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EFEITO DA PANDEMIA

Pesquisa aponta que
80% da população
revelou ter ansiedade
A pesquisa apontou manifestação de
sintomas, que se dividem entre os ataques de pânico, as fobias, os transtornos
obsessivos compulsivos, o estresse póstrauma e a ansiedade generalizada.
PÁGINA 7
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Prefeito Eduardo
Braide oficializa
Saulo Santos
como secretário
municipal
de Turismo

PÁGINA 8

COM OU SEM FOLIA: Cancelamento do feriado de carnaval gera polêmica

PÁGINA 3

VOLTA ÀS AULAS

Venda casada de livros e
materiais em escolas vira
alvo de investigação
Desde ontem, escolas privadas de São Luís e empresas fornecedoras de sistemas de ensino de todo o Brasil
começaram a ser notificadas para apresentação de esclarecimentos sobre a comercialização de materiais didáticos.
PÁGINA 6

Bolsonaro zera
imposto para
importação de
seringas e agulhas

DIA DO LEITOR
Conheça os 15 livros mais vendidos
da história
PÁGINA 7

PÁGINA 5

E S P O R T E

C U L T U R A

Curta brasileiro pode
concorrer ao Oscar
"Umbrella", produção brasileira dirigida pelo casal Helena Hilário e Mário Pece, foi selecionado por 54 festivais internacionais e ficará disponível
no Brasil a partir de hoje. PÁGINA 12
TEMPO E TEMPERATURA

2021 terá Comércio “sem
feriados” e aos domingos
Após um grande período de negociações, a Federação do Comércio Bens, Serviços e Turismo do Estado do Maranhão (Fecomércio-MA) e o Sindicato dos Empregados no Comércio de São Luís assinaram a Convenção Coletiva de Trabalho (CCT), que define as regras
para o comércio lojista ao longo de 2021. PÁGINA 9

BASTIDORES
dilema Dinista
APARTE OTransparentes
A filosofia ensina que dilema é o raciocínio que parte de premissas contraditórias e mutuamente excludentes, mas que paradoxalmente terminam por fundamentar uma mesma conclusão. De acordo
com suas últimas falas e movimentos políticos, o governador Flávio Dino vive em 2021 um dilema
que, inexoravelmente terá desfecho antes das eleições de 2022.

Federação prepara
protocolo para
volta do público
o presidente da Federação Maranhense de Futebol (FMF), Antônio Américo, voltou a falar sobre
um protocolo com medidas que
permitam a liberação de público.
No entanto, o dirigente frisou que
isso depende das autoridades de
saúde e, principalmente, do início
da vacinação contra o coronavírus.
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MÍNIMO EXIGIDO

MUITO CARO

Bolsonaro suspende
compra de seringas
Presidente disse que "estados e municípios têm estoques de seringas para o início das
vacinações". Pregão aberto pelo governo para aquisição de unidades fracassou

O

presidente Jair Bolsonaro
disse nesta quarta-feira
(6/1) que o Ministério da
Saúde suspendeu a compra
de seringas a serem utilizadas na vacinação contra a covid-19 “até que os
preços voltem à normalidade”. De
acordo com o mandatário, como houve interesse da pasta “em adquirir seringas para seu estoque regulador, os
preços dispararam”.

“Estados e municípios
têm estoques de
seringas para o início
das vacinações, já que a
quantidade de vacinas
num primeiro momento

tre, fabricantes alertam que o governo
precisaria acelerar as negociações para aquisição de seringas e agulhas, sob
o risco de o país não conseguir os produtos. Agora, o Ministério da Saúde
resolveu fazer uma requisição administrativa de estoques excedentes de
agulhas e seringas de fabricantes brasileiros para serem usadas na vacinação contra o novo coronavírus no
país. A ação envolve os fabricantes representados pela Associação Brasileira da Indústria de Artigos e Equipamentos Médicos e Odontológicos
(Abimo). Segundo a pasta, isso ocorre
“enquanto não se conclui o processo
licitatório normal, que será realizado
o mais breve possível”.
Além disso, o Governo Federal restringiu a exportação de seringas e
agulhas, conforme portaria publicada
no dia 31 de dezembro de 2020 pela
Secretaria de Comércio Exterior (Secex), órgão do Ministério da Economia.

não é grande”, escreveu
em suas redes sociais.

Agora, a exportação de
unidades exige uma

Na verdade, no ﬁm do ano, o pregão aberto pelo Ministério da Saúde
para compra de seringas e agulhas foi
um grande fracasso, pois precisava de
331 milhões de unidades, mas teve
oferta para apenas 7,9 milhões. Os fabricantes informaram que não houve
interessados porque o preço pago pelo governo está muito abaixo do mercado.
Desde o início do segundo semes-

“licença especial de
exportação de produtos
para o combate à covid19”.
O governo também tem a intenção

de zerar o imposto sobre importação
de agulhas e seringas, após pedido da
pasta da Saúde. Decisão cabe ao Comitê Executivo de Gestão da Câmara
de Comércio Exterior (Camex), que se
reuniu nessa terça-feira (5) e deﬁnirá
a questão até as 13h desta quarta-feira.
Em transmissão ao vivo, no último
dia do ano passado, o presidente também havia culpado o preço dos produtos pelo fracasso na aquisição. “Vocês sabem para quanto foi o preço da
seringa? Aqui é Brasil. Sabem como
está a produção disso? Como o mercado reagiu quando souberam que
vão comprar 100 milhões ou mais de
seringas?”, questionou.
Atraso
O Brasil está atrasado quando se fala no início da vacinação contra a covid-19. Pelo menos 44 países já começaram a vacinar, sendo que na América do Sul, dois países já iniciaram processo: Argentina e Chile. Até hoje,
apesar de um plano de imunização,
apresentado em dezembro do ano
passado, não há data para começar a
vacinar a população. Também não
existe, até o momento, pedido de registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária.
Pelas redes sociais, nesta quartafeira, o presidente tenta minimizar
questão, alegando que a cobertura vacinal ainda é pequena nos outros países — o que é normal, visto que o processo está no início. “Daí a falácia da
mídia, como se estivessem vacinando
toda a população”, escreveu.

SAÚDE

ABI pede impeachment de Pazuello

PARA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE IMPRENSA, MINISTRO DEMONSTROU INEFICIÊNCIA
A Associação Brasileira de Imprensa (ABI) protocolou, nesta quarta-feira (6/1), um pedido de impeachment
na Câmara dos Deputados contra o
ministro da Saúde, Eduardo Pazuello.
Segundo o texto do documento, o general “dá repetidas demonstrações de
incompetência, ineﬁciência e incapacidade para desempenhar as tarefas
de seu cargo”. O pedido de impeachment é assinado pelo presidente da
entidade, Paulo Jeronimo, e alega ainda que Pazuello “não só não providenciou as imprescindíveis vacinas, como negligenciou até mesmo a aquisição de simples seringas para aplicálas”. Para a ABI, além de descumprir
as recomendações das autoridades
brasileiras e internacionais, “o ministro viola o dever de eﬁciência disposto
no artigo 37 da Constituição, atentando contra o direito social à Saúde”.
O documento da ABI é respaldado
na Lei 1.079 de 1950. O texto, aprovado pelo Congresso há 70 anos, deﬁne
os crimes de responsabilidade e admite que são passíveis da pena de perda do cargo não só o presidente da Re-

pública, mas também os ministros de
Estado. O pedido agora precisa ser admitido pelo presidente da Câmara dos
Deputados. Eduardo Pazuello assumiu o cargo de ministro da Saúde em
16 de setembro de 2020. Antes disso,
ele havia passado quatro meses como
interino após a saída de Nelson Teich
do governo. Na época, o presidente
Jair Bolsonaro declarou que o general
passaria “um bom tempo” na cadeira
de ministro, minimizou o fato de Pazuello não ter formação na área da
saúde e prometeu que o general teria
o auxílio de uma “equipe boa” de médicos.
Mortes por covid-19 disparam
Segundo o último boletim divulgado pelo Ministério da Saúde, na terçafeira (5/1), o Brasil registrou 197.777
mortes devido ao novo coronavírus
desde o começo da pandemia. Ontem, pela primeira vez em 2021, o país
registrou mais de mil mortes causadas pela covid-19 em um intervalo de
24 horas.
Ontem, o general se encontrou

com o presidente Jair Bolsonaro em
uma reunião de última hora no prédio
do Ministério da Saúde. O encontro
não estava na agenda oﬁcial do presidente e durou cerca de uma hora.
Também participaram do encontro os
ministros das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, das Comunicações, Fábio Farias e o Advogado Geral da
União, José Levi. Hoje, o chefe do Executivo disse que seringas não seriam
compradas porque valor estaria muito elevado e a pasta aguardaria a diminuição dos valores.
Segundo a pasta informou, Pazuello “fez uma atualização dos cenários
detalhados a respeito do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a covid-19, incluindo informações sobre aquisição de seringas, agulhas e vacinas”.
“Foi apresentado ao Presidente o
status das tratativas com os diversos
laboratórios produtores de vacina. O
chefe do Executivo foi informado sobre a importação de 2 milhões de doses de vacina da AstraZeneca oriundas da Índia”, divulgou a pasta.

Previdência não
avança nos Estados
Uma das principais pautas nas assembleias legislativas há um ano, a reforma da Previdência dos servidores
estaduais foi ofuscada pela pandemia do novo coronavírus e perdeu força ao longo de 2020. Nove Estados e o
Distrito Federal não avançaram além do mínimo exigido pela União para continuar a receber repasses voluntários. Os governos alegam descompasso entre a pauta e
a situação econômica, já que tiveram que manter como
prioridade as medidas de controle da crise sanitária. Em
Roraima, a Assembleia não votou qualquer mudança no
regime previdenciário em 2020 e corre risco de deixar de
receber verba da União. Amapá, Amazonas, Distrito Federal, Maranhão, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rondônia, Santa Catarina e Tocantins se restringiram a mudanças nas regras de contribuição. A reforma da Previdência federal determina que os servidores devem pagar uma alíquota de 14%, ou variável de acordo com a
faixa salarial, entre 7,5% e 22%. Em alguns Estados, como o Rio, leis prévias já estabeleciam o mínimo de 14%
na alíquota, então não foi necessária alteração no regime. O subsecretário de Regimes Próprios de Previdência
Social, Allex Albert Rodrigues, chama atenção para a “janela de oportunidades” que se abre em 2021 para a
aprovação desse tipo de reforma. “É uma situação ‘preciﬁcada’. Já se sabe que vai haver, que ela é inevitável, e
que se o Estado de uma pessoa não fez, o vizinho já concluiu ou está quase”, disse. O saldo de 2020, entretanto,
foi mais positivo do que negativo, do ponto de vista da
secretaria, considerando o ano atípico. “A pandemia pegou a todos de surpresa: cidadãos, entes federativos, órgãos. Mas mesmo em um ano tão complexo, a reforma
seguiu na maioria dos Estados e 17 deles concluíram por
completo”, aﬁrma. Essa é a justiﬁcativa do governo do
Amazonas, um dos primeiros a aprovar a elevação da
alíquota, de 11% para 14%, em dezembro de 2019. Uma
reforma mais robusta, porém, não foi proposta. O Amazonprev diz em nota que a pandemia teve “impacto direto” no fundo previdenciário. Além disso, a entidade
aﬁrma que, após realizar um estudo, não viu necessidade de mudar a idade mínima para aposentadoria.
Impopular
A diﬁculdade em avançar está ligada também à impopularidade da pauta. No Amapá, a PEC que propunha
mudanças no tempo de contribuição foi apresentada à
Assembleia pelo governo de Waldez Góes (PDT) em
agosto, mas foi recebida com protestos por servidores. A
matéria foi retirada da pauta. A Casa, porém, aprovou lei
complementar no ﬁnal de setembro que alterava o regime de contribuição. Procurado, o governo não respondeu. Para o subsecretário de Regimes Próprios de Previdência Social, Allex Albert Rodrigues, o custo é alto por
mexer com direitos de uma categoria importante, e historicamente bem organizada e fortalecida, que é a do
funcionalismo. “Falamos sempre do ponto de vista ﬁscal, das ﬁnanças públicas, que a emenda trata da necessidade de o ente federativo investir os recursos e, ao
mesmo tempo, que os servidores tenham também um
tratamento mais próximo da iniciativa privada.” Rio e
Santa Catarina ainda tiveram uma diﬁculdade a mais,
que foram as crises políticas que resultaram no afastamento dos respectivos governadores. A Rioprevidência
e o governo pretendem começar estudos para uma nova
proposta de reforma. A expectativa é apresentar um estudo até março. Em Santa Catarina, o governador Carlos
Moisés (PSL) ﬁcou afastado do cargo entre outubro e
novembro de 2020, mas foi absolvido do processo de
impeachment e voltou ao cargo. No Estado, a alíquota
de 14% já havia sido estabelecida em 2015. Em nota, o
governo aﬁrma que vai criar um grupo de trabalho para
retomar a discussão, “de forma a cumprir o seu objetivo
de trazer mais equilíbrio para a Previdência estadual no
longo prazo”.
Outros
Pernambuco é um dos Estados que aprovaram alguma alteração no sistema previdenciário em 2019, mas
no Estado o restante da reforma não avançou. A secretaria de Administração diz que está criando um grupo para promover estudos relativos à Previdência com representantes do governo e dos servidores. “A política de
gestão de pessoas praticada no Estado de Pernambuco
prevê o planejamento previdenciário sustentável, com
foco na segurança jurídica e com eventuais ajustes que
assegurem aos servidores o direito à aposentadoria.” No
Maranhão, o texto que previa a mudança de alíquota foi
aprovado em novembro de 2019, poucos dias depois da
reforma federal. Por lá, a taxa passou a variar entre 7,5%
e 22%, de acordo com o salário do servidor. Procurado, o
governo não respondeu se pretende avançar com as
mudanças em 2021. No Distrito Federal, a lei complementar que altera a alíquota de contribuição dos servidores distritais foi aprovada em junho. Em nota, o IprevDF, instituto previdenciário do Estado, diz que a lei buscou “assegurar saúde ﬁnanceira necessária para o pagamento em dia de aposentados e pensionistas”. No Tocantins, uma Medida Provisória de julho estabelecia a
nova alíquota de 14% a tempo do primeiro prazo do Ministério da Economia se esgotar. A lei complementar foi
aprovada em 16 de dezembro. O Igeprev-TO diz que a
alíquota já vinha sendo aplicada desde novembro para
30 mil servidores ativos civis e 14 mil beneﬁciários inativos e pensionistas que recebem proventos com valor
acima do teto. Além de aprovar a nova alíquota em outubro de 2020, o governo de Rondônia promoveu mudanças também nas designações do instituto de Previdência (Iperon), que deixou de ser o responsável por pagar
salário-maternidade e afastamento por incapacidade
temporária.

oimparcial.com.br

POLÍTICA

Celio Sergio
E-mail: celiosergio@hotmail.com

3

São Luís, quinta-feira, 7 de janeiro de 2021

POLÊMICA

Feriado de carnaval
será decidido dia 25
Governo deve se pronunciar se o feriado de carnaval será mantido ou não no
Maranhão, até o final do mês. Mistério Público também deverá emitir orientação
SAMARTONY MARTINS

