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No primeiro encontro com a imprensa de São Luís, o prefeito Eduardo Brai-
de foi objetivo, seguro e demonstrou conhecer em detalhes os problemas da 
capital maranhense que ele assumiu no dia primeiro.

Um bom começo 

MUDANÇA NOS LEÕES

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

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

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

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

Pedaladas de saúde e amizade 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 indi-
car um participante na Copa do Nordeste. PÁGINA  11 

79% do cigarro consumido no Maranhão é ilegal

MUTAÇÃO DO CORONAVÍRUS:  Entenda  sobre as duas  variantes da covid-19

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 lo-
calidade 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 
 

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

Bancada 
feminina na 
Assembleia 
aumenta 
após a posse 
de mais duas 
deputadas
PÁGINA  6
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Mo ro pe ca na ar ti cu la ção

INTENSIFICAÇÃO

Bolsonaro e oposição
articulam eleições  2022

D
is tan tes no ho ri zon te pa ra a mai o ria dos bra- 
si lei ros, as elei ções pre si den ci ais de 2022 já
es tão no ra dar do jo go po lí ti co e ten dem a tur- 
bi nar, ain da mais, as ne go ci a ções do Exe cu ti- 

vo e do Le gis la ti vo nes te ano. O pri mei ro em ba te pa ra
me dir as for ças co me ça em 1º de fe ve rei ro, com o plei to
pa ra as pre si dên ci as da Câ ma ra e do Se na do.

De um la do, Ro dri go Maia (DEM-RJ) bus ca fa zer de
Ba leia Ros si (MDB-SP) seu su ces sor no co man do da Câ- 
ma ra, an co ra do num blo co de par ti dos re for ça do pe las
le gen das de opo si ção. Do ou tro, Arthur Li ra (PP-AL) am- 
bi ci o na o car go, com o apoio do Pa lá cio do Pla nal to.

Após pre si dir a Ca sa por qua se cin co anos, Maia acre- 
di ta que ele gen do Ba leia Ros si man te rá o con tro le da
pau ta le gis la ti va, po den do fa zer fren te ao Exe cu ti vo.
Nos bas ti do res, o par la men tar vem ar ti cu lan do uma
can di da tu ra de cen tro pa ra fa zer opo si ção ao pre si den te
Jair Bol so na ro em 2022. Pa ra is so, já se apro xi mou do go- 
ver na dor de São Pau lo, João Do ria (PSDB); do ex-go ver- 
na dor do Ce a rá Ci ro Go mes (PDT); do go ver na dor de
Per nam bu co, Pau lo Câ ma ra (PSB); e até do apre sen ta- 
dor de te vê Lu ci a no Huck. Re cen te men te, o de mo cra ta
afir mou que seu prin ci pal fo co se rá a cons tru ção des sa
fren te, vol ta da a 2022, quan do dei xar o co man do da Câ- 
ma ra.

Na vi são do pro fes sor Ar nal do Mau er berg Ju ni or, do
Ins ti tu to de Ci ên cia Po lí ti ca da Uni ver si da de de Bra sí lia
(UnB), as elei ções das Me sas Di re to ras do Con gres so se- 
rão de ter mi nan tes pa ra in flu en ci ar as ali an ças fu tu ras.
“Se o Li ra ga nhar, Bol so na ro po de avan çar com su as
pau tas con ser va do ras e ter um ca pi tal pa ra apre sen tar
ao seu elei tor. No ca so do can di da to do Maia, a pau ta da
Câ ma ra vai fluir con for me a von ta de da Ca sa, e is so po- 
de não aju dar o go ver no”, ex pli ca.

Na es tei ra das mo vi men ta ções de Maia, Bol so na ro
mar cou, pa ra o pri mei ro tri mes tre des te ano, a de fi ni ção
de um par ti do pa ra se abri gar e co me çar a de se nhar a
can di da tu ra à re e lei ção. De pois de dei xar o PSL, o che fe
do Exe cu ti vo ten tou cri ar o Ali an ça pe lo Bra sil, mas a le- 
gen da ain da não saiu do pa pel. Por is so, ele de ve se fi li ar
a uma si gla já exis ten te.

Con for me ava li a ção de pes so as pró xi mas ao pre si- 
den te, a fal ta de um par ti do aca bou pre ju di can do os
can di da tos bol so na ris tas nas elei ções mu ni ci pais do
ano pas sa do. Sem o Ali an ça, es ses pos tu lan tes aca ba- 
ram pul ve ri za dos em ou tras si glas, e por is so, não ti ve- 
ram o de sem pe nho es pe ra do.

No ra dar de Bol so na ro es tá o PTB, co man da do por
Ro ber to Jef fers son; o Re pu bli ca nos, que já con ta com a

fi li a ção de dois fi lhos do pre si den te — o se na dor Flá vio
Bol so na ro (RJ) e o ve re a dor Car los Bol so na ro (RJ) —; e o
PP, res pon sá vel por li de rar o Cen trão no Con gres so. Ca- 
so Arthur Li ra ven ça a dis pu ta pe lo co man do da Câ ma- 
ra, o PP ga nha mais pe so na de ci são de fi li a ção do che fe
do Exe cu ti vo. O par ti do foi um dos que mais cres ce ram
nas elei ções mu ni ci pais, tor nan do-se a se gun da si gla
em nú me ro de pre fei tos (685) e ve re a do res (6.346) — só
in fe ri or ao MDB, com 784 e 7.335, res pec ti va men te —, o
que ga ran ti ria pa lan que pa ra Bol so na ro em di ver sas re- 
giões do país.

Pre si den te na ci o nal do PP, o se na dor Ci ro No guei ra
(PI) afir ma que a si gla se ria uni fi ca da no pro je to de re e- 
lei ção do co man dan te do Pla nal to. “Eu já ma ni fes tei o
con vi te e se ria uma hon ra ter Bol so na ro no nos so par ti- 
do. Pra ti ca men te 99% do PP têm iden ti fi ca ção com o
pre si den te, en tão, se is so ocor rer, uni fi ca ria a le gen da
no pro je to de re e lei ção em 2022”, ad mi te.

Co mo par te da es quer da es tá fler tan do com as ali an- 
ças de Maia, si glas co mo PT e PSol vão bus car, nes te ano,
uma de mar ca ção de ter ri tó rio mai or na opo si ção. En- 
quan to o par ti do do ex-pre si den te Luiz Iná cio Lu la da
Sil va vê o seu ca pi tal po lí ti co ruir pe la fal ta de no vas li- 
de ran ças, o PSol ten ta dar mus cu la tu ra pa ra Gui lher me
Bou los (SP) am pli ar o ca pi tal po lí ti co ob ti do com a ex- 
pres si va vo ta ção que te ve nas elei ções pa ra a Pre fei tu ra
de São Pau lo — no pri mei ro tur no, re ce beu qua se 1,1
mi lhão de vo tos; no se gun do, 2,1 mi lhões.

Pa ra Mar ce lo Se ni se, es pe ci a lis ta em mar ke ting po lí- 
ti co e di gi tal, a es tra té gia de an te ci pa ção do ce ná rio po- 
lí ti co es tá se dan do, jus ta men te, pe la fal ta de no vos lí de- 
res e pe lo ama du re ci men to do elei tor. “A elei ção mu ni ci- 
pal foi um es pe lho do que po de rá ocor rer em 2022. Nas
pró xi mas elei ções, o can di da to não po de rá ser ape nas
an tiPT ou an ti Bol so na ro, pois o elei tor não vai acei tar is- 
so. En tão, é pre ci so cons truir o am bi en te elei to ral des de
já”, des ta ca.

En quan to no mes tra di ci o nais vão ga nhan do es pa ço
com os acor dos, o ex-mi nis tro da Jus ti ça Ser gio Mo ro
per de ca pi tal. O ex-juiz ga nhou pro je ção na ci o nal após
jul gar os pro ces sos da La va-Ja to, mas dei xou o go ver no
acu san do Bol so na ro de ten tar in ter fe rir na Po lí cia Fe de- 
ral e vem per den do fô le go nos úl ti mos me ses.

Atu al men te, Mo ro é des car ta do tan to pe la es quer da,
li de ra da pe lo PT, quan to por par te da di rei ta, de Bol so- 
na ro. O ex-mi nis tro tam bém não tem pe ne tra ção no

gru po li de ra do por Ro dri go Maia.
Pa ra Ar nal do Mau er berg, ape sar de ter ga nha do po- 

pu la ri da de, Mo ro sem pre foi um can di da to in viá vel pe la
fal ta de ar ti cu la ção po lí ti ca. “Ele sur fou nu ma po pu la ri- 
da de que já pas sou. Eu o ve jo co mo um can di da to in viá- 
vel pa ra o Exe cu ti vo; tal vez, te nha chan ces pa ra uma va- 
ga no Se na do. Ele não tem as ha bi li da des po lí ti cas ne- 
ces sá ri as pa ra cons truir uma can di da tu ra à Pre si dên- 
cia”, ava lia.

No fim do ano pas sa do, veio à to na ar ti cu la ções pa ra
uma even tu al cha pa for ma da pe lo ex-mi nis tro da Jus ti- 
ça Ser gio Mo ro e pe lo apre sen ta dor Lu ci a no Huck. Num
en con tro em Cu ri ti ba, os dois te ri am da do lar ga da pa ra
a cor ri da ao Pla nal to. 

O co mu ni ca dor apa re ce co mo

prin ci pal op ção pa ra vi ce em uma

cha pa, em ra zão do po der de

in fluên cia e do ní vel de

en ga ja men to po lí ti co que vem

ga nhan do des de 2018, quan do

pen sou em se lan çar à Pre si dên cia.

A in ten ção de Mo ro é cri ar uma al ter na ti va de cen tro
ao pre si den te Jair Bol so na ro, re pre sen tan te da di rei ta, e
à es quer da, con du zi da pe lo ex-pre si den te Luiz Iná cio
Lu la da Sil va e seus apoi a do res. Com as ne go ci a ções,
Huck che gou a al mo çar com o pre si den te da Câ ma ra,
Ro dri go Maia (DEM-RJ). O de pu ta do se ria uma pe ça-
cha ve pa ra am pli ar a ar ti cu la ção e con se guir apoio no
Con gres so e nos es ta dos. An tes do en con tro, po rém,
Maia de cla rou que a chan ce “é ze ro” de dar res pal do a
uma even tu al cha pa que te nha Mo ro.

“Não pos so apoi ar uma cha pa in te gra da por al guém
de ex tre ma di rei ta”, jus ti fi cou, em en tre vis ta à Fo lha de
S. Pau lo. As in for ma ções da vam con ta, ain da, de que o
ex-juiz da La va-Ja to tam bém se ar ti cu la com ou tros pos- 
sí veis apoi a do res, co mo Luiz Hen ri que Man det ta
(DEM), ex-mi nis tro da Saú de, e com o go ver na dor de
São Pau lo, João Do ria (PSDB).

São Luís, terça-feira, 5 de janeiro de 2021

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

RAI MUN DO BOR GES

Re for ma ad mi nis tra ti va

PREFEITURA DE SAO LUÍS

Braide começa a fazer
reforma administrativa

D
u ran te qua se du as ho ras, na
ma nhã de on tem (4), O pre- 
fei to de São Luís, Edu ar do
Brai de, de ba teu com a im- 

pren sa lo cal as mu dan ças na es tru tu- 
ra ad mi nis tra ti va, com a cri a ção de
ór gãos, for ta le ci men to de ou tros e ex- 
tin ção de um ter cei ro gru po, que as
con si de ra dis pen sá veis à sua ges tão.
Vai ex tin guir a Se cre ta ria de Ar ti cu la- 
ção Par la men tar, ór gão “in vi sí vel” na
Pre fei tu ra e cri ar a Se cre ta ria de Apoio
aos Por ta do res de De fi ci ên ci as, as sim
co mo a sub pre fei tu ra da Zo na Ru ral,
es ta uma pro mes sa de cam pa nha.

O pre fei to tam bém anun ci ou mu- 
dan ças fis cais pa ra fo men tar a eco no- 
mia e ali vi ar a pres são so bre as em pre- 
sas no que diz res pei to ao pa ga men to
de ta xa de al va rá. A lei atu al isen ta
ape nas as fir mas que têm fa tu ra men- 
to até R$ 177 mil men sais, fai xa em- 
pre sa ri al que ele pre ten de am pli ar pa- 
ra va lo res mais ele va dos no fa tu ra- 
men to. Com is so, as em pre sas fi cam
li vres da bu ro cra cia e do pa ga men to,
po den do in ves tir até na ge ra ção de
no vos em pre gos du ran te a pan de mia.
“A pan de mia trou xe uma sé rie de di fi- 
cul da des, prin ci pal men te econô mi ca.
Por is so, va mos au men tar o nú me ro
de em pre sas com di rei to ao al va rá de
fun ci o na men to. Ho je, o li mi te de fa- 
tu ra men to é de R$ 177 mil, e ago ra se- 
rá mai or”, afir mou o pre fei to. Brai de
tam bém dis se que irá des bu ro cra ti zar
es te sis te ma pa ra que as em pre sas
que têm di rei to te nham aces so a es te
be ne fí cio, já que ho je mui tas em pre- 

sas que po dem ser be ne fi ci a das não
são.

Por en quan to, o pre fei to anun ci ou
a ex tin ção de uma se cre ta ria e a cri a- 
ção de ou tra, além da cri a ção de uma
sub pre fei tu ra. “En ca mi nha rei a men- 
sa gem à Câ ma ra cri an do a se cre ta ria
de pes soa com de fi ci ên cia. Não cri a- 
rei ne nhum car go. Es sa se cre ta ria vi rá
da ex tin ção da se cre ta ria mu ni ci pal
de re la ções par la men ta res. Es ta no va
se cre ta ria di a lo gar com as ou tras”,
pon tu ou.

Tam bém foi anun ci a da a cri a ção da
sub pre fei tu ra da zo na ru ral. O pre fei- 
to dis se que ela se rá cri a da por lei e
não por de cre to co mo fo ram cri a da a
ou tra sub pre fei tu ra do Cen tro his tó ri- 
co que exis te mas nin guém sa be o que
ela faz. Ela não se rá ex tin ta, mas a no- 
va ges tão pre ten de dar-lhe es tru tu ra e
apoio fi nan cei ro pa ra que o ór gão
cum pra com su as fun ções, que o cen- 
tro his tó ri co é uma de su as pri o ri da- 
des.  No dia se guin te à pos se, sá ba do
pas sa do, o pre fei to foi de sur pre sa aos
hos pi tais de emer gên ci as de São Luís:
So cor rão I e So cor rão II, es te na Ci da- 
de Ope rá ria. Pô de ver pa ci en tes nos
cor re do res, pes so as que pas sam até
mais de um mês em si tu a ção de in ter- 
na ção, quan do po de ri am sair mais rá- 
pi do de os hos pi tais dis pu ses sem dos
mei os ne ces sá ri os. Ele con ver sou
tam bém com mé di cos e pe diu à Se- 
cre ta ria de Saú de um re la tó rio apon- 
tan do os pro ble mas e as so lu ções pa ra
re du zir o tem po de in ter na ção e me- 
lho ria das con di ções fí si cas dos dois
pron tos so cor ros.

So bre o pro gra ma mu ni ci pal de Va-
ci na ção, Brai de dis se que exis te uma
equi pe téc ni ca de es pe ci a lis tas, que
tra ba lha já na fi na li za ção da par te
exe cu ti va e lo gís ti ca. Eles se ofe re ce- 
ram pa ra aju dar ela bo rar o pla no, que
es tá ho je na de pen dên cia do Pla no
Na ci o nal de Va ci na ção do go ver no fe- 
de ral. Brai de an te ci pou que as es co- 
las, os ter mi nais de in te gra ção shop- 
pings e ou tras lo cais se rão uti li za dos
pa ra va ci nar a po pu la ção.

So bre as obras do pre fei to Edi val do
Jú ni or, as que fal ta ram ser con cluí das,
que são pou cas, ele vai ter mi nar. O
pro gra ma São Luís em Obras foi exe- 
cu ta do por Edi val do com re cur sos de
dois em prés ti mos: um na Cai xa
Econô mi ca, que o di nhei ro foi to do
gas to e ou tro do Ban co do Bra sil que
so brou pou co. “Mas os dé bi tos, a pre- 
fei tu ra vai ter que pa gar”. Pa ra man ter
a in te gri da de das pra ças cons truí das
no fim da ges tão pas sa da, Brai de dis se
que vai usar a Guar da Mu ni ci pal e cri- 
ar co mi tês des sas pra ças nos bair ros,
com os mo ra do res, que eles cui dem
da pre ser va ção.

