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EFEITO CORONAVÍRUS
“O Brasil está quebrado”,
diz Jair Bolsonaro
Presidente da República deu declaração na saída do Palácio da Alvorada ao
comentar sobre possibilidade de ampliar
isenção do Imposto de Renda
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ENEM 2021 Veja como saber onde você irá fazer a prova

PÁGINA 10

DE OLHO NOS LEÕES

Eleição da presidência da
Famem antecipa disputa
para o governo em 2022

A eleição para a presidência da Federação dos Municípios do Estado do Maranhão (Famem) no próximo dia 14 de janeiro está sendo vistas como
um prenúncio da disputa para o cargo de governador em 2022, que tem como pretensos candidatos o senador, Weverton Rocha (PDT), o governador
em exercício, Carlos Brandão (Republicanos) e Josimar de Maranhãozinho (PP), que já estão articulando apoio para seus respectivos aliados.
PÁGINA 3

Time do Imperatriz
tem novo comandante
Com novo presidente, Imperatriz lança
campanha para arrecadar recursos. Clube
tem cerca de 40 dias para se organizar e se
preparar para as disputas do Estadual 2021
PÁGINA 11

É tempo de queimar as palhinhas
Ritual religioso encerra as festividades natalinas quando a
comunidade faz queimação das palhinhas após o desmonte do presépio
PÁGINA 9
TEMPO E TEMPERATURA

Curiosidade do Dia
de Reis pelo mundo

Livros sobre reflexões
para ler em 2021

A data, além de sinalizar o momento de desfazer a árvore natalina, os enfeites e o presépio, relembra quando os três reis magos
encontraram Jesus Cristo ainda recém nascido. PÁGINA 7

2020 foi um ano sombrio, mas uma
boa dose de literatura pode salvar o mais
desolador dos dias. Para os leitores que
estão programando as leituras de 2021,
reunimos em uma lista 15 indicações de
obras essenciais. PÁGINA 12

BASTIDORES
subprefeitura rural
APARTE ATransparentes
O item oito do plano de governo de campanha do prefeito de São Luís, Eduardo Braide (Podemos), trata da implantação da subprefeitura da zona rural,
uma região habitada por mais de 60 mil pessoas
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BRICS

PLANALTO

“OBrasilestáquebrado”,
diz JairBolsonaro
Presidente da República deu declaração na saída do Palácio da Alvorada ao comentar
sobre possibilidade de ampliar isenção do Imposto de Renda

E

m seu primeiro dia de trabalho em 2021, o presidente da
República, Jair Bolsonaro,
aﬁrmou nesta terça-feira, 5,
que o Brasil está ”quebrado”. Para
apoiadores, ele disse que não “consegue fazer nada” e citou como exemplo
as mudanças na tabela do Imposto de
Renda.

chefe. Eu não consigo
mexer na tabela do
Imposto de Renda, tá,
teve esse vírus,
potencializado pela
mídia que nós temos,
essa mídia sem caráter”,
aﬁrmou Bolsonaro a um
apoiador na saída do
Palácio da Alvorada.
A ampliação da isenção do IR é
uma das promessas de campanha de
Bolsonaro que nunca saíram do pa-

O governo brasileiro não honrou o pagamento da penúltima parcela de US$ 292 milhões para o aporte de capital no Novo Banco de Desenvolvimento (NDB), a instituição ﬁnanceira criada pelos cinco países do grupo do
Brics (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul).
O prazo para a quitação da parcela terminou no dia 3
e o Brasil agora está inadimplente com o banco que ajudou a fundar e é um dos acionistas.
O dinheiro para o pagamento da parcela da dívida
com o Banco do Brics e outros compromissos com os
bancos multilaterais ﬁcou de fora do projeto de lei que
foi votado no ﬁm do ano para remanejar despesas do
Orçamento de 2020 e atender a demandas de obras de
interesse do governo e emendas de parlamentares aliados.

“O Brasil está quebrado,
fazer nada. Eu queria

Brasilestáinadimplemente
combancodoBRICS

PRESIDENTE DA REPÚBLICA FEZ COMENTÁRIO A APOIADORES NO ALVORADA
pel. Em 2019, o presidente chegou a
retomar o assunto algumas vezes ao
aﬁrmar que a ampliação estava sendo
estudada pelo governo.
Atualmente, quem ganha até R$ 1,9
mil por mês está isento de declarar o
IR. Bolsonaro já chegou a dizer que
gostaria de aumentar a isenção da tabela do IR para quem ganha até cinco
salários mínimos até o ﬁnal de seu
mandato (hoje, R$ 5,5 mil). A ideia,
contudo, já enfrentava resistência da
equipe econômica ainda em 2019,
quando as contas do governo não estavam afetadas pela crise do novo coronavírus.
Na conversa com apoiadores nesta
terça, Bolsonaro também voltou a intensiﬁcar as críticas à mídia, que segundo ele realiza um “trabalho incessante de tentar desgastar” o governo.
“Vão ter que me aguentar até o ﬁnal

de 2022, pode ter certeza aí”, aﬁrmou.
Volta aos trabalhos
Bolsonaro retoma o expediente normal no Palácio do Planalto após 17 dias sem compromissos oﬁciais e dias
de recesso divididos entre o litoral de
Santa Catarina, em São Francisco do
Sul, e no litoral de São Paulo, no Guarujá.
A agenda pública desta terça inclui
reuniões com os ministros Fábio Faria, das Comunicações, Fernando
Azevedo, da Defesa, Braga Netto, da
Casa Civil, e Pedro Cesar Nunes, ministro interino da Secretaria-Geral,
além do presidente da Caixa Econômica, Pedro Guimarães.
De tarde, em meio às negociações
de uma vacina contra a covid-19, Bolsonaro também fará uma visita técnica ao Ministério da Saúde.

LEGISLATIVO

No ﬁm do ano, o argumento para votar correndo o
texto, mesmo na frente de votação de outros projetos
importantes, foi o de que o governo precisava honrar os
seus compromissos com organismos multilaterais e não
podia ﬁcar com a imagem arranhada na comunidade
internacional.
O Brasil ﬁcou inadimplente com o Banco do Brics justamente no ano em que o brasileiro Marcos Troyjo assumiu a presidência da instituição por indicação do governo Bolsonaro e o total de ﬁnanciamento aprovado para
o País bateu recorde em 2020, atingindo US$ 3,5 bilhões.
Ex-secretário Especial de Comércio Exterior do Ministério da Economia, Troyjo fez apelos aos ministros
Paulo Guedes (Economia), Walter Braga Netto (Casa Civil) e ao presidente do Banco Central, Roberto Campos
Neto, para conseguir o pagamento dentro do prazo, mas
não obteve sucesso.
Um ofício foi enviado aos três alertando para os riscos
do não pagamento, inclusive, o de a nota de crédito do
banco dada pelas agências internacionais ser afetada
negativamente.
Diante da inadimplência, o Brics, por determinação
contratual, terá de comunicar às agências de classiﬁcação de risco, detentores de títulos e parceiros internacionais, o não pagamento. O Palácio do Planalto foi avisado pelo Ministério da Economia do problema

CONGRESSO

BolsonaristasacusamPTeBaleiaRossideconspiração Frota apresenta pedido
de cassação de Flávio

ALEXANDRE FROTA PEDE CASSAÇÃO DE SENADOR BOLSONARO

O DEPUTADO BALEIA ROSSI É O FAVORITO PARA SUCEDER RODRIGO MAIA NA CÂMARA
Logo após o Partido dos Trabalhadores (PT), maior bancada da Câmara
com 54 deputados, anunciar apoio à
candidatura do deputado Baleia Rossi
(MDB-SP) para a presidência da Casa,
os apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) repercutiram a
decisão. Com vários posts nas redes
sociais, deputados e simpatizantes
alegam que Baleia Rossi teria prometido o impeachment do presidente
brasileiro em troca do apoio do PT.
A decisão foi tomada por 27 votos a
23. Dos contrários, os deputados pretendiam que o partido lançasse uma
candidatura própria. Caso Baleia Rossi não fosse apoiado, ele receberia
apoio dos petistas apenas em um
eventual segundo turno.
Rossi é o candidato escolhido pelo
bloco do atual presidente da Câmara,
Rodrigo Maia (DEM-RJ). As 11 legendas que manifestaram apoio a Baleia
(PT, PSL, MDB, PSB, PSDB, DEM, PDT,
Cidadania, PV, PCdoB e Rede) somam
261 parlamentares. Mesmo com o
apoio dos partidos, a votação é secreta, o que pode alterar os resultados.
Nas redes sociais, deputados e
apoiadores do presidente viram o
apoio do partido do PT como uma te-

oria conspiratória para a derrubada
de Jair Bolsonaro.
A deputada Carla Zambelli (PSLSP) falou sobre o assunto no Twitter.
“Alô Estado de SP! Veja bem com
quem se alia Baleia Rossi para tramar
um impeachment contra o presidente
Jair Bolsonaro, se comportando como
um traidor de suas origens. Mostram à
luz do dia o que faziam às escondidas.
A Câmara Federal necessita de uma
grande renovação em 2022!”, escreveu.
O também deputado do PSL-RJ,
Carlos Jordy, pediu para que os deputados do PSL apoiem Arthur Lira (PPAL) para a canditadura. Segundo ele,
existe “alguma coisa de errado” neste
bloco. “PSL, PSB, PDT, PCdoB e agora
PT se uniram em apoio ao candidato
de Rodrigo Maia, Baleia Rossi. Viu alguma coisa de errado nesse bloco? O
PSL unido com os partidos de esquerda no bloco contra o presidente Bolsonaro. Pressionem TODOS deputados do PSL para declararem apoio a
Arthur Lira.”
O ex-ministro da Educação,
Abraham Weintraub, também falou
sobre o possível pedido de impechement. “As antigas desavenças foram

superadas e estão todos se alinhando
para 2021. O impeachment do presidente Bolsonaro está sendo negociado abertamente com o PMDB na Câmara”, escreveu.
Em outro post ele cita uma reportagem com a manchete: “PT negocia
impeachment com MDB”.
O ﬁlho 01 do presidente Jair Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ), usou o Facebook para
falar sobre o apoio do PT. “Contra o
candidato do PT, desejo todo sucesso
do mundo ao candidato Arthur Lira
para Presidência da Câmara dos Deputados”, aﬁrmou.
E quem é o candidato dos bolsonaristas?
Baleia terá como principal adversário o líder do PP e do Centrão, deputado Arthur Lira (PP-AL), que tem o
apoio declarado do presidente da República.
Atualmente, o bloco de Lira é composto pelos partidos PL, PP, PSD, Republicanos, Solidariedade, Pros, Patriota, PSC e Avante. Juntas, as siglas
reúnem 195 parlamentares. O PTB
também deve se unir ao grupo.

O deputado federal Alexandre Frotra (PSDB-SP) protocolou nova representação junto ao Conselho de Ética
do Senado contra o senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ). Segundo o tucano, que já foi aliado do governo Bolsonaro, o ﬁlho do presidente vem interferindo nas
investigações do Ministério Público, e cita possível cometimento de crime de tráﬁco de inﬂuência, o que pode
levar à perda do mandato.
O senador é investigado pelo Ministério Público do
Rio de Janeiro (MPRJ) pela prática de rachadinha na
época em que era deputado estadual na capital ﬂuminense. O crime consiste no conﬁsco de parte dos salários dos funcionários, o que caracteriza desvio de dinheiro público.
A representação apresentada por Frota se soma a outra que está parada no Conselho de Ética e Decoro Parlamentar do Senado, protocolada em fevereiro de 2020
por PSol, PT e Rede. O presidente do colegiado, senador
Jayme Campos (DEM-MT), ainda não deu andamento à
representação.
Em novembro, o MPRJ apresentou denúncia contra
Flávio por peculato, lavagem de dinheiro e organização
criminosa. O senador foi apontado como líder da organização criminosa, que teria desviado R$ 6,1 milhões
entre 2007 e 2018, segundo os investigadores. Além disso, há possibilidade de o senador ser investigado por lavagem de dinheiro, por meio de uma loja de chocolates
que tem no Rio de Janeiro.
Tramitação
Segundo o regimento interno do Senado, Jayme Campos pode arquivar os pedidos se entender que eles não
cumprem os requisitos de tramitação. O presidente do
Conselho de Ética pediu parecer da Advocacia da Casa
sobre aditamentos que foram feitos à denúncia. Em
agosto, um parecer dos advogados do Senado recomendou o arquivamento da representação feita pelos partidos de esquerda.
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DE OLHO NOS LEÕES

EleiçãodaFamem
antecipa disputade2022 A subprefeitura rural
Os prefeitos dos municípios filiados e aptos da Famem tem até hoje para registrar
chapas. Grupos de Weverton (PDT) e de Brandão (Republicanos) estão na disputa.
SAMARTONY MARTINS

A

eleição para a presidência da
Federação dos Municípios do
Estado do Maranhão (Famem) no próximo dia 14 de
janeiro está sendo vistas como um
prenúncio da disputa para o cargo de
governador em 2022, que tem como
pretensos candidatos o senador Weverton Rocha (PDT), o governador em
exercício, Carlos Brandão (Republicanos) e Josimar de Maranhãozinho
(PP), que já estão articulando apoio
para seus respectivos aliados.
Entre os nomes fortes que podem
assumir a Famem pelo próximo biênio estão o do prefeito reeleito de Igarapé Grande, Erlanio Xavier (PDT),
atual presidente da instituição, que
terá como o candidato a vice-presidente na chapa o prefeito reeleito de
Pinheiro, Luciano Genésio (PP), Fábio
Gentil, prefeito reeleito de Caxias que
conta com o apoio de ﬁguras de peso
da classe política local, como o vicegovernador Carlos Brandão, os deputados federais Cléber Verde (Republicanos), Josimar de Maranhãozinho
(PL) e do chefe da Casa Civil, Marcelo
Tavares, e o prefeito Calvet Filho
(PSC), do município de Rosário que
também mostrou interesse em disputar o cargo.
Luciano Genésio conﬁrmou ser vice de Erlânio Xavier por meio de uma
postagem nas suas redes sociais.
“Com grande satisfação anuncio para
vocês que irei compor a chapa do @erlanioxavier (PDT), prefeito de Igarapé
Grande, como candidato a vice-presi-

GRUPOS DE WEVERTON (PDT) E DE ,BRANDÃO (REPUBLICANOS) ESTÃO NA DISPUTA
dente na eleição para Mesa Diretora
da Federação dos Municípios do Estado do Maranhão – Famem. Ao lado do
prefeito Erlanio, que realizou um excelente trabalho frente à presidência
da entidade em 2019/2020, pretendo
dar continuidade aos avanços já conquistados, intensiﬁcando a assistência aos municípios e a qualiﬁcação de
projetos e serviços”, aﬁrmou o Pinheirense. Luciano é, hoje, uma das maiores lideranças políticas da região da
Baixada Maranhense e sua indicação
para vice-presidência da entidade
que representa os municípios maranhenses só ratiﬁca tal aﬁrmação.
Já o candidato Fábio Gentil, que

entra representando os interesses políticos tanto do vice-governador, Carlos Brandão, como do deputado federal Josimar Maranhãozinho e outras
lideranças políticas. Gentil também
contará com o apoio do deputado federal e presidente do partido Progressista no Maranhão (PP), André Fufuca
que tem como base no estado pelo
menos vinte prefeitos que também
estarão juntos neste projeto político.
Vale lembrar que a escolha do próximo presidente da Famem é uma disputa entre grupos políticos maranhenses que têm interesses nas eleições de 2022.