A

pós a repercussão negativa de
que o carnaval no Maranhão
não será feriado, o Governo
do Maranhão usou as redes
sociais para esclarecer à população
sobre como será a data no estado. Na
postagem, o Governo do Maranhão
aﬁrmou que a decisão sobre a manutenção ou não do feriado de carnaval
está sendo analisada e só será anunciada no próximo dia 25 de janeiro. “Por
causa da pandemia do coronavírus, a
manutenção ou não do feriado de
Carnaval deste ano no Maranhão está
sendo analisada e vai ser decidida até
o dia 25 de janeiro. As prefeituras e os
especialistas estão sendo consultados, conforme informa o artigo 5º do
Decreto nº 36.417, de 18 de dezembro
de 2020. Assim que houver uma deﬁnição, ela será amplamente divulgada. Como não se trata de um feriado
oﬁcial, o Governo do Maranhão tem a
atribuição de decretar ou não ponto
facultativo”, diz a postagem do Governo do Maranhão.
Sob o ponto de vista legal seria impossível ao governador Flávio Dino ou
Carlos Brandão que está no exercício
da função, decretar feriados. Como
chefe do Poder Executivo Estadual,
cabe a ele, apenas a deﬁnição dos
pontos facultativos anuais do Maranhão. Ou seja: as datas em que os órgãos estaduais estão dispensados de
funcionamento.
De acordo com o último decreto do
Governador do Estado do Maranhão,
decretado em 18 de dezembro de 2020

ﬁca estabelecido o calendário de feriados e de pontos facultativos a ser observado pelos órgãos e entidades da
Administração Pública Estadual, incluindo as Autarquias e Fundações
Públicas, no exercício de 2021, as seguintes datas: 1º de janeiro, sexta-feira, Confraternização Universal, feriado nacional; 1º de abril, quinta-feira
Santa, ponto facultativo; 02 de abril,
sexta-feira da Paixão, feriado nacional; 21 de abril, quarta-feira, Tiradentes, feriado nacional; 1º de maio, sábado, Dia do Trabalho, feriado nacional; 03 de junho, quinta-feira, Corpus
Christi, ponto facultativo; 28 de julho,
quarta-feira, Dia da Adesão do Maranhão à Independência do Brasil, Feriado Estadual; 6 de setembro, segunda-feira, ponto facultativo; 7 de setembro, terça-feira, Independência
do Brasil, feriado nacional; 12 de outubro, segunda-feira, Nossa Senhora
Aparecida, feriado nacional; 28 de outubro, domingo, Comemoração alusiva ao Dia do Servidor Público; 2 de novembro, terça-feira, Finados, feriado
nacional; 15 de novembro, segundafeira, Proclamação da República, feriado nacional; 25 de dezembro, sábado, Natal, feriado nacional.
Ainda de acordo com o Artigo 2º do
documento, os dirigentes das fundações de direito privado mantidas pelo
Estado do Maranhão, das sociedades
de economia mista e de suas subsidiárias poderão adotar o calendário referido no artigo anterior, mediante
compensação nos dias de ponto facultativo, observada a legislação vigente, desde que sejam mantidos os
serviços essenciais, especialmente

aqueles que, por força de normas próprias, não podem sofrer solução de
continuidade.

Os feriados declarados em Lei Municipal, de que trata a Lei Federal nº
9.093, de 12 de setembro de 1995, serão observados pelos órgãos da Administração Pública Estadual Direta, Autárquica e Fundacional nas respectivas localidades. E que caberá aos dirigentes dos órgãos e entidades a preservação e o funcionamento dos serviços essenciais afetos às respectivas
áreas de competência. Com relação às
datas relativas ao carnaval de 2021 serão analisadas até o dia 25 de janeiro,
mediante consultas às Prefeituras, e
considerando as condições sanitárias
relativas à pandemia do coronavírus.

MP deve coibir festas carnavalescas

O dilema Dinista
A ﬁlosoﬁa ensina que dilema é o raciocínio que parte de premissas contraditórias e mutuamente excludentes, mas que paradoxalmente terminam por fundamentar uma mesma conclusão.
De acordo com suas últimas falas e movimentos políticos, o governador Flávio Dino vive em 2021 um dilema que, inexoravelmente terá desfecho antes das eleições de 2022. Portanto, o caminho parece curto, porém, oferece alguns atalhos que poderão servir de guia ao único governador da história do PCdoB, que conseguiu com a vitória eleitoral destruir a oligarquia Sarney, a mais duradoura do Brasil contemporâneo.
Na vida proﬁssional as pessoas não escapam de “topar” na estrada da vida em algum tipo de dilema. Flávio Dino está numa encruzilhada que aponta várias direções: terminar o mandato até o
ﬁm de 2022, como fez Roseana Sarney em 2014, quando renunciou a 20 dias do mandato acabar; disputar a eleição de senador
com uma vaga só; voltar à Câmara dos Deputados, caminho que
estaria garantido; aventurar numa eleição presidencial encabeçando a chapa, ou como vice; e ainda trocar o PCdoB por outra legenda, de bancada mais robusta no Congresso Nacional, como
por exemplo, o PSB, que já o convidou.
Paralelamente ao seu dilema pessoal, que não envolve questões éticas, Dino lidera o PCdoB, no centro de um agrupamento
partidário que já começou a sofrer erosão nas eleições municipais
de novembro passado. Ao seu redor estão dois pré-candidatos ao
Palácio dos Leões: o vice Carlos Brandão (Republicanos) e o senador Weverton Rocha, líder do PDT. Os dois são jogadores políticos
de métodos diferentes. Enquanto Weverton joga bem no ataque,
Brandão prefere distribuir as jogadas pelo meio e manter o controle do jogo.
Como o dilema de Flávio Dino não envolve crise ética ou moral, ele saiu de férias para descansar e reﬂetir. Antes admitiu “até”
concorrer a uma cadeira na Câmara, com o objetivo de fortalecer
a bancada do PCdoB, embaraçado na cláusula de barreira. Se, porém, optar pelo Senado, terá pela frente o ocupante da cadeira,
Roberto Rocha (PSDB), que vivem de braços dados com o presidente Jair Bolsonaro. No entanto, haverá um momento em que o
seu partido não irá permitir tamanho entrosamento, já que o governador João Doria (SP) está jogando todo seu prestígio na vacinação contra o coronavírus, de olho no Palácio do Planalto em
2022. Ele e o presidente Jair Bolsonaro travam uma renhida batalha política, alimentada pela ambição desmedida de poder.

Brasil quebrado (1)

“Brasil não está quebrado. Ele está mal governado. Faltam comando e competência”, postou Flávio Dino no twitter. “Maranhão paga as dívidas com dinheiro da União e vem aqui dar uma
de bom gestor”, respondeu José Geraldo Bueno – obviamente,
bolsonarista.

Brasil quebrado (2)

Em seguida o jornalista Reinaldo Azevedo entrou na discussão:
“Brasil está quebrado, e eu não consigo fazer nada”, diz Bolsonaro.
“Consegue, sim! Renuncie, incompetente”, disparou. Como se
pode perceber, nada ﬁca sem resposta nas redes.

Os médicos

O Maranhão conta hoje com 37 médicos e médicas que sairão
das clínicas e hospitais diretos para prefeituras. Signiﬁca que, em
tempo de pandemia, nada mais positivo a população poder contar com prefeitos que também assistam a seus eleitores no hospital.

“Foi tudo jogada ensaiada de Toﬀoli e
Fux”

Do professor da FGV, Rubens Glezer, autor do livro “Catimba
Constitucional: o STF, do antijogo à crise institucional”, sobre a
ação dos ministros Dias Toffoli e Luiz Fux para ganharem mais poder na corte.

A eleição de presidente da Federação dos Municípios do
Maranhão (Famem) tem forte poder de provocar cisão
no grupo ﬂavista. O prefeito Erlânio Xavier (Igarapé do
Meio) disse que sua candidatura “é dos prefeitos e prefeitas e não de grupo ou de líder político”.
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A MÁQUINA DE DESCASCAR’ALHO QUE DÁ O GRITO DE PRÉ-CARNAVAL NA ILHA SEMPRE NO DIA 1º DE JANEIRO NÃO SAIU ESTE ANO
O Ministério Público do Maranhão
deverá aplicar o mesmo entendimento que teve durante as festas de ﬁnal
de ano durante o período que antecede o carnaval em São Luís. Com intuito de diminuir o contágio do covid-19,
o MP em São Luís e também do interior do estado deverá, nos próximos dias, ingressar com ações direcionadas
aos produtores de eventos e proprietários de casa de shows, a recomendação de cancelamento de tais eventos.
Segundo nota divulgada pelo MP, o
órgão aﬁrma que tem o papel de defesa da sociedade e do bem-estar da população, atuando nos limites das suas
atribuições, e ressalta a importância

do respeito às medidas sanitárias para
evitar a proliferação do novo coronavírus, como o uso obrigatório de máscaras e o distanciamento social. Vale
ressaltar que o governo não conﬁrmou em seu calendário oﬁcial de feriados, as datas de Carnaval deste ano,
ou seja, não terá nenhuma programação oﬁcial de eventos por parte do
Governo do Maranhão, antes e durante o período carnavalesco.

Máquina de Descascar’Alho
não saiu

Também por conta da pandemia
do novo coronavírus, a Máquina de
Descascar’Alho que dá o grito de pré-

carnaval na ilha sempre no dia 1º de
janeiro não saiu com sua batucada,
sua irreverência com muita música,
muito samba e carnaval pelas ruas do
bairro Madre Deus e adjacentes.
A diretoria do grupo decidiu, em
respeito, e cumprindo as regras sanitárias demandadas pelas autoridades
de saúde, para ajudar no combate à
disseminação da covid-19, que não
haveria cortejo carnavalesco como
tem acontecido ininterruptamente
nos últimos 34 anos, ou seja, a Máquina não saiu. Assim como o grupo outras brincadeiras podem deixar de se
apresentar na ilha, por conta da pandemia.

3

Ele é do PDT e estimulado pelo senador Weverton Rocha que, como Flávio Dino, está de férias. Na outra
ponta, o prefeito de Caxias, Fábio Gentil (Republicanos), age apoiado pelo governador em exercício Carlos
Brandão, do mesmo partido.
Erlânio se contradisse ao aﬁrmar que não é candidato
de líder, mas, em ato falho, aﬁrmou que seu líder é Weverton Rocha. E ainda reclamou de Brandão chamar
prefeitos ao Palácio para conversar. Esquece-se Erlânio
que foi eleito há dois anos com apoio de Dino.

Três vacas

Com o falecimento da desembargadora Cleonice Freire, o Tribunal de Justiça do Maranhão passa a contar até fevereiro com
três vagas no pleno. No dia 15 próximo, o desembargador José
Bernardo Rodrigues se aposenta, ao completar 75 anos.

Togas em agito

Em fevereiro será a vez do desembargador Raimundo Melo
também cair na aposentadoria compulsória. As vagas de Cleonice
Freire e de Bernardo Rodrigues serão preenchidas pelo critério de
antiguidade. A de Raimundo Melo, por merecimento. As togas já
se agitam.
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A educação em 2021
» MOZART NEVES RAMOS
Titular da Cátedra Sérgio Henrique Ferreira da USP Ribeirão Preto.

Boa arte, consenso e política
CAROLINA MELLO
carolinagracamello@gmail.com
No livro ‘Arte como terapia’, os ﬁlósofos
Alain de Botton e John Armstrong estressam
com delicadeza um tema tão antigo quanto
a fruição da vida por meio da experiência artística. Num papo descontraído, percorremos pouco mais de 200 páginas com lições
sobre as funções da arte para o público disposto a apreciá-la.
De imediato, os autores defendem que
um certo discurso que se esquiva de encontrar funções, a ﬁm de manter um status de
mistério às obras de arte é justamente o que
as colocou num patamar vulnerável. Essa
herança do stablishment artístico, que desde o começo do século 20 se recusaria a responder para que serve, teria nos distanciado
da arte e nos embotado para a contemplação estética. Os autores também pensam um
pouco sobre como se constrói o cânone, arte
cujo prestígio ultrapassa gerações.
Dizem: “As ideias sobre boa arte não se
formam sozinhas. Resultam de sistemas
complexos de patronato, ideologia, dinheiro
e educação, os quais são mantidos por museus e cursos universitários, que orientam o
senso do que torna uma obra especialmente
digna de atenção. Com o tempo, isso vira
mero senso comum.”
Com o intuito de orientar o leitor, Botton
e Armstrong estabelecem alguns critérios
para o julgamento da obra de arte: leitura

técnica; leitura política; leitura histórica; leitura do caráter contestador e leitura terapêutica. É importante frisar que essa espécie
de manual está voltada para o público comum, não se tratando de regras para a formação uma de crítica de arte especializada.
As questões levantadas pelos ﬁlósofos
talvez possam nos ajudar na leitura da obra
‘Diva’, uma vulva de 33 metros de altura, 16
metros de largura e 6 de profundidade, instalada no parque artístico-botânico Usina
da Arte, localizado no município de Água
Preta, em Pernambuco.

do campo e às questões ambientais.
Numa perspectiva histórica, a obra levantou a discussão do tabu em torno das representações do órgão sexual feminino nas artes. Desde o quadro ‘A origem do mundo’,
pintado pelo francês Gustave Coubert em
1865, que retrata uma mulher de pernas
abertas entre lençóis, até as cenas de masturbação feminina estampadas em camisetas, concebidas pela artista canadense Petra
Collins em 2013, o escândalo, o pânico moral
e a repugnância continuam sendo respostas
muito frequentes.

No terreno onde a escultura foi instalada
funcionava uma antiga usina de açúcar, falida nos anos 1980. A ideia de transformar o
lugar num parque-artístico inspirado no
Inhotim de Minas Gerais partiu dos proprietários Ricardo e Bruna Pessoa de Queiroz.
Concebida pela artista plástica pernambucana Juliana Notari, ‘Diva’ foi inaugurada
ainda no ﬁnal de 2020, mas tornou-se nacionalmente conhecida na primeira semana de
2021 trazendo muitas controvérsias.

Não se pode dizer o mesmo das representações do falo na história da arte. No mesmo
estado que hoje abriga uma única ‘Diva’, há
dezenas de esculturas fálicas do cânone pernambucano Francisco Brennand, só para citar um exemplo regional. Os meandros do
debate em torno de ‘Diva’ condizem com
uma obra de arte calcada numa leitura contestadora e são reveladores do profundo dissenso de opiniões por parte da plateia impactada pela obra. Independente do debate
suscitado pela instalação, é sempre bom
lembrar que o consenso em matéria de arte é
algo construído, atravessado por aspectos
sociais, econômicos, ideológicos.

O público recebeu a obra com uma série
de questionamentos compreensíveis, já que
grande parte da sua força está no caráter
contestador. A criação da enorme vulva vermelha que também se assemelha a uma
grande ferida movimentou questões sobre
quais representações de feminino servem ao
discurso feminista, e que tipo de obra de arte
instalada num latifúndio improdutivo pode
ser uma crítica adequada às desigualdades

Uma leitura realmente rica de ‘Diva’ no
presente momento perpassa mais o que o
dissenso nos traz de lições individuais e coletivas, do que a mera questão da boa arte,
um consenso de interesse do mercado da arte e das elites que o movimentam.

