Tropical Medicine (LSHTM), a variante britânica seria entre 50-74% mais contagiosa. Para o
Imperial College de Londres, que analisou milhares de
genomas do vírus SARS-CoV-2, a capacidade de contágio é entre 50-75% maior e a taxa de reprodução (R) é de
entre 0,4 e 0,7 maior que o vírus habitual.
As conclusões preliminares sobre a variante sul-africana também mostram uma maior transmissão, mas há
menos dados disponíveis.
Na ausência de resultados conclusivos, alguns especialistas se mostram cautelosos.
“Temos que ser prudentes. A incidência é uma combinação de fatores que leva em conta as características
do vírus, mas também as medidas de prevenção e de
controle aplicadas” para combater a covid-19, indica à
AFP Bruno Coignard, diretor de doenças infecciosas da
agência de saúde francesa Santé Publique France.
Mais perigosas?
“Nenhuma informação disponível indica que as infecções dessas cepas sejam mais graves”, diz o ECDC.
Mas o risco “é alto em termos de hospitalizações e mortes”.
Além disso, “um maior contágio equivale eventualmente a uma incidência muito mais forte e, portanto, a
uma pressão mais signiﬁcativa sobre o sistema de saúde, mesmo que a letalidade (das variantes) seja a mesma”, segundo Coignard.
Uma variante do SARS-CoV-2 que fosse “50% mais
transmissível representaria um problema maior que
uma variante 50% mais mortal”, disse no Twitter o epidemiologista britânico Adam Kucharski, com base em
uma evidência estatística: com uma taxa de reprodução
de 1,1, uma taxa de mortalidade de 0,8% e 10.000 pessoas infectadas, em um mês haveria 129 mortes. Mas se a
taxa de contágio aumentasse para 50%, o número de
mortos aumentaria para 978.
Por outro lado, os primeiros estudos da variante britânica sugerem que ela é mais contagiosa do que a cepa
habitual entre os jovens com menos de 20 anos, levantando a questão do fechamento de escolas.
O estudo da LSHTM estima, portanto, que as medidas
tomadas em novembro durante o conﬁnamento no Reino Unido não seriam eﬁcazes para controlar a epidemia,
a “menos que escolas, faculdades e universidades também fossem fechadas”.
Afetam a eﬁcácia das vacinas?
“Por enquanto, não possuímos informações suﬁcientes para dizer” que essas variantes representam “um risco para a eﬁcácia das vacinas”, estima o ECDC.
No entanto, com os dados disponíveis, “os especialistas acreditam que as vacinas atuais serão eﬁcazes contra

essas cepas”, declarou na quarta-feira Henry Walke, do
Centro de Prevenção e Combate às Doenças dos Estados
Unidos.
O laboratório alemão BioNTech, criador junto com a
Pﬁzer da primeira vacina contra a covid-19 autorizada
no mundo, garantiu que, caso necessário, poderia fornecer um novo produto em “seis semanas” para responder a uma mutação.
Como enfrentar as variantes?
Como não é possível evitar a propagação dessas variantes, o objetivo é “atrasá-las” ao máximo, segundo
Coignard.
O ECDC recomenda aos países afetados que tomem
medidas semelhantes às do início da pandemia, como a
limitação de viagens e os testes em pessoas procedentes
de áreas de risco. Pede também o controle da incidência
dessas variantes, multiplicando o sequenciamento dos
vírus.
Alguns testes PCR também podem apontar a presença da variante britânica para seguir posteriormente ao
sequenciamento da amostra, de acordo com o epidemiologista Arnaud Fontanet, membro do conselho cientíﬁco que assessora o governo francês.
Individualmente, “devemos ser ainda mais rigorosos
com as medidas de prevenção”, alerta o doutor Walke,
em alusão à higiene das mãos, uso de máscaras, entre
outras atitudes.

Anvisa orienta laboratórios para detecção
de nova variante de covid-19
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa)
publicou hoje (1º) nota técnica com informações sobre
o impacto da variante do novo coronavírus identiﬁcada
no Reino Unido.
A nota recomenda que os laboratórios ﬁquem atentos
às informações das instruções de uso de produtos existentes para a detecção de covid-19 e adotem medidas
que favoreçam o diagnóstico, como a utilização de produtos voltados a diferentes alvos virais.
Ainda de acordo com o documento, a maioria dos ensaios moleculares do tipo PCR (reação de cadeia de polimerase) regularizados no Brasil utilizam mais de um alvo, o que reduziria o impacto ao diagnóstico.
A nota pode ser lida na íntegra no site da agência.
Consulta
A agência informou ainda que disponibiliza, desde
abril de 2020, um painel para consulta da ﬁla de produtos para diagnóstico in vitro para detecção da covid-19.
Nessa ferramenta, é possível encontrar informações
sobre a quantidade de pedidos deferidos, indeferidos,
em análise, aguardando o certiﬁcado de boas práticas
de fabricação (CBPF), como informações especíﬁcas sobre os produtos.
A consulta aos alvos dos produtos regularizados nesta
Anvisa também está disponível no portal da agência.

Responsável: George Raposo
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Irã inicia processo para produzir urânio enriquecido a 20%
“O processo para produzir urânio enriquecido a 20% começou no complexo de Shahid Alimohammadi (Fordo)”, situado 180 quilômetros ao sul
de Teerã, afirmou o porta-voz do governo, Ali Rabiei

O

Irã iniciou nesta segunda-feira (4/01) o processo para produzir urânio enriquecido a 20%
na central subterrânea de Fordo, sua principal medida para desvincular-se do acordo
internacional de 2015 que limita seu programa nuclear.
A partir de maio de 2019, um ano após a saída unilateral dos Estados Unidos do acordo e da retomada das sanções contra o Irã, Teerã começou a se liberar dos principais
compromissos adotados no acordo de Viena, incluindo o
limite do nível de enriquecimento de urânio.
Acusado por vários países ocidentais e Israel, seu grande inimigo, o Irã sempre negou a tentativa de desenvolver
armamento atômico.
“O processo para produzir urânio enriquecido a 20%
começou no complexo de Shahid Alimohammadi (Fordo)”, situado 180 quilômetros ao sul de Teerã, afirmou o
porta-voz do governo, Ali Rabiei, citado no site da televisão estatal.
O presidente iraniano Hassan Rohani deu a ordem nos
“últimos dias e o processo de injeção de gás começou há
algumas horas”, completou.

“Obrigado” a implementar a lei
Em uma carta com data de 31 de dezembro, o Irã informou a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA)
sobre sua vontade de produzir urânio enriquecido a 20%,
o nível anterior à assinatura do acordo internacional assinado em Viena em 2015, longe do 90% necessário para
um uso militar.
Nesta segunda-feira, a AIEA confirmou o anúncio de
Teerã. “O diretor-geral, Rafael Mariano Grossi, informou
aos Estados-membros da AIEA que o Irã começou a alimentar de urânio já enriquecido a 4,1% seis cascatas de
centríguas (...) com o objetivo de aumentar para 20%”, disse o órgão da ONU em uma declaração transmitida à AFP.

De acordo com o último relatório disponível da agência da ONU, publicado em novembro, Teerã enriquecia
urânio a um grau de pureza superior ao limite previsto
pelo acordo internacional de 2015 sobre seu programa
nuclear (3,67%), mas não superava a barreira de 4,5%,
e continuava cumprindo o regime estrito de inspeções
do organismo.
Mas após o assassinato no fim de novembro do físico
nuclear iraniano Mohsen Fakhrizadeh, um ataque que o
Irã atribui a Israel, o Parlamento iraniano aprovou uma
polêmica lei que defende a produção e o armazenamento de ao menos “120 kg ao ano de urânio enriquecido a
20%” e “acabar” com as inspeções da AIEA sobre as atividades nucleares iranianas.
O governo do presidente Rohani se declarou contrário à iniciativa. Nesta segunda-feira, Rabii explicou que
a posição do governo sobre a lei não mudou, “mas se vê
obrigado a implementá-la”.
O pacto de 2015 foi alcançado após anos de duras negociações entro o Irã e os cinco membros permanentes
do Conselho de Segurança da ONU (Reino Unido, China, França, Rússia, Estados Unidos), além da Alemanha.

“Sérias consequências”
A União Europeia (UE) advertiu que o início do enriquecimento de urânio a 20% constituiria um “desvio
considerável” dos compromissos assumidos por Teerã
no acordo de 2015.
“Não é preciso dramatizar. O programa nuclear continua sendo totalmente transparente e verificável. Devemos nos concentrar na maneira de restabelecer a aplicação global do acordo”, afirmou por sua vez o embaixador
russo na AIEA, Mijaíl Ulyanov.

