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05:45 H     0.45 M
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18:12 H      0.65 M

A filosofia ensina que dilema é o raciocínio que parte de premissas contraditórias e mutuamente ex-
cludentes, 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.

O dilema Dinista 

VOLTA  ÀS AULAS

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. 
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Federação prepara
protocolo para 

volta do público
 o presidente da Federação Ma-

ranhense de Futebol (FMF), Antô-
nio 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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COM OU  SEM FOLIA:  Cancelamento do feriado de carnaval gera polêmica
PÁGINA 3

EFEITO DA PANDEMIA
Pesquisa aponta que  
80% da população 
revelou ter ansiedade

PÁGINA 7

 A pesquisa apontou manifestação de   
sintomas, que se dividem entre os ata-
ques de pânico, as fobias, os transtornos 
obsessivos compulsivos, o estresse pós-
trauma e a ansiedade generalizada.

Curta brasileiro pode 
concorrer ao Oscar
"Umbrella", produção brasileira di-

rigida pelo casal Helena Hilário e Má-
rio Pece, foi selecionado por 54 festi-
vais internacionais e ficará disponível 
no Brasil a partir de hoje. PÁGINA 12

2021 terá Comércio “sem 
feriados” e aos domingos

Após um grande período de negociações, a Federação do Comér-
cio Bens, Serviços e Turismo do Estado do Maranhão (Fecomércio-

-MA) e o Sindicato dos Empregados no Comércio de São Luís assina-
ram a Convenção Coletiva de Trabalho (CCT), que define as regras 

para o comércio lojista ao longo de 2021.  PÁGINA 9

Bolsonaro  zera 
imposto  para

 importação de 
seringas e agulhas
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C U L T U R A

DIA DO LEITOR 
Conheça os 15 li-

vros mais vendidos 
da história

E S P O R T E

PÁGINA 7 

Prefeito Eduardo 
Braide oficializa 

Saulo Santos 
como secretário 

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

Atra so

Mor tes por co vid-19 dis pa ram

MUITO CARO

Bolsonaro suspende
compra de seringas

O
pre si den te Jair Bol so na ro
dis se nes ta quar ta-fei ra
(6/1) que o Mi nis té rio da
Saú de sus pen deu a com pra

de se rin gas a se rem uti li za das na va ci- 
na ção con tra a co vid-19 “até que os
pre ços vol tem à nor ma li da de”. De
acor do com o man da tá rio, co mo hou- 
ve in te res se da pas ta “em ad qui rir se- 
rin gas pa ra seu es to que re gu la dor, os
pre ços dis pa ra ram”.

“Es ta dos e mu ni cí pi os

têm es to ques de

se rin gas pa ra o iní cio

das va ci na ções, já que a

quan ti da de de va ci nas

num pri mei ro mo men to

não é gran de”, es cre veu

em su as re des so ci ais.

Na ver da de, no fim do ano, o pre- 
gão aber to pe lo Mi nis té rio da Saú de
pa ra com pra de se rin gas e agu lhas foi
um gran de fra cas so, pois pre ci sa va de
331 mi lhões de uni da des, mas te ve
ofer ta pa ra ape nas 7,9 mi lhões. Os fa- 
bri can tes in for ma ram que não hou ve
in te res sa dos por que o pre ço pa go pe- 
lo go ver no es tá mui to abai xo do mer- 
ca do.

Des de o iní cio do se gun do se mes- 

tre, fa bri can tes aler tam que o go ver no
pre ci sa ria ace le rar as ne go ci a ções pa- 
ra aqui si ção de se rin gas e agu lhas, sob
o ris co de o país não con se guir os pro- 
du tos. Ago ra, o Mi nis té rio da Saú de
re sol veu fa zer uma re qui si ção ad mi- 
nis tra ti va de es to ques ex ce den tes de
agu lhas e se rin gas de fa bri can tes bra- 
si lei ros pa ra se rem usa das na va ci na- 
ção con tra o no vo co ro na ví rus no
país. A ação en vol ve os fa bri can tes re- 
pre sen ta dos pe la As so ci a ção Bra si lei- 
ra da In dús tria de Ar ti gos e Equi pa- 
men tos Mé di cos e Odon to ló gi cos
(Abi mo). Se gun do a pas ta, is so ocor re
“en quan to não se con clui o pro ces so
li ci ta tó rio nor mal, que se rá re a li za do
o mais bre ve pos sí vel”.

Além dis so, o Go ver no Fe de ral res- 
trin giu a ex por ta ção de se rin gas e
agu lhas, con for me por ta ria pu bli ca da
no dia 31 de de zem bro de 2020 pe la
Se cre ta ria de Co mér cio Ex te ri or (Se- 
cex), ór gão do Mi nis té rio da Eco no- 
mia.

 Ago ra, a ex por ta ção de

uni da des exi ge uma

“li cen ça es pe ci al de

ex por ta ção de pro du tos

pa ra o com ba te à co vid-

19”.

O go ver no tam bém tem a in ten ção

de ze rar o im pos to so bre im por ta ção
de agu lhas e se rin gas, após pe di do da
pas ta da Saú de. De ci são ca be ao Co-
mi tê Exe cu ti vo de Ges tão da Câ ma ra
de Co mér cio Ex te ri or (Ca mex), que se
reu niu nes sa ter ça-fei ra (5) e de fi ni rá
a ques tão até as 13h des ta quar ta-fei- 
ra.

Em trans mis são ao vi vo, no úl ti mo
dia do ano pas sa do, o pre si den te tam- 
bém ha via cul pa do o pre ço dos pro- 
du tos pe lo fra cas so na aqui si ção. “Vo- 
cês sa bem pa ra quan to foi o pre ço da
se rin ga? Aqui é Bra sil. Sa bem co mo
es tá a pro du ção dis so? Co mo o mer-
ca do re a giu quan do sou be ram que
vão com prar 100 mi lhões ou mais de
se rin gas?”, ques ti o nou.

 
O Bra sil es tá atra sa do quan do se fa- 

la no iní cio da va ci na ção con tra a co- 
vid-19. Pe lo me nos 44 paí ses já co me-
ça ram a va ci nar, sen do que na Amé ri- 
ca do Sul, dois paí ses já ini ci a ram pro-
ces so: Ar gen ti na e Chi le. Até ho je,
ape sar de um pla no de imu ni za ção,
apre sen ta do em de zem bro do ano
pas sa do, não há da ta pa ra co me çar a
va ci nar a po pu la ção. Tam bém não
exis te, até o mo men to, pe di do de re- 
gis tro na Agên cia Na ci o nal de Vi gi lân- 
cia Sa ni tá ria.

Pe las re des so ci ais, nes ta quar ta-
fei ra, o pre si den te ten ta mi ni mi zar
ques tão, ale gan do que a co ber tu ra va-
ci nal ain da é pe que na nos ou tros paí-
ses — o que é nor mal, vis to que o pro- 
ces so es tá no iní cio. “Daí a fa lá cia da
mí dia, co mo se es ti ves sem va ci nan do
to da a po pu la ção”, es cre veu.

SAÚDE

ABI pede impeachment de Pazuello

PARA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE IMPRENSA, MINISTRO DEMONSTROU INEFICIÊNCIA

A As so ci a ção Bra si lei ra de Im pren- 
sa (ABI) pro to co lou, nes ta quar ta-fei- 
ra (6/1), um pe di do de im pe a ch ment
na Câ ma ra dos De pu ta dos con tra o
mi nis tro da Saú de, Edu ar do Pa zu el lo.
Se gun do o tex to do do cu men to, o ge- 
ne ral “dá re pe ti das de mons tra ções de
in com pe tên cia, ine fi ci ên cia e in ca pa- 
ci da de pa ra de sem pe nhar as ta re fas
de seu car go”. O pe di do de im pe a ch- 
ment é as si na do pe lo pre si den te da
en ti da de, Pau lo Je ro ni mo, e ale ga ain- 
da que Pa zu el lo “não só não pro vi den- 
ci ou as im pres cin dí veis va ci nas, co- 
mo ne gli gen ci ou até mes mo a aqui si- 
ção de sim ples se rin gas pa ra apli cá-
las”. Pa ra a ABI, além de des cum prir
as re co men da ções das au to ri da des
bra si lei ras e in ter na ci o nais, “o mi nis- 
tro vi o la o de ver de efi ci ên cia dis pos to
no ar ti go 37 da Cons ti tui ção, aten tan- 
do con tra o di rei to so ci al à Saú de”.

O do cu men to da ABI é res pal da do
na Lei 1.079 de 1950. O tex to, apro va- 
do pe lo Con gres so há 70 anos, de fi ne
os cri mes de res pon sa bi li da de e ad- 
mi te que são pas sí veis da pe na de per- 
da do car go não só o pre si den te da Re- 

pú bli ca, mas tam bém os mi nis tros de
Es ta do. O pe di do ago ra pre ci sa ser ad- 
mi ti do pe lo pre si den te da Câ ma ra dos
De pu ta dos. Edu ar do Pa zu el lo as su- 
miu o car go de mi nis tro da Saú de em
16 de se tem bro de 2020. An tes dis so,
ele ha via pas sa do qua tro me ses co mo
in te ri no após a saí da de Nel son Tei ch
do go ver no. Na épo ca, o pre si den te
Jair Bol so na ro de cla rou que o ge ne ral
pas sa ria “um bom tem po” na ca dei ra
de mi nis tro, mi ni mi zou o fa to de Pa- 
zu el lo não ter for ma ção na área da
saú de e pro me teu que o ge ne ral te ria
o au xí lio de uma “equi pe boa” de mé- 
di cos.

Se gun do o úl ti mo bo le tim di vul ga- 
do pe lo Mi nis té rio da Saú de, na ter ça-
fei ra (5/1), o Bra sil re gis trou 197.777
mor tes de vi do ao no vo co ro na ví rus
des de o co me ço da pan de mia. On- 
tem, pe la pri mei ra vez em 2021, o país
re gis trou mais de mil mor tes cau sa- 
das pe la co vid-19 em um in ter va lo de
24 ho ras.

On tem, o ge ne ral se en con trou

com o pre si den te Jair Bol so na ro em
uma reu nião de úl ti ma ho ra no pré dio
do Mi nis té rio da Saú de. O en con tro
não es ta va na agen da ofi ci al do pre si- 
den te e du rou cer ca de uma ho ra.
Tam bém par ti ci pa ram do en con tro os
mi nis tros das Re la ções Ex te ri o res, Er- 
nes to Araú jo, das Co mu ni ca ções, Fá- 
bio Fa ri as e o Ad vo ga do Ge ral da
União, Jo sé Le vi. Ho je, o che fe do Exe- 
cu ti vo dis se que se rin gas não se ri am
com pra das por que va lor es ta ria mui-
to ele va do e a pas ta aguar da ria a di mi- 
nui ção dos va lo res.

Se gun do a pas ta in for mou, Pa zu el-
lo “fez uma atu a li za ção dos ce ná ri os
de ta lha dos a res pei to do Pla no Na ci o- 
nal de Ope ra ci o na li za ção da Va ci na- 
ção con tra a co vid-19, in cluin do in- 
for ma ções so bre aqui si ção de se rin-
gas, agu lhas e va ci nas”.

“Foi apre sen ta do ao Pre si den te o
sta tus das tra ta ti vas com os di ver sos
la bo ra tó ri os pro du to res de va ci na. O
che fe do Exe cu ti vo foi in for ma do so- 
bre a im por ta ção de 2 mi lhões de do- 
ses de va ci na da As tra Ze ne ca oriun- 
das da Ín dia”, di vul gou a pas ta.

Im po pu lar

Ou tros

MÍ NI MO EXI GI DO

Pre vi dên cia não
avan ça nos Es ta dos

Uma das prin ci pais pau tas nas as sem blei as le gis la ti- 
vas há um ano, a re for ma da Pre vi dên cia dos ser vi do res
es ta du ais foi ofus ca da pe la pan de mia do no vo co ro na- 
ví rus e per deu for ça ao lon go de 2020. No ve Es ta dos e o
Dis tri to Fe de ral não avan ça ram além do mí ni mo exi gi- 
do pe la União pa ra con ti nu ar a re ce ber re pas ses vo lun- 
tá ri os. Os go ver nos ale gam des com pas so en tre a pau ta e
a si tu a ção econô mi ca, já que ti ve ram que man ter co mo
pri o ri da de as me di das de con tro le da cri se sa ni tá ria. Em
Ro rai ma, a As sem bleia não vo tou qual quer mu dan ça no
re gi me pre vi den ciá rio em 2020 e cor re ris co de dei xar de
re ce ber ver ba da União. Ama pá, Ama zo nas, Dis tri to Fe- 
de ral, Ma ra nhão, Per nam bu co, Rio de Ja nei ro, Rondô- 
nia, San ta Ca ta ri na e To can tins se res trin gi ram a mu- 
dan ças nas re gras de con tri bui ção. A re for ma da Pre vi- 
dên cia fe de ral de ter mi na que os ser vi do res de vem pa- 
gar uma alí quo ta de 14%, ou va riá vel de acor do com a
fai xa sa la ri al, en tre 7,5% e 22%. Em al guns Es ta dos, co- 
mo o Rio, leis pré vi as já es ta be le ci am o mí ni mo de 14%
na alí quo ta, en tão não foi ne ces sá ria al te ra ção no re gi- 
me. O sub se cre tá rio de Re gi mes Pró pri os de Pre vi dên cia
So ci al, Al lex Al bert Ro dri gues, cha ma aten ção pa ra a “ja- 
ne la de opor tu ni da des” que se abre em 2021 pa ra a
apro va ção des se ti po de re for ma. “É uma si tu a ção ‘pre- 
ci fi ca da’. Já se sa be que vai ha ver, que ela é ine vi tá vel, e
que se o Es ta do de uma pes soa não fez, o vi zi nho já con- 
cluiu ou es tá qua se”, dis se. O sal do de 2020, en tre tan to,
foi mais po si ti vo do que ne ga ti vo, do pon to de vis ta da
se cre ta ria, con si de ran do o ano atí pi co. “A pan de mia pe- 
gou a to dos de sur pre sa: ci da dãos, en tes fe de ra ti vos, ór- 
gãos. Mas mes mo em um ano tão com ple xo, a re for ma
se guiu na mai o ria dos Es ta dos e 17 de les con cluí ram por
com ple to”, afir ma. Es sa é a jus ti fi ca ti va do go ver no do
Ama zo nas, um dos pri mei ros a apro var a ele va ção da
alí quo ta, de 11% pa ra 14%, em de zem bro de 2019. Uma
re for ma mais ro bus ta, po rém, não foi pro pos ta. O Ama- 
zon prev diz em no ta que a pan de mia te ve “im pac to di- 
re to” no fun do pre vi den ciá rio. Além dis so, a en ti da de
afir ma que, após re a li zar um es tu do, não viu ne ces si da- 
de de mu dar a ida de mí ni ma pa ra apo sen ta do ria.

A di fi cul da de em avan çar es tá li ga da tam bém à im po- 
pu la ri da de da pau ta. No Ama pá, a PEC que pro pu nha
mu dan ças no tem po de con tri bui ção foi apre sen ta da à
As sem bleia pe lo go ver no de Wal dez Góes (PDT) em
agos to, mas foi re ce bi da com pro tes tos por ser vi do res. A
ma té ria foi re ti ra da da pau ta. A Ca sa, po rém, apro vou lei
com ple men tar no fi nal de se tem bro que al te ra va o re gi- 
me de con tri bui ção. Pro cu ra do, o go ver no não res pon- 
deu. Pa ra o sub se cre tá rio de Re gi mes Pró pri os de Pre vi- 
dên cia So ci al, Al lex Al bert Ro dri gues, o cus to é al to por
me xer com di rei tos de uma ca te go ria im por tan te, e his- 
to ri ca men te bem or ga ni za da e for ta le ci da, que é a do
fun ci o na lis mo. “Fa la mos sem pre do pon to de vis ta fis- 
cal, das fi nan ças pú bli cas, que a emen da tra ta da ne ces- 
si da de de o en te fe de ra ti vo in ves tir os re cur sos e, ao
mes mo tem po, que os ser vi do res te nham tam bém um
tra ta men to mais pró xi mo da ini ci a ti va pri va da.” Rio e
San ta Ca ta ri na ain da ti ve ram uma di fi cul da de a mais,
que fo ram as cri ses po lí ti cas que re sul ta ram no afas ta- 
men to dos res pec ti vos go ver na do res. A Ri o pre vi dên cia
e o go ver no pre ten dem co me çar es tu dos pa ra uma no va
pro pos ta de re for ma. A ex pec ta ti va é apre sen tar um es- 
tu do até mar ço. Em San ta Ca ta ri na, o go ver na dor Car los
Moi sés (PSL) fi cou afas ta do do car go en tre ou tu bro e
no vem bro de 2020, mas foi ab sol vi do do pro ces so de
im pe a ch ment e vol tou ao car go. No Es ta do, a alí quo ta
de 14% já ha via si do es ta be le ci da em 2015. Em no ta, o
go ver no afir ma que vai cri ar um gru po de tra ba lho pa ra
re to mar a dis cus são, “de for ma a cum prir o seu ob je ti vo
de tra zer mais equi lí brio pa ra a Pre vi dên cia es ta du al no
lon go pra zo”.