Anomia do golpe
AURELIANO NETO
· Membro da AML e AIL. aurineto@hotmail.com
Das leituras on line que tenho feito, tomei
conhecimento de que um general – não sei
se empregado em algum desses postos que
são colocados à disposição da turma da elite
fardada, no atual governo – fez uso da palavra anomia, ao tachar o mais novo Ministro
do STF, Kássio Nunes, nomeado recentissimamente pelo presidente da República, de
“homem do presidente do STF”, por ter dado uma decisão ao aplicar, numa interpretação mais liberal, a Lei da Ficha Limpa. Então
o general, que é de brigada, portanto deduzse que não deixa almoço pra janta, por isso
mesmo pressionou os senadores da República, convenhamos da nossa pátria amada,
a criarem uma CPI da Toga. Ainda não sei por
que toga com o “t” maiúsculo. Mas, na notícia, veio assim.
No seu arroubo de moralidade patriótica,
independentemente se esteja ou não empregado, e em que pesem os mais de quatorze milhões de brasileiros desempregados, o
citado general acrescentou: “Se não houver
reação, ﬁcarão caracterizados o conluio e o
abandono dos princípios republicanos, indicando aos quartéis os sintomas da anomia.”
E, em seguida, sem titubear, o general, de
forma explícita, como tem sido corriqueiro
nos atuais dias, a partir do capitão que, pelo
voto popular, preside o Estado brasileiro, se
refere à anomia do golpe: “Uma intervenção
militar na política só se justiﬁca se for para
evitar mal maior do que o que causará e,
além disso, tem que ser isenta de vieses políticos e, muito menos, promotora de candidatos a ditadores.”
Ora, vejam bem os senhores e senhores,
essa conversa do general – intervenção mili-

tar na política… etc.e tal – é tão antiga, que,
salvo falha desta minha consumida memória, vem desde priscas eras, quando esse
nosso velho Brasil, descoberto em 1.500,
ainda engatinhava.

anomia vernacular resolve, por conta de todos esses fatores, estender a intervenção à
Índia. Só que dessa vez, pensei, é bem fácil
saber o caminho para Índia, podendo escolher até o tipo de transporte.

Depois de aprender a andar, caindo aqui
e acolá, e sofrer, sob essa mesma patriótica
justiﬁcativa do general, o golpe de 19564,
“sem viés político” e “sem pretensos candidatos a ditadores”, perdurou entre nós por
mais de vinte anos. Embora não se queira
discordar do general, urge esclarecer que intervenção militar e golpe são expressões
sinônimas.com sentidos semânticos iguais.
Toda intervenção – de mais a mais, a militar –
quebra o sistema jurídico-político, avilta a
Constituição, o corpo e a alma do Estado de
direito e da democracia.

Ora, pois bem, o capitão, precavendo-se
de uma possível revolta da vacina, lá pra trás
se manifestou que “ninguém pode obrigar
ninguém a tomar vacina”, e, unindo palavra
à ação, vetou na lei orçamentária “despesas
com ações vinculadas à produção e disponibilização de vacinas contra o coronavírus
(Covid-19)”, bem como removeu “despesas
relacionadas com o combate à pandemia da
Covid-0’9 e o combate à pobreza”. Bem. Como dizia aquele personagem do humor anisiano: pobre que se exploda.

Não fosse este regime, que só aceita a intervenção do voto, no exercício da livre escolha popular, o capitão continuaria a sua eterna e inútil trajetória de obscuro deputado federal. E, assim, não estaria fazendo o malabarismo que faz, coadjuvado pelo atrapalhado general do Ministério militar da Saúde,
que, enquanto o mundo inteiro está se vacinando, a nossa tão sofrida pátria amada ainda não conseguiu comprar seringa. Vejam,
senhores e senhoras, a que ponto de ineﬁciência o Brasil, descoberto por Cabral, em
1.500, tendo sofrido vários e inúteis golpes e
muitas tentativas, chegou. Nem seringa.
Nem vacina, já que estamos a caminho da
Índia para pedir socorro, mas as últimas notícias não são alentadoras, pois o país asiático, que tem uma população de mais de um
bilhão de pessoas, está propenso a negar a
exportação da vacina de Oxford ao Brasil.
Depois de tudo isso, com todas essas virtudes administrativas do capitão e do seu
general da saúde, fui assaltado (no bom sentido) de uma atroz dúvida: é se o general da

Mas, por outro lado – há sempre o outro
lado -, manteve na lei orçamentária projetos
estratégicos do Ministério da Defesa, como
renovação de caças da FAB e desenvolvimento de submarino com propulsão nuclear. O Nordestino agradeceu esse sentido patriótico que foi dado às despesas orçamentárias do ano de 2021. Esse negócio de gastar
com pobreza, saúde e educação não leva a
lugar nenhum. A nossa pátria amada tem
que estar preparada para guerra.
Quem sabe, a última. A depender das
nossas garbosas Forças Armadas. Soltada a
primeira bomba nuclear, ou lá o que seja,
saímos de algum ponto do nosso território
verde-amarelo, com os nossos caças superarmados e num soﬁsticado submarino nuclear para, ao lado dos ﬁéis americanos do
Norte, destruirmos esses comunistas anticristãos. Depois, se o mundo ainda existir,
concitamos o nosso povo, sobretudo os nossos guerreiros nordestinos, a plantar, pois,
como disse o nosso velho Pero Vaz de Caminha, aqui “em se plantando tudo dá”.

O ano de 2020 vai embora sem deixar saudades. Da
noite para o dia, escolas fechadas em todo o mundo —
mais de 1 bilhão de alunos sem aulas. Foi preciso oferecer aulas on-line, mas a grande maioria dos professores
não estava preparada para isso. A pandemia revelou a
grande desigualdade entre países ricos e pobres quanto
ao acesso ao ensino remoto.
Em nosso país, muitos alunos ﬁcaram sem estudar
por falta de conectividade digital. Outros até que tinham, mas não conseguiram se adaptar. Por conta disso, muitos professores tiveram de se (re)inventar; alguns, inclusive, usando diferentes meios de locomoção,
levaram as tarefas escolares até a casa de seus alunos.
Apesar desse esforço, é difícil ainda mensurar o tamanho do prejuízo causado pela pandemia no aprendizado escolar. O certo, como já previu o Conselho Nacional
de Educação (CNE) em seus pareceres, é que vamos precisar fazer de 2021 um ano em dois, do ponto de vista escolar, o que está sendo chamado de continuum curricular. Do ponto de vista educacional, para muitas redes de
ensino o ano de 2020 ainda não acabou.
A pandemia mostrou que, daqui para a frente, não dá
mais para deixar de lado o uso das novas tecnologias no
processo de ensino e aprendizagem. Vai ser preciso mais
do que nunca combinar aulas presenciais com aquelas
mediadas por essas novas tecnologias — o chamado ensino híbrido. Vamos ter que preparar professores e materiais pedagógicos para esses novos tempos. Enﬁm, começamos a entender que o binômio internet e banda
larga não é luxo, mas o caderno e a caneta do século XXI.
A esse cenário desaﬁador junta-se o fato de que, em
2021, temos novos secretários municipais de Educação
— muitos dos quais até conhecedores da área, mas sem
experiência na gestão pública. Não é hora de inventar a
roda, mas de preservar o que está dando certo, de investir num planejamento seguro e ter foco na aprendizagem dos alunos. É fundamental, nesse início, fazer uma
avaliação diagnóstica da aprendizagem escolar, do que
foi aprendido e de quais os deﬁcits trazidos para 2021. A
Base Nacional Comum Curricular (BNCC) pode ser um
instrumento importante para essa ﬁnalidade, enquanto
bússola em termos das aprendizagens essenciais que
todos os alunos devem desenvolver ao longo de cada série escolar da Educação Básica.
Felizmente, cresce o consenso de que as escolas,
guardados os cuidados sanitários e o controle epidemiológico local, são lugares seguros. Soma-se a isso o fato
de que o país — com algum atraso, é bem verdade, em
relação a outros — deve começar o plano de vacinação
em fevereiro. Acontecendo isso, e estando sob controle a
segunda onda da covid-19, com o apoio da sociedade e
os cuidados higiênicos necessários, teremos sem transtornos o retorno às aulas presenciais.
Será também nesse cenário complexo e desaﬁador
que vamos ter a realização da Prova Brasil, cujos resultados deverão subsidiar o cálculo do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb). Outro elemento
que compõe esse indicador é a taxa de aprovação com
base no Censo Escolar de 2020. Mas como fará o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio
Teixeira (Inep) — órgão responsável pelo cálculo e pela
divulgação do Ideb — para se inteirar de forma conﬁável
dessa taxa, já que não tivemos aulas presenciais em
2020? O Inep também planeja iniciar em 2021 o Enem
seriado. Em artigo anterior, publicado neste mesmo jornal, eu tinha uma posição contrária a essa iniciativa.
Contudo, hoje, minha opinião a esse respeito mudou,
após ouvir os argumentos do presidente do Inep, Alexandre Lopes. De fato, a ideia socialmente é muito boa,
pois parte das vagas para o acesso à universidade em
2024 será destinada aos jovens do ensino médio que estão vivendo esse período de pandemia.
O grande alento para 2021 está na implementação do
novo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da
Educação Básica (Fundeb), que não só trará mais recursos para a educação, mas será mais redistributivo e indutor de qualidade. Por ﬁm, vamos precisar mais do
que nunca colocar em prática o regime de colaboração,
de trabalhar em time, deixando de lado aquilo que,
eventualmente, pode nos separar e olhando para o que
nos une. Juntos, poderemos fazer mais e melhor pela
educação de nossas crianças.
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George Raposo
E-mail: gdinamite@gmail.com
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Governo zera imposto
de seringas e agulhas

Olhos podem indicar
contaminação

Após a tentativa frustrada de adquirir os itens, a pasta iniciou ontem as negociações de
uma nova requisição de estoques excedentes dos produtos na indústria nacional

Uma pesquisa recentemente publicada na revista
BMJ Open Ophthalmology apontou que antes dos primeiros indícios de uma infecção por covid-19 surgirem,
os olhos podem sinalizar ao corpo o risco de contaminação. E isso até três semanas antes de o organismo sentir
os clássicos sintomas da doença – dor de cabeça, falta de
ar, perda de olfato e paladar, febre, dor de garganta, entre outros.

C

Entre as alterações oculares mais frequentes estão o
olho seco e a dor nos olhos. Segundo o estudo, realizado
por pesquisadores da Anglia Ruskin University, no Reino
Unido, com 83 participantes, o olho seco atingiu 23%
dos participantes na chamada “pré-covid-19”.

omitê-Executivo de Gestão
da Câmara de Comércio Exterior (Camex) decidiu zerar
o imposto de importação de
seringas e agulhas hospitalares. A redução foi antecipada pelo Estadão na
segunda-feira, 4. Até agora, a importação desses produtos pagava alíquota
de 16%.
Em reunião extraordinária, o comitê suspendeu também a aplicação de
uma sobretaxa que vinha sendo cobrada sobre a compra de seringas descartáveis originárias da China a título
de direito antidumping, que ocorre
quando há suspeita de concorrência
desleal. Nos dois casos, as reduções
valem até 30 de junho de 2021.
O comitê da Camex é formado por
ministros da Economia, Relações Exteriores, Agricultura e outros representantes dessas pastas e da Presidência da República.
Desde o início da pandemia, o governo zerou a alíquota de importação de
303 produtos relacionados ao combate ao coronavírus, como álcool em gel,
máscaras e luvas. Até agora, porém, a
redução não havia atingido os materiais necessários para vacinar a população.
“O governo brasileiro monitora e
promove ajustes na mencionada lista
(de reduções tarifárias temporárias),
tendo em conta a avaliação das circunstâncias epidemiológicas veriﬁcadas no país”, disse nota do Ministério
da Economia.
A medida para facilitar a importação de seringas ocorre após o governo
fracassar na tentativa de comprar os
itens no mercado nacional. Como o

Essa prevalência caiu para 14% se considerado o período da já infecção. Já a dor nos olhos teve incidência
maior durante o período de contaminação (16%).
GOVERNO FEDERAL PLANEJAVA COMPRAR 330 MILHOES DE SERINGAS E AGULHAS
Estadão/Broadcast revelou, o Ministério da Saúde só conseguiu lances válidos para 7,9 milhões das 331 milhões
de seringas e agulhas procuradas por
meio de pregão eletrônico.
Mais cedo, pelas redes sociais, o
presidente Jair Bolsonaro responsabilizou a própria indústria pela falta de
ofertas e aﬁrmou que novas compras
estão suspensas. “Como houve interesse do Ministério da Saúde em adquirir seringas para seu estoque regulador, os preços dispararam e o MS
suspendeu a compra até que os preços voltem à normalidade”, disse o
presidente em postagem nas redes sociais. Segundo Bolsonaro, há estoques
suﬁcientes nos Estados para serem
usados na vacinação contra covid-19
no País.
Após a tentativa frustrada de adquirir os itens, a pasta iniciou ontem
as negociações de uma nova requisição de estoques excedentes dos produtos na indústria nacional. A expectativa é garantir a entrega de 30 milhões de unidades em janeiro. Além
dessa requisição, o governo federal
também restringiu a exportação dos
produtos.

Indústria alerta desde julho
A indústria nacional de produtos
hospitalares alerta o governo desde
julho sobre a necessidade de planejar
a compra desses insumos Neste domingo, 3, o governo restringiu a exportação de seringas e agulhas do
Brasil. Uma portaria da Secretaria de
Comércio Exterior (Secex) determinou que a venda destes produtos para
outros países precisará de uma “licença especial”. Respiradores pulmonares, máscaras, luvas e outros equipamentos usados na resposta à pandemia já exigiam este tipo de aval do governo para serem exportados.
Zerar o imposto de importação terá
um efeito muito mais signiﬁcativo do
que a restrição de exportações. De
acordo com dados da Secretaria de
Comércio Exterior, em 2020, o Brasil
importou US$ 49,531 milhões em
agulhas e seringas como as que devem ter a alíquota agora zerada. Foram US$ 61,932 milhões comprados
em 2019.
Já as exportações são bem menos
signiﬁcativas: foram US$ 4,373 milhões em 2020 e US$ 4,641 milhões em
2019.

IMUNIZAÇÃO

Agência europeia aprova vacina da Moderna

De acordo com o oftalmologista Leôncio Queiroz Neto, do Instituto Penido Burnier, a prevalência de olho seco apontada no estudo é quase o dobro dos 12% que
atinge a população brasileira.
No entanto, a incidência ainda é grande, não à toa,
conforme relatos do especialista, nas últimas semanas,
quando os casos de covid-19 voltaram a crescer no país,
o atendimento de pacientes com queixas de ressecamento ocular aumentou.

“O estudo publicado no Reino
Unido sugere, inclusive, que manter
a boa lubriﬁcação dos olhos é o
primeiro passo para prevenir a
covid-19”.
Leôncio Queiroz Neto,
oftalmologista do Instituto Penido
Burnier
Nesse cenário, os principais sintomas do olho seco
são: coceira, vermelhidão, sensação de areia nos olhos e
visão embaçada. Leôncio Queiroz, porém, pontua que
nem todas as pessoas que apresentarem esses sintomas
podem estar, de fato, contaminadas e/ou se infectarão
futuramente, e faz um alerta: a lágrima é essencial para
evitar que o novo coronavírus e outros micro-organismos penetrem nos olhos.
“Correr à farmácia para comprar lágrima artiﬁcial
nem sempre resolve o problema. Isso porque a lágrima
tem três camadas – aquosa, oleosa e proteica – e os colírios têm diferentes substâncias que atuam em uma dessas camadas”, explica o oftalmologista. Segundo Leôncio Queiroz, o tratamento com luz pulsada é a melhor
alternativa.

