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O item oito do plano de governo de campanha do prefeito de São Luís, Edu-
ardo Braide (Podemos), trata da implantação da subprefeitura da zona rural, 
uma região habitada por mais de 60 mil pessoas

A subprefeitura rural 

DE OLHO NOS LEÕES

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

PÁGINA 9

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.
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É tempo de queimar as palhinhas

Curiosidade do Dia 
de Reis pelo mundo

A data, além de sinalizar o mo-
mento de desfazer a árvore nata-
lina, os enfeites e o presépio, re-

lembra quando os três reis magos 
encontraram Jesus Cristo ainda re-

cém nascido. PÁGINA 7

ENEM 2021   Veja como saber onde você irá  fazer a prova  

EFEITO CORONAVÍRUS
“O Brasil está quebrado”, 
diz  Jair Bolsonaro

PÁGINA 2

PÁGINA 10

Presidente da República deu declara-
ção na saída do Palácio da Alvorada ao 
comentar sobre possibilidade de ampliar 
isenção do Imposto de Renda

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

Livros sobre reflexões 
para ler em 2021

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

O prefeito 
Eduardo Braide 
anunciou 
Marcial Lima  
como líder 
do governo 
na Câmara 
Municipal
PÁGINA 8
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Presidente da República deu declaração na saída do Palácio da Alvorada ao comentar
sobre possibilidade de ampliar isenção do Imposto de Renda

E quem é o can di da to dos bol so na ris -
tas?

PLANALTO

“O Brasil está quebrado”,
diz  Jair Bolsonaro

E
m seu pri mei ro dia de tra ba- 
lho em 2021, o pre si den te da 
Re pú bli ca, Jair Bol so na ro, 
afir mou nes ta ter ça-fei ra, 5, 

que o Bra sil es tá ”que bra do”. Pa ra 
apoi a do res, ele dis se que não “con se- 
gue fa zer na da” e ci tou co mo exem plo 
as mu dan ças na ta be la do Im pos to de 
Ren da.

“O Bra sil es tá que bra do, 

che fe. Eu não con si go 

fa zer na da. Eu que ria 

me xer na ta be la do 

Im pos to de Ren da, tá, 

te ve es se ví rus, 

po ten ci a li za do pe la 

mí dia que nós te mos, 

es sa mí dia sem ca rá ter”, 

afir mou Bol so na ro a um 

apoi a dor na saí da do 

Pa lá cio da Al vo ra da.

A am pli a ção da isen ção do IR é 
uma das pro mes sas de cam pa nha de 
Bol so na ro que nun ca saí ram do pa-

PRESIDENTE DA REPÚBLICA FEZ COMENTÁRIO A APOIADORES NO ALVORADA

pel. Em 2019, o pre si den te che gou a 
re to mar o as sun to al gu mas ve zes ao 
afir mar que a am pli a ção es ta va sen do 
es tu da da pe lo go ver no.

Atu al men te, quem ga nha até R$ 1,9 
mil por mês es tá isen to de de cla rar o 
IR. Bol so na ro já che gou a di zer que 
gos ta ria de au men tar a isen ção da ta- 
be la do IR pa ra quem ga nha até cin co 
sa lá ri os mí ni mos até o fi nal de seu 
man da to (ho je, R$ 5,5 mil). A ideia, 
con tu do, já en fren ta va re sis tên cia da 
equi pe econô mi ca ain da em 2019, 
quan do as con tas do go ver no não es- 
ta vam afe ta das pe la cri se do no vo co- 
ro na ví rus.

Na con ver sa com apoi a do res nes ta 
ter ça, Bol so na ro tam bém vol tou a in- 
ten si fi car as crí ti cas à mí dia, que se- 
gun do ele re a li za um “tra ba lho in ces- 
san te de ten tar des gas tar” o go ver no. 
“Vão ter que me aguen tar até o fi nal 

de 2022, po de ter cer te za aí”, afir mou.
Vol ta aos tra ba lhos

Bol so na ro re to ma o ex pe di en te nor-
mal no Pa lá cio do Pla nal to após 17 di- 
as sem com pro mis sos ofi ci ais e di as 
de re ces so di vi di dos en tre o li to ral de 
San ta Ca ta ri na, em São Fran cis co do 
Sul, e no li to ral de São Pau lo, no Gua-
ru já.

A agen da pú bli ca des ta ter ça in clui 
reu niões com os mi nis tros Fá bio Fa- 
ria, das Co mu ni ca ções, Fer nan do 
Aze ve do, da De fe sa, Bra ga Net to, da 
Ca sa Ci vil, e Pe dro Ce sar Nu nes, mi- 
nis tro in te ri no da Se cre ta ria-Ge ral, 
além do pre si den te da Cai xa Econô- 
mi ca, Pe dro Gui ma rães.

De tar de, em meio às ne go ci a ções 
de uma va ci na con tra a co vid-19, Bol-
so na ro tam bém fa rá uma vi si ta téc ni- 
ca ao Mi nis té rio da Saú de.

LEGISLATIVO

Bolsonaristas acusam PT e Baleia Rossi de conspiração

O DEPUTADO BALEIA ROSSI É O FAVORITO PARA SUCEDER RODRIGO MAIA NA CÂMARA

Lo go após o Par ti do dos Tra ba lha- 
do res (PT), mai or ban ca da da Câ ma ra
com 54 de pu ta dos, anun ci ar apoio à
can di da tu ra do de pu ta do Ba leia Ros si
(MDB-SP) pa ra a pre si dên cia da Ca sa,
os apoi a do res do pre si den te Jair Bol- 
so na ro (sem par ti do) re per cu ti ram a
de ci são. Com vá ri os posts nas re des
so ci ais, de pu ta dos e sim pa ti zan tes
ale gam que Ba leia Ros si te ria pro me- 
ti do o im pe a ch ment do pre si den te
bra si lei ro em tro ca do apoio do PT.

A de ci são foi to ma da por 27 vo tos a
23. Dos con trá ri os, os de pu ta dos pre- 
ten di am que o par ti do lan ças se uma
can di da tu ra pró pria. Ca so Ba leia Ros- 
si não fos se apoi a do, ele re ce be ria
apoio dos pe tis tas ape nas em um
even tu al se gun do tur no.

Ros si é o can di da to es co lhi do pe lo
blo co do atu al pre si den te da Câ ma ra,
Ro dri go Maia (DEM-RJ). As 11 le gen- 
das que ma ni fes ta ram apoio a Ba leia
(PT, PSL, MDB, PSB, PSDB, DEM, PDT,
Ci da da nia, PV, PC doB e Re de) so mam
261 par la men ta res. Mes mo com o
apoio dos par ti dos, a vo ta ção é se cre- 
ta, o que po de al te rar os re sul ta dos.

Nas re des so ci ais, de pu ta dos e
apoi a do res do pre si den te vi ram o
apoio do par ti do do PT co mo uma te- 

o ria cons pi ra tó ria pa ra a der ru ba da
de Jair Bol so na ro.

A de pu ta da Car la Zam bel li (PSL-
SP) fa lou so bre o as sun to no Twit ter.
“Alô Es ta do de SP! Ve ja bem com
quem se alia Ba leia Ros si pa ra tra mar
um im pe a ch ment con tra o pre si den te
Jair Bol so na ro, se com por tan do co mo
um trai dor de su as ori gens. Mos tram à
luz do dia o que fa zi am às es con di das.
A Câ ma ra Fe de ral ne ces si ta de uma
gran de re no va ção em 2022!”, es cre- 
veu.

O tam bém de pu ta do do PSL-RJ,
Car los Jordy, pe diu pa ra que os de pu- 
ta dos do PSL apoi em Arthur Li ra (PP-
AL) pa ra a can di ta du ra. Se gun do ele,
exis te “al gu ma coi sa de er ra do” nes te
blo co. “PSL, PSB, PDT, PC doB e ago ra
PT se uni ram em apoio ao can di da to
de Ro dri go Maia, Ba leia Ros si. Viu al- 
gu ma coi sa de er ra do nes se blo co? O
PSL uni do com os par ti dos de es quer- 
da no blo co con tra o pre si den te Bol- 
so na ro. Pres si o nem TO DOS de pu ta- 
dos do PSL pa ra de cla ra rem apoio a
Arthur Li ra.”

O ex-mi nis tro da Edu ca ção,
Abraham Wein traub, tam bém fa lou
so bre o pos sí vel pe di do de im pe che- 
ment. “As an ti gas de sa ven ças fo ram

su pe ra das e es tão to dos se ali nhan do
pa ra 2021. O im pe a ch ment do pre si- 
den te Bol so na ro es tá sen do ne go ci a- 
do aber ta men te com o PMDB na Câ- 
ma ra”, es cre veu.

Em ou tro post ele ci ta uma re por ta- 
gem com a man che te: “PT ne go cia
im pe a ch ment com MDB”.

O fi lho 01 do pre si den te Jair Bol so- 
na ro, o se na dor Flá vio Bol so na ro (Re- 
pu bli ca nos-RJ), usou o Fa ce bo ok pa ra
fa lar so bre o apoio do PT. “Con tra o
can di da to do PT, de se jo to do su ces so
do mun do ao can di da to Arthur Li ra
pa ra Pre si dên cia da Câ ma ra dos De- 
pu ta dos”, afir mou.

Ba leia te rá co mo prin ci pal ad ver sá- 
rio o lí der do PP e do Cen trão, de pu ta- 
do Arthur Li ra (PP-AL), que tem o
apoio de cla ra do do pre si den te da Re-
pú bli ca.

Atu al men te, o blo co de Li ra é com- 
pos to pe los par ti dos PL, PP, PSD, Re- 
pu bli ca nos, So li da ri e da de, Pros, Pa- 
tri o ta, PSC e Avan te. Jun tas, as si glas
reú nem 195 par la men ta res. O PTB
tam bém de ve se unir ao gru po.

Tra mi ta ção

BRICS

Brasil está inadimplemente
com banco do BRICS

O go ver no bra si lei ro não hon rou o pa ga men to da pe- 
núl ti ma par ce la de US$ 292 mi lhões pa ra o apor te de ca- 
pi tal no No vo Ban co de De sen vol vi men to (NDB), a ins ti- 
tui ção fi nan cei ra cri a da pe los cin co paí ses do gru po do
Brics (Bra sil, Rús sia, Ín dia, Chi na e Áfri ca do Sul).

O pra zo pa ra a qui ta ção da par ce la ter mi nou no dia 3
e o Bra sil ago ra es tá ina dim plen te com o ban co que aju- 
dou a fun dar e é um dos aci o nis tas.

O di nhei ro pa ra o pa ga men to da par ce la da dí vi da
com o Ban co do Brics e ou tros com pro mis sos com os
ban cos mul ti la te rais fi cou de fo ra do pro je to de lei que
foi vo ta do no fim do ano pa ra re ma ne jar des pe sas do
Or ça men to de 2020 e aten der a de man das de obras de
in te res se do go ver no e emen das de par la men ta res ali a- 
dos.

No fim do ano, o ar gu men to pa ra vo tar cor ren do o
tex to, mes mo na fren te de vo ta ção de ou tros pro je tos
im por tan tes, foi o de que o go ver no pre ci sa va hon rar os
seus com pro mis sos com or ga nis mos mul ti la te rais e não
po dia fi car com a ima gem ar ra nha da na co mu ni da de
in ter na ci o nal.

O Bra sil fi cou ina dim plen te com o Ban co do Brics jus- 
ta men te no ano em que o bra si lei ro Mar cos Troyjo as su- 
miu a pre si dên cia da ins ti tui ção por in di ca ção do go ver- 
no Bol so na ro e o to tal de fi nan ci a men to apro va do pa ra
o País ba teu re cor de em 2020, atin gin do US$ 3,5 bi lhões.

Ex-se cre tá rio Es pe ci al de Co mér cio Ex te ri or do Mi- 
nis té rio da Eco no mia, Troyjo fez ape los aos mi nis tros
Pau lo Gue des (Eco no mia), Wal ter Bra ga Net to (Ca sa Ci- 
vil) e ao pre si den te do Ban co Cen tral, Ro ber to Cam pos
Ne to, pa ra con se guir o pa ga men to den tro do pra zo, mas
não ob te ve su ces so.

Um ofí cio foi en vi a do aos três aler tan do pa ra os ris cos
do não pa ga men to, in clu si ve, o de a no ta de cré di to do
ban co da da pe las agên ci as in ter na ci o nais ser afe ta da
ne ga ti va men te.

Di an te da ina dim plên cia, o Brics, por de ter mi na ção
con tra tu al, te rá de co mu ni car às agên ci as de clas si fi ca- 
ção de ris co, de ten to res de tí tu los e par cei ros in ter na ci- 
o nais, o não pa ga men to. O Pa lá cio do Pla nal to foi avi sa- 
do pe lo Mi nis té rio da Eco no mia do pro ble ma

CONGRESSO

Frota apresenta pedido
de cassação de Flávio

ALEXANDRE FROTA PEDE CASSAÇÃO DE SENADOR BOLSONARO

O de pu ta do fe de ral Ale xan dre Fro tra (PSDB-SP) pro- 
to co lou no va re pre sen ta ção jun to ao Con se lho de Éti ca
do Se na do con tra o se na dor Flá vio Bol so na ro (Re pu bli- 
ca nos-RJ). Se gun do o tu ca no, que já foi ali a do do go ver- 
no Bol so na ro, o fi lho do pre si den te vem in ter fe rin do nas
in ves ti ga ções do Mi nis té rio Pú bli co, e ci ta pos sí vel co- 
me ti men to de cri me de trá fi co de in fluên cia, o que po de
le var à per da do man da to.

O se na dor é in ves ti ga do pe lo Mi nis té rio Pú bli co do
Rio de Ja nei ro (MPRJ) pe la prá ti ca de ra cha di nha na
épo ca em que era de pu ta do es ta du al na ca pi tal flu mi- 
nen se. O cri me con sis te no con fis co de par te dos sa lá ri- 
os dos fun ci o ná ri os, o que ca rac te ri za des vio de di nhei- 
ro pú bli co.

A re pre sen ta ção apre sen ta da por Fro ta se so ma a ou- 
tra que es tá pa ra da no Con se lho de Éti ca e De co ro Par la- 
men tar do Se na do, pro to co la da em fe ve rei ro de 2020
por PSol, PT e Re de. O pre si den te do co le gi a do, se na dor
Jayme Cam pos (DEM-MT), ain da não deu an da men to à
re pre sen ta ção.

Em no vem bro, o MPRJ apre sen tou de nún cia con tra
Flá vio por pe cu la to, la va gem de di nhei ro e or ga ni za ção
cri mi no sa. O se na dor foi apon ta do co mo lí der da or ga- 
ni za ção cri mi no sa, que te ria des vi a do R$ 6,1 mi lhões
en tre 2007 e 2018, se gun do os in ves ti ga do res. Além dis- 
so, há pos si bi li da de de o se na dor ser in ves ti ga do por la- 
va gem de di nhei ro, por meio de uma lo ja de cho co la tes
que tem no Rio de Ja nei ro.

Se gun do o re gi men to in ter no do Se na do, Jayme Cam- 
pos po de ar qui var os pe di dos se en ten der que eles não
cum prem os re qui si tos de tra mi ta ção. O pre si den te do
Con se lho de Éti ca pe diu pa re cer da Ad vo ca cia da Ca sa
so bre adi ta men tos que fo ram fei tos à de nún cia. Em
agos to, um pa re cer dos ad vo ga dos do Se na do re co men- 
dou o ar qui va men to da re pre sen ta ção fei ta pe los par ti- 
dos de es quer da.

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

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

So bre as elei ções da Fa mem

DE OLHO NOS LEÕES

Eleição da Famem
antecipa  disputa de 2022
SAMARTONY MARTINS

A
elei ção pa ra a pre si dên cia da 
Fe de ra ção dos Mu ni cí pi os do 
Es ta do do Ma ra nhão (Fa- 
mem) no pró xi mo dia 14 de 

ja nei ro es tá sen do vis tas co mo um 
pre nún cio da dis pu ta pa ra o car go de 
go ver na dor em 2022, que tem co mo 
pre ten sos can di da tos o se na dor We- 
ver ton Ro cha (PDT), o go ver na dor em 
exer cí cio, Car los Bran dão (Re pu bli ca- 
nos) e Jo si mar de Ma ra nhão zi nho 
(PP), que já es tão ar ti cu lan do apoio 
pa ra seus res pec ti vos ali a dos.

En tre os no mes for tes que po dem 
as su mir a Fa mem pe lo pró xi mo bi ê- 
nio es tão o do pre fei to re e lei to de Iga- 
ra pé Gran de, Er la nio Xa vi er (PDT), 
atu al pre si den te da ins ti tui ção, que 
te rá co mo o can di da to a vi ce-pre si- 
den te na cha pa o pre fei to re e lei to de 
Pi nhei ro, Lu ci a no Ge né sio (PP), Fá bio 
Gen til, pre fei to re e lei to de Ca xi as que 
con ta com o apoio de fi gu ras de pe so 
da clas se po lí ti ca lo cal, co mo o vi ce-
go ver na dor Car los Bran dão, os de pu- 
ta dos fe de rais Clé ber Ver de (Re pu bli- 
ca nos), Jo si mar de Ma ra nhão zi nho 
(PL) e do che fe da Ca sa Ci vil, Mar ce lo 
Ta va res, e o pre fei to Cal vet Fi lho 
(PSC), do mu ni cí pio de Ro sá rio que 
tam bém mos trou in te res se em dis pu- 
tar o car go.