Erlanio Xavier (PDT) X Fábio Gentil (Republicanos)

O item oito do plano de governo de campanha do prefeito de
São Luís, Eduardo Braide (Podemos) trata da implantação da subprefeitura da zona rural, uma região habitada por mais de 60 mil
pessoas. Sem dúvida uma inovação administrativa, com potencial de levar o governo municipal para onde ele nunca esteve plenamente. Além de ter como meta estabelecer o zoneamento agroecológico e econômico, o órgão vai estimular e fortalecer de parcerias com a Embrapa e o Senar visando a capacitação proﬁssional
dos produtores de alimento no chamado cinturão verde da Ilha
Upaon-Açu – que está murcho.
A subprefeitura tem ainda a missão de ampliar e melhorar a participação no programa da Agricultura Familiar, com foco no consumo de orgânicos, assim como abrir uma janela de oportunidades
na área do ecoturismo, na cultura e na gastronomia. Outra função
é cuidar da regularização fundiária, da educação e saúde da população. Como se pode perceber, o subprefeito, ainda não nomeado, terá função-chave na gestão municipal, numa cidade de 1,1
milhão de habitantes, que vive na dependência quase total de gêneros alimentícios essenciais, com produtos hortifrutigranjeiros,
vindos de outros estados.
Vale lembrar que até o indispensável coentro, que abastece as feiras, supermercados e outros produtores congêneres são trazidos
do Ceará, Pará e Goiás. Os mercados e feiras de São Luís, até a década de 60, eram abastecidos por produtores da Maioba, Paço do
Lumiar e São José de Ribamar, na Ilha Upaon-Açu. Com sua visão
futurística, a professora Rosa Mochel foi pioneira ao “descobrir”,
com visão socioambiental, o poder da nossa juçara como robusta
fonte de alimento e de desenvolvimento social. Ela implantar as
festas da juçara, em Maracanã e no Miritiua, perto do Turu, visando preservar a espécie e gerar renda. De quebra, fez a Festa da
Mandioca, tudo isso lá atrás, como simples secretária de Educação. Foi com base nesse nicho social, que o Maranhão conseguiu
evoluir com os principais grupos de bumba-meu-boi, trazidos
das zonas rurais para os arraiais da capital, do Brasil e do mundo,
com a festa popular que virou patrimônio cultural do país. A produção rural era agregada às expressões culturais de hoje. Portanto, o prefeito Eduardo Braide ousou e inovou, criando a subprefeitura rural. Ela é importante como marco histórico, para atuar em
conﬂitos agrários, tanger a grilagem, fazer a terra produzir comida
e dá sossego às comunidades expulsas para as periferias de São
Luís, onde desenham o indecifrável cinturão de miséria. Portanto,
a subprefeitura será superprefeitura.

Quem avisa… (1)

Na primeira coletiva de imprensa, no primeiro dia útil do governo, o prefeito de São Luís, Eduardo Braide avisou que vai tornar
rotina visitações aos órgãos da administração municipal sem aviso prévio, como já fez nos dois hospitais Socorrão um e Socorrão
dois, no dia 1º.

Quem avisa …(2)

O recado de Braide serve de alerta sobre o seu estilo de governar. “Quando se avisa, os dirigentes cuidam de deixar tudo bem
arrumadinho. Mas eu quero ver a realidade. E só de surpresa, essa
realidade vem à tona como ela é”, explicou.

Pisando no acelerador

O vice-governador Carlos Brandão passou a comandar o Maranhão, interinamente, a partir de ontem. Tomou posse e promoveu uma reunião de trabalho com toda a equipe do primeiro escalão, para conhece as entranhas do governo e deﬁnir ações neste
começo de ano.

“O Brasil está quebrado, e eu não consigo
fazer nada”

Do presidente Jair Bolsonaro para apoiadores na porta do Palácio da Alvorada, culpando a pandemia, “potencializada pela mídia”, que o impediu de mexer no Imposto de Renda

PREFEITO REELEITO DE IGARAPÉ GRANDE, ERLANIO XAVIER (PDT) E FÁBIO GENTIL, PREFEITO REELEITO DE CAXIAS DISPUTAM A FAMEM
Entre os nomes fortes que podem
assumir a Famem pelo próximo biênio estão o do prefeito reeleito de Igarapé Grande, Erlanio Xavier (PDT), vie
presidente do PDT e presidente licenciado da entidade. Erlanio terá como
o candidato a vice-presidente na chapa o prefeito reeleito de Pinheiro, Luciano Genésio (PP). Fábio Gentil, prefeito reeleito de Caxias, conta com o
apoio de ﬁguras de peso da classe política, como o vice-governador Carlos
Brandão, os deputados federais Cleber Verde (Republicanos) e Josimar de
Maranhãozinho (PL), o chefe da Casa
Civil, Marcelo Tavares, e o prefeito de
Rosário, Calvet Filho (PSC), que mostrou interesse em disputar o cargo,
mas desistiu.
Luciano Genésio conﬁrmou o convite para ser vice de Erlânio Xavier por
meio de uma postagem nas suas redes
sociais. “Com grande satisfação anuncio para vocês que irei compor a chapa do @erlanioxavier (PDT), prefeito
de Igarapé Grande, como candidato a
vice-presidente na eleição para Mesa
Diretora da Federação dos Municípios
do Estado do Maranhão – Famem. Ao
lado do prefeito Erlanio, que realizou

um excelente trabalho frente à presidência da entidade em 2019/2020,
pretendo dar continuidade aos avanços já conquistados, intensiﬁcando a
assistência aos municípios e a qualiﬁcação de projetos e serviços”, aﬁrmou. Luciano é, hoje, uma das maiores lideranças políticas da região da
Baixada Maranhense e sua indicação
para vice-presidência da entidade
que representa os municípios maranhenses ratiﬁca sua posição de líder.
Já o candidato Fábio Gentil entra
representando os interesses políticos
tanto do vice-governador, Carlos
Brandão, como do deputado federal
Josimar Maranhãozinho e outras lideranças políticas. Gentil também contará com o apoio do deputado federal
e presidente do partido Progressista
no Maranhão (PP), André Fufuca, que
tem como base no estado pelo menos
vinte prefeitos unidos em torno do
projeto político de dirigir a Famem.
A escolha do próximo presidente
da Famem é uma disputa entre grupos políticos maranhenses que têm
interesses nas eleições de 2022.

Sobre as eleições da Famem

Os prefeitos dos municípios ﬁliados e aptos da Federação dos Municípios do Estado do Maranhão têm até
esta quarta-feira (6), às 18h, para registrar chapas e concorrer às eleições
da Nova Diretoria e Conselho Fiscal
da entidade. São elegíveis para os cargos da Diretoria e Conselho Fiscal todos os prefeitos dos municípios associados quites com as obrigações perante a instituição no ato do pedido
de inscrição.
Poderão participar do processo de
eleição à Diretoria e Conselho Fiscal
da FAMEM qualquer chapa inscrita e
registrada na Coordenação Administrativa da entidade até 08 (oito) dias
antes da data marcada para a Assembleia Eletiva, ou seja, às 18h do dia
06/01/2021, nos termos do art. 57 do
Estatuto. A eleição será realizada no
dia 14 de janeiro de 2021, quinta-feira,
das 08h às 18h, na sede da FAMEM, na
Av. dos Holandeses, n.06, Qd.08. Calhau, em São Luís, capital do Maranhão, por votação direta e secreta em
cédula única.

Os deputados federais Márcio Jerry e Rubens Pereira Júnior, ambos do PCdoB, vão assumir as pastas das Cidades e da Comunicação e Articulação Política, respectivamente, no próximo dia 11, com Carlos Brandão ainda
no governo.
Com a posse da deputada Socorro Waquim na Alema,
como efetivada, a bancada do MDB passa e ter três
membros. Com o reforço, a bancada decidiu deixar a
base do governo Flávio Dino, onde, na verdade, nunca
assumiu. Era pé dentro, pé fora.
Como diria minha avó: Flávio Dino está “jogando na
verde para colher a madura”. Ele admite disputar em
2022 até eleição de deputado federal, para ajudar o
PCdoB ultrapassar a cláusula de barreira. E se antes ele
deixar o PCdoB?

1

2
3

Bola em campo (1)

O prefeito reeleito de Pinheiro, Luciano Genésio (PP), será o
candidato a vice-presidente da Famem na chapa liderada por Erlanio Xavier (PDT), prefeito de Igarapé do Meio. Ele pretende o
novo mandato na Federação dos Municípios Maranhenses.

Bola em campo (2)

Vale lembrar que Genésio tem como vice na prefeitura, a esposa do deputado Othelino Neto, do PCdoB, Ana Paula Lobato. A outra chapa é liderada pelo prefeito de Caxias, Fábio Gentil (Republicanos), partido do governador em exercício, Carlos Brandão.

Bola em campo (3)

Já Flávio Dino, que saiu de férias ontem, prometeu não se envolver na disputa da Famem, assim como ﬁcou ausente das eleições municipais do ano passado. A estratégia é um verdadeiro
quebra-cabeça.
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Autogestões: resiliência
e persistência para
manter-se de pé
» ANDERSON MENDES
Presidente da UNIDAS (União Nacional das Instituições de
Autogestão em Saúde)

Ano novo, velhos desafios
» ORLANDO THOMÉ CORDEIRO
Consultor em estratégia

A batalha política do
momento é a eleição
para as presidências da
Câmara e do Senado a
realizar-se em 1º de
fevereiro.
As especulações e articulações para que os atuais ocupantes dos cargos
pudessem se candidatar a mais um
mandato foram “abatidas em pleno
voo” pela correta decisão do STF, tomada no dia 6 de dezembro, impedindo tal manobra e abrindo-se caminho
para uma disputa na qual o governo
federal não tem poupado tinta da carga de sua caneta Bic.
Na Câmara, joga seu peso em prol
do deputado Arthur Lira (PP-AL), cuja
campanha foi lançada, oﬁcialmente,
em 9 de dezembro e já conta com o
apoio de nove partidos — PL, PP, PSD,
Solidariedade, Avante, PROS, Patriota
e PSC, representando 191 parlamentares. Já no Senado, quem tem liderado a articulação em nome do Planalto
é o atual presidente Davi Alcolumbre
(DEM-AP) que, se bem sucedido, deverá assumir um cargo relevante no
ministério.

de dezembro foi lançada a candidatura do deputado Baleia Rossi (MDBSP) com o apoio de seis partidos:
DEM, PSDB, MDB, PSL, Rede e Cidadania, representando 147 parlamentares.
Maia tem procurado caracterizar a
candidatura do bloco como defensora
da democracia e das liberdades, além
de ser a única capaz de manter a independência do legislativo. Chegou inclusive a insinuar, em entrevistas e declarações, que, com a adesão de PSB,
PDT, PC do B e PT, esse bloco poderia
ser o embrião de uma frente política
para disputar as eleições de 2022.
Acompanhando toda essa movimentação, só é possível ter uma certeza: vai sair vitorioso quem conseguir
evitar o maior número de traições. E,
nesse quesito, o chamado “baixo clero” joga um peso decisivo. O discurso
de independência da Câmara é enfrentado com a oferta de benesses,
tais como emendas e cargos no governo. Numa votação secreta, o escurinho da cabine é muito tentador.
Porém, quem quer que seja o vitorioso, quais serão os reﬂexos para 2022?
O primeiro que salta aos olhos diz respeito ao andamento dos atuais e futuros pedidos de impeachment do presidente, em que a oposição acredita
que Baleia Rossi abriria os caminhos e
a situação aposta que Arthur Lira representaria uma barreira segura.