“ESTA VACINA FORNECE-NOS OUTRA FERRAMENTA PARA SUPERAR A EMERGÊNCIA ATUAL”, EXPLICA EMER COOK, DIRETOR DA EMA
A vacina contra o novo coronavírus
da Moderna se tornou hoje (6) a segunda a receber aprovação da agência
reguladora de medicamentos da Europa, com as autoridades acelerando
a disponibilização de doses para conter a pandemia em meio às preocupações com novas variantes do vírus.
Em comunicado, o órgão regulador
europeu explicou que chegaram a um
consenso sobre a recomendação da
vacina da Moderna depois de o Comité de Medicamentos para Uso Humano da EMA (CHMP) ter avaliado
“exaustivamente os dados sobre a
qualidade, segurança e eﬁcácia da vacina”.
“Esta vacina fornece-nos outra ferramenta para superar a emergência
atual”, explica Emer Cook, diretor
executivo da EMA. “É uma prova do
esforço e do empenho de todos os envolvidos que temos esta segunda recomendação de uma vacina em pouco menos de um ano desde que a pandemia foi declarada pela Organização
Mundial da Saúde (OMS)”, acrescenta
Cook.
Um ensaio clínico que envolveu

cerca de 30 mil pessoas concluiu que a
vacina da Moderna demonstrou uma
eﬁcácia de 94,1% na prevenção da covid-19 em pessoas com mais de 18
anos. A vacina da Moderna é administrada em duas doses, com 28 dias de
intervalo entre cada uma.
Após o aval da Agência Europeia de
Medicamentos (EMA), o passo ﬁnal é
a aprovação pela Comissão Europeia,
o que deve acontecer rapidamente.
O ensaio também demonstrou
uma eﬁcácia de 90,9% em participantes incluídos nos grupos de risco, com
doenças pulmonares crônicas, doenças cardíacas, obesidade, diabetes ou
infeção por HIV/Aids.
No Twitter, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, já
reagiu ao anúncio da EMA, considerando “boas notícias para os nossos
esforços de fazer chegar mais vacinas
para a covid-19 aos europeus”.
A presidente da Comissão Europeia
garante que estão “trabalhando em
máxima velocidade para aprovar” a
vacina da Moderna “e torná-la disponível na União Europeia”.
Com a aprovação da EMA e da Co-

missão Europeia, esta torna-se a segunda vacina a ser aprovada na União
Europeia, depois da Pﬁzer.
Armazenamento
A eﬁcácia da vacina da Pﬁzer e da
Moderna são semelhantes, mas uma
das principais diferenças entre as duas é o armazenamento.
A vacina da Pﬁzer exige armazenamento a menos de 80 graus Celsius
(°C) , enquanto a da Moderna pode ser
mantida em temperatura de congelamento e ﬁcar entre 2°C a 8°C graus por
um período de 30 dias, o que facilita a
logística de transporte e o abastecimento a qualquer parte do mundo.
“Como para todos os medicamentos, vamos monitorar de perto os dados sobre a segurança e a eﬁcácia da
vacina para garantir a proteção contínua do público da União Europeia
(UE). O nosso trabalho será sempre
orientado pelas provas cientíﬁcas e
pelo nosso compromisso de salvaguardar a saúde dos cidadãos da UE”,
garante o diretor executivo da EMA
em comunicado.

“O tratamento é indolor, reduz o desconforto nos
olhos e faz uso de colírio lubriﬁcante. Isso porque tem
efeito duradouro que pode ser sentido desde a primeira
aplicação. A luz pulsada desobstrui uma pequena glândula na borda da pálpebra. A desobstrução melhora a
produção da camada gordurosa da lágrima que evita
sua evaporação. O estudo publicado no Reino Unido sugere, inclusive, que manter a boa lubriﬁcação dos olhos
é o primeiro passo para prevenir a covid-19”, conclui.
Previna-se!
Leôncio Queiroz recomenda que a prevenção seja
adotada a ﬁm de evitar o desconforto provocado pelo
olho seco, bem como a contaminação por COVID-19.
Nesse cenário, o ideal é que as pessoas evitem o uso
abusivo de ar-condicionado e, também, de eletrônicos.
“Além de facilitar a evaporação do ﬁlme lacrimal, o
conﬁnamento em ambiente climatizado por equipamentos domésticos que não trocam o ar ambiente facilita a proliferação do coronavírus. Portanto, durante a
pandemia a regra para usar climatizadores domésticos
que não trocam o ar dos ambientes é manter janelas e
portas abertas para evitar a covid-19 e, também, o olho
seco”, ressalta.
Quanto ao uso excessivo de computadores, tablets ou
celulares durante a pandemia, Leôncio Queiroz Neto
destaca que, conforme elucidado por um estudo conduzido por ele, entre adultos com até 40 anos, o uso das telas por mais de duas horas provoca o ressecamento da
lágrima em 75% dos brasileiros. Acima desta idade, esse
índice chega a 90%.
Já entre os 6 e 9 anos, o olho seco atingiu 30% de 360
crianças que chegavam a ﬁcar até seis horas conectadas.
Por isso, é de fundamental que as pessoas gerenciem
melhor o uso dos aparelhos eletrônicos de forma a beneﬁciar a saúde como um todo.

Responsável: George Raposo
E-mail: gdinamite@hotmail.com
São Luís, quinta-feira, 07 de janeiro de 2021
ESTADO DO MARANHÃO
AGÊNCIA EXECUTIVA METROPOLITANA - AGEM
HOMOLOGAÇÃO Nº 01/2021-AGEM
TOMADA DE PREÇO 007/2020-AGEM
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0145025/2020 - AGEM
HOMOLOGO os atos praticados pela Comissão Setorial de Licitação, designado pela Portaria nº 15 de 9
de abril de 2020, através da Adjudicação nº 01/2021-CSL/AGEM, bem como a conveniência da licitação,
referente ao julgamento da Tomada de Preço nº 007/2020-AGEM, e autorizo a despesa e celebração de
contrato, em favor da empresa CS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ Nº 02.472.985/0001-83,
no valor total de R$ 292.018,33 (duzentos e noventa e dois mil, dezoito reais e trinta e três
centavos), com o fito de que sejam produzidos todos os efeitos legais nos termos da Lei Federal nº
8.666/93, Lei Complementar nº 123/2006 e demais normas pertinentes à espécie.
São Luís (MA), 6 de janeiro de 2021
LIVIO JONAS MENDONÇA CORRÊA
Presidente da Agência Executiva Metropolitana
ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 04/2021-CSL/SEGOV-MA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 189846/2020
O PREGOEIRO DA SEGOV/MA torna público que será realizada às 10h (horário local), do dia 19 de
janeiro de 2021, no auditório do Edifício João Goulart, Centro, São Luís – MA, CEP: 65065-545, licitação
na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, para Registro de Preços
para eventual e futura contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Locação
de Veículos Automotores de Grande Porte, na forma Lei Federal nº 10.520/2002, da Lei Complementar
nº 123/2006, da Lei Estadual nº 10.403/2015, do Decreto Federal nº 3.555/2000, da Instrução Normativa
nº 05/2017- SEGES/MPDG, aplicando subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/1993 e demais normas
pertinentes à espécie. O Edital e seus Anexos estão à disposição para consulta nos dias de expediente
das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, na Comissão Setorial de Licitação da Secretaria de Estado de
Governo, estabelecida no Edifício João Goulart, 9º andar, Centro, São Luís – MA, CEP: 65065-545, onde
poderá ser retirado gratuitamente através da apresentação de um pen drive ou através do site: http://
www.segov.ma.gov.br.
São Luís-MA, 5 de janeiro de 2021
Daniel Maia de Mendonça
Pregoeiro da SEGOV/MA
ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 05/2021-CSL/SEGOV-MA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 186809/2020
O PREGOEIRO DA SEGOV/MA torna público que será realizada às 10h (horário local), do dia 20 de
janeiro de 2021, no auditório do Edifício João Goulart, Centro, São Luís – MA, CEP: 65065-545, licitação
na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, para Registro de Preços
para eventual e futura contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de Materiais de
Expediente, incluindo o serviço de entrega, visando o atendimento das necessidades da SEGOV e
dos órgãos que compõem sua estrutura, conforme especificações deste Termo de Referência, na
forma Lei Federal nº 10.520/2002, da Lei Complementar nº 123/2006, da Lei Estadual nº 10.403/2015, do
Decreto Federal nº 3.555/2000, da Instrução Normativa nº 05/2017- SEGES/MPDG, aplicando
subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/1993 e demais normas pertinentes à espécie. O Edital e seus
Anexos estão à disposição para consulta nos dias de expediente das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira,
na Comissão Setorial de Licitação da Secretaria de Estado de Governo, estabelecida no Edifício João
Goulart, 9º andar, Centro, São Luís – MA, CEP: 65065-545, onde poderá ser retirado gratuitamente
através da apresentação de um pen drive ou através do site: http:// www.segov.ma.gov.br.
São Luís-MA, 5 de janeiro de 2021
Daniel Maia de Mendonça
Pregoeiro da SEGOV/MA

DECRETO GAB/PMR Nº 02, DE 05 DE JANEIRO DE 2021.
“Institui normas para o recadastramento dos servidores municipais e dá outras providências”.
O PREFEITO MUNICIPAL DE RIACHÃO, Estado do Maranhão, no uso das atribuições que lhe confere a
Constituição Federal, a Constituição Estadual e a Lei Orgânica Municipal.
Considerando a necessidade de atualização periódica dos dados cadastrais do pessoal em atividade com o
escopo de traçar políticas de valorização do servidor público, bem como para adequar a distribuição dos
recursos humanos da Administração Direta e Autárquica;
Considerando a necessidade de zelar pelo interesse público, mormente no que tange à proteção do Erário,
através do controle dos gastos com pessoal;
Considerando a necessidade de controle do quadro de pessoal do Município de Riachão, para melhor
traçar as políticas de valorização e capacitação dos seus servidores;
Considerando mais que, o recadastramento de pessoal é o meio eﬁciente para se conhecer o perﬁl
funcional e atualizado do servidor público.
DECRETA
Art. 1º - Ficam convocados todos os servidores ativos, inativos e pensionistas, do Poder Executivo do
Município de Riachão/MA, para um recadastramento geral extraordinário, a ser realizado no período de 07
a 15/01/2021, das 08:00h às 12:00h e das 14:00h às 17:00h, de segunda-feira a sexta-feira.
§ 1º - Os servidores deverão comparecer ao Posto de Recadastramento de que trata o caput deste artigo, no
Prédio da Escola Artur Lemos, localizada na Praça Nossa Senhora de Nazaré,, centro, munidos dos documentos constantes no anexo II e preencher o formulário constante do anexo I deste Decreto.
§ 2º - O Recadastramento obedecerá ao cronograma abaixo, conforme a lotação dos servidores nas
Secretaria Municipais:
a)
Dias 07 e 08 de janeiro – Gabinete do Prefeito, Secretaria de Administração, Secretaria
de Turismo, Cultura e Juventude, Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Planejamento,
Secretaria de Agricultura, Secretaria de Fazenda e Secretaria de Comunicação;
b)
Dias 11 e 12 de janeiro – Secretaria de Saúde, Secretaria de Assistência Social e
Secretaria de Infraestrutura;
c)
Dias 13, 14 e 15 de janeiro – Secretaria de Educação, Esporte e Lazer.
§ 3º - No caso de servidor que exerça mais de um cargo público efetivo, deve o mesmo juntar cópias dos atos
de nomeações e portarias de lotações.
§ 4º - O servidor que deixar de comparecer ao recadastramento no prazo estabelecido no caput deste artigo,
terá o pagamento de seu salário suspenso até a regularização do recadastramento.
Art. 2º - Cabe à Secretaria Municipal de Administração e divulgação de edital de convocação dos servidores
municipais, obedecendo os ditames deste decreto, bem como de suas competências deﬁnidas na lei
Complementar nº 005/2014.
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Mando, portanto, a todos quantos o conhecimento e execução do presente decreto pertencerem que o
cumpram e o façam cumprir, tão inteiramente como nele contém. O Gabinete do Prefeito o faça imprimir,
publicar e correr.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE RIACHÃO, ESTADO DO MARANHÃO, AOS CINCO DIAS DO MÊS DE
JANEIRO DE 2021.
RUGGERO FELIPE MENEZES DOS SANTOS
Prefeito Municipal

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE ESPERANTINÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
CNPJ: 06.376.669/0001-69
EXTRATO DE CONTRATO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 01.2812.001/2020. CONCORRÊNCIA 001/2020. PARTES: Município de
Esperantinópolis através da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer e a empresa ILE ENGENHARIA, CNPJ: 23.043.800/0001-95. OBJETO: Contratação de empresa especializada em construção civil para
a prestação de serviços de construção de Escola de um Pavimento com 12 salas de Aula, Padrão FNDE, Espaço
Educativo Urbano no Bairro: Santa Terezinha, no Município de Esperantinópolis/MA, conforme Termo de
Compromisso 202003045-1. BASE LEGAL: Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. VALOR: R$ 4.090.270,27
(quatro milhões noventa mil duzentos e setenta reais e vinte e sete centavos). VIGÊNCIA: O prazo de
vigência do Contrato será de 470 (quatrocentos e setenta) dias corridos, a partir da data da assinatura,
podendo tal prazo ser prorrogado nas hipóteses elencadas no parágrafo primeiro do artigo 57 da Lei nº
8.666, de 1993. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0207 – Fundo de Manut. e Desenv. Educação Basica – FUNDEB.
12 361 0053 1.025 . Construção de Escolas. 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações. SIGNATÁRIOS: Raimundo
Carneiro Corrêa Secretário Responsável legal da contratante e CARLOS GUILHERME BELO DO NASCIMENTO Sócio administrador Responsável legal da contratada. DATA DA ASSINATURA: 28 de dezembro de 2020.
Esperantinópolis – MA, 28 de dezembro de 2020.
Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer.
Raimundo Carneiro Corrêa
Secretário
Portaria: 110/2017

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA

EDITAL Nº 01/2021 DE CONVOCAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE RIACHÃO,
ESTADO DO MARANHÃO, PARA REALIZAÇÃO DE RECADASTRAMENTO.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO/MA, por intermédio da Secretaria Municipal de Administração,
CONVOCA, através do presente Edital, na forma do Decreto Municipal nº 02 de 05 de janeiro 2021, todos os
servidores ativos, inativos e pensionistas, do Poder Executivo do Município de Riachão/MA, para um
recadastramento geral extraordinário, a ser realizado no período de 07 a 15/01/2021, das 08:00h às 12:00h e
das 14:00h às 17:00h, de segunda a sexta-feira, no Prédio da Escola Artur Lemos, localizado na Praça Nossa
Senhora de Nazaré, centro, e conforme CRONOGRAMA indicado no presente edital.
1 - O recadastramento de que trata o presente Edital será dividido por Secretaria, ﬁcando estabelecido
conforme o presente CRONOGRAMA:
DATA