Per nam bu co é um dos Es ta dos que apro va ram al gu- 
ma al te ra ção no sis te ma pre vi den ciá rio em 2019, mas
no Es ta do o res tan te da re for ma não avan çou. A se cre ta- 
ria de Ad mi nis tra ção diz que es tá cri an do um gru po pa- 
ra pro mo ver es tu dos re la ti vos à Pre vi dên cia com re pre- 
sen tan tes do go ver no e dos ser vi do res. “A po lí ti ca de
ges tão de pes so as pra ti ca da no Es ta do de Per nam bu co
pre vê o pla ne ja men to pre vi den ciá rio sus ten tá vel, com
fo co na se gu ran ça ju rí di ca e com even tu ais ajus tes que
as se gu rem aos ser vi do res o di rei to à apo sen ta do ria.” No
Ma ra nhão, o tex to que pre via a mu dan ça de alí quo ta foi
apro va do em no vem bro de 2019, pou cos di as de pois da
re for ma fe de ral. Por lá, a ta xa pas sou a va ri ar en tre 7,5%
e 22%, de acor do com o sa lá rio do ser vi dor. Pro cu ra do, o
go ver no não res pon deu se pre ten de avan çar com as
mu dan ças em 2021. No Dis tri to Fe de ral, a lei com ple- 
men tar que al te ra a alí quo ta de con tri bui ção dos ser vi- 
do res dis tri tais foi apro va da em ju nho. Em no ta, o Iprev-
DF, ins ti tu to pre vi den ciá rio do Es ta do, diz que a lei bus- 
cou “as se gu rar saú de fi nan cei ra ne ces sá ria pa ra o pa ga- 
men to em dia de apo sen ta dos e pen si o nis tas”. No To- 
can tins, uma Me di da Pro vi só ria de ju lho es ta be le cia a
no va alí quo ta de 14% a tem po do pri mei ro pra zo do Mi- 
nis té rio da Eco no mia se es go tar. A lei com ple men tar foi
apro va da em 16 de de zem bro. O Ige prev-TO diz que a
alí quo ta já vi nha sen do apli ca da des de no vem bro pa ra
30 mil ser vi do res ati vos ci vis e 14 mil be ne fi ciá ri os ina ti- 
vos e pen si o nis tas que re ce bem pro ven tos com va lor
aci ma do te to. Além de apro var a no va alí quo ta em ou tu- 
bro de 2020, o go ver no de Rondô nia pro mo veu mu dan- 
ças tam bém nas de sig na ções do ins ti tu to de Pre vi dên- 
cia (Ipe ron), que dei xou de ser o res pon sá vel por pa gar
sa lá rio-ma ter ni da de e afas ta men to por in ca pa ci da de
tem po rá ria. 

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

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

Má qui na de Des cas car’Alho
não saiu

POLÊMICA

Feriado de carnaval
será decidido dia 25

A
pós a re per cus são ne ga ti va de
que o car na val no Ma ra nhão
não se rá fe ri a do, o Go ver no
do Ma ra nhão usou as re des

so ci ais pa ra es cla re cer à po pu la ção
so bre co mo se rá a da ta no es ta do. Na
pos ta gem, o Go ver no do Ma ra nhão
afir mou que a de ci são so bre a ma nu- 
ten ção ou não do fe ri a do de car na val
es tá sen do ana li sa da e só se rá anun ci- 
a da no pró xi mo dia 25 de ja nei ro. “Por
cau sa da pan de mia do co ro na ví rus, a
ma nu ten ção ou não do fe ri a do de
Car na val des te ano no Ma ra nhão es tá
sen do ana li sa da e vai ser de ci di da até
o dia 25 de ja nei ro. As pre fei tu ras e os
es pe ci a lis tas es tão sen do con sul ta- 
dos, con for me in for ma o ar ti go 5º do
De cre to nº 36.417, de 18 de de zem bro
de 2020. As sim que hou ver uma de fi- 
ni ção, ela se rá am pla men te di vul ga- 
da. Co mo não se tra ta de um fe ri a do
ofi ci al, o Go ver no do Ma ra nhão tem a
atri bui ção de de cre tar ou não pon to
fa cul ta ti vo”, diz a pos ta gem do Go ver- 
no do Ma ra nhão.

Sob o pon to de vis ta le gal se ria im- 
pos sí vel ao go ver na dor Flá vio Di no ou
Car los Bran dão que es tá no exer cí cio
da fun ção, de cre tar fe ri a dos. Co mo
che fe do Po der Exe cu ti vo Es ta du al,
ca be a ele, ape nas a de fi ni ção dos
pon tos fa cul ta ti vos anu ais do Ma ra- 
nhão. Ou se ja: as da tas em que os ór- 
gãos es ta du ais es tão dis pen sa dos de
fun ci o na men to.

De acor do com o úl ti mo de cre to do
Go ver na dor do Es ta do do Ma ra nhão,
de cre ta do em 18 de de zem bro de 2020

fi ca es ta be le ci do o ca len dá rio de fe ri- 
a dos e de pon tos fa cul ta ti vos a ser ob- 
ser va do pe los ór gãos e en ti da des da
Ad mi nis tra ção Pú bli ca Es ta du al, in- 
cluin do as Au tar qui as e Fun da ções
Pú bli cas, no exer cí cio de 2021, as se- 
guin tes da tas: 1º de ja nei ro, sex ta-fei- 
ra, Con fra ter ni za ção Uni ver sal, fe ri a- 
do na ci o nal; 1º de abril, quin ta-fei ra
San ta, pon to fa cul ta ti vo; 02 de abril,
sex ta-fei ra da Pai xão, fe ri a do na ci o- 
nal; 21 de abril, quar ta-fei ra, Ti ra den- 
tes, fe ri a do na ci o nal; 1º de maio, sá- 
ba do, Dia do Tra ba lho, fe ri a do na ci o- 
nal; 03 de ju nho, quin ta-fei ra, Cor pus
Ch ris ti, pon to fa cul ta ti vo; 28 de ju lho,
quar ta-fei ra, Dia da Ade são do Ma ra- 
nhão à In de pen dên cia do Bra sil, Fe ri- 
a do Es ta du al; 6 de se tem bro, se gun- 
da-fei ra, pon to fa cul ta ti vo; 7 de se- 
tem bro, ter ça-fei ra, In de pen dên cia
do Bra sil, fe ri a do na ci o nal; 12 de ou- 
tu bro, se gun da-fei ra, Nos sa Se nho ra
Apa re ci da, fe ri a do na ci o nal; 28 de ou- 
tu bro, do min go, Co me mo ra ção alu si- 
va ao Dia do Ser vi dor Pú bli co; 2 de no- 
vem bro, ter ça-fei ra, Fi na dos, fe ri a do
na ci o nal; 15 de no vem bro, se gun da-
fei ra, Pro cla ma ção da Re pú bli ca, fe ri- 
a do na ci o nal; 25 de de zem bro, sá ba- 
do, Na tal, fe ri a do na ci o nal.

Ain da de acor do com o Ar ti go 2º do
do cu men to, os di ri gen tes das fun da- 
ções de di rei to pri va do man ti das pe lo
Es ta do do Ma ra nhão, das so ci e da des
de eco no mia mis ta e de su as sub si diá- 
ri as po de rão ado tar o ca len dá rio re fe- 
ri do no ar ti go an te ri or, me di an te
com pen sa ção nos di as de pon to fa- 
cul ta ti vo, ob ser va da a le gis la ção vi- 
gen te, des de que se jam man ti dos os
ser vi ços es sen ci ais, es pe ci al men te

aque les que, por for ça de nor mas pró- 
pri as, não po dem so frer so lu ção de
con ti nui da de.

Os fe ri a dos de cla ra dos em Lei Mu-
ni ci pal, de que tra ta a Lei Fe de ral nº
9.093, de 12 de se tem bro de 1995, se- 
rão ob ser va dos pe los ór gãos da Ad mi- 
nis tra ção Pú bli ca Es ta du al Di re ta, Au- 
tár qui ca e Fun da ci o nal nas res pec ti- 
vas lo ca li da des. E que ca be rá aos di ri-
gen tes dos ór gãos e en ti da des a pre- 
ser va ção e o fun ci o na men to dos ser- 
vi ços es sen ci ais afe tos às res pec ti vas
áre as de com pe tên cia. Com re la ção às
da tas re la ti vas ao car na val de 2021 se- 
rão ana li sa das até o dia 25 de ja nei ro,
me di an te con sul tas às Pre fei tu ras, e
con si de ran do as con di ções sa ni tá ri as
re la ti vas à pan de mia do co ro na ví rus.

MP deve coibir festas carnavalescas

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 Mi nis té rio Pú bli co do Ma ra nhão
de ve rá apli car o mes mo en ten di men- 
to que te ve du ran te as fes tas de fi nal
de ano du ran te o pe río do que an te ce- 
de o car na val em São Luís. Com in tui- 
to de di mi nuir o con tá gio do co vid-19,
o MP em São Luís e tam bém do in te ri- 
or do es ta do de ve rá, nos pró xi mos di- 
as, in gres sar com ações di re ci o na das
aos pro du to res de even tos e pro pri e- 
tá ri os de ca sa de shows, a re co men da- 
ção de can ce la men to de tais even tos.

Se gun do no ta di vul ga da pe lo MP, o
ór gão afir ma que tem o pa pel de de fe- 
sa da so ci e da de e do bem-es tar da po- 
pu la ção, atu an do nos li mi tes das su as
atri bui ções, e res sal ta a im por tân cia

do res pei to às me di das sa ni tá ri as pa ra
evi tar a pro li fe ra ção do no vo co ro na- 
ví rus, co mo o uso obri ga tó rio de más- 
ca ras e o dis tan ci a men to so ci al. Va le
res sal tar que o go ver no não con fir- 
mou em seu ca len dá rio ofi ci al de fe ri- 
a dos, as da tas de Car na val des te ano,
ou se ja, não te rá ne nhu ma pro gra ma- 
ção ofi ci al de even tos por par te do
Go ver no do Ma ra nhão, an tes e du ran- 
te o pe río do car na va les co.

Tam bém por con ta da pan de mia
do no vo co ro na ví rus, a Má qui na de
Des cas car’Alho que dá o gri to de pré-

car na val na ilha sem pre no dia 1º de
ja nei ro não saiu com sua ba tu ca da,
sua ir re ve rên cia com mui ta mú si ca,
mui to sam ba e car na val pe las ru as do
bair ro Ma dre Deus e ad ja cen tes.

A di re to ria do gru po de ci diu, em
res pei to, e cum prin do as re gras sa ni- 
tá ri as de man da das pe las au to ri da des
de saú de, pa ra aju dar no com ba te à
dis se mi na ção da co vid-19, que não
ha ve ria cor te jo car na va les co co mo
tem acon te ci do inin ter rup ta men te
nos úl ti mos 34 anos, ou se ja, a Má qui- 
na não saiu. As sim co mo o gru po ou- 
tras brin ca dei ras po dem dei xar de se
apre sen tar na ilha, por con ta da pan- 
de mia.
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Bra sil que bra do (1)

Bra sil que bra do (2)

Os mé di cos

“Foi tu do jo ga da en sai a da de Toff o li e
Fux”

Três va cas

To gas em agi to

O di le ma Di nis ta
A fi lo so fia en si na que di le ma é o ra ci o cí nio que par te de pre- 

mis sas con tra di tó ri as e mu tu a men te ex clu den tes, mas que pa ra- 
do xal men te ter mi nam por fun da men tar uma mes ma con clu são.
De acor do com su as úl ti mas fa las e mo vi men tos po lí ti cos, o go- 
ver na dor Flá vio Di no vi ve em 2021 um di le ma que, ine xo ra vel- 
men te te rá des fe cho an tes das elei ções de 2022. Por tan to, o ca mi- 
nho pa re ce cur to, po rém, ofe re ce al guns ata lhos que po de rão ser- 
vir de guia ao úni co go ver na dor da his tó ria do PC doB, que con se- 
guiu com a vi tó ria elei to ral des truir a oli gar quia Sarney, a mais du- 
ra dou ra do Bra sil con tem po râ neo.

Na vi da pro fis si o nal as pes so as não es ca pam de “to par” na es- 
tra da da vi da em al gum ti po de di le ma. Flá vio Di no es tá nu ma en- 
cru zi lha da que apon ta vá ri as di re ções: ter mi nar o man da to até o
fim de 2022, co mo fez Ro se a na Sarney em 2014, quan do re nun ci- 
ou a 20 di as do man da to aca bar; dis pu tar a elei ção de se na dor
com uma va ga só; vol tar à Câ ma ra dos De pu ta dos, ca mi nho que
es ta ria ga ran ti do; aven tu rar nu ma elei ção pre si den ci al en ca be- 
çan do a cha pa, ou co mo vi ce; e ain da tro car o PC doB por ou tra le- 
gen da, de ban ca da mais ro bus ta no Con gres so Na ci o nal, co mo
por exem plo, o PSB, que já o con vi dou.

Pa ra le la men te ao seu di le ma pes so al, que não en vol ve ques- 
tões éti cas, Di no li de ra o PC doB, no cen tro de um agru pa men to
par ti dá rio que já co me çou a so frer ero são nas elei ções mu ni ci pais
de no vem bro pas sa do. Ao seu re dor es tão dois pré-can di da tos ao
Pa lá cio dos Leões: o vi ce Car los Bran dão (Re pu bli ca nos) e o se na- 
dor We ver ton Ro cha, lí der do PDT. Os dois são jo ga do res po lí ti cos
de mé to dos di fe ren tes. En quan to We ver ton jo ga bem no ata que,
Bran dão pre fe re dis tri buir as jo ga das pe lo meio e man ter o con- 
tro le do jo go.

Co mo o di le ma de Flá vio Di no não en vol ve cri se éti ca ou mo- 
ral, ele saiu de fé ri as pa ra des can sar e re fle tir. An tes ad mi tiu “até”
con cor rer a uma ca dei ra na Câ ma ra, com o ob je ti vo de for ta le cer
a ban ca da do PC doB, em ba ra ça do na cláu su la de bar rei ra. Se, po- 
rém, op tar pe lo Se na do, te rá pe la fren te o ocu pan te da ca dei ra,
Ro ber to Ro cha (PSDB), que vi vem de bra ços da dos com o pre si- 
den te Jair Bol so na ro. No en tan to, ha ve rá um mo men to em que o
seu par ti do não irá per mi tir ta ma nho en tro sa men to, já que o go- 
ver na dor João Do ria (SP) es tá jo gan do to do seu pres tí gio na va ci- 
na ção con tra o co ro na ví rus, de olho no Pa lá cio do Pla nal to em
2022. Ele e o pre si den te Jair Bol so na ro tra vam uma re nhi da ba ta- 
lha po lí ti ca, ali men ta da pe la am bi ção des me di da de po der.

 

“Bra sil não es tá que bra do. Ele es tá mal go ver na do. Fal tam co- 
man do e com pe tên cia”, pos tou Flá vio Di no no twit ter. “Ma ra- 
nhão pa ga as dí vi das com di nhei ro da União e vem aqui dar uma
de bom ges tor”, res pon deu Jo sé Ge ral do Bu e no – ob vi a men te,
bol so na ris ta.

Em se gui da o jor na lis ta Rei nal do Aze ve do en trou na dis cus são:
“Bra sil es tá que bra do, e eu não con si go fa zer na da”, diz Bol so na ro.
“Con se gue, sim! Re nun cie, in com pe ten te”, dis pa rou. Co mo se
po de per ce ber, na da fi ca sem res pos ta nas re des.

O Ma ra nhão con ta ho je com 37 mé di cos e mé di cas que sai rão
das clí ni cas e hos pi tais di re tos pa ra pre fei tu ras. Sig ni fi ca que, em
tem po de pan de mia, na da mais po si ti vo a po pu la ção po der con- 
tar com pre fei tos que tam bém as sis tam a seus elei to res no hos pi- 
tal.

 

Do pro fes sor da FGV, Ru bens Gle zer, au tor do li vro “Ca tim ba
Cons ti tu ci o nal: o STF, do an ti jo go à cri se ins ti tu ci o nal”, so bre a
ação dos mi nis tros Di as Tof fo li e Luiz Fux pa ra ga nha rem mais po- 
der na cor te.

 
 

A elei ção de pre si den te da Fe de ra ção dos Mu ni cí pi os do
Ma ra nhão (Fa mem) tem for te po der de pro vo car ci são
no gru po fla vis ta. O pre fei to Er lâ nio Xa vi er (Iga ra pé do

Meio) dis se que sua can di da tu ra “é dos pre fei tos e pre- 
fei tas e não de gru po ou de lí der po lí ti co”.

 
Ele é do PDT e es ti mu la do pe lo se na dor We ver ton Ro- 

cha que, co mo Flá vio Di no, es tá de fé ri as. Na ou tra
pon ta, o pre fei to de Ca xi as, Fá bio Gen til (Re pu bli ca- 

nos), age apoi a do pe lo go ver na dor em exer cí cio Car los
Bran dão, do mes mo par ti do.

 
Er lâ nio se con tra dis se ao afir mar que não é can di da to

de lí der, mas, em ato fa lho, afir mou que seu lí der é We- 
ver ton Ro cha. E ain da re cla mou de Bran dão cha mar

pre fei tos ao Pa lá cio pa ra con ver sar. Es que ce-se Er lâ nio
que foi elei to há dois anos com apoio de Di no.

 

Com o fa le ci men to da de sem bar ga do ra Cle o ni ce Frei re, o Tri- 
bu nal de Jus ti ça do Ma ra nhão pas sa a con tar até fe ve rei ro com
três va gas no ple no. No dia 15 pró xi mo, o de sem bar ga dor Jo sé
Ber nar do Ro dri gues se apo sen ta, ao com ple tar 75 anos.

Em fe ve rei ro se rá a vez do de sem bar ga dor Rai mun do Me lo
tam bém cair na apo sen ta do ria com pul só ria. As va gas de Cle o ni ce
Frei re e de Ber nar do Ro dri gues se rão pre en chi das pe lo cri té rio de
an ti gui da de. A de Rai mun do Me lo, por me re ci men to. As to gas já
se agi tam.

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

https://banca.oimparcial.com.br/
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Boa arte, consenso e política

No li vro ‘Ar te co mo te ra pia’, os fi ló so fos
Alain de Bot ton e John Arms trong es tres sam
com de li ca de za um te ma tão an ti go quan to
a frui ção da vi da por meio da ex pe ri ên cia ar- 
tís ti ca. Num pa po des con traí do, per cor re- 
mos pou co mais de 200 pá gi nas com li ções
so bre as fun ções da ar te pa ra o pú bli co dis- 
pos to a apre ciá-la.

De ime di a to, os au to res de fen dem que
um cer to dis cur so que se es qui va de en con- 
trar fun ções, a fim de man ter um sta tus de
mis té rio às obras de ar te é jus ta men te o que
as co lo cou num pa ta mar vul ne rá vel. Es sa
he ran ça do sta blish ment ar tís ti co, que des- 
de o co me ço do sé cu lo 20 se re cu sa ria a res- 
pon der pa ra que ser ve, te ria nos dis tan ci a do
da ar te e nos em bo ta do pa ra a con tem pla- 
ção es té ti ca. Os au to res tam bém pen sam um
pou co so bre co mo se cons trói o câ no ne, ar te
cu jo pres tí gio ul tra pas sa ge ra ções.

 Di zem: “As idei as so bre boa ar te não se
for mam so zi nhas. Re sul tam de sis te mas
com ple xos de pa tro na to, ide o lo gia, di nhei ro
e edu ca ção, os quais são man ti dos por mu- 
seus e cur sos uni ver si tá ri os, que ori en tam o
sen so do que tor na uma obra es pe ci al men te
dig na de aten ção. Com o tem po, is so vi ra
me ro sen so co mum.”