Lu ci a no Ge né sio con fir mou ser vi- 
ce de Er lâ nio Xa vi er por meio de uma 
pos ta gem nas su as re des so ci ais. 
“Com gran de sa tis fa ção anun cio pa ra 
vo cês que irei com por a cha pa do @er- 
la ni o xa vi er (PDT), pre fei to de Iga ra pé 
Gran de, co mo can di da to a vi ce-pre si-

GRUPOS DE WEVERTON (PDT) E DE ,BRANDÃO (REPUBLICANOS) ESTÃO NA DISPUTA

den te na elei ção pa ra Me sa Di re to ra 
da Fe de ra ção dos Mu ni cí pi os do Es ta- 
do do Ma ra nhão – Fa mem. Ao la do do 
pre fei to Er la nio, que re a li zou um ex- 
ce len te tra ba lho fren te à pre si dên cia 
da en ti da de em 2019/2020, pre ten do 
dar con ti nui da de aos avan ços já con- 
quis ta dos, in ten si fi can do a as sis tên- 
cia aos mu ni cí pi os e a qua li fi ca ção de 
pro je tos e ser vi ços”, afir mou o Pi nhei- 
ren se. Lu ci a no é, ho je, uma das mai o- 
res li de ran ças po lí ti cas da re gião da 
Bai xa da Ma ra nhen se e sua in di ca ção 
pa ra vi ce-pre si dên cia da en ti da de 
que re pre sen ta os mu ni cí pi os ma ra- 
nhen ses só ra ti fi ca tal afir ma ção.

Já o can di da to Fá bio Gen til, que 

en tra re pre sen tan do os in te res ses po- 
lí ti cos tan to do vi ce-go ver na dor, Car-
los Bran dão, co mo do de pu ta do fe de- 
ral Jo si mar Ma ra nhão zi nho e ou tras 
li de ran ças po lí ti cas. Gen til tam bém 
con ta rá com o apoio do de pu ta do fe-
de ral e pre si den te do par ti do Pro gres-
sis ta no Ma ra nhão (PP), An dré Fu fu ca 
que tem co mo ba se no es ta do pe lo 
me nos vin te pre fei tos que tam bém 
es ta rão jun tos nes te pro je to po lí ti co.

Va le lem brar que a es co lha do pró- 
xi mo pre si den te da Fa mem é uma dis-
pu ta en tre gru pos po lí ti cos ma ra- 
nhen ses que têm in te res ses nas elei-
ções de 2022.

Er la nio Xa vi er (PDT) X  Fá bio Gen til (Republicanos)

PREFEITO REELEITO DE IGARAPÉ GRANDE, ERLANIO XAVIER (PDT) E  FÁBIO GENTIL, PREFEITO REELEITO DE CAXIAS DISPUTAM A FAMEM

En tre os no mes for tes que po dem
as su mir a Fa mem pe lo pró xi mo bi ê- 
nio es tão o do pre fei to re e lei to de Iga- 
ra pé Gran de, Er la nio Xa vi er (PDT), vie
pre si den te do PDT e pre si den te li cen- 
ci a do da en ti da de. Er la nio te rá co mo
o can di da to a vi ce-pre si den te na cha- 
pa o pre fei to re e lei to de Pi nhei ro, Lu- 
ci a no Ge né sio (PP). Fá bio Gen til, pre- 
fei to re e lei to de Ca xi as, con ta com o
apoio de fi gu ras de pe so da clas se po- 
lí ti ca, co mo o vi ce-go ver na dor Car los
Bran dão, os de pu ta dos fe de rais Cle- 
ber Ver de (Re pu bli ca nos) e Jo si mar de
Ma ra nhão zi nho (PL), o che fe da Ca sa
Ci vil, Mar ce lo Ta va res, e o pre fei to de
Ro sá rio, Cal vet Fi lho (PSC), que mos- 
trou in te res se em dis pu tar o car go,
mas de sis tiu.

Lu ci a no Ge né sio con fir mou o con- 
vi te pa ra ser vi ce de Er lâ nio Xa vi er por
meio de uma pos ta gem nas su as re des
so ci ais. “Com gran de sa tis fa ção anun- 
cio pa ra vo cês que irei com por a cha- 
pa do @er la ni o xa vi er (PDT), pre fei to
de Iga ra pé Gran de, co mo can di da to a
vi ce-pre si den te na elei ção pa ra Me sa
Di re to ra da Fe de ra ção dos Mu ni cí pi os
do Es ta do do Ma ra nhão – Fa mem. Ao
la do do pre fei to Er la nio, que re a li zou

um ex ce len te tra ba lho fren te à pre si- 
dên cia da en ti da de em 2019/2020,
pre ten do dar con ti nui da de aos avan- 
ços já con quis ta dos, in ten si fi can do a
as sis tên cia aos mu ni cí pi os e a qua li fi- 
ca ção de pro je tos e ser vi ços”, afir- 
mou. Lu ci a no é, ho je, uma das mai o- 
res li de ran ças po lí ti cas da re gião da
Bai xa da Ma ra nhen se e sua in di ca ção
pa ra vi ce-pre si dên cia da en ti da de
que re pre sen ta os mu ni cí pi os ma ra- 
nhen ses ra ti fi ca sua po si ção de lí der.

Já o can di da to Fá bio Gen til en tra
re pre sen tan do os in te res ses po lí ti cos
tan to do vi ce-go ver na dor, Car los
Bran dão, co mo do de pu ta do fe de ral
Jo si mar Ma ra nhão zi nho e ou tras li de- 
ran ças po lí ti cas. Gen til tam bém con- 
ta rá com o apoio do de pu ta do fe de ral
e pre si den te do par ti do Pro gres sis ta
no Ma ra nhão (PP), An dré Fu fu ca, que
tem co mo ba se no es ta do pe lo me nos
vin te pre fei tos uni dos em tor no do
pro je to po lí ti co de di ri gir a Fa mem.

A es co lha do pró xi mo pre si den te
da Fa mem é uma dis pu ta en tre gru- 
pos po lí ti cos ma ra nhen ses que têm
in te res ses nas elei ções de 2022.

Os pre fei tos dos mu ni cí pi os fi li a-
dos e ap tos da Fe de ra ção dos Mu ni cí-
pi os do Es ta do do Ma ra nhão têm até
es ta quar ta-fei ra (6), às 18h, pa ra re- 
gis trar cha pas e con cor rer às elei ções
da No va Di re to ria e Con se lho Fis cal
da en ti da de. São ele gí veis pa ra os car- 
gos da Di re to ria e Con se lho Fis cal to- 
dos os pre fei tos dos mu ni cí pi os as so-
ci a dos qui tes com as obri ga ções pe- 
ran te a ins ti tui ção no ato do pe di do
de ins cri ção.

Po de rão par ti ci par do pro ces so de
elei ção à Di re to ria e Con se lho Fis cal
da FA MEM qual quer cha pa ins cri ta e
re gis tra da na Co or de na ção Ad mi nis- 
tra ti va da en ti da de até 08 (oi to) di as
an tes da da ta mar ca da pa ra a As sem-
bleia Ele ti va, ou se ja, às 18h do dia
06/01/2021, nos ter mos do art. 57 do
Es ta tu to. A elei ção se rá re a li za da no
dia 14 de ja nei ro de 2021, quin ta-fei ra,
das 08h às 18h, na se de da FA MEM, na
Av. dos Ho lan de ses, n.06, Qd.08. Ca-
lhau, em São Luís, ca pi tal do Ma ra- 
nhão, por vo ta ção di re ta e se cre ta em
cé du la úni ca.
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Quem avi sa… (1)

Quem avi sa …(2)

Pi san do no ace le ra dor

“O Bra sil es tá que bra do, e eu não con si go
fa zer na da”

Bo la em cam po (1)

Bo la em cam po (2)

Bo la em cam po (3)

A sub pre fei tu ra ru ral
O item oi to do pla no de go ver no de cam pa nha do pre fei to de

São Luís, Edu ar do Brai de (Po de mos) tra ta da im plan ta ção da sub- 
pre fei tu ra da zo na ru ral, uma re gião ha bi ta da por mais de 60 mil
pes so as. Sem dú vi da uma ino va ção ad mi nis tra ti va, com po ten ci- 
al de le var o go ver no mu ni ci pal pa ra on de ele nun ca es te ve ple na- 
men te. Além de ter co mo me ta es ta be le cer o zo ne a men to agro e- 
co ló gi co e econô mi co, o ór gão vai es ti mu lar e for ta le cer de par ce- 
ri as com a Em bra pa e o Se nar vi san do a ca pa ci ta ção pro fis si o nal
dos pro du to res de ali men to no cha ma do cin tu rão ver de da Ilha
Upa on-Açu – que es tá mur cho.
A sub pre fei tu ra tem ain da a mis são de am pli ar e me lho rar a par ti- 
ci pa ção no pro gra ma da Agri cul tu ra Fa mi li ar, com fo co no con su- 
mo de or gâ ni cos, as sim co mo abrir uma ja ne la de opor tu ni da des
na área do eco tu ris mo, na cul tu ra e na gas tro no mia. Ou tra fun ção
é cui dar da re gu la ri za ção fun diá ria, da edu ca ção e saú de da po- 
pu la ção. Co mo se po de per ce ber, o sub pre fei to, ain da não no me- 
a do, te rá fun ção-cha ve na ges tão mu ni ci pal, nu ma ci da de de 1,1
mi lhão de ha bi tan tes, que vi ve na de pen dên cia qua se to tal de gê- 
ne ros ali men tí ci os es sen ci ais, com pro du tos hor ti fru ti gran jei ros,
vin dos de ou tros es ta dos.
Va le lem brar que até o in dis pen sá vel co en tro, que abas te ce as fei- 
ras, su per mer ca dos e ou tros pro du to res con gê ne res são tra zi dos
do Ce a rá, Pa rá e Goiás. Os mer ca dos e fei ras de São Luís, até a dé- 
ca da de 60, eram abas te ci dos por pro du to res da Mai o ba, Pa ço do
Lu mi ar e São Jo sé de Ri ba mar, na Ilha Upa on-Açu. Com sua vi são
fu tu rís ti ca, a pro fes so ra Ro sa Mo chel foi pi o nei ra ao “des co brir”,
com vi são so ci o am bi en tal, o po der da nos sa ju ça ra co mo ro bus ta
fon te de ali men to e de de sen vol vi men to so ci al. Ela im plan tar as
fes tas da ju ça ra, em Ma ra ca nã e no Mi ri tiua, per to do Tu ru, vi san- 
do pre ser var a es pé cie e ge rar ren da. De que bra, fez a Fes ta da
Man di o ca, tu do is so lá atrás, co mo sim ples se cre tá ria de Edu ca- 
ção. Foi com ba se nes se ni cho so ci al, que o Ma ra nhão con se guiu
evo luir com os prin ci pais gru pos de bum ba-meu-boi, tra zi dos
das zo nas ru rais pa ra os ar rai ais da ca pi tal, do Bra sil e do mun do,
com a fes ta po pu lar que vi rou pa trimô nio cul tu ral do país. A pro- 
du ção ru ral era agre ga da às ex pres sões cul tu rais de ho je. Por tan- 
to, o pre fei to Edu ar do Brai de ou sou e ino vou, cri an do a sub pre fei- 
tu ra ru ral. Ela é im por tan te co mo mar co his tó ri co, pa ra atu ar em
con fli tos agrá ri os, tan ger a gri la gem, fa zer a ter ra pro du zir co mi da
e dá sos se go às co mu ni da des ex pul sas pa ra as pe ri fe ri as de São
Luís, on de de se nham o in de ci frá vel cin tu rão de mi sé ria. Por tan to,
a sub pre fei tu ra se rá su per pre fei tu ra.

Na pri mei ra co le ti va de im pren sa, no pri mei ro dia útil do go- 
ver no, o pre fei to de São Luís, Edu ar do Brai de avi sou que vai tor nar
ro ti na vi si ta ções aos ór gãos da ad mi nis tra ção mu ni ci pal sem avi- 
so pré vio, co mo já fez nos dois hos pi tais So cor rão um e So cor rão
dois, no dia 1º.

O re ca do de Brai de ser ve de aler ta so bre o seu es ti lo de go ver- 
nar. “Quan do se avi sa, os di ri gen tes cui dam de dei xar tu do bem
ar ru ma di nho. Mas eu que ro ver a re a li da de. E só de sur pre sa, es sa
re a li da de vem à to na co mo ela é”, ex pli cou.

O vi ce-go ver na dor Car los Bran dão pas sou a co man dar o Ma- 
ra nhão, in te ri na men te, a par tir de on tem. To mou pos se e pro mo- 
veu uma reu nião de tra ba lho com to da a equi pe do pri mei ro es ca- 
lão, pa ra co nhe ce as en tra nhas do go ver no e de fi nir ações nes te
co me ço de ano.

 

Do pre si den te Jair Bol so na ro pa ra apoi a do res na por ta do Pa lá- 
cio da Al vo ra da, cul pan do a pan de mia, “po ten ci a li za da pe la mí- 
dia”, que o im pe diu de me xer no Im pos to de Ren da

Os de pu ta dos fe de rais Már cio Jerry e Ru bens Pe rei ra Jú- 
ni or, am bos do PC doB, vão as su mir as pas tas das Ci da- 
des e da Co mu ni ca ção e Ar ti cu la ção Po lí ti ca, res pec ti- 

va men te, no pró xi mo dia 11, com Car los Bran dão ain da
no go ver no.

Com a pos se da de pu ta da So cor ro Wa quim na Ale ma,
co mo efe ti va da, a ban ca da do MDB pas sa e ter três
mem bros. Com o re for ço, a ban ca da de ci diu dei xar a

ba se do go ver no Flá vio Di no, on de, na ver da de, nun ca
as su miu. Era pé den tro, pé fo ra.

Co mo di ria mi nha avó: Flá vio Di no es tá “jo gan do na
ver de pa ra co lher a ma du ra”. Ele ad mi te dis pu tar em
2022 até elei ção de de pu ta do fe de ral, pa ra aju dar o

PC doB ul tra pas sar a cláu su la de bar rei ra. E se an tes ele
dei xar o PC doB?

O pre fei to re e lei to de Pi nhei ro, Lu ci a no Ge né sio (PP), se rá o
can di da to a vi ce-pre si den te da Fa mem na cha pa li de ra da por Er- 
la nio Xa vi er (PDT), pre fei to de Iga ra pé do Meio. Ele pre ten de o
no vo man da to na Fe de ra ção dos Mu ni cí pi os Ma ra nhen ses.

Va le lem brar que Ge né sio tem co mo vi ce na pre fei tu ra, a es po- 
sa do de pu ta do Othe li no Ne to, do PC doB, Ana Pau la Lo ba to. A ou- 
tra cha pa é li de ra da pe lo pre fei to de Ca xi as, Fá bio Gen til (Re pu- 
bli ca nos), par ti do do go ver na dor em exer cí cio, Car los Bran dão.

Já Flá vio Di no, que saiu de fé ri as on tem, pro me teu não se en- 
vol ver na dis pu ta da Fa mem, as sim co mo fi cou au sen te das elei- 
ções mu ni ci pais do ano pas sa do. A es tra té gia é um ver da dei ro
que bra-ca be ça.

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

https://banca.oimparcial.com.br/
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» OR LAN DO THO MÉ COR DEI RO
Con sul tor em es tra té gia

ADRI A NA IZEL
adri a nai zel.df@da br.com.br

Ano novo, velhos desafios

A ba ta lha po lí ti ca do

mo men to é a elei ção

pa ra as pre si dên ci as da

Câ ma ra e do Se na do a

re a li zar-se em 1º de

fe ve rei ro.

 As es pe cu la ções e ar ti cu la ções pa- 
ra que os atu ais ocu pan tes dos car gos
pu des sem se can di da tar a mais um
man da to fo ram “aba ti das em ple no
voo” pe la cor re ta de ci são do STF, to- 
ma da no dia 6 de de zem bro, im pe din- 
do tal ma no bra e abrin do-se ca mi nho
pa ra uma dis pu ta na qual o go ver no
fe de ral não tem pou pa do tin ta da car- 
ga de sua ca ne ta Bic.

Na Câ ma ra, jo ga seu pe so em prol
do de pu ta do Arthur Li ra (PP-AL), cu ja
cam pa nha foi lan ça da, ofi ci al men te,
em 9 de de zem bro e já con ta com o
apoio de no ve par ti dos — PL, PP, PSD,
So li da ri e da de, Avan te, PROS, Pa tri o ta
e PSC, re pre sen tan do 191 par la men- 
ta res. Já no Se na do, quem tem li de ra- 
do a ar ti cu la ção em no me do Pla nal to
é o atu al pre si den te Da vi Al co lum bre
(DEM-AP) que, se bem su ce di do, de- 
ve rá as su mir um car go re le van te no
mi nis té rio.