AVISO DE LICITAÇÃO. Pregão Presencial nº 002/2021-CPL/PMC. A Prefeitura Municipal de Carolina,
mediante seu Pregoeiro, designado pela Portaria nº 012, de 01 de janeiro de 2021, torna público que o
Pregão Presencial nº 002/2021-CPL/PMC, do tipo Menor Preço, Registro de Preços para Locação de
Veículos, conforme Anexo I do Edital, realizar-se-á em 21.01.2021, 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.
Esclarecimentos adicionais, no mesmo endereço. Carolina/MA, 05 de janeiro de 2021. AMILTON
FERREIRA GUIMARÃES – Pregoeiro.
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No ato do recadastramento o servidor deverá apresentar as originais dos seguintes
documentos:
a-CTPS (Carteira de Trabalho)
b-Titulo de Eleitor
c-PIS/PASEP
d-Carteira de Reservista (sexo masculino)
e-Cédula de identidade
f-Cartão de identiﬁcação de contribuinte (CPF)
g-Comprovante de residência atualizado
h-Certidão de nascimento ou casamento
i-Certidão de nascimento de ﬁlhos menores de 18 anos e CPF.
j-Declaração de não acumulação ilegal de funções ou cargos públicos.
k-Carteira de Habilitação (se motorista);
l-Certiﬁcado Grau de Escolaridade; (Ensino Fundamental, Médio e Superior)
m-Carteira de Registro Proﬁssional para cargos vinculados a Conselhos de Categoria Proﬁssional (CREA,
COREN, CRC, CRO, OAB, etc);
n-Portaria de Nomeação ou Termo de Posse;
3- Aposentados e pensionistas e demais servidores sem condição de locomoção, ou em razão de moléstia
grave, estiver impossibilitado de efetuar o recadastramento de que trata o Decreto de nº. 02/2021 deverá
apresentar à Secretaria Municipal de Administração, no prazo previsto no decreto mencionado acima, a
respectiva justiﬁcativa e documentação comprobatória através de Procurador devidamente constituído.
4 - Os servidores afastados ou que se encontrem à disposição de outro órgão interno da administração
municipal direta ou indireta deverão apresentar comprovante da autorização legal que permitiu tal
situação, devendo informar a especiﬁcação do motivo, e os que estão fora do órgão de lotação, a indicação
do órgão em que estão à disposição e qual função que ali desempenha.
5 - Os servidores afastados ou que se encontrem à disposição de outro órgão interno da administração
estadual ou federal deverão apresentar comprovante da autorização legal que permitiu tal situação,
devendo informar a especiﬁcação do motivo, e os que estão fora do órgão de lotação, a indicação do órgão
em que estão à disposição e qual função que ali desempenha.
6 - O servidor Público Municipal que, em razão de doença, estiver impossibilitado de efetuar o recadastramento de que trata o Decreto nº. 02 de 05 de janeiro de 2021, deverá apresentar à Secretaria Municipal de
Administração, no prazo estabelecido neste Edital, a respectiva justiﬁcativa e documentação probatória.
7 - Na hipótese prevista no item anterior, o servidor Público Municipal deverá comparecer à Secretaria
Municipal de Administração (Departamento de Recursos Humanos) no prazo máximo de 30(trinta) dias, a
contar do término do período de Recadastramento, a ﬁm de regularizar sua situação cadastral.

PAÇO DO LUMIAR/MA

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

8 - O recadastramento será realizado pessoalmente, sendo a exceção especíﬁca e exclusiva para a
representação prevista no item 1, deste Edital.
9- O Servidor Público Municipal que deixar de se recadastrar no prazo estabelecido neste Edital terá
suspenso o pagamento de sua remuneração, sem prejuízo de outras medidas administrativas cabíveis.
10 - O pagamento a que se refere o item anterior será restabelecido quando da regularização do recadastramento pelo servidor público municipal.
11 - O servidor público municipal responderá Civil, Penal e Administrativamente pelas informações
incorretas, incompletas, irregulares ou falsas, que prestar no ato do Recadastramento.
12 - A Secretaria Municipal de Administração, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, prorrogáveis por igual
período, conforme a conveniência administrativa contados do término do Recadastramento, apresentará
relatório ﬁnal para as providencias administrativas cabíveis.
13 - Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Secretaria Municipal de Administração.
PUBLIQUE-SE, DIVULGUE-SE, CUMPRA-SE.
Riachão, Estado do Maranhão, 05 de janeiro de 2021.
RAIMUNDO MADEIRA NETO
Secretário Municipal de Administração

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

O JORNAL MAIS ACESSADO DO MARANHÃO

7,6

Milhões
de acessos

1,8

Milhão

de usuários

oimparcial.com.br
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Dia do Leitor

Os 15 livros mais
vendidos da história
O

dia 7 de janeiro é considerado o dia nacional
do leitor. A data é uma homenagem ao Jornal
cearense “O Povo“, fundado em 7 de janeiro de
1928, pelo poeta e jornalista Demócrito Ro-

cha.
Para se chegar ao resultado, foram consultadas reportagens, entidades editoriais, empresas de pesquisas de
mercado e publicações especializadas. Livros religiosos,
políticos, educacionais e de curiosidades como: “Bíblia
Sagrada”, “Iluminatti: Sociedade Secreta”, “Corão”, “Dicionário Xinhua Zidian”, “A Arte da Guerra” e “Livro Guiness dos Recordes” não foram contabilizados, apenas livros literários.
Participaram do levantamento as publicações: “The
Paris Review”, “Business Insider”, “Washington Post”,
“The Guardian”, “Telegraph”, “Toronto Star”, “New York
Times”, “New Yorker” “Reader’s Digest”, “Global Times”,
“Financial Times”; as entidades editoriais International
Publishers Association (IPA), European and International Booksellers Federation (EIBF) e International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA); e
as empresas de auditagem e pesquisas de mercado Nielsen e a GfK.
Os livros, “Cinquenta Tons de Cinza” e “O Senhor dos
Anéis”, apesar de terem sido publicados em mais de um
volume — foram considerados como um livro único —
porque, originalmente, seus autores os conceberam como obra única, diferentemente da série Harry Potter.

da vingança está próximo. Dickens evita o posicionamento político, centrando a narrativa nas observações
dos problemas sociais e políticos da Inglaterra, pois temia que a história se repetisse. Estima-se que tenha vendido entre 180 e 250 milhões de cópias em todo o mundo.
O Pequeno Príncipe (1943), de Antoine de Saint-Exupéry
Publicado em 1943, “O Pequeno Príncipe”, de Antoine
de Saint-Exupéry, é uma das obras mais traduzidas da literatura mundial. Por meio de uma narrativa poética, o
livro busca apresentar uma visão diferente de mundo,
levando o leitor a mergulhar no próprio inconsciente. A
história se inicia quando um aviador cai com seu avião
no Deserto do Saara e ali encontra uma criança, que ele
descreve como tendo cabelos de ouro e um cachecol
amarelo. O garoto conta ao aviador que vive sozinho no
Asteroide B-612, tendo como única amiga uma rosa.
Juntos, os dois repensam os seus valores e redescobrem
o sentido da vida. Estima-se que a obra tenha vendido
entre 150 e 180 milhões de cópias.

E Não Sobrou Nenhum (1939), de Agatha Christie
“O Caso dos Dez Negrinhos”, de Agatha Christie, é o
maior clássico moderno das histórias de mistério. Dez
pessoas diferentes recebem um mesmo convite para
passar um ﬁm de semana na Ilha do Soldado, antiga
propriedade de um milionário norte-americano. Na primeira noite, após o jantar, elas ouvem uma voz acusando cada uma de um crime oculto cometido no passado.
Convidados pelo misterioso Mr. Owen, nenhum dos
presentes tem muita certeza sobre porque estão ali, pois
acreditavam que passariam um agradável período de
descanso em mordomia. Neste clima de tensão, mortes
inexplicáveis começam a acontecer. Estima-se que tenha vendido entre 90 e 120 milhões de cópias.

O Mestre e Margarida (1967), de Mikhail Bulgákov
O “Mestre e Margarida” é considerado um dos grandes romances do século 20. Situado na Moscou dos anos
1930, o livro narra as peripécias de satã na cidade, acompanhado de um séquito infernal, composto por um gato
falante e fanfarrão, um intérprete trapaceiro, uma bela
bruxa e um capanga assustador. Seu caminho se cruza
com o dos amantes Mestre e Margarida — ele um escriO Senhor dos Anéis (1954-1955), J. R. R. Tolkien
Essa é uma das mais famosas obras de ﬁcção cientíﬁ- tor mal compreendido, autor de um romance sobre
ca, publicada originalmente em três volumes: “A Socie- Pôncio Pilatos, ela uma das personagens mais fortes da
dade do Anel”, “As Duas Torres” e o “Retorno do Rei”. A literatura russa, que, qual Orfeu, fará de tudo para reenhistória se passa na Terra-Média, universo mitológico e contrar seu amado desaparecido. História de amor e dehabitado por diferentes raças: humanos, anões, elfos, sejo, sátira do mundo das letras e das pequenas e granhobbits, ents e orcs. A trama gira em torno do anel do des vaidades humanas, além de crítica ferina, mas bempoder, que precisa ser destruído antes de ser recuperado humorada, ao regime soviético. Estima-se que a obra tepor Sauron, o Senhor da Escuridão. Esses foram alguns nha vendido entre 90 e 100 milhões de cópias.
dos livros que Elon Musk leu durante a infância na África
do Sul. Ele disse que foi inﬂuenciado pelos heróis da O Sonho da Câmara Vermelha (1791), de Cao Xueqin
Publicado em meados do século 18, “O Sonho da Câobra de Tolkien. Estima-se que tenha vendido entre 150
mara Vermelha”, de Cao Xueqin, é uma das obras-prie 170 milhões de cópias.
mas da literatura chinesa. O livro faz um relato detalhado da aristocracia chinesa da época. O tema principal
O Alquimista (1988), de Paulo Coelho
O livro brasileiro mais vendido no mundo, “O Alqui- gira em torno de um triângulo amoroso entre o personamista” acompanha um pastor andaluz chamado Santia- gem principal, Jia Baoyu, que ama sua prima adoentada
go. Ele tem um sonho recorrente e vai até uma adivinha Lin Daiyu, mas que está predestinado a se casar com oupara interpretá-lo. A mulher lhe diz que o sonho é uma tra prima, Xue Baochai. Este triângulo amoroso tem, coprofecia e signiﬁca que há um tesouro nas pirâmides do mo pano de fundo, o declínio dos dois ramos do clã Jia: a
Egito. Santiago resolve viajar para encontrar a fortuna e, casa Rongguo e a casa Ningguo. Eles residem em dois
durante o caminho, conhece personagens que o ensi- grandes complexos residenciais e estão entre as mais
nam importantes lições sobre a vida. O que era para ser ilustres famílias da capital. Acredita-se que o conteúdo
uma jornada em busca de bens materiais se torna uma da história seja autobiográﬁco descrevendo o destino da
descoberta das riquezas que escondemos dentro de nós própria família do escritor. Estima-se que tenha vendimesmos. Santiago aprende que a maior sabedoria é ou- do entre 80 e 100 milhões de cópias.
vir o que diz o coração e, acima de tudo, seguir os próprios sonhos. Estima-se que “O Alquimista” tenha vendido O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa (1950), de C.S.
mais de 150 milhões de cópias.
Lewis
“O Leão, A Feiticeira e o Guarda-Roupa” é um romance infantil do escritor britânico C.S. Lewis. O livro narra
Cinquenta Tons de Cinza (2011), de E. L. James
“Cinquenta Tons de Cinza” é um romance erótico da a história de quatro irmãos que vivem na Inglaterra duautora inglesa Erika Leonard James. O livro retrata Anas- rante a 2ª Guerra Mundial. Fugindo dos bombardeios,
tasia Steele, uma garota de 21 anos, estudante de litera- eles vão até a casa de um professor que mora no campo.
Dom Quixote (1605), Miguel de Cervantes
Publicado em Madrid em 1605, “Dom Quixote”, de tura. Substituindo uma colega que está doente, ela en- Em uma de suas brincadeiras descobrem um guardaMiguel de Cervantes, é composto de 126 capítulos, divi- trevista para o jornal da faculdade o poderoso magnata roupa que leva quem o atravessa ao mundo mágico de
didos em duas partes. É considerado o expoente máxi- Christian Grey. O empresário ﬁca obcecado por Anasta- Nárnia, habitado por seres estranhos, como centauros e
mo da literatura espanhola e estima-se que tenha vendi- sia, que acaba se apaixonando. Ela, que é virgem, aceita gigantes. Lá, eles descobrem que fazem parte de uma
do entre 400 e 500 milhões de cópias. O livro narra a his- se relacionar com Christian. Mas, ele é sadomasoquista profecia narniana e têm a missão de destruir o reinado
tória do engenhoso ﬁdalgo Dom Quixote e de seu ﬁel es- e Anastasia deve assinar um acordo aceitando de sub- de Jadis, a Feiticeira Branca. Para isso, eles precisam da
cudeiro Sancho Pança em três incursões pelas terras da meter a todos os seus fetiches. A história se passa em Se- ajuda de Aslam, o Leão. Estima-se que a obra tenha venMancha, região de Aragão e da Catalunha, na Espanha. attle com ricos detalhes de bondage, sadismo e maso- dido entre 75 e 90 milhões de cópias.
Dom Quixote adora ler histórias de cavalaria e, de tão in- quismo. Estima-se que tenha vendido entre 120 e 130
ﬂuenciado por elas, enlouquece e sai em busca de aven- milhões de cópias.
Ela, a Feiticeira (1886), de Henry Rider Haggard
O livro narra as aventuras de Horace Holly, um profesturas memoráveis, tentando imitar seus heróis favoritos
sor de Cambridge, seu pupilo, Leo Vincey e o servo Job.
e levando consigo Sancho Pança, que tem uma visão Harry Potter e a Pedra Filosofal (1997), de J.K. Rowling
“Harry Potter e a Pedra Filosofal” é o primeiro volume Eles realizam uma viagem em direção à África, seguindo
mais realista dos fatos.
da série Harry Potter, da britânica J. K. Rowling. O livro as instruções contidas num manuscrito deixado pelo
narra a história de um garoto órfão que vive infeliz com pai de Leo. A aventura leva-os a uma região inexplorada,
O Conde de Monte Cristo (1844), Alexandre Dumas
O livro narra a história de Edmond Dantés, um mari- seus tios. Até que, no dia de seu aniversário de 11 anos, onde descobrem o reino perdido de Kôr, habitado pelo
nheiro que é preso injustamente, vítima de um complô. ele desliza por um buraco que o conduz a um mundo povo primitivo Amahagger e dominado por Ela, uma feiQuando escapa da prisão, toma posse de uma misterio- mágico. Descobre sua verdadeira história e seu destino: ticeira chamada Ayesha, cuja beleza é capaz de hipnotisa fortuna e arma uma plano para vingar-se daqueles ser um aprendiz de feiticeiro até o dia em que terá que zar todos os homens. Os visitantes recebem a proteção
que o prenderam. A galeria de personagens criada por enfrentar a pior força do mal, o homem que assassinou da rainha, que acredita que Leo é a reencarnação de seu
Dumas faz um retrato ﬁel da França do século 19, um seus pais. Harry Potter, tão habituado à rejeição, desco- antigo amor, Kallikrates, que ela mesma assassinou em
mundo em transformação, onde se era possível a mu- bre que é um herói no universo dos magos. Agora, se- um acesso de ciúmes. Estima-se que “Ela, a Feiticeira”
dança de posições sociais. “O Conde de Monte Cristo é, guindo os passos de seus pais, ele irá estudar em tenha vendido entre 70 e 80 milhões de cópias.
juntamente com “Os Três Mosqueteiros”, a obra mais Hogwarts, uma conceituada escola para bruxos. Estimaconhecida de Alexandre Dumas e uma das mais celebra- se que tenha vendido entre 110 e 130 milhões de cópias. O Apanhador no Campo de Centeio (1951), J.D. Salinger
O livro acompanha um ﬁm de semana da vida de Holdas da literatura universal. Estima-se que o livro tenha
den Caulﬁeld, um jovem de 17 anos, estudante de um
vendido entre 200 e 250 milhões de cópias. A obra é li- Alice no País das Maravilhas (1965), de Lewis Carroll
Uma das obras mais célebres do gênero literário non- respeitado internato para rapazes, o Colégio Pencey. Ele
vremente inspirada nas experiências de Pierre Picaud,
sense, o livro conta a história de uma menina chamada é expulso da escola depois de tirar notas ruins, e precisa
um sapateiro que vivia em Nîmes, na França.
Alice, que é despertada do sono por um coelho e resolve voltar mais cedo para casa no inverno. Durante o camisegui-lo, caindo em uma toca que a transporta para um nho de volta, o rapaz busca adiar ao máximo o encontro
Um Conto de Duas Cidades (1959), de Charles Dickens
Publicado em 1859, o livro é um romance histórico lugar fantástico, chamado “País das Maravilhas”, povoa- com os pais, fazendo uma viagem reﬂexiva sobre sua
que trata de temas como culpa, vergonha e retribuição. do por criaturas peculiares que revelam uma lógica do existência, a partir de sua peculiar visão de mundo. AnA narrativa de “Um Conto de Duas Cidades” — que se re- absurdo, característica dos sonhos. Nesse país encanta- tes de enfrentar os pais, ele se encontra com algumas
fere a Londres e Paris — tem início em 1775, quando co- do, Alice faz grandes amizades e descobre sua missão de pessoas importantes na sua vida e, junto a elas, reﬂete
meçam a germinar os movimentos que culminariam na vida: restaurar o reinado da Rainha Branca, que perdeu sobre as hesitações que se passam em sua mente. Desde
Revolução Francesa. Em meio a grandes injustiças e o trono para sua maligna irmã, a Rainha Vermelha. Esti- seu lançamento, estima-se que o livro tenha vendido
abusos por parte da nobreza, os camponeses e artesãos ma-se que o livro tenha vendido mais de 100 milhões de mais de 65 milhões de cópias.
conformam-se com as injúrias, pois sabem que o tempo cópias desde o seu lançamento.