Com o in tui to de ori en tar o lei tor, Bot ton
e Arms trong es ta be le cem al guns cri té ri os
pa ra o jul ga men to da obra de ar te: lei tu ra

téc ni ca; lei tu ra po lí ti ca; lei tu ra his tó ri ca; lei- 
tu ra do ca rá ter con tes ta dor e lei tu ra te ra- 
pêu ti ca. É im por tan te fri sar que es sa es pé cie
de ma nu al es tá vol ta da pa ra o pú bli co co- 
mum, não se tra tan do de re gras pa ra a for- 
ma ção uma de crí ti ca de ar te es pe ci a li za da.

As ques tões le van ta das pe los fi ló so fos
tal vez pos sam nos aju dar na lei tu ra da obra
‘Di va’, uma vul va de 33 me tros de al tu ra, 16
me tros de lar gu ra e 6 de pro fun di da de, ins- 
ta la da no par que ar tís ti co-bo tâ ni co Usi na
da Ar te, lo ca li za do no mu ni cí pio de Água
Pre ta, em Per nam bu co.

No ter re no on de a es cul tu ra foi ins ta la da
fun ci o na va uma an ti ga usi na de açú car, fa li- 
da nos anos 1980. A ideia de trans for mar o
lu gar num par que-ar tís ti co ins pi ra do no
Inho tim de Mi nas Ge rais par tiu dos pro pri e- 
tá ri os Ri car do e Bru na Pes soa de Quei roz.

Con ce bi da pe la ar tis ta plás ti ca per nam- 
bu ca na Ju li a na No ta ri, ‘Di va’ foi inau gu ra da
ain da no fi nal de 2020, mas tor nou-se na ci o- 
nal men te co nhe ci da na pri mei ra se ma na de
2021 tra zen do mui tas con tro vér si as.

O pú bli co re ce beu a obra com uma sé rie
de ques ti o na men tos com pre en sí veis, já que
gran de par te da sua for ça es tá no ca rá ter
con tes ta dor. A cri a ção da enor me vul va ver- 
me lha que tam bém se as se me lha a uma
gran de fe ri da mo vi men tou ques tões so bre
quais re pre sen ta ções de fe mi ni no ser vem ao
dis cur so fe mi nis ta, e que ti po de obra de ar te
ins ta la da num la ti fún dio im pro du ti vo po de
ser uma crí ti ca ade qua da às de si gual da des

do cam po e às ques tões am bi en tais.
Nu ma pers pec ti va his tó ri ca, a obra le van-

tou a dis cus são do ta bu em tor no das re pre-
sen ta ções do ór gão se xu al fe mi ni no nas ar- 
tes. Des de o qua dro ‘A ori gem do mun do’,
pin ta do pe lo fran cês Gus ta ve Cou bert em
1865, que re tra ta uma mu lher de per nas
aber tas en tre len çóis, até as ce nas de mas- 
tur ba ção fe mi ni na es tam pa das em ca mi se- 
tas, con ce bi das pe la ar tis ta ca na den se Pe tra
Col lins em 2013, o es cân da lo, o pâ ni co mo ral
e a re pug nân cia con ti nu am sen do res pos tas
mui to fre quen tes.

Não se po de di zer o mes mo das re pre sen- 
ta ções do fa lo na his tó ria da ar te. No mes mo
es ta do que ho je abri ga uma úni ca ‘Di va’, há
de ze nas de es cul tu ras fá li cas do câ no ne per-
nam bu ca no Fran cis co Bren nand, só pa ra ci-
tar um exem plo re gi o nal. Os me an dros do
de ba te em tor no de ‘Di va’ con di zem com
uma obra de ar te cal ca da nu ma lei tu ra con- 
tes ta do ra e são re ve la do res do pro fun do dis- 
sen so de opi niões por par te da pla teia im-
pac ta da pe la obra. In de pen den te do de ba te
sus ci ta do pe la ins ta la ção, é sem pre bom
lem brar que o con sen so em ma té ria de ar te é
al go cons truí do, atra ves sa do por as pec tos
so ci ais, econô mi cos, ide o ló gi cos.

Uma lei tu ra re al men te ri ca de ‘Di va’ no
pre sen te mo men to per pas sa mais o que o
dis sen so nos traz de li ções in di vi du ais e co- 
le ti vas, do que a me ra ques tão da boa ar te,
um con sen so de in te res se do mer ca do da ar-
te e das eli tes que o mo vi men tam.

Anomia do golpe

Das lei tu ras on li ne que te nho fei to, to mei
co nhe ci men to de que um ge ne ral – não sei
se em pre ga do em al gum des ses pos tos que
são co lo ca dos à dis po si ção da tur ma da eli te
far da da, no atu al go ver no – fez uso da pa la- 
vra ano mia, ao ta char o mais no vo Mi nis tro
do STF, Kás sio Nu nes, no me a do re cen tis si- 
ma men te pe lo pre si den te da Re pú bli ca, de
“ho mem do pre si den te do STF”, por ter da- 
do uma de ci são ao apli car, nu ma in ter pre ta- 
ção mais li be ral, a Lei da Fi cha Lim pa. En tão
o ge ne ral, que é de bri ga da, por tan to de duz-
se que não dei xa al mo ço pra jan ta, por is so
mes mo pres si o nou os se na do res da Re pú- 
bli ca, con ve nha mos da nos sa pá tria ama da,
a cri a rem uma CPI da To ga. Ain da não sei por
que to ga com o “t” maiús cu lo. Mas, na no tí- 
cia, veio as sim.

 No seu ar rou bo de mo ra li da de pa trió ti ca,
in de pen den te men te se es te ja ou não em- 
pre ga do, e em que pe sem os mais de qua tor- 
ze mi lhões de bra si lei ros de sem pre ga dos, o
ci ta do ge ne ral acres cen tou: “Se não hou ver
re a ção, fi ca rão ca rac te ri za dos o con luio e o
aban do no dos prin cí pi os re pu bli ca nos, in- 
di can do aos quar téis os sin to mas da ano- 
mia.”

 E, em se gui da, sem ti tu be ar, o ge ne ral, de
for ma ex plí ci ta, co mo tem si do cor ri quei ro
nos atu ais di as, a par tir do ca pi tão que, pe lo
vo to po pu lar, pre si de o Es ta do bra si lei ro, se
re fe re à ano mia do gol pe: “Uma in ter ven ção
mi li tar na po lí ti ca só se jus ti fi ca se for pa ra
evi tar mal mai or do que o que cau sa rá e,
além dis so, tem que ser isen ta de vi e ses po lí- 
ti cos e, mui to me nos, pro mo to ra de can di- 
da tos a di ta do res.”

Ora, ve jam bem os se nho res e se nho res,
es sa con ver sa do ge ne ral – in ter ven ção mi li- 

tar na po lí ti ca… etc.e tal – é tão an ti ga, que,
sal vo fa lha des ta mi nha con su mi da me mó- 
ria, vem des de pris cas eras, quan do es se
nos so ve lho Bra sil, des co ber to em 1.500,
ain da en ga ti nha va. 

De pois de apren der a an dar, cain do aqui
e aco lá, e so frer, sob es sa mes ma pa trió ti ca
jus ti fi ca ti va do ge ne ral, o gol pe de 19564,
“sem viés po lí ti co” e “sem pre ten sos can di- 
da tos a di ta do res”, per du rou en tre nós por
mais de vin te anos. Em bo ra não se quei ra
dis cor dar do ge ne ral, ur ge es cla re cer que in- 
ter ven ção mi li tar e gol pe são ex pres sões
sinô ni mas.com sen ti dos se mân ti cos iguais.
To da in ter ven ção – de mais a mais, a mi li tar –
que bra o sis te ma ju rí di co-po lí ti co, avil ta a
Cons ti tui ção, o cor po e a al ma do Es ta do de
di rei to e da de mo cra cia.

 Não fos se es te re gi me, que só acei ta a in- 
ter ven ção do vo to, no exer cí cio da li vre es co- 
lha po pu lar, o ca pi tão con ti nu a ria a sua eter- 
na e inú til tra je tó ria de obs cu ro de pu ta do fe- 
de ral. E, as sim, não es ta ria fa zen do o ma la- 
ba ris mo que faz, co ad ju va do pe lo atra pa lha- 
do ge ne ral do Mi nis té rio mi li tar da Saú de,
que, en quan to o mun do in tei ro es tá se va ci- 
nan do, a nos sa tão so fri da pá tria ama da ain- 
da não con se guiu com prar se rin ga. Ve jam,
se nho res e se nho ras, a que pon to de ine fi ci- 
ên cia o Bra sil, des co ber to por Ca bral, em
1.500, ten do so fri do vá ri os e inú teis gol pes e
mui tas ten ta ti vas, che gou. Nem se rin ga.
Nem va ci na, já que es ta mos a ca mi nho da
Ín dia pa ra pe dir so cor ro, mas as úl ti mas no- 
tí ci as não são alen ta do ras, pois o país asiá ti- 
co, que tem uma po pu la ção de mais de um
bi lhão de pes so as, es tá pro pen so a ne gar a
ex por ta ção da va ci na de Ox ford ao Bra sil.

De pois de tu do is so, com to das es sas vir- 
tu des ad mi nis tra ti vas do ca pi tão e do seu
ge ne ral da saú de, fui as sal ta do (no bom sen- 
ti do) de uma atroz dú vi da: é se o ge ne ral da

ano mia ver na cu lar re sol ve, por con ta de to- 
dos es ses fa to res, es ten der a in ter ven ção à
Ín dia. Só que des sa vez, pen sei, é bem fá cil
sa ber o ca mi nho pa ra Ín dia, po den do es co- 
lher até o ti po de trans por te. 

Ora, pois bem, o ca pi tão, pre ca ven do-se
de uma pos sí vel re vol ta da va ci na, lá pra trás
se ma ni fes tou que “nin guém po de obri gar
nin guém a to mar va ci na”, e, unin do pa la vra
à ação, ve tou na lei or ça men tá ria “des pe sas
com ações vin cu la das à pro du ção e dis po ni- 
bi li za ção de va ci nas con tra o co ro na ví rus
(Co vid-19)”, bem co mo re mo veu “des pe sas
re la ci o na das com o com ba te à pan de mia da
Co vid-0’9 e o com ba te à po bre za”. Bem. Co- 
mo di zia aque le per so na gem do hu mor ani-
si a no: po bre que se ex plo da. 

Mas, por ou tro la do – há sem pre o ou tro
la do -, man te ve na lei or ça men tá ria pro je tos
es tra té gi cos do Mi nis té rio da De fe sa, co mo
re no va ção de ca ças da FAB e de sen vol vi- 
men to de sub ma ri no com pro pul são nu cle- 
ar. O Nor des ti no agra de ceu es se sen ti do pa-
trió ti co que foi da do às des pe sas or ça men tá- 
ri as do ano de 2021. Es se ne gó cio de gas tar
com po bre za, saú de e edu ca ção não le va a
lu gar ne nhum. A nos sa pá tria ama da tem
que es tar pre pa ra da pa ra guer ra. 

Quem sa be, a úl ti ma. A de pen der das
nos sas gar bo sas For ças Ar ma das. Sol ta da a
pri mei ra bom ba nu cle ar, ou lá o que se ja,
saí mos de al gum pon to do nos so ter ri tó rio
ver de-ama re lo, com os nos sos ca ças su per-
ar ma dos e num so fis ti ca do sub ma ri no nu- 
cle ar pa ra, ao la do dos fiéis ame ri ca nos do
Nor te, des truir mos es ses co mu nis tas an ti- 
cris tãos. De pois, se o mun do ain da exis tir,
con ci ta mos o nos so po vo, so bre tu do os nos-
sos guer rei ros nor des ti nos, a plan tar, pois,
co mo dis se o nos so ve lho Pe ro Vaz de Ca mi- 
nha, aqui “em se plan tan do tu do dá”.

» MO ZART NE VES RA MOS
Ti tu lar da Cá te dra Sér gio Hen ri que Fer rei ra da USP Ri bei -
rão Pre to.

A edu ca ção em 2021

O ano de 2020 vai em bo ra sem dei xar sau da des. Da
noi te pa ra o dia, es co las fe cha das em to do o mun do —
mais de 1 bi lhão de alu nos sem au las. Foi pre ci so ofe re- 
cer au las on-li ne, mas a gran de mai o ria dos pro fes so res
não es ta va pre pa ra da pa ra is so. A pan de mia re ve lou a
gran de de si gual da de en tre paí ses ri cos e po bres quan to
ao aces so ao en si no re mo to.

Em nos so país, mui tos alu nos fi ca ram sem es tu dar
por fal ta de co nec ti vi da de di gi tal. Ou tros até que ti- 
nham, mas não con se gui ram se adap tar. Por con ta dis- 
so, mui tos pro fes so res ti ve ram de se (re)in ven tar; al- 
guns, in clu si ve, usan do di fe ren tes mei os de lo co mo ção,
le va ram as ta re fas es co la res até a ca sa de seus alu nos.
Ape sar des se es for ço, é di fí cil ain da men su rar o ta ma- 
nho do pre juí zo cau sa do pe la pan de mia no apren di za- 
do es co lar. O cer to, co mo já pre viu o Con se lho Na ci o nal
de Edu ca ção (CNE) em seus pa re ce res, é que va mos pre- 
ci sar fa zer de 2021 um ano em dois, do pon to de vis ta es- 
co lar, o que es tá sen do cha ma do de con ti nu um cur ri cu- 
lar. Do pon to de vis ta edu ca ci o nal, pa ra mui tas re des de
en si no o ano de 2020 ain da não aca bou.

A pan de mia mos trou que, da qui pa ra a fren te, não dá
mais pa ra dei xar de la do o uso das no vas tec no lo gi as no
pro ces so de en si no e apren di za gem. Vai ser pre ci so mais
do que nun ca com bi nar au las pre sen ci ais com aque las
me di a das por es sas no vas tec no lo gi as — o cha ma do en- 
si no hí bri do. Va mos ter que pre pa rar pro fes so res e ma- 
te ri ais pe da gó gi cos pa ra es ses no vos tem pos. En fim, co- 
me ça mos a en ten der que o binô mio in ter net e ban da
lar ga não é lu xo, mas o ca der no e a ca ne ta do sé cu lo XXI.

A es se ce ná rio de sa fi a dor jun ta-se o fa to de que, em
2021, te mos no vos se cre tá ri os mu ni ci pais de Edu ca ção
— mui tos dos quais até co nhe ce do res da área, mas sem
ex pe ri ên cia na ges tão pú bli ca. Não é ho ra de in ven tar a
ro da, mas de pre ser var o que es tá dan do cer to, de in ves- 
tir num pla ne ja men to se gu ro e ter fo co na apren di za- 
gem dos alu nos. É fun da men tal, nes se iní cio, fa zer uma
ava li a ção di ag nós ti ca da apren di za gem es co lar, do que
foi apren di do e de quais os de fi cits tra zi dos pa ra 2021. A
Ba se Na ci o nal Co mum Cur ri cu lar (BNCC) po de ser um
ins tru men to im por tan te pa ra es sa fi na li da de, en quan to
bús so la em ter mos das apren di za gens es sen ci ais que
to dos os alu nos de vem de sen vol ver ao lon go de ca da sé- 
rie es co lar da Edu ca ção Bá si ca.

Fe liz men te, cres ce o con sen so de que as es co las,
guar da dos os cui da dos sa ni tá ri os e o con tro le epi de mi- 
o ló gi co lo cal, são lu ga res se gu ros. So ma-se a is so o fa to
de que o país — com al gum atra so, é bem ver da de, em
re la ção a ou tros — de ve co me çar o pla no de va ci na ção
em fe ve rei ro. Acon te cen do is so, e es tan do sob con tro le a
se gun da on da da co vid-19, com o apoio da so ci e da de e
os cui da dos hi gi ê ni cos ne ces sá ri os, te re mos sem trans- 
tor nos o re tor no às au las pre sen ci ais.

Se rá tam bém nes se ce ná rio com ple xo e de sa fi a dor
que va mos ter a re a li za ção da Pro va Bra sil, cu jos re sul ta- 
dos de ve rão sub si di ar o cál cu lo do Ín di ce de De sen vol- 
vi men to da Edu ca ção Bá si ca (Ideb). Ou tro ele men to
que com põe es se in di ca dor é a ta xa de apro va ção com
ba se no Cen so Es co lar de 2020. Mas co mo fa rá o Ins ti tu- 
to Na ci o nal de Es tu dos e Pes qui sas Edu ca ci o nais Aní sio
Tei xei ra (Inep) — ór gão res pon sá vel pe lo cál cu lo e pe la
di vul ga ção do Ideb — pa ra se in tei rar de for ma con fiá vel
des sa ta xa, já que não ti ve mos au las pre sen ci ais em
2020?  O Inep tam bém pla ne ja ini ci ar em 2021 o Enem
se ri a do. Em ar ti go an te ri or, pu bli ca do nes te mes mo jor- 
nal, eu ti nha uma po si ção con trá ria a es sa ini ci a ti va.
Con tu do, ho je, mi nha opi nião a es se res pei to mu dou,
após ou vir os ar gu men tos do pre si den te do Inep, Ale- 
xan dre Lo pes. De fa to, a ideia so ci al men te é mui to boa,
pois par te das va gas pa ra o aces so à uni ver si da de em
2024 se rá des ti na da aos jo vens do en si no mé dio que es- 
tão vi ven do es se pe río do de pan de mia.

O gran de alen to pa ra 2021 es tá na im ple men ta ção do
no vo Fun do de Ma nu ten ção e De sen vol vi men to da
Edu ca ção Bá si ca (Fun deb), que não só tra rá mais re cur- 
sos pa ra a edu ca ção, mas se rá mais re dis tri bu ti vo e in- 
du tor de qua li da de.  Por fim, va mos pre ci sar mais do
que nun ca co lo car em prá ti ca o re gi me de co la bo ra ção,
de tra ba lhar em ti me, dei xan do de la do aqui lo que,
even tu al men te, po de nos se pa rar e olhan do pa ra o que
nos une. Jun tos, po de re mos fa zer mais e me lhor pe la
edu ca ção de nos sas cri an ças.