Considero que nenhuma das duas
premissas é verdadeira. Nós já deveríamos ter aprendido com a história
recente que o primeiro critério para o
Nesse cenário as atenções se vol- Congresso aprovar impedimento de
tam, prioritariamente, para a Câmara presidentes está vinculado ao respeconde Rodrigo Maia (DEM-RJ), impos- tivo apoio popular. Collor e Dilma fosibilitado de concorrer, viu-se obriga- ram afastados quando seus índices de
do a entrar em campo para buscar a aprovação estavam baixíssimos. Até o
formação de um bloco e de um nome momento, nada indica tal situação
que tivesse chances reais de vitória. para Bolsonaro.
Após muitas conversações, no dia 23 Outro reﬂexo seria quanto à agenda

da Câmara, com o presidente colocando em votação temas relativos a
costumes de interesse da base governista. É correto aﬁrmar que uma
eventual vitória de Lira cria condições
mais favoráveis para isso, mas, também, é necessário reconhecer que
não será, obrigatoriamente, um dado
de realidade, até porque a disputa política no parlamento sempre sofre a
inﬂuência da sociedade (vide a recente votação do Fundeb). E ainda há os
temas econômicos, como reforma tributária e PEC emergencial, prioritários para votação qualquer que seja o
futuro presidente da Câmara.
Diante desse cenário, reitero o que
já venho aﬁrmando há algum tempo:
no jogo político para 2022, o campo
da disputa será cada vez mais as redes
sociais, sendo o parlamento uma peça
a elas subordinada. É como nos grandes torneios de tênis, onde existem diversas quadras, mas os jogos principais são sempre disputados naquelas
consideradas centrais.
Sempre é bom lembrar que as redes
sociais são formadas por pessoas de
carne e osso, que ali encontraram as
condições propícias para exercerem
seu protagonismo político sem a necessidade da intermediação de partidos e instituições.
Nesse sentido, o presidente Bolsonaro mantém o monopólio da iniciativa, mas não signiﬁca a garantia de
sua reeleição, apesar do favoritismo
apontado pelas pesquisas. Para fazer
frente a ele, a oposição precisará adotar, desde já, duas atitudes. De um lado, construir uma mensagem aﬁrmativa e radical em torno de suas crenças
e valores, rompendo com a atual postura de reação ao que é pautado pelo
presidente. De outro, parar de apostar
na ideia de uma “frente ampla” e partir para viabilizar um nome competitivo na sociedade. Sem isso, a derrota
é certa!

Mensagem de Dog days are over
siedade para trás.
A música é uma verdadeira catarse.
Ela começa de forma mais suave, com
Sinto dizer, mas os dias de cão não o som de um bandolim e de um canto
acabaram e nem passaram, diferente- meigo de Florence, ganha palmas rítmente do que alguns brasileiros têm micas até atingir o ápice com a introentoado pelas festas clandestinas rea- dução de outros instrumentos musilizadas desde antes do réveillon e que cais e uma aceleração do compasso.
seguem causando aglomerações no Os clipes (foram divulgados dois: um,
Brasil. A música Dog days are over, de em 2008, quando o single foi divulgaFlorence and The Machine, virou uma do, e o outro, em 2010), as apresentaespécie de “hino” dessas festividades, ções ao vivo e os remixes serviram paaparecendo em vários vídeos que es- ra popularizar a canção.
tão sendo compartilhados nas redes
sociais. Uma canção e tanto, caso a
O vídeo mais conhecido teve direpandemia, de fato, tivesse sido encer- ção de Georgie Greville e Geremy Jasrada.
per. Nele, Florence é uma líder xamã
de uma orquestra composta por difeDog days are over integra o álbum rentes experiências religiosas. O conLungs (10th anniversary edition), de teúdo foi premiado em 2010 com a es2009, o disco de estreia da banda bri- tatueta de melhor direção de arte do
tânica Florence and The Machine li- Video Music Awards, da MTV. Ao londerada pela cantora Florence Welch. A go dos anos, a música ganhou remifaixa narra um momento difícil que xes. O primeiro, em 2009, pela própria
chegou ao ﬁm e como o reencontro banda, no EP que leva o nome da cancom a felicidade pode se dar por meio ção, sob o título de Optimo remix. Em
das pessoas queridas, deixando a an- 2018, os brasileiros do Dubdogz, em
ADRIANA IZEL
adrianaizel.df@dabr.com.br

parceria com Brannco, Rodrigo Luca e
Izabelle, ﬁzeram outra versão, com
batidas eletrônicas intitulada apenas
Dog days.
Mas o apogeu mesmo de Dog days
are over acontece nos shows da banda. Tive a oportunidade de acompanhar um em 2014 realizado no Palco
Mundo do Rock in Rio, no Rio de Janeiro. Florence corria de um lado para
o outro, quase como uma agitadora de
torcida fazendo com o que o público a
acompanhasse nessa busca pela felicidade.
É por isso que me entristece saber
que uma faixa tão emblemática tem
sido usada em situações em que destoam da sua mensagem. Os dias de
cão vão acabar. Só que ainda não acabaram. As aglomerações do ﬁm de
2020 e do início de 2021 terão um preço, que ainda vamos descobrir no
combate ao novo coronavírus. Até lá,
guardem a canção para ser usada no
momento certo.

Propostas de Reformas Administrativa e Tributária.
PEC do pacto corporativo. PEC emergencial. Oposição
ferrenha ao funcionalismo público. Pressão. Pandemia.
Desaﬁos dos mais diversos ao serviço público e privado
de saúde. Novas maneiras de se comunicar. Novas maneiras de se fazer saúde. Deﬁnitivamente, 2020 não foi
um ano para amadores.
Esses testes, no entanto, apesar de extremamente dolorosos, são também maneiras de perseguir o novo e
aderir a alternativas rápidas e criativas diante do improvável. O setor de saúde foi um destes colocado à prova,
em 2020, por inúmeras vezes. E a telemedicina, uma iniciativa que há muito se lutava para regulamentar, foi a
alternativa rápida e eﬁcaz em tempo de isolamento, garantindo acesso aos usuários da iniciativa privada. E arrisco em dizer: chegou para ﬁcar. Ficou evidente para o
setor de saúde como um todo a importância de boa estrutura, inteligência emocional, pensamento rápido, e
claro, proﬁssionais capacitados e bem treinados. E mais
evidente ainda a relevância da Atenção Primária à Saúde, um bem valorizado à exaustação no segmento de autogestão. A qualidade do atendimento ao usuário é levada a sério numa autogestão. Basta ver o número baixo
de reclamações, a oferta de benefícios acima do rol de
procedimentos da ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar) e as iniciativas diversas para se manter a
saúde física e mental de cada associado. Vale lembrar
que, no nosso caso, o dono do plano é o próprio. Por essa
última peculiaridade, não é de hoje, que defendemos
equidade no tratamento por parte dos órgãos reguladores. Sem ﬁns lucrativos e atendendo a um perﬁl de público que, em sua maioria, não teria condições de arcar
com um plano de saúde do mercado, estamos acostumados a nos provar e reinventar a cada dia.
Uma de nossas lutas antigas é quanto às reservas técnicas e margem de solvência. Parece óbvio, mas como
uma entidade sem ﬁns lucrativos pode ser cobrada em
ter uma liquidez igual a de uma empresa privada que lucra bilhões anuais? Por isso mesmo, vez ou outra, somos
surpreendidos por direções ﬁscais e até intervenções
entre nossas associadas.
Contudo, mesmo diante de um ano tão intenso, tivemos algumas vitórias. Vitórias estas que, obviamente,
não amenizam os impactos sanitários, sociais e econômicos desta pandemia, mas que são extremamente signiﬁcativas para o segmento. No ano passado, a ANS encerrou a direção ﬁscal em cinco operadoras: Cassi, Geap, Assefaz, Asfal e Capesesp, considerando seus programas de saneamento adequados. Para empresas como a
de nossos associados esse passo é gigante. Mostra que
mesmo diante de tantas adversidades, remando, literalmente, contra a maré da inﬂação médica exorbitante, da
incorporação de novas tecnologias frequentes, de condições regulatórias desfavoráveis, conseguimos, sem
deixar de lado a qualidade dos nossos serviços, mostrar
toda a criatividade, resiliência e competência de nossos
associados para reagir e vencer.
O ﬁm da direção é o reconhecimento da ANS da boa gestão do plano, a garantia de sequência das atividades, de
continuidade dos propósitos e cuidados daquela instituição. Eu sei que 2020, deﬁnitivamente, não foi um ano
para comemorações. Entretanto, é necessário enaltecer
aqueles que, muito antes da pandemia, já estavam passando por diﬁculdades e readequando suas regras, protocolos e compromissos internos, e, apesar do caos gerado pelo novo coronavírus desde março, conseguiram
se manter ﬁrmes e atingir o objetivo. 2021 é uma grande
incógnita.
Ouso entrar numa seara que não é a cientíﬁca, pilar
essencial da saúde, mas prevejo que até os astros estejam meio perdidos neste início de ano. Contudo, um fato que posso garantir de olhos fechados é: aconteça o
que acontecer, nos manteremos em pé, prestando uma
assistência de qualidade a um custo justo para empregadores e beneﬁciários. Porque resiliência está no nosso
DNA. E se desaﬁar, também.
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IMUNIZAÇÃO

CAPITAIS

Leitos voltam a ficar
lotados nas cidades
Com mais de 90% dos leitos municipais ocupados, municípios de São Paulo e
Amazonas inspiram preocupação quanto ao combate à covid-19, neste início de 2021

N

a primeira semana de 2021,
algumas cidades do país sofrem com lotação dos leitos
destinados ao tratamento
da Covid-19. Como é o caso de Manaus (AM) e Guarulhos (SP), cuja taxa
de ocupação já passou dos 90% nas
respectivas redes municipais. Em boa
parte das demais cidades, há um aumento de casos que já começa a alterar signiﬁcativamente os números.
Nesta segunda-feira (4/1), a ocupação nos hospitais públicos de Guarulhos, na Grande São Paulo, chegou a
93,4%. A ocupação dos leitos municipais dos municípios do estado de São
Paulo como um todo, tanto de UTI
(Unidade de Terapia Intensiva) quanto de enfermaria, está em 62%, em
média.
Situação parecida com a vivenciada em Manaus (AM), que teve aumento acelerado de hospitalizações nas
duas últimas semanas. Os hospitais
particulares da capital do estado estão
sem leitos exclusivos para Covid-19, o
que causou um aumento na demanda
para a rede pública.
Na segunda (4/1), a taxa de ocupação dos leitos de terapia intensiva
chegou a 92% na capital do Amazonas. O alto número de internações fez
com que algumas macas ﬁcassem nos
corredores dos hospitais e diversas
unidades de saúde sofreram com a
impossibilidade de adotar o distanciamento entre pacientes. Também os
proﬁssionais de saúde ﬁcaram sem
local adequado para descanso e sem
refeitório.

Contudo, não somente Amazonas e
São Paulo sofrem com o problema, o
estado da Bahia possui 58% do total
de leitos ocupados. Ao todo, o estado
registrou 4.302 casos ativos até o começo desta semana e o total de 9.246
óbitos desde o começo da pandemia.
Já o estado do Maranhão possui, na
capital, São Luís, 49,44% dos leitos de
UTI e 43,70% dos leitos clínicos ocupados. O cenário é mais positivo no
interior do estado, que possui 25,56%
de leitos clínicos e 13,59% de leitos
para UTI sob ocupação.
Já no Distrito Federal, a atual ocupação atingiu 57,5%. Nesse contexto,
a Secretaria de Saúde explicou o motivo de ter desmobilizado o Hospital de
Campanha Mané Garrincha. A decisão se deu devido ao prazo contratual
que era improrrogável, mas ressaltaram que a capital do país possui estrutura para lidar com a situação do novo
coronavírus. “Contamos ainda com o
Hospital de Campanha da PM (Polícia
Militar), que possui 80 leitos de UTI.
Está em fase de ﬁnalização o Hospital
de Campanha de Ceilândia, que deve
entrar em funcionamento até o ﬁm
deste mês, com mais 40 leitos de enfermaria e 20 com suporte de ventilação mecânica, para os casos mais graves”, declara.
Outros estados também foram
contatados, mas não responderam
sobre os leitos disponíveis nos hospitais até a publicação desta matéria. Ao
todo, segundo dados do Ministério da
Saúde, já são 196.561 óbitos e
7.753.752 casos conﬁrmados de Co-

vid-19. Um total de 681.961 pessoas
estão em acompanhamento.
Manter os cuidados
Werciley Júnior, infectologista e
chefe da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar do Hospital Santa
Lúcia, explica que ainda é cedo para
aﬁrmar que a razão do aumento do
número de casos é devido às festas de
ﬁm de ano. “Em geral, leva-se 14 dias
para ocorrer a manifestação dos sintomas, mas estamos apreensivos porque sabemos que a consequência das
festas de ﬁm de ano ainda vai chegar.
A tendência dos próximos dias é ter
um aumento do número de casos e
internações”, explica.
O especialista também pontua que
as unidades de saúde podem sofrer
pressão devido ao aumento da procura de tratamento de doenças comuns.
“Isso pode diminuir a possibilidade
de manobra que tivemos no começo
da pandemia; além disso, vamos embarcar na segunda onda sem termos
tido nenhuma diminuição sensível
dos casos”.
Por isso, Júnior ressalta a importância de se manter os cuidados básicos,
como distanciamento social, uso de
máscaras e higiene das mãos. “Vamos
ter que conviver com o coronavírus
ainda por um tempo. Mesmo com a
vacina próxima, leva-se tempo para
um número realmente grande ser vacinado e alcançarmos a imunidade de
rebanho. Por isso, os cuidados continuam necessários”

DECISÃO

Chile terá vacina
obrigatória
Os deputados da oposição apresentaram nesta terçafeira (5) um projeto de lei para tornar obrigatória a vacinação contra o coronavírus no Chile e não voluntária
como estabelecido até agora.
“Queremos que essa vacina seja incluída na lista de
vacinas obrigatórias que já existem”, aﬁrmou o deputado Gabriel Silver, da oposição democrata-cristã, ao
apresentar ao Congresso o projeto de lei que estabelece
a obrigatoriedade da inoculação contra o coronavírus.
O Chile tem um robusto Programa de Vacinação, que
permitiu, por exemplo, no ano passado vacinar 80% da
população contra a gripe. Nele, existem vacinas obrigatórias, como a varíola.
“Diversos especialistas indicaram que, para atingir
algum nível de segurança com relação a esta pandemia,
é necessária imunidade de rebanho”, o que seria alcançado vacinando pelo menos 80% da população, acrescentou o deputado Silver.
O governo chileno garante que poderá vacinar contra
o coronavírus 15 dos 18 milhões de habitantes do país
até o próximo dia 30 de junho, após a assinatura de uma
série de acordos internacionais.
Em 24 de dezembro, o processo de vacinação começou no Chile com as primeiras 10.000 doses recebidas
do laboratório Pzifer. Para os dias 23 e 24 de janeiro, está
prevista a chegada ao país de uma primeira remessa da
vacina Coronavac, da farmacêutica chinesa Sinovac Biotech, informou nesta terça-feira o ministro da Saúde,
Enrique Paris.
Inicialmente, o programa de vacinação contempla a
inoculação, de forma voluntária e gratuita, dos proﬁssionais da saúde de linha de frente, para depois avançar
para os grupos de maior risco. Até março, o programa
prevê a vacinação de cinco milhões de pessoas.
Uma pesquisa feita em novembro pela consultoria
Ipsos mostrou que 70% dos cidadãos estariam dispostos
a se vacinar contra o coronavírus, que atingiu fortemente o Chile.
Desde o primeiro caso notiﬁcado em 3 de março, o
Chile acumula 623.101 casos e 16.788 falecimentos conﬁrmados por covid-19, embora o número passe de
22.000 se considerados os casos prováveis.