Ou tra mu dan ça e a re or ga ni za ção
da se cre ta ria de pro je tos es pe ci ais.
Ago ra, ela se rá de ino va ção, sus ten ta-
bi li da de e pro je tos es pe ci ais. Ou tra
re es tru tu ra ção é da Fun da ção mu ni- 
ci pal do pa trimô nio his tó ri co. Se gun- 
do o pre fei to, ela te rá mui to mais pro- 
ta go nis mo. “A Fun da ção te ve um pa- 
pel mui to pas si vo nos úl ti mos anos.
Ela se rá em po de ra da pra dar mui to
mais res pos ta”, afir mou.

O pre fei to dis se que es sa se ma na
de ve anun ci ar os no mes das pas tas
que ain da fal ta.

MUDANÇAS

Brandão assume interinamente o governo
O vi ce-go ver na dor Car los Bran dão

as su me in te ri na men te o go ver no nes- 
ta ter ça-fei ra (5) e fi ca rá no co man do
do Es ta do até o dia 15, pe río do em que
Flá vio Di no fi ca rá afas ta do do car go
pa ra des can so. Bran dão cum pri rá
uma ex ten sa agen da de inau gu ra ções
de obras no in te ri or do Ma ra nhão. Co- 
mo go ver na dor em exer cí cio, Bran dão
da rá pos se na pró xi ma se gun da-fei ra
(11) aos no vos se cre tá ri os de Ru bens
Jú ni or (Se cap), Már cio Jerry (Se cid) e
Ro dri go La go (Agri cul tu ra Fa mi li ar)
acon te ce rá anun ci a dos pe lo go ver na- 
dor Flá vio Di no, no úl ti mo dia 30 de
de zem bro.

Os de pu ta dos Ru bens Jú ni or e
Már cio Jerry, am bos do PC doB, se li- 
cen ci a rão dos man da tos e dei xa rão
su as ca dei ras pa ra os su plen te Gas tão
Vi ei ra e Eli za beth Gon ça lo pa ra dar
no va men te su as con tri bui ções, pois
in te gra ram a equi pe em ou tras oca- 
siões. Ru bens co mo se cre tá rio da Se- 
cid e Jerry da Se cap.

Ru bens foi can di da to a pre fei to de
São Luís, fi cou na quar ta co lo ca ção
com qua se 11% dos vo tos vá li dos e tão
lo go saiu o re sul ta do do plei to no pri- 
mei ro tur no foi con vi da do pe lo go ver- 
na dor Flá vio Di no pa ra re tor nar ao
go ver no e acei tou o con vi te pa ra co- 
man dar a Se cre ta ria de Co mu ni ca ção
e Ar ti cu la ção Po lí ti ca.

Már cio Jerry in te grou o pri mei ro
es ca lão do go ver no no pri mei ro man- 
da to co mo se cre tá rio da Se cap, se ele- 
geu de pu ta do fe de ral em 2018 e ago ra
es tá re tor nan do pa ra dar no va con tri- 
bui ção, des te vez co mo se cre tá rio de
Ci da des. Já Ro dri go La go te rá ago ra a
mis são de co man dar a Agri cul tu ra Fa- 
mi li ar, ter cei ra fun ção que ocu pa rá no
go ver no.

 

Três no vos de pu ta dos

as su mem man da to

de fi ni ti vo

 
Três no vos par la men ta res que as- 

su mem a ti tu la ri da de dos man da tos
por con ta das elei ções mu ni ci pais fo- 
ram em pos sa dos na ma nhã de on tem
(04) du ran te a pri mei ra ses são so le ne
de 2021, que foi co man da da pe lo de- 
pu ta do Othe li no Ne to (PC doB), pre si- 
den te da As sem bleia Le gis la ti va do
Ma ra nhão.

Fo ram em pos sa dos os su plen tes
So cor ro Wa quim (MDB), no lu gar do
de pu ta do Ri go Te les (PL), elei to pre- 
fei to na ci da de de Bar ra do Cor da; Be- 
tel Go mes (PRTB), que ocu pa rá a va ga
de Fe li pe dos Pneus (Re pu bli ca nos),
elei to em San ta Inês; e Fá bio Bra ga
(So li da ri e da de), que fi cou na va ga de
Fer nan do Pes soa (So li da ri e da de),
elei to pre fei to em Tun tum.

A de pu ta da Be tel Go mes dis se que
o mo men to é mui to sig ni fi ca ti vo não
só pa ra ela, co mo pa ra to dos que acre- 
di tam no seu pro je to po lí ti co. “Pa ra
mim, é um mo men to ím par. Es tou
mui to fe liz por po der re pre sen tar o
meu po vo, de Bu ri ti cu pu e re gião, e de
to do o Ma ra nhão. Fa rei tu do pa ra dar
o meu me lhor em de fe sa dos ma ra- 

nhen ses”, afir mou.
Fá bio Bra ga fez um agra de ci men to

es pe ci al ao ex-ti tu lar da ca dei ra, Fer-
nan do Pes soa, pre fei to elei to da ci da- 
de de Tun tum, de quem o par la men-
tar as su me a va ga. Bra ga apro vei tou a
opor tu ni da de e res sal tou que a pri o ri- 
da de no mo men to tem de ser a ge ra- 
ção de em pre go e o em pre en de do ris- 
mo, que es tão es tag na dos por con ta
das inú me ras pa ra li sa ções de cor ren- 
tes da pan de mia. “Nós de ve mos cha-
mar a aten ção des ta Ca sa, das pre fei- 
tu ras e do Go ver no do Es ta do pa ra es- 
sa ne ces si da de. Que ro, tam bém, di zer
que pre ci sa mos, ca da vez mais, dis cu- 
tir po lí ti cas pú bli cas mais efi ca zes e
que be ne fi ci em a po pu la ção ma ra-
nhen se”, fi na li zou.

Já a de pu ta da So cor ro Wa quim fa- 
lou so bre a sa tis fa ção em po der con- 
tri buir pa ra o de sen vol vi men to do
Ma ra nhão por meio do seu man da to.
“A ale gria mai or é po der aju dar pro a ti- 
va men te e dis cu tir as gran des ques-
tões que en vol vem po lí ti cas pú bli cas
so ci ais, a eco no mia e o de sen vol vi- 
men to do nos so Es ta do. Re tor no com
mui to âni mo ao Le gis la ti vo, jun tan do
a mi nha ex pe ri ên cia e o meu le ga do
po lí ti co pa ra tra ba lhar tam bém pe las
mu lhe res”, com ple tou.

So cor ro Wa quim e Fá bio Bra ga são
ve te ra nos no Ple ná rio da As sem bleia
Le gis la ti va. Am bos exer ce ram man- 
da tos em le gis la tu ras an te ri o res e, re- 
cen te men te, na con di ção de su plen- 
tes, es ti ve ram in te ri na men te no exer- 
cí cio de man da to por con ta do pe di do
de li cen ça dos res pec ti vos ti tu la res.

Já a su plen te do PRTB, Be tel Go- 
mes, as su me o man da to pe la pri mei ra
vez, pas san do a com por a ban ca da fe- 
mi ni na no Ple ná rio da As sem bleia Le- 
gis la ti va, ao la do das de pu ta das Ana
do Gás (PC doB); An dreia Re zen de
(DEM); Clei de Cou ti nho (PDT); Da ni- 
el la Te ma (DEM); De ti nha (PR); Drª
Thai za (PP); He le na Du ai li be (So li da- 
ri e da de); e Mi cal Da mas ce no (PTB).

1
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Apoio à pro du ção

Mais téc ni cos

Par ce ri as

“A va ci na es tá a ca mi nho”

Me xi da na ban ca da (1)

Me xi da na ban ca da (2)

Um bom co me ço
No pri mei ro en con tro com a im pren sa de São Luís, o pre fei to

Edu ar do Brai de foi ob je ti vo, se gu ro e de mons trou co nhe cer em
de ta lhes os pro ble mas da ca pi tal ma ra nhen se que ele as su miu no
dia pri mei ro. 

Foi seu pri mei ro dia útil de tra ba lho, ele pre fe riu per der a ma- 
nhã fa lan do com os jor na lis tas, sem dú vi da, va lo ri zan do os mei os
de co mu ni ca ção co mo fer ra men tas de in dis pen sá veis na re la ção
do ges tor com a po pu la ção. Brai de tão lo go as su miu o car go foi, de
sur pre sa até pa ra a Se cre ta ria de Saú de, vi si tar os hos pi tais So cor- 
rão I, no Cen tro de São Luís, e So cor rão 2, na ci da de ope rá ria. Per- 
cor rer to das as de pen dên ci as dos dois hos pi tais de emer gên cia,
on de co nhe ceu as de fi ci ên ci as. Con ver sou com mé di cos e pa ci- 
en tes e pe diu re la tó rio in di can do o que po de ser fei to pa ra me lhor
os ser vi ços.

É a úni ca vez na his tó ria re cen te de São Luís que o pre fei to co- 
me ça sua pri mei ra se ma na de tra ba lho abrin do um ca nal de co- 
mu ni ca ção com a ci da de pe las mí di as e re pa ran do o se tor mais
sen sí vel na ci da de, que são os hos pi tais de ur gên cia. É si nal de res- 
pei to e va lo ri za ção do pa pel da im pren sa, sus ten tá cu lo da li ber- 
da de de mo crá ti ca, e da clas se mé di ca. Ele des ta cou sua de ter mi- 
na ção de en fren tar a ques tão da pan de mia em du as fren tes: me- 
lho ria do aten di men to na re de de saú de e co lo car em prá ti ca um
pla no mu ni ci pal de va ci na ção, já em fa se de de fi ni ção por uma
equi pe de es pe ci a lis tas, que se ofe re ceu pa ra aju da-lo, na par te
mais im por tan te de com ba te ao co ro na ví rus: a va ci na ção.

Ao mes mo tem po, Edu ar do Brai de (Po de mos) já au to ri zou a
Se cre ta ria da Fa zen da a am pli ar a fai xa de em pre sas isen tas do pa- 
ga men to de Al va rá, al te ran do o va lor do fa tu ra men to dos atu ais
R$ 177 mil men sais pa ra ou tro mais ele va do, em es tu do na Sem- 
faz. Com is so, ele am plia o nu me ro de isen ção, ofe re cen do com- 
pen sa ção às ati vi da des econô mi cas que so fre ram pre juí zos du- 
ran te a pan de mia do co ro na ví rus. Com es sa fol ga no pa ga men to
de al va rá, as em pre sas evi tam de mi tir tra ba lha do res e ain da po- 
de rão ge rar mais em pre gos.

Ou tro pon to fo ca do pe lo pre fei to é eli mi nar os en tra ves bu ro- 
crá ti cos pa ra que es sas pes so as ju rí di cas te nham aces so ao di rei- 
to. Ain da so bre a re for ma ad mi nis tra ti va, Brai de vai ex tin guir a
des ne ces sá ria Se cre ta ria de Re la ções Po lí ti cas e re es tru tu rar vá ri- 
as se cre ta ri as e ór gãos da ad mi nis tra ção mu ni ci pal. O ob je ti vo é
tor nar São Luís uma ci da de sus ten tá vel, in te li gen te e in clu si va.
Por is so ele vai cri ar a Se cre ta ria de apoio aos por ta do res de de fi ci- 
ên ci as. O pre fei to dis se ain da que já en vi ou à Câ ma ra Mu ni ci pal
pro je to que cria a sub pre fei tu ra da zo na ru ral, uma pro mes sa de
cam pa nha, e de ve de fi nir o no me do sub pre fei to es ta se ma na,
mas de pois de ou vir as re pre sen ta ções des sas áre as.

Ao anun ci ar a sub pre fei tu ra da Zo na ru ral, o pre fei to Edu ar do
Brai de não vai ex tin guir a ou tra que já exis te pa ra cui dar do cen tro
his tó ri co. A di fe ren ça é que es ta te rá o apoio e se rá co bra da pa ra
cum prir su as fun ções – até en tão um ór gão “in vi sí vel” na pre fei tu- 
ra.

Fal tam seis se cre ta ri as ain da sem no mes in di ca dos. Mas Brai- 
de foi elei to por uma co li ga ção de se tes par ti dos e vá ri os apoi a do- 
res de 2º tur no. Por tan to ele vai ter que ade quar a ges tão, tam bém,
às exi gên ci as po lí ti cas, já que os téc ni cos es tão do mi nan do.

Na re la ção com o go ver na dor Flá vio Di no (PC doB), Brai de dis- 
se que des de a cam pa nha já vi nha pro me ten do go ver nar São Luís
bus can do par ce ri as com o go ver no es ta du al. Ago ra, no car go, pre- 
pa ra um con jun to de ações que pre ten de exe cu tá-las me di an te
par ce ri as com o Es ta do.

 

Do pre si den te Jair Bol so na ro no Twit ter, anun ci an do a va ci na
emer gen ci al con tra a co vid-19, após cer ti fi ca ção da An vi sa.

 
Com o man da to já no des pe nha dei ro do pe núl ti mo ano,

o go ver na dor Flá vio Di no de ci diu não le van tar uma
pa lha so bre a dis pu ta da pre si dên cia da Fe de ra ção dos

Mu ni cí pi os do Es ta do do Ma ra nhão (Fa mem). Sua pos- 
tu ra é de ple na neu tra li da de.

 
Po rém, não é es ta a po si ção do vi ce-go ver na dor Car los

Bran dão e dos se cre tá ri os Mar ce lo Ta va res (Ca sa Ci vil)
e Ro dri go La go (Agri cul tu ra Fa mi li ar). Eles agem em

fa vor do pre fei to de Ca xi as, Fá bio Gen til, uma li de ran- 
ça re gi o nal. Gen til é do Re pu bli ca nos, par ti do de Bran dão.

 
On tem o pre si den te da As sem bleia Le gis la ti va, de pu ta- 

do Othe li no Ne to deu pos se aos no vos de pu ta dos efe- 
ti va dos na Ca sa: Fá bio Bra ga e So cor ro Wa quim. Ele

as su mem as va gas de Ri go Te les, pre fei to de Bar ra do
Cor da, e de Fe li pe dos Pneus, de San ta Inês.

Flá vio Di no me xeu no se cre ta ri a do pa ra aco mo dar sua ba se
po lí ti ca na Câ ma ra dos De pu ta dos e dá mai or con sis tên cia a ma- 
qui na go ver na men tal nos pró xi mos dois anos. Trou xe de vol ta ao
go ver no os de pu ta dos Ru bens Jú ni or e Már cio Jerry.

Com a mu dan ça, os su plen tes de de pu ta do fe de ral vol tam à
Câ ma ra: Gas tão Vi ei ra e Eli za beth Gon ça lo. Tam bém o pre fei to
Edu ar do Brai de re nun ci ou ao man da to na Câ ma ra e efe ti vou na
ca dei ra, o su plen te Jo si val do JP, de Im pe ra triz.

São Luís, terça-feira, 5 de janeiro de 2021
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JOÃO BA TIS TA ERI CEI RA
É só cio ma jo ri tá rio de João Ba tis ta Eri -
cei ra Ad vo ga dos As so ci a dos

AU BE COS TA
Ceo Spar ta Cor po ra te So lu ti ons

A Receita de 2021

Pa ra res pei ta dos eco no mis tas, o
ano de 2020 es te ve sob a égi de de
Keynes, o eco no mis ta que mais in flu- 
en ci ou os go ver nos oci den tais no sé- 
cu lo pas sa do, ao con trá rio dos seus
an te ces so res na ma cro e co no mia, en- 
ten dia que os mer ca dos não ti nham
for ça au to re gu la tó ria, de pen di am da
in ter ven ção do Es ta do, co mo pra ti cou
o pre si den te nor te-ame ri ca no Ro o se- 
velt du ran te a Se gun da Guer ra Mun- 
di al. Ao con trá rio de Mar ga reth That- 
cher, na In gla ter ra, que se ins pi rou em
Mil ton Fri ed man, e em ou tros eco no- 
mis tas li be rais pa ra ope rar as re for- 
mas de pri va ti za ção.

Pa re cia que no no vo go ver no fe de- 
ral bra si lei ro pre va le ce ria o pen sa- 
men to ne o li be ral, re pre sen ta do pe lo
Mi nis tro da Eco no mia, no en tan to, a
pan de mia al te rou os pla nos, obri gou
o go ver no a ado tar o au xí lio emer gen- 
ci al, co mo for ma de ati var a eco no- 
mia. Es tra té gia kei ne si a na, sem ela, os
re sul ta dos do de sem pe nho econô mi- 
co te ri am si do bem pi o res.