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

Ar ma ze na men to

IMPORTAÇÃO

Governo zera imposto
de seringas e agulhas

C
o mi tê-Exe cu ti vo de Ges tão 
da Câ ma ra de Co mér cio Ex- 
te ri or (Ca mex) de ci diu ze rar 
o im pos to de im por ta ção de 

se rin gas e agu lhas hos pi ta la res. A re- 
du ção foi an te ci pa da pe lo Es ta dão na 
se gun da-fei ra, 4. Até ago ra, a im por ta- 
ção des ses pro du tos pa ga va alí quo ta 
de 16%.

Em reu nião ex tra or di ná ria, o co mi- 
tê sus pen deu tam bém a apli ca ção de 
uma so bre ta xa que vi nha sen do co- 
bra da so bre a com pra de se rin gas des- 
car tá veis ori gi ná ri as da Chi na a tí tu lo 
de di rei to an ti dum ping, que ocor re 
quan do há sus pei ta de con cor rên cia 
des le al. Nos dois ca sos, as re du ções 
va lem até 30 de ju nho de 2021.

O co mi tê da Ca mex é for ma do por 
mi nis tros da Eco no mia, Re la ções Ex- 
te ri o res, Agri cul tu ra e ou tros re pre- 
sen tan tes des sas pas tas e da Pre si dên- 
cia da Re pú bli ca.
Des de o iní cio da pan de mia, o go ver- 
no ze rou a alí quo ta de im por ta ção de 
303 pro du tos re la ci o na dos ao com ba- 
te ao co ro na ví rus, co mo ál co ol em gel, 
más ca ras e lu vas. Até ago ra, po rém, a 
re du ção não ha via atin gi do os ma te ri- 
ais ne ces sá ri os pa ra va ci nar a po pu la- 
ção.

“O go ver no bra si lei ro mo ni to ra e 
pro mo ve ajus tes na men ci o na da lis ta 
(de re du ções ta ri fá ri as tem po rá ri as), 
ten do em con ta a ava li a ção das cir- 
cuns tân ci as epi de mi o ló gi cas ve ri fi ca- 
das no país”, dis se no ta do Mi nis té rio 
da Eco no mia.

A me di da pa ra fa ci li tar a im por ta- 
ção de se rin gas ocor re após o go ver no 
fra cas sar na ten ta ti va de com prar os 
itens no mer ca do na ci o nal. Co mo o

GOVERNO FEDERAL PLANEJAVA COMPRAR 330 MILHOES DE SERINGAS E AGULHAS

Es ta dão/Bro ad cast re ve lou, o Mi nis- 
té rio da Saú de só con se guiu lan ces vá- 
li dos pa ra 7,9 mi lhões das 331 mi lhões 
de se rin gas e agu lhas pro cu ra das por 
meio de pre gão ele trô ni co.

Mais ce do, pe las re des so ci ais, o 
pre si den te Jair Bol so na ro res pon sa bi- 
li zou a pró pria in dús tria pe la fal ta de 
ofer tas e afir mou que no vas com pras 
es tão sus pen sas. “Co mo hou ve in te- 
res se do Mi nis té rio da Saú de em ad- 
qui rir se rin gas pa ra seu es to que re gu- 
la dor, os pre ços dis pa ra ram e o MS 
sus pen deu a com pra até que os pre- 
ços vol tem à nor ma li da de”, dis se o 
pre si den te em pos ta gem nas re des so- 
ci ais. Se gun do Bol so na ro, há es to ques 
su fi ci en tes nos Es ta dos pa ra se rem 
usa dos na va ci na ção con tra co vid-19 
no País.

Após a ten ta ti va frus tra da de ad- 
qui rir os itens, a pas ta ini ci ou on tem 
as ne go ci a ções de uma no va re qui si- 
ção de es to ques ex ce den tes dos pro- 
du tos na in dús tria na ci o nal. A ex pec- 
ta ti va é ga ran tir a en tre ga de 30 mi- 
lhões de uni da des em ja nei ro. Além 
des sa re qui si ção, o go ver no fe de ral 
tam bém res trin giu a ex por ta ção dos 
pro du tos.

In dús tria aler ta des de ju lho
A in dús tria na ci o nal de pro du tos 

hos pi ta la res aler ta o go ver no des de 
ju lho so bre a ne ces si da de de pla ne jar 
a com pra des ses in su mos Nes te do-
min go, 3, o go ver no res trin giu a ex- 
por ta ção de se rin gas e agu lhas do 
Bra sil. Uma por ta ria da Se cre ta ria de 
Co mér cio Ex te ri or (Se cex) de ter mi-
nou que a ven da des tes pro du tos pa ra 
ou tros paí ses pre ci sa rá de uma “li cen-
ça es pe ci al”. Res pi ra do res pul mo na- 
res, más ca ras, lu vas e ou tros equi pa- 
men tos usa dos na res pos ta à pan de- 
mia já exi gi am es te ti po de aval do go- 
ver no pa ra se rem ex por ta dos.

Ze rar o im pos to de im por ta ção te rá 
um efei to mui to mais sig ni fi ca ti vo do 
que a res tri ção de ex por ta ções. De 
acor do com da dos da Se cre ta ria de 
Co mér cio Ex te ri or, em 2020, o Bra sil 
im por tou US$ 49,531 mi lhões em 
agu lhas e se rin gas co mo as que de- 
vem ter a alí quo ta ago ra ze ra da. Fo-
ram US$ 61,932 mi lhões com pra dos 
em 2019.

Já as ex por ta ções são bem me nos 
sig ni fi ca ti vas: fo ram US$ 4,373 mi-
lhões em 2020 e US$ 4,641 mi lhões em 
2019.

IMUNIZAÇÃO

Agência europeia aprova vacina da Moderna

“ESTA VACINA FORNECE-NOS OUTRA FERRAMENTA PARA SUPERAR A EMERGÊNCIA ATUAL”, EXPLICA EMER COOK, DIRETOR DA EMA

A va ci na con tra o no vo co ro na ví rus
da Mo der na se tor nou ho je (6) a se- 
gun da a re ce ber apro va ção da agên cia
re gu la do ra de me di ca men tos da Eu- 
ro pa, com as au to ri da des ace le ran do
a dis po ni bi li za ção de do ses pa ra con- 
ter a pan de mia em meio às pre o cu pa- 
ções com no vas va ri an tes do ví rus.

Em co mu ni ca do, o ór gão re gu la dor
eu ro peu ex pli cou que che ga ram a um
con sen so so bre a re co men da ção da
va ci na da Mo der na de pois de o Co mi- 
té de Me di ca men tos pa ra Uso Hu ma- 
no da EMA (CHMP) ter ava li a do
“exaus ti va men te os da dos so bre a
qua li da de, se gu ran ça e efi cá cia da va- 
ci na”.

“Es ta va ci na for ne ce-nos ou tra fer- 
ra men ta pa ra su pe rar a emer gên cia
atu al”, ex pli ca Emer Co ok, di re tor
exe cu ti vo da EMA. “É uma pro va do
es for ço e do em pe nho de to dos os en- 
vol vi dos que te mos es ta se gun da re- 
co men da ção de uma va ci na em pou- 
co me nos de um ano des de que a pan- 
de mia foi de cla ra da pe la Or ga ni za ção
Mun di al da Saú de (OMS)”, acres cen ta
Co ok.

Um en saio clí ni co que en vol veu

cer ca de 30 mil pes so as con cluiu que a
va ci na da Mo der na de mons trou uma
efi cá cia de 94,1% na pre ven ção da co- 
vid-19 em pes so as com mais de 18
anos. A va ci na da Mo der na é ad mi nis- 
tra da em du as do ses, com 28 di as de
in ter va lo en tre ca da uma.

Após o aval da Agên cia Eu ro peia de
Me di ca men tos (EMA), o pas so fi nal é
a apro va ção pe la Co mis são Eu ro peia,
o que de ve acon te cer ra pi da men te.

O en saio tam bém de mons trou
uma efi cá cia de 90,9% em par ti ci pan- 
tes in cluí dos nos gru pos de ris co, com
do en ças pul mo na res crô ni cas, do en- 
ças car día cas, obe si da de, di a be tes ou
in fe ção por HIV/Aids.

No Twit ter, a pre si den te da Co mis- 
são Eu ro peia, Ur su la von der Leyen, já
re a giu ao anún cio da EMA, con si de- 
ran do “bo as no tí ci as pa ra os nos sos
es for ços de fa zer che gar mais va ci nas
pa ra a co vid-19 aos eu ro peus”.

A pre si den te da Co mis são Eu ro peia
ga ran te que es tão “tra ba lhan do em
má xi ma ve lo ci da de pa ra apro var” a
va ci na da Mo der na “e tor ná-la dis po- 
ní vel na União Eu ro peia”.

Com a apro va ção da EMA e da Co- 

mis são Eu ro peia, es ta tor na-se a se- 
gun da va ci na a ser apro va da na União
Eu ro peia, de pois da Pfi zer.

 
A efi cá cia da va ci na da Pfi zer e da

Mo der na são se me lhan tes, mas uma
das prin ci pais di fe ren ças en tre as du- 
as é o ar ma ze na men to.

A va ci na da Pfi zer exi ge ar ma ze na- 
men to a me nos de 80 graus Cel sius
(°C) , en quan to a da Mo der na po de ser
man ti da em tem pe ra tu ra de con ge la- 
men to e fi car en tre 2°C a 8°C graus por
um pe río do de 30 di as, o que fa ci li ta a
lo gís ti ca de trans por te e o abas te ci- 
men to a qual quer par te do mun do.

“Co mo pa ra to dos os me di ca men- 
tos, va mos mo ni to rar de per to os da- 
dos so bre a se gu ran ça e a efi cá cia da
va ci na pa ra ga ran tir a pro te ção con tí-
nua do pú bli co da União Eu ro peia
(UE). O nos so tra ba lho se rá sem pre
ori en ta do pe las pro vas ci en tí fi cas e
pe lo nos so com pro mis so de sal va- 
guar dar a saú de dos ci da dãos da UE”,
ga ran te o di re tor exe cu ti vo da EMA
em co mu ni ca do.

Pre vi na-se!

SI NA LI ZA ÇÃO

Olhos po dem in di car
con ta mi na ção

Uma pes qui sa re cen te men te pu bli ca da na re vis ta
BMJ Open Ophthalmology apon tou que an tes dos pri- 
mei ros in dí ci os de uma in fec ção por co vid-19 sur gi rem,
os olhos po dem si na li zar ao cor po o ris co de con ta mi na- 
ção. E is so até três se ma nas an tes de o or ga nis mo sen tir
os clás si cos sin to mas da do en ça – dor de ca be ça, fal ta de
ar, per da de ol fa to e pa la dar, fe bre, dor de gar gan ta, en- 
tre ou tros.

 
En tre as al te ra ções ocu la res mais fre quen tes es tão o

olho se co e a dor nos olhos. Se gun do o es tu do, re a li za do
por pes qui sa do res da An glia Rus kin University, no Rei no
Uni do, com 83 par ti ci pan tes, o olho se co atin giu 23%
dos par ti ci pan tes na cha ma da “pré-co vid-19”.

 
Es sa pre va lên cia caiu pa ra 14% se con si de ra do o pe- 

río do da já in fec ção. Já a dor nos olhos te ve in ci dên cia
mai or du ran te o pe río do de con ta mi na ção (16%).

 
De acor do com o of tal mo lo gis ta Leôn cio Quei roz Ne- 

to, do Ins ti tu to Pe ni do Bur ni er, a pre va lên cia de olho se- 
co apon ta da no es tu do é qua se o do bro dos 12% que
atin ge a po pu la ção bra si lei ra.

 
No en tan to, a in ci dên cia ain da é gran de, não à toa,

con for me re la tos do es pe ci a lis ta, nas úl ti mas se ma nas,
quan do os ca sos de co vid-19 vol ta ram a cres cer no país,
o aten di men to de pa ci en tes com quei xas de res se ca- 
men to ocu lar au men tou.

“O es tu do pu bli ca do no Rei no

Uni do su ge re, in clu si ve, que man ter

a boa lu bri fi ca ção dos olhos é o

pri mei ro pas so pa ra pre ve nir a

co vid-19”.

 

Leôn cio Quei roz Ne to,

of tal mo lo gis ta do Ins ti tu to Pe ni do

Bur ni er

 
Nes se ce ná rio, os prin ci pais sin to mas do olho se co

são: co cei ra, ver me lhi dão, sen sa ção de areia nos olhos e
vi são em ba ça da. Leôn cio Quei roz, po rém, pon tua que
nem to das as pes so as que apre sen ta rem es ses sin to mas
po dem es tar, de fa to, con ta mi na das e/ou se in fec ta rão
fu tu ra men te, e faz um aler ta: a lá gri ma é es sen ci al pa ra
evi tar que o no vo co ro na ví rus e ou tros mi cro-or ga nis- 
mos pe ne trem nos olhos.

 
“Cor rer à far má cia pa ra com prar lá gri ma ar ti fi ci al

nem sem pre re sol ve o pro ble ma. Is so por que a lá gri ma
tem três ca ma das – aquo sa, ole o sa e pro tei ca – e os co lí- 
ri os têm di fe ren tes subs tân ci as que atu am em uma des- 
sas ca ma das”, ex pli ca o of tal mo lo gis ta. Se gun do Leôn- 
cio Quei roz, o tra ta men to com luz pul sa da é a me lhor
al ter na ti va.

 
“O tra ta men to é in do lor, re duz o des con for to nos

olhos e faz uso de co lí rio lu bri fi can te. Is so por que tem
efei to du ra dou ro que po de ser sen ti do des de a pri mei ra
apli ca ção. A luz pul sa da de sobs trui uma pe que na glân- 
du la na bor da da pál pe bra. A de sobs tru ção me lho ra a
pro du ção da ca ma da gor du ro sa da lá gri ma que evi ta
sua eva po ra ção. O es tu do pu bli ca do no Rei no Uni do su- 
ge re, in clu si ve, que man ter a boa lu bri fi ca ção dos olhos
é o pri mei ro pas so pa ra pre ve nir a co vid-19”, con clui.

 
Leôn cio Quei roz re co men da que a pre ven ção se ja

ado ta da a fim de evi tar o des con for to pro vo ca do pe lo
olho se co, bem co mo a con ta mi na ção por CO VID-19.
Nes se ce ná rio, o ide al é que as pes so as evi tem o uso
abu si vo de ar-con di ci o na do e, tam bém, de ele trô ni cos.

 
“Além de fa ci li tar a eva po ra ção do fil me la cri mal, o

con fi na men to em am bi en te cli ma ti za do por equi pa- 
men tos do més ti cos que não tro cam o ar am bi en te fa ci- 
li ta a pro li fe ra ção do co ro na ví rus. Por tan to, du ran te a
pan de mia a re gra pa ra usar cli ma ti za do res do més ti cos
que não tro cam o ar dos am bi en tes é man ter ja ne las e
por tas aber tas pa ra evi tar a co vid-19 e, tam bém, o olho
se co”, res sal ta.

 
Quan to ao uso ex ces si vo de com pu ta do res, ta blets ou

ce lu la res du ran te a pan de mia, Leôn cio Quei roz Ne to
des ta ca que, con for me elu ci da do por um es tu do con du- 
zi do por ele, en tre adul tos com até 40 anos, o uso das te- 
las por mais de du as ho ras pro vo ca o res se ca men to da
lá gri ma em 75% dos bra si lei ros. Aci ma des ta ida de, es se
ín di ce che ga a 90%.

 
Já en tre os 6 e 9 anos, o olho se co atin giu 30% de 360

cri an ças que che ga vam a fi car até seis ho ras co nec ta das.
Por is so, é de fun da men tal que as pes so as ge ren ci em
me lhor o uso dos apa re lhos ele trô ni cos de for ma a be- 
ne fi ci ar a saú de co mo um to do.

São Luís, quinta-feira, 7 de janeiro de 2021
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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
AGÊNCIA EXECUTIVA METROPOLITANA - AGEM

HOMOLOGAÇÃO Nº 01/2021-AGEM
TOMADA DE PREÇO 007/2020-AGEM

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0145025/2020 - AGEM

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° 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 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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA

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.

 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 SETOR
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 e 
Secretaria de Fazenda e Secretaria de Comunicação.
11 e 12 de janeiro a) Secretaria de Saúde, Secretaria de Assistência Social e 
Secretaria de Infraestrutura;

13, 14 e 15 de janeiro Secretaria de Educação, Esporte e Lazer.

2 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 recadastra-
mento 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. 

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 recadastra-
mento 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

DATA SETOR 

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 e Secretaria de Fazenda e Secretaria de 

Comunicação. 

11 e 12 de janeiro 

a) Secretaria de Saúde, Secretaria de Assistência 

Social e Secretaria de Infraestrutura; 

 

13, 14 e 15 de janeiro Secretaria de Educação, Esporte e Lazer. 
 