CARÊNCIA

Desembargador mantém lockdown no Amazonas Israelensespegamvírus
apósseremvacinados

O MAGISTRADO REJEITOU UM PEDIDO DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL VOLTADA AO DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO
O desembargador Délcio Luis Santos, responsável pelo plantão do Tribunal de Justiça do Amazonas, negou
derrubar a liminar expedida em primeira instância para suspender as atividades consideradas não-essenciais
no Estado por 15 dias como estratégia
para conter a nova escalada da pandemia de covid-19.
O magistrado rejeitou um pedido
da Associação PanAmazônia, organização não governamental voltada ao
desenvolvimento da região Amazônica, para anular os efeitos do lockdown. Na avaliação de Santos, o mandado de segurança, modalidade escolhida pela entidade para apresentar
seu recurso, não é a via adequada para
contestar a determinação judicial. Isso porque ainda não foram esgotados
os recursos em primeiro grau.
No pedido, a associação classiﬁcou
o endurecimento das restrições ao comércio no Amazonas como uma medida ‘contraproducente’ e com potencial para causar prejuízo aos empresários e trabalhadores que dependem
do comércio e da prestação de serviços. Aﬁrmou ainda que a decisão tira
da população o direito ao trabalho e à
livre iniciativa e, em última instância,
viola a dignidade da pessoa humana.

A decisão liminar que decretou o
novo lockdown no Amazonas foi tomada no último sábado, 2, atendendo
a um pedido do Ministério Público do
Estado e considerando a alta na ocupação de leitos de Unidade de Terapia
Intensiva (UTI). Nesta terça-feira, 5, a
Secretaria de Estado de Saúde anunciou mais 60 vagas exclusivas para pacientes infectados pelo novo coronavírus.
De acordo com a determinação,
apenas as atividades consideradas essenciais poderão funcionar, desde
que adotem medidas que impeçam a
aglomeração de pessoas. A multa diária ao governo de Wilson Lima (PSC)
em caso de descumprimento é de R$
50 mil.
Ainda segundo a decisão, o governo
deve fazer pronunciamentos diários
nos meios de comunicação e redes sociais para explicar as medidas à população. O texto também determina que
a Fundação de Vigilância em Saúde
emita, a cada cindo dias, relatórios
com medidas a serem adotadas pelo
Estado para diminuir a contaminação
pela doença.
O juiz determinou ainda que o boletim diário divulgado pelo governo
passe a incluir o número de pacientes,

inclusive aqueles atendidos na rede
privada, que aguardam uma vaga para internação, assim como a disponibilidade dos leitos de covid-19, com o
detalhamento da ocupação por grávidas, crianças, pacientes oncológicos e
cardíacos.
No ﬁnal de dezembro, Wilson Lima
chegou a tentar fechar o comércio no
Amazonas. O governador recuou após
um dia de protestos contra o decreto
estadual e anunciou a revogação da
medida e ﬂexibilização do funcionamento das atividades não-essenciais.
Diante do lockdown imposto pela Justiça, o governo publicou um decreto
na segunda-feira, 4, em cumprimento
à decisão judicial. “O Governo do Estado respeita o entendimento do Ministério Público do Estado e do Judiciário quanto à necessidade de conter
o avanço do novo coronavírus, que
continua pressionando a rede de
atendimento à saúde, com número
crescente de internações”, informou a
Secretaria de Comunicação.
O Amazonas já registrou mais de
5,3 mil mortes e 202 mil casos conﬁrmados do novo coronavírus. Em 31 de
dezembro, a capital Manaus bateu recorde de hospitalizações pela doença:
foram 124 internações.

ISRAEL É O PAÍS COM VACINAÇÃO MAIS ADIANTADA NO MUNDO
Israel está entre os países mais adiantados na vacinação da população contra a covid-19, com quase 1 milhão de doses aplicadas até agora. Agora, a imprensa do
país informa que, das pessoas que receberam a imunização adotada no país, fabricada pela Pﬁzer, 240 foram
diagnosticadas com o coronavírus após receber a proteção.
Segundo o site Times of Israel, esses casos não signiﬁcam que a vacina, ao invés de proteger, infectou as pessoas. A explicação, esclarece o veículo, é que a vacina
não garante proteção imediata, ou seja, depois de receber a dose, as pessoas devem continuar se protegendo
por algumas semanas.
“Os casos ressaltam a importância dos indivíduos
continuarem a se proteger por semanas depois de serem
inoculados, uma vez que o corpo leva tempo para desenvolver anticorpos efetivos contra o SARS-CoV-2, vírus que causa a covid-19”, informa o site.
A Pﬁzer, por sua vez, já esclareceu que sua vacina não
contém o vírus, logo não pode transmiti-lo às pessoas. A
fórmula apenas contém um pedaço do código genético
do novo coronavírus, o que faz o corpo produzir anticorpos contra ele, deixando, dessa forma, o organismo
protegido caso ocorra alguma infecção.
A Pﬁzes, por sua vez, já esclareceu que sua vacina não
contém o vírus, logo não pode transmiti-lo às pessoas. A
fórmula apenas contém um pedaço do código genético
do novo coronavírus, o que faz o corpo produzir anticorpos contra ele, deixando, dessa forma, o organismo
protegido caso ocorra alguma infecção.

Responsável: George Raposo
E-mail: gdinamite@hotmail.com
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Othelino Neto visita governador
em exercício Carlos Brandão

O

presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputado Othelino Neto (PCdoB), fez
uma visita de cortesia, nesta terça-feira (5),
ao governador em exercício, Carlos Brandão, que assumiu interinamente o comando do Executivo, após pedido de licença do governador Flávio Dino.
No encontro, ocorrido no Palácio dos Leões, foi reforçada a importância do diálogo, da independência e da boa
relação institucional visando à melhoria da qualidade de
vida dos maranhenses.
Othelino destacou que o Maranhão tem dado um bom
exemplo para o Brasil, no que diz respeito ao equilíbrio
das relações entre todos os Poderes. “É um prazer visitar o governador em exercício, Carlos Brandão, para que
nós possamos conversar sobre temas importantes para o
estado. Estamos sempre exercitando essa capacidade de
diálogo, que é uma marca da relação harmônica e independente que mantemos entre os Poderes constituídos
no Maranhão”, assinalou o presidente da Alema.
Carlos Brandão pontuou que a boa relação entre o Legislativo e o Executivo vem se mantendo durante todos
os seis anos de governo, com o apoio da Assembleia em
diversos temas relevantes para o desenvolvimento do estado e melhoria da qualidade de vida da população.
“Desde o início da nossa gestão, sempre primamos por

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

PAÇO DO LUMIAR/MA

EDITAL ÚNICO DE LEILÃO
Edital Especial Associação de Poupança e Empréstimo - POUPEX
Lei Nº 9.514/97 e MP Nº 2.223/01
Gustavo Martins Rocha, Leiloeiro Oficial, inscrito na Junta Comercial do Estado d o Maranhão, sob o
nº 17/06-JUCEMA, devidamente autorizado pela proprietária Associação de Poupança e Empréstimo
- POUPEX, CNPJ/MF nº 00.655.522/0001-21, com endereço à Av. Duque de Caxias, s/nº, SMU,
Brasília/DF, CEP: 70.630-902, tendo havido inadimplência de obrigações contratuais, garantidas pela
alienação fiduciária dos imóveis abaixo relacionados e consolidada a posse dos mesmos ao credor
fiduciário, pelo cumprimento do art. 26 da Lei. 9.514/97 e cumprindo o disposto no art. 27 da mesma
lei, torna público que colocará a Venda em Leilão Público, o seguinte bem imóvel:
IMÓVEL: Um lote de terra própria, de nº 11, do empreendimento denominado Condomínio
“Residencial Los Roques II”, constituído do lote de terra própria, denominado como lote único,
da Quadra 44, resultante da unificação dos lotes 11, 12 e 13, da referida Quadra 44, do loteamento
denominado “Parque Bob Kennedy”, no sítio Boa vista, no lugar Vila de Nossa Senhora da Conceição
de Mocajutuba, neste município, assim descrito e caracterizado: frente, limitando com a Rua Interna
de Circulação, mede 9,97m; lateral direita, limitando com a casa nº 10, mede 20,93m, lateral
esquerda, limitando com a área de lazer, mede 20,93m, fundo, limitando com o muro da lateral
esquerda do condomínio, mede 9,97m, com uma área total de 208,62m². Av nº 01 - Mat nº 39.664 Para constar que foi edificado no imóvel da presente matrícula uma casa residencial, possuindo um
pavimento, com as seguintes dependências e áreas: varanda/garagem, sala de estar/jantar, 01(uma)
suíte, 2 (dois) quartos, banheiro social, cozinha e área de serviço, com área privativa de 100,73m²,
área comum proporcional de 5,82m², perfazendo uma área total construída de 106,55m² e fração
ideal do terreno de 272,73m² ou 9,0909%. Tudo conforme Matrícula nº 39.664 do Cartório de 1º
Ofício Extrajudicial de Paço do Lumiar - Comarca da Ilha de São Luís /MA.
Anterior adquirente fiduciante (ex-mutuários): GERLANDY BRUZACA CASTRO DA COSTA, plan.
manutenção, portadora da CI nº 173.157.420.014 - GEJUSPC/MA, inscrita no CPF nº 791.745.82372 e seu esposo MANUEL RAYMUNDO ALVES DA COSTA JÚNIOR, empresário, portador da CI
nº 3338 - CRA/MA, o regime de comunhão parcial de bens, residentes e domiciliados na Rua Boa
Esperança, Nº 185, Rua 01, Quadra 01, nº 03, Condomínio Zeus, Angelim, na cidade de São Luís/
MA.
Datas dos leilões: 1º leilão em 18/01/2021, valor mínimo de venda: R$ 306.200,00 (trezentos e seis
mil e duzentos reais), 2º leilão em 25/01/2021, valor mínimo de venda: R$ 375.294,59 (trezentos e
setenta e cinco mil, duzentos e noventa e quatro reais e cinquenta e nove centavos).
Local: on-line - Home page: www.grleiloes.com . Ambos os leilões serão realizados as
11h00min.
Condições do leilão: a) o arrematante pagará no ato (À VISTA) o valor do arremate acrescido da
comissão do leiloeiro (5%); b) o imóvel é vendido no estado em que se encontra, de: legalização,
manutenção, conservação, e ocupação; c) cabem ao arrematante às providências e despesas de
transferência de propriedade e registro em Cartório, assim como de quaisquer débitos inclusive junto
a Prefeitura, Corpo de Bombeiros, Condomínio. Caso o imóvel esteja ocupado, o arrematante fica
ciente que será o responsável pelas providências de desocupação do mesmo.
Observação: Qualquer que seja o resultado dos leilões ficará extinta a dívida decorrente da
operação de alienação fiduciária com o anterior adquirente fiduciante, observando o disposto no art.
27 e parágrafos da Lei 9.514/97.
Informações com o Leiloeiro, fone (98) 4141-2441. Home page: www.grleiloes.com ou com a N&N
Assessoria e Consultoria Empresarial SS LTDA 61-3223-2205 ou 61-9.8434-4438 e com a POUPEX
61-3314-7753.
Paço do Lumiar/MA, 29 de dezembro de 2020.
Gustavo Martins Rocha

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA
AVISO DE LICITAÇÃO. Pregão Presencial nº 003/2021-CPL/PMC. A Prefeitura Municipal de Carolina,
mediante seu Pregoeiro, designado pela Portaria nº 012, de 01 de janeiro de 2020, torna público que o
Pregão Presencial nº 003/2021-CPL/PMC, do tipo Menor Preço, para o Registro de Preços para a
aquisição de Oxigênio Medicinal, conforme Anexo I do Edital, realizar-se-á em 19.01.2021, às 08h30min,
na sala da Comissão Permanente de Licitação-CPL, desta Prefeitura, localizada na Praça Alípio Carvalho,
nº 50, Centro. CEP 65.980-000 - Carolina/MA. O Edital foi redigido na forma da Lei Federal nº
10.520/2002, do Decreto Federal nº 3.555/2000, da Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei
Complementar n° 147/2014 e pela Lei Complementar nº 155/2016, aplicando subsidiariamente, no que
couber, a Lei Federal nº 8.666/1993 e demais normas regulamentares pertinentes à espécie; e seus
anexos estão à disposição dos interessados, de 2º a 6º feira, no horário das 08h às 12h, na Comissão
Permanente de Licitação-CPL desta Prefeitura ou no site carolina.ma.gov.br. Esclarecimentos adicionais,
no mesmo endereço. Carolina/MA, 05 de janeiro de 2021. AMILTON FERREIRA GUIMARÃES –
Pregoeiro.

essa relação harmônica entre o Executivo e o Legislativo.
Agradeço a visita do presidente Othelino Neto e quero
reforçar a minha disposição em manter essa boa relação,
afinal, temos que andar juntos nas parcerias em favor da
nossa população”, afirmou Brandão.