Nedilson Machado

E-mail: nedilsonmachado@gmail.com

NEDILSON MACHADO

GERAL

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

Flashback BBB

A Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic) de dezembro
apontou que 66,3% dos consumidores estão
endividados, uma alta de 0,3 ponto porcentual com relação a novembro, informou nesta quarta-feira (6) a CNC (Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo).Foi a primeira alta após três quedas
seguidas, o que, diante da queda da inadimplência, sugere elevação do consumo.

O Big Brother Brasil (BBB), sem dúvida, é
um dos principais acontecimentos na TV
aberta brasileira desde sua estreia, no ano de
2002. Chegando na 21ª edição, parece que
agora as negociações entre o Viva e a Endemol estão chegando em um acordo para reprisar a primeira e a segunda edição do programa, que aconteceram ambas em 2002.O
primeiro “BBB” foi ao ar de janeiro a abril daquele de 2002.

Pra curtir
O designer de sapatos Cláudio Carvalho,
também conhecido
por toda sua irreverência, está a todo
vapor preparando a
edição 2021 da Feijoada do Fantasy que
promete ser um dos
melhores eventos pré
carnavalescos da capital.

O presidente da ABAV, no Maranhão, Jansen Santos (na foto comandando um grupo de turistas em Minas Gerais), é só alegria com a criação do Clube de Vantagens do Turismo Maranhense, que foi lançado esta semana na sede da Fecomércio. A
iniciativa, do Sebrae no Maranhão,
surge como uma estratégia para dinamizar os negócios do trade na retomada. O Clube tem como objetivos
fortalecer o turismo interno, divulgar equipamentos e produtos turísticos do entorno, focando nos próprios
maranhenses e ludovicenses, que
muitas vezes não conhecem os atrativos ou produtos turísticos das proximidades de seu local de residência.

A festa vai ser realizada dia 30 de janeiro, às 14h13, na Delicata Eventos, na Av.
dos Holandeses.
A ANEEL – Agência
Nacional de Energia
Elétrica determinou
que a bandeira tarifária para o mês de janeiro será amarela.

Braide anuncia Saulo Santos
O secretário de Estado
como Secretário
de
do Turis
moTurismo
(Setur), Ca-

O enfermeiro José Carlos Júnior foi eleito
presidente do CORENMA e tomou posse nesta terça-feira. O secretário de Saúde de São
Luís, Dr. Joel Nunes,
esteve presente à posse e garantiu que o COREN-MA e a Prefeitura
Municipal de São Luís
caminharão juntos para o cuidado da saúde
municipal, da sociedade e dos proﬁssionais
da enfermagem. Nossos parabéns.
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Valor congelado

Festas de Verão e Covid

Perdas no Turismo

Sensível à situação em que se encontra a advocacia, o Conselho Seccional da OAB Maranhão deliberou pelo congelamento da anuidade
para advogadas e advogados maranhenses em
2021 e manterá o valor de R$ 830,00. Seguindo o
mesmo parâmetro dos anos anteriores, a Seccional garante ainda, até o dia 31/01/2021, um
desconto de 10% nesse valor para pagamento
em cota única. Outra alternativa dada à advocacia maranhense é o parcelamento do valor de R$
830,00 em 10 vezes sem juros no cartão de crédito ou em 6 parcelas (boletos).

Apesar de passada a virada do ano, as festas
deste período de verão seguem pressionando os
gráﬁcos que registram o avanço do contágio e as
mortes pelo coronavírus. Com autorização ou
clandestinas, elas se tornaram assunto constante nas redes sociais nas quais são divulgadas – e,
em proporções semelhantes, denunciadas. Essa
retomada conturbada do setor de eventos coloca em campos opostos os cientistas, que temem
o terreno livre para a contaminação, e os empresários, que alegam não aguentar mais prejuízos
após quase um ano de restrições pesadas.

A pandemia impôs duro revés à indústria do
turismo em escala global. Dados de julho da
Confederação Nacional do Comércio de Bens,
Serviços e Turismo sinalizam que o setor acumula queda de R$ 182,86 bilhões no faturamento desde março. A expectativa é que o ano feche
com perdas perto de 40% com relação a 2019 e
perspectiva de retorno aos níveis de antes da
pandemia apenas no terceiro trimestre de 2023.
Com esse cenário, o setor foi obrigado a se reposicionar adotando novas relações de consumo e
de experimentação do produto turístico.

O que trará uma economia para os consumidores, já que em
dezembro estava em
vigor a bandeira vermelha – patamar 2.
Com isso, as contas
de energia ﬁcarão
mais baratas no primeiro mês de 2021,
com custo de R$ 1,343
para cada 100 quilowatts-hora consumidos.
A infectologista Maria Van Kerkhove, responsável pela resposta da Organização
Mundial de Saúde
(OMS) à pandemia de
Covid-19, disse que o
mundo terá uma piora nos casos e óbitos
por conta dos encontros nas festas de ﬁm
de ano.
Para a OMS, a situação só deve melhorar
depois desse período.
.

VOLTA ÀS AULAS

Procon/MA investiga denúncias de venda casada
de livros e materiais didáticos em escolas

A

venda de materiais didáticos e livros com cláusulas de exclusividade e obrigatoriedade em
escolas do Maranhão está sendo alvo de investigação instaurada pelo Instituto de Promoção
e Defesa do Cidadão e Consumidor do Maranhão (Procon/
MA). Desde esta quarta-feira (6), escolas privadas de São
Luís e empresas fornecedoras de sistemas de ensino de
todo o Brasil começaram a ser notificadas para apresentação de esclarecimentos sobre a comercialização de materiais didáticos.
“Após uma série de audiências com representantes de
pais de diversas escolas de São Luís e muitas denúncias sobre o valor dos materiais didáticos e de cláusulas contratuais que proíbem aquisição desses materiais em outros
fornecedores, o Procon/MA está cobrando, tanto das instituições de ensino como das fornecedoras dos sistemas
utilizados pelas escolas, esclarecimentos que justifiquem
os valores e essas exigências”, explicou a presidente do ór-

gão, Adaltina Queiroga.
A investigação é parte das ações continuadas de
atenção a pais, responsáveis e estudantes da rede privada, que durante todo o ano passado foram acompanhados pelo Instituto.
“Tivemos em 2020 um ano atípico, acompanhamos de perto a situação de cobrança de mensalidades e, agora, com o novo ano letivo, o intuito do
Procon é continuar garantindo os direitos do consumidor, que é a parte hipossuficiente dessa relação,
e, nesse caso específico, investigar se esses consumidores estão sendo vítimas da venda casada, uma
prática abusiva coibida pelo Código de Defesa do
Consumidor”, explicou Adaltina Queiroga.

Investigação
O procedimento foi instaurado por meio de 17

Portarias de Investigação Preliminar, 11 delas destinadas a escolas e outras seis a fornecedoras dos sistemas de ensino.
Os dois segmentos estão sendo notificados e deverão apresentar informações que vão desde os valores cobrados aos pais e responsáveis, justificativas
para as diferenças de valores cobrados em diferentes
instituições de ensino pelo mesmo material didático,
justificativas para impossibilidade de aquisição individual das apostilas de ensino ou da chave de acesso
para portais online, dentre outros.
Se comprovada, a prática abusiva da venda casada, caracterizada quando um fornecedor condiciona
o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, ou quando, sem
motivos, limita quantidades, está sujeita às sanções
administrativas previstas no CDC, a exemplo da multa
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SEM PAPEL

SÃO LUÍS

Comércio“semferiados”
eaosdomingos
Fecomércio e Sindicomerciários finalizam negociações e assinam Convenção Coletiva
que estabelece regramento para o comércio lojista de São Luís em 2021
SAULO DUAILIBE
Com informações da Fecomércio

A

pós um grande período de
negociações, a Federação do
Comércio Bens, Serviços e
Turismo do Estado do Maranhão (Fecomércio-MA) e o Sindicato
dos Empregados no Comércio de São
Luís assinaram a Convenção Coletiva
de Trabalho (CCT), que deﬁne as regras para o comércio lojista ao longo
de 2021.
O termo foi assinado durante reunião realizada entre as entidades que
representam empregadores e empregados do comércio de São Luís. Durante o encontro, foram deﬁnidos alguns pontos importantes que vão impactar diretamente no consumidor da
capital maranhense, como os feriados, horário de funcionamento das
lojas e outros.

Feriados

Um dos pontos mais importantes
deﬁnido na reunião foi a autorização
do funcionamento do comércio de
São Luís em todos os feriados federais, estaduais e municipais.
A exceção ﬁcou por conta do dias:
1º de maio, 25 de dezembro e 1º de janeiro – Dia do Trabalho, Natal e Ano
Novo, respectivamente, além de Sexta-Feira Santa e no Dia do Comerciário.
As empresas poderão funcionar
nos feriados no horário das 8h às 18h
para as lojas de rua e galerias comerciais, e das 10h às 22h para as lojas de
shopping, mediante o pagamento de
100% sobre o valor da hora normal,
além de gratiﬁcação.
Excepcionalmente em 2021, em
decorrência da pandemia da Covid19 e a situação econômica das empresas, a gratiﬁcação para o empregado

que trabalhar nos feriados foi reduzida de R$ 60, valor do ano passado, para R$ 40.
A Convenção Coletiva estabelece
ainda, que as empresas que optarem
pelo funcionamento nos dias de feriado, recolherão ao Sindicato Proﬁssional o valor de R$ 10 por empregado
que nesses dias forem convocados para o trabalho.

Aos domingos

O comércio pode funcionar também aos domingos no horário das 8 às
14 horas para os estabelecimentos de
rua e das 13 às 20 horas para os localizados nos shopping centers.
No entanto, para o funcionamento
aos domingos, as empresas terão que

adotar um sistema que impeça que o
empregado trabalhe mais do que dois
domingos consecutivos.
“Considerando que a negociação
da convenção coletiva de trabalho
aconteceu em um período atípico e
difícil para todos, agradeço a Fecomércio-MA por termos conseguido
negociar e assinar as regras para o comércio no ano de 2021. Nossa categoria se sente contemplada e satisfeita
nesse momento, não só em relação as
cláusulas econômicas, que tratam
principalmente do reajuste salarial,
como também em relação as cláusulas sociais”, destacou o presidente do
Sindicomerciários, Osvaldo Paulino
de Sousa.

Salário-base

Outro ponto negociado durante a
deﬁnição da convenção coletiva é o
salário-base dos comerciários. Abrangendo todos os estabelecimentos do

O Departamento Nacional de Trânsito (Denatran),
com o objetivo de uniﬁcar todas as informações sobre
veículos em um único documento, determinou o ﬁm do
Certiﬁcado de Registro de Veículo (CRV) impresso em
papel-moeda.
Conhecido como DUT (Documento Único de Transferência), o documento que certiﬁca a propriedade do
veículo também passará a ser digital e integrado ao documento de licenciamento anual.
Assim, dados sobre a propriedade e sobre o licenciamento do veículo ﬁcarão reunidos no Certiﬁcado de Registro e Licenciamento de Veículo em meio digital
(CRLV-e). A mudança foi deﬁnida na Resolução
809/2020 do Contran, publicada no Diário Oﬁcial da
União em 24 de dezembro e vale para todo o Brasil. A Resolução entrou em vigor nesta semana.

Carnaval

No período carnavalesco, o comércio de São Luís funcionará até o domingo, reabrindo somente na quartafeira de cinzas a partir das 13h. A Convenção Coletiva ﬁxa também que não
haverá expediente no comércio na
penúltima segunda-feira do mês de
outubro, dia 18, dedicado às comemorações do Dia do Comerciário e
considerado de repouso remunerado
para os empregados.

Horários livre de segunda a sábado
Em relação ao horário de funcionamento do comércio, a convenção coletiva determina que os estabelecimentos comerciais podem funcionar
de segunda-feira a sábado em regime
de horário livre, respeitando a jornada
semanal de cada funcionário que não
pode ultrapassar 44 horas de trabalho.
No caso de prorrogação da jornada, o
máximo permitido é de duas horas extras diárias, que serão pagas com adicional de 60% sobre o valor da hora
normal ou compensadas por meio do
Banco de Horas que foi instituído pela
negociação deste ano.

Contran extingue a
impressão do registro
e transferência

comércio lojista em São Luís, o documento reajusta em 4,77% os salários
dos empregados comerciários da capital e estabelece o novo piso salarial
da categoria em R$ 1.251,70, sendo
que no período de vigência do acordo
o salário-base dos comerciários não
poderá ser inferior ao salário mínimo
nacional acrescido de 10%.
“O índice de reajuste dos salários
foi baseado no acumulado de inﬂação
do período. O INPC [Índice Nacional
de Preços ao Consumidor] marcou
exatamente 4,77% entre novembro de
2019 e outubro de 2020. Com isso, ﬁcou garantido a reposição da inﬂação
sobre os salários dos trabalhadores.
Contudo, em função do atual cenário
de pandemia e restrições sobre o faturamento das empresas, não foi possível oferecer um índice de reajuste superior à inﬂação este ano”, avalia o
presidente da Fecomércio, José Arteiro da Silva.