As es co las do pen sa men to econô- 
mi co uni ver sais di gla di am-se pa ra
apre sen ta rem a me lhor fór mu la à
con du ção da boa ad mi nis tra ção dos
paí ses. Apren de mos na ve lha Fa cul- 
da de de Di rei to do Ma ra nhão, no pri- 
mei ro ano de in tro du ção à dis ci pli na,
mi nis tra da por Fer nan do Per di gão, fi- 
lho de Do min gos, um dos fun da do res
da ins ti tui ção, que to da eco no mia é
po lí ti ca, e as sim sen do, não é uma ci- 
ên cia exa ta, co mo cons ta va do Ma nu- 
al ado ta do, de au to ria do eco no mis ta
fran cês Hen ri Guit ton. Um li vro com o
to que car te si a no dos fran ce ses.

Nem os clás si cos, nem

os ne o li be rais da Es co la

de Chi ca go de

Fri ed man, nem os

in ter ven ci o nis tas

kei ne si a nos, têm a

fór mu la má gi ca ca paz

de trans for mar as

re a li da des e as su as

con jun tu ras.

 A mis tu ra de por ções às ve zes se
tor na con ve ni en te pa ra o en fren ta- 
men to de si tu a ções co mo a da pan de- 
mia, que aba lou os ei xos das eco no- 
mi as na ci o nais, e por efei to, a da in- 
ter na ci o nal. Há al gu ma re cei ta a ser
apli ca da em 2021? In fe liz men te não.
Ten ta ti vas de acer tos e er ros pros se- 
gui rão co mo sem pre ocor re. Al gu mas
su ges tões par tem de lí de res re li gi o sos
de di ver sas cren ças, des ta can do-se a
do Pa pa Fran cis co, ins pi ra das nos
prin cí pi os da ca ri da de cris tã. A exem- 
plo do per dão das dí vi das dos po bres,
tan to en tre os paí ses quan to en tre as
pes so as.

 A am pli a ção da so li da ri e da de en- 
tre os po vos e os in di ví du os. Par ti cu- 
lar men te na apli ca ção da va ci na de
imu ni za ção do co ro na ví rus, os paí ses
ri cos de vem pro ver os po bres pa ra
que to dos in dis tin ta men te te nham
aces so aos seus re sul ta dos. São prá ti- 
cas ne ces sá ri as a hu ma ni da de que

pre ci sa de pro fun da re no va ção éti ca,
em que pa la vras co mo igual da de, so- 
li da ri e da de en tre os se res hu ma nos
atin jam o sig ni fi ca do efe ti vo.

Con fli tos en tre os ho mens pre ci- 
sam ser tra ta dos com a vi são do diá lo- 
go, bus can do os con sen sos. As igre jas
têm es trei tas re la ções com a éti ca.
Elas se reu ni ram após a Se gun da
Gran de Guer ra Mun di al, em 1948, e
fun da ram o Con se lho Mun di al das
Igre jas, se di a do em Ge ne bra na Suí ça,
em tor no de pla ta for mas co muns, en- 
tre elas, a dos Di rei tos Hu ma nos. A
cri a ção deu-se após a tra gé dia da Se- 
gun da Guer ra Mun di al e os re sul ta dos
de pre juí zos hu ma nos de to dos os gê- 
ne ros.

A Igre ja Ca tó li ca, após o pon ti fi ca- 
do de João XXI II, e da en cí cli ca Ma ter
et Ma gis tra, de 1961, tem per cor ri do o
ca mi nho do ecu me nis mo ado ta do
tam bém por ou tras de no mi na ções re- 
li gi o sas. Fa tor po si ti vo pa ra o en con-
tro de pon tos con sen su ais con ver gen- 
tes a uma no va éti ca. O Pa pa Fran cis-
co, na en cí cli ca Fra tel li Tut ti, des te
ano, re for ça os ar gu men tos de que a
fra ter ni da de é o meio pa ra atin gir o
diá lo go, tor nan do pos sí vel a re a li za- 
ção da Jus ti ça.

O Mun do con tem po râ neo se tor-
nou uno e di ver so ao mes mo tem po,
per mi tin do pe lo en ten di men to pos sí- 
vel, o im pres cin dí vel res pei to o res- 
pei to às di fe ren ças, em qual quer cir- 
cuns tân cia e par te do pla ne ta. Uma
das mai o res con quis tas da ci vi li za ção
oci den tal, sem som bra de dú vi da, é a
se pa ra ção en tre re li gião e Es ta do. É o
re co nhe ci men to de que es sa bus ca
não per ten ce ao Es ta do, e sim, às pes- 
so as. Tra ta-se de va lor éti co. Nes sa vi- 
são, não há re cei ta pron ta.

2021: um ano melhor.

Se uma pa la vra pu des se

re su mir 2020, eu di ria

“de sa fio”. Pou cas ve zes

na his tó ria, a

hu ma ni da de

ex pe ri men tou

mo men tos tão

par ti cu la res.

Ti ve mos que nos mo vi men tar jun- 
to a uma pan de mia e uma cri se
econô mi ca mun di al. So ma-se a is to,
no ca so bra si lei ro, as ques tões que
vão do cres ci men to econô mi co à eco- 
lo gia, das di fi cul da des ge o po lí ti cas às
de man das da so ci e da de. Trans ver sal- 
men te, a se gu ran ça de to dos e em to- 

dos os sen ti dos tra ça seu ân gu lo que
per pas sa à es ta pro ble má ti ca.

Com mui ta de ter mi na ção, es tu do,
fo co, pro fis si o na lis mo e cri a ti vi da de,
a Spar ta Co po ra te So lu ti ons sou be
rein ven tar-se e ade quar a sua ex per ti- 
se à ne ces si da de do mer ca do ofe re- 
cen do seus pro du tos ab so lu ta men te
ajus ta dos a um mun do que ja mais se- 
rá o mes mo. Pa ra is so, vi são his tó ri ca
dos mo vi men tos mun di ais, pers pec ti- 
vas de ten dên ci as econô mi cas, po lí ti- 
cas den tro do uni ver so sus ten tá vel e
de de man da mer ca do ló gi ca for ma- 
ram nos so ar ca bou ço de ações.

Es tes ca mi nhos que abri mos ti ve- 
ram a fun ção de tor nar a vi da dos nos- 
sos cli en tes sem so bres sal tos e sur- 
pre sas de sa gra dá veis. Por meio do
nos so com pro mis so pro fis si o nal e éti- 
co ven ce mos es tes de sa fi os.

Mas, a vi da se gue.

Ain da mais pre pa ra da, a Spar ta Co- 
pr po ra te So lu ti ons vis lum bra um
2021menos tri bu la do. Is to por que no
pa ta mar glo bal con quis tas ab so lu ta- 
men te ino va do ras da ci ên cia apon- 
tam pa ra a trans for ma ção do ser hu- 
ma no exe cu tor de ta re fas em pes soa

es tra té gi ca. Em ou tras pa la vras, aque- 
le que ape nas faz, pas sa fa zer pen san- 
do, re fle tin do me din do e ava li an do
cri ti ca men te o seu fa zer.

Os mo vi men tos de to da Eu ro pa,
Ásia, Amé ri cas dão o tom des ta mar- 
cha que trans for ma a pes soa em uni- 
da de co le ti va e par ti ci pan te ati va do
pro ces so de cons tru ção da his tó ria
hu ma na.

2021 abre su as por tas

pa ra re ce ber aqui lo que

te mos de me lhor: nos sa

ca pa ci da de de

rein ven ção e

de ter mi na ção.

Os ho ri zon tes hu ma nos úni ca fo-
ram fá ceis de ser al can ça dos, dis to sa- 
be mos. Con tu do, ja mais ti ve ram co-
mo em pe ci lho a im pos si bi li da de de
efe ti var so nhos.

CAR LOS NI NA
Ad vo ga do

Um pa trimô nio
mo ral

O de sem bar ga dor Jor ge Ra chid Mu ba rack Ma luf,
mem bro do Tri bu nal de Jus ti ça do Es ta do do Ma ra nhão,
em re cen te ma ni fes ta ção so bre D. Eni de Mo rei ra Li ma
Jor ge, sin te ti zou: “Acho Tia Eni de um pa trimô nio mo ral
de nos so Es ta do”.
Com cer te za tu do o mais que foi ou se rá di to cons ti tui rá
ape nas o subs tra to dos fun da men tos só li dos des sa con- 
clu são. E o tra ta men to ca ri nho so dis pen sa do pe lo emi- 
nen te de sem bar ga dor é a con fir ma ção do res pei to e do
afe to que ela des per ta. Sem per der a fir me za da mu lher
que ao lon go de mais de 50 anos é, por sua ação e de ter- 
mi na ção, a ex pres são da lu ta con tra o cân cer no Ma ra- 
nhão.
Mas va le a pe na lem brar aos que a co nhe cem e in for mar
aos que não sa bem o quan to tem si do im por tan te o tra- 
ba lho de D. Eni de nes sa mis são, des de 1966, quan do as- 
su miu a di re ção da Re de Fe mi ni na de Com ba te ao Cân- 
cer. Em se gui da, seu ma ri do, An to nio Di no, que foi vi ce-
go ver na dor e go ver na dor do Es ta do, as su miu a pre si- 
dên cia da Li ga Ma ra nhen se de Com ba te ao Cân cer, a
con vi te do en tão go ver na dor Pe dro Nei va de San ta na. A
par ce ria do ca sal es ten deu-se a es sa ár dua lu ta.
Com o fa le ci men to de Antô nio Di no, em 1976, ape sar de
fra gi li za da pe la per da do ma ri do, re a giu e, unin do a Li ga
Ma ra nhen se de Com ba te ao Cân cer com a Re de Fe mi ni- 
na de Com ba te ao Cân cer, cri ou, em de zem bro de 1976,
a Fun da ção An to nio Di no (fun da ca o an to ni o di- 
no.org.br), que, des de en tão, as su miu a lu ta do ca sal e a
am pli ou, cri an do mei os pa ra dar as sis tên cia, tam bém,
às pes so as ca ren tes que pre ci sa vam de um lo cal de
apoio pa ra con ti nu ar o tra ta men to ou acom pa nhar seus
fa mi li a res aco me ti dos des sa atroz en fer mi da de.
São, por tan to, 54 anos de com ba te ao cân cer, num tra- 
ba lho diu tur no, en fren tan do e su pe ran do di fi cul da des,
mas aten den do, ali vi an do o so fri men to, tra tan do, re cu- 
pe ran do e dan do es pe ran ças a mi lha res de pes so as ao
lon go de to dos es ses anos.
Nas ci da em Co li nas em 4 de ja nei ro de 1928, D. Eni de,
no na ge ná ria, ali men ta-se de sua de di ca ção à cau sa que
abra çou há mais de meio sé cu lo, com lu ci dez, en ri que- 
ci da pe la ex pe ri ên cia acu mu la da, pe los em ba tes que te- 
ve de en fren tar, as sim co mo pe lo apoio que re ce beu em
mo men tos di fí ceis de so bre vi vên cia e ma nu ten ção da
Fun da ção, con tra in clu si ve con du tas mo vi das a in te res- 
ses po lí ti cos vi ci a dos.
O ca rá ter, a dig ni da de e a de ter mi na ção de D. Eni de,
con tu do, nun ca fo ram se quer aba la dos e ela con ti nu ou
fir me, tra zen do, até nos sos di as, a Fun da ção Antô nio Di- 
no cum prin do a sua fi na li da de, ho je, com in can sá vel
apoio do ne to Antô nio Di no Ta va res, seu vi ce-pre si den- 
te.
Pa ra um mun do que só vê o que lhe mos tra a mí dia e as
re des so ci ais, fi ca sem pre mais di fí cil sa ber-se quem re- 
al men te con tri bui pa ra me lho rar a vi da das pes so as.
Ela, den tro das li mi ta ções das cir cuns tân ci as, con ti nua
em pres tan do seu con tri bu to à Fun da ção que cri ou e
que pres ta um ines ti má vel ser vi ço aos por ta do res de
cân cer.
Po de ría mos man dar-lhe ro sas ou um be lo pre sen te pes- 
so al. Ela, con tu do, que mui tas ve zes foi vis ta em pe dá gi- 
os nos re tor nos da ci da de ou em vi si tas em bus ca de au- 
xí lio pa ra a Fun da ção, cer ta men te di ria, se lhe fos se per- 
gun ta do, que pre fe ri ria que fos sem con ver ti dos em do a- 
ção pa ra a Fun da ção.
Com seu jei to tran qui lo, se re no, po rém, sor ri rá sem pre e
agra de ce rá. Se ti ver a chan ce, rei vin di ca rá al go pa ra a
Fun da ção, pois é atra vés de la que cum pre a sua mis são,
ini ci al men te com par ti lha da com a mes ma de di ca ção de
Antô nio Di no.
Co mo dis se o emi nen te De sem bar ga dor Jor ge Ra chid,
D. Eni de é um pa trimô nio mo ral de nos so Es ta do. Ain da
que re dun dan te, ape nas acres cen ta ria: um exem plo de
hu ma ni da de, na ple ni tu de do que po de ha ver de mais
sau dá vel e hon ro so no ca rá ter do ser hu ma no.
Es ta é a sin ge la ho me na gem que gos ta ria de pres tar-lhe
na pas sa gem de seu ani ver sá rio, não só pa ra be ni zan do-
a por mais um ano de vi da, mas ma ni fes tan do-lhe a es- 
pe ran ça de que con ti nu a rá li de ran do es se com ba te, do
qual a se nho ra é a ex pres são da lu ta e o sím bo lo da per- 
sis tên cia vi to ri o sa.

São Luís, terça-feira, 5 de janeiro de 2021
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O que são es sas va ri an tes?

Mais trans mis sí veis?

Mais pe ri go sas?

Afe tam a efi cá cia das va ci nas?

Co mo en fren tar as va ri an tes?

An vi sa ori en ta la bo ra tó ri os pa ra de tec ção
de no va va ri an te de co vid-19

Con sul ta

Vírus

Entenda  sobre as duas 
variantes da covid-19

O
sur gi men to no Rei no Uni do e na Áfri ca do Sul
de di fe ren tes va ri an tes do ví rus SARS-CoV-2
pre o cu pa a co mu ni da de in ter na ci o nal já que,
se gun do os pri mei ros da dos, são mais con ta- 

gi o sas.

To dos os ví rus so frem mu ta ções, ou se ja, se mo di fi- 
cam quan do se re pli cam.

O SARS-CoV-2 já so freu inú me ras va ri a ções des de sua
apa ri ção, mas ge ral men te sem con sequên ci as. No en- 
tan to, al gu mas mu ta ções po dem fa vo re cer sua so bre vi- 
vên cia, por exem plo, se al can ça rem um con tá gio mai or.

A va ri an te B.1.1.7, cha ma da ago ra VOC 202012/01, foi
de tec ta da em no vem bro no Rei no Uni do, após se de sen- 
vol ver “pro va vel men te” em se tem bro no su des te da In- 
gla ter ra, se gun do o Im pe ri al Col le ge de Lon dres.

De pois de se pro pa gar ra pi da men te nes se país, a va ri- 
an te foi de tec ta da em ou tras de ze nas de paí ses, dos Es- 
ta dos Uni dos à Co reia do Sul, pas san do pe la Ín dia, Fran- 
ça e Di na mar ca.

A mai o ria dos ca sos fo ram im por ta dos do Rei no Uni- 
do, mas al guns não têm ne nhu ma re la ção com pro va da
com es se país, co mo é o ca so da Di na mar ca, com 86 pa- 
ci en tes iden ti fi ca dos.

A va ri an te 501.V2, ago ra pre do mi nan te na Áfri ca do
Sul, foi de tec ta da por lá em ou tu bro e lo ca li za da em ou- 
tros paí ses co mo Rei no Uni do e Fran ça.

Se gun do os es pe ci a lis tas, o nú me ro de ca sos de am- 
bas as va ri an tes es tá su bes ti ma do no mo men to.

As du as apre sen tam vá ri as

mu ta ções das quais uma, a N501Y,

afe ta a pro teí na “spi ke” do

co ro na ví rus, uma pon ta que ser ve

pa ra se pren der ao re cep tor ACE2

das cé lu las hu ma nas e pe ne trá-las.

Es ta mu ta ção au men ta as ca pa ci da des de ade são do
ví rus ao re cep tor ACE2. Em bo ra “não exis ta ne nhu ma
re la ção cla ra men te es ta be le ci da en tre a ade são ao ACE2
e uma mai or trans mis são, é pos sí vel que exis ta”, de
acor do com o Cen tro Eu ro peu de Pre ven ção e Con tro le
de Do en ças (ECDC).