Peter Stano, um porta-voz da UE, disse que as autoridades europeias esperam uma posição formal da AIEA
antes de definir eventuais medidas.
Stano afirmou que, se o enriquecimento a 20% for confirmado, o gesto terá “sérias implicações para a não proliferação nuclear”.
Em Israel, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu
afirmou que a decisão do Irã demonstra que o país está
tentando construir armas nucleares, apesar de negar.
Netanyahu declarou, em um comunicado, que a medida “não pode ser explicada de nenhuma outra maneira, exceto como a realização contínua de sua intenção de
desenvolver um programa nuclear militar”.
“Israel não permitirá que o Irã fabrique armas nucleares”, completou.
Considerado o único país com armas nucleares no
Oriente Médio, Israel acusa o Irã de tentar criar o próprio arsenal nuclear e de querer destruir o Estado hebreu.
Além disso, o Guarda Revolucionária do Irã anunciou
nesta segunda-feira que capturou um petroleiro de bandeira sul-coreana nas águas do Golfo, onde navios americanos estão mobilizados. A Coreia do Sul exigiu a liberação do navio.
Diante do que apresentou como “ameaças” iranianas,
o Pentágono afirmou que decidiu finalmente deixar o porta-aviões “USS Nimitz” no Golfo.
Os eventos acontecem a duas semanas do fim do mandato de Donald Trump, que exerceu uma campanha de
“pressão máxima contra o Irã”, aumentando as tensões
entre ambas as partes com sabotagens, ataques e capturas de navios e drones no Golfo.
Com a posse do presidente eleito Joe Biden, muitos
apostam em uma situação que permita o resgate do acordo nuclear.

Bancada feminina na Assembleia aumenta
após a posse de mais duas deputadas

C

om a posse das deputadas Betel Gomes (PRTB)
e Socorro Waquim (MDB), na manhã desta segunda-feira (4), a Assembleia Legislativa do
Maranhão aumentou a sua bancada feminina de oito para dez mulheres com assento no Parlamento
Estadual maranhense, o que corresponde a 24% do total
das vagas, percentual maior do que a atual presença feminina na Câmara Federal, que é de 15%.
Betel Gomes e Socorro Waquim deixaram a condição de
suplentes e passaram a ser titulares de mandatos na atual
legislatura, ao lado das deputadas Ana do Gás (PCdoB),
Andreia Rezende (DEM), Cleide Coutinho (PDT), Daniella
Tema (DEM), Detinha (PR), Thaiza Hortegal (PP), Helena Duailibe (Solidariedade) e Mical Damasceno (PTB).

O mesmo número de parlamentares compondo a bancada feminina foi registrado nos anos de 2001 e 2002. Othelino Neto enfatizou que o seu desejo é que as mulheres
ocupem cada vez mais espaços na política e que, nas próximas eleições, em 2022, a bancada feminina aumente
ainda mais na Assembleia do Maranhão.

Mesa Diretora

Outro ponto relevante que confirma a força da presença feminina na Assembleia Legislativa do Maranhão é que
dos nove membros da Mesa Diretora, cinco são mulheres.
São elas: as deputadas Detinha (2ª Vice-Presidente), Thaiza
Hortegal, (3ª Vice-Presidente), Andreia Martins Rezende
(1ª Secretária), Cleide Coutinho (2ª Secretária) e Daniella
Durante a posse das duas parlamentares e de Fábio Tema (4ª Secretária).
Braga (Solidariedade), que também passou da condição
de suplente a titular, o presidente da Assembleia LegislaDe acordo com Othelino, a expressiva representatitiva, deputado Othelino Neto (PCdoB), destacou a impor- vidade de mulheres na Mesa Diretora da Assembleia do
tância do aumento da representatividade das mulheres Maranhão também é algo que não existe em outro estano Parlamento Estadual maranhense. “É um momento do do Brasil. “Concretamente, isso significa que a mulher,
marcante, que reforça a bancada feminina. Se compara- no Legislativo maranhense, vem ocupando um lugar de
da com a nacional, a média no Maranhão está acima dos destaque”, afirmou.
outros estados”, ressaltou.

VOLUNTARIADO DE OBRAS SOCIAIS DO MARANHÃO - VOS/MA
Rua do Aririzal, NO 08, Quadra OI, Sala 02, Turu/Jardim Eldorado, São Luís/MA
CEP: 65066-265, CNPJ N O 06.790.026/ 000167
EDITAL DE CONVOCACÃO
A Presidente do Voluntariado de obras Sociais do Maranhão- VOS/MA, no uso de suas atribuições
estatutárias, CONVOCA os Membros e Conselheiros desta Instituição Filantrópica, a comparecer na sede
situada na Rua do Aririzal, N O 08, Quadra 01, Sala 02, Turu/Jardim Eldorado, São Luís/MA. No dia 15 de
Janeiro de 2021, ás 9: horas, para Eleição e Posse da Diretoria e Conselho Fiscal, conforme o que preceitua
no seu Capítulo III, Art. 60 , do Estatuto do VOS/MA.
São Luís/MA, 04 de Janeiro de 2021

Wanda Cristina Dualibe Ferreira
Presidente do VOS/MA

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI
CNPJ (MF): 06.151.419/0001-20
PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI/MA. AVISO DE LICITAÇÃO. AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇO Nº
13/2020/CPL/PMB. PROCESSO Nº 53/2020 – Sec. Mun. Administração e Finanças. A Prefeitura Municipal de
Bacuri - MA, torna público aos interessados que realizará às 08:00 horas do dia 21 de Janeiro de 2021, na sala
da Comissão Permanente de Licitação/CPL, situada à Av. 07 de Setembro, n.º 210, Bairro Centro, Bacuri - MA,
licitação, na modalidade Tomada de Preço, tipo Menor Preço, sob regime de empreitada por preço global
para contratação de empresa especializada em manutenção de poços artesianos, no Município de
Bacuri/MA, na forma da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993. O Edital e seus anexos estão à
disposição dos interessados no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08 às 12 horas, onde poderão
ser consultados gratuitamente ou obtidos mediante o recolhimento da importância de R$ 50,00 (cinquenta
reais), feito exclusivamente, através do Documento de Arrecadação Municipal – DAM, emitido pela
Coordenação de Tributos, Arrecadação e Fiscalização da Secretaria Municipal de Administração e Finanças,
situada à Av. 07 de Setembro, n.º 210, Bairro Centro, Bacuri - MA. Qualquer modiﬁcação no Edital será
divulgada na forma do artigo 21, § 4º da Lei 8.666/93 e comunicada aos interessados que adquirirem o Edital
na CPL. Pedidos de esclarecimentos deverão ser protocolados na CPL, no endereço acima. Bacuri-MA, 29 de
Dezembro de 2020. Linelson Ribeiro Rodrigues-Presidente da CPL.

oimparcial.com.br
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E-mail: gdinamite@gmail.com
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Ciclismo