Nes se ce ná rio as aten ções se vol- 
tam, pri o ri ta ri a men te, pa ra a Câ ma ra
on de Ro dri go Maia (DEM-RJ), im pos- 
si bi li ta do de con cor rer, viu-se obri ga- 
do a en trar em cam po pa ra bus car a
for ma ção de um blo co e de um no me
que ti ves se chan ces re ais de vi tó ria.
Após mui tas con ver sa ções, no dia 23

de de zem bro foi lan ça da a can di da tu- 
ra do de pu ta do Ba leia Ros si (MDB-
SP) com o apoio de seis par ti dos:
DEM, PSDB, MDB, PSL, Re de e Ci da- 
da nia, re pre sen tan do 147 par la men- 
ta res.

Maia tem pro cu ra do ca rac te ri zar a
can di da tu ra do blo co co mo de fen so ra
da de mo cra cia e das li ber da des, além
de ser a úni ca ca paz de man ter a in de- 
pen dên cia do le gis la ti vo. Che gou in- 
clu si ve a in si nu ar, em en tre vis tas e de- 
cla ra ções, que, com a ade são de PSB,
PDT, PC do B e PT, es se blo co po de ria
ser o em brião de uma fren te po lí ti ca
pa ra dis pu tar as elei ções de 2022.

Acom pa nhan do to da es sa mo vi- 
men ta ção, só é pos sí vel ter uma cer te- 
za: vai sair vi to ri o so quem con se guir
evi tar o mai or nú me ro de trai ções. E,
nes se que si to, o cha ma do “bai xo cle- 
ro” jo ga um pe so de ci si vo. O dis cur so
de in de pen dên cia da Câ ma ra é en- 
fren ta do com a ofer ta de be nes ses,
tais co mo emen das e car gos no go ver- 
no. Nu ma vo ta ção se cre ta, o es cu ri- 
nho da ca bi ne é mui to ten ta dor.

Po rém, quem quer que se ja o vi to ri- 
o so, quais se rão os re fle xos pa ra 2022?
O pri mei ro que sal ta aos olhos diz res- 
pei to ao an da men to dos atu ais e fu tu- 
ros pe di dos de im pe a ch ment do pre- 
si den te, em que a opo si ção acre di ta
que Ba leia Ros si abri ria os ca mi nhos e
a si tu a ção apos ta que Arthur Li ra re- 
pre sen ta ria uma bar rei ra se gu ra.

Con si de ro que ne nhu ma das du as
pre mis sas é ver da dei ra. Nós já de ve- 
ría mos ter apren di do com a his tó ria
re cen te que o pri mei ro cri té rio pa ra o
Con gres so apro var im pe di men to de
pre si den tes es tá vin cu la do ao res pec- 
ti vo apoio po pu lar. Col lor e Dil ma fo- 
ram afas ta dos quan do seus ín di ces de
apro va ção es ta vam bai xís si mos. Até o
mo men to, na da in di ca tal si tu a ção
pa ra Bol so na ro.
Ou tro re fle xo se ria quan to à agen da

da Câ ma ra, com o pre si den te co lo- 
can do em vo ta ção te mas re la ti vos a
cos tu mes de in te res se da ba se go ver- 
nis ta. É cor re to afir mar que uma
even tu al vi tó ria de Li ra cria con di ções
mais fa vo rá veis pa ra is so, mas, tam-
bém, é ne ces sá rio re co nhe cer que
não se rá, obri ga to ri a men te, um da do
de re a li da de, até por que a dis pu ta po- 
lí ti ca no par la men to sem pre so fre a
in fluên cia da so ci e da de (vi de a re cen-
te vo ta ção do Fun deb). E ain da há os
te mas econô mi cos, co mo re for ma tri- 
bu tá ria e PEC emer gen ci al, pri o ri tá ri- 
os pa ra vo ta ção qual quer que se ja o
fu tu ro pre si den te da Câ ma ra.

Di an te des se ce ná rio, rei te ro o que
já ve nho afir man do há al gum tem po:
no jo go po lí ti co pa ra 2022, o cam po
da dis pu ta se rá ca da vez mais as re des
so ci ais, sen do o par la men to uma pe ça
a elas su bor di na da. É co mo nos gran- 
des tor nei os de tê nis, on de exis tem di-
ver sas qua dras, mas os jo gos prin ci- 
pais são sem pre dis pu ta dos na que las
con si de ra das cen trais.

Sem pre é bom lem brar que as re des
so ci ais são for ma das por pes so as de
car ne e os so, que ali en con tra ram as
con di ções pro pí ci as pa ra exer ce rem
seu pro ta go nis mo po lí ti co sem a ne- 
ces si da de da in ter me di a ção de par ti- 
dos e ins ti tui ções.

Nes se sen ti do, o pre si den te Bol so- 
na ro man tém o mo no pó lio da ini ci a- 
ti va, mas não sig ni fi ca a ga ran tia de
sua re e lei ção, ape sar do fa vo ri tis mo
apon ta do pe las pes qui sas. Pa ra fa zer
fren te a ele, a opo si ção pre ci sa rá ado- 
tar, des de já, du as ati tu des. De um la- 
do, cons truir uma men sa gem afir ma- 
ti va e ra di cal em tor no de su as cren ças
e va lo res, rom pen do com a atu al pos- 
tu ra de re a ção ao que é pau ta do pe lo
pre si den te. De ou tro, pa rar de apos tar
na ideia de uma “fren te am pla” e par-
tir pa ra vi a bi li zar um no me com pe ti- 
ti vo na so ci e da de. Sem is so, a der ro ta
é cer ta!

Mensagem de Dog days are over

Sin to di zer, mas os di as de cão não
aca ba ram e nem pas sa ram, di fe ren te- 
men te do que al guns bra si lei ros têm
en to a do pe las fes tas clan des ti nas re a- 
li za das des de an tes do ré veil lon e que
se guem cau san do aglo me ra ções no
Bra sil. A mú si ca Dog days are over, de
Flo ren ce and The Ma chi ne, vi rou uma
es pé cie de “hi no” des sas fes ti vi da des,
apa re cen do em vá ri os ví de os que es- 
tão sen do com par ti lha dos nas re des
so ci ais. Uma can ção e tan to, ca so a
pan de mia, de fa to, ti ves se si do en cer- 
ra da.

Dog days are over in te gra o ál bum
Lungs (10th anniversary edi ti on), de
2009, o dis co de es treia da ban da bri- 
tâ ni ca Flo ren ce and The Ma chi ne li- 
de ra da pe la can to ra Flo ren ce Wel ch. A
fai xa nar ra um mo men to di fí cil que
che gou ao fim e co mo o re en con tro
com a fe li ci da de po de se dar por meio
das pes so as que ri das, dei xan do a an- 

si e da de pa ra trás.
A mú si ca é uma ver da dei ra ca tar se.

Ela co me ça de for ma mais su a ve, com
o som de um ban do lim e de um can to
mei go de Flo ren ce, ga nha pal mas rít- 
mi cas até atin gir o ápi ce com a in tro- 
du ção de ou tros ins tru men tos mu si- 
cais e uma ace le ra ção do com pas so.
Os cli pes (fo ram di vul ga dos dois: um,
em 2008, quan do o sin gle foi di vul ga- 
do, e o ou tro, em 2010), as apre sen ta- 
ções ao vi vo e os re mi xes ser vi ram pa- 
ra po pu la ri zar a can ção.

O ví deo mais co nhe ci do te ve di re- 
ção de Ge or gie Gre vil le e Geremy Jas- 
per. Ne le, Flo ren ce é uma lí der xa mã
de uma or ques tra com pos ta por di fe- 
ren tes ex pe ri ên ci as re li gi o sas. O con- 
teú do foi pre mi a do em 2010 com a es- 
ta tu e ta de me lhor di re ção de ar te do
Vi deo Mu sic Awards, da MTV. Ao lon- 
go dos anos, a mú si ca ga nhou re mi- 
xes. O pri mei ro, em 2009, pe la pró pria
ban da, no EP que le va o no me da can- 
ção, sob o tí tu lo de Op ti mo re mix. Em
2018, os bra si lei ros do Dub dogz, em

par ce ria com Brann co, Ro dri go Lu ca e
Iza bel le, fi ze ram ou tra ver são, com
ba ti das ele trô ni cas in ti tu la da ape nas
Dog days.

Mas o apo geu mes mo de Dog days
are over acon te ce nos shows da ban-
da. Ti ve a opor tu ni da de de acom pa- 
nhar um em 2014 re a li za do no Pal co
Mun do do Rock in Rio, no Rio de Ja- 
nei ro. Flo ren ce cor ria de um la do pa ra
o ou tro, qua se co mo uma agi ta do ra de
tor ci da fa zen do com o que o pú bli co a
acom pa nhas se nes sa bus ca pe la fe li- 
ci da de.

É por is so que me en tris te ce sa ber
que uma fai xa tão em ble má ti ca tem
si do usa da em si tu a ções em que des-
to am da sua men sa gem. Os di as de
cão vão aca bar. Só que ain da não aca- 
ba ram. As aglo me ra ções do fim de
2020 e do iní cio de 2021 te rão um pre-
ço, que ain da va mos des co brir no
com ba te ao no vo co ro na ví rus. Até lá,
guar dem a can ção pa ra ser usa da no
mo men to cer to.

» AN DER SON MEN DES
Pre si den te da UNI DAS (União Na ci o nal das Ins ti tui ções de
Au to ges tão em Saú de)

Au to ges tões: re si li ên cia
e per sis tên cia pa ra
man ter-se de pé

Pro pos tas de Re for mas Ad mi nis tra ti va e Tri bu tá ria.
PEC do pac to cor po ra ti vo. PEC emer gen ci al. Opo si ção
fer re nha ao fun ci o na lis mo pú bli co. Pres são. Pan de mia.
De sa fi os dos mais di ver sos ao ser vi ço pú bli co e pri va do
de saú de. No vas ma nei ras de se co mu ni car. No vas ma- 
nei ras de se fa zer saú de. De fi ni ti va men te, 2020  não foi
um ano pa ra ama do res.

Es ses tes tes, no en tan to, ape sar de ex tre ma men te do- 
lo ro sos, são tam bém ma nei ras de per se guir o no vo e
ade rir a al ter na ti vas rá pi das e cri a ti vas di an te do im pro- 
vá vel. O se tor de saú de foi um des tes co lo ca do à pro va,
em 2020, por inú me ras ve zes. E a te le me di ci na, uma ini- 
ci a ti va que há mui to se lu ta va pa ra re gu la men tar, foi a
al ter na ti va rá pi da e efi caz em tem po de iso la men to, ga- 
ran tin do aces so aos usuá ri os da ini ci a ti va pri va da. E ar- 
ris co em di zer: che gou pa ra fi car. Fi cou evi den te pa ra o
se tor de saú de co mo um to do a im por tân cia de boa es- 
tru tu ra, in te li gên cia emo ci o nal, pen sa men to rá pi do, e
cla ro, pro fis si o nais ca pa ci ta dos e bem trei na dos. E mais
evi den te ain da a re le vân cia da Aten ção Pri má ria à Saú- 
de, um bem va lo ri za do à exaus ta ção no seg men to de au- 
to ges tão.  A qua li da de do aten di men to ao usuá rio é le- 
va da a sé rio nu ma au to ges tão. Bas ta ver o nú me ro bai xo
de re cla ma ções, a ofer ta de be ne fí ci os aci ma do rol de
pro ce di men tos da ANS (Agên cia Na ci o nal de Saú de Su- 
ple men tar) e as ini ci a ti vas di ver sas pa ra se man ter a
saú de fí si ca e men tal de ca da as so ci a do. Va le lem brar
que, no nos so ca so, o do no do pla no é o pró prio. Por es sa
úl ti ma pe cu li a ri da de, não é de ho je, que de fen de mos
equi da de no tra ta men to por par te dos ór gãos re gu la do- 
res. Sem fins lu cra ti vos e aten den do a um per fil de pú- 
bli co que, em sua mai o ria, não te ria con di ções de ar car
com um pla no de saú de do mer ca do, es ta mos acos tu- 
ma dos a nos pro var e rein ven tar a ca da dia.

Uma de nos sas lu tas an ti gas é quan to às re ser vas téc- 
ni cas e mar gem de sol vên cia. Pa re ce ób vio, mas co mo
uma en ti da de sem fins lu cra ti vos po de ser co bra da em
ter uma li qui dez igual a de uma em pre sa pri va da que lu- 
cra bi lhões anu ais? Por is so mes mo, vez ou ou tra, so mos
sur pre en di dos por di re ções fis cais e até in ter ven ções
en tre nos sas as so ci a das.

Con tu do, mes mo di an te de um ano tão in ten so, ti ve- 
mos al gu mas vi tó ri as. Vi tó ri as es tas que, ob vi a men te,
não ame ni zam os im pac tos sa ni tá ri os, so ci ais e econô- 
mi cos des ta pan de mia, mas que são ex tre ma men te sig- 
ni fi ca ti vas pa ra o seg men to. No ano pas sa do, a ANS  en- 
cer rou a di re ção fis cal em cin co ope ra do ras: Cas si, Ge- 
ap, As se faz, As fal e Ca pe sesp, con si de ran do seus pro gra- 
mas de sa ne a men to ade qua dos. Pa ra em pre sas co mo a
de nos sos as so ci a dos es se pas so é gi gan te. Mos tra que
mes mo di an te de tan tas ad ver si da des, re man do, li te ral- 
men te, con tra a ma ré da in fla ção mé di ca exor bi tan te, da
in cor po ra ção de no vas tec no lo gi as fre quen tes, de con- 
di ções re gu la tó ri as des fa vo rá veis, con se gui mos, sem
dei xar de la do a qua li da de dos nos sos ser vi ços, mos trar
to da a cri a ti vi da de, re si li ên cia e com pe tên cia de nos sos
as so ci a dos pa ra re a gir e ven cer.
O fim da di re ção é o re co nhe ci men to da ANS da boa ges- 
tão do pla no, a ga ran tia de sequên cia das ati vi da des, de
con ti nui da de dos pro pó si tos e cui da dos da que la ins ti- 
tui ção.  Eu sei que 2020, de fi ni ti va men te, não foi um ano
pa ra co me mo ra ções. En tre tan to, é ne ces sá rio enal te cer
aque les que, mui to an tes da pan de mia, já es ta vam pas- 
san do por di fi cul da des e re a de quan do su as re gras, pro- 
to co los e com pro mis sos in ter nos, e, ape sar do ca os ge- 
ra do pe lo no vo co ro na ví rus des de mar ço, con se gui ram
se man ter fir mes e atin gir o ob je ti vo. 2021 é uma gran de
in cóg ni ta. 

Ou so en trar nu ma se a ra que não é a ci en tí fi ca, pi lar
es sen ci al da saú de, mas pre ve jo que até os as tros es te- 
jam meio per di dos nes te iní cio de ano. Con tu do, um fa- 
to que pos so ga ran tir de olhos fe cha dos é: acon te ça o
que acon te cer, nos man te re mos em pé, pres tan do uma
as sis tên cia de qua li da de a um cus to jus to pa ra em pre- 
ga do res e be ne fi ciá ri os. Por que re si li ên cia es tá no nos so
DNA. E se de sa fi ar, tam bém.

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

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

Man ter os cui da dos

CAPITAIS

Leitos voltam a ficar
lotados nas cidades

N
a pri mei ra se ma na de 2021,
al gu mas ci da des do país so- 
frem com lo ta ção dos lei tos
des ti na dos ao tra ta men to

da Co vid-19. Co mo é o ca so de Ma- 
naus (AM) e Gua ru lhos (SP), cu ja ta xa
de ocu pa ção já pas sou dos 90% nas
res pec ti vas re des mu ni ci pais. Em boa
par te das de mais ci da des, há um au- 
men to de ca sos que já co me ça a al te- 
rar sig ni fi ca ti va men te os nú me ros.

Nes ta se gun da-fei ra (4/1), a ocu pa- 
ção nos hos pi tais pú bli cos de Gua ru- 
lhos, na Gran de São Pau lo, che gou a
93,4%. A ocu pa ção dos lei tos mu ni ci- 
pais dos mu ni cí pi os do es ta do de São
Pau lo co mo um to do, tan to de UTI
(Uni da de de Te ra pia In ten si va) quan- 
to de en fer ma ria, es tá em 62%, em
mé dia.

Si tu a ção pa re ci da com a vi ven ci a- 
da em Ma naus (AM), que te ve au men- 
to ace le ra do de hos pi ta li za ções nas
du as úl ti mas se ma nas. Os hos pi tais
par ti cu la res da ca pi tal do es ta do es tão
sem lei tos ex clu si vos pa ra Co vid-19, o
que cau sou um au men to na de man da
pa ra a re de pú bli ca.

Na se gun da (4/1), a ta xa de ocu pa- 
ção dos lei tos de te ra pia in ten si va
che gou a 92% na ca pi tal do Ama zo- 
nas. O al to nú me ro de in ter na ções fez
com que al gu mas ma cas fi cas sem nos
cor re do res dos hos pi tais e di ver sas
uni da des de saú de so fre ram com a
im pos si bi li da de de ado tar o dis tan ci- 
a men to en tre pa ci en tes. Tam bém os
pro fis si o nais de saú de fi ca ram sem
lo cal ade qua do pa ra des can so e sem
re fei tó rio.