Diálogo
Também presentes ao encontro, o secretário-chefe da
Casa Civil, Marcelo Tavares, e o deputado federal Rubens
Júnior (PCdoB) falaram sobre a importância do diálogo
permanente entre as esferas de Poder.
“Isso mostra a junção de interesses comuns em defesa
das causas mais importantes para o povo do Maranhão.
O presidente Othelino é muito bem-vindo e traz o abraço de todos os deputados ao governador em exercício.
Juntos, tenho a convicção de que faremos um Maranhão
cada vez melhor”, disse Marcelo Tavares.
O deputado federal Rubens Júnior destacou que a harmonia entre os Poderes é uma determinação constitucional acatada em sua plenitude no Maranhão. “Isso é
muito salutar para o Estado, pois fortalece as parcerias
e favorece o povo, que é o mais importante”, completou
o parlamentar.
GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA – SINFRA
SECRETARIA ADJUNTA DE PROJETOS – SEAPROJ
EDITAL DE COMUNICAÇÃO
A Secretaria de Estado da Infraestrutura – SINFRA/MA, torna público que recebeu da Secretaria de
Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais – SEMA/MA, a Dispensa de Outorga para o uso de água
superficial, sob as coordenadas geográficas: (4°53’27,53’’S 43°24’53,58’’W), com vazão autorizada de
(0.0 m³/dia), por período de bombeamento de (0.0 hora/dia), situado na rodovia MA-127 Caxias-São
João do Sóter. Com finalidade do uso não consuntivo da água, conforme dados constantes no Processo:
20100050631/2020. E-processo n° 154948/2020.
São Luís, 5 de janeiro de 2021
JORGE FUMIO KUSABA
Secretário Adjunto de Projeto

PREFEITURA MUNICIPAL DE NINA RODRIGUES
ESTADO DO MARANHÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2021
O MUNICÍPIO DE NINA RODRIGUES, através da Prefeitura Municipal de Nina Rodrigues, por meio da Comissão
Permanente de Licitação, torna público aos interessados que, que com base na Lei nº 10.520/2002, fará
realizar às 09h:00 (nove) horas do dia 19 de Janeiro de 2021, licitação na modalidade Pregão Presencial, tendo
por objeto a Contratação de empresa para a prestação de serviços especializados em consultoria, auditoria
preventiva e monitoramento continuo de atividades vinculadas ao Controle Interno para o ano de 2021 de
interesse desta Administração Pública, de acordo com as especiﬁcações e condições dos serviços contidos
neste Termo de Referência. A presente licitação será realizada na sala da Comissão Permanente de Licitação,
situada na Praça Rui Fernandes Costa, s/nº, Centro, Nina Rodrigues – MA. O Edital e seus anexos estão a
disposição dos interessados no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08h:00 (oito horas) às 12h:00
(doze horas), onde poderão ser consultados gratuitamente, ou obtidos mediante o recolhimento da
importância de R$: 100,00 (cem) reais feito através de Documento de Arrecadação Municipal – DAM ou
deposito bancário. Esclarecimentos adicionais, no mesmo endereço ou pelo telefone (98) 99235-5423. Nina
Rodrigues/MA, 04 de janeiro de 2021.
Raimundo Nonato Silva Junior
Pregoeiro

REQUERIMENTO DE LICENÇA AMBIENTAL
A Suzano SA., CNPJ 16.404.287/0222-05, torna público
que requereu da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Naturais – SEMA, a Licença de Instalação
(LI) para a atividade de Implantação do Armazém Provisório de Celulose na área do Porto do Itaqui, município
de São Luís, Estado do Maranhão, conforme dados
constantes no e-processo SEMA, nº 000575/2021/SEMA.

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2020-SSP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0114257/2020-SSP/MA
A Secretaria de Estado da Segurança Pública – SSP, através de seu (a) Pregoeiro(a) e Equipe de
Apoio, torna público para conhecimento dos interessados que realizará licitação na modalidade Pregão
Eletrônico nº 10/2020 – SSP/MA, do tipo Menor Preço, cujo objeto é aquisição de capelas de exaustão
de gases devidamente instaladas para o atendimento do Serviço de Química Forense do Instituto
Laboratorial de Análises Forenses – ILAF/SSP, em sessão pública eletrônica a partir das 9h (horário de
Brasília-DF), do dia 20/01/2021, através do site www.compras.ma.gov.br, nos termos da Lei nº
10.520/2002, Decreto Federal nº 10.024/2019, Decreto Estadual nº 24.629/2008, Decreto Estadual nº
28.906/2013, alterado pelo Decreto Estadual 29.920/2014, aplicando-se os procedimentos determinados
pela Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, e pela Lei Estadual nº
10.403/2015 e, subsidiariamente, no que couber, a Lei Federal nº 8.666/1993. O edital e seus anexos
estão à disposição dos interessados no Portal de Compras do Estado do Maranhão – SIGA
www.compras.ma.gov.br e na página oficial desta Secretaria no site www.ssp.ma.gov.br.
São Luís, 30 de dezembro de 2020
Valdilea Ferreira Lopes
Pregoeira - SSP/MA

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ GRANDE- MA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 01/2021
A Prefeitura Municipal de Igarapé Grande/MA, localizada na Rua São Francisco, s/nº, Centro, CEP
65.720-000, comunica aos interessados que realizará licitação na modalidade Pregão Presencial de nº.
01/2021, no dia 18/01/2021, às 08h30, horário local, objetivando Registro de Preços para a contratação de empresa para o fornecimento de combustível, conforme especiﬁcações contidas no Termo
de Referência, anexo I do edital.O presente Edital estará à disposição dos interessados no
Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de Igarapé Grande - MA, sito à Rua São Francisco,
s/nº, Centro, de segunda a sexta (exceto feriados) no horário das 08h00min as 13h00min horas, onde
poderão ser consultados ou obtidos GRATUITAMENTE por meio digital na Comissão de Licitação bem
como pela internet, através do nosso endereço eletrônico http://www.igarapegrande.ma.gov.brIgarapé Grande (MA), 11/05/2020.
Igarapé Grande (MA), 05/01/2021.
FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SOARES
Pregoeiro

oimparcial.com.br
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Festa Cristã

Como é o Dia de
Reis pelo mundo

O

Dia de Reis ou Solenidade da Epifania do Senhor, como também é conhecida a festa cristã,
é celebrado em diversas partes do mundo em
6 de janeiro. A data, além de sinalizar o momento de desfazer a árvore natalina, os enfeites e o presépio, relembra quando os três reis magos encontraram
Jesus Cristo ainda recém nascido.
De acordo com a tradição católica, eles foram guiados
por uma estrela até a chegada em Belém. Em suas mãos
traziam ouro, incenso e mirra como forma de presentes.
Como cada um era de uma localidade, chegaram cerca
de doze dias depois do nascimento. É por isso que, no
Brasil, a festa acontece entre os dias 25 de dezembro e 6
de janeiro.
Trazida pelos portugueses durante colonização, o Dia
de Reis também é comemorado através da Folia de Reis
ou Reisado – festa popular com a presença de grupos
culturais em alguns estados.

das.
Algumas zonas do país, principalmente nos meios
mais pequenos, continuam ainda com o hábito de cantar as Janeiras. Isto é, a partir do 1 de janeiro até ao dia 6,
grupos de pessoas vão para a rua a cantar de porta em
porta. Como agradecimento recebem comida e bebida.

As pessoas saem pelas ruas vestidas

Finlândia
Para comemorar o “Loppiainen”, têm a tradição de fazer bolachas de gengibre em forma de estrela, as “Piparkakut”, ao mesmo tempo que pedem desejos. A tradição
dita que a bolacha seja partida em três pedaços, na palma da mão e que seja comida em silêncio para o que o
desejo se realize.

com roupas típicas, tocando e
cantando, para levar a notícia do
nascimento de cristo e suas
bençãos.
Origem do Dia de Reis
Festividade da Igreja Católica, surgiu no momento
que os três reis magos – Belchior, Gaspar e Baltazar –
partiram de seus lugares de origem no sentido da cidade
onde estava o menino Jesus. Isso se deu, segundo relatos
bíblicos, por volta do século VIII.
O rei Baltazar viajou da África e levou mirra – uma espécie de planta de onde pode ser retirada uma resina
aromática para o preparo de incensos e remédios. Como
possui um cheiro agradável, mas sabor amargo, representa as características humanas e seus males.
Gaspar, por sua vez, saiu da Ásia levando incenso para
presentar o menino Jesus. O utensílio, usado para aromatizar e puriﬁcar ambientes, simboliza a fé e a espiritualidade. Já Belchior, também chamado de Melchior,
partiu da Europa com ouro. A sua oferenda era dada somente aos deuses, por isso representa a riqueza e a nobreza.
Portugal
Em Portugal o tradicional bolo-rei faz parte da celebração de Reis. Embora mais habitual em determinadas
zonas do país, o bolo-rei traz uma fava e, a quem calhar a
fatia com a fava deverá providenciar o bolo no ano seguinte. Existe ainda a variação a este bolo, que é o bolorainha, por sua vez sem as tradicionais frutas cristaliza-

Itália
Em Itália a tradição mais conhecida no Dia de Reis é a
da “Befana”. Aqui, no lugar do Pai Natal, uma senhora já
com alguma idade toma o seu lugar a distribuir prendas
às crianças.
Argentina e Uruguai
Semelhante a Portugal, aqui têm o hábito de comer
um bolo conhecido como “Rosca de Reyes”, muito parecido ao bolo-rei. É ainda habitual as crianças deixarem
um sapato junto à porta com erva e água para os camelos dos Reis Magos.

Bulgária
No Dia de Reis um Padre atira uma cruz de madeira
para dentro de água e os homens mais jovens devem
mergulhar para a resgatar. Visto que nesta altura do ano
as águas estão muito frias, reza a lenda que a pessoa que
resgatar a cruz vai gozar de boa saúde e de sorte.
Estados Unidos
No Estado do Louisiana, o Dia de Reis marca o início
das preparações do Carnaval. Aqui também é habitual
comer o “King Cake”, semelhante ao bolo-rei de Portugal, até à celebração do “Mardi Gras” (terça-feira Gorda).
Brasil
Aqui grupos de pessoas juntam-se a tocar diversos
instrumentos, seguindo as ordens do Mestre de Folia, da
Folia dos Reis, uma manifestação religiosa praticada pelos católicos. Nesta data comemora-se com festas onde
se servem doces e comidas típicas das diversas regiões.
França
Neste país come-se o bolo “Galette des Rois” à base de
amêndoa ou maçã. Tal como em Portugal, o bolo também tem um brinde no seu interior e quem o encontrar
será o rei, pelo menos por uma noite.
Irlanda
O Dia de Reis na Irlanda é considerado o Natal das
Mulheres. Neste dia as mulheres tiram o dia para descansar, depois do trabalho que tiveram entre o Natal e o
Ano Novo. Neste dia, grupos de mulheres juntam-se e

partilham uma refeição.
Malta
Neste país, a data é celebrada no primeiro domingo
do mês onde é habitual a realização de concertos, sendo
o principal, da responsabilidade da Orquestra Nacional
do país.
Países Baixos
Na Holanda, Bélgica e Luxemburgo é habitual que
grupos de três crianças andem de porta em porta a entoar canções e, em troca, recebem dinheiro ou doces.
Espanha
Aqui comem a “Rosca de Reyes”, semelhante ao bolorei. É no Dia de Reis que os espanhóis têm a tradição de
trocar presentes. Em algumas cidades organiza-se o cortejo dos Reis Magos, a que chamam de “Cabalgata de
Reyes”. Os Reis Magos desﬁlam em carros bem decorados, acompanhados de muitos cavaleiros e lançam doces à assistência. É ainda comum oferecer “carvão de
azúcar” às crianças.
México
Seguindo as tradições de países como Espanha, Argentina e Uruguai, é também neste dia que se fazem as
trocas de presentes e se come a “Rosca de Reyes”.
Alemanha
Tal como na Hungria, aqui as crianças também se disfarçam de Reis Magos e escrevem as iniciais do nome
nas portas das casas.
Porto Rico
Na madrugada de 5 para 6 de janeiro, as crianças recolhem um pouco de erva ou folhas no pátio das suas
casas e colocam numa caixa ao lado das suas camas. A
lenda diz que os camelos alimentam-se com isso e os
Reis Magos deixam um presente como recompensa.
Cuba
Este dia em Cuba é conhecido como a “Páscoa dos
Negros”, pois desde o tempo da colonização espanhola
que se dava folga aos escravos nesta data. Estes saíam à
rua para dançar ao som dos tambores.
Perú
Outrora também era uma data em que se festejava
com a oferta de presentes às crianças, contudo, essa tradição caiu em desuso. No 6 de janeiro celebram a “Bajada de Reyes” e fazem uma pequena festa familiar durante a qual se desmonta o presépio. Por cada ﬁgura e adorno que se guarde, dita a tradição que se deve deixar dinheiro.
No geral, o Dia de Reis encerra o Natal com várias comemorações por todo o mundo. Alguns países com tradições mais especíﬁcas que outros, mas sempre mantendo a essência da história dos Reis Magos.