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  documen-
tos 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 ENGENHA-
RIA, 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 NASCIMEN-
TO 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

 

PAÇO DO LUMIAR/MA
EDITAL ÚNICO DE LEILÃO

Edital Especial Associação de Poupança e Empréstimo - POUPEX
Lei Nº 9.514/97 e MP Nº 2.223/01

Gustavo Martins Rocha, Leiloeiro Oficial, inscrito na Junta Comercial do Estado d o Maranhão, sob o 
nº 17/06-JUCEMA, devidamente autorizado pela proprietária Associação de Poupança e Empréstimo 
- POUPEX, CNPJ/MF nº 00.655.522/0001-21, com endereço à Av. Duque de Caxias, s/nº, SMU, 
Brasília/DF, CEP: 70.630-902, tendo havido inadimplência de obrigações contratuais, garantidas pela 
alienação fiduciária dos imóveis abaixo relacionados e consolidada a posse dos mesmos ao credor 
fiduciário, pelo cumprimento do art. 26 da Lei. 9.514/97 e cumprindo o disposto no art. 27 da mesma 
lei, torna público que colocará a Venda em Leilão Público, o seguinte bem imóvel:
IMÓVEL: Um lote de terra própria, de nº 11, do empreendimento denominado Condomínio 
“Residencial Los Roques II”, constituído do lote de terra própria, denominado como lote único, 
da Quadra 44, resultante da unificação dos lotes 11, 12 e 13, da referida Quadra 44, do loteamento 
denominado “Parque Bob Kennedy”, no sítio Boa vista, no lugar Vila de Nossa Senhora da Conceição 
de Mocajutuba, neste município, assim descrito e caracterizado: frente, limitando com a Rua Interna 
de Circulação, mede 9,97m; lateral direita, limitando com a casa nº 10, mede 20,93m, lateral 
esquerda, limitando com a área de lazer, mede 20,93m, fundo, limitando com o muro da lateral 
esquerda do condomínio, mede 9,97m, com uma área total de 208,62m². Av nº 01 - Mat nº 39.664 - 

Para constar que foi edificado no imóvel da presente matrícula uma casa residencial, possuindo um 
pavimento, com as seguintes dependências e áreas: varanda/garagem, sala de estar/jantar, 01(uma) 
suíte, 2 (dois) quartos, banheiro social, cozinha e área de serviço, com área privativa de 100,73m², 
área comum proporcional de 5,82m², perfazendo uma área total construída de 106,55m² e fração 
ideal do terreno de 272,73m² ou 9,0909%. Tudo conforme Matrícula nº 39.664 do Cartório de 1º 
Ofício Extrajudicial de Paço do Lumiar - Comarca da Ilha de São Luís /MA.
Anterior adquirente fiduciante (ex-mutuários): GERLANDY BRUZACA CASTRO DA COSTA, plan. 
manutenção, portadora da CI nº 173.157.420.014 - GEJUSPC/MA, inscrita no CPF nº 791.745.823-
72 e seu esposo MANUEL RAYMUNDO ALVES DA COSTA JÚNIOR, empresário, portador da CI 
nº 3338 - CRA/MA, o regime de comunhão parcial de bens, residentes e domiciliados na Rua Boa 
Esperança, Nº 185, Rua 01, Quadra 01, nº 03, Condomínio Zeus, Angelim, na cidade de São Luís/
MA.
Datas dos leilões: 1º leilão em 18/01/2021, valor mínimo de venda: R$ 306.200,00 (trezentos e seis 
mil e duzentos reais), 2º leilão em 25/01/2021, valor mínimo de venda: R$ 375.294,59 (trezentos e 
setenta e cinco mil, duzentos e noventa e quatro reais e cinquenta e nove centavos).
Local: on-line - Home page: www.grleiloes.com . Ambos os leilões serão realizados as 
11h00min.
Condições do leilão: a) o arrematante pagará no ato (À VISTA) o valor do arremate acrescido da 
comissão do leiloeiro (5%); b) o imóvel é vendido no estado em que se encontra, de: legalização, 
manutenção, conservação, e ocupação; c) cabem ao arrematante às providências e despesas de 
transferência de propriedade e registro em Cartório, assim como de quaisquer débitos inclusive junto 
a Prefeitura, Corpo de Bombeiros, Condomínio. Caso o imóvel esteja ocupado, o arrematante fica 
ciente que será o responsável pelas providências de desocupação do mesmo.
Observação: Qualquer que seja o resultado dos leilões ficará extinta a dívida decorrente da 
operação de alienação fiduciária com o anterior adquirente fiduciante, observando o disposto no art. 
27 e parágrafos da Lei 9.514/97.
Informações com o Leiloeiro, fone (98) 4141-2441. Home page: www.grleiloes.com ou com a N&N 
Assessoria e Consultoria Empresarial SS LTDA 61-3223-2205 ou 61-9.8434-4438 e com a POUPEX 
61-3314-7753.

Paço do Lumiar/MA, 29 de dezembro de 2020.
Gustavo Martins Rocha

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
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Dom Qui xo te (1605), Mi guel de Cer van tes

O Con de de Mon te Cris to (1844), Ale xan dre Du mas

Um Con to de Du as Ci da des (1959), de Char les Dic kens

O Pe que no Prín ci pe (1943), de An toi ne de Saint-Exupéry

O Se nhor dos Anéis (1954-1955), J. R. R. Tol ki en

O Al qui mis ta (1988), de Pau lo Co e lho

Cin quen ta Tons de Cin za (2011), de E. L. Ja mes

Harry Pot ter e a Pe dra Fi lo so fal (1997), de J.K. Ro wling

Ali ce no País das Ma ra vi lhas (1965), de Lewis Car roll

E Não So brou Ne nhum (1939), de Agatha Ch ris tie

O Mes tre e Mar ga ri da (1967), de Mikhail Bul gá kov

O So nho da Câ ma ra Ver me lha (1791), de Cao Xu eqin

O Leão, a Fei ti cei ra e o Guar da-Rou pa (1950), de C.S.
Lewis

Ela, a Fei ti cei ra (1886), de Henry Ri der Hag gard

O Apa nha dor no Cam po de Cen teio (1951), J.D. Sa lin ger

Dia do Leitor

Os 15 livros mais
vendidos da história
O

dia 7 de ja nei ro é con si de ra do o dia na ci o nal
do lei tor. A da ta é uma ho me na gem ao Jor nal
ce a ren se “O Po vo“, fun da do em 7 de ja nei ro de
1928, pe lo po e ta e jor na lis ta De mó cri to Ro- 

cha.
Pa ra se che gar ao re sul ta do, fo ram con sul ta das re por- 

ta gens, en ti da des edi to ri ais, em pre sas de pes qui sas de
mer ca do e pu bli ca ções es pe ci a li za das. Li vros re li gi o sos,
po lí ti cos, edu ca ci o nais e de cu ri o si da des co mo: “Bí blia
Sa gra da”, “Ilu mi nat ti: So ci e da de Se cre ta”, “Co rão”, “Di- 
ci o ná rio Xi nhua Zi di an”, “A Ar te da Guer ra” e “Li vro Gui- 
ness dos Re cor des” não fo ram con ta bi li za dos, ape nas li- 
vros li te rá ri os.

Par ti ci pa ram do le van ta men to as pu bli ca ções: “The
Pa ris Re vi ew”, “Bu si ness In si der”, “Washing ton Post”,
“The Guar di an”, “Te le graph”, “To ron to Star”, “New York
Ti mes”, “New Yorker” “Re a der’s Di gest”, “Glo bal Ti mes”,
“Fi nan ci al Ti mes”; as en ti da des edi to ri ais In ter na ti o nal
Pu blishers As so ci a ti on (IPA), Eu ro pe an and In ter na ti o- 
nal Bo ok sel lers Fe de ra ti on (EIBF) e In ter na ti o nal Fe de- 
ra ti on of Library As so ci a ti ons and Ins ti tu ti ons (IFLA); e
as em pre sas de au di ta gem e pes qui sas de mer ca do Ni el- 
sen e a GfK.

Os li vros, “Cin quen ta Tons de Cin za” e “O Se nhor dos
Anéis”, ape sar de te rem si do pu bli ca dos em mais de um
vo lu me — fo ram con si de ra dos co mo um li vro úni co —
por que, ori gi nal men te, seus au to res os con ce be ram co- 
mo obra úni ca, di fe ren te men te da sé rie Harry Pot ter.

Pu bli ca do em Ma drid em 1605, “Dom Qui xo te”, de
Mi guel de Cer van tes, é com pos to de 126 ca pí tu los, di vi- 
di dos em du as par tes. É con si de ra do o ex po en te má xi- 
mo da li te ra tu ra es pa nho la e es ti ma-se que te nha ven di- 
do en tre 400 e 500 mi lhões de có pi as. O li vro nar ra a his- 
tó ria do en ge nho so fi dal go Dom Qui xo te e de seu fi el es- 
cu dei ro San cho Pan ça em três in cur sões pe las ter ras da
Man cha, re gião de Ara gão e da Ca ta lu nha, na Es pa nha.
Dom Qui xo te ado ra ler his tó ri as de ca va la ria e, de tão in- 
flu en ci a do por elas, en lou que ce e sai em bus ca de aven- 
tu ras me mo rá veis, ten tan do imi tar seus he róis fa vo ri tos
e le van do con si go San cho Pan ça, que tem uma vi são
mais re a lis ta dos fa tos.

O li vro nar ra a his tó ria de Ed mond Dan tés, um ma ri- 
nhei ro que é pre so in jus ta men te, ví ti ma de um com plô.
Quan do es ca pa da pri são, to ma pos se de uma mis te ri o- 
sa for tu na e ar ma uma pla no pa ra vin gar-se da que les
que o pren de ram. A ga le ria de per so na gens cri a da por
Du mas faz um re tra to fi el da Fran ça do sé cu lo 19, um
mun do em trans for ma ção, on de se era pos sí vel a mu- 
dan ça de po si ções so ci ais. “O Con de de Mon te Cris to é,
jun ta men te com “Os Três Mos que tei ros”, a obra mais
co nhe ci da de Ale xan dre Du mas e uma das mais ce le bra- 
das da li te ra tu ra uni ver sal. Es ti ma-se que o li vro te nha
ven di do en tre 200 e 250 mi lhões de có pi as. A obra é li- 
vre men te ins pi ra da nas ex pe ri ên ci as de Pi er re Pi caud,
um sa pa tei ro que vi via em Nîmes, na Fran ça.

Pu bli ca do em 1859, o li vro é um ro man ce his tó ri co
que tra ta de te mas co mo cul pa, ver go nha e re tri bui ção.
A nar ra ti va de “Um Con to de Du as Ci da des” — que se re- 
fe re a Lon dres e Pa ris — tem iní cio em 1775, quan do co- 
me çam a ger mi nar os mo vi men tos que cul mi na ri am na
Re vo lu ção Fran ce sa. Em meio a gran des in jus ti ças e
abu sos por par te da no bre za, os cam po ne ses e ar te sãos
con for mam-se com as in jú ri as, pois sa bem que o tem po

da vin gan ça es tá pró xi mo. Dic kens evi ta o po si ci o na- 
men to po lí ti co, cen tran do a nar ra ti va nas ob ser va ções
dos pro ble mas so ci ais e po lí ti cos da In gla ter ra, pois te- 
mia que a his tó ria se re pe tis se. Es ti ma-se que te nha ven- 
di do en tre 180 e 250 mi lhões de có pi as em to do o mun- 
do.

Pu bli ca do em 1943, “O Pe que no Prín ci pe”, de An toi ne
de Saint-Exupéry, é uma das obras mais tra du zi das da li- 
te ra tu ra mun di al. Por meio de uma nar ra ti va poé ti ca, o
li vro bus ca apre sen tar uma vi são di fe ren te de mun do,
le van do o lei tor a mer gu lhar no pró prio in cons ci en te. A
his tó ria se ini cia quan do um avi a dor cai com seu avião
no De ser to do Sa a ra e ali en con tra uma cri an ça, que ele
des cre ve co mo ten do ca be los de ou ro e um ca che col
ama re lo. O ga ro to con ta ao avi a dor que vi ve so zi nho no
As te roi de B-612, ten do co mo úni ca ami ga uma ro sa.
Jun tos, os dois re pen sam os seus va lo res e re des co brem
o sen ti do da vi da. Es ti ma-se que a obra te nha ven di do
en tre 150 e 180 mi lhões de có pi as.

Es sa é uma das mais fa mo sas obras de fic ção ci en tí fi- 
ca, pu bli ca da ori gi nal men te em três vo lu mes: “A So ci e- 
da de do Anel”, “As Du as Tor res” e o “Re tor no do Rei”. A
his tó ria se pas sa na Ter ra-Mé dia, uni ver so mi to ló gi co e
ha bi ta do por di fe ren tes ra ças: hu ma nos, anões, el fos,
hob bits, ents e orcs. A tra ma gi ra em tor no do anel do
po der, que pre ci sa ser des truí do an tes de ser re cu pe ra do
por Sau ron, o Se nhor da Es cu ri dão. Es ses fo ram al guns
dos li vros que Elon Musk leu du ran te a in fân cia na Áfri ca
do Sul. Ele dis se que foi in flu en ci a do pe los he róis da
obra de Tol ki en. Es ti ma-se que te nha ven di do en tre 150
e 170 mi lhões de có pi as.

O li vro bra si lei ro mais ven di do no mun do, “O Al qui- 
mis ta” acom pa nha um pas tor an da luz cha ma do San ti a- 
go. Ele tem um so nho re cor ren te e vai até uma adi vi nha
pa ra in ter pre tá-lo. A mu lher lhe diz que o so nho é uma
pro fe cia e sig ni fi ca que há um te sou ro nas pi râ mi des do
Egi to. San ti a go re sol ve vi a jar pa ra en con trar a for tu na e,
du ran te o ca mi nho, co nhe ce per so na gens que o en si- 
nam im por tan tes li ções so bre a vi da. O que era pa ra ser
uma jor na da em bus ca de bens ma te ri ais se tor na uma
des co ber ta das ri que zas que es con de mos den tro de nós
mes mos. San ti a go apren de que a mai or sa be do ria é ou- 
vir o que diz o co ra ção e, aci ma de tu do, se guir os pró pri- 
os so nhos. Es ti ma-se que “O Al qui mis ta” te nha ven di do
mais de 150 mi lhões de có pi as.

“Cin quen ta Tons de Cin za” é um ro man ce eró ti co da
au to ra in gle sa Eri ka Le o nard Ja mes. O li vro re tra ta Anas- 
ta sia Ste e le, uma ga ro ta de 21 anos, es tu dan te de li te ra- 
tu ra. Subs ti tuin do uma co le ga que es tá do en te, ela en- 
tre vis ta pa ra o jor nal da fa cul da de o po de ro so mag na ta
Ch ris ti an Grey. O em pre sá rio fi ca ob ce ca do por Anas ta- 
sia, que aca ba se apai xo nan do. Ela, que é vir gem, acei ta
se re la ci o nar com Ch ris ti an. Mas, ele é sa do ma so quis ta
e Anas ta sia de ve as si nar um acor do acei tan do de sub- 
me ter a to dos os seus fe ti ches. A his tó ria se pas sa em Se- 
at tle com ri cos de ta lhes de bon da ge, sa dis mo e ma so- 
quis mo. Es ti ma-se que te nha ven di do en tre 120 e 130
mi lhões de có pi as.

“Harry Pot ter e a Pe dra Fi lo so fal” é o pri mei ro vo lu me
da sé rie Harry Pot ter, da bri tâ ni ca J. K. Ro wling. O li vro
nar ra a his tó ria de um ga ro to ór fão que vi ve in fe liz com
seus ti os. Até que, no dia de seu ani ver sá rio de 11 anos,
ele des li za por um bu ra co que o con duz a um mun do
má gi co. Des co bre sua ver da dei ra his tó ria e seu des ti no:
ser um apren diz de fei ti cei ro até o dia em que te rá que
en fren tar a pi or for ça do mal, o ho mem que as sas si nou
seus pais. Harry Pot ter, tão ha bi tu a do à re jei ção, des co- 
bre que é um he rói no uni ver so dos ma gos. Ago ra, se- 
guin do os pas sos de seus pais, ele irá es tu dar em
Hogwarts, uma con cei tu a da es co la pa ra bru xos. Es ti ma-
se que te nha ven di do en tre 110 e 130 mi lhões de có pi as.

Uma das obras mais cé le bres do gê ne ro li te rá rio non- 
sen se, o li vro con ta a his tó ria de uma me ni na cha ma da
Ali ce, que é des per ta da do so no por um co e lho e re sol ve
se gui-lo, cain do em uma to ca que a trans por ta pa ra um
lu gar fan tás ti co, cha ma do “País das Ma ra vi lhas”, po vo a- 
do por cri a tu ras pe cu li a res que re ve lam uma ló gi ca do
ab sur do, ca rac te rís ti ca dos so nhos. Nes se país en can ta- 
do, Ali ce faz gran des ami za des e des co bre sua mis são de
vi da: res tau rar o rei na do da Rai nha Bran ca, que per deu
o tro no pa ra sua ma lig na ir mã, a Rai nha Ver me lha. Es ti- 
ma-se que o li vro te nha ven di do mais de 100 mi lhões de
có pi as des de o seu lan ça men to.

“O Ca so dos Dez Ne gri nhos”, de Agatha Ch ris tie, é o
mai or clás si co mo der no das his tó ri as de mis té rio. Dez
pes so as di fe ren tes re ce bem um mes mo con vi te pa ra
pas sar um fim de se ma na na Ilha do Sol da do, an ti ga
pro pri e da de de um mi li o ná rio nor te-ame ri ca no. Na pri- 
mei ra noi te, após o jan tar, elas ou vem uma voz acu san- 
do ca da uma de um cri me ocul to co me ti do no pas sa do.
Con vi da dos pe lo mis te ri o so Mr. Owen, ne nhum dos
pre sen tes tem mui ta cer te za so bre por que es tão ali, pois
acre di ta vam que pas sa ri am um agra dá vel pe río do de
des can so em mor do mia. Nes te cli ma de ten são, mor tes
inex pli cá veis co me çam a acon te cer. Es ti ma-se que te- 
nha ven di do en tre 90 e 120 mi lhões de có pi as.

O “Mes tre e Mar ga ri da” é con si de ra do um dos gran- 
des ro man ces do sé cu lo 20. Si tu a do na Mos cou dos anos
1930, o li vro nar ra as pe ri pé ci as de sa tã na ci da de, acom- 
pa nha do de um sé qui to in fer nal, com pos to por um ga to
fa lan te e fan far rão, um in tér pre te tra pa cei ro, uma be la
bru xa e um ca pan ga as sus ta dor. Seu ca mi nho se cru za
com o dos aman tes Mes tre e Mar ga ri da — ele um es cri- 
tor mal com pre en di do, au tor de um ro man ce so bre
Pôn cio Pi la tos, ela uma das per so na gens mais for tes da
li te ra tu ra rus sa, que, qual Or feu, fa rá de tu do pa ra re en- 
con trar seu ama do de sa pa re ci do. His tó ria de amor e de- 
se jo, sá ti ra do mun do das le tras e das pe que nas e gran- 
des vai da des hu ma nas, além de crí ti ca fe ri na, mas bem-
hu mo ra da, ao re gi me so vié ti co. Es ti ma-se que a obra te- 
nha ven di do en tre 90 e 100 mi lhões de có pi as.

Pu bli ca do em me a dos do sé cu lo 18, “O So nho da Câ- 
ma ra Ver me lha”, de Cao Xu eqin, é uma das obras-pri- 
mas da li te ra tu ra chi ne sa. O li vro faz um re la to de ta lha- 
do da aris to cra cia chi ne sa da épo ca. O te ma prin ci pal
gi ra em tor no de um tri ân gu lo amo ro so en tre o per so na- 
gem prin ci pal, Jia Baoyu, que ama sua pri ma ado en ta da
Lin Daiyu, mas que es tá pre des ti na do a se ca sar com ou- 
tra pri ma, Xue Ba o chai. Es te tri ân gu lo amo ro so tem, co- 
mo pa no de fun do, o de clí nio dos dois ra mos do clã Jia: a
ca sa Rong guo e a ca sa Ning guo. Eles re si dem em dois
gran des com ple xos re si den ci ais e es tão en tre as mais
ilus tres fa mí li as da ca pi tal. Acre di ta-se que o con teú do
da his tó ria se ja au to bi o grá fi co des cre ven do o des ti no da
pró pria fa mí lia do es cri tor. Es ti ma-se que te nha ven di- 
do en tre 80 e 100 mi lhões de có pi as.