Vá ri os es tu dos ci en tí fi cos, ba se a dos prin ci pal men te
em aná li ses de mo de los e ain da não ava li a dos por ou- 
tros es pe ci a lis tas de acor do com o pro to co lo ci en tí fi co,
con clu em que a va ri an te bri tâ ni ca é mui to mais trans- 

mis sí vel, o que con fir ma a ava li a ção ini ci al do gru po de
pes qui sa do res NERV TAG, que as ses so ra o go ver no bri- 
tâ ni co e que es ti mou a di fe ren ça en tre +50% e +70%.

Des ta ma nei ra, se gun do os cál cu los da Lon don Scho- 
ol of Hygiene and Tro pi cal Me di ci ne (LSHTM), a va ri an- 
te bri tâ ni ca se ria en tre 50-74% mais con ta gi o sa. Pa ra o
Im pe ri al Col le ge de Lon dres, que ana li sou mi lha res de
ge no mas do ví rus SARS-CoV-2, a ca pa ci da de de con tá- 
gio é en tre 50-75% mai or e a ta xa de re pro du ção (R) é de
en tre 0,4 e 0,7 mai or que o ví rus ha bi tu al.

As con clu sões pre li mi na res so bre a va ri an te sul-afri- 
ca na tam bém mos tram uma mai or trans mis são, mas há
me nos da dos dis po ní veis.

Na au sên cia de re sul ta dos con clu si vos, al guns es pe- 
ci a lis tas se mos tram cau te lo sos.

“Te mos que ser pru den tes. A in ci dên cia é uma com- 
bi na ção de fa to res que le va em con ta as ca rac te rís ti cas
do ví rus, mas tam bém as me di das de pre ven ção e de
con tro le apli ca das” pa ra com ba ter a co vid-19, in di ca à
AFP Bru no Coig nard, di re tor de do en ças in fec ci o sas da
agên cia de saú de fran ce sa San té Pu bli que Fran ce.

“Ne nhu ma in for ma ção dis po ní vel in di ca que as in- 
fec ções des sas ce pas se jam mais gra ves”, diz o ECDC.
Mas o ris co “é al to em ter mos de hos pi ta li za ções e mor- 
tes”.

Além dis so, “um mai or con tá gio equi va le even tu al- 
men te a uma in ci dên cia mui to mais for te e, por tan to, a
uma pres são mais sig ni fi ca ti va so bre o sis te ma de saú- 
de, mes mo que a le ta li da de (das va ri an tes) se ja a mes- 
ma”, se gun do Coig nard.

Uma va ri an te do SARS-CoV-2 que fos se “50% mais
trans mis sí vel re pre sen ta ria um pro ble ma mai or que
uma va ri an te 50% mais mor tal”, dis se no Twit ter o epi- 
de mi o lo gis ta bri tâ ni co Adam Ku chars ki, com ba se em
uma evi dên cia es ta tís ti ca: com uma ta xa de re pro du ção
de 1,1, uma ta xa de mor ta li da de de 0,8% e 10.000 pes so- 
as in fec ta das, em um mês ha ve ria 129 mor tes. Mas se a
ta xa de con tá gio au men tas se pa ra 50%, o nú me ro de
mor tos au men ta ria pa ra 978.

Por ou tro la do, os pri mei ros es tu dos da va ri an te bri- 
tâ ni ca su ge rem que ela é mais con ta gi o sa do que a ce pa
ha bi tu al en tre os jo vens com me nos de 20 anos, le van- 
tan do a ques tão do fe cha men to de es co las.

O es tu do da LSHTM es ti ma, por tan to, que as me di das
to ma das em no vem bro du ran te o con fi na men to no Rei- 
no Uni do não se ri am efi ca zes pa ra con tro lar a epi de mia,
a “me nos que es co las, fa cul da des e uni ver si da des tam- 
bém fos sem fe cha das”.

“Por en quan to, não pos suí mos in for ma ções su fi ci en- 
tes pa ra di zer” que es sas va ri an tes re pre sen tam “um ris- 
co pa ra a efi cá cia das va ci nas”, es ti ma o ECDC.

No en tan to, com os da dos dis po ní veis, “os es pe ci a lis- 
tas acre di tam que as va ci nas atu ais se rão efi ca zes con tra

es sas ce pas”, de cla rou na quar ta-fei ra Henry Wal ke, do
Cen tro de Pre ven ção e Com ba te às Do en ças dos Es ta dos
Uni dos.

O la bo ra tó rio ale mão Bi oN Te ch, cri a dor jun to com a
Pfi zer da pri mei ra va ci na con tra a co vid-19 au to ri za da
no mun do, ga ran tiu que, ca so ne ces sá rio, po de ria for- 
ne cer um no vo pro du to em “seis se ma nas” pa ra res pon- 
der a uma mu ta ção.

Co mo não é pos sí vel evi tar a pro pa ga ção des sas va ri- 
an tes, o ob je ti vo é “atra sá-las” ao má xi mo, se gun do
Coig nard.

O ECDC re co men da aos paí ses afe ta dos que to mem
me di das se me lhan tes às do iní cio da pan de mia, co mo a
li mi ta ção de vi a gens e os tes tes em pes so as pro ce den tes
de áre as de ris co. Pe de tam bém o con tro le da in ci dên cia
des sas va ri an tes, mul ti pli can do o se quen ci a men to dos
ví rus.

Al guns tes tes PCR tam bém po dem apon tar a pre sen- 
ça da va ri an te bri tâ ni ca pa ra se guir pos te ri or men te ao
se quen ci a men to da amos tra, de acor do com o epi de mi- 
o lo gis ta Ar naud Fon ta net, mem bro do con se lho ci en tí- 
fi co que as ses so ra o go ver no fran cês.

In di vi du al men te, “de ve mos ser ain da mais ri go ro sos
com as me di das de pre ven ção”, aler ta o dou tor Wal ke,
em alu são à hi gi e ne das mãos, uso de más ca ras, en tre
ou tras ati tu des.

A Agên cia Na ci o nal de Vi gi lân cia Sa ni tá ria (An vi sa)
pu bli cou ho je (1º) no ta téc ni ca com in for ma ções so bre
o im pac to da va ri an te do no vo co ro na ví rus iden ti fi ca da
no Rei no Uni do.

A no ta re co men da que os la bo ra tó ri os fi quem aten tos
às in for ma ções das ins tru ções de uso de pro du tos exis- 
ten tes pa ra a de tec ção de co vid-19 e ado tem me di das
que fa vo re çam o di ag nós ti co, co mo a uti li za ção de pro- 
du tos vol ta dos a di fe ren tes al vos vi rais.

Ain da de acor do com o do cu men to, a mai o ria dos en- 
sai os mo le cu la res do ti po PCR (re a ção de ca deia de po li- 
me ra se) re gu la ri za dos no Bra sil uti li zam mais de um al- 
vo, o que re du zi ria o im pac to ao di ag nós ti co.

A no ta po de ser li da na ín te gra no si te da agên cia.

A agên cia in for mou ain da que dis po ni bi li za, des de
abril de 2020, um pai nel pa ra con sul ta da fi la de pro du- 
tos pa ra di ag nós ti co in vi tro pa ra de tec ção da co vid-19.

Nes sa fer ra men ta, é pos sí vel en con trar in for ma ções
so bre a quan ti da de de pe di dos de fe ri dos, in de fe ri dos,
em aná li se, aguar dan do o cer ti fi ca do de bo as prá ti cas
de fa bri ca ção (CBPF), co mo in for ma ções es pe cí fi cas so- 
bre os pro du tos.

A con sul ta aos al vos dos pro du tos re gu la ri za dos nes ta
An vi sa tam bém es tá dis po ní vel no por tal da agên cia.

São Luís, terça-feira, 5 de janeiro de 2021

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

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

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 se-
gunda-feira (4), a Assembleia Legislativa do 
Maranhão aumentou a sua bancada femini-

na 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 fe-
minina 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), Hele-
na Duailibe (Solidariedade) e Mical Damasceno (PTB).

Durante a posse das duas parlamentares e de Fábio 
Braga (Solidariedade), que também passou da condição 
de suplente a titular, o presidente da Assembleia Legisla-
tiva, deputado Othelino Neto (PCdoB), destacou a impor-
tância do aumento da representatividade das mulheres 
no Parlamento Estadual maranhense. “É um momento 
marcante, que reforça a bancada feminina. Se compara-
da com a nacional, a média no Maranhão está acima dos 
outros estados”, ressaltou.

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

Mesa Diretora

Outro ponto relevante que confirma a força da presen-
ça 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 
Tema (4ª Secretária).

De acordo com Othelino, a expressiva representati-
vidade de mulheres na Mesa Diretora da Assembleia do 
Maranhão também é algo que não existe em outro esta-
do do Brasil. “Concretamente, isso significa que a mulher, 
no Legislativo maranhense, vem ocupando um lugar de 
destaque”, afirmou.

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 pro-
cesso para produzir urânio enriquecido a 20% 
na central subterrânea de Fordo, sua princi-
pal 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 unilate-

ral dos Estados Unidos do acordo e da retomada das san-
ções 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 gran-
de 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 (For-
do)”, situado 180 quilômetros ao sul de Teerã, afirmou o 
porta-voz do governo, Ali Rabiei, citado no site da tele-
visão 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 infor-
mou a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) 
sobre sua vontade de produzir urânio enriquecido a 20%, 
o nível anterior à assinatura do acordo internacional as-
sinado 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 ali-
mentar de urânio já enriquecido a 4,1% seis cascatas de 
centríguas (...) com o objetivo de aumentar para 20%”, dis-
se o órgão da ONU em uma declaração transmitida à AFP.

De acordo com o último relatório disponível da agên-
cia 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 armazenamen-
to de ao menos “120 kg ao ano de urânio enriquecido a 
20%” e “acabar” com as inspeções da AIEA sobre as ati-
vidades nucleares iranianas. 

O governo do presidente Rohani se declarou contrá-
rio 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 ne-
gociações entro o Irã e os cinco membros permanentes 
do Conselho de Segurança da ONU (Reino Unido, Chi-
na, França, Rússia, Estados Unidos), além da Alemanha.

“Sérias consequências”

A União Europeia (UE) advertiu que o início do en-
riquecimento de urânio a 20% constituiria um “desvio 
considerável” dos compromissos assumidos por Teerã 
no acordo de 2015.

“Não é preciso dramatizar. O programa nuclear con-
tinua sendo totalmente transparente e verificável. Deve-
mos nos concentrar na maneira de restabelecer a aplica-
ção global do acordo”, afirmou por sua vez o embaixador 
russo na AIEA, Mijaíl Ulyanov.

Peter Stano, um porta-voz da UE, disse que as auto-
ridades europeias esperam uma posição formal da AIEA 
antes de definir eventuais medidas.

Stano afirmou que, se o enriquecimento a 20% for con-
firmado, o gesto terá “sérias implicações para a não pro-
liferação 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 me-
dida “não pode ser explicada de nenhuma outra manei-
ra, exceto como a realização contínua de sua intenção de 
desenvolver um programa nuclear militar”.

“Israel não permitirá que o Irã fabrique armas nucle-
ares”, completou.

Considerado o único país com armas nucleares no 
Oriente Médio, Israel acusa o Irã de tentar criar o pró-
prio 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 ban-
deira sul-coreana nas águas do Golfo, onde navios ame-
ricanos estão mobilizados. A Coreia do Sul exigiu a libe-
ração do navio.

Diante do que apresentou como “ameaças” iranianas, 
o Pentágono afirmou que decidiu finalmente deixar o por-
ta-aviões “USS Nimitz” no Golfo.

Os eventos acontecem a duas semanas do fim do man-
dato de Donald Trump, que exerceu uma campanha de 
“pressão máxima contra o Irã”, aumentando as tensões 
entre ambas as partes com sabotagens, ataques e captu-
ras de navios e drones no Golfo.

Com a posse do presidente eleito Joe Biden, muitos 
apostam em uma situação que permita o resgate do acor-
do nuclear.
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Ci clo vi a gens
Be ne fí ci os da bi ci cle ta
• » Ema gre ce
• » Me lho ra o tô nus mus cu lar
• » Pro por ci o na bem-es tar
• » Com ba te de pres são, an si e da de e es tres se
• » Au men ta o fô le go
• » Me lho ra a re sis tên cia fí si ca e mus cu lar
• » Não pre ju di ca as ar ti cu la ções por ser de bai xo im -
pac to
• » Re duz o co les te rol
• » Con tro la a pres são ar te ri al
• » Me lho ra a co or de na ção mo to ra
• » Au xi lia na re cu pe ra ção de le sões ós se as e ar tri te
• » Con tro la a gli ce mia no san gue e aju da a pre ve nir e
con tro lar o di a be tes
• » Eli mi na to xi nas do cor po
• » Me lho ra a cir cu la ção san guí nea
• » Re ju ve nes ce
• » Eco no mi za di nhei ro
• » Aju da a cri ar re la ci o na men tos
• » Pre vi ne más con di ções de saú de men tal
• » Au men ta a es ta mi na, a ca pa ci da de de uma pes soa

re sis tir por um lon go pe río do de ati vi da de, sem se can -
sar, e ain da pe dir mais

Exer cí cio sem im pac to

Trei na men to

Ciclismo

Pedaladas de
saúde e amizade

P
ra ti car o ci clis mo faz bem pa ra a saú de, fí si ca e
psi co ló gi ca. Pa ra quem po de dis por de tem po
pa ra as pe da la das, os be ne fí ci os são in con tá- 
veis.

Não é à toa que os adep tos da bi ci cle ta au men tam a
ca da dia. E es sa é uma ati vi da de que agre ga, pro mo ve a
tro ca e a ami za de.

Os gru pos de pe dal aca bam se tor nan do gran des fa- 
mí li as, em um mo vi men to de bem-es tar, sa tis fa ção e fe- 
li ci da de. Ex plo rar no vos ca mi nhos, es tar em sin to nia
com a na tu re za, per ce ber a pró pria ca pa ci da de de su pe- 
ra ção e en ca rar os de sa fi os com sa be do ria são al guns
dos en si na men tos da ma gre la.

A ad vo ga da Da ni el le Del ga do, de 49 anos, lem bra da
bi ci cle ta com um ces ti nho on de le va va qui tu tes pa ra pi- 
que ni ques com a ir mã, quan do vi vi am em Pe dro Le o- 
pol do.

Foi di ag nos ti ca da com cân cer de pân cre as em 2013, e
sub me ti da a três ci rur gi as, em 2013, 2015 e 2018. Sem- 
pre pra ti cou ati vi da des fí si cas, mas pre ci sou in ter rom- 
per por or dem mé di ca, no pri mei ro mo men to.

Mais tar de, quan do o mé di co a li be rou pa ra o es por te,
em 2017, um ami go lhe apre sen tou a bi ci cle ta di zen do
que ia gos tar. Pe da lou al gu mas ve zes, mas de pois dei xou
de la do.

Quan do re sol veu ven der a bi ci cle ta, o fun ci o ná rio da
lo ja on de pre ten dia re pas sá-la ques ti o nou a de ci são.
“Eu dis se que não ti nha com pa nhia pa ra pe da lar, e foi aí
que ele me apre sen tou o gru po de pe dal da Ju li a ne. Foi
pai xão à pri mei ra vis ta”, lem bra.

A mu dan ça de há bi tos foi uma trans for ma ção ins tan- 
tâ nea. Ela acor da mais ce do, ago ra pre fe re o dia à noi te,
se ali men ta me lhor, o cor po es tá sem pre em mo vi men to
– a vi da es tá mais sau dá vel de ma nei ra ge ral. “A bi ci cle ta
te le va pa ra lu ga res on de ne nhum ou tro es por te po de ria
te le var.”

O em pre sá rio Wolf gang Pa lha Mon tes, de 61, ter mi- 
nou há pou co mais de um mês um tra ta men to de cân cer
de prós ta ta. Es tá cu ra do. Adep to na bi ci cle ta, que faz
par te de sua vi da mais in ten sa men te há 10 anos, não pa- 
rou de pe da lar, mes mo com a do en ça.

Es ta va obe so, se den tá rio, quan do co me çou a an dar
de bi ke na Ave ni da dos An dra das, e te ve a opor tu ni da de
de co nhe cer ou tros ci clis tas. Mar ca vam de sair jun tos e
era um com pro mis so fir me, não po dia fa lhar, era sa gra- 
do. Daí o no me Sa gra do Pe dal, gru po que Wolf cri ou há
no ve anos.