Pedaladas de
saúde e amizade

P

raticar o ciclismo faz bem para a saúde, física e
psicológica. Para quem pode dispor de tempo
para as pedaladas, os benefícios são incontáveis.
Não é à toa que os adeptos da bicicleta aumentam a
cada dia. E essa é uma atividade que agrega, promove a
troca e a amizade.
Os grupos de pedal acabam se tornando grandes famílias, em um movimento de bem-estar, satisfação e felicidade. Explorar novos caminhos, estar em sintonia
com a natureza, perceber a própria capacidade de superação e encarar os desaﬁos com sabedoria são alguns
dos ensinamentos da magrela.
A advogada Danielle Delgado, de 49 anos, lembra da
bicicleta com um cestinho onde levava quitutes para piqueniques com a irmã, quando viviam em Pedro Leopoldo.
Foi diagnosticada com câncer de pâncreas em 2013, e
submetida a três cirurgias, em 2013, 2015 e 2018. Sempre praticou atividades físicas, mas precisou interromper por ordem médica, no primeiro momento.
Mais tarde, quando o médico a liberou para o esporte,
em 2017, um amigo lhe apresentou a bicicleta dizendo
que ia gostar. Pedalou algumas vezes, mas depois deixou
de lado.
Quando resolveu vender a bicicleta, o funcionário da
loja onde pretendia repassá-la questionou a decisão.
“Eu disse que não tinha companhia para pedalar, e foi aí
que ele me apresentou o grupo de pedal da Juliane. Foi
paixão à primeira vista”, lembra.
A mudança de hábitos foi uma transformação instantânea. Ela acorda mais cedo, agora prefere o dia à noite,
se alimenta melhor, o corpo está sempre em movimento
– a vida está mais saudável de maneira geral. “A bicicleta
te leva para lugares onde nenhum outro esporte poderia
te levar.”
O empresário Wolfgang Palha Montes, de 61, terminou há pouco mais de um mês um tratamento de câncer
de próstata. Está curado. Adepto na bicicleta, que faz
parte de sua vida mais intensamente há 10 anos, não parou de pedalar, mesmo com a doença.
Estava obeso, sedentário, quando começou a andar
de bike na Avenida dos Andradas, e teve a oportunidade
de conhecer outros ciclistas. Marcavam de sair juntos e
era um compromisso ﬁrme, não podia falhar, era sagrado. Daí o nome Sagrado Pedal, grupo que Wolf criou há
nove anos.
Cicloviagens
Hoje, o grupo tem entre 100 e 200 integrantes, que se
dividem para pedais noturnos ﬁxos em BH e, pelo menos uma vez ao mês, para cicloviagens. Às terças e quintas, eles saem às 20h da Praça Floriano Peixoto, no Santa
Eﬁgênia, e percorrem em média de 25 a 30 quilômetros,
por cerca de duas horas, dentro da cidade.
Quando ocorrem as viagens, as distâncias algumas
vezes chegam a 500 quilômetros percorridos. Com a
pandemia, a frequência de algumas pessoas diminuiu,
mas muitas se mantêm presentes.
Wolf gosta de bicicleta desde criança. Por um tempo
fez natação, mas a rotina de trabalho muitas vezes impossibilitava a atividade. Com a ﬂexibilidade de horário,
entre outros motivos, voltou para a magrela.
“A bike me traz prazer, além dos benefícios para a saúde em geral. Converso com as pessoas, faço networking,
não é um esporte solitário. As pessoas estão sempre se
ajudando. E a disputa é com você mesmo. Você mesmo
se supera, se sente melhor, vai aumentando a performance, sem as cobranças de fora. De brinde, perdi 35

quilos”, conta.
Christiana Quady Firmato tem 51, é artista plástica e
professora de pintura. Faz parte do Bike de Elite e do Sagrado Pedal. Conheceu o primeiro grupo por indicação
de uma amiga, logo no início da pandemia.
Confessa que, a princípio, ﬁcou temerosa, por ser
muita gente ou pelo receio de não saber andar. Começou como iniciante e agora subiu de nível. “São pessoas
acolhedoras. Fui tão bem orientada, guiada, que senti
segurança em continuar”, declara.
Em uma descida no Taquaril, ela sofreu uma queda e
fraturou costela e escápula. Mas isso não foi motivo para
parar, pelo contrário. “O tombo me fez ﬁcar mais consciente, me fez querer aprimorar e dominar melhor a bicicleta. Agora, tenho ainda mais incentivo para pedalar”,
continua.
Christiana se divorciou há 1 ano e meio. A bicicleta,
para ela, é um grande suporte nesse sentido. “Além do
aspecto físico, tem o social, a troca, a sensação de conquista, depende só de você. É como uma matilha. Você
se sente pertencente. É muito bom, difícil descrever.
Não tem como explicar.”
O restaurador Givanildo Cesário Silva de Souza, de 43,
conta que começou a pedalar por brincadeira, fazia passeios, mas a diversão tomou novas proporções há cerca
de oito anos. Ele participa do Bike de Elite e do Sagrado
Pedal, e também sai para pedais com amigos, outras vezes sozinho, além de viagens.
“Amizade, saúde, aventura, adrenalina. A vontade de
liberdade”, diz, sobre o que mais lhe encanta sobre a bicicleta, que começou a explorar primeiro por curiosidade. “Via muita gente junta pedalando, fui me aproximando, quis ter uma experiência diferente. É uma atividade gostosa, tranquila. Sempre com atenção e os equipamentos de segurança em dia.”
A mãe de Givanildo lutou por três anos contra um
câncer de mama, mas perdeu a batalha há sete meses.
No tempo de cuidado dedicado a ela, o restaurador parou com a bicicleta e outras atividades, e só agora começa a retomar a vida como era antes, incluindo os pedais.
Ele diz que, com foco no trabalho e com a bicicleta, a
superação da morte da mãe foi mais natural, por assim
dizer. “Era muito ligado à minha mãe. Perdê-la me fez
mais frágil. Se não fosse o trabalho e a bicicleta, provavelmente teria entrado em depressão. A união de todos e
a amizade fortalece”, diz.
Benefícios da bicicleta
• » Emagrece
• » Melhora o tônus muscular
• » Proporciona bem-estar
• » Combate depressão, ansiedade e estresse
• » Aumenta o fôlego
• » Melhora a resistência física e muscular
• » Não prejudica as articulações por ser de baixo impacto
• » Reduz o colesterol
• » Controla a pressão arterial
• » Melhora a coordenação motora
• » Auxilia na recuperação de lesões ósseas e artrite
• » Controla a glicemia no sangue e ajuda a prevenir e
controlar o diabetes
• » Elimina toxinas do corpo
• » Melhora a circulação sanguínea
• » Rejuvenesce
• » Economiza dinheiro
• » Ajuda a criar relacionamentos
• » Previne más condições de saúde mental
• » Aumenta a estamina, a capacidade de uma pessoa

resistir por um longo período de atividade, sem se cansar, e ainda pedir mais
Exercício sem impacto
O ortopedista do Núcleo de Ortopedia e Traumatologia (NOT) Daniel Oliveira explica que, no aspecto físico,
o exercício da bicicleta trabalha uma série de musculaturas, como as regiões do abdômen, lombar, glúteo e
pernas, e sem o inconveniente de algumas atividades
como, por exemplo, a corrida, que muitas vezes causa
sobrecarga nos joelhos. “Por ser um movimento cíclico,
não tem impacto, o que é bom principalmente para
quem tem problemas ortopédicos, como no joelho ou
na coluna”, ensina.
Em outro espectro, por ser geralmente uma atividade
feita ao ar livre, invariavelmente ligada à natureza, também favorece a mente, relaxa e reduz o estresse. “São várias rotas, locais de lindas paisagens, ambientes favoráveis, ainda mais nesse momento conturbado que estamos vivendo. As pessoas estão fechadas em casa, e a bike é uma válvula de escape.” As atividades físicas, especialmente as aeróbicas, liberam endorﬁna, hormônio
responsável pela sensação de prazer, bem-estar e relaxamento.
O ortopedista observa o crescimento da procura pelo
esporte, com um número cada vez maior de ciclistas, as
oﬁcinas de manutenção lotadas e o mercado de vendas
superaquecido. “Dá para andar de bicicleta mesmo com
a pandemia. É em grupo, mas com distância segura.” O
especialista explica que, antes de iniciar com a bicicleta,
é importante primeiro fazer uma avaliação cardiológica
e ortopédica, principalmente quem já tem questões cardiovasculares, limitações ou riscos, ou sente dores. “É
fundamental entender quais são esses problemas para
direcionar a prática adequada do esporte. Também saber que o corpo leva tempo para se adaptar e ganhar
condicionamento. Comece sem exageros. Vá ganhando
condicionamento e se preparando para uma atividade
mais intensa.” Uma das indicações da bicicleta é nos casos de estenose, um estreitamento no canal por onde
passam os nervos da coluna. Quando o paciente se inclina para trás, a compressão piora, reﬂetindo em dores
nas pernas, e, em efeito contrário, melhora na inclinação para frente, justamente a posição sobre a bicicleta.
“Isso acontece principalmente com os idosos. É um processo degenerativo e de desgaste da coluna, um envelhecimento mesmo das articulações”, ensina o médico.
“Quando o idoso perde a capacidade de andar e para de
se exercitar, eu indico a bicicleta. Reduz a dor e o incômodo”, acrescenta. Daniel Oliveira tem experiência própria com ciclismo. Começou aos 15 anos, parou por um
período, passou para a corrida, mas há 18 anos teve uma
lesão na cartilagem do joelho e voltou a trocar de esporte, novamente para a bicicleta. “Não provoca dor, não
tem risco de derrame nas articulações, fortalece grupos
musculares importantes na perna, é bom para a estabilização dos joelhos.”
Treinamento
Existem grupos de ciclismo com professores e educadores físicos, que podem montar planilhas de treinamento, e são vários tipos de treinos: de força, resistência, intervalados, outros mais direcionados para diminuir peso. “O proﬁssional vai direcionar o treino conforme o objetivo individual”, orienta Daniel. Tudo sem esquecer dos equipamentos de proteção, já que, por outro
lado, é um esporte sujeito a acidentes: capacete e luva,
sinalizadores, se for à noite e, para quem faz ciclismo de
aventura, mais radical, joelheiras e cotoveleiras.