Nedilson Machado

E-mail: nedilsonmachado@gmail.com
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GERAL

Responsável: Celio Sergio
E-mail: celiosergio@hotmail.com

São Luís, quarta-feira, 6 de janeiro de 2021

5

São Luís, quinta-feira 31 de dezembro de 2020

Integração Acadêmica

A todo vapor

A Universidade Estadual da Região Tocantina do Maranhão promoveu, na segundafeira, 4, a Aula Magna: “Universidade, Diversidade e Produção do Conhecimento”, proferida pelo secretário de Estado Extraordinário de Articulação das Políticas Públicas,
professor Dr. Marcos Antônio Barbosa Pacheco. A atividade faz parte da programação
da Semana de Integração Acadêmica 2020.2
que acontece até esta quarta-feira, 6.

Walt Disney World e Universal Orlando
Resort, na Flórida, já começaram a operar
certas atrações com capacidade total. O retorno aos padrões pré-pandemia acontece
seis meses após as limitações serem implementadas para ajudar no combate à Covid19. Uma publicação do Walt Disney World
News Today revelou que atrações como Rock
‘n’ Roller Coaster, Slinky Dog Dash e Avatar
estão operando com 100% de capacidade.
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No registro, ao lado da esposa
Clara e dos ﬁlhos Osmar Neto e João
Pedro, o vereador e presidente reeleito da Câmara Municipal de São Luís, São Luís, quarta-feira, 6 de janeiro de 2021
Osmar Filho (PDT), não conteve sua
gratidão e emoção nas redes sociais
rito Intelectual, o
esta semana. “É grande a emoção ao
Marcial
está
mandatambémLima
coronel
Aleno
- segundoser
empossado vereador da minha
to deIntegração
vereador
e
é
do
mesmo
partido
que o
xandre Magno deAcadêmica cidade
e mais grato ainda em ser reprefeito
deNu
São
Sousa
nes.Luís, o Podemos conduzido ao cargo de presidente de
A Universidade Estadual dauma
Região
dasTo
Câcanmaras mais antigas do
Na
tarde
desta
terça-feira
(5),país,
Eduardo
Ana
al
tado
honMa
raria
mi
li- promoveu,
ti
ranhão
na que
segun
serdave de inspiração e histótarra,
é con
dida
àque
Braide
informou
suaver
rede
social
fei
4, aceAu
laatravés
Mag-na:de
“Uni
sida
de,
Disa
verria
pra
nos
população há 401
les
que
desMarcial
ta
que si
o da
vereador
Lima
omen
líderto”,
de se
e Pro
ducam
ção do
Coserá
nheci
anos!”.
Ada
soprolenidade de posse e eleinoriCur
pe
ortá
de
prefeitura
na
Câmara
Municipal
São
Luís.
fe
da so
peSu
lo
seri
cre
rio de Estade
do
Exda
tra
ordi
ção
me
sanádiretora da Casa LegisPoao
lícia.
Caberio
representante
governo
municide
Articulaçãodo
das
Polítilacas
Pú
bli
cas,
tiva, aconteceu dia 1° de janeiro, na
pal apresentar
à Câmara
demandas
da
professor Dr.
Marcos as
Antô
nio
sa Le
PaAsBar
sembo
bleia
gislativa do Maranhão
A
me
da
lha
foi
en
tre
prefeitura.
checo. A atividade faz parte daepro
ção
congra
touma
com
a participação dos 31
gueSe
em
sona
lenide
daIn
de,tegração Acave
da
ma
dêre
mi
cares,
2020.2
ado
prefeito e vice eleitos pena
ma
nhã
des
ta
teres
-no
que acon
teceestá
até
ta quar
ta-fei
ra,
6.tal maranhense.
lamandacapi
Marcial
Lima
segundo

NEDILSON MACHADO

ra, 5, noega
- mesmo partido que
to deça-fei
vereador
é bi
do
ne
te
do
Co
man
do
Ge
o prefeito de São Luís,- o Podemos. Ele foi
ral da PM, Calhau.
eleito
com 4.548 votos.
Ano novo, séries novas!
ﬂix não nos
PraA Net
curtir
decepcionou neste
início de ano e atualicatádan
logotecom
Ozacooman
geral
no
vi
da
des
fres
quido
da Polícia Mi
litar
nhas
pa
ra
to
dos
os
Maranhão, coronel
gos
tos.
Pe
dro
Ribeiro, desta-

cou com a Medalha
Temçal
ani
maDições,
do-Gon
ves
as – Mé
cu
men
tá
ri
os,
mu
rito Intelectual, o sical
e dra
ma!coronel Aletam
bém
xandre Magno de
Entre
os des
Sou
sa Nu
nes.taques da
semana (até 10 de jaa diracariaé “Pi
Anei
alro),
ta hon
milie-ceséof
a Wo
umtar
con
cediman”,
da àque
dra
ma
que
re
tra
ta
les que se destacama
jorCur
nada
naldede
no
so emo
Supecirioor
uma
mãe
que
aca
ba
Polícia.
de perder seu bebê.
le da
con
ferir.
AVame
lha
foi entregue em solenidade,
A Band
anun
na
manhã
descitaouterque
já estão
aber
asça-fei
ra, 5,
notas
gabi
instecri
parado
a oi
ne
doções
Coman
Ge-ta
va
tem
po
ra
da
do
ral da PM, Calhau.
MasterChef Brasil,
queno
sevo,
rá re
zada
Ano
séarilies
noem
2021.
vas! A Netﬂix não nos

decepcionou neste
Oscio
inte
sados
iní
deres
ano
e atude
ali-vem
engo
cher
um
za
o capre
tálo
com
for
mu
lá
rio
no
si
novidades fresquite- oﬁcial da
sora.os
nhas
paemis
ra todos
gostos.
Tem animações, documentários, musical
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Entre os destaques da
semana (até 10 de janeiro), a dica é “Pieces of a Woman”, um
drama que retrata a
jornada emocional de
uma mãe que acaba
de perder seu bebê.
Vale conferir.
A Band anunciou que
já estão abertas as
inscrições para a oitava temporada do
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que será realizada
em 2021.
Os interessados devem preencher um
formulário no site oﬁcial da emissora.

Chapa Sálvio Dino
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No registro, ao lado da esposa
Clara e dos ﬁlhos Osmar Neto e João
Pedro, o vereador e presidente reeleito da Câmara Municipal de São Luís,
Osmar Filho (PDT), não conteve sua
gratidão e emoção nas redes sociais
esta semana. “É grande a emoção ao
ser empossado vereador da minha
cidade e mais grato ainda em ser reconduzido ao cargo de presidente de
uma das Câmaras mais antigas do
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entidade que aglutina mais de 210 prefeitos maranhenses. Luciano Genésio,
prefeito de Pinheiro, é o vice na chapa.

No Maranhão, o Banco
do Nordeste aplicou R$
3,9 bilhões ao todo,
per fazendo mais de
480 mil contratações.
O presidente do BNB,
Romildo Carneiro Rolim, fala que este resultados mostram o
Banco vem cumprindo
seu papel, fazendo o
recurso chegar na ponta, na mão de quem
precisa e apoiando empresas e produtores
nesse ano diferente e
desaﬁador que vivenciamos”.

Alojamento e alimentação

O radialista, agente
cultural, cantor e compositor, Marcos Duailibe, ou “Marquinhos”,
como é chamado pelos
amigos mais próximos,
foi um dos nomes mais
festejados da equipe
do prefeito eleito de
São Luís, Eduardo
Braide. É que todos da
Cultura vinham pedindo, um secretário do
meio cultural, “um que
convive e conhece os
perrengues pelos quais
passam a cultura maranhense”.

Leilões no BB
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O Banco do Brasil anunciou a venda de 1.404
imóveis com descontos que podem chegar a
70%. A oferta abrange casas e apartamentos
com valores que variam de R$ 15 mil a R$ 21,7
milhões.
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Aeroporto de Barreirinhas

Alojamento e alimentação

Leilões no BB

Ao longo dos últimos seis anos, o Governo do
Estado, por meio da Secretaria de Estado de Indústria, Comércio e Energia (Seinc) tem ﬁrmado
parcerias, iniciado diálogos e estabelecido estratégias para trazer investimentos em nível estadual. As melhorias nos aeroportos foi iniciada
já em 2015. Atualmente, o aeroporto de Barreirinhas atua com voos diurnos, com base no previsto pela Agência Nacional de Aviação Civil
(ANAC) e conta com caminhão de bombeiros
doado pela Secretaria Nacional de Aviação Civil
(SAC).

O número de empregos nos segmentos de
Alojamento e Alimentação, atividades ligadas
ao setor de turismo, interrompeu ao menos duas quedas consecutivas registradas no ano passado, entre fevereiro-abril e maio-julho. No último trimestre analisado, agosto e outubro de
2020, pela primeira vez no ano, o número não foi
negativo, apresentando uma variação de 4% na
comparação trimestral. Estatisticamente, esta
variação não é signiﬁcativa, mas representa
uma estabilidade nesse agrupamento de atividade.

O Banco do Brasil anunciou a venda de 1.404
imóveis com descontos que podem chegar a
70%. A oferta abrange casas e apartamentos
com valores que variam de R$ 15 mil a R$ 21,7
milhões.
A campanha de venda tem previsão de seguir
até o dia 15 de janeiro. Informações sobre os
imóveis podem ser obtidas por meio deste site.A
Região Nordeste é a que concentra maior número de imóveis à venda, com 590 unidades e descontos de até 65%. Em seguida está a CentroOeste: 349 imóveis e descontos de até 70%.

VIDA

oimparcial.com.br

Saulo Duailibe
E-mail: sauloduailibe@yahoo.com.br
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PARQUE JAIR

CICLO NATALINO

É tempo de queimar
as palhinhas

Trio é preso por vender
portão roubado em site

Ritual religioso encerra as festividades natalinas quando a comunidade faz queimação
das palhinhas após o desmonte do presépio
PATRÍCIA CUNHA

P

assado o Natal, encerra-se um
ciclo, com a tradicional queimação de palhinhas, no Dia
de Reis, 6 de janeiro. Em muitos estados do Brasil e em algumas cidades de Portugal, a queimação de
palhinhas é um ritual que celebra a
data, marcando o ﬁm das celebrações
de Natal e fazendo pedidos para o ano
que inicia. Em São Luís, a festa é mais
conhecida como Queimação de Palhinha, e sempre é comemorada em algumas igrejas, instituições e comunidades.
Este ano, as festas terão que seguir
os protocolos sanitários por causa da
Covid-19, mas as celebrações vão se
realizar, ainda que timidamente. A
noite é de desmonte de presépio com
ladainhas, rezas e orações. As murtas
(palhas que são usadas para cobrir o
presépio) são queimadas (geralmente
em um fogareiro) a cada pedido silencioso feito pelo público presente. Ao
ﬁnal a tradição pede doces e chocolate.
“É uma tradição que já vem de muitas décadas na nossa família, herança
de nossos pais e que a gente quer muito preservar. Então fazemos a ladainha, a reza, em seguida queimamos as
palhinhas e ﬁnalizamos com um lanche. Tudo muito simples, mas cheio
de signiﬁcado”, diz Lalá Lago, sobre a
festa de hoje à noite.
Na Igreja dos Remédios, na Praça
Gonçalves Dias, o ritual será hoje ao
ar livre, logo após a missa das 18h. Por
conta da pandemia, será um ritual rápido realizado na lateral da igreja e ﬁnalizado com um lanche coletivo.
“Esse ritual sempre teve uma força

grande dentro da igreja com a partici- celebração, as folhas da murta são
pação de pessoas da comunidade e é queimadas e exalam um leve perfutambém uma tradição muito antiga me.
das pessoas fazerem em suas casas,
até em datas diferentes dentro do mês
de janeiro. Nessa celebração paroquial conseguimos reunir todas as outras
comunidades em torno da queimação
de palhinhas”, disse o pároco da Igreja
dos Remédios, padre Everaldo Santos
Araújo.
Historicamente, é um ritual secular
atribuído ao século XVII uma tradição
vinda de Portugal, que encerra o ciclo
natalino e é quando nos despedimos
do presépio. O padre conta que a
murta que é queimada no ritual, se assemelha a uma planta que há em Portugal e que é usada em velórios. “Querendo ou não, nós estamos celebrando nesse dia, a despedida do presépio,
com o cheiro agradável da murta como uma oração agradável que sobe É uma tradição que já
aos céus, agradecendo pelo ciclo que
está encerrando e pedindo pelo ano vem de muitas décadas
que está chegando”, contou o padre
na nossa família
Everaldo.
Também em outras igrejas, como
na Paróquia Santa Paulina, no Residencial Pinheiros, os rituais vão
acontecer. Na Santa Paulina será às
19h30. “Lembramos que todas as medidas de prevenção sanitária contra a
Covid-19 serão observadas. Todos estão convidados”.
No Maranhão, a montagem do presépio é feita com materiais rústicos
como madeira, pedra, palha, areia e
em especial a murta. A partir do dia 6
de janeiro, Dia de Santos Reis, acontece a Queimação de Palhinhas, com a
realização da Ladainha de Nossa Senhora, cantada (a composição é do
maestro maranhense, Antônio Rayol),
e o desmonte do presépio. Ao ﬁm da

MARANHÃO

Casos de feminicídios aumentaram 25% em 2020

OS SUSPEITOS FORAM PRESOS EM FLAGRANTE PELA POLÍCIA
SAULO DUAILIBE
A Polícia Militar prendeu três pessoas suspeitas de
tentar vender um portão roubado em um site de compra
e venda. O portão era de uma residencia localizada no
Parque Jair, em São José de Ribamar. Bandidos roubaram o portão e quando o proprietário da residência fez
uma pesquisa no site de compra e venda, identiﬁcou o
portão de sua casa.
Ele então iniciou uma negociação com os suspeitos,
marcando o local para comprar o portão. O dono da casa informou à polícia sobre o caso, que foi ao local e observou a negociação, prendendo os três suspeitos em
ﬂagrante.