O antigo DUT se desvincula do CRV e se transforma
na Autorização para Transferência de Propriedade do
Veículo (ATPV-e). A medida valerá para veículos registrados a partir desta data, ou seja, os documentos expedidos antes disso, impressos em papel-moeda verde,
continuarão valendo. “Esta iniciativa do Contran visa
desburocratizar e simpliﬁcar a vida dos usuários. Este
novo formato tem o objetivo de dar agilidade e segurança ao serviço. Esperamos que esses objetivos sejam, de
fato, alcançados”, disse a diretora geral do Detran-MA,
Larissa Abdalla Britto.
O diretor geral do Denatran, Frederico Carneiro, destaca que esta ação avança ainda mais na agenda de
transformação digital do Departamento Nacional.
“Simpliﬁcar e desburocratizar a vida do cidadão brasileiro é nosso foco, além de deixar os serviços prestados
mais ágeis, modernos e seguros”, explica Frederico Carneiro, ressaltando ainda que o CRLV-e e a ATPV-e foram
os últimos documentos a serem digitalizado e, com isso,
nenhum órgão de trânsito utilizará mais o papel-moeda.
O CRLV-e estará disponível em formato digital, após a
quitação de todos os débitos, no aplicativo da Carteira
Digital de Trânsito (CDT), pelo celular, no portal do Denatran ou por meio dos canais de atendimento dos Detrans. O proprietário também pode imprimir o documento em papel A4 comum, branco, que terá o QR Code
de segurança, válido para ﬁscalização.

Situações em que deve registrar veículo:

• compra de veículo zero km;
• compra/venda de veículo usado;
• mudança de município de domicílio ou residência do
proprietário;
• mudança de categoria ou alteração de característica
do veículo.

O que muda

Na prática, as mudanças não devem trazer grandes
impactos para quem já possui o documento de registro
e a autorização para transferência de propriedade (popularmente conhecido como DUT) em papel-moeda,
ou seja, para os veículos registrados antes de 2021.
Quando esse proprietário for vender o veículo, segue o
mesmo procedimento atual: preenche o verso do documento com os dados do comprador, reconhece ﬁrma no
cartório e, por ﬁm, o comprador vai ao Detran para efetivar a transferência.
Para os veículos registrados a partir do dia 4 de janeiro, o procedimento muda um pouco. O Detran expedirá
somente o CRLV-e, em formato digital. A ATPV-e, que
antes vinha em branco, no verso do documento, a partir
de agora será expedida somente quando o proprietário
for vender o veículo. Nessa ocasião, o proprietário solicita junto ao Detran, presencialmente ou por meio de algum canal de atendimento digital, a expedição do documento de transferência, informando os dados do comprador. O Detran disponibiliza a ATPV-e preenchida e
com o QR Code de segurança. A partir daí, o procedimento é o mesmo de antes: reconhecimento de ﬁrma no
cartório e efetivação da transferência no Detran.
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TRAGÉDIA

JANEIRO BRANCO

80% da população
revelou ter ansiedade

Mulher morre ao ser
atropelada na Raposa

Percentual é resultado de uma pesquisa realizada sobre os impactos da pandemia na
saúde mental. A ansiedade impacta de forma negativa a qualidade de vida
PATRÍCIA CUNHA

O

ano de 2020, mais especiﬁcamente durante a pandemia, registrou um aumento
das consultas online no psicólogo e psiquiatra. De acordo com
uma pesquisa feita pela Universidade
Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
nos meses de maio, junho e julho, 80%
da população brasileira tornou-se
mais ansiosa na pandemia do novo
coronavírus.
A ansiedade, que impacta de forma
negativa a qualidade de vida, é ainda
mais presente no Brasil. Quase 10%
dos brasileiros manifestam os sintomas, que se dividem entre os ataques
de pânico, as fobias, os transtornos
obsessivos compulsivos, o estresse
pós-trauma e a ansiedade generalizada.
A ideia da campanha Janeiro Branco deste ano é fazer um pacto pela
saúde mental, convidando toda a sociedade a prestar atenção em si e no
outro. “Vivemos tempos extraordinários, cheios de desaﬁos: pandemia,
isolamento social, lutos inesperados,
crises econômicas/políticas/sociais,
desemprego, recrudescimento de
conservadorismos e de fundamentalismos, ataques a direitos e a políticas
públicas, ameaças às democracias,
desprezo às ciências, proliferação de
fake news e subserviência irreﬂexiva a
doutrinações ideológicas de todos os
tipos. Às antigas e mal resolvidas
questões relativas à Saúde Mental dos
povos, 2020 acrescentou complexas
questões pertinentes às condições
existenciais dos indivíduos”, é o que
diz o Instituto Janeiro Branco, responsável pela campanha no país.

Neste ano, a campanha do planeta
em prol de uma cultura da Saúde
Mental na humanidade reforçará a luta de quem luta pela Saúde Mental do
mundo defendendo a bandeira de
que todo cuidado conta.

2020 registrou aumento na
procura por especialista

De acordo com a Psicóloga Prof.ª
Dr.ª. Rosana Mendes Éleres de Figueiredo, Conselheira Presidente do Conselho Regional de Psicologia, com a
nova rotina imposta pelas restrições e
cuidados com a contaminação da Covid-19 e a necessidade de novos hábitos, mudanças de comportamento,
dentre outros motivos, desencadearam a necessidade de buscar ajuda.
Com o distanciamento tornou-se
comum a terapia on-line, uma adequação ao momento e que deu, especialmente em 2020 um alento para
pessoas que precisaram recorrer à
ajuda de um proﬁssional.
De acordo com Rosana Mendes, foi
possível identiﬁcar quatro grandes
demandas no contexto pandêmico
que levou algumas pessoas a buscar
serviços psicológicos: ansiedade, luto, conﬂitos nos relacionamentos e
estresse no gerenciamento de atividades escolares das (os) ﬁlhas (os).
“O relato que tivemos de colegas é
No estado, adolescentes do Centro de um número expressivo de pessoas
Socioeducativo de Internação Provi- fazendo seu primeiro atendimento.
sória da Região dos Cocais participa- Alguns motivos podem ser enumeraram de uma roda de conversa com o dos, entre eles, que a pandemia protema ‘Trabalhando as Emoções’, con- duziu o isolamento e este produziu a
duzida pela psicóloga Dannyara Agui- intensiﬁcação de sentimentos e comar. Com dinâmicas e exibição de víde- portamentos. Por outro lado, não poos, foi discutida a importância de tra- demos deixar de citar que a imprensa
balhar os sentimentos para manter prestou um grande serviço à categouma boa saúde mental. “Para mostrar ria, uma vez que, à medida que os
a importância dos cuidados com a meios de comunicação intensiﬁcasaúde mental foi realizada a dinâmica ram a importância das intervenções
do ovo e enfatizado que quando não psicológicas nesse contexto pandêcuidamos da nossa saúde mental mico e passaram a divulgar também a
afundamos (adoecemos) e quando possibilidade de atendimento online,
cuidamos, ﬁcamos no controle, temos a procura pelos serviços psicológicos
energia e equilíbrio”. comentou aumentou”, disse a psicóloga Rosana
Mendes de Figueiredo.
Dannyara Aguiar.

OPORTUNIDADES

MPMAabre200vagasdeestágiodepós-graduação

A VÍTIMA DO ACIDENTE FICOU PRESA EMBAIXO DO CARRO
Uma mulher de 46 anos, identiﬁcada como Elizangela Fernandes da Silva, morreu após ser atingida por um
veículo na manhã de ontem, quarta-feira (6), no bairro
Residencial Pirâmide, localizado na Raposa, cidade da
região metropolitana de São Luís.
De acordo com as informações do Batalhão Polícia
Militar Rodoviário (BPRV), um Ford Ecosport, de placas
NHF-0716, tentou desviar de outro veículo e a pista contrária, atingindo a vítima que estava realizando uma caminhada no local.
O carro bateu na calçada e também atingiu um estabelecimento comercial. O motorista do veículo fugiu do
local. A Delegacia da Raposa vai apurar o caso.

VARGEM GRANDE

Pedreiro pega choque
e cai de prédio

ALUÍSIO PEREIRA TRABALHAVA PERTO DA REDE ELÉTRICA

A SELEÇÃO SERÁ COMPOSTA POR ANÁLISE DO COEFICIENTE DE RENDIMENTO CONFORME HISTÓRICO ESCOLAR DE GRADUAÇÃO
Estão abertas as inscrições para estágio não-obrigatório de pós-graduação, a instituição oferece 200 vagas
para bacharéis em Direito que estão
regularmente matriculados em curso
de Pós-graduação, em nível de especialização, mestrado ou doutorado.
Caso seja aprovado, o estagiário
contratado receberá Bolsa Auxílio no
valor de R$ 1.800 e o Auxílio Transporte.
Ele ainda deverá cumprir carga horária semanal de 25 horas, de acordo
com os horários de expediente da unidade em que for lotado.

Processo simpliﬁcado

A seleção será composta por análise do coeﬁciente de rendimento conforme histórico escolar de graduação
em Direito, cumulado com julgamento de títulos, de caráter eliminatório e
classiﬁcatório.

Inscrições

As inscrições deverão ser realizadas
exclusivamente pela internet, através
de endereço eletrônico no período de
10 de dezembro a 11 de janeiro até as
23h.
As inscrições são gratuitas.

Distribuição de vagas
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Açailândia 9
Bacabal 9
Balsas 9
Caxias 20
Chapadinha 10
Imperatriz 25
Itapecuru Mirim 5
Maracaçumé 3
Pinheiro 10
Presidente Dutra 5
Rosário 5
Santa Inês 5
São Luís 82
Viana 3

Um homem identiﬁcado como Aluísio Pereira da Silva, morreu após receber uma descarga elétrica e cair de
um prédio que estava em construção. O acidente ocorreu no município de Vargem Grande, a 181 Km de São
Luís.
A vítima trabalhava no ramo de construção civil, e segundo informações, a morte foi decorrente de um acidente de trabalho. Aluísio estava trabalhando no segundo andar de um prédio, localizado na Rua Horácio Gonçalves, quando teve contato com uma parte da rede elétrica da instalação.
O trabalhador recebeu uma descarga de alta tensão e
acabou caindo do prédio. Pessoas que passavam pelo
local ainda tentaram socorrê-lo, mas Aluísio não resistiu
aos ferimentos e morreu antes de chegar no hospital.

Outro caso

Na tarde do dia 29 de outubro de 2020, um homem
identiﬁcado como o Gideon Dantas Ribeiro, morreu
após subir em um poste de energia e levar uma descarga
elétrica em uma fazenda no povoado de Mundo Novo,
em Amarante do Maranhão.
De acordo com moradores, a vítima subiu no poste
para trocar uma lâmpada, mas acabou recebendo uma
descarga elétrica e ﬁcou pendurado.
Ele foi socorrido e levado para o hospital municipal
da cidade, mas chegou ao local sem vida. O homem fazia
parte de uma banda de baile conhecida como Som da
Terra.
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COM ARMA DE FOGO

PRÉ-COPA DO NORDESTE

Moto terá reforços
para o jogo decisivo

Ex-Sampaio e Fla
é preso em Timon

O representante maranhense terá pelo menos 18 dias para regularizar os profissionais
que estão treinando e não tiveram suas inscrições confirmadas no BID da CBF
NERES PINTO

O

empate (sem gols) diante do
CSA, na noite da última terça-feira, no Estádio Nhozinho Santos, pela Pré-Copa
do Nordeste, não chegou a ser considerado um resultado ruim por dirigentes, torcedores e comissão técnica
do Moto Club. Agora, o representante
maranhense terá pelo menos 18 dias
para regularizar os proﬁssionais que
estão treinando e não tiveram suas
inscrições conﬁrmadas no BID da
Confederação Brasileira de Futebol
(CBF) além de outros atletas que estavam machucados e não ﬁguraram no
banco de reservas. O clube está tratando da vinda de outros reforços para posições mais carentes nos três setores, defesa, meio e ataque.
Em caso de haver um outro empate, por ocasião da segunda partida
que está marcada para às 21h30 do dia
26, em Maceió, o vencedor será conhecido por meio de cobranças livres
direto da marca penal.
As negociações para vinda dos reforços estão sendo feitas pelo técnico
Marcinho Guerreiro, que também foi
o responsável pela indicação da maioria dos atletas que se juntaram ao grupo que esteve em ação no Municipal.
Os nomes dos próximos contratados
ainda não foram divulgados.
A diretoria rubro-negra entende
que com mais três peças de boa qualidade técnica será possível encarar o
CSA e conseguir a classiﬁcação para a
fase de grupos. O investimento poderá ter bom retorno ﬁnanceiro, devido

JONAS SAIU DO SAMPAIO CORRÊA PARA O FLAMENGO EM 2015

MOTO E CSA VOLTA A SE ENFRENTAR NO DIA 26 DE JANEIRO, NO ESTADO DE ALAGOAS
aos valores das cotas estabelecidas.
O Papão já começa a se preparar
para o jogo decisivo. Com pouco tempo que teve para treinar e desfalcado
de alguns titulares diante do CSA,
mesmo assim, o time não decepcionou. Esta foi a opinião geral.
“Foi um jogo muito difícil porque
tivemos pouco tempo de trabalho,
menos de oito dias. Parece até brincadeira estar falando isso, mas a equipe
está de parabéns, pois enfrentamos
um grande adversário, que joga na Série B do Brasileiro”, analisou o experiente meia Cleitinho.
Quem diﬁcilmente permanecerá
na equipe é o apoiador Abu, que ape-

sar de ter sido noticiado como titular
do jogo com os alagoanos, não foi escalado pois tem propostas de um outro clube local para disputar a Série A
do Campeonato Maranhense. A Copa
do Nordeste será composta por nove
estados da região, porém a seleção
dos participantes é diferente. O torneio terá a participação de 20 equipes,
sendo 12 classiﬁcadas diretamente
para fase de grupos e oito nesta fase
preliminar em mata-mata, que dará
quatro vagas na fase de grupos. Os valores da fase principal foram divididos
em quatro categorias (a partir do Ranking da CBF): 1) R$ 2,2 milhões; 2) R$
1,7 mi; 3) R$ 1,5 mi; 4) R$ 775 mil.

De uma carreira meteória a uma prisão relâmpago. O
volante Jonas, ex-Flamengo e Sampaio Corrêa, foi preso
pela Polícia Militar em Maranhão (PMMA), por porte
ilegal de arma de fogo.
Ele foi abordado por PMs em uma barreira na MA040, na cidade de Timon, nos últimos dias de dezembro
de 2020, mas o caso só foi revelado nesta semana.
De acordo com o boletim de ocorrência, Jonas estava
em uma caminhonete Toyota Hillux e no momento em
que foi parado pela PM. Durante a vistoria, os policiais
encontratram uma pistola de calibre 380.
O jogador recebeu voz de prisão e foi encaminhado
para a Central de Flagrantes de Timon, cidade que faz
fronteira com Teresina, capital piauiense. Jonas é natural do Piauí e mora em Teresina. De acordo com as autoridades locais, o atleta não resistiu à prisão e foi liberado
após pagar ﬁança.
Jonas está sem clube desde a saída dos Emirados Árabes, onde atuou pelo Al-Ittihad FC. Na última na última
janela de transferências, o jogador foi especulado para
retornar ao Fla, e também recebeu sondagens do Botafogo-RJ.
No Rubro-Negro, chegou em 2015, foi emprestado
para outros clubes como Ponte Preta e Coritiba e retornou ao Fla em 2018.
O atleta foi revelado pelo Comercial-PI e teve ascenção no Sampaio Corrêa em 2014, sendo negociado com
o Flamengo a pedido de Wanderlei Luxemburgo.