Con tu do, não so men te Ama zo nas e
São Pau lo so frem com o pro ble ma, o
es ta do da Bahia pos sui 58% do to tal
de lei tos ocu pa dos. Ao to do, o es ta do
re gis trou 4.302 ca sos ati vos até o co- 
me ço des ta se ma na e o to tal de 9.246
óbi tos des de o co me ço da pan de mia.
Já o es ta do do Ma ra nhão pos sui, na
ca pi tal, São Luís, 49,44% dos lei tos de
UTI e 43,70% dos lei tos clí ni cos ocu- 
pa dos. O ce ná rio é mais po si ti vo no
in te ri or do es ta do, que pos sui 25,56%
de lei tos clí ni cos e 13,59% de lei tos
pa ra UTI sob ocu pa ção.

Já no Dis tri to Fe de ral, a atu al ocu- 
pa ção atin giu 57,5%. Nes se con tex to,
a Se cre ta ria de Saú de ex pli cou o mo ti- 
vo de ter des mo bi li za do o Hos pi tal de
Cam pa nha Ma né Gar rin cha. A de ci- 
são se deu de vi do ao pra zo con tra tu al
que era im pror ro gá vel, mas res sal ta- 
ram que a ca pi tal do país pos sui es tru- 
tu ra pa ra li dar com a si tu a ção do no vo
co ro na ví rus. “Con ta mos ain da com o
Hos pi tal de Cam pa nha da PM (Po lí cia
Mi li tar), que pos sui 80 lei tos de UTI.
Es tá em fa se de fi na li za ção o Hos pi tal
de Cam pa nha de Cei lân dia, que de ve
en trar em fun ci o na men to até o fim
des te mês, com mais 40 lei tos de en- 
fer ma ria e 20 com su por te de ven ti la- 
ção me câ ni ca, pa ra os ca sos mais gra- 
ves”, de cla ra.

Ou tros es ta dos tam bém fo ram
con ta ta dos, mas não res pon de ram
so bre os lei tos dis po ní veis nos hos pi- 
tais até a pu bli ca ção des ta ma té ria. Ao
to do, se gun do da dos do Mi nis té rio da
Saú de, já são 196.561 óbi tos e
7.753.752 ca sos con fir ma dos de Co- 

vid-19. Um to tal de 681.961 pes so as
es tão em acom pa nha men to.

Werciley Jú ni or, in fec to lo gis ta e
che fe da Co mis são de Con tro le de In-
fec ção Hos pi ta lar do Hos pi tal San ta
Lú cia, ex pli ca que ain da é ce do pa ra
afir mar que a ra zão do au men to do
nú me ro de ca sos é de vi do às fes tas de
fim de ano. “Em ge ral, le va-se 14 di as
pa ra ocor rer a ma ni fes ta ção dos sin- 
to mas, mas es ta mos apre en si vos por- 
que sa be mos que a con sequên cia das
fes tas de fim de ano ain da vai che gar.
A ten dên cia dos pró xi mos di as é ter
um au men to do nú me ro de ca sos e
in ter na ções”, ex pli ca.

O es pe ci a lis ta tam bém pon tua que
as uni da des de saú de po dem so frer
pres são de vi do ao au men to da pro cu- 
ra de tra ta men to de do en ças co muns.
“Is so po de di mi nuir a pos si bi li da de
de ma no bra que ti ve mos no co me ço
da pan de mia; além dis so, va mos em- 
bar car na se gun da on da sem ter mos
ti do ne nhu ma di mi nui ção sen sí vel
dos ca sos”.

Por is so, Jú ni or res sal ta a im por tân- 
cia de se man ter os cui da dos bá si cos,
co mo dis tan ci a men to so ci al, uso de
más ca ras e hi gi e ne das mãos. “Va mos
ter que con vi ver com o co ro na ví rus
ain da por um tem po. Mes mo com a
va ci na pró xi ma, le va-se tem po pa ra
um nú me ro re al men te gran de ser va- 
ci na do e al can çar mos a imu ni da de de
re ba nho. Por is so, os cui da dos con ti- 
nu am ne ces sá ri os”

DECISÃO

Desembargador mantém lockdown no Amazonas

O MAGISTRADO REJEITOU UM PEDIDO DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL VOLTADA AO DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO 

O de sem bar ga dor Dél cio Luis San- 
tos, res pon sá vel pe lo plan tão do Tri- 
bu nal de Jus ti ça do Ama zo nas, ne gou
der ru bar a li mi nar ex pe di da em pri- 
mei ra ins tân cia pa ra sus pen der as ati- 
vi da des con si de ra das não-es sen ci ais
no Es ta do por 15 di as co mo es tra té gia
pa ra con ter a no va es ca la da da pan- 
de mia de co vid-19.

O ma gis tra do re jei tou um pe di do
da As so ci a ção Pa nA mazô nia, or ga ni- 
za ção não go ver na men tal vol ta da ao
de sen vol vi men to da re gião Amazô ni- 
ca, pa ra anu lar os efei tos do lock- 
down. Na ava li a ção de San tos, o man- 
da do de se gu ran ça, mo da li da de es co- 
lhi da pe la en ti da de pa ra apre sen tar
seu re cur so, não é a via ade qua da pa ra
con tes tar a de ter mi na ção ju di ci al. Is- 
so por que ain da não fo ram es go ta dos
os re cur sos em pri mei ro grau.

No pe di do, a as so ci a ção clas si fi cou
o en du re ci men to das res tri ções ao co- 
mér cio no Ama zo nas co mo uma me- 
di da ‘con tra pro du cen te’ e com po ten- 
ci al pa ra cau sar pre juí zo aos em pre sá- 
ri os e tra ba lha do res que de pen dem
do co mér cio e da pres ta ção de ser vi- 
ços. Afir mou ain da que a de ci são ti ra
da po pu la ção o di rei to ao tra ba lho e à
li vre ini ci a ti va e, em úl ti ma ins tân cia,
vi o la a dig ni da de da pes soa hu ma na.

A de ci são li mi nar que de cre tou o
no vo lock down no Ama zo nas foi to- 
ma da no úl ti mo sá ba do, 2, aten den do
a um pe di do do Mi nis té rio Pú bli co do
Es ta do e con si de ran do a al ta na ocu- 
pa ção de lei tos de Uni da de de Te ra pia
In ten si va (UTI). Nes ta ter ça-fei ra, 5, a
Se cre ta ria de Es ta do de Saú de anun ci- 
ou mais 60 va gas ex clu si vas pa ra pa ci- 
en tes in fec ta dos pe lo no vo co ro na ví- 
rus.

De acor do com a de ter mi na ção,
ape nas as ati vi da des con si de ra das es- 
sen ci ais po de rão fun ci o nar, des de
que ado tem me di das que im pe çam a
aglo me ra ção de pes so as. A mul ta diá- 
ria ao go ver no de Wil son Li ma (PSC)
em ca so de des cum pri men to é de R$
50 mil.

Ain da se gun do a de ci são, o go ver no
de ve fa zer pro nun ci a men tos diá ri os
nos mei os de co mu ni ca ção e re des so- 
ci ais pa ra ex pli car as me di das à po pu- 
la ção. O tex to tam bém de ter mi na que
a Fun da ção de Vi gi lân cia em Saú de
emi ta, a ca da cin do di as, re la tó ri os
com me di das a se rem ado ta das pe lo
Es ta do pa ra di mi nuir a con ta mi na ção
pe la do en ça.

O juiz de ter mi nou ain da que o bo- 
le tim diá rio di vul ga do pe lo go ver no
pas se a in cluir o nú me ro de pa ci en tes,

in clu si ve aque les aten di dos na re de
pri va da, que aguar dam uma va ga pa- 
ra in ter na ção, as sim co mo a dis po ni-
bi li da de dos lei tos de co vid-19, com o
de ta lha men to da ocu pa ção por grá vi- 
das, cri an ças, pa ci en tes on co ló gi cos e
car día cos.

No fi nal de de zem bro, Wil son Li ma
che gou a ten tar fe char o co mér cio no
Ama zo nas. O go ver na dor re cu ou após
um dia de pro tes tos con tra o de cre to
es ta du al e anun ci ou a re vo ga ção da
me di da e fle xi bi li za ção do fun ci o na- 
men to das ati vi da des não-es sen ci ais.
Di an te do lock down im pos to pe la Jus- 
ti ça, o go ver no pu bli cou um de cre to
na se gun da-fei ra, 4, em cum pri men to
à de ci são ju di ci al. “O Go ver no do Es- 
ta do res pei ta o en ten di men to do Mi-
nis té rio Pú bli co do Es ta do e do Ju di- 
ciá rio quan to à ne ces si da de de con ter
o avan ço do no vo co ro na ví rus, que
con ti nua pres si o nan do a re de de
aten di men to à saú de, com nú me ro
cres cen te de in ter na ções”, in for mou a
Se cre ta ria de Co mu ni ca ção.

O Ama zo nas já re gis trou mais de
5,3 mil mor tes e 202 mil ca sos con fir- 
ma dos do no vo co ro na ví rus. Em 31 de
de zem bro, a ca pi tal Ma naus ba teu re- 
cor de de hos pi ta li za ções pe la do en ça:
fo ram 124 in ter na ções.

IMUNIZAÇÃO

Chile terá vacina
obrigatória

Os de pu ta dos da opo si ção apre sen ta ram nes ta ter ça-
fei ra (5) um pro je to de lei pa ra tor nar obri ga tó ria a va ci- 
na ção con tra o co ro na ví rus no Chi le e não vo lun tá ria
co mo es ta be le ci do até ago ra.

“Que re mos que es sa va ci na se ja in cluí da na lis ta de
va ci nas obri ga tó ri as que já exis tem”, afir mou o de pu ta- 
do Ga bri el Sil ver, da opo si ção de mo cra ta-cris tã, ao
apre sen tar ao Con gres so o pro je to de lei que es ta be le ce
a obri ga to ri e da de da ino cu la ção con tra o co ro na ví rus.

O Chi le tem um ro bus to Pro gra ma de Va ci na ção, que
per mi tiu, por exem plo, no ano pas sa do va ci nar 80% da
po pu la ção con tra a gri pe. Ne le, exis tem va ci nas obri ga- 
tó ri as, co mo a va río la.

“Di ver sos es pe ci a lis tas in di ca ram que, pa ra atin gir
al gum ní vel de se gu ran ça com re la ção a es ta pan de mia,
é ne ces sá ria imu ni da de de re ba nho”, o que se ria al can- 
ça do va ci nan do pe lo me nos 80% da po pu la ção, acres- 
cen tou o de pu ta do Sil ver.

O go ver no chi le no ga ran te que po de rá va ci nar con tra
o co ro na ví rus 15 dos 18 mi lhões de ha bi tan tes do país
até o pró xi mo dia 30 de ju nho, após a as si na tu ra de uma
sé rie de acor dos in ter na ci o nais.

Em 24 de de zem bro, o pro ces so de va ci na ção co me- 
çou no Chi le com as pri mei ras 10.000 do ses re ce bi das
do la bo ra tó rio Pzi fer. Pa ra os di as 23 e 24 de ja nei ro, es tá
pre vis ta a che ga da ao país de uma pri mei ra re mes sa da
va ci na Co ro na vac, da far ma cêu ti ca chi ne sa Si no vac Bi- 
o te ch, in for mou nes ta ter ça-fei ra o mi nis tro da Saú de,
En ri que Pa ris.

Ini ci al men te, o pro gra ma de va ci na ção con tem pla a
ino cu la ção, de for ma vo lun tá ria e gra tui ta, dos pro fis si- 
o nais da saú de de li nha de fren te, pa ra de pois avan çar
pa ra os gru pos de mai or ris co. Até mar ço, o pro gra ma
pre vê a va ci na ção de cin co mi lhões de pes so as.

Uma pes qui sa fei ta em no vem bro pe la con sul to ria
Ip sos mos trou que 70% dos ci da dãos es ta ri am dis pos tos
a se va ci nar con tra o co ro na ví rus, que atin giu for te men- 
te o Chi le.

Des de o pri mei ro ca so no ti fi ca do em 3 de mar ço, o
Chi le acu mu la 623.101 ca sos e 16.788 fa le ci men tos con- 
fir ma dos por co vid-19, em bo ra o nú me ro pas se de
22.000 se con si de ra dos os ca sos pro vá veis.

CARÊNCIA

Israelenses pegam vírus
após serem vacinados

ISRAEL É O PAÍS COM VACINAÇÃO MAIS ADIANTADA NO MUNDO

Is ra el es tá en tre os paí ses mais adi an ta dos na va ci na- 
ção da po pu la ção con tra a co vid-19, com qua se 1 mi- 
lhão de do ses apli ca das até ago ra. Ago ra, a im pren sa do
país in for ma que, das pes so as que re ce be ram a imu ni- 
za ção ado ta da no país, fa bri ca da pe la Pfi zer, 240 fo ram
di ag nos ti ca das com o co ro na ví rus após re ce ber a pro te- 
ção.

Se gun do o si te Ti mes of Is ra el, es ses ca sos não sig ni fi- 
cam que a va ci na, ao in vés de pro te ger, in fec tou as pes- 
so as. A ex pli ca ção, es cla re ce o veí cu lo, é que a va ci na
não ga ran te pro te ção ime di a ta, ou se ja, de pois de re ce- 
ber a do se, as pes so as de vem con ti nu ar se pro te gen do
por al gu mas se ma nas.

“Os ca sos res sal tam a im por tân cia dos in di ví du os
con ti nu a rem a se pro te ger por se ma nas de pois de se rem
ino cu la dos, uma vez que o cor po le va tem po pa ra de- 
sen vol ver an ti cor pos efe ti vos con tra o SARS-CoV-2, ví- 
rus que cau sa a co vid-19”, in for ma o si te.

A Pfi zer, por sua vez, já es cla re ceu que sua va ci na não
con tém o ví rus, lo go não po de trans mi ti-lo às pes so as. A
fór mu la ape nas con tém um pe da ço do có di go ge né ti co
do no vo co ro na ví rus, o que faz o cor po pro du zir an ti- 
cor pos con tra ele, dei xan do, des sa for ma, o or ga nis mo
pro te gi do ca so ocor ra al gu ma in fec ção.

A Pfi zes, por sua vez, já es cla re ceu que sua va ci na não
con tém o ví rus, lo go não po de trans mi ti-lo às pes so as. A
fór mu la ape nas con tém um pe da ço do có di go ge né ti co
do no vo co ro na ví rus, o que faz o cor po pro du zir an ti- 
cor pos con tra ele, dei xan do, des sa for ma, o or ga nis mo
pro te gi do ca so ocor ra al gu ma in fec ção.

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

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA – SINFRA

SECRETARIA ADJUNTA DE PROJETOS – SEAPROJ
EDITAL DE COMUNICAÇÃO

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
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

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.

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 791.745.823-
72 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 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 contrata-
ção 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.brIgara-
pé Grande (MA), 11/05/2020.

Igarapé Grande (MA), 05/01/2021.
FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SOARES

Pregoeiro

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 Ambien-
te e Recursos Naturais – SEMA, a Licença de Instalação 
(LI) para a atividade de Implantação do Armazém Provi-
sório 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/SE-
MA.

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

Othelino Neto visita governador 
em exercício Carlos Brandão

O 
presidente da Assembleia Legislativa do Ma-
ranhão, deputado Othelino Neto (PCdoB), fez 
uma visita de cortesia, nesta terça-feira (5), 
ao governador em exercício, Carlos Bran-

dão, que assumiu interinamente o comando do Execu-
tivo, após pedido de licença do governador Flávio Dino. 
No encontro, ocorrido no Palácio dos Leões, foi reforça-
da 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 visi-
tar 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 inde-
pendente que mantemos entre os Poderes constituídos 
no Maranhão”, assinalou o presidente da Alema.

Carlos Brandão pontuou que a boa relação entre o Le-
gislativo 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 es-
tado e melhoria da qualidade de vida da população.

“Desde o início da nossa gestão, sempre primamos por 

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 abra-
ço 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 har-
monia entre os Poderes é uma determinação constitu-
cional 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.



oimparcial.com.br ESPECIAL George Raposo
E-mail: gdinamite@gmail.com 7

Ori gem do Dia de Reis

Por tu gal

Itá lia

Ar gen ti na e Uru guai

Fin lân dia

Bul gá ria

Es ta dos Uni dos

Bra sil

Fran ça

Ir lan da

Mal ta

Paí ses Bai xos

Es pa nha

Mé xi co

Ale ma nha

Por to Ri co

Cu ba

Pe rú

Festa Cristã

Como é o Dia de
Reis pelo mundo

O
Dia de Reis ou So le ni da de da Epi fa nia do Se- 
nhor, co mo tam bém é co nhe ci da a fes ta cris tã,
é ce le bra do em di ver sas par tes do mun do em
6 de ja nei ro. A da ta, além de si na li zar o mo- 

men to de des fa zer a ár vo re na ta li na, os en fei tes e o pre- 
sé pio, re lem bra quan do os três reis ma gos en con tra ram
Je sus Cris to ain da re cém nas ci do.