Eles foram conduzidos ao Plantão do Cohatrac para
serem tomadas as devidas providências.
De acordo com informações de moradores, residências na região do Parque Jair e Alto do Turu tem sido alvo
desses roubos. Investigações revelam que os portões são
retirados por criminosos durante a madrugada.

ESTREITO DOS MOSQUITOS

Acidente deixa ponte
interditada por 5 horas

O CAMINHÃO FICOU PRESO NA PROTEÇÃO LATERAL DA PONTE
Na noite da última segunda-feira (4), uma carreta
derrapou e deixou a Ponte Marcelino Machado, mais conhecida como Estreito dos Mosquitos interditada por
cerca de cinco horas. O acidente aconteceu por volta das
20h e a ponte ﬁcou interditada até o início da madrugada de ontem terça-feira (5).
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a
carreta derrapou e colidiu com a proteção lateral da
ponte. A carreta não chegou a cair, pois ﬁcou presa.
SÓ A CAPITAL MARANHENSE TEVE 12 OCORRÊNCIAS DE FEMINICÍDIO, REPRESENTANDO 20% DO NÚMERO TOTAL DE CASOS
O ano de 2020 foi de diﬁculdades e
reﬂexo de como o ser humano é frágil.
Além dos problemas de saúde pública, a população ainda teve que se deparar com o aumento de algumas tipologias de crimes, como os feminicídios. No Maranhão, a evolução numérica das mortes de mulheres foi de
25%, sendo que em 2019 foram 48 casos e em 2020 aumentou para 60 registros. Só a Capital Maranhense teve
12 ocorrências, representando 20%
do número total de casos.
De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Maranhão (SSPMA), agosto foi o mês em que mais casos foram registrados, 9 no total. Um

dos fatores que mais tiveram inﬂuência nestes números foi a pandemia da
covid-19, onde houve as medidas de
isolamento social e quarentena.
Além das mortes, com a média de
300 registros mensais, no período de
oito meses entre janeiro e agosto, 2.4
mil ocorrências de violência contra
mulher foram contabilizadas nas unidades de atendimento policial.
Durante a IV Semana Estadual de
Combate ao Feminicídio, realizada
em novembro de 2020, a delegada da
Casa da Mulher Brasileira,Vanda
Moura Leite, contou sobre o alto número de ocorrências. “O aumento se
deve possivelmente em virtude à pan-

demia, onde mulheres e homens estiveram mais tempo de convivência
dentro de casa sendo o feminicídio
um crime de gênero que também é associado à violência doméstica e familiar. Esse maior tempo de convivência
entre vítima e agressor possibilitou o
aumento dos casos em todo o Brasil”
aﬁrmou a delegada.
Segundo a delegada, o feminicídio
é um crime evitável, por se tratar de
um caso que chegou ao ápice da violência contra a mulher, ou seja, a vítima sofre vários tipos de violência durante o período de convivência com o
agressor, por isso a importância do
combate.

A operação para a retirada da carreira terminou por
volta 1h da madrugada. Além da PRF, participaram da
ação a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros. Ninguém
ﬁcou ferido.
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SOS VESTIBULAR

EXAME NACIONAL

Saiba onde irá fazer
a prova do Enem
Ao todo, 5.783.357 inscrições foram confirmadas. A previsão de divulgação dos
resultados é no dia 29 de março. O uso de máscaras será obrigatório durante a prova

Já está disponível, na Página do
Participante, no site do Enem –
(https://enem.inep.gov.br/participante/#!/), o cartão de conﬁrmação
de inscrição no Exame Nacional de
Ensino Médio de 2020. No cartão, os
inscritos podem observar o local de
exame, número de inscrição, data e
horário que a prova será aplicada.
As provas impressas estão marcadas para os dias 17 e 24 de janeiro. A
versão digital ocorre em 31 de janeiro
e 7 de fevereiro.
O Inep recomenda que os participantes que forem fazer as provas presenciais levem documentação de
identiﬁcação no dia.
Ao todo, 5.783.357 inscrições foram
conﬁrmadas. A previsão de divulgação dos resultados é no dia 29 de março.

Máscara no dia da prova:

É recomendado que o inscrito leve
seus documentos oﬁciais com foto no
dia da prova. O uso de máscaras de
proteção será obrigatório durante toda a aplicação do exame.
Pessoas com suspeita de Covid-19,
outras doenças infectocontagiosas ou
com caso conﬁrmado de covid, devem pedir para participar da reaplica-

ção das provas, nos dias 23 e 25 de fevereiro.
Para solicitar a reaplicação, o candidato deve comunicar sua condição
de saúde Página do Participante antes
da aplicação do exame.
São consideradas doenças infectocontagiosas:
• coqueluche
• difteria
• doença invasiva por Haemophilus
inﬂuenza
• doença meningocócica e outras
meningites
• varíola
• Inﬂuenza humana A e B
• poliomielite por poliovírus selvagem
• sarampo
• rubéola
• varicela

ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

Seap abre oportunidades em São Luís e 4 cidades

Seletivo para o
preenchimento de
vagas para 2021
O curso preparatório do Sesc oferece aulas gratuitas e
de qualidade que oportunizam o aperfeiçoamento de
conhecimentos e o alcance da tão sonhada vaga no ensino superior.
As inscrições para 2021 seguem até 22 de janeiro no
formato on-line. Os candidatos ou responsáveis devem
fazer o download dos anexos II, III e IV no sescma.com.br/seletivos/seletivo-editais/ e enviar respondido
para
o
e-mail
sosvestibularsesc.inscricao2021@gmail.com, identiﬁcando como assunto/titulo do e-mail, o nome do(a) candidato(a).

Os pré-requisitos para concorrer às vagas são: ser preferencialmente trabalhador do comércio de bens, serviços e turismo ou seu dependente, ser estudante ou
egresso de escola pública e ter renda familiar bruta igual
ou inferior a três salários mínimos nacionais vigentes.
Em cumprimento aos protocolos sanitários para prevenção ao contágio do novo coronavírus, a metodologia
do curso será hibrida (formato presencial e virtual), com
rodízio de alunos nas aulas presenciais e vídeo aulas em
ambiente virtual para complementação curricular enquanto perdurar o estado de pandemia da Covid-19.
A matrícula dos classiﬁcados é obrigatória e será realizada presencialmente na Central de Relacionamento
do Sesc Deodoro, no período de 08 a 22 de fevereiro, das
7h30 às 18h. O atendimento deverá respeitar às normas
de segurança em prevenção à Covid 19, com agendamento prévio pelos telefones 3216-3812 ou 3216-3882.
Os selecionados devem apresentar originais e cópias
dos seguintes documentos: RG e CPF do candidato e do
responsável legal, comprovante de residência com
emissão inferior a 60 dias, comprovante de escolaridade
– Certiﬁcado do Ensino Médio/Histórico Escolar e/ou
declaração escolar, documento que comprove deﬁciência física ou mental, quando for o caso e declaração judicial de guarda no caso de menores de idade que não residam com os pais.
A lista de candidatos selecionados será divulgada no
dia 4 de fevereiro, no quadro de avisos da Unidade Sesc
Deodoro e no site da instituição www.sescma.com.br.
O início das aulas está previsto para o dia 8 de março
de 2021. As aulas de segunda a sexta-feira acontecem
em três turnos: das 7h30 às 12h40 (matutino), das 13h20
às 18h30 (vespertino) e das 18h50 às 22h10(noturno),
enquanto aos sábados o horário é das 13h10 às 20h.

CLASSIFICAÇÃO DOS CANDIDATOS SERÁ EM FASE ÚNICA, CLASSIFICATÓRIA E ELIMINATÓRIA, COMPOSTA EM ANÁLISE CURRICULAR
Já podem ser efetuadas as inscrições de cinco novos Processos Seletivos da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Maranhão
(Seap-MA) que, juntos, visam à contratação temporária de proﬁssionais
de nível técnico.
De acordo com os documentos, estas seleções buscam formar cadastro
reserva dentre os cargos de técnico
penitenciário em enfermagem para
atuação nas unidades prisionais das
cidades de São Luís, Açailândia, Pinheiro, Davinópolis e Zé Doca. Conﬁra:
• Edital nº 01/2021: São Luís;
• Edital nº 02/2021: Açailândia;
• Edital nº 03/2021: Pinheiro;
• Edital nº 04/2021: Davinópolis;
• Edital nº 05/2021: Zé Doca.
Quando contratados, os proﬁssionais deverão desempenhar atividades

em jornadas de trabalho semanal de
40 horas, com salário mensal no valor
de R$ 1.500.
Para participar, os interessados devem realizar as inscrições até às 23h59
do dia 11 de janeiro de 2021, observado o horário local, exclusivamente no
site da Seap – MA.
A classiﬁcação dos candidatos inscritos consistirá em fase única, de caráter classiﬁcatório e eliminatório,
composta em análise curricular. Em
caso de empate, terá preferência o
participante com maior pontuação
atribuída em experiência proﬁssional
na área prisional e com maior idade,
considerando ano, mês e dia do seu
nascimento.
É importante destacar que os contratos temporários serão válidos por
seis meses, contados da data de sua
assinatura, com a possibilidade de ser

prorrogado até o limite constante do
artigo 4º, caput, da Lei Estadual nº
10.678/2017, sempre no interesse da
Administração Pública.
Estes Processos Seletivos serão válidos por 12 meses e poderão ser prorrogados por igual período, conforme
descritos nos editais de abertura disponibilizados em nosso site para consulta.

O SOS Vestibular tem contribuído há quase três décadas com a preparação de jovens através de método de
aprendizagem didático que inclui a utilização de recursos audiovisuais e um corpo docente qualiﬁcado.
O resultado desse trabalho tem propiciado o crescimento do índice de aprovação dos alunos em instituições públicas e privadas locais e de outros estados.
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NO MARACANÃ

TEMPORADA 2021

Cavalo de Aço tem
novo comandante

Flu não terá o comando
de Marcão no clássico

Com novo presidente, Imperatriz lança campanha para arrecadar recursos. Clube tem
cerca de 40 dias para se organizar e se preparar para as disputas do Estadual 2021
DANIEL AMORIM

A

pós a saída de Adauto Carvalho, anunciada na semana
passada, o Imperatriz tem
novo presidente. Na noite da
última segunda-feira (4), o médico e
empresário Wagnner Ayres, que ocupava o cargo de vice-presidente do
clube, anunciou que assumiu o principal posto do conselho diretor do Cavalo de Aço.
A primeira ação do mandatário foi
o lançamento da campanha “Sempre
alvirrubro – 59 anos de história não
podem ser apagados”, que faz referência ao aniversário do clube, comemorado na última segunda. O objetivo da iniciativa é arrecadar recursos
para possibilitar o pagamento da dívida de cerca de R$ 250 mil junto ao Fênix do Uruguai, além de viabilizar a
execução do planejamento visando
ao início da preparação para o Campeonato Maranhense.
O clube disponibilizou uma conta
bancária para receber doações de diversos segmentos da cidade. Em entrevista a uma rádio da capital, o presidente Wagnner Ayres falou sobre o
projeto. “A gente sabe que o nosso
tempo está curto, por isso lançamos
uma campanha, que é uma espécie de
vaquinha do Cavalo de Aço. Estamos
buscando arrecadar doações, para
tentar salvar o clube dessa situação,
porque se a gente não conseguir pagar essa dívida, não conseguiremos
inscrever jogadores e com isso não teríamos como participar das competições. Isso poderia representar a extin-

MARCÃO FICARÁ LONGE DO FLU POR DUAS RODADAS

WAGNNER AYRES SERÁ O NOVO PRESIDENTE DO IMPERATRIZ NESTA TEMPORADA
ção do Cavalo de Aço. Precisamos
muito da ajuda da comunidade na arrecadação desse valor, que não é tão
baixo para um time que está em uma
situação ﬁnanceira muito precária”,
aﬁrmou o dirigente. O Imperatriz tem
cerca de 40 dias para se organizar e se

preparar para as disputas do Estadual
2021. A estreia do clube está marcada
para o dia 15 de fevereiro, diante do
Moto Club, em São Luís. Além do
Campeonato Maranhense, o Cavalo
de Aço também vai jogar a Série D do
Brasileiro na atual temporada.

O Fluminense não terá Marcão à beira do campo no
Fla-Flu de hoje. O clube informou que o treinador testou
positivo para Covid-19 e já está cumprindo isolamento.
O auxiliar técnico Ailton Ferraz assume o comando da
equipe até o retorno do treinador.
De acordo com comunicado do Fluminense, Marcão
foi testado na última segunda-feira (4). Com Ailton no
comando do time principal, Edevaldo de Freitas ﬁcará à
frente da equipe sub-23 nesse período.
Como o protocolo de segurança estabelece no mínimo dez dias de isolamento, além do Fla-Flu, Marcão não
poderá comandar o Fluminense contra o Corinthians,
em 13 de janeiro.
Sem Marcão no comando, o Fluminense deve ir a
campo contra o Flamengo com Marcos Felipe; Calegari,
Matheus Ferraz, Luccas Claro e Danilo Barcelos; Yuri,
Hudson, Yago e Michel Araújo; Wellington Silva e Fred.