Nedilson Machado

E-mail: nedilsonmachado@gmail.com
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Mais tocada do ano

Drogas psicoativas

Gustavo Mioto terminou o ano com chave
de ouro! Depois de ter entrado na lista da
Forbes como destaque musical, a canção
“Com ou Sem Mim” foi a mais tocada de
2020 nas rádios do país, de acordo com o
ranking da Crowley. O ranking segue com
Gusttavo Lima, que emplacou o segundo lugar com a música “A Gente Fez Amor”, e
Henrique e Juliano em terceiro com “Liberdade Provisória”.

A pandemia da Covid-19 contribuiu para
que as pessoas consumissem mais álcool e
cafeína, duas drogas psicoativas de fácil
acesso para a população, de acordo com o
neurocientista estadunidense Carl Hart. As
substâncias psicoativas agem no sistema
nervoso central e causam alterações na função cerebral que modiﬁcam temporariamente o humor, a consciência, o comportamento e a percepção do indivíduo.

Pra curtir
“Ano passado eu
morri, mas esse ano
eu não morro”. Esse
trecho da letra da
música “Sujeito de
Sorte”, do cantor Belchior viralizou nas redes sociais no primeiro dia de 2021.

O vice-governador, Carlos Brandão, assume nesta terça-feira o comando do Governo do Maranhão. Ele
ﬁcará no cargo por cerca de 20 dias,
enquanto o governador Flávio Dino
tira licença para alguns dias de férias. Lembrando que em 2022, Carlos
Brandão deve assumir o governo do
estado já que o Governador Flávio
Dino declarou que pretende concorrer às eleições em 2022. Na foto, postada semana passada no seu Instragram, Carlos Brandão, ao lado de alguns integrantes do bumba-boi do
Maranhão, proclama sua paixão pela
cultura do estado. “Viva o nosso
Bumba Meu Boi! Que nossa festa
mais emblemática retorne, da melhor forma possível, o quanto antes”,
postou o vice-governador.

O nome do cantor,
morto em 2017, ocupou o topo dos assuntos mais comentados do Twitter nas
primeiras horas do
Ano Novo.

O prefeito reeleito de
Caxias, Fábio Gentil
(Republicanos) anunciou na manhã desta segunda-feira, 4, sua
candidatura à presidência da Famem, segundo publicaram alguns blogs.
Ele apresentou a sua
experiência exitosa à
frente da gestão do seu
município como uma
plataforma de campanha aos prefeitos, novos e reeleitos.

Neste domingo, 3,
aconteceu a primeira
edição do ano da Feirinha São Luís realizada
no Centro Histórico. O
prefeito Eduardo Braide esteve na Praça Benedito Leite e visitou
cada um dos estandes,
acompanhado da primeira-dama do município, Graziela Braide
do secretário da SEMAPA, Liviomar Macatrão
(foto), entre outros assessores.

Celebs no BBB21

Mestrado em Direito

Mais ambulâncias

Dia 25 de janeiro será a estreia do Big Brother
Brasil 21, e é normal que surjam diversas listas
apontando, principalmente, quais famosos estarão na casa mais vigiada do país. Flávia Pavanelli, Ney Lima, Camila de Lucas, Fiuk, Carla Diaz são alguns dos nomes que andam circulando
pela web. Estes foram todos conﬁrmados pela
coluna do jornalista Léo Dias.
Nego do Borel, Pocah, Matheus Mazzafera,
Gracyanne Barbosa, Carol Macedo e Rafael Infante também aparecem em algumas especulações de lista.

Estão abertas as inscrições para o primeiro
Mestrado Interinstitucional em Direito da Faculdade Santa Terezinha CEST e Universidade
Presbiteriana Mackenzie. Trata-se de uma oportunidade inédita para graduados em Direito investirem em sua qualiﬁcação proﬁssional sem
sair de São Luís e contando com a excelência e
tradição acadêmicas da Universidade Mackenzie associada à qualidade CEST. O mestrado será
coordenado pelo Prof. Dr. Marco Aurélio Pinto
Florêncio Filho, coordenador do Mestrado em
Direito – MACKENZIE.

O Governo do Estado contemplou capital e
cidades do interior maranhense com a entrega
de ambulâncias. Os novos veículos, equipados e
com itens de segurança para equipe e pacientes,
vão reforçar o transporte nas unidades de saúde.
O programa de entrega de ambulâncias é mais
uma ação do Governo do Estado para intensiﬁcar a parceria com os municípios. A entrega melhora o atendimento tanto em unidades da rede
estadual quanto municipal. A solenidade de entrega, conduzida pelo governador Flávio Dino,
ocorreu nesta segunda, 4, no Palácio do Leões.

O curso preparatório
do Sesc está oferecendo aulas gratuitas
e de qualidade que
oportunizam o aperfeiçoamento de conhecimentos e o alcance da tão sonhada
vaga no ensino superior.
As inscrições para
2021 iniciaram nesta
segunda-feira, 4, e
seguem até 22 de janeiro no formato online.
A Latam lançou 48
horas de promoção,
válida até 11h59 de
quarta-feira, 5, válida
para destinos nacionais como São Paulo,
Vitória, Joinville e
Salvador, além de pacotes de viagem Latam Travel com destino à Florianópolis e
Foz do Iguaçu.
Segundo a companhia, há ainda ofertas
para destinos internacionais como Bogotá, Cartagena e
San Andrés, que podem ser adquiridos
até 14 de janeiro de
2021.

Vice-prefeita e secretária Municipal de Educação,
Esmênia Miranda, se reúne com servidores da Semed
A vice-prefeita e secretária Municipal de Educação, Esmênia Miranda, se reuniu com os servidores da
Secretaria Municipal de Educação
(Semed) nesta segunda-feira (4). A
secretária tratou de alguns dos temas prioritários para a área neste
início da nova gestão como: a manutenção do ensino remoto, medidas
para garantir o acesso de todos os
alunos ao conteúdo on-line, a realização de um diagnóstico da situação da rede física escolar e o fim
da fila de espera por vagas na rede
de ensino municipal.
“Já temos um relatório pronto de
tudo que está em andamento na secretaria e do que já está planejado.
A partir deste relatório e do plano
de ação para os primeiros 100 dias
da gestão, vamos trabalhar para que
alunos e professores possam encer-

rar o ano letivo de 2020 e iniciar o
ano letivo de 2021, com o mínimo
possível de prejuízos, já que ainda
estamos em meio a uma pandemia. Também faremos as intervenções necessárias na rede física de ensino”, afirmou.
Esmênia Miranda também confirmou que serão necessárias intervenções para adequar toda a
rede escolar municipal. Segundo a
secretária Municipal de Educação,
a previsão é que a partir de agosto seja adotado o modelo híbrido
na rede de ensino municipal. Até
lá será feita uma força-tarefa, em
parceria com a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp).
“Uma equipe multiprofissional
formada por engenheiros, arquite-

tos e outros profissionais percorrerá todas as 252 escolas da rede
para avaliar que unidades precisam de intervenção e que tipo de
intervenções precisam ser feitas. O
ano letivo 2020 termina em abril.
Vamos fazer um diagnóstico das
condições de acesso de alunos e
professores à internet para corrigir a diferença de níveis entre as
escolas”, informou.
A vice-prefeita fez questão de
destacar a prioridade da Secretaria
de Educação nesse momento de
pandemia. “O objetivo principal é
reestruturar a rede e garantir que a
educação chegue a todas as crianças da nossa cidade, incluindo a
garantia de vagas para todas, pois
ainda há crianças fora da escola.
É para isso que o nosso trabalho
já começou”, concluiu

VIDA
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CONTRABANDO NO MARANHÃO

79% do cigarro
consumido é ilegal

Kombi pega fogo em
posto de combustível

De acordo com os dados da pesquisa Ibope, 79% dos cigarros consumidos no
Maranhão em 2019 são de origem ilegal. As principais marcas são as paraguaias
SAULO DUAILIBE
Com informações do FNCP

M

ais de 4.100 mil carteiras
de cigarros foram apreendidas na semana passada.
Os cigarros são contrabandeados do Suriname e entraram
em São Luís pelo Porto do Café, na localidade São Braz dos Macacos, na cidade Olímpica, região metropolitana
da capital maranhense.
O que chama a atenção é que ﬁcou
comum essas apreensões no Maranhão.
A reportagem de O Imparcial recebeu números do Fórum Nacional
Contra a Pirataria e Ilegalidade
(FNCP) onde mostra que o contrabando de cigarros no Maranhão chega a 79%, em 2019.
De acordo com os dados da pesquisa Ibope, 79% dos cigarros consumi-

dos no Maranhão em 2019 são de origem ilegal.
No estado, as principais marcas do
contrabando são as paraguaias Eight
e Gift e a coreana Pine.
Em toda a região nordeste, cerca de
520 milhões de maços de cigarros ilegais são comercializados.