De acor do com a tra di ção ca tó li ca, eles fo ram gui a dos
por uma es tre la até a che ga da em Be lém. Em su as mãos
tra zi am ou ro, in cen so e mir ra co mo for ma de pre sen tes.
Co mo ca da um era de uma lo ca li da de, che ga ram cer ca
de do ze di as de pois do nas ci men to. É por is so que, no
Bra sil, a fes ta acon te ce en tre os di as 25 de de zem bro e 6
de ja nei ro.

Tra zi da pe los por tu gue ses du ran te co lo ni za ção, o Dia
de Reis tam bém é co me mo ra do atra vés da Fo lia de Reis
ou Rei sa do – fes ta po pu lar com a pre sen ça de gru pos
cul tu rais em al guns es ta dos. 

As pes so as sa em pe las ru as ves ti das

com rou pas tí pi cas, to can do e

can tan do, pa ra le var a no tí cia do

nas ci men to de cris to e su as

ben çãos.

Fes ti vi da de da Igre ja Ca tó li ca, sur giu no mo men to
que os três reis ma gos – Bel chi or, Gas par e Bal ta zar –
par ti ram de seus lu ga res de ori gem no sen ti do da ci da de
on de es ta va o me ni no Je sus. Is so se deu, se gun do re la tos
bí bli cos, por vol ta do sé cu lo VI II.

O rei Bal ta zar vi a jou da Áfri ca e le vou mir ra – uma es- 
pé cie de plan ta de on de po de ser re ti ra da uma re si na
aro má ti ca pa ra o pre pa ro de in cen sos e re mé di os. Co mo
pos sui um chei ro agra dá vel, mas sa bor amar go, re pre- 
sen ta as ca rac te rís ti cas hu ma nas e seus ma les.

Gas par, por sua vez, saiu da Ásia le van do in cen so pa ra
pre sen tar o me ni no Je sus. O uten sí lio, usa do pa ra aro- 
ma ti zar e pu ri fi car am bi en tes, sim bo li za a fé e a es pi ri- 
tu a li da de. Já Bel chi or, tam bém cha ma do de Mel chi or,
par tiu da Eu ro pa com ou ro. A sua ofe ren da era da da so- 
men te aos deu ses, por is so re pre sen ta a ri que za e a no- 
bre za.

Em Por tu gal o tra di ci o nal bo lo-rei faz par te da ce le- 
bra ção de Reis. Em bo ra mais ha bi tu al em de ter mi na das
zo nas do país, o bo lo-rei traz uma fa va e, a quem ca lhar a
fa tia com a fa va de ve rá pro vi den ci ar o bo lo no ano se- 
guin te. Exis te ain da a va ri a ção a es te bo lo, que é o bo lo-
rai nha, por sua vez sem as tra di ci o nais fru tas cris ta li za- 

das.
Al gu mas zo nas do país, prin ci pal men te nos mei os

mais pe que nos, con ti nu am ain da com o há bi to de can- 
tar as Ja nei ras. Is to é, a par tir do 1 de ja nei ro até ao dia 6,
gru pos de pes so as vão pa ra a rua a can tar de por ta em
por ta. Co mo agra de ci men to re ce bem co mi da e be bi da.

Em Itá lia a tra di ção mais co nhe ci da no Dia de Reis é a
da “Be fa na”. Aqui, no lu gar do Pai Na tal, uma se nho ra já
com al gu ma ida de to ma o seu lu gar a dis tri buir pren das
às cri an ças.

Se me lhan te a Por tu gal, aqui têm o há bi to de co mer
um bo lo co nhe ci do co mo “Ros ca de Reyes”, mui to pa re- 
ci do ao bo lo-rei. É ain da ha bi tu al as cri an ças dei xa rem
um sa pa to jun to à por ta com er va e água pa ra os ca me- 
los dos Reis Ma gos.

Pa ra co me mo rar o “Lop pi ai nen”, têm a tra di ção de fa- 
zer bo la chas de gen gi bre em for ma de es tre la, as “Pi par- 
ka kut”, ao mes mo tem po que pe dem de se jos. A tra di ção
di ta que a bo la cha se ja par ti da em três pe da ços, na pal- 
ma da mão e que se ja co mi da em si lên cio pa ra o que o
de se jo se re a li ze.

No Dia de Reis um Pa dre ati ra uma cruz de ma dei ra
pa ra den tro de água e os ho mens mais jo vens de vem
mer gu lhar pa ra a res ga tar. Vis to que nes ta al tu ra do ano
as águas es tão mui to fri as, re za a len da que a pes soa que
res ga tar a cruz vai go zar de boa saú de e de sor te.

No Es ta do do Loui si a na, o Dia de Reis mar ca o iní cio
das pre pa ra ções do Car na val. Aqui tam bém é ha bi tu al
co mer o “King Ca ke”, se me lhan te ao bo lo-rei de Por tu- 
gal, até à ce le bra ção do “Mar di Gras” (ter ça-fei ra Gor da).

Aqui gru pos de pes so as jun tam-se a to car di ver sos
ins tru men tos, se guin do as or dens do Mes tre de Fo lia, da
Fo lia dos Reis, uma ma ni fes ta ção re li gi o sa pra ti ca da pe- 
los ca tó li cos. Nes ta da ta co me mo ra-se com fes tas on de
se ser vem do ces e co mi das tí pi cas das di ver sas re giões.

Nes te país co me-se o bo lo “Ga let te des Rois” à ba se de
amên doa ou ma çã. Tal co mo em Por tu gal, o bo lo tam- 
bém tem um brin de no seu in te ri or e quem o en con trar
se rá o rei, pe lo me nos por uma noi te.

O Dia de Reis na Ir lan da é con si de ra do o Na tal das
Mu lhe res. Nes te dia as mu lhe res ti ram o dia pa ra des- 
can sar, de pois do tra ba lho que ti ve ram en tre o Na tal e o
Ano No vo. Nes te dia, gru pos de mu lhe res jun tam-se e

par ti lham uma re fei ção.

Nes te país, a da ta é ce le bra da no pri mei ro do min go
do mês on de é ha bi tu al a re a li za ção de con cer tos, sen do
o prin ci pal, da res pon sa bi li da de da Or ques tra Na ci o nal
do país.

Na Ho lan da, Bél gi ca e Lu xem bur go é ha bi tu al que
gru pos de três cri an ças an dem de por ta em por ta a en to- 
ar can ções e, em tro ca, re ce bem di nhei ro ou do ces.

Aqui co mem a “Ros ca de Reyes”, se me lhan te ao bo lo-
rei. É no Dia de Reis que os es pa nhóis têm a tra di ção de
tro car pre sen tes. Em al gu mas ci da des or ga ni za-se o cor- 
te jo dos Reis Ma gos, a que cha mam de “Ca bal ga ta de
Reyes”. Os Reis Ma gos des fi lam em car ros bem de co ra- 
dos, acom pa nha dos de mui tos ca va lei ros e lan çam do- 
ces à as sis tên cia. É ain da co mum ofe re cer “car vão de
azú car” às cri an ças.

Se guin do as tra di ções de paí ses co mo Es pa nha, Ar- 
gen ti na e Uru guai, é tam bém nes te dia que se fa zem as
tro cas de pre sen tes e se co me a “Ros ca de Reyes”.

Tal co mo na Hun gria, aqui as cri an ças tam bém se dis- 
far çam de Reis Ma gos e es cre vem as ini ci ais do no me
nas por tas das ca sas.

Na ma dru ga da de 5 pa ra 6 de ja nei ro, as cri an ças re- 
co lhem um pou co de er va ou fo lhas no pá tio das su as
ca sas e co lo cam nu ma cai xa ao la do das su as ca mas. A
len da diz que os ca me los ali men tam-se com is so e os
Reis Ma gos dei xam um pre sen te co mo re com pen sa.

Es te dia em Cu ba é co nhe ci do co mo a “Pás coa dos
Ne gros”, pois des de o tem po da co lo ni za ção es pa nho la
que se da va fol ga aos es cra vos nes ta da ta. Es tes saíam à
rua pa ra dan çar ao som dos tam bo res.

Ou tro ra tam bém era uma da ta em que se fes te ja va
com a ofer ta de pre sen tes às cri an ças, con tu do, es sa tra- 
di ção caiu em de su so. No 6 de ja nei ro ce le bram a “Ba ja- 
da de Reyes” e fa zem uma pe que na fes ta fa mi li ar du ran- 
te a qual se des mon ta o pre sé pio. Por ca da fi gu ra e ador- 
no que se guar de, di ta a tra di ção que se de ve dei xar di- 
nhei ro.

No ge ral, o Dia de Reis en cer ra o Na tal com vá ri as co- 
me mo ra ções por to do o mun do. Al guns paí ses com tra- 
di ções mais es pe cí fi cas que ou tros, mas sem pre man- 
ten do a es sên cia da his tó ria dos Reis Ma gos.

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

https://banca.oimparcial.com.br/
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Eduardo Braide 
anuncia Marcial 
Lima  como líder 
do governo na 
Câmara Municipal

Marcial Lima está no segundo manda-
to de vereador e é do mesmo partido que o 
prefeito de São Luís, o Podemos

Na tarde desta terça-feira (5), Eduardo 
Braide informou através de sua rede social 
que o vereador Marcial Lima será o líder da 
prefeitura na Câmara Municipal de São Luís. 
Cabe ao representante do governo munici-
pal apresentar à Câmara as demandas da 
prefeitura.

Marcial Lima está no segundo manda-
to de vereador e é do mesmo partido que 
o prefeito de São Luís, o Podemos. Ele foi 
eleito com 4.548 votos.

Chapa Sálvio Dino
 na Federação dos 
Municípios  

 

O prefeito de Igarapé  Grande, Erla-

nio Xavier, registra nesta quarta-feira, 6, 

a  “Chapa Sálvio Dino - municipalismo 

na prática” para concorrer à diretoria da 

entidade que aglutina mais de 210 pre-

feitos maranhenses. Luciano Genésio, 

prefeito de Pinheiro, é o vice na chapa. 

NEDILSON MACHADONedilson Machado E-mail: nedilsonmachado@gmail.com

Integração Acadêmica

A Uni ver si da de Es ta du al da Re gião To can- 
ti na do Ma ra nhão pro mo veu, na se gun da-
fei ra, 4, a Au la Mag na: “Uni ver si da de, Di ver- 
si da de e Pro du ção do Co nhe ci men to”, pro-
fe ri da pe lo se cre tá rio de Es ta do Ex tra or di ná- 
rio de Ar ti cu la ção das Po lí ti cas Pú bli cas,
pro fes sor Dr. Mar cos Antô nio Bar bo sa Pa- 
che co. A ati vi da de faz par te da pro gra ma ção
da Se ma na de In te gra ção Aca dê mi ca 2020.2
que acon te ce até es ta quar ta-fei ra, 6.

A todo vapor

Walt Disney World e Uni ver sal Or lan do
Re sort, na Fló ri da, já co me ça ram a ope rar
cer tas atra ções com ca pa ci da de to tal. O re- 
tor no aos pa drões pré-pan de mia acon te ce
seis me ses após as li mi ta ções se rem im ple- 
men ta das pa ra aju dar no com ba te à Co vid-
19. Uma pu bli ca ção do Walt Disney World
News Today re ve lou que atra ções co mo Rock
‘n’ Rol ler Co as ter, Slinky Dog Dash e Ava tar
es tão ope ran do com 100% de ca pa ci da de.

No re gis tro, ao la do da es po sa
Cla ra e dos fi lhos Os mar Ne to e João
Pe dro, o ve re a dor e pre si den te re e lei -
to da Câ ma ra Mu ni ci pal de São Luís,
Os mar Fi lho (PDT), não con te ve sua
gra ti dão e emo ção nas re des so ci ais
es ta se ma na. “É gran de a emo ção ao
ser em pos sa do ve re a dor da mi nha
ci da de e mais gra to ain da em ser re -
con du zi do ao car go de pre si den te de
uma das Câ ma ras mais an ti gas do
país, que ser ve de ins pi ra ção e his tó -
ria pra nos sa po pu la ção há 401
anos!”. A so le ni da de de pos se e elei -
ção da me sa di re to ra da Ca sa Le gis -
la ti va, acon te ceu dia 1° de ja nei ro, na
As sem bleia Le gis la ti va do Ma ra nhão
e con tou com a par ti ci pa ção dos 31
ve re a do res, pre fei to e vi ce elei tos pe -
la ca pi tal ma ra nhen se. 

No Ma ra nhão, o Ban co
do Nor des te apli cou R$
3,9 bi lhões ao to do,
per fa zen do mais de
480 mil con tra ta ções. 
O pre si den te do BNB,
Ro mil do Car nei ro Ro -
lim, fa la que es te re -
sul ta dos mos tram o
Ban co vem cum prin do
seu pa pel, fa zen do o
re cur so che gar na pon -
ta, na mão de quem
pre ci sa e apoi an do em -
pre sas e pro du to res
nes se ano di fe ren te e
de sa fi a dor que vi ven ci -
a mos”.

O ra di a lis ta, agen te
cul tu ral, can tor e com -
po si tor, Mar cos Du ai li -
be, ou “Mar qui nhos”,
co mo é cha ma do pe los
ami gos mais pró xi mos,
foi um dos no mes mais
fes te ja dos da equi pe
do pre fei to elei to de
São Luís, Edu ar do
Brai de. É que to dos da
Cul tu ra vi nham pe din -
do, um se cre tá rio do
meio cul tu ral, “um que
con vi ve e co nhe ce os
per ren gues pe los quais
pas sam a cul tu ra ma -
ra nhen se”.

Aeroporto de Barreirinhas

Ao lon go dos úl ti mos seis anos, o Go ver no do
Es ta do, por meio da Se cre ta ria de Es ta do de In- 
dús tria, Co mér cio e Ener gia (Seinc) tem fir ma do
par ce ri as, ini ci a do diá lo gos e es ta be le ci do es- 
tra té gi as pa ra tra zer in ves ti men tos em ní vel es- 
ta du al. As me lho ri as nos ae ro por tos foi ini ci a da
já em 2015. Atu al men te, o ae ro por to de Bar rei ri- 
nhas atua com vo os diur nos, com ba se no pre- 
vis to pe la Agên cia Na ci o nal de Avi a ção Ci vil
(ANAC) e con ta com ca mi nhão de bom bei ros
do a do pe la Se cre ta ria Na ci o nal de Avi a ção Ci vil
(SAC).

Alojamento e alimentação

O nú me ro de em pre gos nos seg men tos de
Alo ja men to e Ali men ta ção, ati vi da des li ga das
ao se tor de tu ris mo, in ter rom peu ao me nos du-
as que das con se cu ti vas re gis tra das no ano pas- 
sa do, en tre fe ve rei ro-abril e maio-ju lho. No úl ti- 
mo tri mes tre ana li sa do, agos to e ou tu bro de
2020, pe la pri mei ra vez no ano, o nú me ro não foi
ne ga ti vo, apre sen tan do uma va ri a ção de 4% na
com pa ra ção tri mes tral. Es ta tis ti ca men te, es ta
va ri a ção não é sig ni fi ca ti va, mas re pre sen ta
uma es ta bi li da de nes se agru pa men to de ati vi-
da de.

Leilões no BB

O Ban co do Bra sil anun ci ou a ven da de 1.404
imó veis com des con tos que po dem che gar a
70%. A ofer ta abran ge ca sas e apar ta men tos
com va lo res que va ri am de R$ 15 mil a R$ 21,7
mi lhões. 

A cam pa nha de ven da tem pre vi são de se guir
até o dia 15 de ja nei ro. In for ma ções so bre os
imó veis po dem ser ob ti das por meio des te si te.A
Re gião Nor des te é a que con cen tra mai or nú me- 
ro de imó veis à ven da, com 590 uni da des e des- 
con tos de até 65%. Em se gui da es tá a Cen tro-
Oes te: 349 imó veis e des con tos de até 70%.

Pra curtir

O co man dan te ge ral
da Po lí cia Mi li tar do
Ma ra nhão, co ro nel
Pe dro Ri bei ro, des ta -
cou com a Me da lha
Gon çal ves Di as – Mé -
ri to In te lec tu al, o
tam bém co ro nel Ale -
xan dre Mag no de
Sou sa Nu nes. 

A al ta hon ra ria mi li -
tar é con ce di da àque -
les que se des ta cam
no Cur so Su pe ri or de
Po lí cia.

A me da lha foi en tre -
gue em so le ni da de,
na ma nhã des ta ter -
ça-fei ra, 5, no ga bi -
ne te do Co man do Ge -
ral da PM, Ca lhau.

Ano no vo, sé ri es no -
vas! A Net flix não nos
de cep ci o nou nes te
iní cio de ano e atu a li -
za o ca tá lo go com
no vi da des fres qui -
nhas pa ra to dos os
gos tos. 

Tem ani ma ções, do -
cu men tá ri os, mu si cal
e dra ma!

En tre os des ta ques da
se ma na (até 10 de ja -
nei ro), a di ca é “Pi e -
ces of a Wo man”, um
dra ma que re tra ta a
jor na da emo ci o nal de
uma mãe que aca ba
de per der seu be bê.
Va le con fe rir.

A Band anun ci ou que
já es tão aber tas as
ins cri ções pa ra a oi -
ta va tem po ra da do
Mas ter Chef Bra sil,
que se rá re a li za da
em 2021.