EM BRAGANÇA

JOGÃO

Fernando Diniz terá desfalques

Diego Alves será desfalque no Fla-Flu

O GOLEIRO DIEGO ALVES FAZ TRATAMENTO DE UMA LESÃO NA COXA DIREITA E NÃO VAI À CAMPO

O TREINADOR FERNANDO DINIZ PEDIU REFORÇO À BASE DO TRICOLOR PAULISTA PARA A PARTIDA
O atacante Luciano realizou atividades
separadas do elenco principal do São Paulo
na manhã de ontem, terça-feira (5), e não
enfrentará o Bragantino, hoje, às 21h30, em
Bragança Paulista, pela 28ª rodada do
Campeonato Brasileiro.
O jogador tem uma inﬂamação na perna
esquerda que já o tirou da partida contra o
Grêmio, há uma semana, pelas semiﬁnais
da Copa do Brasil. Ele continua em tratamento para ter condições de enfrentar o
Santos, no próximo domingo, em clássico
no Morumbi.
Pablo, que poderia ser o substituto de
Luciano, também não treinou. Ele tem
uma contratura na coxa esquerda e continua fora do time. O terceiro desfalque do
ataque tricolor é Toró, diagnosticado com

Covid-19.
Além deles, Fernando Diniz também
não terá o volante Luan, suspenso.
Com as baixas, o São Paulo por ir a campo contra o Bragantino com: Tiago Volpi,
Juanfran, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo; Tchê Tchê (Hernanes ou Diego Costa),
Daniel Alves, Gabriel Sara e Igor Gomes;
Brenner e Vitor Bueno (Tchê Tchê).
A delegação tricolor terá o reforço de
dois atletas do sub-20 no jogo em Bragança, o lateral-esquerdo Welington e o atacante Galeano.
O Tricolor lidera o Campeonato Brasileiro com 56 pontos, sete a mais do que o Atlético-MG e o Flamengo, rivais mais próximos. Os cariocas, porém, ainda têm um jogo a menos no campeonato.

O Flamengo não terá Diego Alves no
clássico contra o Fluminense, hoje, quarta-feira (6), no Maracanã. No treino da
manhã de ontem, terça-feira (5), o goleiro
deu sequência ao tratamento de uma lesão na coxa direita e não foi a campo. Hugo Souza será mantido como titular.
Em compensação, o técnico Rogério
Ceni terá o reforço de dois jogadores: o lateral-esquerdo Filipe Luis e o atacante Gabigol estão novamente à disposição após
cumprirem suspensão contra o Fortaleza.
A provável escalação do Flamengo é a
seguinte: Hugo Souza, Isla, Rodrigo Caio,
Natan e Filipe Luis; Willian Arão, Gerson,
Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabigol.
Além de Diego Alves, o Flamengo tamFlamengo e Fluminense se enfrentam
bém terá o desfalque do atacante Vitinho,
suspenso. Michael está novamente à dis- às 21h30 de hoje, quarta-feira, no Maracaposição após se recuperar de dores no joe- nã, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.
lho.
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Lista de leitura

Livros sobre reflexões
para ler em 2021
2

020 foi um ano sombrio, mas uma boa dose de literatura pode salvar o mais desolador dos dias.
Para os leitores que estão programando as leituras de 2021, reunimos em uma lista 15 indicações
de obras essenciais. A seleção abrange livros que apresentam reﬂexões profundas sobre a vida, o passar do
tempo e o comportamento humano. Entre eles, estão o
clássico “A Morte de Ivan Ilitch” (1886), de Lev Tolstói; a
distopia “O Processo” (1925), de Franz Kafka, e o recente
drama familiar “Afetos Ferozes” (2019), de autoria da jornalista Vivian Gornick. Os títulos estão organizados de
acordo com o ano de lançamento: do mais recente para
o mais antigo.
Afetos Ferozes (2019), Vivian Gornick
Neste romance de não ﬁcção, a jornalista e ensaísta
Vivian Gornick perambula pelas ruas de Manhattan
com sua mãe idosa. Ao longo desses passeios repletos de
histórias, lembranças, reprimendas e cumplicidades,
conhecemos a história da luta de uma ﬁlha para encontrar o seu lugar e a sua voz no mundo. Desde cedo, a pequena Vivian sofre a inﬂuência de dois modelos femininos bastante distintos: o da mãe neurótica, teimosa e inteligente; e o de Nettie, sua apaixonada vizinha, viúva,
mãe de um bebê, perfeitamente consciente de sua própria sensualidade. Essas duas ﬁguras representam padrões que a jovem Gornick detesta e anseia ao mesmo
tempo, e que vão determinar seu relacionamento futuro
com os homens, com o trabalho e com outras mulheres
pelo resto da sua vida.
A Tirania do Amor (2018), Cristovão Tezza
Por meio do dilema pessoal e proﬁssional de um personagem, Cristovão Tezza constrói um panorama atualíssimo do Brasil em tempos de Lava-Jato. No livro, o
economista Otavio Espinhosa toma uma decisão radical: abdicar do sexo. O que parece piada se revela uma
profunda crise: um casamento falido, problemas com o
ﬁlho, o ﬁm de sua carreira acadêmica e a experiência de
ter tentado enriquecer como guru de autoajuda. Também a carreira de Otavio parece estar em perigo, pois tudo indica que ele será demitido da empresa de investimentos onde trabalha. Aos poucos, a narrativa vai destrinchando a investigação de um esquema no qual Otavio pode ou não estar envolvido.
Distância de Resgate (2014), de Samanta Schweblin
Constituído inteiramente por um diálogo, o livro é
centrado em Amanda, mãe de uma garota chamada Nina. Ela conversa com David, o ﬁlho de Carla, uma amiga
que mora na vizinhança. Os dois estão numa zona rural
da Itália, onde o campo se transformou signiﬁcativamente devido ao uso de agrotóxicos. Agora, impera um
clima sombrio na região. Animais e pessoas começam a
morrer em circunstâncias obscuras. Por meio do diálogo entre Amanda e David, o leitor deve juntar as peças
para descobrir o que está acontecendo. “Distância de
Resgate” é o primeiro romance de Samanta Schweblin,
apontada pela crítica como herdeira do realismo mágico de Júlio Cortázar.
Laços (2014), de Domenico Starnone
“Laços” é um romance provocativo sobre os vínculos
familiares e as amarras do casamento, escrito por um
dos principais autores italianos da atualidade. Vanda e
Aldo se casaram cedo e estão juntos há mais de cinco décadas. Ao voltarem de uma agradável semana de férias
na praia, eles encontram seu apartamento completamente revirado. Reorganizando seus papeis, Aldo se vê
forçado a encarar lembranças de décadas atrás, quando,
durante os anos 1970, abandonou Vanda e os ﬁlhos para
viver com outra mulher, incentivado pelo discurso da
revolução cultural. As ﬁssuras causadas por esse trauma
familiar permanecem latentes no presente, tanto da relação de Vanda e Aldo quanto na vida de seus ﬁlhos
adultos.

Morreste-me (2000), José Luís Peixoto
“Morreste-me” foi a obra que revelou o escritor português José Luís Peixoto. Em 66 páginas, Peixoto relata a
morte do seu pai após um sofrido tratamento de saúde,
o processo de luto e a experiência de voltar à casa onde
viveu durante a infância, que agora está vazia. Sem o pai,
a casa mergulha em um constante inverno, independente do passar dos dias: “Regressei hoje a esta terra
agora cruel. A nossa terra, pai. E tudo como se continuasse. Diante de mim, as ruas varridas, o sol enegrecido
de luz a limpar as casas, a branquear a cal; e o tempo entristecido, o tempo parado”. Peixoto se sente envolto pela morte e apenas as lembranças do pai ajudam a aliviar
o presente.
A Vida pela Frente (1975), de Romain Gary
Vencedor do Prêmio Goncourt, um dos mais importantes da França, “A Vida Pela Frente” foi um dos romances mais vendidos no século 20. Conta a história de Momo, um garoto muçulmano que vive sob os cuidados de
Rosa, uma senhora judia. Sobrevivente de Auschwitz,
Rosa abriga várias crianças ﬁlhas de prostitutas, com a
intenção de dar alguma perspectiva de vida a elas. No
subúrbio de Paris, em meio a imigrantes das mais diferentes nacionalidades, Momo comete pequenos delitos
para cuidar de Rosa, que está cada vez mais prostrada
devido a uma doença ainda desconhecida. Do atrito entre a inocência e a brutalidade do mundo sai a força de
uma das histórias mais cativantes da literatura francesa
recente.

viciosa e insaciável sede de poder e foi ﬁel a um único
partido durante toda a vida: o da maioria.
O Som e a Fúria (1929), William Faulkner
“O Som e a Fúria” se passa na ﬁctícia Yoknapatawpha
County, e tem como tema central a história de uma antiga família aristocrática do sul estadunidense, descendente do General Compson, herói da Guerra Civil dos
Estados Unidos. Dividido em quatro partes, narradas
por personagens diferentes, o livro apresenta o enfrentamento do declínio e da dissolução da reputação da família Compson. Esta é considerada a obra mais importante do escritor norte-americano ganhador do prêmio
Nobel de Literatura em 1949. A história surgiu em um
período de isolamento e diﬁculdade ﬁnanceira, depois
que o autor teve seu terceiro romance recusado por diversas editoras.
O Lobo da Estepe (1927), de Hermann Hesse
Harry Haller acredita que sua integridade depende da
vida solitária que leva em meio às palavras de Goethe e
as partituras de Mozart: um intelectual próximo aos 50
anos, tentando equilibrar-se à beira do abismo dos problemas sociais e individuais, ante os quais a sua personalidade se torna cada vez mais ambivalente. Haller
sente um permanente mal-estar, cuja fonte é sua inadequação à sociedade e à vida burguesa. Ele aluga um
quarto na casa de uma senhora, onde pretende se isolar
e se matar quando ﬁzer 50 anos. Mas, ao conhecer Hermínia, Maria e Pablo; Haller embarca em uma viagem de
autoconhecimento que pode levá-lo à redenção.

Stoner (1965), de John Williams
“Stoner” conta a história da vida de um homem entre
as décadas de 1910 e 1950: William Stoner, ﬁlho único de
camponeses, está destinado a cuidar das terras da família, mas descobre sua paixão pelos estudos literários e se
torna professor universitário. A partir desse ponto, narram-se o progressivo afastamento de Stoner da própria
família, as relações complicadas com os colegas, as amizades tragicamente marcadas pela guerra, a difícil vida
conjugal, o impossível amor clandestino por uma professora mais jovem e o encontro com a morte. Stoner reage às provações da vida com aparente impassibilidade
e silencioso estoicismo, emergindo como um trágico
herói da vida cotidiana. O livro, publicado pela primeira
vez em 1965, foi lançado no Brasil em 2015.

O Processo (1925), de Franz Kafka
“O Processo” conta a história de Josef K., um bancário
que é capturado e interrogado em seu aniversário de 30
anos. Ele está sendo processado por algo grave, mas não
lhe avisam qual foi o crime cometido. As circunstâncias
são absurdas, ninguém conhece a lei e a corte permanece anônima. Obstinadamente, mas sem sucesso, ele
tenta lutar contra a barbaridade. Atônito, ele recorre às
burocracias, cumpre todos os ritos inexplicáveis exigidos, comparece a tribunais e submete-se a ordens insensatas, de modo que se vê cada vez mais em diﬁculdade. Um romance sobre a angústia, a impotência e a frustração do indivíduo numa sociedade opressora e burocratizada, temas recorrentes em toda a obra de Franz
Kafka.

Léxico Familiar (1963), de Natalia Ginzburg
“Neste livro, lugares, fatos e pessoas são reais. Não inventei nada”, escreve Natalia Ginzburg sobre sua obra
mais célebre, “Léxico Familiar”. O romance narra a infância e a juventude da escritora, as memórias de sua
convivência em uma família burguesa, letrada e judia,
em meio ao fascismo e à Segunda Guerra Mundial. Caçula de cinco irmãos, a menina recria o passado ao lembrar das frases repetidas em família. No decorrer da narrativa, aparecem ﬁguras proeminentes da cena italiana,
como o editor Giulio Einaudi, o poeta Cesare Pavese, o
historiador Luigi Salvatorelli, o escritor e pintor Carlo
Levi e o industrial Adriano Olivetti (das máquinas de escrever), tratados com a intimidade de quem com eles
conviveu.

O Lobo do Mar (1904), Jack London
Resgatado pela escuna Ghost, o náufrago Humphrey
van Weyden logo descobre que seu pesadelo está apenas
começando: o capitão por quem foi salvo, Wolf Larsen, o
obriga a integrar a tripulação de seu navio, onde impõe
uma rotina violenta e tirana aos tripulantes. No peculiar
embate dos dois homens — entre a concepção de mundo primitiva do capitão e a civilidade e o moralismo de
Weyden —, Jack London faz uma reﬂexão sobre o bem e
o mal, os determinismos darwinianos da vida, o instinto
de sobrevivência e a condição humana. O livro foi inspirado em uma experiência vivida pelo próprio Jack London, que caiu no mar após uma bebedeira e foi resgatado por um pescador.

Joseph Fouché: Retrato de um Homem Político (1929),
Stefan Zweig
Neste livro, Stefan Zweig constrói um perﬁl psicológico de Joseph Fouché, duque do século 18, político francês e ministro durante a Revolução Francesa e a napoleônica, notabilizado pela sua extrema falta de caráter e
por seu individualismo. Zweig investiga a carreira de
Fouché, carreira construída atrás do palco principal, e
busca descobrir o segredo de sua força. Ele era capaz de
abraçar qualquer ideologia e aceitar qualquer cargo,
amoral e urdidor. Traiu a Igreja e todas as instituições da
Revolução Francesa, derrubando, entre outros, Robespierre, Lafayette e até Napoleão. Fouché só não traiu sua

A Morte de Ivan Ilitch (1886), de Lev Tolstói
Nesta novela, Tolstói narra a história de Ivan Ilitch,
um juiz de instrução que, após alcançar uma vida confortável, descobre que tem uma grave doença. A partir
daí, ele passa a reﬂetir sobre o sentido de sua existência
e percebe que poucos momentos que viveu realmente
tiveram signiﬁcado e que seu desempenho durante a vida foi superﬁcial, tanto no trabalho quanto nas relações
sociais. Preso ao leito, diante da morte iminente, o juiz
tem a oportunidade de meditar sobre sua vida, algo que
as preocupações corriqueiras o impediram de fazer antes. Ivan Ilitch quer morrer para dar um ﬁm à dor, mas
seu instinto de sobrevivência insiste em fazê-lo lutar pela sua vida.