Prejuízos da economia do
crime

O prejuízo para o governo do Maranhão foi de R$ 164 milhões em impostos em 2019, que poderiam ser revertidos em benefícios para a população,
por exemplo, para a construção de
aproximadamente 1.670 casas populares ou 283 unidades básicas de saúde.
Por outro lado, o crime organizado
– que comanda o contrabando – movimentou cerca de R$ 160 milhões no
ano passado.

Municípios mais afetados

Além da capital São Luís, alguns
dos municípios mais afetados pelo
contrabando de cigarros são Turilândia, Serrano do Maranhão, Guimarães, Santo Amaro do Maranhão e
Paulino Neves.

Diferença de preço é determinante

O preço baixo do produto ilegal é o
principal atrativo para que os consumidores migrem do mercado legal para o ilegal. Segundo o Ibope, o preço
médio do produto contrabandeado
no Nordeste em 2019, era de R$ 3,49,
já o do produto legal é de R$ 7,14. Pela
lei brasileira, o preço mínimo de venda do cigarro é de R$ 5.
O cigarro no Brasil é taxado em 70%
e no Paraguai em 18%. É essa diferença que alimenta a indústria do contrabando.

O VEÍCULO FOI EMPURRADO PARA FORA DO POSTO
Na manhã de ontem, segunda-feira (4), uma VW
Kombi pegou fogo dentro de um posto de combustíveis,
localizado na Avenida São Luís Rei de França, no Turu,
região metropolitana de São Luís.
Em um vídeo que circulou nas redes sociais,os funcionários do posto ainda usaram o extintor de incêndio,
mas não teve efeito por conta do fogo ter tomado o veículo.
Mesmo com o veículo em chamas, algumas pessoas
empurraram a Kombi para a pista e quase causou um
uma tragédia ainda maior. O veículo ainda colidiu com
outro carro quando descia do posto. A Kombi parou ao
bater contra um muro. Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi ao local para debelar as chamas, mas o veículo
já havia sido totalmente destruído.
Ainda não se sabe a causa do incêndio.

ORLA MARÍTIMA

72 toneladas de cigarros são destruídos

Em novembro de 2020, a Inspetoria
da Receita Federal do Porto de São
Luís, com apoio do Fórum Nacional
de Combate à Pirataria e Ilegalidade
(FNCP), destruiu de cerca de 72 toneladas de cigarros contrabandeados
no Maranhão.
A destruição total da carga, avaliada em R$ 13 milhões, foi realizada em
duas etapas: trituração e incineração,
com o tempo aproximado de duas semanas.
A ação foi resultado de diversas
operações realizadas no estado, pela
Receita e órgãos parceiros (Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, Polícia Civil e Polícia Militar), contra o crime organizado.
A maioria dos cigarros é de origem
paraguaia, entretanto, marcas com
origem em outros países, como as coreanas, também começam a entrar
ilegalmente no país e disputar essa fatia do mercado ilícito.
Em 2020, este é o segundo procedimento do tipo realizado no Maranhão. No mês de abril do ano passado,
a Receita e o FNCP destruíram 300 to-

neladas de cigarros contrabandeados,
avaliados em R$ 54 milhões.
A destruição liberou espaço físico
nos depósitos da Receita para a intensiﬁcação das ações policiais de repressão e combate ao contrabando.

Apreensão no dia 31

Durante a madrugada da última
quinta-feira, 31 de dezembro, a Polícia Militar do Maranhão – PMMA,
através do Batalhão de Operações Especiais – BOPE, prendeu 13 pessoas
suspeitas de contrabandear carga ilegal de cigarro.
De acordo com a polícia, o material
é proveniente do Suriname e foi apreendido na região de São Brás dos Macacos, no bairro da Cidade Olímpica.
Segundo a Polícia, 4.150 mil caixas de
cigarro foram apreendidas na ação,
que foi realizada próximo ao Porto do
Café.
A abordagem foi feita após guarnições da PM avistarem uma embarcação com movimentação suspeita.
Além do cigarro ilegal apreendido,
três carregadores de fuzil com trinta

munições intactas, um celular e um
tablet também foram encontrados
com o bando. Outros dois caminhões
carregados com o material também
estavam envolvidos.
Após as prisões e apreensões, os
suspeitos foram conduzidos para a
Superintendência de Polícia Federal
para os procedimentos legais.

Confira as praias
impróprias em São Luís

FORAM ANALISADOS TODOS OS PONTOS DE PRAIAS DA CIDADE
Segundo o Laudo de Balneabilidade da Secretaria de
Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais (Sema)
divulgado, nove trechos de praias em São Luís se encontram em situação imprópria.
Foram analisados todos os pontos de praias da cidade
(22 ao total), de acordo com os dados do laudo, considerando o tempo entre os dias 30 de novembro e 28 de dezembro de 2020.
Dessa forma, conﬁra abaixo os pontos impróprios:
• Praia Ponta d’Areia – Em frente ao Centro de Atendimento ao Banhista na Praça do Sol
• Praia de São Marcos – Em frente Praça do Pescador,
próximo a Barraca do Chef I
• Praia de São Marcos – Em frente ao Posto Guarda Vidas – Bombeiros
• Praia de São Marcos – Em frente ao prédio verde com o
Heliporto
• Praia de São Marcos – Em frente à Banca de Jornal da
Praça de alimentação da Litorânea
• Praia do Calhau – Em frente à Estação Elevatória de
Esgoto 2.2 (E.E.E 2.2) da CAEMA e Círculo Militar
• Praia do Olho-d’Água – Em frente à descida da rua São
Geraldo
• Praia do Olho-d’Água – Á direita da Elevatória Iemanjá
II
• Praia do Olho-d’Água – Em frente à casa com pirâmides no teto, antes da falésia
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OPORTUNIDADES

ESTRADA DO MARANHÃO

8 mortos na Operação
Natal e Ano Novo
Registros de 32 acidentes foram feitos no período de 23 de dezembro de 2020 a 3 de
janeiro de 2021 nas rodovias federais que cortam o Maranhão
de 2021, durante a mega operação RodoVida Integrada 2020/2021. Em
2018, a mesma operação registrou 10
o último dia de 2020, 31, um óbitos; e em 2019, 9 pessoas perderam
acidente ocorrido no Km a vida.
353 da BR-316/MA, causou
A Operação Natal, segundo infora morte de três pessoas e mou a PRF, “teve resultados considedeixou um ferido grave. O acidente rados melhores que o do ano anterior
envolveu uma Ford/Ranger, de placas (2019), quando aconteceram mais
do município de Conceição do Lago- acidentes nas rodovias federais”. Em
Açu/MA; uma Honda/NXR160 Bros 2020, no período de 23 a 27 de dezemESdd e uma Honda/CG150 Fan Esdi bro 19 acidentes que resultaram em 5
de placa do município de Baca- óbitos e 33 feridos. Em 2019 foram 20
bal/MA. As vítimas foram identiﬁca- acidentes e também 5 óbitos.
das como Elisa Caroline Silva Cardoso, de 13 anos; Jânio dos Santos Nascimento, de 40 anos; e Dalvany Melo de
Andrade, de 25 anos. Eduardo Viana Em 2020, no período de
Lima, de 21 anos, foi socorrido e levado ao hospital. De acordo com infor- 23 a 27 de dezembro 19
mações do Centro de Comando e
Controle Regional – C3R, da Polícia acidentes que
Rodoviária Federal, nesse dia ocorreram 3 acidentes, que além das 3 mor- resultaram em 5 óbitos e
tes, causaram 7 feridos.
PATRÍCIA CUNHA