Ho je, o gru po tem en tre 100 e 200 in te gran tes, que se
di vi dem pa ra pe dais no tur nos fi xos em BH e, pe lo me- 
nos uma vez ao mês, pa ra ci clo vi a gens. Às ter ças e quin- 
tas, eles sa em às 20h da Pra ça Flo ri a no Pei xo to, no San ta
Efi gê nia, e per cor rem em mé dia de 25 a 30 quilô me tros,
por cer ca de du as ho ras, den tro da ci da de.

Quan do ocor rem as vi a gens, as dis tân ci as al gu mas
ve zes che gam a 500 quilô me tros per cor ri dos. Com a
pan de mia, a frequên cia de al gu mas pes so as di mi nuiu,
mas mui tas se man têm pre sen tes.

Wolf gos ta de bi ci cle ta des de cri an ça. Por um tem po
fez na ta ção, mas a ro ti na de tra ba lho mui tas ve zes im- 
pos si bi li ta va a ati vi da de. Com a fle xi bi li da de de ho rá rio,
en tre ou tros mo ti vos, vol tou pa ra a ma gre la.

“A bi ke me traz pra zer, além dos be ne fí ci os pa ra a saú- 
de em ge ral. Con ver so com as pes so as, fa ço networ king,
não é um es por te so li tá rio. As pes so as es tão sem pre se
aju dan do. E a dis pu ta é com vo cê mes mo. Vo cê mes mo
se su pe ra, se sen te me lhor, vai au men tan do a per for- 
man ce, sem as co bran ças de fo ra. De brin de, per di 35

qui los”, con ta.
Ch ris ti a na Quady Fir ma to tem 51, é ar tis ta plás ti ca e

pro fes so ra de pin tu ra. Faz par te do Bi ke de Eli te e do Sa- 
gra do Pe dal. Co nhe ceu o pri mei ro gru po por in di ca ção
de uma ami ga, lo go no iní cio da pan de mia.

Con fes sa que, a prin cí pio, fi cou te me ro sa, por ser
mui ta gen te ou pe lo re ceio de não sa ber an dar. Co me- 
çou co mo ini ci an te e ago ra su biu de ní vel. “São pes so as
aco lhe do ras. Fui tão bem ori en ta da, gui a da, que sen ti
se gu ran ça em con ti nu ar”, de cla ra.

Em uma des ci da no Ta qua ril, ela so freu uma que da e
fra tu rou cos te la e es cá pu la. Mas is so não foi mo ti vo pa ra
pa rar, pe lo con trá rio. “O tom bo me fez fi car mais cons ci- 
en te, me fez que rer apri mo rar e do mi nar me lhor a bi ci- 
cle ta. Ago ra, te nho ain da mais in cen ti vo pa ra pe da lar”,
con ti nua.

Ch ris ti a na se di vor ci ou há 1 ano e meio. A bi ci cle ta,
pa ra ela, é um gran de su por te nes se sen ti do. “Além do
as pec to fí si co, tem o so ci al, a tro ca, a sen sa ção de con- 
quis ta, de pen de só de vo cê. É co mo uma ma ti lha. Vo cê
se sen te per ten cen te. É mui to bom, di fí cil des cre ver.
Não tem co mo ex pli car.”

O res tau ra dor Gi va nil do Ce sá rio Sil va de Sou za, de 43,
con ta que co me çou a pe da lar por brin ca dei ra, fa zia pas- 
sei os, mas a di ver são to mou no vas pro por ções há cer ca
de oi to anos. Ele par ti ci pa do Bi ke de Eli te e do Sa gra do
Pe dal, e tam bém sai pa ra pe dais com ami gos, ou tras ve- 
zes so zi nho, além de vi a gens.

“Ami za de, saú de, aven tu ra, adre na li na. A von ta de de
li ber da de”, diz, so bre o que mais lhe en can ta so bre a bi- 
ci cle ta, que co me çou a ex plo rar pri mei ro por cu ri o si da- 
de. “Via mui ta gen te jun ta pe da lan do, fui me apro xi- 
man do, quis ter uma ex pe ri ên cia di fe ren te. É uma ati vi- 
da de gos to sa, tran qui la. Sem pre com aten ção e os equi- 
pa men tos de se gu ran ça em dia.”

A mãe de Gi va nil do lu tou por três anos con tra um
cân cer de ma ma, mas per deu a ba ta lha há se te me ses.
No tem po de cui da do de di ca do a ela, o res tau ra dor pa- 
rou com a bi ci cle ta e ou tras ati vi da des, e só ago ra co me- 
ça a re to mar a vi da co mo era an tes, in cluin do os pe dais.

Ele diz que, com fo co no tra ba lho e com a bi ci cle ta, a
su pe ra ção da mor te da mãe foi mais na tu ral, por as sim
di zer. “Era mui to li ga do à mi nha mãe. Per dê-la me fez
mais frá gil. Se não fos se o tra ba lho e a bi ci cle ta, pro va- 
vel men te te ria en tra do em de pres são. A união de to dos e
a ami za de for ta le ce”, diz.

O or to pe dis ta do Nú cleo de Or to pe dia e Trau ma to lo- 
gia (NOT) Da ni el Oli vei ra ex pli ca que, no as pec to fí si co,
o exer cí cio da bi ci cle ta tra ba lha uma sé rie de mus cu la- 
tu ras, co mo as re giões do abdô men, lom bar, glú teo e
per nas, e sem o in con ve ni en te de al gu mas ati vi da des
co mo, por exem plo, a cor ri da, que mui tas ve zes cau sa
so bre car ga nos jo e lhos. “Por ser um mo vi men to cí cli co,
não tem im pac to, o que é bom prin ci pal men te pa ra
quem tem pro ble mas or to pé di cos, co mo no jo e lho ou
na co lu na”, en si na.

Em ou tro es pec tro, por ser ge ral men te uma ati vi da de
fei ta ao ar li vre, in va ri a vel men te li ga da à na tu re za, tam- 
bém fa vo re ce a men te, re la xa e re duz o es tres se. “São vá- 
ri as ro tas, lo cais de lin das pai sa gens, am bi en tes fa vo rá- 
veis, ain da mais nes se mo men to con tur ba do que es ta- 
mos vi ven do. As pes so as es tão fe cha das em ca sa, e a bi- 
ke é uma vál vu la de es ca pe.” As ati vi da des fí si cas, es pe- 
ci al men te as ae ró bi cas, li be ram en dor fi na, hormô nio
res pon sá vel pe la sen sa ção de pra zer, bem-es tar e re la- 
xa men to.

O or to pe dis ta ob ser va o cres ci men to da pro cu ra pe lo
es por te, com um nú me ro ca da vez mai or de ci clis tas, as
ofi ci nas de ma nu ten ção lo ta das e o mer ca do de ven das
su pe ra que ci do. “Dá pa ra an dar de bi ci cle ta mes mo com
a pan de mia. É em gru po, mas com dis tân cia se gu ra.” O
es pe ci a lis ta ex pli ca que, an tes de ini ci ar com a bi ci cle ta,
é im por tan te pri mei ro fa zer uma ava li a ção car di o ló gi ca
e or to pé di ca, prin ci pal men te quem já tem ques tões car- 
di o vas cu la res, li mi ta ções ou ris cos, ou sen te do res. “É
fun da men tal en ten der quais são es ses pro ble mas pa ra
di re ci o nar a prá ti ca ade qua da do es por te. Tam bém sa- 
ber que o cor po le va tem po pa ra se adap tar e ga nhar
con di ci o na men to. Co me ce sem exa ge ros. Vá ga nhan do
con di ci o na men to e se pre pa ran do pa ra uma ati vi da de
mais in ten sa.” Uma das in di ca ções da bi ci cle ta é nos ca- 
sos de es te no se, um es trei ta men to no ca nal por on de
pas sam os ner vos da co lu na. Quan do o pa ci en te se in cli- 
na pa ra trás, a com pres são pi o ra, re fle tin do em do res
nas per nas, e, em efei to con trá rio, me lho ra na in cli na- 
ção pa ra fren te, jus ta men te a po si ção so bre a bi ci cle ta.
“Is so acon te ce prin ci pal men te com os ido sos. É um pro- 
ces so de ge ne ra ti vo e de des gas te da co lu na, um en ve- 
lhe ci men to mes mo das ar ti cu la ções”, en si na o mé di co.
“Quan do o ido so per de a ca pa ci da de de an dar e pa ra de
se exer ci tar, eu in di co a bi ci cle ta. Re duz a dor e o incô- 
mo do”, acres cen ta. Da ni el Oli vei ra tem ex pe ri ên cia pró- 
pria com ci clis mo. Co me çou aos 15 anos, pa rou por um
pe río do, pas sou pa ra a cor ri da, mas há 18 anos te ve uma
le são na car ti la gem do jo e lho e vol tou a tro car de es por- 
te, no va men te pa ra a bi ci cle ta. “Não pro vo ca dor, não
tem ris co de der ra me nas ar ti cu la ções, for ta le ce gru pos
mus cu la res im por tan tes na per na, é bom pa ra a es ta bi li- 
za ção dos jo e lhos.”

Exis tem gru pos de ci clis mo com pro fes so res e edu ca- 
do res fí si cos, que po dem mon tar pla ni lhas de trei na- 
men to, e são vá ri os ti pos de trei nos: de for ça, re sis tên- 
cia, in ter va la dos, ou tros mais di re ci o na dos pa ra di mi- 
nuir pe so. “O pro fis si o nal vai di re ci o nar o trei no con for- 
me o ob je ti vo in di vi du al”, ori en ta Da ni el. Tu do sem es- 
que cer dos equi pa men tos de pro te ção, já que, por ou tro
la do, é um es por te su jei to a aci den tes: ca pa ce te e lu va,
si na li za do res, se for à noi te e, pa ra quem faz ci clis mo de
aven tu ra, mais ra di cal, jo e lhei ras e co to ve lei ras.

São Luís, terça-feira, 5 de janeiro de 2021
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Mais tocada do ano

Gus ta vo Mi o to ter mi nou o ano com cha ve
de ou ro! De pois de ter en tra do na lis ta da
For bes co mo des ta que mu si cal, a can ção
“Com ou Sem Mim” foi a mais to ca da de
2020 nas rá di os do país, de acor do com o
ran king da Crowley. O ran king se gue com
Gust ta vo Li ma, que em pla cou o se gun do lu-
gar com a mú si ca “A Gen te Fez Amor”, e
Hen ri que e Ju li a no em ter cei ro com “Li ber- 
da de Pro vi só ria”.

Drogas psicoativas

A pan de mia da Co vid-19 con tri buiu pa ra
que as pes so as con su mis sem mais ál co ol e
ca feí na, du as dro gas psi co a ti vas de fá cil
aces so pa ra a po pu la ção, de acor do com o
neu ro ci en tis ta es ta du ni den se Carl Hart. As
subs tân ci as psi co a ti vas agem no sis te ma
ner vo so cen tral e cau sam al te ra ções na fun- 
ção ce re bral que mo di fi cam tem po ra ri a-
men te o hu mor, a cons ci ên cia, o com por ta-
men to e a per cep ção do in di ví duo.

 O vi ce-go ver na dor, Car los Bran -
dão, as su me nes ta ter ça-fei ra o co -
man do do Go ver no do Ma ra nhão. Ele
fi ca rá no car go por cer ca de 20 di as,
en quan to o go ver na dor Flá vio Di no
ti ra li cen ça pa ra al guns di as de fé ri -
as. Lem bran do que em 2022, Car los
Bran dão de ve as su mir o go ver no do
es ta do já que o Go ver na dor Flá vio
Di no de cla rou que pre ten de con cor -
rer às elei ções em 2022. Na fo to, pos -
ta da se ma na pas sa da no seu Ins tra -
gram, Car los Bran dão, ao la do de al -
guns in te gran tes do bum ba-boi do
Ma ra nhão, pro cla ma sua pai xão pe la
cul tu ra do  es ta do. “Vi va o nos so
Bum ba Meu Boi! Que nos sa fes ta
mais em ble má ti ca re tor ne, da me -
lhor for ma pos sí vel, o quan to an tes”,
pos tou o vi ce-go ver na dor.

O pre fei to re e lei to de
Ca xi as, Fá bio Gen til
(Re pu bli ca nos) anun ci -
ou na ma nhã des ta se -
gun da-fei ra, 4, sua
can di da tu ra à pre si -
dên cia da Fa mem, se -
gun do pu bli ca ram al -
guns blogs.
Ele apre sen tou a sua
ex pe ri ên cia exi to sa à
fren te da ges tão do seu
mu ni cí pio co mo uma
pla ta for ma de cam pa -
nha aos pre fei tos, no -
vos e re e lei tos. 

Nes te do min go, 3,
acon te ceu a pri mei ra
edi ção do ano da Fei ri -
nha São Luís re a li za da
no Cen tro His tó ri co. O
pre fei to Edu ar do Brai -
de es te ve na Pra ça Be -
ne di to Lei te e vi si tou
ca da um dos es tan des,
acom pa nha do da pri -
mei ra-da ma do mu ni -
cí pio, Gra zi e la Brai de
do se cre tá rio da SE MA -
PA, Li vi o mar Ma ca trão
(fo to), en tre ou tros as -
ses so res.

Celebs no BBB21

Dia 25 de ja nei ro se rá a es treia do Big Brother
Bra sil 21, e é nor mal que sur jam di ver sas lis tas
apon tan do, prin ci pal men te, quais fa mo sos es-
ta rão na ca sa mais vi gi a da do país. Flá via Pa va- 
nel li, Ney Li ma, Ca mi la de Lu cas, Fiuk, Car la Di- 
az são al guns dos no mes que an dam cir cu lan do
pe la web. Es tes fo ram to dos con fir ma dos pe la
co lu na do jor na lis ta Léo Di as.
Ne go do Bo rel, Po cah, Matheus Maz za fe ra,
Gracyanne Bar bo sa, Ca rol Ma ce do e Ra fa el In- 
fan te tam bém apa re cem em al gu mas es pe cu la- 
ções de lis ta.

Mestrado em Direito

Es tão aber tas as ins cri ções pa ra o pri mei ro
Mes tra do In te rins ti tu ci o nal em Di rei to da Fa- 
cul da de San ta Te re zi nha CEST e Uni ver si da de
Pres bi te ri a na Mac ken zie. Tra ta-se de uma opor- 
tu ni da de iné di ta pa ra gra du a dos em Di rei to in- 
ves ti rem em sua qua li fi ca ção pro fis si o nal sem
sair de São Luís e con tan do com a ex ce lên cia e
tra di ção aca dê mi cas da Uni ver si da de Mac ken- 
zie as so ci a da à qua li da de CEST. O mes tra do se rá
co or de na do pe lo Prof. Dr. Mar co Au ré lio Pin to
Flo rên cio Fi lho, co or de na dor do Mes tra do em
Di rei to – MAC KEN ZIE.

Mais ambulâncias

O Go ver no do Es ta do con tem plou ca pi tal e
ci da des do in te ri or ma ra nhen se com a en tre ga
de am bu lân ci as. Os no vos veí cu los, equi pa dos e
com itens de se gu ran ça pa ra equi pe e pa ci en tes,
vão re for çar o trans por te nas uni da des de saú de.
O pro gra ma de en tre ga de am bu lân ci as é mais
uma ação do Go ver no do Es ta do pa ra in ten si fi- 
car a par ce ria com os mu ni cí pi os. A en tre ga me- 
lho ra o aten di men to tan to em uni da des da re de
es ta du al quan to mu ni ci pal. A so le ni da de de en- 
tre ga, con du zi da pe lo go ver na dor Flá vio Di no,
ocor reu nes ta se gun da, 4, no Pa lá cio do Leões.

Pra curtir

“Ano pas sa do eu
mor ri, mas es se ano
eu não mor ro”. Es se
tre cho da le tra da
mú si ca “Su jei to de
Sor te”, do can tor Bel -
chi or vi ra li zou nas re -
des so ci ais no pri mei -
ro dia de 2021.

O no me do can tor,
mor to em 2017, ocu -
pou o to po dos as -
sun tos mais co men -
ta dos do Twit ter nas
pri mei ras ho ras do
Ano No vo.

O cur so pre pa ra tó rio
do Sesc es tá ofe re -
cen do au las gra tui tas
e de qua li da de que
opor tu ni zam o aper -
fei ço a men to de co -
nhe ci men tos e o al -
can ce da tão so nha da
va ga no en si no su pe -
ri or.

As ins cri ções pa ra
2021 ini ci a ram nes ta
se gun da-fei ra, 4, e
se guem até 22 de ja -
nei ro no for ma to on-
li ne.