Os in te res sa dos de -
vem pre en cher um
for mu lá rio no si te ofi -
ci al da emis so ra.

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

A Uni ver si da de Es ta du al da Re gião To can- 
ti na do Ma ra nhão pro mo veu, na se gun da-
fei ra, 4, a Au la Mag na: “Uni ver si da de, Di ver- 
si da de e Pro du ção do Co nhe ci men to”, pro-
fe ri da pe lo se cre tá rio de Es ta do Ex tra or di ná- 
rio de Ar ti cu la ção das Po lí ti cas Pú bli cas,
pro fes sor Dr. Mar cos Antô nio Bar bo sa Pa- 
che co. A ati vi da de faz par te da pro gra ma ção
da Se ma na de In te gra ção Aca dê mi ca 2020.2
que acon te ce até es ta quar ta-fei ra, 6.

A todo vapor

Walt Disney World e Uni ver sal Or lan do
Re sort, na Fló ri da, já co me ça ram a ope rar
cer tas atra ções com ca pa ci da de to tal. O re- 
tor no aos pa drões pré-pan de mia acon te ce
seis me ses após as li mi ta ções se rem im ple- 
men ta das pa ra aju dar no com ba te à Co vid-
19. Uma pu bli ca ção do Walt Disney World
News Today re ve lou que atra ções co mo Rock
‘n’ Rol ler Co as ter, Slinky Dog Dash e Ava tar
es tão ope ran do com 100% de ca pa ci da de.

No re gis tro, ao la do da es po sa
Cla ra e dos fi lhos Os mar Ne to e João
Pe dro, o ve re a dor e pre si den te re e lei -
to da Câ ma ra Mu ni ci pal de São Luís,
Os mar Fi lho (PDT), não con te ve sua
gra ti dão e emo ção nas re des so ci ais
es ta se ma na. “É gran de a emo ção ao
ser em pos sa do ve re a dor da mi nha
ci da de e mais gra to ain da em ser re -
con du zi do ao car go de pre si den te de
uma das Câ ma ras mais an ti gas do
país, que ser ve de ins pi ra ção e his tó -
ria pra nos sa po pu la ção há 401
anos!”. A so le ni da de de pos se e elei -
ção da me sa di re to ra da Ca sa Le gis -
la ti va, acon te ceu dia 1° de ja nei ro, na
As sem bleia Le gis la ti va do Ma ra nhão
e con tou com a par ti ci pa ção dos 31
ve re a do res, pre fei to e vi ce elei tos pe -
la ca pi tal ma ra nhen se. 

No Ma ra nhão, o Ban co
do Nor des te apli cou R$
3,9 bi lhões ao to do,
per fa zen do mais de
480 mil con tra ta ções. 
O pre si den te do BNB,
Ro mil do Car nei ro Ro -
lim, fa la que es te re -
sul ta dos mos tram o
Ban co vem cum prin do
seu pa pel, fa zen do o
re cur so che gar na pon -
ta, na mão de quem
pre ci sa e apoi an do em -
pre sas e pro du to res
nes se ano di fe ren te e
de sa fi a dor que vi ven ci -
a mos”.

O ra di a lis ta, agen te
cul tu ral, can tor e com -
po si tor, Mar cos Du ai li -
be, ou “Mar qui nhos”,
co mo é cha ma do pe los
ami gos mais pró xi mos,
foi um dos no mes mais
fes te ja dos da equi pe
do pre fei to elei to de
São Luís, Edu ar do
Brai de. É que to dos da
Cul tu ra vi nham pe din -
do, um se cre tá rio do
meio cul tu ral, “um que
con vi ve e co nhe ce os
per ren gues pe los quais
pas sam a cul tu ra ma -
ra nhen se”.

Aeroporto de Barreirinhas

Ao lon go dos úl ti mos seis anos, o Go ver no do
Es ta do, por meio da Se cre ta ria de Es ta do de In- 
dús tria, Co mér cio e Ener gia (Seinc) tem fir ma do
par ce ri as, ini ci a do diá lo gos e es ta be le ci do es- 
tra té gi as pa ra tra zer in ves ti men tos em ní vel es- 
ta du al. As me lho ri as nos ae ro por tos foi ini ci a da
já em 2015. Atu al men te, o ae ro por to de Bar rei ri- 
nhas atua com vo os diur nos, com ba se no pre- 
vis to pe la Agên cia Na ci o nal de Avi a ção Ci vil
(ANAC) e con ta com ca mi nhão de bom bei ros
do a do pe la Se cre ta ria Na ci o nal de Avi a ção Ci vil
(SAC).

Alojamento e alimentação

O nú me ro de em pre gos nos seg men tos de
Alo ja men to e Ali men ta ção, ati vi da des li ga das
ao se tor de tu ris mo, in ter rom peu ao me nos du-
as que das con se cu ti vas re gis tra das no ano pas- 
sa do, en tre fe ve rei ro-abril e maio-ju lho. No úl ti- 
mo tri mes tre ana li sa do, agos to e ou tu bro de
2020, pe la pri mei ra vez no ano, o nú me ro não foi
ne ga ti vo, apre sen tan do uma va ri a ção de 4% na
com pa ra ção tri mes tral. Es ta tis ti ca men te, es ta
va ri a ção não é sig ni fi ca ti va, mas re pre sen ta
uma es ta bi li da de nes se agru pa men to de ati vi-
da de.

Leilões no BB

O Ban co do Bra sil anun ci ou a ven da de 1.404
imó veis com des con tos que po dem che gar a
70%. A ofer ta abran ge ca sas e apar ta men tos
com va lo res que va ri am de R$ 15 mil a R$ 21,7
mi lhões. 

A cam pa nha de ven da tem pre vi são de se guir
até o dia 15 de ja nei ro. In for ma ções so bre os
imó veis po dem ser ob ti das por meio des te si te.A
Re gião Nor des te é a que con cen tra mai or nú me- 
ro de imó veis à ven da, com 590 uni da des e des- 
con tos de até 65%. Em se gui da es tá a Cen tro-
Oes te: 349 imó veis e des con tos de até 70%.

Pra curtir

O co man dan te ge ral
da Po lí cia Mi li tar do
Ma ra nhão, co ro nel
Pe dro Ri bei ro, des ta -
cou com a Me da lha
Gon çal ves Di as – Mé -
ri to In te lec tu al, o
tam bém co ro nel Ale -
xan dre Mag no de
Sou sa Nu nes. 

A al ta hon ra ria mi li -
tar é con ce di da àque -
les que se des ta cam
no Cur so Su pe ri or de
Po lí cia.

A me da lha foi en tre -
gue em so le ni da de,
na ma nhã des ta ter -
ça-fei ra, 5, no ga bi -
ne te do Co man do Ge -
ral da PM, Ca lhau.

Ano no vo, sé ri es no -
vas! A Net flix não nos
de cep ci o nou nes te
iní cio de ano e atu a li -
za o ca tá lo go com
no vi da des fres qui -
nhas pa ra to dos os
gos tos. 

Tem ani ma ções, do -
cu men tá ri os, mu si cal
e dra ma!

En tre os des ta ques da
se ma na (até 10 de ja -
nei ro), a di ca é “Pi e -
ces of a Wo man”, um
dra ma que re tra ta a
jor na da emo ci o nal de
uma mãe que aca ba
de per der seu be bê.
Va le con fe rir.

A Band anun ci ou que
já es tão aber tas as
ins cri ções pa ra a oi -
ta va tem po ra da do
Mas ter Chef Bra sil,
que se rá re a li za da
em 2021.

Os in te res sa dos de -
vem pre en cher um
for mu lá rio no si te ofi -
ci al da emis so ra.

São Luís, quarta-feira, 6 de janeiro de 2021
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Ritual religioso encerra as festividades natalinas quando a comunidade faz queimação
das palhinhas após o desmonte do presépio

PA TRÍ CIA CU NHA

CICLO NATALINO

É tempo de queimar
as palhinhas

P
as sa do o Na tal, en cer ra-se um
ci clo, com a tra di ci o nal quei- 
ma ção de pa lhi nhas, no Dia
de Reis, 6 de ja nei ro. Em mui- 

tos es ta dos do Bra sil e em al gu mas ci- 
da des de Por tu gal, a quei ma ção de
pa lhi nhas é um ri tu al que ce le bra a
da ta, mar can do o fim das ce le bra ções
de Na tal e fa zen do pe di dos pa ra o ano
que ini cia. Em São Luís, a fes ta é mais
co nhe ci da co mo Quei ma ção de Pa lhi- 
nha, e sem pre é co me mo ra da em al- 
gu mas igre jas, ins ti tui ções e co mu ni- 
da des.

Es te ano, as fes tas te rão que se guir
os pro to co los sa ni tá ri os por cau sa da
Co vid-19, mas as ce le bra ções vão se
re a li zar, ain da que ti mi da men te. A
noi te é de des mon te de pre sé pio com
la dai nhas, re zas e ora ções. As mur tas
(pa lhas que são usa das pa ra co brir o
pre sé pio) são quei ma das (ge ral men te
em um fo ga rei ro) a ca da pe di do si len- 
ci o so fei to pe lo pú bli co pre sen te. Ao
fi nal a tra di ção pe de do ces e cho co la- 
te.

“É uma tra di ção que já vem de mui- 
tas dé ca das na nos sa fa mí lia, he ran ça
de nos sos pais e que a gen te quer mui- 
to pre ser var. En tão fa ze mos a la dai- 
nha, a re za, em se gui da quei ma mos as
pa lhi nhas e fi na li za mos com um lan- 
che. Tu do mui to sim ples, mas cheio
de sig ni fi ca do”, diz La lá La go, so bre a
fes ta de ho je à noi te.

Na Igre ja dos Re mé di os, na Pra ça
Gon çal ves Di as, o ri tu al se rá ho je ao
ar li vre, lo go após a mis sa das 18h. Por
con ta da pan de mia, se rá um ri tu al rá- 
pi do re a li za do na la te ral da igre ja e fi- 
na li za do com um lan che co le ti vo.

“Es se ri tu al sem pre te ve uma for ça

gran de den tro da igre ja com a par ti ci- 
pa ção de pes so as da co mu ni da de e é
tam bém uma tra di ção mui to an ti ga
das pes so as fa ze rem em su as ca sas,
até em da tas di fe ren tes den tro do mês
de ja nei ro. Nes sa ce le bra ção pa ro qui- 
al con se gui mos reu nir to das as ou tras 
co mu ni da des em tor no da quei ma ção
de pa lhi nhas”, dis se o pá ro co da Igre ja
dos Re mé di os, pa dre Eve ral do San tos
Araú jo.

His to ri ca men te, é um ri tu al se cu lar
atri buí do ao sé cu lo XVII uma tra di ção
vin da de Por tu gal, que en cer ra o ci clo
na ta li no e é quan do nos des pe di mos
do pre sé pio. O pa dre con ta que a 
mur ta que é quei ma da no ri tu al, se as- 
se me lha a uma plan ta que há em Por- 
tu gal e que é usa da em ve ló ri os. “Que- 
ren do ou não, nós es ta mos ce le bran- 
do nes se dia, a des pe di da do pre sé pio,
com o chei ro agra dá vel da mur ta co- 
mo uma ora ção agra dá vel que so be
aos céus, agra de cen do pe lo ci clo que
es tá en cer ran do e pe din do pe lo ano
que es tá che gan do”, con tou o pa dre
Eve ral do.

Tam bém em ou tras igre jas, co mo
na Pa ró quia San ta Pau li na, no Re si- 
den ci al Pi nhei ros,  os ri tu ais vão
acon te cer. Na San ta Pau li na se rá às
19h30. “Lem bra mos que to das as me- 
di das de pre ven ção sa ni tá ria con tra a
Co vid-19 se rão ob ser va das. To dos es- 
tão con vi da dos”.

No Ma ra nhão, a mon ta gem do pre- 
sé pio é fei ta com ma te ri ais rús ti cos
co mo ma dei ra, pe dra, pa lha, areia e
em es pe ci al a mur ta. A par tir do dia 6
de ja nei ro, Dia de San tos Reis, acon te- 
ce a Quei ma ção de Pa lhi nhas, com a
re a li za ção da La dai nha de Nos sa Se- 
nho ra, can ta da (a com po si ção é do 
ma es tro ma ra nhen se, Antô nio Rayol),
e o des mon te do pre sé pio. Ao fim da

ce le bra ção, as fo lhas da mur ta são
quei ma das e exa lam um le ve per fu- 
me.

É uma tra di ção que já

vem de mui tas dé ca das

na nos sa fa mí lia

MARANHÃO

Casos de feminicídios aumentaram 25% em 2020

SÓ A CAPITAL MARANHENSE TEVE 12 OCORRÊNCIAS DE FEMINICÍDIO, REPRESENTANDO 20% DO NÚMERO TOTAL DE CASOS

O ano de 2020 foi de di fi cul da des e
re fle xo de co mo o ser hu ma no é frá gil.
Além dos pro ble mas de saú de pú bli- 
ca, a po pu la ção ain da te ve que se de- 
pa rar com o au men to de al gu mas ti- 
po lo gi as de cri mes, co mo os fe mi ni cí- 
di os. No Ma ra nhão, a evo lu ção nu mé- 
ri ca das mor tes de mu lhe res foi de
25%, sen do que em 2019 fo ram 48 ca- 
sos e em 2020 au men tou pa ra 60 re- 
gis tros. Só a Ca pi tal Ma ra nhen se te ve
12 ocor rên ci as, re pre sen tan do 20%
do nú me ro to tal de ca sos.

De acor do com a Se cre ta ria de Se- 
gu ran ça Pú bli ca do Ma ra nhão (SSP-
MA), agos to foi o mês em que mais ca- 
sos fo ram re gis tra dos, 9 no to tal. Um

dos fa to res que mais ti ve ram in fluên- 
cia nes tes nú me ros foi a pan de mia da
co vid-19, on de hou ve as me di das de
iso la men to so ci al e qua ren te na.

Além das mor tes, com a mé dia de
300 re gis tros men sais, no pe río do de
oi to me ses en tre ja nei ro e agos to, 2.4
mil ocor rên ci as de vi o lên cia con tra
mu lher fo ram con ta bi li za das nas uni- 
da des de aten di men to po li ci al.

Du ran te a IV Se ma na Es ta du al de
Com ba te ao Fe mi ni cí dio, re a li za da
em no vem bro de 2020, a de le ga da da
Ca sa da Mu lher Bra si lei ra,Van da
Mou ra Lei te, con tou so bre o al to nú- 
me ro de ocor rên ci as. “O au men to se
de ve pos si vel men te em vir tu de à pan- 

de mia, on de mu lhe res e ho mens es ti-
ve ram mais tem po de con vi vên cia
den tro de ca sa sen do o fe mi ni cí dio
um cri me de gê ne ro que tam bém é as- 
so ci a do à vi o lên cia do més ti ca e fa mi-
li ar. Es se mai or tem po de con vi vên cia
en tre ví ti ma e agres sor pos si bi li tou o
au men to dos ca sos em to do o Bra sil”
afir mou a de le ga da.

Se gun do a de le ga da, o fe mi ni cí dio
é um cri me evi tá vel, por se tra tar de
um ca so que che gou ao ápi ce da vi o- 
lên cia con tra a mu lher, ou se ja, a ví ti- 
ma so fre vá ri os ti pos de vi o lên cia du- 
ran te o pe río do de con vi vên cia com o
agres sor, por is so a im por tân cia do
com ba te.

SAU LO DU AI LI BE

PARQUE JAIR

Trio é preso por vender
portão roubado em site

OS SUSPEITOS FORAM PRESOS EM FLAGRANTE PELA POLÍCIA

A Po lí cia Mi li tar pren deu três pes so as sus pei tas de
ten tar ven der um por tão rou ba do em um si te de com pra
e ven da. O por tão era de uma re si den cia lo ca li za da no
Par que Jair, em São Jo sé de Ri ba mar. Ban di dos rou ba- 
ram o por tão e quan do o pro pri e tá rio da re si dên cia fez
uma pes qui sa no si te de com pra e ven da, iden ti fi cou o
por tão de sua ca sa.

Ele en tão ini ci ou uma ne go ci a ção com os sus pei tos,
mar can do o lo cal pa ra com prar o por tão. O do no da ca- 
sa in for mou à po lí cia so bre o ca so, que foi ao lo cal e ob- 
ser vou a ne go ci a ção, pren den do os três sus pei tos em
fla gran te.

Eles fo ram con du zi dos ao Plan tão do Coha trac pa ra
se rem to ma das as de vi das pro vi dên ci as.

De acor do com in for ma ções de mo ra do res, re si dên- 
ci as na re gião do Par que Jair e Al to do Tu ru tem si do al vo
des ses rou bos. In ves ti ga ções re ve lam que os por tões são
re ti ra dos por cri mi no sos du ran te a ma dru ga da.

ESTREITO DOS MOSQUITOS

Acidente deixa ponte
interditada por 5 horas

O CAMINHÃO FICOU PRESO NA PROTEÇÃO LATERAL DA PONTE

Na noi te da úl ti ma se gun da-fei ra (4), uma car re ta
der ra pou e dei xou a Pon te Mar ce li no Ma cha do, mais co- 
nhe ci da co mo Es trei to dos Mos qui tos in ter di ta da por
cer ca de cin co ho ras. O aci den te acon te ceu por vol ta das
20h e a pon te fi cou in ter di ta da até o iní cio da ma dru ga- 
da de on tem ter ça-fei ra (5).