N

Essas ocorrências fazem parte do
total de 32 acidentes que resultaram
em 8 mortes e 54 feridos, entre os dias
23 de dezembro de 2020 e 3 de janeiro

na quantidade de feridos (21)”, disse
Antônio Noberto, da Polícia Rodoviária Federal. Dentre os acidentes registrados está o que causou a morte de
Luziane Sampaio Dutra, de 31 anos,
no dia 26, em Matões do Norte, após
colisão traseira entre uma caminhonete e uma motocicleta. Além desse,
foi registrado um acidente na MA-230,
envolvendo um carro de passeio e
uma picape, próximo do povoado Vila
do Caju, que ﬁca cerca de 8 km do município de Anapurus.
Na terça-feira, 29, ocorreram 4 acidentes, com 2 mortos. Um dos óbitos
foi em Balsas, no Km 407 da BR 230,
após queda de ocupante do veículo
Honda Pop, o condutor Everaldo Silva
Barros morreu no local.
Segundo a PRF mais de 10 mil veículos deixaram a capital maranhense
às vésperas do último dia do ano, um
número foi três vezes maior que a entrada registrada de 3.800 veículos. “O
deslocamento de veículos na entrada
33 ferido
e saída de São Luís neste ﬁnal de ano
sofreu alteração por conta das novas
regras estabelecidas em razão da panA Operação Ano Novo registrou 13 demia. As festas de réveillon em São
acidentes, 21 feridos e 3 mortes. “Os Luís e a queima de fogos na Litorânea
números mostram uma considerável sempre foram atrativos com grande
redução no número de acidentes, feri- reﬂexo na movimentação de entrada
dos e mortos, se comparado ao perío- na BR-135. O cancelamento dos evendo natalino, geralmente mais tranqui- tos públicos e a proibição de aglomelo e com menos ocorrência que o Ano ração por conta do novo coronavirus
Novo. Quando a comparação é feita inﬂuenciaram consideravelmente no
com o mesmo período do ano anteri- ﬂuxo de entrada e saída. Nos anos anor percebe-se uma estabilização nas teriores, o movimento estimado era
estatística, vez que ocorreram três de dois veículos saindo e um entrando
óbitos nas duas operações, com redu- na Ilha do Maranhão. Neste réveillon
ção no número de acidentes na ope- ﬁcou três por um, aproximadamenração atual (13), porém com aumento te”, disse a PRF.

Confira as vagas de
emprego que estão
disponíveis
LUCIANA GOMES
Com 2021 começando e você tem novas oportunidades de emprego para tentar uma vida nova. Conﬁra as
vagas abertas na Grande Ilha de São Luís.
Professor de educação física – Bacharel com experiência em futebol/futsal e funcional. Interessados devem
encaminhar currículo para o e-mail: crossfut.slz.calhau@gmail.com

Auxiliar de montagem – Portile ambientes, experiência comprovada na área de fabricação e montagem de
móveis planejados, habilitação categoria AB. Interessados devem encaminhar currículo para o e-mail: rhportile@gmail.com
Montador de móveis – Experiência comprovada na
área de fabricação e montagem de móveis planejados,
habilitação categoria AB. Interessados devem encaminhar currículo para o e-mail: rhportile@gmail.com
Vendedor externo – Com ou sem experiência. Interessados devem entrar em contato pelo número: (98)
98574-0765
Designer de sobrancelhas – Curso de designer de sobrancelhas concluído. Interessados devem encaminhar
currículo para o e-mail: fontedetalentus@rhf.com.br

Operação continua com reforço na fiscalização
Consultor de vendas – Disponibilidade para início
imediato. Interessados devem encaminhar currículo
para o e-mail: nlintermediacoes.seletivo@gmail.com
Estágio em psicologia organizacional – Cursando
ensino superior em psicologia. Interessados devem encaminhar currículo para o e-mail: seletivos.saoluis@gmail.com
Coordenador pedagógico para escola de idiomas –
Proﬁciência em língua inglesa, formação em letras ou
pedagogia, pós-graduação na área de gestão escolar, experiência comprovada no cargo de coordenador. Interessados devem encaminhar currículo para o e-mail: coordenadorenglish@gmail.com

“Os números deste ﬁnal de ano são
bons, porém requer que o condutor
continue sendo prudente nas rodovias evitando acidentes graves, evitando excesso de velocidade, ultrapassagem indevida. Período de chuva chegando é preciso muita atenção. Trafegar sob chuva a velocidade máxima é
de 60km, chovendo um pouco mais é
recomendável que o condutor pare o
veículo em um local seguro”, orienta
Antônio Noberto.
Durante a Operação RodoVida Integrada, a PRF reforçará a ﬁscalização
ao longo das rodovias federais no Maranhão.
Várias operações de enfrentamento à violência no trânsito e de combate à criminalidade serão realizadas no
período. Além do incremento de operações no período das festas de ﬁm de
ano e durante as férias do início de
2021, o policiamento contará com

mais viaturas e mais equipamentos,
como o etilômetro, mais conhecido
como bafômetro, que aufere se o condutor está dirigindo sob efeito de álcool e o percentual alcoólico no sangue. A Operação acontecerá até o dia
21 de fevereiro, após o carnaval.
No dia 3 de janeiro, uma ocorrência
no Km 292.4 da BR 010, no município
de Imperatriz/MA, segundo informações da PRF, pode ter ocorrido por uso
de álcool, após o condutor de um veículo Honda/Cg 150 Titan Ks, trafegar
pelo acostamento e a tombar o veículo, gerando o acidente causando lesões graves em ambos os ocupantes
da motocicleta.
“O condutor teria participado de
uma festa no município de São Francisco do Brejão/MA, e, após consumir
bebida alcoólica, conduziu o veículo
levando um passageiro. Durante o
atendimento da ocorrência, após o

envolvido ser submetido a exame de
alcoolemia, constatou-se o teor de
0.96 miligramas de álcool por litro de
ar expelido pelos pulmões, sendo
considerado, conforme a Portaria n.º
006/2002/INMETRO, o valor de 0.88
mg/L. Foi lavrado o auto de infração,
relacionado à conduta de Dirigir sob a
inﬂuência de álcool”.

Operação Natal/Ano Novo
• 2020
Acidentes – 32
Feridos – 54
Mortos – 8
• 2019
Acidentes – 47
Feridos – 57
Mortos – 9
• 2018
Acidentes – 44
Feridos – 54
Mortos – 10

Auxiliar de vendas – Ensino médio completo, informática básica, experiência comprovada. Interessados
devem encaminhar currículo para o e-mail: saoluisrecrutamentos@gmail.com
Auxiliar departamento pessoal – Ensino médio e
cursando superior. Interessados devem encaminhar
currículo para o e-mail: oportunidadesgj@gmail.com
Serviços gerais – Interessados devem encaminhar
currículo para o e-mail: perkaxorrinho@hotmail.com
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NO MARACANÃ

PRÉ-COPA DO NORDESTE

Moto, desfigurado,
recebe hoje o CSA

Marcãopodesacar
NenênoclássicoFla-Flu

O Moto Club volta a campo nesta terça para enfrentar o CSA-AL, no Estádio Nhozinho
Santos, na primeira de duas partidas para indicar um participante na Copa do Nordeste
NERES PINTO

D

epois de liberar quase uma
dezena de jogadores que
vestiram a camisa rubronegra na Série D do Campeonato Brasileiro-2020, o Moto Club
volta a campo nesta terça-feira
(05/01) para enfrentar o CSA-AL, em
jogo marcado para o Estádio Nhozinho Santos, às 21h30, na primeira de
duas partidas para indicar um participante na Copa do Nordeste-2021. O
local do confronto de hoje à noite estava indeﬁnido até o ﬁm da tarde de
ontem, pois a Semdel ainda iria realizar testes no sistema de iluminação
da praça de esportes da Vila Passos e
veriﬁcar as reais condições do local
sediar jogos noturnos.
O Moto estará se apresentando
com uma equipe bastante modiﬁcada, composta em sua maior parte por
atletas maranhenses. O último a deixar o clube foi o atacante Henrique, na
semana passada, ao informar que estaria se transferindo para o CRAC, clube do interior do estado de Goiás. Foram embora, Ferron, Mardony, Saulo,
Flamel, Alan Patrick, Leandro Cearense, Elder Ribeiro, Lucas e Wállace
Lima, entre outros.
Entre os que atuaram no Brasileiro,
Jeff Silva está se recuperando de uma
lesão e Gleidson viajou para a Bahia e
até o início da tarde passada não havia retornado. Os zagueiros Wanderson e Alisson, os meias Lenílson e
Cleitinho, e os alas Raí e Diego Renan,
já bastante conhecidos do torcedor
maranhense, estão na equipe que

MARCÃO AINDA NÃO VENCEU COMO TÉCNICO DO TRICOLOR

O MOTO CLUB VEM UTILIZANDO O ESTÁDIO NHOZINHO SANTOS COMO SUA “CASA”
vem sendo treinada por Marcinho
Guerreiro. Outros atletas que permaneceram foram os goleiros Joanderson e Samir, os laterais Guilherme (direita) e Jeff Silva (esquerda, em tratamento) , o volante Abu, e os atacantes
Andrezinho, Edrean e Gleydisson.
A equipe que vai entrar em campo,
no entanto, vai depender da lista dos
registrados no BID da CBF até às 19h
de ontem. Entre os problemas a serem
enfrentados está a falta de entrosamento. Marcinho teve pouco tempo
para treinar a equipe, ou seja, menos
de uma semana.