“O Leão, A Fei ti cei ra e o Guar da-Rou pa” é um ro man- 
ce in fan til do es cri tor bri tâ ni co C.S. Lewis. O li vro nar ra
a his tó ria de qua tro ir mãos que vi vem na In gla ter ra du- 
ran te a 2ª Guer ra Mun di al. Fu gin do dos bom bar dei os,
eles vão até a ca sa de um pro fes sor que mo ra no cam po.
Em uma de su as brin ca dei ras des co brem um guar da-
rou pa que le va quem o atra ves sa ao mun do má gi co de
Nár nia, ha bi ta do por se res es tra nhos, co mo cen tau ros e
gi gan tes. Lá, eles des co brem que fa zem par te de uma
pro fe cia nar ni a na e têm a mis são de des truir o rei na do
de Ja dis, a Fei ti cei ra Bran ca. Pa ra is so, eles pre ci sam da
aju da de As lam, o Leão. Es ti ma-se que a obra te nha ven- 
di do en tre 75 e 90 mi lhões de có pi as.

O li vro nar ra as aven tu ras de Ho ra ce Holly, um pro fes- 
sor de Cam brid ge, seu pu pi lo, Leo Vincey e o ser vo Job.
Eles re a li zam uma vi a gem em di re ção à Áfri ca, se guin do
as ins tru ções con ti das num ma nus cri to dei xa do pe lo
pai de Leo. A aven tu ra le va-os a uma re gião inex plo ra da,
on de des co brem o rei no per di do de Kôr, ha bi ta do pe lo
po vo pri mi ti vo Amahag ger e do mi na do por Ela, uma fei- 
ti cei ra cha ma da Ayesha, cu ja be le za é ca paz de hip no ti- 
zar to dos os ho mens. Os vi si tan tes re ce bem a pro te ção
da rai nha, que acre di ta que Leo é a re en car na ção de seu
an ti go amor, Kal li kra tes, que ela mes ma as sas si nou em
um aces so de ciú mes. Es ti ma-se que “Ela, a Fei ti cei ra”
te nha ven di do en tre 70 e 80 mi lhões de có pi as.

O li vro acom pa nha um fim de se ma na da vi da de Hol- 
den Caul fi eld, um jo vem de 17 anos, es tu dan te de um
res pei ta do in ter na to pa ra ra pa zes, o Co lé gio Pencey. Ele
é ex pul so da es co la de pois de ti rar no tas ruins, e pre ci sa
vol tar mais ce do pa ra ca sa no in ver no. Du ran te o ca mi- 
nho de vol ta, o ra paz bus ca adi ar ao má xi mo o en con tro
com os pais, fa zen do uma vi a gem re fle xi va so bre sua
exis tên cia, a par tir de sua pe cu li ar vi são de mun do. An- 
tes de en fren tar os pais, ele se en con tra com al gu mas
pes so as im por tan tes na sua vi da e, jun to a elas, re fle te
so bre as he si ta ções que se pas sam em sua men te. Des de
seu lan ça men to, es ti ma-se que o li vro te nha ven di do
mais de 65 mi lhões de có pi as.
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Inadimplência

A Pes qui sa de En di vi da men to e Ina dim- 
plên cia do Con su mi dor (Peic) de de zem bro
apon tou que 66,3% dos con su mi do res es tão
en di vi da dos, uma al ta de 0,3 pon to por cen- 
tu al com re la ção a no vem bro, in for mou nes-
ta quar ta-fei ra (6) a CNC (Con fe de ra ção Na-
ci o nal do Co mér cio de Bens, Ser vi ços e Tu- 
ris mo).Foi a pri mei ra al ta após três que das
se gui das, o que, di an te da que da da ina dim- 
plên cia, su ge re ele va ção do con su mo.

Flashback BBB

O Big Brother Bra sil (BBB), sem dú vi da, é
um dos prin ci pais acon te ci men tos na TV
aber ta bra si lei ra des de sua es treia, no ano de
2002. Che gan do na 21ª edi ção, pa re ce que
ago ra as ne go ci a ções en tre o Vi va e a En de- 
mol es tão che gan do em um acor do pa ra re-
pri sar a pri mei ra e a se gun da edi ção do pro- 
gra ma, que acon te ce ram am bas em 2002.O
pri mei ro “BBB” foi ao ar de ja nei ro a abril da-
que le de 2002.

O pre si den te da ABAV, no Ma ra -
nhão, Jan sen San tos (na fo to co man -
dan do um gru po de tu ris tas em Mi -
nas Ge rais), é só ale gria com a cri a -
ção do Clu be de Van ta gens do Tu ris -
mo Ma ra nhen se, que foi lan ça do es -
ta se ma na na se de da Fe co mér cio. A
ini ci a ti va, do Se brae no Ma ra nhão,
sur ge co mo uma es tra té gia pa ra di -
na mi zar os ne gó ci os do tra de na re -
to ma da. O Clu be tem co mo ob je ti vos
for ta le cer o tu ris mo in ter no, di vul -
gar equi pa men tos e pro du tos tu rís ti -
cos do en tor no, fo can do nos pró pri os
ma ra nhen ses e lu do vi cen ses, que
mui tas ve zes não co nhe cem os atra -
ti vos ou pro du tos tu rís ti cos das pro -
xi mi da des de seu lo cal de re si dên cia.

O se cre tá rio de Es ta do
do Tu ris mo (Se tur), Ca -
tu lé Ju ni or (fo to) co -
me mo ra a con clu são
do pri mei ro ma pe a -
men to ilus tra do do ar -
te sa na to dos dez po los
tu rís ti cos ma ra nhen -
ses. Ele irá pos si bi li tar
um mai or di re ci o na -
men to de es for ços aos
po los que pre ci sam ter
o re gis tro de seus ar te -
sãos, além do de sen -
vol vi men to e o ali nha -
men to de po lí ti cas pú -
bli cas do ar te sa na to
com a re gi o na li za ção
tu rís ti ca.

O en fer mei ro Jo sé Car -
los Jú ni or foi elei to
pre si den te do CO REN-
MA e to mou pos se nes -
ta ter ça-fei ra. O se cre -
tá rio de Saú de de São
Luís, Dr. Jo el Nu nes,
es te ve pre sen te à pos -
se e ga ran tiu que o CO -
REN-MA e a Pre fei tu ra
Mu ni ci pal de São Luís
ca mi nha rão jun tos pa -
ra o cui da do da saú de
mu ni ci pal, da so ci e da -
de e dos pro fis si o nais
da en fer ma gem. Nos -
sos pa ra béns.

Valor congelado

Sen sí vel à si tu a ção em que se en con tra a ad-
vo ca cia, o Con se lho Sec ci o nal da OAB Ma ra-
nhão de li be rou pe lo con ge la men to da anui da de
pa ra ad vo ga das e ad vo ga dos ma ra nhen ses em
2021 e man te rá o va lor de R$ 830,00. Se guin do o
mes mo pa râ me tro dos anos an te ri o res, a Sec ci- 
o nal ga ran te ain da, até o dia 31/01/2021, um
des con to de 10% nes se va lor pa ra pa ga men to
em co ta úni ca. Ou tra al ter na ti va da da à ad vo ca-
cia ma ra nhen se é o par ce la men to do va lor de R$
830,00 em 10 ve zes sem ju ros no car tão de cré di- 
to ou em 6 par ce las (bo le tos). 

Festas de Verão e Covid

Ape sar de pas sa da a vi ra da do ano, as fes tas
des te pe río do de ve rão se guem pres si o nan do os
grá fi cos que re gis tram o avan ço do con tá gio e as
mor tes pe lo co ro na ví rus. Com au to ri za ção ou
clan des ti nas, elas se tor na ram as sun to cons tan- 
te nas re des so ci ais nas quais são di vul ga das – e,
em pro por ções se me lhan tes, de nun ci a das. Es sa
re to ma da con tur ba da do se tor de even tos co lo- 
ca em cam pos opos tos os ci en tis tas, que te mem
o ter re no li vre pa ra a con ta mi na ção, e os em pre- 
sá ri os, que ale gam não aguen tar mais pre juí zos
após qua se um ano de res tri ções pe sa das.

Perdas no Turismo

A pan de mia impôs du ro re vés à in dús tria do
tu ris mo em es ca la glo bal. Da dos de ju lho da
Con fe de ra ção Na ci o nal do Co mér cio de Bens,
Ser vi ços e Tu ris mo si na li zam que o se tor acu- 
mu la que da de R$ 182,86 bi lhões no fa tu ra men- 
to des de mar ço. A ex pec ta ti va é que o ano fe che
com per das per to de 40% com re la ção a 2019 e
pers pec ti va de re tor no aos ní veis de an tes da
pan de mia ape nas no ter cei ro tri mes tre de 2023.
Com es se ce ná rio, o se tor foi obri ga do a se re po- 
si ci o nar ado tan do no vas re la ções de con su mo e
de ex pe ri men ta ção do pro du to tu rís ti co.

Pra curtir

O de sig ner de sa pa -
tos Cláu dio Car va lho,
tam bém co nhe ci do
por to da sua ir re ve -
rên cia,  es tá a to do
va por pre pa ran do a
edi ção 2021 da Fei jo -
a da do Fantasy que
pro me te ser um dos
me lho res even tos pré
car na va les cos da ca -
pi tal.

A fes ta vai ser re a li -
za da dia 30 de ja nei -
ro, às 14h13, na De li -
ca ta Even tos, na Av.
dos Ho lan de ses.

A ANE EL – Agên cia
Na ci o nal de Ener gia
Elé tri ca de ter mi nou
que a ban dei ra ta ri fá -
ria pa ra o mês de ja -
nei ro se rá ama re la. 

O que tra rá uma eco -
no mia pa ra os con su -
mi do res, já que em
de zem bro es ta va em
vi gor a ban dei ra ver -
me lha – pa ta mar 2.

Com is so, as con tas
de ener gia fi ca rão
mais ba ra tas no pri -
mei ro mês de 2021,
com cus to de R$ 1,343
pa ra ca da 100 qui -
lowatts-ho ra con su -
mi dos.

A in fec to lo gis ta Ma -
ria Van Kerkho ve, res -
pon sá vel pe la res -
pos ta da Or ga ni za ção
Mun di al de Saú de
(OMS) à pan de mia de
Co vid-19, dis se que o
mun do te rá uma pi o -
ra nos ca sos e óbi tos
por con ta dos en con -
tros nas fes tas de fim
de ano.

Pa ra a OMS, a si tu a -
ção só de ve me lho rar
de pois des se pe río do.
.
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Procon/MA investiga denúncias de venda casada 
de livros e materiais didáticos em escolas 

A 
venda de materiais didáticos e livros com cláu-
sulas de exclusividade e obrigatoriedade em 
escolas do Maranhão está sendo alvo de inves-
tigação 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 apresen-
tação de esclarecimentos sobre a comercialização de ma-
teriais didáticos.

“Após uma série de audiências com representantes de 
pais de diversas escolas de São Luís e muitas denúncias so-
bre o valor dos materiais didáticos e de cláusulas contra-
tuais que proíbem aquisição desses materiais em outros 
fornecedores, o Procon/MA está cobrando, tanto das ins-
tituições 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 pri-
vada, que durante todo o ano passado foram acom-
panhados pelo Instituto.

“Tivemos em 2020 um ano atípico, acompanha-
mos de perto a situação de cobrança de mensali-
dades e, agora, com o novo ano letivo, o intuito do 
Procon é continuar garantindo os direitos do consu-
midor, que é a parte hipossuficiente dessa relação, 
e, nesse caso específico, investigar se esses consu-
midores 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 desti-
nadas a escolas e outras seis a fornecedoras dos sis-
temas de ensino.

Os dois segmentos estão sendo notificados e de-
verão apresentar informações que vão desde os va-
lores 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 indi-
vidual das apostilas de ensino ou da chave de acesso 
para portais online, dentre outros. 

Se comprovada, a prática abusiva da venda casa-
da, caracterizada quando um fornecedor condiciona 
o fornecimento de produto ou de serviço ao forneci-
mento de outro produto ou serviço, ou quando, sem 
motivos, limita quantidades, está sujeita às sanções 
administrativas previstas no CDC, a exemplo da multa

VOLTA ÀS AULAS

O prefeito de São Luís, Eduar-
do Braide, oficializou ontem,Saulo 
Santos como  secretário municipal 
de Turismo (SETUR). Saulo é Dou-
tor em Gestão Urbana (Pontifícia 
Universidade Católica do Paraná). 
Doutor em Geografia (Universida-
de Federal do Paraná). Mestre em 
Administração e Desenvolvimento 
Empresarial (Universidade Estácio 
de Sá). MBA em Turismo: Planeja-
mento, Gestão e Marketing (Univer-
sidade Católica de Brasília). Gradu-
ado em Turismo (Faculdade Atenas 
Maranhense).   

Braide anuncia Saulo Santos 

como Secretário de Turismo
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Fecomércio e Sindicomerciários finalizam negociações e assinam Convenção Coletiva
que estabelece regramento para o comércio lojista de São Luís em 2021

SAU LO DU AI LI BE
Com in for ma ções da Fe co mér cio

Fe ri a dos

Car na val

Aos do min gos

Sa lá rio-ba se

SÃO LUÍS

Comércio “sem feriados”
e aos domingos

A
pós um gran de pe río do de
ne go ci a ções, a Fe de ra ção do
Co mér cio Bens, Ser vi ços e
Tu ris mo do Es ta do do Ma ra- 

nhão (Fe co mér cio-MA) e o Sin di ca to
dos Em pre ga dos no Co mér cio de São
Luís as si na ram a Con ven ção Co le ti va
de Tra ba lho (CCT), que de fi ne as re- 
gras pa ra o co mér cio lo jis ta ao lon go
de 2021.

 O ter mo foi as si na do du ran te reu- 
nião re a li za da en tre as en ti da des que
re pre sen tam em pre ga do res e em pre- 
ga dos do co mér cio de São Luís. Du- 
ran te o en con tro, fo ram de fi ni dos al- 
guns pon tos im por tan tes que vão im- 
pac tar di re ta men te no con su mi dor da
ca pi tal ma ra nhen se, co mo os fe ri a- 
dos, ho rá rio de fun ci o na men to das
lo jas e ou tros.

Um dos pon tos mais im por tan tes
de fi ni do na reu nião foi a au to ri za ção
do fun ci o na men to do co mér cio de
São Luís em to dos os fe ri a dos fe de- 
rais, es ta du ais e mu ni ci pais.

A ex ce ção fi cou por con ta do di as:
1º de maio, 25 de de zem bro e 1º de ja- 
nei ro – Dia do Tra ba lho, Na tal e Ano
No vo, res pec ti va men te, além de Sex- 
ta-Fei ra San ta e no Dia do Co mer ciá- 
rio.

As em pre sas po de rão fun ci o nar
nos fe ri a dos no ho rá rio das 8h às 18h
pa ra as lo jas de rua e ga le ri as co mer ci- 
ais, e das 10h às 22h pa ra as lo jas de
shop ping, me di an te o pa ga men to de
100% so bre o va lor da ho ra nor mal,
além de gra ti fi ca ção.

Ex cep ci o nal men te em 2021, em
de cor rên cia da pan de mia da Co vid-
19 e a si tu a ção econô mi ca das em pre- 
sas, a gra ti fi ca ção pa ra o em pre ga do

que tra ba lhar nos fe ri a dos foi re du zi- 
da de R$ 60, va lor do ano pas sa do, pa- 
ra R$ 40.

A Con ven ção Co le ti va es ta be le ce
ain da, que as em pre sas que op ta rem
pe lo fun ci o na men to nos di as de fe ri a- 
do, re co lhe rão ao Sin di ca to Pro fis si o- 
nal o va lor de R$ 10 por em pre ga do
que nes ses di as fo rem con vo ca dos pa-
ra o tra ba lho.

No pe río do car na va les co, o co mér-
cio de São Luís fun ci o na rá até o do- 
min go, re a brin do so men te na quar ta-
fei ra de cin zas a par tir das 13h. A Con-
ven ção Co le ti va fi xa tam bém que não
ha ve rá ex pe di en te no co mér cio na
pe núl ti ma se gun da-fei ra do mês de
ou tu bro, dia 18, de di ca do às co me- 
mo ra ções do Dia do Co mer ciá rio e
con si de ra do de re pou so re mu ne ra do
pa ra os em pre ga dos.

Horários livre de segunda a sábado
Em re la ção ao ho rá rio de fun ci o na- 

men to do co mér cio, a con ven ção co- 
le ti va de ter mi na que os es ta be le ci- 
men tos co mer ci ais po dem fun ci o nar
de se gun da-fei ra a sá ba do em re gi me
de ho rá rio li vre, res pei tan do a jor na da
se ma nal de ca da fun ci o ná rio que não
po de ul tra pas sar 44 ho ras de tra ba lho.
No ca so de pror ro ga ção da jor na da, o
má xi mo per mi ti do é de du as ho ras ex- 
tras diá ri as, que se rão pa gas com adi- 
ci o nal de 60% so bre o va lor da ho ra
nor mal ou com pen sa das por meio do
Ban co de Ho ras que foi ins ti tuí do pe la
ne go ci a ção des te ano.

O co mér cio po de fun ci o nar tam- 
bém aos do min gos no ho rá rio das 8 às
14 ho ras pa ra os es ta be le ci men tos de
rua e das 13 às 20 ho ras pa ra os lo ca li- 
za dos nos shop ping cen ters. 

No en tan to, pa ra o fun ci o na men to
aos do min gos, as em pre sas te rão que

ado tar um sis te ma que im pe ça que o
em pre ga do tra ba lhe mais do que dois
do min gos con se cu ti vos. 

“Con si de ran do que a ne go ci a ção
da con ven ção co le ti va de tra ba lho
acon te ceu em um pe río do atí pi co e
di fí cil pa ra to dos, agra de ço a Fe co- 
mér cio-MA por ter mos con se gui do
ne go ci ar e as si nar as re gras pa ra o co- 
mér cio no ano de 2021.  Nos sa ca te go- 
ria se sen te con tem pla da e sa tis fei ta
nes se mo men to, não só em re la ção as
cláu su las econô mi cas, que tra tam
prin ci pal men te do re a jus te sa la ri al,
co mo tam bém em re la ção as cláu su- 
las so ci ais”, des ta cou o pre si den te do
Sin di co mer ciá ri os, Os val do Pau li no
de Sou sa.