De acor do com a Po lí cia Ro do viá ria Fe de ral (PRF), a
car re ta der ra pou e co li diu com a pro te ção la te ral da
pon te. A car re ta não che gou a cair, pois fi cou pre sa.

A ope ra ção pa ra a re ti ra da da car rei ra ter mi nou por
vol ta 1h da ma dru ga da. Além da PRF, par ti ci pa ram da
ação a Po lí cia Mi li tar e o Cor po de Bom bei ros. Nin guém
fi cou fe ri do.

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

Más ca ra no dia da pro va:

• co que lu che
• dif te ria
• do en ça in va si va por Ha e mophi lus
in flu en za
• do en ça me nin go có ci ca e ou tras
me nin gi tes
• va río la
• In flu en za hu ma na A e B
• po li o mi e li te por po li o ví rus sel va -
gem
• sa ram po
• ru béo la
• va ri ce la

• Edi tal nº 01/2021: São Luís;
• Edi tal nº 02/2021: Açai lân dia;
• Edi tal nº 03/2021: Pi nhei ro;
• Edi tal nº 04/2021: Da vi nó po lis;
• Edi tal nº 05/2021: Zé Do ca.

EXAME NACIONAL

Saiba onde irá fazer
a prova do Enem

Já es tá dis po ní vel, na Pá gi na do
Par ti ci pan te, no si te do Enem –
(https://enem.inep.gov.br/par ti ci- 
pan te/#!/), o car tão de con fir ma ção
de ins cri ção no Exa me Na ci o nal de
En si no Mé dio de 2020. No car tão, os
ins cri tos po dem ob ser var o lo cal de
exa me, nú me ro de ins cri ção, da ta e
ho rá rio que a pro va se rá apli ca da.

As pro vas im pres sas es tão mar ca- 
das pa ra os di as 17 e 24 de ja nei ro. A
ver são di gi tal ocor re em 31 de ja nei ro
e 7 de fe ve rei ro.

O Inep re co men da que os par ti ci- 
pan tes que fo rem fa zer as pro vas pre- 
sen ci ais le vem do cu men ta ção de
iden ti fi ca ção no dia.

Ao to do, 5.783.357 ins cri ções fo ram
con fir ma das. A pre vi são de di vul ga- 
ção dos re sul ta dos é no dia 29 de mar- 
ço.

É re co men da do que o ins cri to le ve
seus do cu men tos ofi ci ais com fo to no
dia da pro va. O uso de más ca ras de
pro te ção se rá obri ga tó rio du ran te to- 
da a apli ca ção do exa me.

Pes so as com sus pei ta de Co vid-19,
ou tras do en ças in fec to con ta gi o sas ou
com ca so con fir ma do de co vid, de- 
vem pe dir pa ra par ti ci par da re a pli ca- 

ção das pro vas, nos di as 23 e 25 de fe-
ve rei ro.

Pa ra so li ci tar a re a pli ca ção, o can- 
di da to de ve co mu ni car sua con di ção
de saú de Pá gi na do Par ti ci pan te an tes
da apli ca ção do exa me.

São con si de ra das do en ças in fec to- 
con ta gi o sas:

ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

Seap abre oportunidades em São Luís e 4 cidades

CLASSIFICAÇÃO DOS CANDIDATOS SERÁ EM FASE ÚNICA, CLASSIFICATÓRIA E ELIMINATÓRIA, COMPOSTA EM ANÁLISE CURRICULAR

Já po dem ser efe tu a das as ins cri- 
ções de cin co no vos Pro ces sos Se le ti- 
vos da Se cre ta ria de Es ta do de Ad mi- 
nis tra ção Pe ni ten ciá ria do Ma ra nhão
(Se ap-MA) que, jun tos, vi sam à con- 
tra ta ção tem po rá ria de pro fis si o nais
de ní vel téc ni co.

De acor do com os do cu men tos, es- 
tas se le ções bus cam for mar ca das tro
re ser va den tre os car gos de téc ni co
pe ni ten ciá rio em en fer ma gem pa ra
atu a ção nas uni da des pri si o nais das
ci da des de São Luís, Açai lân dia, Pi- 
nhei ro, Da vi nó po lis e Zé Do ca. Con fi- 
ra:

Quan do con tra ta dos, os pro fis si o- 
nais de ve rão de sem pe nhar ati vi da des

em jor na das de tra ba lho se ma nal de
40 ho ras, com sa lá rio men sal no va lor
de R$ 1.500.

Pa ra par ti ci par, os in te res sa dos de- 
vem re a li zar as ins cri ções até às 23h59
do dia 11 de ja nei ro de 2021, ob ser va- 
do o ho rá rio lo cal, ex clu si va men te no
si te da Se ap – MA.

A clas si fi ca ção dos can di da tos ins- 
cri tos con sis ti rá em fa se úni ca, de ca- 
rá ter clas si fi ca tó rio e eli mi na tó rio,
com pos ta em aná li se cur ri cu lar. Em
ca so de em pa te, te rá pre fe rên cia o
par ti ci pan te com mai or pon tu a ção
atri buí da em ex pe ri ên cia pro fis si o nal
na área pri si o nal e com mai or ida de,
con si de ran do ano, mês e dia do seu
nas ci men to.

É im por tan te des ta car que os con- 
tra tos tem po rá ri os se rão vá li dos por
seis me ses, con ta dos da da ta de sua
as si na tu ra, com a pos si bi li da de de ser

pror ro ga do até o li mi te cons tan te do
ar ti go 4º, ca put, da Lei Es ta du al nº
10.678/2017, sem pre no in te res se da
Ad mi nis tra ção Pú bli ca.

Es tes Pro ces sos Se le ti vos se rão vá- 
li dos por 12 me ses e po de rão ser pror- 
ro ga dos por igual pe río do, con for me
des cri tos nos edi tais de aber tu ra dis- 
po ni bi li za dos em nos so si te pa ra con- 
sul ta.

SOS VES TI BU LAR

Se le ti vo pa ra o
pre en chi men to de
va gas pa ra 2021

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

As ins cri ções pa ra 2021 se guem até 22 de ja nei ro no
for ma to on-li ne. Os can di da tos ou res pon sá veis de vem
fa zer o down lo ad dos ane xos II, III e IV no sesc- 
ma.com.br/se le ti vos/se le ti vo-edi tais/ e en vi ar res pon- 
di do pa ra o e-mail sos ves ti bu lar- 
sesc.inscricao2021@gmail.com, iden ti fi can do co mo as- 
sun to/ti tu lo do e-mail, o no me do(a) can di da to(a).

Os pré-re qui si tos pa ra con cor rer às va gas são: ser pre- 
fe ren ci al men te tra ba lha dor do co mér cio de bens, ser vi- 
ços e tu ris mo ou seu de pen den te, ser es tu dan te ou
egres so de es co la pú bli ca e ter ren da fa mi li ar bru ta igual
ou in fe ri or a três sa lá ri os mí ni mos na ci o nais vi gen tes.

Em cum pri men to aos pro to co los sa ni tá ri os pa ra pre- 
ven ção ao con tá gio do no vo co ro na ví rus, a me to do lo gia
do cur so se rá hi bri da (for ma to pre sen ci al e vir tu al), com
ro dí zio de alu nos nas au las pre sen ci ais e ví deo au las em
am bi en te vir tu al pa ra com ple men ta ção cur ri cu lar en- 
quan to per du rar o es ta do de pan de mia da Co vid-19.

A ma trí cu la dos clas si fi ca dos é obri ga tó ria e se rá re a- 
li za da pre sen ci al men te na Cen tral de Re la ci o na men to
do Sesc De o do ro, no pe río do de 08 a 22 de fe ve rei ro, das
7h30 às 18h. O aten di men to de ve rá res pei tar às nor mas
de se gu ran ça em pre ven ção à Co vid 19, com agen da- 
men to pré vio pe los te le fo nes 3216-3812 ou 3216-3882.

Os se le ci o na dos de vem apre sen tar ori gi nais e có pi as
dos se guin tes do cu men tos: RG e CPF do can di da to e do
res pon sá vel le gal, com pro van te de re si dên cia com
emis são in fe ri or a 60 di as, com pro van te de es co la ri da de
– Cer ti fi ca do do En si no Mé dio/His tó ri co Es co lar e/ou
de cla ra ção es co lar, do cu men to que com pro ve de fi ci ên- 
cia fí si ca ou men tal, quan do for o ca so e de cla ra ção ju di- 
ci al de guar da no ca so de me no res de ida de que não re- 
si dam com os pais.

A lis ta de can di da tos se le ci o na dos se rá di vul ga da no
dia 4 de fe ve rei ro, no qua dro de avi sos da Uni da de Sesc
De o do ro e no si te da ins ti tui ção www.sesc ma.com.br.

O iní cio das au las es tá pre vis to pa ra o dia 8 de mar ço
de 2021. As au las de se gun da a sex ta-fei ra acon te cem
em três tur nos: das 7h30 às 12h40 (ma tu ti no), das 13h20
às 18h30 (ves per ti no) e das 18h50 às 22h10(no tur no),
en quan to aos sá ba dos o ho rá rio é das 13h10 às 20h.

O SOS Ves ti bu lar tem con tri buí do há qua se três dé ca- 
das com a pre pa ra ção de jo vens atra vés de mé to do de
apren di za gem di dá ti co que in clui a uti li za ção de re cur- 
sos au di o vi su ais e um cor po do cen te qua li fi ca do.

O re sul ta do des se tra ba lho tem pro pi ci a do o cres ci- 
men to do ín di ce de apro va ção dos alu nos em ins ti tui- 
ções pú bli cas e pri va das lo cais e de ou tros es ta dos.

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

TEMPORADA 2021

Cavalo de Aço tem
novo comandante
DANIEL AMORIM

A
pós a saí da de Adau to Car va- 
lho, anun ci a da na se ma na 
pas sa da, o Im pe ra triz tem 
no vo pre si den te. Na noi te da 

úl ti ma se gun da-fei ra (4), o mé di co e 
em pre sá rio Wagn ner Ayres, que ocu- 
pa va o car go de vi ce-pre si den te do 
clu be, anun ci ou que as su miu o prin- 
ci pal pos to do con se lho di re tor do Ca- 
va lo de Aço.

A pri mei ra ação do man da tá rio foi 
o lan ça men to da cam pa nha “Sem pre 
al vir ru bro – 59 anos de his tó ria não 
po dem ser apa ga dos”, que faz re fe- 
rên cia ao ani ver sá rio do clu be, co me- 
mo ra do na úl ti ma se gun da. O ob je ti- 
vo da ini ci a ti va é ar re ca dar re cur sos 
pa ra pos si bi li tar o pa ga men to da dí vi- 
da de cer ca de R$ 250 mil jun to ao Fê- 
nix do Uru guai, além de vi a bi li zar a 
exe cu ção do pla ne ja men to vi san do 
ao iní cio da pre pa ra ção pa ra o Cam- 
pe o na to Ma ra nhen se.

O clu be dis po ni bi li zou uma con ta 
ban cá ria pa ra re ce ber do a ções de di- 
ver sos seg men tos da ci da de. Em en- 
tre vis ta a uma rá dio da ca pi tal, o pre- 
si den te Wagn ner Ayres fa lou so bre o 
pro je to. “A gen te sa be que o nos so 
tem po es tá cur to, por is so lan ça mos 
uma cam pa nha, que é uma es pé cie de 
va qui nha do Ca va lo de Aço. Es ta mos 
bus can do ar re ca dar do a ções, pa ra 
ten tar sal var o clu be des sa si tu a ção, 
por que se a gen te não con se guir pa- 
gar es sa dí vi da, não con se gui re mos 
ins cre ver jo ga do res e com is so não te- 
ría mos co mo par ti ci par das com pe ti- 
ções. Is so po de ria re pre sen tar a ex tin-

WAGNNER AYRES SERÁ O NOVO PRESIDENTE DO IMPERATRIZ NESTA TEMPORADA

ção do Ca va lo de Aço. Pre ci sa mos 
mui to da aju da da co mu ni da de na ar- 
re ca da ção des se va lor, que não é tão 
bai xo pa ra um ti me que es tá em uma 
si tu a ção fi nan cei ra mui to pre cá ria”, 
afir mou o di ri gen te. O Im pe ra triz tem 
cer ca de 40 di as pa ra se or ga ni zar e se 

pre pa rar pa ra as dis pu tas do Es ta du al 
2021. A es treia do clu be es tá mar ca da 
pa ra o dia 15 de fe ve rei ro, di an te do 
Mo to Club, em São Luís. Além do 
Cam pe o na to Ma ra nhen se, o Ca va lo 
de Aço tam bém vai jo gar a Sé rie D do 
Bra si lei ro na atu al tem po ra da.

NO MARACANÃ

Flu não terá o comando
de Marcão no clássico

MARCÃO FICARÁ LONGE DO FLU POR  DUAS RODADAS

O Flu mi nen se não te rá Mar cão à bei ra do cam po no
Fla-Flu de ho je. O clu be in for mou que o trei na dor tes tou
po si ti vo pa ra Co vid-19 e já es tá cum prin do iso la men to.
O au xi li ar téc ni co Ail ton Fer raz as su me o co man do da
equi pe até o re tor no do trei na dor.

De acor do com co mu ni ca do do Flu mi nen se, Mar cão
foi tes ta do na úl ti ma se gun da-fei ra (4). Com Ail ton no
co man do do ti me prin ci pal, Ede val do de Frei tas fi ca rá à
fren te da equi pe sub-23 nes se pe río do.

Co mo o pro to co lo de se gu ran ça es ta be le ce no mí ni- 
mo dez di as de iso la men to, além do Fla-Flu, Mar cão não
po de rá co man dar o Flu mi nen se con tra o Co rinthi ans,
em 13 de ja nei ro.

Sem Mar cão no co man do, o Flu mi nen se de ve ir a
cam po con tra o Fla men go com Mar cos Fe li pe; Ca le ga ri,
Matheus Fer raz, Luc cas Cla ro e Da ni lo Bar ce los; Yuri,
Hud son, Yago e Mi chel Araú jo; Wel ling ton Sil va e Fred.

EM BRAGANÇA

Fernando Diniz terá desfalques

O TREINADOR FERNANDO DINIZ PEDIU REFORÇO À BASE DO TRICOLOR PAULISTA PARA A PARTIDA

O ata can te Lu ci a no re a li zou ati vi da des
se pa ra das do elen co prin ci pal do São Pau lo
na ma nhã de on tem, ter ça-fei ra (5), e não
en fren ta rá o Bra gan ti no, ho je, às 21h30, em
Bra gan ça Pau lis ta, pe la 28ª ro da da do
Cam pe o na to Bra si lei ro.

O jo ga dor tem uma in fla ma ção na per na
es quer da que já o ti rou da par ti da con tra o
Grê mio, há uma se ma na, pe las se mi fi nais
da Co pa do Bra sil. Ele con ti nua em tra ta- 
men to pa ra ter con di ções de en fren tar o
San tos, no pró xi mo do min go, em clás si co
no Mo rum bi.

Pa blo, que po de ria ser o subs ti tu to de
Lu ci a no, tam bém não trei nou. Ele tem
uma con tra tu ra na co xa es quer da e con ti- 
nua fo ra do ti me. O ter cei ro des fal que do
ata que tri co lor é To ró, di ag nos ti ca do com

Co vid-19.
Além de les, Fer nan do Di niz tam bém

não te rá o vo lan te Lu an, sus pen so.
Com as bai xas, o São Pau lo por ir a cam- 

po con tra o Bra gan ti no com: Ti a go Vol pi,
Ju an fran, Bru no Al ves, Ar bo le da e Rei nal- 
do; Tchê Tchê (Her na nes ou Di e go Cos ta),
Da ni el Al ves, Ga bri el Sa ra e Igor Go mes;
Bren ner e Vi tor Bu e no (Tchê Tchê).

A de le ga ção tri co lor te rá o re for ço de
dois atle tas do sub-20 no jo go em Bra gan- 
ça, o la te ral-es quer do We ling ton e o ata- 
can te Ga le a no.

O Tri co lor li de ra o Cam pe o na to Bra si lei- 
ro com 56 pon tos, se te a mais do que o Atlé- 
ti co-MG e o Fla men go, ri vais mais pró xi- 
mos. Os ca ri o cas, po rém, ain da têm um jo- 
go a me nos no cam pe o na to.

JOGÃO

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 Fla men go não te rá Di e go Al ves no
clás si co con tra o Flu mi nen se, ho je, quar- 
ta-fei ra (6), no Ma ra ca nã. No trei no da
ma nhã de on tem, ter ça-fei ra (5), o go lei ro
deu sequên cia ao tra ta men to de uma le- 
são na co xa di rei ta e não foi a cam po. Hu- 
go Sou za se rá man ti do co mo ti tu lar.

Em com pen sa ção, o téc ni co Ro gé rio
Ce ni te rá o re for ço de dois jo ga do res: o la- 
te ral-es quer do Fi li pe Luis e o ata can te Ga- 
bi gol es tão no va men te à dis po si ção após
cum pri rem sus pen são con tra o For ta le za.