Misto do CSA

A equipe alagoans, que no último
sábado derrotou o Sampaio Corrêa no
Estádio Rei Pelé, ao tomar conhecimento da situação do Moto, já deﬁniu
que entrará em campo com a maioria
dos jogadores reservas. A maioria dos

titulares será poupada para os jogos
restantes do Brasileiro e apenas os
que receberam o terceiro cartão amarelo diante dos bolivianos estão cotados para começar jogando em companhia de outros que vinham sendo
relacionados para o banco. Mesmo
assim, a delegação viajou para São
Luís sem que o técnico Mozart revelasse qual a formação inicial a ser colocada em campo.

Arbitragem

A Confederação Brasileira de Arbitragem (CBF) escalou para o jogo desta noite, em São Luís, o trio de Pernambuco, formado por Rodrigo José
Pereira de Lima (árbitro), Bruno José
Chaves Vieira e Francisco Chaves Bezerra Júnior (assistentes). Raimundo
José Chagas Araújo (MA) será o quarto
árbitro e Marcelo Filho o Analista der
Campo.

CARDIORRESPIRATÓRIA EM PORTUGAL

O técnico Marcão deve fazer mudanças no Fluminense para o primeiro jogo de 2021 e sacar Nenê e Marcos
Paulo da equipe titular. Por outro lado, Luccas Claro e
Hudson, que não atuaram contra o São Paulo, devem
voltar ao time contra o Flamengo, nesta quarta-feira, às
21h30, no Maracanã, pela 28ª rodada do Campeonato
Brasileiro.
Nenê já havia ﬁcado fora no último compromisso de
2020 para trabalhar a parte física, após sentir dores na
panturrilha direita e perder alguns dias de atividade. O
meia já voltou a treinar normalmente, mas deve começar no banco por opção técnica. Assim como Marcos
Paulo.
Já Luccas Claro sofreu uma lesão na coxa direita durante a partida contra o Atlético-GO, no último dia 16, e
volta a ﬁcar à disposição para o clássico. Como Nino está
suspenso, deve fazer dupla com Matheus Ferraz.
Além de Claro, o atacante Luiz Henrique também está
recuperado de lesão na coxa e, inclusive, já voltou a treinar sem limitações com o restante do grupo. Hudson,
que cumpriu suspensão contra o São Paulo, também está de volta.
Desta forma, o time esboçado por Marcão nos últimos dois dias de treinamento tem: Marcos Felipe; Calegari, Matheus Ferraz, Luccas Claro e Danilo Barcelos;
Yuri, Hudson, Yago e Michel Araújo; Wellington Silva e
Fred.
Com 40 pontos, o Fluminense é o sétimo colocado do
Brasileirão. O time busca a primeira vitória desde a saída
do técnico Odair Hellmann para o Al Wasl, dos Emirados
Árabes. Efetivado no cargo até o ﬁm da temporada, Marcão empatou na estreia com o Vasco por 1 a 1 e perdeu
por 2 a 1 para Atlético-GO e São Paulo.

BRASILEIRÃO

Situação de brasileiro ainda é grave Flamengo com números favoráveis
rim, válido pela terceira divisão do Campeonato Português. O brasileiro precisou ser
atendido com o uso de desﬁbrilador e, depois de ter a situação estabilizada, foi encaminhado ao hospital para continuar com a
recuperação.
Companheiros de Alex no Alverca publicaram mensagens de apoio. Em sua conta
no Facebook, o meia Luís Pinto desejou rápida recuperação ao colega. O zagueiro
João Freitas também deixou um recado carinhoso, ao publicar uma foto de um abraço durante a comemoração de um gol.
“Quero voltar a abraçar-te assim. Tenho
muita esperança na tua recuperação porque hoje te agarraste à vida e lutaste por ela
com a força de um guerreiro! Admiro-te
por muitas coisas, mas acima de tudo, pelo
bom homem que és. Puro e humilde! Estamos à tua espera… a nossa e a tua família.
As minhas energias estão contigo. Força,
meu menino”, disse João Freitas.
O presidente do clube, Fernando Orge,
também enviou uma mensagem de esperança ao jogador e também agradeceu aos
médicos do clube que atenderam o atleta
no domingo. “Quando o futebol deixa de
O meia Alex Apolinário, do Alverca, que ter importância… Alex, vais vencer este desofreu uma parada cardiorrespiratória no saﬁo, o desaﬁo da tua vida, estamos todos,
último domingo (3), encontra-se entubado mas mesmo todos, a puxar por ti com uma
e estabilizado nesta segunda-feira, no Hos- força enorme de esperança e muita fé”, depital de Vila Franca de Xira, em Portugal. Li- clarou o presidente do Alverca nas redes
gado ao clube do atleta, Bruno Vicintin, sociais.
O Alverca contava com um desﬁbrilador
acompanhou de perto o episódio e fez um
relato sobre o ocorrido. A situação do joga- no banco de reservas e o equipamento médor brasileiro ainda é delicada. “Foi uma dico foi usado para tentar reanimar Alex no
comoção geral, com todos aplaudindo e gramado e também dentro da ambulância
chorando de emoção. Eu já tinha lido sobre que o levou até o Hospital de Vila Franca de
casos assim de mal súbito, mas ver ao vivo Xira, onde ele se encontra no momento. O
com alguém tão próximo é inexplicável, é meia brasileiro é pai de dois ﬁlhos e só tem
aterrorizante. Chorei abraçado com meu a esposa como família no exterior.
Alex Apolinário tem 24 anos e joga no Alﬁlho na arquibancada achando que tínhamos perdido ele. Agora, nos resta orar, dar verca desde o início de 2019, quando saiu
apoio à família e torcer para que ele se re- do Cruzeiro. Ele ganhou notoriedade em
cupere o mais rápido possível. Continuo Portugal ao marcar um dos gols da vitória
em corrente de oração, já que as próximas por 2 a 0 sobre o Sporting de Lisboa, na
horas são chaves”, declarou o empresário temporada passada, que eliminou o clube
de maior expressão da Taça de Portugal. Ele
nas redes sociais.
Alex sofreu a parada cardiorrespiratória tem passagens pelas categorias de base e
durante o jogo do Alverca contra o Almei- do Botafogo-SP, Cruzeiro e Athletico-PR.

GABIGOL É UM DOS MAIORES ARTILHEIROS DOS ÚLTIMOS CONFRONTOS NO CLÁSSICO FLA-FLU
Com sete pontos de desvantagem em
relação ao líder São Paulo (e um jogo a
menos), o Flamengo tem no clássico com
o Fluminense, amanhã, quarta-feira, no
Maracanã, mais uma chance de encurtar
a distância.
Os números recentes no clássico dão ao
time de Rogério Ceni uma maior conﬁança de um bom resultado.
Nos últimos dez Fla-Flus em que a
equipe rubro-negra escalou seu time
principal, saiu de campo sem perder. São
sete vitórias e três empates. Na Taça Guanabara de 2020, o Tricolor venceu por 1 a
0, mas o elenco principal do Flamengo
ainda estava de férias.
A última vez que o Fluminense venceu
o time principal do Flamengo foi na semiﬁnal da Taça Guanabara de 2019, quando
Abel Braga ainda era o comandante.