Ou tro pon to ne go ci a do du ran te a
de fi ni ção da con ven ção co le ti va é o
sa lá rio-ba se dos co mer ciá ri os. Abran- 
gen do to dos os es ta be le ci men tos do

co mér cio lo jis ta em São Luís, o do cu- 
men to re a jus ta em 4,77% os sa lá ri os
dos em pre ga dos co mer ciá ri os da ca- 
pi tal e es ta be le ce o no vo pi so sa la ri al
da ca te go ria em R$ 1.251,70, sen do
que no pe río do de vi gên cia do acor do
o sa lá rio-ba se dos co mer ciá ri os não
po de rá ser in fe ri or ao sa lá rio mí ni mo
na ci o nal acres ci do de 10%. 

“O ín di ce de re a jus te dos sa lá ri os
foi ba se a do no acu mu la do de in fla ção
do pe río do. O INPC [Ín di ce Na ci o nal
de Pre ços ao Con su mi dor] mar cou
exa ta men te 4,77% en tre no vem bro de
2019 e ou tu bro de 2020. Com is so, fi-
cou ga ran ti do a re po si ção da in fla ção
so bre os sa lá ri os dos tra ba lha do res.
Con tu do, em fun ção do atu al ce ná rio
de pan de mia e res tri ções so bre o fa tu- 
ra men to das em pre sas, não foi pos sí- 
vel ofe re cer um ín di ce de re a jus te su- 
pe ri or à in fla ção es te ano”, ava lia o
pre si den te da Fe co mér cio, Jo sé Ar tei- 
ro da Sil va.

Si tu a ções em que de ve re gis trar  veí cu lo:
• com pra de veí cu lo ze ro km;
• com pra/ven da de veí cu lo usa do;
• mu dan ça de mu ni cí pio de do mi cí lio ou re si dên cia do
pro pri e tá rio;
• mu dan ça de ca te go ria ou al te ra ção de ca rac te rís ti ca
do veí cu lo.

O que mu da

SEM PA PEL

Con tran ex tin gue a
im pres são do re gis tro
e trans fe rên cia

O De par ta men to Na ci o nal de Trân si to (De na tran),
com o ob je ti vo de uni fi car to das as in for ma ções so bre
veí cu los em um úni co do cu men to, de ter mi nou o fim do
Cer ti fi ca do de Re gis tro de Veí cu lo (CRV) im pres so em
pa pel-mo e da. 

Co nhe ci do co mo DUT (Do cu men to Úni co de Trans- 
fe rên cia), o do cu men to que cer ti fi ca a pro pri e da de do
veí cu lo tam bém pas sa rá a ser di gi tal e in te gra do ao do- 
cu men to de li cen ci a men to anu al.

As sim, da dos so bre a pro pri e da de e so bre o li cen ci a- 
men to do veí cu lo fi ca rão reu ni dos no Cer ti fi ca do de Re- 
gis tro e Li cen ci a men to de Veí cu lo em meio di gi tal
(CRLV-e). A mu dan ça foi de fi ni da na Re so lu ção
809/2020 do Con tran, pu bli ca da no Diá rio Ofi ci al da
União em 24 de de zem bro e va le pa ra to do o Bra sil. A Re- 
so lu ção en trou em vi gor nes ta se ma na.

O an ti go DUT se des vin cu la do CRV e se trans for ma
na Au to ri za ção pa ra Trans fe rên cia de Pro pri e da de do
Veí cu lo (ATPV-e). A me di da va le rá pa ra veí cu los re gis- 
tra dos a par tir des ta da ta, ou se ja, os do cu men tos ex pe- 
di dos an tes dis so, im pres sos em pa pel-mo e da ver de,
con ti nu a rão va len do. “Es ta ini ci a ti va do Con tran vi sa
des bu ro cra ti zar e sim pli fi car a vi da dos usuá ri os. Es te
no vo for ma to tem o ob je ti vo de dar agi li da de e se gu ran- 
ça ao ser vi ço. Es pe ra mos que es ses ob je ti vos se jam, de
fa to, al can ça dos”, dis se a di re to ra ge ral do De tran-MA,
La ris sa Ab dal la Brit to.

O di re tor ge ral do De na tran, Fre de ri co Car nei ro, des- 
ta ca que es ta ação avan ça ain da mais na agen da de
trans for ma ção di gi tal do De par ta men to Na ci o nal.
“Sim pli fi car e des bu ro cra ti zar a vi da do ci da dão bra si- 
lei ro é nos so fo co, além de dei xar os ser vi ços pres ta dos
mais ágeis, mo der nos e se gu ros”, ex pli ca Fre de ri co Car- 
nei ro, res sal tan do ain da que o CRLV-e e a ATPV-e fo ram
os úl ti mos do cu men tos a se rem di gi ta li za do e, com is so,
ne nhum ór gão de trân si to uti li za rá mais o pa pel-mo e- 
da.

O CRLV-e es ta rá dis po ní vel em for ma to di gi tal, após a
qui ta ção de to dos os dé bi tos, no apli ca ti vo da Car tei ra
Di gi tal de Trân si to (CDT), pe lo ce lu lar, no por tal do De- 
na tran ou por meio dos ca nais de aten di men to dos De- 
trans. O pro pri e tá rio tam bém po de im pri mir o do cu- 
men to em pa pel A4 co mum, bran co, que te rá o QR Co de
de se gu ran ça, vá li do pa ra fis ca li za ção.

Na prá ti ca, as mu dan ças não de vem tra zer gran des
im pac tos pa ra quem já pos sui o do cu men to de re gis tro
e a au to ri za ção pa ra trans fe rên cia de pro pri e da de (po- 
pu lar men te co nhe ci do co mo DUT) em pa pel-mo e da,
ou se ja, pa ra os veí cu los re gis tra dos an tes de 2021.
Quan do es se pro pri e tá rio for ven der o veí cu lo, se gue o
mes mo pro ce di men to atu al: pre en che o ver so do do cu- 
men to com os da dos do com pra dor, re co nhe ce fir ma no
car tó rio e, por fim, o com pra dor vai ao De tran pa ra efe ti- 
var a trans fe rên cia.

Pa ra os veí cu los re gis tra dos a par tir do dia 4 de ja nei- 
ro, o pro ce di men to mu da um pou co. O De tran ex pe di rá
so men te o CRLV-e, em for ma to di gi tal. A ATPV-e, que
an tes vi nha em bran co, no ver so do do cu men to, a par tir
de ago ra se rá ex pe di da so men te quan do o pro pri e tá rio
for ven der o veí cu lo. Nes sa oca sião, o pro pri e tá rio so li ci- 
ta jun to ao De tran, pre sen ci al men te ou por meio de al- 
gum ca nal de aten di men to di gi tal, a ex pe di ção do do cu- 
men to de trans fe rên cia, in for man do os da dos do com- 
pra dor. O De tran dis po ni bi li za a ATPV-e pre en chi da e
com o QR Co de de se gu ran ça. A par tir daí, o pro ce di- 
men to é o mes mo de an tes: re co nhe ci men to de fir ma no
car tó rio e efe ti va ção da trans fe rên cia no De tran.

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

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

PA TRÍ CIA CU NHA 2020 re gis trou au men to na
pro cu ra por es pe ci a lis ta

Pro ces so sim pli fi ca do

Ins cri ções

Dis tri bui ção de va gas
• Açai lân dia 9
• Ba ca bal 9
• Bal sas 9
• Ca xi as 20
• Cha pa di nha 10
• Im pe ra triz 25
• Ita pe cu ru Mi rim 5
• Ma ra ca çu mé 3
• Pi nhei ro 10
• Pre si den te Du tra 5
• Ro sá rio 5
• San ta Inês 5
• São Luís 82
• Vi a na 3

JANEIRO BRANCO

80% da população
revelou ter ansiedade

O
ano de 2020, mais es pe ci fi- 
ca men te du ran te a pan de- 
mia, re gis trou um au men to
das con sul tas on li ne no psi- 

có lo go e psi qui a tra. De acor do com
uma pes qui sa fei ta pe la Uni ver si da de
Fe de ral do Rio Gran de do Sul (UFRGS)
nos me ses de maio, ju nho e ju lho, 80%
da po pu la ção bra si lei ra tor nou-se
mais an si o sa na pan de mia do no vo
co ro na ví rus.

 A an si e da de, que im pac ta de for ma
ne ga ti va a qua li da de de vi da, é ain da
mais pre sen te no Bra sil. Qua se 10%
dos bra si lei ros ma ni fes tam os sin to- 
mas, que se di vi dem en tre os ata ques
de pâ ni co, as fo bi as, os trans tor nos
ob ses si vos com pul si vos, o es tres se
pós-trau ma e a an si e da de ge ne ra li za- 
da.

A ideia da cam pa nha Ja nei ro Bran- 
co des te ano é fa zer um pac to pe la
saú de men tal, con vi dan do to da a so- 
ci e da de a pres tar aten ção em si e no
ou tro.  “Vi ve mos tem pos ex tra or di ná- 
ri os, chei os de de sa fi os: pan de mia,
iso la men to so ci al, lu tos ines pe ra dos,
cri ses econô mi cas/po lí ti cas/so ci ais,
de sem pre go, re cru des ci men to de
con ser va do ris mos e de fun da men ta- 
lis mos, ata ques a di rei tos e a po lí ti cas
pú bli cas, ame a ças às de mo cra ci as,
des pre zo às ci ên ci as, pro li fe ra ção de
fa ke news e sub ser vi ên cia ir re fle xi va a
dou tri na ções ide o ló gi cas de to dos os
ti pos. Às an ti gas e mal re sol vi das
ques tões re la ti vas à Saú de Men tal dos
po vos, 2020 acres cen tou com ple xas
ques tões per ti nen tes às con di ções
exis ten ci ais dos in di ví du os”, é o que
diz o Ins ti tu to Ja nei ro Bran co, res pon- 
sá vel pe la cam pa nha no país.

Nes te ano, a cam pa nha do pla ne ta
em prol de uma cul tu ra da Saú de
Men tal na hu ma ni da de re for ça rá a lu- 
ta de quem lu ta pe la Saú de Men tal do
mun do de fen den do a ban dei ra de
que to do cui da do con ta.

No es ta do, ado les cen tes do Cen tro
So ci o e du ca ti vo de In ter na ção Pro vi- 
só ria da Re gião dos Co cais par ti ci pa- 
ram de uma ro da de con ver sa com o
te ma ‘Tra ba lhan do as Emo ções’, con- 
du zi da pe la psi có lo ga Dannyara Agui- 
ar. Com di nâ mi cas e exi bi ção de ví de- 
os, foi dis cu ti da a im por tân cia de tra- 
ba lhar os sen ti men tos pa ra man ter
uma boa saú de men tal. “Pa ra mos trar
a im por tân cia dos cui da dos com a
saú de men tal foi re a li za da a di nâ mi ca
do ovo e en fa ti za do que quan do não
cui da mos da nos sa saú de men tal
afun da mos (ado e ce mos) e quan do
cui da mos, fi ca mos no con tro le, te mos
ener gia e equi lí brio”. co men tou
Dannyara Agui ar.

De acor do com a Psi có lo ga Prof.ª
Dr.ª. Ro sa na Men des Éle res de Fi guei- 
re do, Con se lhei ra Pre si den te do Con- 
se lho Re gi o nal de Psi co lo gia, com a
no va ro ti na im pos ta pe las res tri ções e
cui da dos com a con ta mi na ção da Co-
vid-19 e a ne ces si da de de no vos há bi-
tos, mu dan ças de com por ta men to,
den tre ou tros mo ti vos, de sen ca de a-
ram a ne ces si da de de bus car aju da.

Com o dis tan ci a men to tor nou-se
co mum a te ra pia on-li ne, uma ade-
qua ção ao mo men to e que deu, es pe- 
ci al men te em 2020 um alen to pa ra
pes so as que pre ci sa ram re cor rer à
aju da de um pro fis si o nal. 

De acor do com Ro sa na Men des, foi
pos sí vel iden ti fi car qua tro gran des
de man das no con tex to pan dê mi co
que le vou al gu mas pes so as a bus car
ser vi ços psi co ló gi cos:  an si e da de, lu-
to, con fli tos nos re la ci o na men tos e
es tres se no ge ren ci a men to de ati vi da- 
des es co la res das (os) fi lhas (os).

“O re la to que ti ve mos de co le gas é
de um nú me ro ex pres si vo de pes so as
fa zen do seu pri mei ro aten di men to.
Al guns mo ti vos po dem ser enu me ra- 
dos, en tre eles, que a pan de mia pro- 
du ziu o iso la men to e es te pro du ziu a
in ten si fi ca ção de sen ti men tos e com- 
por ta men tos. Por ou tro la do, não po-
de mos dei xar de ci tar que a im pren sa
pres tou um gran de ser vi ço à ca te go- 
ria, uma vez que, à me di da que os
mei os de co mu ni ca ção in ten si fi ca- 
ram a im por tân cia das in ter ven ções
psi co ló gi cas nes se con tex to pan dê- 
mi co e pas sa ram a di vul gar tam bém a
pos si bi li da de de aten di men to on li ne,
a pro cu ra pe los ser vi ços psi co ló gi cos
au men tou”, dis se a psi có lo ga Ro sa na
Men des de Fi guei re do.

OPORTUNIDADES

MPMA abre 200 vagas de estágio de pós-graduação

A SELEÇÃO SERÁ COMPOSTA POR ANÁLISE DO COEFICIENTE DE RENDIMENTO CONFORME HISTÓRICO ESCOLAR DE GRADUAÇÃO 

Es tão aber tas as ins cri ções pa ra es- 
tá gio não-obri ga tó rio de pós-gra du a- 
ção, a ins ti tui ção ofe re ce 200 va gas
pa ra ba cha réis em Di rei to que es tão
re gu lar men te ma tri cu la dos em cur so
de Pós-gra du a ção, em ní vel de es pe ci- 
a li za ção, mes tra do ou dou to ra do.

Ca so se ja apro va do, o es ta giá rio
con tra ta do re ce be rá Bol sa Au xí lio no
va lor de R$ 1.800 e o Au xí lio Trans por- 
te. 

Ele ain da de ve rá cum prir car ga ho- 
rá ria se ma nal de 25 ho ras, de acor do
com os ho rá ri os de ex pe di en te da uni- 
da de em que for lo ta do.

A se le ção se rá com pos ta por aná li- 
se do co e fi ci en te de ren di men to con- 
for me his tó ri co es co lar de gra du a ção
em Di rei to, cu mu la do com jul ga men- 
to de tí tu los, de ca rá ter eli mi na tó rio e
clas si fi ca tó rio.

As ins cri ções de ve rão ser re a li za das
ex clu si va men te pe la in ter net, atra vés
de en de re ço ele trô ni co no pe río do de
10 de de zem bro a 11 de ja nei ro até as
23h.

As ins cri ções são gra tui tas.

Ou tro ca so

TRAGÉDIA

Mulher morre ao ser
atropelada na Raposa

A VÍTIMA DO ACIDENTE FICOU PRESA EMBAIXO DO CARRO 

Uma mu lher de 46 anos, iden ti fi ca da co mo Eli zan ge- 
la Fer nan des da Sil va, mor reu após ser atin gi da por um
veí cu lo na ma nhã de on tem, quar ta-fei ra (6), no bair ro
Re si den ci al Pi râ mi de, lo ca li za do na Ra po sa, ci da de da
re gião me tro po li ta na de São Luís.

De acor do com as in for ma ções do Ba ta lhão Po lí cia
Mi li tar Ro do viá rio (BPRV), um Ford Ecos port, de pla cas
NHF-0716, ten tou des vi ar de ou tro veí cu lo e a pis ta con- 
trá ria, atin gin do a ví ti ma que es ta va re a li zan do uma ca- 
mi nha da no lo cal.

O car ro ba teu na cal ça da e tam bém atin giu um es ta- 
be le ci men to co mer ci al. O mo to ris ta do veí cu lo fu giu do
lo cal. A De le ga cia da Ra po sa vai apu rar o ca so.

VARGEM GRANDE

Pedreiro pega choque
e cai de prédio

ALUÍSIO PEREIRA TRABALHAVA PERTO DA REDE ELÉTRICA

Um ho mem iden ti fi ca do co mo Aluí sio Pe rei ra da Sil- 
va, mor reu após re ce ber uma des car ga elé tri ca e cair de
um pré dio que es ta va em cons tru ção. O aci den te ocor- 
reu no mu ni cí pio de Var gem Gran de, a 181 Km de São
Luís.

A ví ti ma tra ba lha va no ra mo de cons tru ção ci vil, e se- 
gun do in for ma ções, a mor te foi de cor ren te de um aci- 
den te de tra ba lho. Aluí sio es ta va tra ba lhan do no se gun- 
do an dar de um pré dio, lo ca li za do na Rua Ho rá cio Gon- 
çal ves, quan do te ve con ta to com uma par te da re de elé- 
tri ca da ins ta la ção.

O tra ba lha dor re ce beu uma des car ga de al ta ten são e
aca bou cain do do pré dio. Pes so as que pas sa vam pe lo
lo cal ain da ten ta ram so cor rê-lo, mas Aluí sio não re sis tiu
aos fe ri men tos e mor reu an tes de che gar no hos pi tal.

Na tar de do dia 29 de ou tu bro de 2020, um ho mem
iden ti fi ca do co mo o Gi de on Dan tas Ri bei ro, mor reu
após su bir em um pos te de ener gia e le var uma des car ga
elé tri ca em uma fa zen da no po vo a do de Mun do No vo,
em Ama ran te do Ma ra nhão.

De acor do com mo ra do res, a ví ti ma su biu no pos te
pa ra tro car uma lâm pa da, mas aca bou re ce ben do uma
des car ga elé tri ca e fi cou pen du ra do.

Ele foi so cor ri do e le va do pa ra o hos pi tal mu ni ci pal
da ci da de, mas che gou ao lo cal sem vi da. O ho mem fa zia
par te de uma ban da de bai le co nhe ci da co mo Som da
Ter ra.