SÉRIE B

CAMPEONATO MARANHENSE 2021

Chances do Tricolor são remotas

Protocolo para volta do público

LUCAS ALMEIDA

DANIEL AMORIM

SAMPAIO CORRÊA CHEGOU A SER VICE-LÍDER DO CAMPEONATO BRASILEIRO DA SÉRIE B
Concluída mais uma rodada da Série B
do Campeonato Brasileiro, as chances do
Sampaio Corrêa voltar ao G4 ﬁcaram bem
mais escassas. Ao analisarem as chances
do time ainda esboçar uma reação, os sites
especializados aﬁrmam que o representante do Maranhão, que já foi vice-líder,
são de apenas 3,9%.
Faltando seis rodadas para o ﬁm da Série
B do Campeonato Brasileiro, a luta por
uma das quatro vagas de acesso à Série A
segue acirrada na parte de cima da tabela.
Com América-MG e Chapecoense brigando pelo título, os resultados da 32ª rodada
deixaram Cuiabá e Juventude numa grande briga no G-4. O CSA corre por fora, distanciado do quarto colocado por apenas 1
ponto. A classiﬁcação ﬁcou assim: 1º América-MG e Chapecoense 63; 3º Cuiabá 54;
4º Juventude 52; 5º CSA 51; 6º Guarani-SP
48; 7º Ponte Preta 47; 8º Sampaio Corrêa 45.
O Avaí tem 44 pontos e, se vencer o BrasilRS, amanhã, pode ultrapassar o Tricolor.
O Sampaio completa 32 dias sem saber o
que é uma vitória. Foram seis jogos, cinco

derrotas e apenas um empate. A última vez
que a equipe venceu foi diante do CRB, por
3 a 0, no Castelão, em 5 de dezembro de
2020.
Na sequência, apenas decepção. O artilheiro Caio Dantas, que tem 17 gols e vê Léo
Ceará, do Vitória-BA se aproximar com 13,
não marca desde o dia 8 de dezembro,
quando o Tricolor perdeu para o AméricaMG, em Belo Horizonte, por 2 a 1.
Contra o Cruzeiro, amanhã, o atacante
Pimentinha, que foi punido com o cartão
vermelho em Maceió, mais uma vez ﬁcará
ausente. Em compensação, Diego Tavares
e Eloir ﬁcam à disposição do técnico Léo
Condé.
Se forem conﬁrmadas as ofensas que teriam sido feitas por Pimentinha ao árbitro
Wagner Reway, da Paraíba, o atleta pode
ser enquadrado no artigo 243-F do Código
Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD),
que diz respeito a “ofender alguém em sua
honra”. A pena varia de quatro a seis jogos
de suspensão e ainda prevê multa de R$
100 a R$ 100 mil. (N.P)

Com a participação de oito clubes, o
Campeonato Maranhense 2021 tem início
previsto para o dia 14 de fevereiro, com a
realização de três partidas. As equipes já
estão se planejando nos bastidores visando à disputa, que dará quatro vagas nacionais para a temporada seguinte. Uma das
maiores expectativas dos clubes gira em
torno da volta do torcedor aos estádios,
haja vista que a venda de ingressos gera
receita.
Em entrevista para uma rádio da capital maranhense, o presidente da Federação Maranhense de Futebol (FMF), Antônio Américo, voltou a falar sobre um protocolo com medidas que permitam a liberação de público. No entanto, o dirigente
frisou que isso depende das autoridades
de saúde e, principalmente, do início da
vacinação contra o coronavírus. “Esperamos que essa vacinação chegue logo para
que a população possa voltar ao normal.
Já entregamos o protocolo para o Governo
do Estado e agora vamos entregar para o
novo titular da Semdel (Secretaria de Desportos e Lazer de São Luís). O nosso protocolo prevê um público de 30% a 50%,
dependendo da capacidade dos estádios.

Mas isso depende de a pandemia dar um
pouco mais de espaço, para que a gente
possa retornar ao normal no futebol”, disse Américo.
Por conta da pandemia, o Maranhense
de 2020 foi suspenso em março e só retornou em agosto, com todos os jogos sendo
realizados sem a presença de público. Na
época, a FMF elaborou um protocolo e
encaminhou para o poder público, no
sentido de liberar a entrada dos torcedores nas decisões da competição. No entanto, o Governo do Maranhão alegou que
não havia tempo hábil para discussão do
tema e vetou a liberação.
O documento encaminhado pela Federação Maranhense de Futebol (FMF) para
o Governo do Estado previa a presença do
público limitada a 30% da capacidade dos
estádios, espaçamento entre as cadeiras,
utilização obrigatória de máscara e disponibilização de álcool em gel. Além disso,
não havia previsão da venda de ingressos
em dias de jogos, para evitar grandes aglomerações no entorno dos estádios.
A primeira rodada do Estadual 2021 terá três jogos no dia 14 de fevereiro: Timon
x Sampaio, Juventude x Iape e Pinheiro x
São José. No dia seguinte, Moto Club e Imperatriz jogarão em São Luís.
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FOFOCA?

ANIMAÇÃO

Curta brasileiro pode
concorrer ao Oscar

Kardashian e West
terminam casamento

"Umbrella", produção brasileira dirigida pelo casal Helena Hilário e Mário Pece, foi
selecionado por 54 festivais internacionais e ficará disponível no Brasil a partir de hoje

U

ma sombrinha amarela é
capaz de muita coisa. É o
que mostra o curta-metragem de animação Umbrella, produção brasileira dirigida pelo
casal Helena Hilario e Mario Pece, que
estreia nesta quinta-feira (7/1) no
YouTube. O ﬁlme já alcançou resultados impressionantes, ainda mais em
se tratando de uma produção de diretores estreantes.
Desde novembro de 2019, Umbrella participou de 54 festivais em diversos países (nenhum deles no Brasil).
Dezenove desses eventos para os
quais foi selecionado, como os festivais de Tribeca, de Chicago e de
Calgary, qualiﬁcam os curtas participantes para concorrer ao Oscar. Em
decorrência da pandemia, a Academia de Artes e Ciências Cinematográﬁcas de Hollywood adiou a 93ª edição
do prêmio para 25 de abril. Somente
um mês antes, Helena e Mário saberão se Umbrella foi selecionado. “O
que podemos fazer neste período é
tentar chamar a atenção dos membros da Academia, já que não sabemos quem vota na categoria. Mas,
chegando lá ou não, estamos felizes,
pois o Brasil, até então, foi indicado
em 2016 pelo longa de animação O
menino e o mundo, do Alê Abreu. E teve as indicações do Carlos Saldanha,
que é brasileiro, mas suas produções
não são (Saldanha dirigiu o longa O
touro Ferdinando e o curta A aventura
perdida de Scrat, indicados em 2018 e
2004, respectivamente)”, diz Helena.

KIM E KAYNE ESTÃO JUNTOS DESDE 2014 E TEM QUATRO FILHOS

O FILME DE HELENA HILÁRIO E MÁRIO PECE TEM OITO MINUTOS DE DURAÇÃO
Memórias
Umbrella é um ﬁlme de oito minutos com uma mensagem simples, direta e universal. Joseph é um menino
que vive em um orfanato e sonha em
ter um guarda-chuva amarelo. A visita
de uma garota que vai fazer doações
no local abre o baú de memórias de
Joseph. Não há diálogos, mas uma trilha sonora marcante (composta por
Gabriel Dib e executada por orquestra
de 30 instrumentos), que conduz a
narrativa a um ﬁnal positivo. Umbrella é o primeiro curta autoral da Stratostorm, estúdio com sede em São
Paulo (mas também com escritório
em Los Angeles), especializado em
animação 3D, CGI e até então voltado
para a produção publicitária.
A narrativa foi inspirada em uma
passagem vivida pela irmã de Helena.
A família da diretora e produtora é de
Palmas, no interior do Paraná. “Em
dezembro de 2011, minha irmã foi a
um abrigo em Palmas para doar brin-

quedos para o Natal. Ali ela encontrou
um menino de 4, 5 anos, que disse que
não queria brinquedo. Pediu um
guarda-chuva, e ela achou estranho,
pois estava um dia superbonito de sol.
Conversando com ele, o menino falou
que o dia em que o pai o deixou ali estava chovendo e que ele havia prometido que iria buscá-lo, mas nunca
mais voltou”, conta Helena.
Impactada pela história, ela começou a escrever com Mário um roteiro
já naquela época. “A ideia era reﬂetir
como, às vezes, a gente julga o outro
sem saber”, ela diz. Ao longo da última década, a dupla montou sua base
em São Paulo. “Um dos objetivos
quando abrimos a empresa foi viabilizar o Umbrella. Mas nunca tínhamos
feito animação com personagens. Foi
um desaﬁo técnico e complexo.” O
curta foi produzido de modo independente e com uma equipe jovem,
toda de brasileiros.

CINEMA

Liam Neeson se apaixona em novo thriller

A aparição de Kim Kardashian sem aliança num
evento de ﬁm de ano deu a pista. Segundo o site Page
Six, ela e o rapper Kanye West estão se separando, por
iniciativa dela. A socialite e empresária já teria até contratado uma experiente advogada para cuidar do caso.
Casados desde 2014, Kim e Kanye têm quatro ﬁlhos.
“Eles estão mantendo tudo discreto, mas estão prontos. Kim contratou Laura Wasser e eles estão em negociações”, aﬁma a matéria. A fonte do Page Six ainda ressalta que Kanye passou o réveillon numa fazenda a pedido
de Kim. “Kim fez Kanye ir para lá para que eles pudessem viver vidas separadas e, discretamente, resolver as
coisas para se divorciarem. Ela está pronta”, conta.
As constantes crises de bipolaridade de Kanye teriam
sido um fator determinante para a separação. A empresária teria se comprometido a ajudar no que for necessário no tratamento do marido, mas não vai deixar os
planos dela de lado. Segundo a fonte do site, ela quer se
tornar uma advogada e trabalhar na reforma do sistema
carcerário. “Enquanto isso, Kanye está falando sobre
concorrer à presidência e dizer outras coisas malucas.
Ela está farta disso”, compara.
Outra fonte, mais próxima de Kanye, diz que o rapper
concorda com o divórcio. Para ele, o principal problema
está no estilo de vida dos Kardashian, com muita ostentação e exagero. “Ele está completamente farto da família inteira… Ele não quer ter nada a ver com eles”, disse a
fonte, que ainda revelou que Kanye acha o reality show
Keeping up with The Kardashians “insuportável”.
Os rumores da separação do casal não vêm de hoje.
Em julho do ano passado, o rapper chegou a anunciar o
divórcio via Twitter, devido a um boato de que Kim estaria tendo um caso com o rapper Meek Mill. Uma lua de
mel em agosto teria acalmado os ânimos entre eles.

Grafitagem simboliza
o Quilombo Liberdade

IMAGEM DO GRAFITE NO BAIRRO DA LIBERDADE
MARIA ASSUNÇÃO ARRAES DE MORAES
Especial para O Imparcial
LIAM NEESON É UM LADRÃO QUE QUER ACERTAR SUAS CONTAS COM A JUSTIÇA, MAS ESBARRA EM POLICIAIS DESONESTOS
Charles Bronson de nossos tempos,
Liam Neeson volta aos ﬁlmes de ação
depois de Vingança a sangue-frio
(2019), longa que envolveu o astro em
polêmica racial. Recapitulando: em
entrevista ao jornal britânico The Independent, o ator irlandês, hoje com
68 anos, relembrou uma história
ocorrida com uma amiga sua, há mais
de 40 anos, quando ela foi estuprada
por um homem negro. Neeson contou
então que, durante uma semana, naquela época, ele foi para a rua munido
de uma barra de ferro e procurou confusão com homens negros, para satisfazer uma ‘necessidade de atacar’. A
reação de indignação à declaração racista do ator levou ao cancelamento
da première do ﬁlme em Nova York.
No Brasil, Vingança a sangue-frio, que
trata da história de um pai retaliando
traﬁcantes que haviam matado seu ﬁlho, teve seu lançamento adiado nos
cinemas em um mês. O ator aﬁrmou
não ser racista, salientou que o episódio ocorreu quando ele era muito jovem e o levou a procurar ajuda.
A carreira de Neeson seguiu e seu
novo thriller, Legado explosivo, com

estreia hoje nos cinemas, fez bonito
nas (emagrecidas) bilheterias do
mundo submetido à pandemia do novo coronavírus. Por duas semanas, o
longa ﬁgurou no primeiro lugar nas
salas norte-americanas. O título genérico adotado no Brasil não diz muita
coisa sobre a história, diferentemente
do original, Honest thief (Ladrão honesto). Ainda que pareça contraditório, o título entrega melhor a história,
escrita e dirigida por Mark Williams, o
criador da série Ozark.
O mote é tão absurdo que beira o risível. Um genial arrombador de bancos, conhecido como Ladrão-fantasma, roubou em quase uma década de
atuação uma dezena de agências bancárias de pequenas cidades dos EUA.
Amealhou US$ 9 milhões e ninguém
tem a menor ideia de quem ele seja. É
o autor do crime perfeito, pois não
deixa vítimas nem marcas. Pois o
amor será sua redenção.
Ex-fuzileiro, Tom Dolan (Neeson) é
um homem de alguma idade que chegou ao ponto da vida em que quer
prestar contas ao passado. Ao alugar
um escaninho na cidade de Boston,

apaixona-se quase imediatamente
pela funcionária do local, Annie Wilkins (Kate Walsh), mulher que também já passou por poucas e boas. Um
ano mais tarde, com o casal apaixonadíssimo, Dolan resolve se entregar.
Annie não tem a menor ideia sobre o
passado dele.
Tom liga insistentemente para o
FBI local e aﬁrma que é o Ladrão-fantasma. Desacreditado pelos agentes,
que já receberam vários trotes de pessoas se fazendo passar pelo tal criminoso, propõe uma troca. Devolverá
todo o dinheiro roubado – ele não gastou sequer um tostão daquele valor –
em troca de uma pena leve. Aﬁnal, tudo o que ele quer é reconstruir a vida
ao lado da namorada.
Essa lenga-lenga inverossímil é só
uma desculpa para uma dupla de
agentes corruptos do FBI entrar em
ação e começar uma caçada cheia de
tiros, explosões e perseguições de carro pelas ruas de Boston. E Neeson, assim como em todos os personagens
dos thrillers de ação desde Busca implacável (2008), vai fazer justiça com
as próprias mãos.

Agora quem chega ao bairro Liberdade em São Luís –
maior Quilombo Urbano da América Latina, é recepcionado pela graﬁtagem da artista Mônica Negonica, estampando com personas reais, o muro da quadra do
Instituto Iziane Castro. Para a graﬁteira, “a arte no muro
é um símbolo de pertencimento ao Quilombo e as personagens são meninas da comunidade, assistidas pelo
Instituto, portanto cada vez mais nos remetemos, conhecemos e tomamos posse da nossa origem, porque
eu também nasci na Liberdade”, declarou Mônica.

O graﬁte é uma das principais
formas de manifestação da arte
urbana.
Muito presente nas vias públicas, os desenhos são feitos à mão, e cobrem muros, fachadas e paredes pelas cidades. Atualmente, o graﬁte é uma das manifestações
culturais mais crescentes em São Luís.
Além do bairro Liberdade, as graﬁtagens de Mônica
podem ser vistas no Centro Histórico, Diamante, Anjo
da Guarda, Monte Castelo, UEMA, Vila Embratel, Ponte
Bandeira Tribuzi, Jardim América, João Paulo, Quilombo
das Rosas, Bequimão, Calhau, Paço do Lumiar e em outros estados, como São Paulo, Minas Gerais, Bahia e Distrito Federal.