A pro vá vel es ca la ção do Fla men go é a
se guin te: Hu go Sou za, Is la, Ro dri go Caio,
Na tan e Fi li pe Luis; Wil li an Arão, Ger son,
Ever ton Ri bei ro e Ar ras ca e ta; Bru no Hen- 
ri que e Ga bi gol.

Além de Di e go Al ves, o Fla men go tam- 
bém te rá o des fal que do ata can te Vi ti nho,
sus pen so. Mi cha el es tá no va men te à dis- 
po si ção após se re cu pe rar de do res no jo e- 
lho.

Fla men go e Flu mi nen se se en fren tam
às 21h30 de ho je, quar ta-fei ra, no Ma ra ca- 
nã, pe la 28ª ro da da do Cam pe o na to Bra si- 
lei ro.

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

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


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

Afe tos Fe ro zes (2019), Vi vi an Gor nick

A Ti ra nia do Amor (2018), Cris to vão Tez za

Dis tân cia de Res ga te (2014), de Sa man ta Schwe blin

La ços (2014), de Do me ni co Star no ne

Mor res te-me (2000), Jo sé Luís Pei xo to

A Vi da pe la Fren te (1975), de Ro main Gary

Sto ner (1965), de John Wil li ams

Lé xi co Fa mi li ar (1963), de Na ta lia Ginz burg

Jo seph Fou ché: Re tra to de um Ho mem Po lí ti co (1929),
Ste fan Zweig

O Som e a Fú ria (1929), Wil li am Faulk ner

O Lo bo da Es te pe (1927), de Her mann Hes se

O Pro ces so (1925), de Franz Kaf ka

O Lo bo do Mar (1904), Jack Lon don

A Mor te de Ivan Ilit ch (1886), de Lev Tols tói

Lista de leitura

Livros sobre reflexões
para ler em 2021

2
020 foi um ano som brio, mas uma boa do se de li- 
te ra tu ra po de sal var o mais de so la dor dos di as.
Pa ra os lei to res que es tão pro gra man do as lei tu- 
ras de 2021, reu ni mos em uma lis ta 15 in di ca ções

de obras es sen ci ais. A se le ção abran ge li vros que apre- 
sen tam re fle xões pro fun das so bre a vi da, o pas sar do
tem po e o com por ta men to hu ma no. En tre eles, es tão o
clás si co “A Mor te de Ivan Ilit ch” (1886), de Lev Tols tói; a
dis to pia “O Pro ces so” (1925), de Franz Kaf ka, e o re cen te
dra ma fa mi li ar “Afe tos Fe ro zes” (2019), de au to ria da jor- 
na lis ta Vi vi an Gor nick. Os tí tu los es tão or ga ni za dos de
acor do com o ano de lan ça men to: do mais re cen te pa ra
o mais an ti go.

Nes te ro man ce de não fic ção, a jor na lis ta e en saís ta
Vi vi an Gor nick pe ram bu la pe las ru as de Ma nhat tan
com sua mãe ido sa. Ao lon go des ses pas sei os re ple tos de
his tó ri as, lem bran ças, re pri men das e cum pli ci da des,
co nhe ce mos a his tó ria da lu ta de uma fi lha pa ra en con- 
trar o seu lu gar e a sua voz no mun do. Des de ce do, a pe- 
que na Vi vi an so fre a in fluên cia de dois mo de los fe mi ni- 
nos bas tan te dis tin tos: o da mãe neu ró ti ca, tei mo sa e in- 
te li gen te; e o de Net tie, sua apai xo na da vi zi nha, viú va,
mãe de um be bê, per fei ta men te cons ci en te de sua pró- 
pria sen su a li da de. Es sas du as fi gu ras re pre sen tam pa- 
drões que a jo vem Gor nick de tes ta e an seia ao mes mo
tem po, e que vão de ter mi nar seu re la ci o na men to fu tu ro
com os ho mens, com o tra ba lho e com ou tras mu lhe res
pe lo res to da sua vi da.

Por meio do di le ma pes so al e pro fis si o nal de um per- 
so na gem, Cris to vão Tez za cons trói um pa no ra ma atu a- 
lís si mo do Bra sil em tem pos de La va-Ja to. No li vro, o
eco no mis ta Ota vio Es pi nho sa to ma uma de ci são ra di- 
cal: ab di car do se xo. O que pa re ce pi a da se re ve la uma
pro fun da cri se: um ca sa men to fa li do, pro ble mas com o
fi lho, o fim de sua car rei ra aca dê mi ca e a ex pe ri ên cia de
ter ten ta do en ri que cer co mo gu ru de au to a ju da. Tam- 
bém a car rei ra de Ota vio pa re ce es tar em pe ri go, pois tu- 
do in di ca que ele se rá de mi ti do da em pre sa de in ves ti- 
men tos on de tra ba lha. Aos pou cos, a nar ra ti va vai des- 
trin chan do a in ves ti ga ção de um es que ma no qual Ota- 
vio po de ou não es tar en vol vi do.

Cons ti tuí do in tei ra men te por um diá lo go, o li vro é
cen tra do em Aman da, mãe de uma ga ro ta cha ma da Ni- 
na. Ela con ver sa com Da vid, o fi lho de Car la, uma ami ga
que mo ra na vi zi nhan ça. Os dois es tão nu ma zo na ru ral
da Itá lia, on de o cam po se trans for mou sig ni fi ca ti va- 
men te de vi do ao uso de agro tó xi cos. Ago ra, im pe ra um
cli ma som brio na re gião. Ani mais e pes so as co me çam a
mor rer em cir cuns tân ci as obs cu ras. Por meio do diá lo- 
go en tre Aman da e Da vid, o lei tor de ve jun tar as pe ças
pa ra des co brir o que es tá acon te cen do. “Dis tân cia de
Res ga te” é o pri mei ro ro man ce de Sa man ta Schwe blin,
apon ta da pe la crí ti ca co mo her dei ra do re a lis mo má gi- 
co de Jú lio Cor tá zar.

“La ços” é um ro man ce pro vo ca ti vo so bre os vín cu los
fa mi li a res e as amar ras do ca sa men to, es cri to por um
dos prin ci pais au to res ita li a nos da atu a li da de. Van da e
Al do se ca sa ram ce do e es tão jun tos há mais de cin co dé- 
ca das. Ao vol ta rem de uma agra dá vel se ma na de fé ri as
na praia, eles en con tram seu apar ta men to com ple ta- 
men te re vi ra do. Re or ga ni zan do seus pa peis, Al do se vê
for ça do a en ca rar lem bran ças de dé ca das atrás, quan do,
du ran te os anos 1970, aban do nou Van da e os fi lhos pa ra
vi ver com ou tra mu lher, in cen ti va do pe lo dis cur so da
re vo lu ção cul tu ral. As fis su ras cau sa das por es se trau ma
fa mi li ar per ma ne cem la ten tes no pre sen te, tan to da re- 
la ção de Van da e Al do quan to na vi da de seus fi lhos
adul tos.

“Mor res te-me” foi a obra que re ve lou o es cri tor por tu- 
guês Jo sé Luís Pei xo to. Em 66 pá gi nas, Pei xo to re la ta a
mor te do seu pai após um so fri do tra ta men to de saú de,
o pro ces so de lu to e a ex pe ri ên cia de vol tar à ca sa on de
vi veu du ran te a in fân cia, que ago ra es tá va zia. Sem o pai,
a ca sa mer gu lha em um cons tan te in ver no, in de pen- 
den te do pas sar dos di as: “Re gres sei ho je a es ta ter ra
ago ra cru el. A nos sa ter ra, pai. E tu do co mo se con ti nu- 
as se. Di an te de mim, as ru as var ri das, o sol ene gre ci do
de luz a lim par as ca sas, a bran que ar a cal; e o tem po en- 
tris te ci do, o tem po pa ra do”. Pei xo to se sen te en vol to pe- 
la mor te e ape nas as lem bran ças do pai aju dam a ali vi ar
o pre sen te.

Ven ce dor do Prê mio Gon court, um dos mais im por- 
tan tes da Fran ça, “A Vi da Pe la Fren te” foi um dos ro man- 
ces mais ven di dos no sé cu lo 20. Con ta a his tó ria de Mo- 
mo, um ga ro to mu çul ma no que vi ve sob os cui da dos de
Ro sa, uma se nho ra ju dia. So bre vi ven te de Aus chwitz,
Ro sa abri ga vá ri as cri an ças fi lhas de pros ti tu tas, com a
in ten ção de dar al gu ma pers pec ti va de vi da a elas. No
su búr bio de Pa ris, em meio a imi gran tes das mais di fe- 
ren tes na ci o na li da des, Mo mo co me te pe que nos de li tos
pa ra cui dar de Ro sa, que es tá ca da vez mais pros tra da
de vi do a uma do en ça ain da des co nhe ci da. Do atri to en- 
tre a ino cên cia e a bru ta li da de do mun do sai a for ça de
uma das his tó ri as mais ca ti van tes da li te ra tu ra fran ce sa
re cen te.

“Sto ner” con ta a his tó ria da vi da de um ho mem en tre
as dé ca das de 1910 e 1950: Wil li am Sto ner, fi lho úni co de
cam po ne ses, es tá des ti na do a cui dar das ter ras da fa mí- 
lia, mas des co bre sua pai xão pe los es tu dos li te rá ri os e se
tor na pro fes sor uni ver si tá rio. A par tir des se pon to, nar- 
ram-se o pro gres si vo afas ta men to de Sto ner da pró pria
fa mí lia, as re la ções com pli ca das com os co le gas, as ami- 
za des tra gi ca men te mar ca das pe la guer ra, a di fí cil vi da
con ju gal, o im pos sí vel amor clan des ti no por uma pro- 
fes so ra mais jo vem e o en con tro com a mor te. Sto ner re- 
a ge às pro va ções da vi da com apa ren te im pas si bi li da de
e si len ci o so es toi cis mo, emer gin do co mo um trá gi co
he rói da vi da co ti di a na. O li vro, pu bli ca do pe la pri mei ra
vez em 1965, foi lan ça do no Bra sil em 2015.

“Nes te li vro, lu ga res, fa tos e pes so as são re ais. Não in- 
ven tei na da”, es cre ve Na ta lia Ginz burg so bre sua obra
mais cé le bre, “Lé xi co Fa mi li ar”. O ro man ce nar ra a in- 
fân cia e a ju ven tu de da es cri to ra, as me mó ri as de sua
con vi vên cia em uma fa mí lia bur gue sa, le tra da e ju dia,
em meio ao fas cis mo e à Se gun da Guer ra Mun di al. Ca- 
çu la de cin co ir mãos, a me ni na re cria o pas sa do ao lem- 
brar das fra ses re pe ti das em fa mí lia. No de cor rer da nar- 
ra ti va, apa re cem fi gu ras pro e mi nen tes da ce na ita li a na,
co mo o edi tor Giu lio Ei nau di, o po e ta Ce sa re Pa ve se, o
his to ri a dor Lui gi Sal va to rel li, o es cri tor e pin tor Car lo
Le vi e o in dus tri al Adri a no Oli vet ti (das má qui nas de es- 
cre ver), tra ta dos com a in ti mi da de de quem com eles
con vi veu.

Nes te li vro, Ste fan Zweig cons trói um per fil psi co ló gi- 
co de Jo seph Fou ché, du que do sé cu lo 18, po lí ti co fran- 
cês e mi nis tro du ran te a Re vo lu ção Fran ce sa e a na po- 
leô ni ca, no ta bi li za do pe la sua ex tre ma fal ta de ca rá ter e
por seu in di vi du a lis mo. Zweig in ves ti ga a car rei ra de
Fou ché, car rei ra cons truí da atrás do pal co prin ci pal, e
bus ca des co brir o se gre do de sua for ça. Ele era ca paz de
abra çar qual quer ide o lo gia e acei tar qual quer car go,
amo ral e ur di dor. Traiu a Igre ja e to das as ins ti tui ções da
Re vo lu ção Fran ce sa, der ru ban do, en tre ou tros, Ro bes- 
pi er re, Lafayette e até Na po leão. Fou ché só não traiu sua

vi ci o sa e in sa ciá vel se de de po der e foi fi el a um úni co
par ti do du ran te to da a vi da: o da mai o ria.

“O Som e a Fú ria” se pas sa na fic tí cia Yoknapatawpha
County, e tem co mo te ma cen tral a his tó ria de uma an ti- 
ga fa mí lia aris to crá ti ca do sul es ta du ni den se, des cen- 
den te do Ge ne ral Comp son, he rói da Guer ra Ci vil dos
Es ta dos Uni dos. Di vi di do em qua tro par tes, nar ra das
por per so na gens di fe ren tes, o li vro apre sen ta o en fren- 
ta men to do de clí nio e da dis so lu ção da re pu ta ção da fa- 
mí lia Comp son. Es ta é con si de ra da a obra mais im por- 
tan te do es cri tor nor te-ame ri ca no ga nha dor do prê mio
No bel de Li te ra tu ra em 1949. A his tó ria sur giu em um
pe río do de iso la men to e di fi cul da de fi nan cei ra, de pois
que o au tor te ve seu ter cei ro ro man ce re cu sa do por di- 
ver sas edi to ras.

Harry Hal ler acre di ta que sua in te gri da de de pen de da
vi da so li tá ria que le va em meio às pa la vras de Go ethe e
as par ti tu ras de Mo zart: um in te lec tu al pró xi mo aos 50
anos, ten tan do equi li brar-se à bei ra do abis mo dos pro- 
ble mas so ci ais e in di vi du ais, an te os quais a sua per so- 
na li da de se tor na ca da vez mais am bi va len te. Hal ler
sen te um per ma nen te mal-es tar, cu ja fon te é sua ina de- 
qua ção à so ci e da de e à vi da bur gue sa. Ele alu ga um
quar to na ca sa de uma se nho ra, on de pre ten de se iso lar
e se ma tar quan do fi zer 50 anos. Mas, ao co nhe cer Her- 
mí nia, Ma ria e Pa blo; Hal ler em bar ca em uma vi a gem de
au to co nhe ci men to que po de le vá-lo à re den ção.

“O Pro ces so” con ta a his tó ria de Jo sef K., um ban cá rio
que é cap tu ra do e in ter ro ga do em seu ani ver sá rio de 30
anos. Ele es tá sen do pro ces sa do por al go gra ve, mas não
lhe avi sam qual foi o cri me co me ti do. As cir cuns tân ci as
são ab sur das, nin guém co nhe ce a lei e a cor te per ma ne- 
ce anô ni ma. Obs ti na da men te, mas sem su ces so, ele
ten ta lu tar con tra a bar ba ri da de. Atô ni to, ele re cor re às
bu ro cra ci as, cum pre to dos os ri tos inex pli cá veis exi gi- 
dos, com pa re ce a tri bu nais e sub me te-se a or dens in- 
sen sa tas, de mo do que se vê ca da vez mais em di fi cul da- 
de. Um ro man ce so bre a an gús tia, a im po tên cia e a frus- 
tra ção do in di ví duo nu ma so ci e da de opres so ra e bu ro- 
cra ti za da, te mas re cor ren tes em to da a obra de Franz
Kaf ka.

Res ga ta do pe la es cu na Ghost, o náu fra go Humphrey
van Weyden lo go des co bre que seu pe sa de lo es tá ape nas
co me çan do: o ca pi tão por quem foi sal vo, Wolf Lar sen, o
obri ga a in te grar a tri pu la ção de seu na vio, on de im põe
uma ro ti na vi o len ta e ti ra na aos tri pu lan tes. No pe cu li ar
em ba te dos dois ho mens — en tre a con cep ção de mun- 
do pri mi ti va do ca pi tão e a ci vi li da de e o mo ra lis mo de
Weyden —, Jack Lon don faz uma re fle xão so bre o bem e
o mal, os de ter mi nis mos darwi ni a nos da vi da, o ins tin to
de so bre vi vên cia e a con di ção hu ma na. O li vro foi ins pi- 
ra do em uma ex pe ri ên cia vi vi da pe lo pró prio Jack Lon- 
don, que caiu no mar após uma be be dei ra e foi res ga ta- 
do por um pes ca dor.

Nes ta no ve la, Tols tói nar ra a his tó ria de Ivan Ilit ch,
um juiz de ins tru ção que, após al can çar uma vi da con- 
for tá vel, des co bre que tem uma gra ve do en ça. A par tir
daí, ele pas sa a re fle tir so bre o sen ti do de sua exis tên cia
e per ce be que pou cos mo men tos que vi veu re al men te
ti ve ram sig ni fi ca do e que seu de sem pe nho du ran te a vi- 
da foi su per fi ci al, tan to no tra ba lho quan to nas re la ções
so ci ais. Pre so ao lei to, di an te da mor te imi nen te, o juiz
tem a opor tu ni da de de me di tar so bre sua vi da, al go que
as pre o cu pa ções cor ri quei ras o im pe di ram de fa zer an- 
tes. Ivan Ilit ch quer mor rer pa ra dar um fim à dor, mas
seu ins tin to de so bre vi vên cia in sis te em fa zê-lo lu tar pe- 
la sua vi da.

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