A La tam lan çou 48
ho ras de pro mo ção,
vá li da até 11h59 de
quar ta-fei ra, 5, vá li da
pa ra des ti nos na ci o -
nais co mo São Pau lo,
Vi tó ria, Join vil le e
Sal va dor, além de pa -
co tes de vi a gem La -
tam Tra vel com des ti -
no à Flo ri a nó po lis e
Foz do Igua çu.

Se gun do a com pa -
nhia, há ain da ofer tas
pa ra des ti nos in ter -
na ci o nais co mo Bo -
go tá, Car ta ge na e
San An drés, que po -
dem ser ad qui ri dos
até 14 de ja nei ro de
2021.

São Luís, terça-feira, 5 de janeiro de 2021

Vice-prefeita e secretária Municipal de Educação, 
Esmênia Miranda, se reúne com servidores da Semed

A vice-prefeita e secretária Muni-
cipal de Educação, Esmênia Miran-
da, se reuniu com os servidores da 
Secretaria Municipal de Educação 
(Semed) nesta segunda-feira (4). A 
secretária tratou de alguns dos te-
mas prioritários para a área neste 
início da nova gestão como: a manu-
tenção do ensino remoto, medidas 
para garantir o acesso de todos os 
alunos ao conteúdo on-line, a rea-
lização de um diagnóstico da situ-
ação 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 se-
cretaria 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 pande-
mia. Também faremos as inter-
venções necessárias na rede físi-
ca de ensino”, afirmou.

Esmênia Miranda também con-
firmou que serão necessárias in-
tervenções para adequar toda a 
rede escolar municipal. Segundo a 
secretária Municipal de Educação, 
a previsão é que a partir de agos-
to seja adotado o modelo híbrido 
na rede de ensino municipal. Até 
lá será feita uma força-tarefa, em 
parceria com a Secretaria Muni-
cipal de Obras e Serviços Públi-
cos (Semosp).

“Uma equipe multiprofissional 
formada por engenheiros, arquite-

tos e outros profissionais percor-
rerá todas as 252 escolas da rede 
para avaliar que unidades preci-
sam 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 corri-
gir 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 crian-
ças 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
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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

SAU LO DU AI LI BE
Com in for ma ções do FNCP

Pre juí zos da eco no mia do
cri me

Mu ni cí pi os mais afe ta dos

Di fe ren ça de pre ço é de ter -
mi nan te

Apre en são no dia 31

CONTRABANDO NO MARANHÃO

79% do cigarro
consumido é ilegal

M
ais de 4.100 mil car tei ras
de ci gar ros fo ram apre en- 
di das na se ma na pas sa da.

Os ci gar ros são con tra- 
ban de a dos do Su ri na me e en tra ram
em São Luís pe lo Por to do Ca fé, na lo- 
ca li da de São Braz dos Ma ca cos, na ci- 
da de Olím pi ca, re gião me tro po li ta na
da ca pi tal ma ra nhen se.

O que cha ma a aten ção é que fi cou
co mum es sas apre en sões no Ma ra- 
nhão.

A re por ta gem de O Im par ci al re ce- 
beu nú me ros do Fó rum Na ci o nal
Con tra a Pi ra ta ria e Ile ga li da de
(FNCP) on de mos tra que o con tra- 
ban do de ci gar ros no Ma ra nhão che- 
ga a 79%, em 2019.

De acor do com os da dos da pes qui- 
sa Ibo pe, 79% dos ci gar ros con su mi- 

dos no Ma ra nhão em 2019 são de ori- 
gem ile gal.

No es ta do, as prin ci pais mar cas do
con tra ban do são as pa ra guai as Eight
e Gift e a co re a na Pi ne.

Em to da a re gião nor des te, cer ca de
520 mi lhões de ma ços de ci gar ros ile- 
gais são co mer ci a li za dos.

O pre juí zo pa ra o go ver no do Ma ra- 
nhão foi de R$ 164 mi lhões em im pos- 
tos em 2019, que po de ri am ser re ver ti- 
dos em be ne fí ci os pa ra a po pu la ção,
por exem plo, pa ra a cons tru ção de
apro xi ma da men te 1.670 ca sas po pu- 
la res ou 283 uni da des bá si cas de saú- 
de.

Por ou tro la do, o cri me or ga ni za do
– que co man da o con tra ban do – mo- 
vi men tou cer ca de R$ 160 mi lhões no
ano pas sa do.

Além da ca pi tal São Luís, al guns
dos mu ni cí pi os mais afe ta dos pe lo
con tra ban do de ci gar ros são Tu ri lân- 
dia, Ser ra no do Ma ra nhão, Gui ma- 
rães, San to Ama ro do Ma ra nhão e
Pau li no Ne ves.

O pre ço bai xo do pro du to ile gal é o
prin ci pal atra ti vo pa ra que os con su-
mi do res mi grem do mer ca do le gal pa-
ra o ile gal. Se gun do o Ibo pe, o pre ço
mé dio do pro du to con tra ban de a do
no Nor des te em 2019, era de R$ 3,49,
já o do pro du to le gal é de R$ 7,14. Pe la
lei bra si lei ra, o pre ço mí ni mo de ven-
da do ci gar ro é de R$ 5.

O ci gar ro no Bra sil é ta xa do em 70%
e no Pa ra guai em 18%. É es sa di fe ren- 
ça que ali men ta a in dús tria do con tra- 
ban do.

72 toneladas de cigarros são destruídos

Em no vem bro de 2020, a Ins pe to ria
da Re cei ta Fe de ral do Por to de São
Luís, com apoio do Fó rum Na ci o nal
de Com ba te à Pi ra ta ria e Ile ga li da de
(FNCP), des truiu de cer ca de 72 to ne- 
la das de ci gar ros  con tra ban de a dos
no Ma ra nhão.

A des trui ção to tal da car ga, ava li a- 
da em R$ 13 mi lhões, foi re a li za da em
du as eta pas: tri tu ra ção e in ci ne ra ção,
com o tem po apro xi ma do de du as se- 
ma nas.

A ação foi re sul ta do de di ver sas
ope ra ções re a li za das no es ta do, pe la
Re cei ta e ór gãos par cei ros (Po lí cia Ro- 
do viá ria Fe de ral, Po lí cia Fe de ral, Po lí- 
cia Ci vil e Po lí cia Mi li tar), con tra o cri- 
me or ga ni za do.

A mai o ria dos ci gar ros é de ori gem
pa ra guaia, en tre tan to, mar cas com
ori gem em ou tros paí ses, co mo as co- 
re a nas, tam bém co me çam a en trar
ile gal men te no país e dis pu tar es sa fa- 
tia do mer ca do ilí ci to.

Em 2020, es te é o se gun do pro ce di- 
men to do ti po re a li za do no Ma ra- 
nhão. No mês de abril do ano pas sa do,
a Re cei ta e o FNCP des truí ram 300 to- 

ne la das de ci gar ros con tra ban de a dos,
ava li a dos em R$ 54 mi lhões.

A des trui ção li be rou es pa ço fí si co
nos de pó si tos da Re cei ta pa ra a in ten- 
si fi ca ção das ações po li ci ais  de  re- 
pres são e com ba te ao con tra ban do.

Du ran te a ma dru ga da da úl ti ma
quin ta-fei ra, 31 de de zem bro, a Po lí- 
cia Mi li tar do Ma ra nhão – PM MA,
atra vés do Ba ta lhão de Ope ra ções Es- 
pe ci ais – BO PE, pren deu 13 pes so as
sus pei tas de con tra ban de ar car ga ile- 
gal de ci gar ro.

De acor do com a po lí cia, o ma te ri al
é pro ve ni en te do Su ri na me e foi apre- 
en di do na re gião de São Brás dos Ma- 
ca cos, no bair ro da Ci da de Olím pi ca.
Se gun do a Po lí cia, 4.150 mil cai xas de
ci gar ro fo ram apre en di das na ação,
que foi re a li za da pró xi mo ao Por to do
Ca fé.

A abor da gem foi fei ta após guar ni- 
ções da PM avis ta rem uma em bar ca- 
ção com mo vi men ta ção sus pei ta.
Além do ci gar ro ile gal apre en di do,
três car re ga do res de fu zil com trin ta

mu ni ções in tac tas, um ce lu lar e um
ta blet tam bém fo ram en con tra dos
com o ban do. Ou tros dois ca mi nhões
car re ga dos com o ma te ri al tam bém
es ta vam en vol vi dos.

Após as pri sões e apre en sões, os
sus pei tos fo ram con du zi dos pa ra a
Su pe rin ten dên cia de Po lí cia Fe de ral
pa ra os pro ce di men tos le gais.

• Praia Pon ta d’Areia – Em fren te ao Cen tro de Aten di -
men to ao Ba nhis ta na Pra ça do Sol
• Praia de São Mar cos – Em fren te Pra ça do Pes ca dor,
pró xi mo a Bar ra ca do Chef I
• Praia de São Mar cos – Em fren te ao Pos to Guar da Vi -
das – Bom bei ros
• Praia de São Mar cos – Em fren te ao pré dio ver de com o
He li por to
• Praia de São Mar cos – Em fren te à Ban ca de Jor nal da
Pra ça de ali men ta ção da Li to râ nea
• Praia do Ca lhau – Em fren te à Es ta ção Ele va tó ria de
Es go to 2.2 (E.E.E 2.2) da CA E MA e Cír cu lo Mi li tar
• Praia do Olho-d’Água – Em fren te à des ci da da rua São
Ge ral do
• Praia do Olho-d’Água – Á di rei ta da Ele va tó ria Ie man já
II
• Praia do Olho-d’Água – Em fren te à ca sa com pi râ mi -
des no te to, an tes da fa lé sia

TURU

Kombi pega fogo em
posto de combustível

O VEÍCULO FOI EMPURRADO PARA FORA DO POSTO

Na ma nhã de on tem, se gun da-fei ra (4), uma VW
Kom bi pe gou fo go den tro de um pos to de com bus tí veis,
lo ca li za do na Ave ni da São Luís Rei de Fran ça, no Tu ru,
re gião me tro po li ta na de São Luís.

Em um ví deo que cir cu lou nas re des so ci ais,os fun ci- 
o ná ri os do pos to ain da usa ram o ex tin tor de in cên dio,
mas não te ve efei to por con ta do fo go ter to ma do o veí- 
cu lo.

Mes mo com o veí cu lo em cha mas, al gu mas pes so as
em pur ra ram a Kom bi pa ra a pis ta e qua se cau sou um
uma tra gé dia ain da mai or. O veí cu lo ain da co li diu com
ou tro car ro quan do des cia do pos to. A Kom bi pa rou ao
ba ter con tra um mu ro. Uma equi pe do Cor po de Bom- 
bei ros foi ao lo cal pa ra de be lar as cha mas, mas o veí cu lo
já ha via si do to tal men te des truí do.

Ain da não se sa be a cau sa do in cên dio.

ORLA MARÍTIMA

Confira as praias
impróprias em São Luís

FORAM ANALISADOS TODOS OS PONTOS DE PRAIAS DA CIDADE

Se gun do o Lau do de Bal ne a bi li da de da Se cre ta ria de
Es ta do do Meio Am bi en te e Re cur sos Na tu rais (Se ma)
di vul ga do, no ve tre chos de prai as em São Luís se en con- 
tram em si tu a ção im pró pria.

Fo ram ana li sa dos to dos os pon tos de prai as da ci da de
(22 ao to tal), de acor do com os da dos do lau do, con si de- 
ran do o tem po en tre os di as 30 de no vem bro e 28 de de- 
zem bro de 2020.

Des sa for ma, con fi ra abai xo os pon tos im pró pri os:

São Luís, terça-feira, 5 de janeiro de 2021

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

PA TRÍ CIA CU NHA

Ope ra ção Na tal/Ano No vo
• 2020

• 2019

• 2018

ESTRADA DO MARANHÃO

8 mortos na Operação
Natal e Ano Novo

N
o úl ti mo dia de 2020, 31, um
aci den te ocor ri do no Km
353 da BR-316/MA, cau sou
a mor te de três pes so as e

dei xou um fe ri do gra ve. O aci den te
en vol veu uma Ford/Ran ger, de pla cas
do mu ni cí pio de Con cei ção do La go-
Açu/MA; uma Hon da/NXR160 Bros
ESdd e uma Hon da/CG150 Fan Es di
de pla ca do mu ni cí pio de Ba ca- 
bal/MA. As ví ti mas fo ram iden ti fi ca- 
das co mo Eli sa Ca ro li ne Sil va Car do- 
so, de 13 anos; Jâ nio dos San tos Nas ci- 
men to, de 40 anos; e Dalvany Me lo de
An dra de, de 25 anos. Edu ar do Vi a na
Li ma, de 21 anos, foi so cor ri do e le va- 
do ao hos pi tal. De acor do com in for- 
ma ções do Cen tro de Co man do e
Con tro le Re gi o nal – C3R, da Po lí cia
Ro do viá ria Fe de ral, nes se dia ocor re- 
ram 3 aci den tes, que além das 3 mor- 
tes, cau sa ram 7 fe ri dos.

Es sas ocor rên ci as fa zem par te do
to tal de 32 aci den tes que re sul ta ram
em 8 mor tes e 54 fe ri dos, en tre os di as
23 de de zem bro de 2020 e 3 de ja nei ro

de 2021, du ran te a me ga ope ra ção Ro- 
do Vi da In te gra da 2020/2021. Em
2018, a mes ma ope ra ção re gis trou 10
óbi tos; e em 2019, 9 pes so as per de ram
a vi da.

A Ope ra ção Na tal, se gun do in for- 
mou a PRF, “te ve re sul ta dos con si de- 
ra dos me lho res que o do ano an te ri or
(2019), quan do acon te ce ram mais
aci den tes nas ro do vi as fe de rais”. Em
2020, no pe río do de 23 a 27 de de zem- 
bro 19 aci den tes que re sul ta ram em 5
óbi tos e 33 fe ri dos. Em 2019 fo ram 20
aci den tes e tam bém 5 óbi tos.

Em 2020, no pe río do de

23 a 27 de de zem bro 19

aci den tes que

re sul ta ram em 5 óbi tos e

33 fe ri do

A Ope ra ção Ano No vo re gis trou 13
aci den tes, 21 fe ri dos e 3 mor tes. “Os
nú me ros mos tram uma con si de rá vel
re du ção no nú me ro de aci den tes, fe ri- 
dos e mor tos, se com pa ra do ao pe río- 
do na ta li no, ge ral men te mais tran qui- 
lo e com me nos ocor rên cia que o Ano
No vo. Quan do a com pa ra ção é fei ta
com o mes mo pe río do do ano an te ri- 
or per ce be-se uma es ta bi li za ção nas
es ta tís ti ca, vez que ocor re ram três
óbi tos nas du as ope ra ções, com re du- 
ção no nú me ro de aci den tes na ope- 
ra ção atu al (13), po rém com au men to

na quan ti da de de fe ri dos (21)”, dis se
Antô nio No ber to, da Po lí cia Ro do viá-
ria Fe de ral.  Den tre os aci den tes re gis-
tra dos es tá o que cau sou a mor te de
Lu zi a ne Sam paio Du tra, de 31 anos,
no dia 26, em Ma tões do Nor te, após
co li são tra sei ra en tre uma ca mi nho- 
ne te e uma mo to ci cle ta. Além des se,
foi re gis tra do um aci den te na MA-230,
en vol ven do um car ro de pas seio e
uma pi ca pe, pró xi mo do po vo a do Vi la
do Ca ju, que fi ca cer ca de 8 km do mu- 
ni cí pio de Ana pu rus.

Na ter ça-fei ra, 29, ocor re ram 4 aci- 
den tes, com 2 mor tos. Um dos óbi tos
foi em Bal sas, no Km 407 da BR 230,
após que da de ocu pan te do veí cu lo
Hon da Pop, o con du tor Eve ral do Sil va
Bar ros mor reu no lo cal.

Se gun do a PRF mais de 10 mil veí- 
cu los dei xa ram a ca pi tal ma ra nhen se
às vés pe ras do úl ti mo dia do ano, um
nú me ro foi três ve zes mai or que a en-
tra da re gis tra da de 3.800 veí cu los. “O
des lo ca men to de veí cu los na en tra da
e saí da de São Luís nes te fi nal de ano
so freu al te ra ção por con ta das no vas
re gras es ta be le ci das em ra zão da pan-
de mia. As fes tas de ré veil lon em São
Luís e a quei ma de fo gos na Li to râ nea
sem pre fo ram atra ti vos com gran de
re fle xo na mo vi men ta ção de en tra da
na BR-135. O can ce la men to dos even-
tos pú bli cos e a proi bi ção de aglo me-
ra ção por con ta do no vo co ro na vi rus
in flu en ci a ram con si de ra vel men te no
flu xo de en tra da e saí da. Nos anos an- 
te ri o res, o mo vi men to es ti ma do era
de dois veí cu los sain do e um en tran do
na Ilha do Ma ra nhão. Nes te ré veil lon
fi cou três por um, apro xi ma da men-
te”, dis se a PRF.