O clássico será a chance para o Flamengo tentar melhorar a impressão ruim deixada no empate em 0 a 0 com o Fortaleza,
na última rodada.
Para isso, tem a volta de dois jogadores
importantes que cumpriram suspensão:
Gabigol e Filipe Luís.
Nesses dez últimos confrontos com o
Fluminense, Gabigol é, ao lado de Bruno
Henrique, o artilheiro do clássico com
quatro gols. “A produção do time foi realmente abaixo do que a gente esperava.
Mas vamos continuar trabalhando. Vamos tentar contra o Fluminense, no clássico, a vitória para a gente seguir na briga.
Não vamos desistir. Vamos continuar na
briga pelo título”, disse Rogério Ceni.
Flamengo e Fluminense fazem o primeiro jogo de 2021 nesta quarta-feira, às
21h30, no Maracanã.
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AMAZON

NETFLIX

A volta de Cobra Kai
para 3ª temporada

Livrosobre“Bridgerton”
émaisvendidonoBrasil

Série derivadas dos filmes clássicos de Karatê Kid cresce com retorno de personagens
antigos e tensão entre os protagonistas

A

terceira temporada de Cobra
Kai estreia nesta sexta-feira
(1º) depois de se tornar um
dos maiores hits de 2020 da
Netﬂix após sua aquisição –a série era
exibida pelo YouTube. O primeiro ano
com rótulo de produção original da
plataforma chega com a responsabilidade de manter o nível visto nos dois
anteriores e, para isso, é necessário
observar o que deu certo até agora.
Tanto a primeira quanto a segunda
temporada de Cobra Kai dão sequência aos eventos da trilogia Karatê Kid,
estrelada por Ralph Macchio como
Daniel LaRusso (Daniel-san, para os
fãs mais antigos). Na série, ele divide o
protagonismo com Johnny Lawrence
(William Zabka), seu primeiro arquirrival, apresentado no lme original.
Na trama, situada 30 anos após o
derradeiro confronto da dupla, Daniel
e Johnny revivem a rivalidade quando
o segundo decide recriar seu antigo
dojô de caratê, o famigerado Cobra
Kai. Ciente disso, após diversas tentativas falhas de impedir seu nêmesis, o
antigo protagonista decide criar o
Miyagi-Dô, uma “academia” própria
inspirada nos ensinamentos de seu
mestre, o icônico Sr. Miyagi (Pat Morita).
No meio de toda essa rivalidade
carregada através das décadas encontram-se os novos estudantes e protagonistas adolescentes da série: Miguel
(Xolo Maridueña), recém-chegado ao
Vale e primeiro aprendiz de Johnny;
Sam (Mary Mouser), lha de Daniel;
Robby (Tanner Buchanan), o lho re-

SÉRIE BRIDGERTON FAZ SUCESSO NO NETFLIX
O best-seller O Duque e Eu, de Julia Quinn, que deu
origem a série Bridgerton, sucesso da Netﬂix, é a obra
mais vendida da Amazon brasileira em todas as categorias de livros.

WILLIAM ZABKA MARTIN KOVE E RALPH MACCHIO EM COBRA KAI
belde de Johnny; Demetri (Gianni Decenzo), nerd da escola local; e Hawk
(Jacob Bertrand), melhor amigo de
Demetri e um dos que mais sofrem
bullying no colégio.
As brigas entre Daniel e Johnny se
tornam cada vez maiores quando os
jovens começam a se interessar por
caratê e decidem ingressar em cada
um dos dois dojôs. Enquanto Johnny
ensina Miguel, Hawk e Demetri a enfrentarem os valentões que os perturbam, Daniel se aproxima de Robby e
começa a ensinar caratê para o garoto
ao lado de Sam.
No ﬁnal do primeiro ano, Miguel e
Robby se enfrentam na última luta do
Torneio All Valley, campeonato no
qual Daniel derrotou Johnny em 1984.

Desta vez, é Miguel quem se consagra
vencedor.
A rivalidade acirrada entre os dojôs
começa a inuenciar a amizade dos
adolescentes, que acabam se tornando inimigos, assim como seus senseis.
Para piorar, John Kreese (Martin
Kove), antigo mestre de Johnny e inimigo de Daniel e Miyagi, retorna para
tentar recuperar seu antigo posto no
Cobra Kai.
No núcleo teen, os problemas aumentam com a chegada de Tory
(Peyton List), uma bela e audaciosa
garota que vem para completar o quadrado amoroso com Sam, Miguel e
Robby –além de se tornar uma das
melhores lutadoras de Johnny.

A obra, primeira de uma coletânea de nove títulos,
ocupa a primeira posição geral e está a frente de títulos
como Mulheres Correm com Lobos, de Clarissa Pinkola
Estes, e O Homem Mais Rico da Babilônia, de George S.
Clason. O livro pode ser comprado por R$ 29,90.
Lançada em dezembro passado na Netﬂix, a série
acompanha a alta sociedade de Londres do século 19.
Na época, a família Bridgerton, composta por oito irmãos, se esforça para lidar com o mercado de casamentos, os bailes suntuosos de Mayfair e os palácios aristocráticos de Park Lane.
A trilha sonora de Bridgerton chama atenção dos espectadores fãs de música pop. Aﬁnal, não se espera ouvir em uma série passada no século 19 músicas de astros
pop como Taylor Swift, Billie Eilish e Ariana Grande. Boa
parte das interpretações é do Vitamin String Quartet.
Um dos sucessos recentes da plataforma, a produção
ocupa a segunda posição entre os títulos mais vistos da
semana. A primeira temporada conta com oito episódios de cerca de uma hora cada.
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Artista plástica cria vulva de 33 metros

KingsOfLeonfaz
mistériosobrenovodisco

BANDA NORTE-AMERICANA COMEÇA 2021 COM MISTÉRIO
JULIANA NOTARI, CRIADORA DA OBRA ‘DIVA’, RECEBEU CRÍTICAS NA INTERNET
A artista plástica Juliana Notari
compartilhou no Instagram as fotos
da escultura Diva pronta. A obra representa uma vagina de 33 metros, esculpida no chão da Usina de Arte, localizada na Zona da Mata Sul de Pernambuco. A arte repercutiu nas redes
sociais com comentários positivos e
negativos.
Juliana Notari trabalha com a ﬁgura
da vulva ferida há 20 anos em performances e instalações. “Ela tem uma
conotação de um feminino traumático, que marca a questão do trauma”,
diz, em entrevista ao Correio. A peça
mede 33m de altura, por 16m de largura e 6m de profundidade e foi construída por mais de 20 homens durante
11 meses com concreto e resina.
Diva surgiu a partir de um convite
feito pela Usina de Arte, parque artístico botânico que ocupou um local
abandonado de uma antiga usina de
açúcar, em convênio com o Museu de
Arte Moderna Aloísio Magalhães (Ma-

mam), de Recife.
Polêmicas
Ao divulgar o trabalho nas redes sociais, Juliana Notari recebeu críticas.
Os internautas questionaram sobre o
desmatamento causado com a criação da obra. A artista, neste ponto, relembra que o espaço da Usina de Arte
era, antigamente, destinado para cultivo de açúcar.

As pessoas levantaram a questão da
falta de mão de obra feminina e também da presença de trabalhadores
negros na construção da arte de uma
artista branca, em foto divulgada. “É
um processo que vai além de mim. É
uma conta grande, a qual eu não consigo segurar, de um passado escravocrata e colonial, que não fez reparação
nenhuma”, analisa Juliana.

“Aquela mata era um de

Além disso, um outro ponto comentado foi a associação feita pela artista no Instagram da vulva Diva com
o feminino. As críticas lembravam
que nem toda mulher tem vagina,
com referência às mulheres trans.
“Eu, ao falar da vulva, não anulo elas.
Uma coisa não anula a outra. Além
disso, não é uma disputa”, comenta a
artista, que promete considerar as críticas construtivas em próximos trabalhos.

um solo que já foi
queimado pela cana de
açúcar. Não é um bioma
extremamente rico”,
explica.

A banda norte-americana Kings Of Leon começou
2021 cheia de mistério. Sem muitas informações, o grupo lançou uma série de teasers no Instagram acompanhados de nomes, que aparentemente, são títulos de
faixas.
Até agora, foram cinco publicações. Duas delas, vieram com a legenda “7 de janeiro”, a possível data de lançamento. Mas, do disco novo? Apenas de duas faixas?
Não há detalhes sobre o que exatamente será disponibilizado ao público nesta sexta, 7 de janeiro.
Se sim, as cinco músicas integram um novo disco, o
projeto seguirá o lançamento do sétimo álbum de estúdio dos Kings of Leon, Walls, lançado em 2016. Inclusive,
pode ser que teasers das outras faixas sejam publicados
no Instagram ao longo desta semana.
Como a legenda “7 de janeiro” só está nas duas primeiras publicações, não é possível saber se todo o projeto será lançado nesta sexta, ou se teremos que esperar
mais algumas semanas para os próximos lançamentos –
quem sabe de um novo disco ou EP.
As cinco músicas dos teasers até agora são chamadas
“Must Catch The Bandit”, “Feel The Way You Do”, “Dancing in Your Head”, “Spin It Like We Can”, e “I’m Going
Nowhere”. A última já foi disponibilizada anteriormente
para o público em uma versão acústica e melancólica do
vocalista Caleb Followill, lançada no dia 31 de março de
2020