Operação continua com reforço na fiscalização

“Os nú me ros des te fi nal de ano são
bons, po rém re quer que o con du tor
con ti nue sen do pru den te nas ro do vi- 
as evi tan do aci den tes gra ves, evi tan- 
do ex ces so de ve lo ci da de, ul tra pas sa- 
gem in de vi da. Pe río do de chu va che- 
gan do é pre ci so mui ta aten ção. Tra fe- 
gar sob chu va a ve lo ci da de má xi ma é
de 60km, cho ven do um pou co mais é
re co men dá vel que o con du tor pa re o
veí cu lo em um lo cal se gu ro”, ori en ta
Antô nio No ber to.

Du ran te a Ope ra ção Ro do Vi da In- 
te gra da, a PRF re for ça rá a fis ca li za ção
ao lon go das ro do vi as fe de rais no Ma- 
ra nhão. 

Vá ri as ope ra ções de en fren ta men- 
to à vi o lên cia no trân si to e de com ba- 
te à cri mi na li da de se rão re a li za das no
pe río do. Além do in cre men to de ope- 
ra ções no pe río do das fes tas de fim de
ano e du ran te as fé ri as do iní cio de
2021, o po li ci a men to con ta rá com

mais vi a tu ras e mais equi pa men tos,
co mo o etilô me tro, mais co nhe ci do
co mo bafô me tro, que au fe re se o con- 
du tor es tá di ri gin do sob efei to de ál- 
co ol e o per cen tu al al coó li co no san- 
gue. A Ope ra ção acon te ce rá até o dia
21 de fe ve rei ro, após o car na val.

No dia 3 de ja nei ro, uma ocor rên cia
no Km 292.4 da BR 010, no mu ni cí pio
de Im pe ra triz/MA, se gun do in for ma- 
ções da PRF, po de ter ocor ri do por uso
de ál co ol, após o con du tor de um veí- 
cu lo Hon da/Cg 150 Ti tan Ks, tra fe gar
pe lo acos ta men to e a tom bar o veí cu- 
lo, ge ran do o aci den te cau san do le- 
sões gra ves em am bos os ocu pan tes
da mo to ci cle ta. 

“O con du tor te ria par ti ci pa do de
uma fes ta no mu ni cí pio de São Fran- 
cis co do Bre jão/MA, e, após con su mir
be bi da al coó li ca, con du ziu o veí cu lo
le van do um pas sa gei ro. Du ran te o
aten di men to da ocor rên cia, após o

en vol vi do ser sub me ti do a exa me de
al co o le mia, cons ta tou-se o te or de
0.96 mi li gra mas de ál co ol por li tro de
ar ex pe li do pe los pul mões, sen do
con si de ra do, con for me a Por ta ria n.º
006/2002/IN ME TRO, o va lor de 0.88
mg/L. Foi la vra do o au to de in fra ção,
re la ci o na do à con du ta de Di ri gir sob a
in fluên cia de ál co ol”.

Aci den tes – 32
Fe ri dos – 54
Mor tos – 8

Aci den tes –  47
Fe ri dos –  57
Mor tos – 9

Aci den tes – 44
Fe ri dos – 54
Mor tos – 10

LU CI A NA GO MES

OPOR TU NI DA DES

Con fi ra as va gas de
em pre go que es tão
dis po ní veis

Com 2021 co me çan do e vo cê tem no vas opor tu ni da- 
des de em pre go pa ra ten tar uma vi da no va. Con fi ra as
va gas aber tas na Gran de Ilha de São Luís.

Pro fes sor de edu ca ção fí si ca – Ba cha rel com ex pe ri- 
ên cia em fu te bol/fut sal e fun ci o nal. In te res sa dos de vem
en ca mi nhar cur rí cu lo pa ra o e-mail: cros s fut.slz.ca- 
lhau@gmail.com

Au xi li ar de mon ta gem – Por ti le am bi en tes, ex pe ri ên- 
cia com pro va da na área de fa bri ca ção e mon ta gem de
mó veis pla ne ja dos, ha bi li ta ção ca te go ria AB. In te res sa- 
dos de vem en ca mi nhar cur rí cu lo pa ra o e-mail: rh por ti- 
le@gmail.com

Mon ta dor de mó veis – Ex pe ri ên cia com pro va da na
área de fa bri ca ção e mon ta gem de mó veis pla ne ja dos,
ha bi li ta ção ca te go ria AB. In te res sa dos de vem en ca mi- 
nhar cur rí cu lo pa ra o e-mail: rh por ti le@gmail.com

Ven de dor ex ter no – Com ou sem ex pe ri ên cia. In te- 
res sa dos de vem en trar em con ta to pe lo nú me ro: (98)
98574-0765

De sig ner de so bran ce lhas – Cur so de de sig ner de so- 
bran ce lhas con cluí do. In te res sa dos de vem en ca mi nhar
cur rí cu lo pa ra o e-mail: fon te de ta len tus@rhf.com.br

Con sul tor de ven das – Dis po ni bi li da de pa ra iní cio
ime di a to. In te res sa dos de vem en ca mi nhar cur rí cu lo
pa ra o e-mail: nlin ter me di a co es.se le ti vo@gmail.com

Es tá gio em psi co lo gia or ga ni za ci o nal – Cur san do
en si no su pe ri or em psi co lo gia. In te res sa dos de vem en- 
ca mi nhar cur rí cu lo pa ra o e-mail: se le ti vos.sa o- 
luis@gmail.com

Co or de na dor pe da gó gi co pa ra es co la de idi o mas –
Pro fi ci ên cia em lín gua in gle sa, for ma ção em le tras ou
pe da go gia, pós-gra du a ção na área de ges tão es co lar, ex- 
pe ri ên cia com pro va da no car go de co or de na dor. In te- 
res sa dos de vem en ca mi nhar cur rí cu lo pa ra o e-mail: co- 
or de na do ren glish@gmail.com

Au xi li ar de ven das – En si no mé dio com ple to, in for- 
má ti ca bá si ca, ex pe ri ên cia com pro va da. In te res sa dos
de vem en ca mi nhar cur rí cu lo pa ra o e-mail: sa o luis re- 
cru ta men tos@gmail.com

Au xi li ar de par ta men to pes so al – En si no mé dio e
cur san do su pe ri or. In te res sa dos de vem en ca mi nhar
cur rí cu lo pa ra o e-mail: opor tu ni da desgj@gmail.com

Ser vi ços ge rais – In te res sa dos de vem en ca mi nhar
cur rí cu lo pa ra o e-mail: per ka xor ri nho@hot mail.com

São Luís, terça-feira, 5 de janeiro de 2021

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


oimparcial.com.br ESPORTES Saulo Duailibe
E-mail: sauloduailibe@yahoo.com.br 11

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

PRÉ-COPA DO NORDESTE

Moto, desfigurado,
recebe hoje o CSA
NERES PINTO

D
e pois de li be rar qua se uma 
de ze na de jo ga do res que 
ves ti ram a ca mi sa ru bro-
ne gra na Sé rie D do Cam pe- 

o na to Bra si lei ro-2020, o Mo to Club 
vol ta a cam po nes ta ter ça-fei ra 
(05/01) pa ra en fren tar o CSA-AL,  em 
jo go mar ca do pa ra o Es tá dio Nho zi- 
nho San tos, às 21h30, na pri mei ra de 
du as par ti das pa ra in di car um par ti ci- 
pan te na Co pa do Nor des te-2021. O 
lo cal do con fron to de ho je à noi te es- 
ta va in de fi ni do até o fim da tar de de 
on tem, pois a Sem del ain da iria  re a li- 
zar tes tes no sis te ma de ilu mi na ção 
da pra ça de es por tes da Vi la Pas sos e 
ve ri fi car as re ais con di ções  do lo cal 
se di ar jo gos no tur nos.

O Mo to es ta rá se apre sen tan do 
com uma equi pe bas tan te mo di fi ca- 
da, com pos ta em  sua mai or par te por 
atle tas ma ra nhen ses. O úl ti mo a dei- 
xar o clu be foi o ata can te Hen ri que, na 
se ma na pas sa da, ao in for mar que es- 
ta ria se trans fe rin do pa ra o CRAC, clu- 
be do in te ri or do es ta do de Goiás. Fo- 
ram em bo ra, Fer ron, Mardony, Sau lo, 
Fla mel,  Alan Pa trick, Le an dro Ce a- 
ren se, El der Ri bei ro, Lu cas e Wál la ce 
Li ma, en tre ou tros.

En tre os que atu a ram no Bra si lei ro, 
Jeff Sil va es tá se re cu pe ran do de uma 
le são e Gleid son vi a jou pa ra a Bahia e 
até o iní cio da tar de pas sa da não ha- 
via re tor na do. Os za guei ros Wan der- 
son e Alis son, os mei as Le níl son e 
Clei ti nho, e os alas Raí e Di e go Re nan, 
já bas tan te co nhe ci dos do tor ce dor 
ma ra nhen se,  es tão na equi pe que

Mis to do CSA

Ar bi tra gem

O MOTO CLUB VEM UTILIZANDO O ESTÁDIO NHOZINHO SANTOS COMO SUA “CASA” 

vem sen do trei na da por Mar ci nho 
Guer rei ro. Ou tros atle tas que per ma- 
ne ce ram fo ram os go lei ros Jo an der- 
son e Sa mir, os la te rais Gui lher me (di- 
rei ta) e Jeff Sil va (es quer da, em tra ta- 
men to) , o vo lan te Abu, e os ata can tes 
An dre zi nho, Edre an e Gleydisson.

A equi pe que vai en trar em cam po, 
no en tan to, vai de pen der da lis ta dos 
re gis tra dos no BID da CBF  até às 19h 
de on tem. En tre os pro ble mas a se rem 
en fren ta dos es tá a fal ta de en tro sa- 
men to. Mar ci nho  te ve pou co tem po 
pa ra trei nar a equi pe, ou se ja,  me nos 
de uma se ma na.

A equi pe ala go ans, que no úl ti mo 
sá ba do der ro tou o Sam paio Cor rêa no 
Es tá dio Rei Pe lé, ao to mar co nhe ci- 
men to da si tu a ção do Mo to, já de fi niu 
que en tra rá em cam po com a mai o ria 
dos jo ga do res re ser vas. A mai o ria dos  

ti tu la res se rá pou pa da pa ra os jo gos 
res tan tes do Bra si lei ro e ape nas os 
que re ce be ram o ter cei ro car tão ama- 
re lo di an te dos bo li vi a nos es tão co ta- 
dos pa ra co me çar jo gan do em com- 
pa nhia de ou tros que vi nham sen do 
re la ci o na dos pa ra o ban co. Mes mo 
as sim, a de le ga ção vi a jou pa ra São 
Luís sem que o téc ni co Mo zart re ve-
las se qual a for ma ção ini ci al a ser co-
lo ca da em cam po.

A Con fe de ra ção Bra si lei ra de Ar bi- 
tra gem (CBF) es ca lou pa ra o jo go des-
ta noi te, em São Luís,  o trio de Per-
nam bu co, for ma do por  Ro dri go Jo sé 
Pe rei ra de Li ma (ár bi tro),  Bru no Jo sé 
Cha ves  Vi ei ra e Fran cis co Cha ves Be-
zer ra Jú ni or (as sis ten tes). Rai mun do 
Jo sé Cha gas Araú jo (MA) se rá o quar to 
ár bi tro e Mar ce lo Fi lho o Ana lis ta der 
Cam po.

NO MARACANÃ

Marcão pode sacar
Nenê no clássico Fla-Flu

MARCÃO AINDA NÃO VENCEU COMO TÉCNICO DO TRICOLOR

O téc ni co Mar cão de ve fa zer mu dan ças no Flu mi nen- 
se pa ra o pri mei ro jo go de 2021 e sa car Ne nê e Mar cos
Pau lo da equi pe ti tu lar. Por ou tro la do, Luc cas Cla ro e
Hud son, que não atu a ram con tra o São Pau lo, de vem
vol tar ao ti me con tra o Fla men go, nes ta quar ta-fei ra, às
21h30, no Ma ra ca nã, pe la 28ª ro da da do Cam pe o na to
Bra si lei ro.

Ne nê já ha via fi ca do fo ra no úl ti mo com pro mis so de
2020 pa ra tra ba lhar a par te fí si ca, após sen tir do res na
pan tur ri lha di rei ta e per der al guns di as de ati vi da de. O
meia já vol tou a trei nar nor mal men te, mas de ve co me- 
çar no ban co por op ção téc ni ca. As sim co mo Mar cos
Pau lo.

Já Luc cas Cla ro so freu uma le são na co xa di rei ta du- 
ran te a par ti da con tra o Atlé ti co-GO, no úl ti mo dia 16, e
vol ta a fi car à dis po si ção pa ra o clás si co. Co mo Ni no es tá
sus pen so, de ve fa zer du pla com Matheus Fer raz.

Além de Cla ro, o ata can te Luiz Hen ri que tam bém es tá
re cu pe ra do de le são na co xa e, in clu si ve, já vol tou a trei- 
nar sem li mi ta ções com o res tan te do gru po. Hud son,
que cum priu sus pen são con tra o São Pau lo, tam bém es- 
tá de vol ta.

Des ta for ma, o ti me es bo ça do por Mar cão nos úl ti- 
mos dois di as de trei na men to tem: Mar cos Fe li pe; Ca le- 
ga ri, Matheus Fer raz, Luc cas Cla ro e Da ni lo Bar ce los;
Yuri, Hud son, Yago e Mi chel Araú jo; Wel ling ton Sil va e
Fred.

Com 40 pon tos, o Flu mi nen se é o sé ti mo co lo ca do do
Bra si lei rão. O ti me bus ca a pri mei ra vi tó ria des de a saí da
do téc ni co Odair Hell mann pa ra o Al Wasl, dos Emi ra dos
Ára bes. Efe ti va do no car go até o fim da tem po ra da, Mar- 
cão em pa tou na es treia com o Vas co por 1 a 1 e per deu
por 2 a 1 pa ra Atlé ti co-GO e São Pau lo.

CARDIORRESPIRATÓRIA EM PORTUGAL

Situação de brasileiro ainda é grave

O meia Alex Apo li ná rio, do Al ver ca, que
so freu uma pa ra da car di or res pi ra tó ria no
úl ti mo do min go (3), en con tra-se en tu ba do
e es ta bi li za do nes ta se gun da-fei ra, no Hos- 
pi tal de Vi la Fran ca de Xi ra, em Por tu gal. Li- 
ga do ao clu be do atle ta, Bru no Vi cin tin,
acom pa nhou de per to o epi só dio e fez um
re la to so bre o ocor ri do. A si tu a ção do jo ga- 
dor bra si lei ro ain da é de li ca da. “Foi uma
co mo ção ge ral, com to dos aplau din do e
cho ran do de emo ção. Eu já ti nha li do so bre
ca sos as sim de mal sú bi to, mas ver ao vi vo
com al guém tão pró xi mo é inex pli cá vel, é
ater ro ri zan te. Cho rei abra ça do com meu
fi lho na ar qui ban ca da achan do que tí nha- 
mos per di do ele. Ago ra, nos res ta orar, dar
apoio à fa mí lia e tor cer pa ra que ele se re- 
cu pe re o mais rá pi do pos sí vel. Con ti nuo
em cor ren te de ora ção, já que as pró xi mas
ho ras são cha ves”, de cla rou o em pre sá rio
nas re des so ci ais.

Alex so freu a pa ra da car di or res pi ra tó ria
du ran te o jo go do Al ver ca con tra o Al mei- 

rim, vá li do pe la ter cei ra di vi são do Cam pe- 
o na to Por tu guês. O bra si lei ro pre ci sou ser
aten di do com o uso de des fi bri la dor e, de- 
pois de ter a si tu a ção es ta bi li za da, foi en ca-
mi nha do ao hos pi tal pa ra con ti nu ar com a
re cu pe ra ção.

Com pa nhei ros de Alex no Al ver ca pu bli- 
ca ram men sa gens de apoio. Em sua con ta
no Fa ce bo ok, o meia Luís Pin to de se jou rá- 
pi da re cu pe ra ção ao co le ga. O za guei ro
João Frei tas tam bém dei xou um re ca do ca- 
ri nho so, ao pu bli car uma fo to de um abra- 
ço du ran te a co me mo ra ção de um gol.
“Que ro vol tar a abra çar-te as sim. Te nho
mui ta es pe ran ça na tua re cu pe ra ção por- 
que ho je te agar ras te à vi da e lu tas te por ela
com a for ça de um guer rei ro! Ad mi ro-te
por mui tas coi sas, mas aci ma de tu do, pe lo
bom ho mem que és. Pu ro e hu mil de! Es ta- 
mos à tua es pe ra… a nos sa e a tua fa mí lia.
As mi nhas ener gi as es tão con ti go. For ça,
meu me ni no”, dis se João Frei tas.

O pre si den te do clu be, Fer nan do Or ge,
tam bém en vi ou uma men sa gem de es pe- 
ran ça ao jo ga dor e tam bém agra de ceu aos
mé di cos do clu be que aten de ram o atle ta
no do min go. “Quan do o fu te bol dei xa de
ter im por tân cia… Alex, vais ven cer es te de- 
sa fio, o de sa fio da tua vi da, es ta mos to dos,
mas mes mo to dos, a pu xar por ti com uma
for ça enor me de es pe ran ça e mui ta fé”, de- 
cla rou o pre si den te do Al ver ca nas re des
so ci ais.

O Al ver ca con ta va com um des fi bri la dor
no ban co de re ser vas e o equi pa men to mé- 
di co foi usa do pa ra ten tar re a ni mar Alex no
gra ma do e tam bém den tro da am bu lân cia
que o le vou até o Hos pi tal de Vi la Fran ca de
Xi ra, on de ele se en con tra no mo men to. O
meia bra si lei ro é pai de dois fi lhos e só tem
a es po sa co mo fa mí lia no ex te ri or.

Alex Apo li ná rio tem 24 anos e jo ga no Al- 
ver ca des de o iní cio de 2019, quan do saiu
do Cru zei ro. Ele ga nhou no to ri e da de em
Por tu gal ao mar car um dos gols da vi tó ria
por 2 a 0 so bre o Spor ting de Lis boa, na
tem po ra da pas sa da, que eli mi nou o clu be
de mai or ex pres são da Ta ça de Por tu gal. Ele
tem pas sa gens pe las ca te go ri as de ba se e
do Bo ta fo go-SP, Cru zei ro e Ath le ti co-PR.

BRASILEIRÃO

Flamengo com números favoráveis

GABIGOL É UM DOS MAIORES ARTILHEIROS DOS ÚLTIMOS CONFRONTOS NO CLÁSSICO FLA-FLU

Com se te pon tos de des van ta gem em
re la ção ao lí der São Pau lo (e um jo go a
me nos), o Fla men go tem no clás si co com
o Flu mi nen se, ama nhã, quar ta-fei ra, no
Ma ra ca nã, mais uma chan ce de en cur tar
a dis tân cia. 

Os nú me ros re cen tes no clás si co dão ao
ti me de Ro gé rio Ce ni uma mai or con fi an- 
ça de um bom re sul ta do.

Nos úl ti mos dez Fla-Flus em que a
equi pe ru bro-ne gra es ca lou seu ti me
prin ci pal, saiu de cam po sem per der. São
se te vi tó ri as e três em pa tes. Na Ta ça Gua- 
na ba ra de 2020, o Tri co lor ven ceu por 1 a
0, mas o elen co prin ci pal do Fla men go
ain da es ta va de fé ri as.

A úl ti ma vez que o Flu mi nen se ven ceu
o ti me prin ci pal do Fla men go foi na se mi- 
fi nal da Ta ça Gua na ba ra de 2019, quan do
Abel Bra ga ain da era o co man dan te.

O clás si co se rá a chan ce pa ra o Fla men- 
go ten tar me lho rar a im pres são ruim dei- 
xa da no em pa te em 0 a 0 com o For ta le za,
na úl ti ma ro da da. 

Pa ra is so, tem a vol ta de dois jo ga do res
im por tan tes que cum pri ram sus pen são:
Ga bi gol e Fi li pe Luís.

Nes ses dez úl ti mos con fron tos com o
Flu mi nen se, Ga bi gol é, ao la do de Bru no
Hen ri que, o ar ti lhei ro do clás si co com
qua tro gols. “A pro du ção do ti me foi re al- 
men te abai xo do que a gen te es pe ra va.
Mas va mos con ti nu ar tra ba lhan do. Va- 
mos ten tar con tra o Flu mi nen se, no clás- 
si co, a vi tó ria pa ra a gen te se guir na bri ga.
Não va mos de sis tir. Va mos con ti nu ar na
bri ga pe lo tí tu lo”, dis se Ro gé rio Ce ni.

Fla men go e Flu mi nen se fa zem o pri- 
mei ro jo go de 2021 nes ta quar ta-fei ra, às
21h30, no Ma ra ca nã.

São Luís, terça-feira, 5 de janeiro de 2021

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


oimparcial.com.brIMPARGeorge Raposo
E-mail: gdinamite@gmail.com12

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

Po lê mi cas

NETFLIX

A volta de Cobra Kai
para 3ª temporada

A
ter cei ra tem po ra da de Co bra 
Kai es treia nes ta sex ta-fei ra 
(1º) de pois de se tor nar um 
dos mai o res hits de 2020 da 

Net flix após sua aqui si ção –a sé rie era 
exi bi da pe lo YouTube. O pri mei ro ano 
com ró tu lo de pro du ção ori gi nal da 
pla ta for ma che ga com a res pon sa bi li- 
da de de man ter o ní vel vis to nos dois 
an te ri o res e, pa ra is so, é ne ces sá rio 
ob ser var o que deu cer to até ago ra.

Tan to a pri mei ra quan to a se gun da 
tem po ra da de Co bra Kai dão sequên- 
cia aos even tos da tri lo gia Ka ra tê Kid, 
es tre la da por Ralph Mac chio co mo 
Da ni el La Rus so (Da ni el-san, pa ra os 
fãs mais an ti gos). Na sé rie, ele di vi de o 
pro ta go nis mo com Johnny La wren ce 
(Wil li am Zab ka), seu pri mei ro ar quir- 
ri val, apre sen ta do no lme ori gi nal.

Na tra ma, si tu a da 30 anos após o 
der ra dei ro con fron to da du pla, Da ni el 
e Johnny re vi vem a ri va li da de quan do 
o se gun do de ci de re cri ar seu an ti go 
dojô de ca ra tê, o fa mi ge ra do Co bra 
Kai. Ci en te dis so, após di ver sas ten ta- 
ti vas fa lhas de im pe dir seu nê me sis, o 
an ti go pro ta go nis ta de ci de cri ar o 
Miyagi-Dô, uma “aca de mia” pró pria 
ins pi ra da nos en si na men tos de seu 
mes tre, o icô ni co Sr. Miyagi (Pat Mo ri- 
ta).

No meio de to da es sa ri va li da de 
car re ga da atra vés das dé ca das en con- 
tram-se os no vos es tu dan tes e pro ta- 
go nis tas ado les cen tes da sé rie: Mi guel 
(Xo lo Ma ri dueña), re cém-che ga do ao 
Va le e pri mei ro apren diz de Johnny; 
Sam (Mary Mou ser), lha de Da ni el; 
Robby (Tan ner Bu cha nan), o lho re-

WILLIAM ZABKA MARTIN KOVE E RALPH MACCHIO EM COBRA KAI

bel de de Johnny; De me tri (Gi an ni De- 
cen zo), nerd da es co la lo cal; e Hawk 
(Ja cob Ber trand), me lhor ami go de 
De me tri e um dos que mais so frem 
bullying no co lé gio.

As bri gas en tre Da ni el e Johnny se 
tor nam ca da vez mai o res quan do os 
jo vens co me çam a se in te res sar por 
ca ra tê e de ci dem in gres sar em ca da 
um dos dois dojôs. En quan to Johnny 
en si na Mi guel, Hawk e De me tri a en- 
fren ta rem os va len tões que os per tur- 
bam, Da ni el se apro xi ma de Robby e 
co me ça a en si nar ca ra tê pa ra o ga ro to 
ao la do de Sam.

No fi nal do pri mei ro ano, Mi guel e 
Robby se en fren tam na úl ti ma lu ta do 
Tor neio All Valley, cam pe o na to no 
qual Da ni el der ro tou Johnny em 1984. 

Des ta vez, é Mi guel quem se con sa gra 
ven ce dor.

A ri va li da de acir ra da en tre os dojôs 
co me ça a inu en ci ar a ami za de dos 
ado les cen tes, que aca bam se tor nan- 
do ini mi gos, as sim co mo seus sen seis.

Pa ra pi o rar, John Kre e se (Mar tin 
Ko ve), an ti go mes tre de Johnny e ini- 
mi go de Da ni el e Miyagi, re tor na pa ra 
ten tar re cu pe rar seu an ti go pos to no 
Co bra Kai.

No nú cleo te en, os pro ble mas au-
men tam com a che ga da de Tory 
(Peyton List), uma be la e au da ci o sa 
ga ro ta que vem pa ra com ple tar o qua-
dra do amo ro so com Sam, Mi guel e 
Robby –além de se tor nar uma das 
me lho res lu ta do ras de Johnny.

PERNAMBUCO

Artista plástica cria vulva de 33 metros

JULIANA NOTARI, CRIADORA DA OBRA ‘DIVA’, RECEBEU CRÍTICAS NA INTERNET

A ar tis ta plás ti ca Ju li a na No ta ri
com par ti lhou no Ins ta gram as fo tos
da es cul tu ra Di va pron ta. A obra re- 
pre sen ta uma va gi na de 33 me tros, es- 
cul pi da no chão da Usi na de Ar te, lo- 
ca li za da na Zo na da Ma ta Sul de Per- 
nam bu co. A ar te re per cu tiu nas re des
so ci ais com co men tá ri os po si ti vos e
ne ga ti vos.

Ju li a na No ta ri tra ba lha com a fi gu ra
da vul va fe ri da há 20 anos em per for- 
man ces e ins ta la ções. “Ela tem uma
co no ta ção de um fe mi ni no trau má ti- 
co, que mar ca a ques tão do trau ma”,
diz, em en tre vis ta ao Cor reio. A pe ça
me de 33m de al tu ra, por 16m de lar- 
gu ra e 6m de pro fun di da de e foi cons- 
truí da por mais de 20 ho mens du ran te
11 me ses com con cre to e re si na.

Di va sur giu a par tir de um con vi te
fei to pe la Usi na de Ar te, par que ar tís- 
ti co bo tâ ni co que ocu pou um lo cal
aban do na do de uma an ti ga usi na de
açú car, em con vê nio com o Mu seu de
Ar te Mo der na Aloí sio Ma ga lhães (Ma- 

mam), de Re ci fe.

Ao di vul gar o tra ba lho nas re des so- 
ci ais, Ju li a na No ta ri re ce beu crí ti cas.
Os in ter nau tas ques ti o na ram so bre o
des ma ta men to cau sa do com a cri a- 
ção da obra. A ar tis ta, nes te pon to, re- 
lem bra que o es pa ço da Usi na de Ar te
era, an ti ga men te, des ti na do pa ra cul- 
ti vo de açú car. 

“Aque la ma ta era um de

um so lo que já foi

quei ma do pe la ca na de

açú car. Não é um bi o ma

ex tre ma men te ri co”,

ex pli ca.

As pes so as le van ta ram a ques tão da
fal ta de mão de obra fe mi ni na e tam- 
bém da pre sen ça de tra ba lha do res
ne gros na cons tru ção da ar te de uma
ar tis ta bran ca, em fo to di vul ga da.  “É
um pro ces so que vai além de mim. É
uma con ta gran de, a qual eu não con-
si go se gu rar, de um pas sa do es cra vo-
cra ta e co lo ni al, que não fez re pa ra ção
ne nhu ma”, ana li sa Ju li a na.

Além dis so, um ou tro pon to co-
men ta do foi a as so ci a ção fei ta pe la ar-
tis ta no Ins ta gram da vul va Di va com
o fe mi ni no. As crí ti cas lem bra vam
que nem to da mu lher tem va gi na,
com re fe rên cia às mu lhe res trans.
“Eu, ao fa lar da vul va, não anu lo elas.
Uma coi sa não anu la a ou tra. Além
dis so, não é uma dis pu ta”, co men ta a
ar tis ta, que pro me te con si de rar as crí- 
ti cas cons tru ti vas em pró xi mos tra ba-
lhos.

AMAZON

Livro sobre “Bridgerton”
é mais vendido no Brasil

SÉRIE BRIDGERTON FAZ SUCESSO NO NETFLIX

O best-sel ler O Du que e Eu, de Ju lia Quinn, que deu
ori gem a sé rie Brid ger ton, su ces so da Net flix, é a obra
mais ven di da da Ama zon bra si lei ra em to das as ca te go- 
ri as de li vros.

A obra, pri mei ra de uma co le tâ nea de no ve tí tu los,
ocu pa a pri mei ra po si ção ge ral e es tá a fren te de tí tu los
co mo Mu lhe res Cor rem com Lo bos, de Cla ris sa Pin ko la
Es tes, e O Ho mem Mais Ri co da Ba bilô nia, de Ge or ge S.
Cla son. O li vro po de ser com pra do por R$ 29,90.

Lan ça da em de zem bro pas sa do na Net flix, a sé rie
acom pa nha a al ta so ci e da de de Lon dres do sé cu lo 19.
Na épo ca, a fa mí lia Brid ger ton, com pos ta por oi to ir- 
mãos, se es for ça pa ra li dar com o mer ca do de ca sa men- 
tos, os bai les sun tu o sos de Mayfair e os pa lá ci os aris to- 
crá ti cos de Park La ne.

A tri lha so no ra de Brid ger ton cha ma aten ção dos es- 
pec ta do res fãs de mú si ca pop. Afi nal, não se es pe ra ou- 
vir em uma sé rie pas sa da no sé cu lo 19 mú si cas de as tros
pop co mo Taylor Swift, Bil lie Ei lish e Ari a na Gran de. Boa
par te das in ter pre ta ções é do Vi ta min String Quar tet.

Um dos su ces sos re cen tes da pla ta for ma, a pro du ção
ocu pa a se gun da po si ção en tre os tí tu los mais vis tos da
se ma na. A pri mei ra tem po ra da con ta com oi to epi só di- 
os de cer ca de uma ho ra ca da.

MÚSICA

Kings Of Leon faz
mistério sobre novo disco

BANDA NORTE-AMERICANA COMEÇA 2021 COM MISTÉRIO

A ban da nor te-ame ri ca na Kings Of Le on co me çou
2021 cheia de mis té rio. Sem mui tas in for ma ções, o gru- 
po lan çou uma sé rie de te a sers no Ins ta gram acom pa- 
nha dos de no mes, que apa ren te men te, são tí tu los de
fai xas.

Até ago ra, fo ram cin co pu bli ca ções. Du as de las, vi e- 
ram com a le gen da “7 de ja nei ro”, a pos sí vel da ta de lan- 
ça men to. Mas, do dis co no vo? Ape nas de du as fai xas?
Não há de ta lhes so bre o que exa ta men te se rá dis po ni bi- 
li za do ao pú bli co nes ta sex ta, 7 de ja nei ro.

Se sim, as cin co mú si cas in te gram um no vo dis co, o
pro je to se gui rá o lan ça men to do sé ti mo ál bum de es tú- 
dio dos Kings of Le on, Walls, lan ça do em 2016. In clu si ve,
po de ser que te a sers das ou tras fai xas se jam pu bli ca dos
no Ins ta gram ao lon go des ta se ma na.

Co mo a le gen da “7 de ja nei ro” só es tá nas du as pri- 
mei ras pu bli ca ções, não é pos sí vel sa ber se to do o pro je- 
to se rá lan ça do nes ta sex ta, ou se te re mos que es pe rar
mais al gu mas se ma nas pa ra os pró xi mos lan ça men tos –
quem sa be de um no vo dis co ou EP.

As cin co mú si cas dos te a sers até ago ra são cha ma das
“Must Cat ch The Ban dit”, “Fe el The Way You Do”, “Dan- 
cing in Your He ad”, “Spin It Li ke We Can”, e “I’m Going
Nowhe re”. A úl ti ma já foi dis po ni bi li za da an te ri or men te
pa ra o pú bli co em uma ver são acús ti ca e me lan có li ca do
vo ca lis ta Ca leb Fol lowill, lan ça da no dia 31 de mar ço de
2020

São Luís, terça-feira, 5 de janeiro de 2021
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