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

PRÉ-COPA DO NORDESTE

Moto terá reforços
para o jogo decisivo
NERES PINTO

O
em pa te (sem gols) di an te do 
CSA, na noi te da úl ti ma ter- 
ça-fei ra, no Es tá dio Nho zi- 
nho San tos, pe la Pré-Co pa 

do Nor des te, não che gou a ser con si- 
de ra do um re sul ta do ruim por di ri- 
gen tes, tor ce do res e co mis são téc ni ca 
do Mo to Club. Ago ra, o re pre sen tan te 
ma ra nhen se te rá pe lo me nos 18 di as 
pa ra re gu la ri zar os pro fis si o nais que 
es tão trei nan do e não ti ve ram su as 
ins cri ções con fir ma das no BID da 
Con fe de ra ção Bra si lei ra de Fu te bol 
(CBF) além de ou tros atle tas que es ta- 
vam ma chu ca dos e não fi gu ra ram no 
ban co de re ser vas.  O clu be es tá tra- 
tan do da vin da de ou tros re for ços pa- 
ra po si ções mais ca ren tes nos três se- 
to res, de fe sa, meio e ata que.

Em ca so de  ha ver um ou tro em pa- 
te, por oca sião da se gun da par ti da 
que es tá mar ca da pa ra às 21h30 do dia 
26, em Ma ceió, o ven ce dor se rá co- 
nhe ci do por meio de co bran ças li vres 
di re to da mar ca pe nal.

As ne go ci a ções pa ra vin da dos re- 
for ços es tão sen do fei tas pe lo téc ni co 
Mar ci nho Guer rei ro, que tam bém foi 
o res pon sá vel pe la in di ca ção da mai o- 
ria dos atle tas que se jun ta ram ao gru- 
po que es te ve em ação no Mu ni ci pal. 
Os no mes dos pró xi mos con tra ta dos 
ain da não fo ram di vul ga dos.

A di re to ria ru bro-ne gra en ten de 
que com mais três pe ças de boa qua li- 
da de téc ni ca se rá pos sí vel en ca rar o 
CSA e con se guir a clas si fi ca ção pa ra a 
fa se de gru pos. O in ves ti men to po de- 
rá  ter bom re tor no fi nan cei ro, de vi do

MOTO E CSA VOLTA A SE ENFRENTAR NO DIA 26 DE JANEIRO, NO ESTADO DE ALAGOAS

aos va lo res das co tas es ta be le ci das.
O Pa pão já co me ça a se pre pa rar 

pa ra o jo go de ci si vo. Com pou co tem- 
po que te ve pa ra trei nar e  des fal ca do 
de al guns ti tu la res di an te do CSA, 
mes mo as sim, o ti me não de cep ci o- 
nou. Es ta foi a opi nião ge ral.

“Foi um jo go mui to di fí cil por que 
ti ve mos pou co tem po de tra ba lho, 
me nos de oi to di as. Pa re ce até brin ca- 
dei ra  es tar fa lan do is so, mas a equi pe 
es tá de pa ra béns, pois en fren ta mos 
um gran de ad ver sá rio, que jo ga na Sé- 
rie B do Bra si lei ro”, ana li sou o ex pe ri- 
en te meia Clei ti nho.

Quem di fi cil men te per ma ne ce rá 
na equi pe é o apoi a dor Abu, que ape- 

sar de ter si do no ti ci a do co mo ti tu lar 
do jo go com os ala go a nos, não foi es- 
ca la do pois tem pro pos tas de um ou-
tro clu be lo cal pa ra dis pu tar a Sé rie A 
do Cam pe o na to Ma ra nhen se. A Co pa 
do Nor des te se rá com pos ta por no ve 
es ta dos da re gião, po rém a se le ção 
dos par ti ci pan tes é  di fe ren te. O tor- 
neio te rá a par ti ci pa ção de 20 equi pes, 
sen do 12 clas si fi ca das di re ta men te 
pa ra fa se de gru pos e oi to nes ta fa se 
pre li mi nar em ma ta-ma ta, que da rá 
qua tro va gas na fa se de gru pos. Os va- 
lo res da fa se prin ci pal fo ram di vi di dos 
em qua tro ca te go ri as (a par tir do Ran- 
king da CBF): 1) R$ 2,2 mi lhões; 2) R$ 
1,7 mi; 3) R$ 1,5 mi; 4) R$ 775 mil.

COM ARMA DE FOGO

Ex-Sampaio e Fla
é preso em Timon

JONAS SAIU DO SAMPAIO CORRÊA PARA O FLAMENGO EM 2015

De uma car rei ra me teó ria a uma pri são re lâm pa go. O
vo lan te Jo nas, ex-Fla men go e Sam paio Cor rêa, foi pre so
pe la Po lí cia Mi li tar em Ma ra nhão (PM MA), por por te
ile gal de ar ma de fo go. 

Ele foi abor da do por PMs em uma bar rei ra na MA-
040, na ci da de de Ti mon, nos úl ti mos di as de de zem bro
de 2020, mas o ca so só foi re ve la do nes ta se ma na.

De acor do com o bo le tim de ocor rên cia, Jo nas es ta va
em uma ca mi nho ne te Toyota Hil lux e no mo men to em
que foi pa ra do pe la PM. Du ran te a vis to ria, os po li ci ais
en con tra tram uma pis to la de ca li bre 380.

O jo ga dor re ce beu voz de pri são e foi en ca mi nha do
pa ra a Cen tral de Fla gran tes de Ti mon, ci da de que faz
fron tei ra com Te re si na, ca pi tal pi aui en se. Jo nas é na tu- 
ral do Pi auí e mo ra em Te re si na. De acor do com as au to- 
ri da des lo cais, o atle ta não re sis tiu à pri são e foi li be ra do
após pa gar fi an ça.

Jo nas es tá sem clu be des de a saí da dos Emi ra dos Ára- 
bes, on de atu ou pe lo Al-It tihad FC. Na úl ti ma na úl ti ma
ja ne la de trans fe rên ci as, o jo ga dor foi es pe cu la do pa ra
re tor nar ao Fla, e tam bém re ce beu son da gens do Bo ta- 
fo go-RJ.

No Ru bro-Ne gro, che gou em 2015, foi em pres ta do
pa ra ou tros clu bes co mo Pon te Pre ta e Co ri ti ba e re tor- 
nou ao Fla em 2018. 

O atle ta foi re ve la do pe lo Co mer ci al-PI e te ve as cen- 
ção no Sam paio Cor rêa em 2014, sen do ne go ci a do com
o Fla men go a pe di do de Wan der lei Lu xem bur go.

SÉRIE B

Chances do Tricolor são remotas

SAMPAIO CORRÊA CHEGOU A SER VICE-LÍDER DO CAMPEONATO BRASILEIRO DA SÉRIE B 

LUCAS ALMEIDA

Con cluí da mais uma ro da da da Sé rie B
do Cam pe o na to Bra si lei ro, as chan ces do
Sam paio Cor rêa  vol tar ao G4 fi ca ram bem
mais es cas sas. Ao ana li sa rem as chan ces
do ti me ain da es bo çar uma re a ção, os si tes
es pe ci a li za dos afir mam que o re pre sen- 
tan te do Ma ra nhão,  que já foi vi ce-lí der,
são de ape nas  3,9%.

Fal tan do seis ro da das pa ra o fim da Sé rie
B do Cam pe o na to Bra si lei ro, a lu ta por
uma das qua tro va gas de aces so à Sé rie A
se gue acir ra da na par te de ci ma da ta be la.
Com Amé ri ca-MG e Cha pe co en se bri gan- 
do pe lo tí tu lo, os re sul ta dos da 32ª ro da da
dei xa ram Cui a bá e  Ju ven tu de nu ma gran- 
de bri ga no G-4. O CSA cor re por fo ra, dis- 
tan ci a do do quar to   co lo ca do por ape nas 1
pon to. A clas si fi ca ção fi cou as sim: 1º Amé- 
ri ca-MG e Cha pe co en se 63; 3º Cui a bá 54;
4º Ju ven tu de 52; 5º CSA 51; 6º Gua ra ni-SP
48; 7º Pon te Pre ta 47; 8º Sam paio Cor rêa 45.
O Avaí tem 44 pon tos e, se ven cer o Bra sil-
RS, ama nhã, po de ul tra pas sar o Tri co lor.

O Sam paio com ple ta 32 di as sem sa ber o
que é uma vi tó ria. Fo ram seis jo gos, cin co

der ro tas e ape nas um em pa te. A úl ti ma vez
que a equi pe ven ceu foi di an te do CRB, por
3 a 0, no Cas te lão, em 5 de de zem bro de
2020. 

Na sequên cia, ape nas de cep ção. O ar ti- 
lhei ro Caio Dan tas, que tem 17 gols e vê Léo
Ce a rá, do Vi tó ria-BA se apro xi mar com 13,
não mar ca des de o dia 8 de de zem bro,
quan do o Tri co lor per deu pa ra o Amé ri ca-
MG, em Be lo Ho ri zon te, por 2 a 1.

Con tra o Cru zei ro, ama nhã, o ata can te
Pi men ti nha, que foi pu ni do com o car tão
ver me lho em Ma ceió, mais uma vez fi ca rá
au sen te. Em com pen sa ção, Di e go Ta va res
e Eloir fi cam à dis po si ção do téc ni co Léo
Con dé.

Se fo rem con fir ma das as ofen sas que te- 
ri am si do fei tas por  Pi men ti nha ao ár bi tro
Wag ner Reway, da Pa raí ba, o atle ta po de
ser en qua dra do no ar ti go 243-F do Có di go
Bra si lei ro de Jus ti ça Des por ti va (CBJD),
que diz res pei to a “ofen der al guém em sua
hon ra”. A pe na va ria de qua tro a seis jo gos
de sus pen são e ain da pre vê mul ta de R$
100 a R$ 100 mil. (N.P)

DA NI EL AMO RIM

CAMPEONATO MARANHENSE 2021

Protocolo para volta do público

Com a par ti ci pa ção de oi to clu bes, o
Cam pe o na to Ma ra nhen se 2021 tem iní cio
pre vis to pa ra o dia 14 de fe ve rei ro, com a
re a li za ção de três par ti das. As equi pes já
es tão se pla ne jan do nos bas ti do res vi san- 
do à dis pu ta, que da rá qua tro va gas na ci o- 
nais pa ra a tem po ra da se guin te. Uma das
mai o res ex pec ta ti vas dos clu bes gi ra em
tor no da vol ta do tor ce dor aos es tá di os,
ha ja vis ta que a ven da de in gres sos ge ra
re cei ta.

Em en tre vis ta pa ra uma rá dio da ca pi- 
tal ma ra nhen se, o pre si den te da Fe de ra- 
ção Ma ra nhen se de Fu te bol (FMF), Antô- 
nio Amé ri co, vol tou a fa lar so bre um pro- 
to co lo com me di das que per mi tam a li be- 
ra ção de pú bli co. No en tan to, o di ri gen te
fri sou que is so de pen de das au to ri da des
de saú de e, prin ci pal men te, do iní cio da
va ci na ção con tra o co ro na ví rus. “Es pe ra- 
mos que es sa va ci na ção che gue lo go pa ra
que a po pu la ção pos sa vol tar ao nor mal.
Já en tre ga mos o pro to co lo pa ra o Go ver no
do Es ta do e ago ra va mos en tre gar pa ra o
no vo ti tu lar da Sem del (Se cre ta ria de Des- 
por tos e La zer de São Luís). O nos so pro- 
to co lo pre vê um pú bli co de 30% a 50%,
de pen den do da ca pa ci da de dos es tá di os.

Mas is so de pen de de a pan de mia dar um
pou co mais de es pa ço, pa ra que a gen te
pos sa re tor nar ao nor mal no fu te bol”, dis- 
se Amé ri co.

Por con ta da pan de mia, o Ma ra nhen se
de 2020 foi sus pen so em mar ço e só re tor- 
nou em agos to, com to dos os jo gos sen do
re a li za dos sem a pre sen ça de pú bli co. Na
épo ca, a FMF ela bo rou um pro to co lo e
en ca mi nhou pa ra o po der pú bli co, no
sen ti do de li be rar a en tra da dos tor ce do- 
res nas de ci sões da com pe ti ção. No en- 
tan to, o Go ver no do Ma ra nhão ale gou que
não ha via tem po há bil pa ra dis cus são do
te ma e ve tou a li be ra ção.

O do cu men to en ca mi nha do pe la Fe de- 
ra ção Ma ra nhen se de Fu te bol (FMF) pa ra
o Go ver no do Es ta do pre via a pre sen ça do
pú bli co li mi ta da a 30% da ca pa ci da de dos
es tá di os, es pa ça men to en tre as ca dei ras,
uti li za ção obri ga tó ria de más ca ra e dis po- 
ni bi li za ção de ál co ol em gel. Além dis so,
não ha via pre vi são da ven da de in gres sos
em di as de jo gos, pa ra evi tar gran des aglo- 
me ra ções no en tor no dos es tá di os.

A pri mei ra ro da da do Es ta du al 2021 te- 
rá três jo gos no dia 14 de fe ve rei ro: Ti mon
x Sam paio, Ju ven tu de x Ia pe e Pi nhei ro x
São Jo sé. No dia se guin te, Mo to Club e Im- 
pe ra triz jo ga rão em São Luís.

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

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

ANIMAÇÃO

Curta brasileiro pode
concorrer ao Oscar

U
ma som bri nha ama re la é 
ca paz de mui ta coi sa. É o 
que mos tra o cur ta-me tra- 
gem de ani ma ção Um brel- 

la, pro du ção bra si lei ra di ri gi da pe lo 
ca sal He le na Hi la rio e Ma rio Pe ce, que 
es treia nes ta quin ta-fei ra (7/1) no 
YouTube. O fil me já al can çou re sul ta- 
dos im pres si o nan tes, ain da mais em 
se tra tan do de uma pro du ção de di re- 
to res es tre an tes.

Des de no vem bro de 2019, Um brel- 
la par ti ci pou de 54 fes ti vais em di ver- 
sos paí ses (ne nhum de les no Bra sil). 
De ze no ve des ses even tos pa ra os 
quais foi se le ci o na do, co mo os fes ti- 
vais de Tri be ca, de Chi ca go e de 
Calgary, qua li fi cam os cur tas par ti ci- 
pan tes pa ra con cor rer ao Os car. Em 
de cor rên cia da pan de mia, a Aca de- 
mia de Ar tes e Ci ên ci as Ci ne ma to grá- 
fi cas de Hollywood adi ou a 93ª edi ção 
do prê mio pa ra 25 de abril. So men te 
um mês an tes, He le na e Má rio sa be- 
rão se Um brel la foi se le ci o na do. “O 
que po de mos fa zer nes te pe río do é 
ten tar cha mar a aten ção dos mem- 
bros da Aca de mia, já que não sa be- 
mos quem vo ta na ca te go ria. Mas, 
che gan do lá ou não, es ta mos fe li zes, 
pois o Bra sil, até en tão, foi in di ca do 
em 2016 pe lo lon ga de ani ma ção O 
me ni no e o mun do, do Alê Abreu. E te- 
ve as in di ca ções do Car los Sal da nha, 
que é bra si lei ro, mas su as pro du ções 
não são (Sal da nha di ri giu o lon ga O 
tou ro Fer di nan do e o cur ta A aven tu ra 
per di da de Scrat, in di ca dos em 2018 e 
2004, res pec ti va men te)”, diz He le na.

Me mó ri as

O FILME DE HELENA HILÁRIO E MÁRIO PECE TEM OITO MINUTOS DE DURAÇÃO

Um brel la é um fil me de oi to mi nu- 
tos com uma men sa gem sim ples, di- 
re ta e uni ver sal. Jo seph é um me ni no 
que vi ve em um or fa na to e so nha em 
ter um guar da-chu va ama re lo. A vi si ta 
de uma ga ro ta que vai fa zer do a ções 
no lo cal abre o baú de me mó ri as de 
Jo seph. Não há diá lo gos, mas uma tri- 
lha so no ra mar can te (com pos ta por 
Ga bri el Dib e exe cu ta da por or ques tra 
de 30 ins tru men tos), que con duz a 
nar ra ti va a um fi nal po si ti vo. Um brel- 
la é o pri mei ro cur ta au to ral da Stra- 
tos torm, es tú dio com se de em São 
Pau lo (mas tam bém com es cri tó rio 
em Los An ge les), es pe ci a li za do em 
ani ma ção 3D, CGI e até en tão vol ta do 
pa ra a pro du ção pu bli ci tá ria.

A nar ra ti va foi ins pi ra da em uma 
pas sa gem vi vi da pe la ir mã de He le na. 
A fa mí lia da di re to ra e pro du to ra é de 
Pal mas, no in te ri or do Pa ra ná. “Em 
de zem bro de 2011, mi nha ir mã foi a 
um abri go em Pal mas pa ra do ar brin- 

que dos pa ra o Na tal. Ali ela en con trou 
um me ni no de 4, 5 anos, que dis se que 
não que ria brin que do. Pe diu um 
guar da-chu va, e ela achou es tra nho, 
pois es ta va um dia su per bo ni to de sol. 
Con ver san do com ele, o me ni no fa lou 
que o dia em que o pai o dei xou ali es- 
ta va cho ven do e que ele ha via pro me- 
ti do que iria bus cá-lo, mas nun ca 
mais vol tou”, con ta He le na.

Im pac ta da pe la his tó ria, ela co me- 
çou a es cre ver com Má rio um ro tei ro 
já na que la épo ca. “A ideia era re fle tir 
co mo, às ve zes, a gen te jul ga o ou tro 
sem sa ber”, ela diz. Ao lon go da úl ti- 
ma dé ca da, a du pla mon tou sua ba se 
em São Pau lo. “Um dos ob je ti vos 
quan do abri mos a em pre sa foi vi a bi li- 
zar o Um brel la. Mas nun ca tí nha mos 
fei to ani ma ção com per so na gens. Foi 
um de sa fio téc ni co e com ple xo.” O 
cur ta foi pro du zi do de mo do in de- 
pen den te e com uma equi pe jo vem, 
to da de bra si lei ros.

CINEMA

Liam Neeson se apaixona em novo thriller

LIAM NEESON É UM LADRÃO QUE QUER ACERTAR SUAS CONTAS COM A JUSTIÇA, MAS ESBARRA EM POLICIAIS DESONESTOS

Char les Bron son de nos sos tem pos,
Li am Ne e son vol ta aos fil mes de ação
de pois de Vin gan ça a san gue-frio
(2019), lon ga que en vol veu o as tro em
po lê mi ca ra ci al. Re ca pi tu lan do: em
en tre vis ta ao jor nal bri tâ ni co The In- 
de pen dent, o ator ir lan dês, ho je com
68 anos, re lem brou uma his tó ria
ocor ri da com uma ami ga sua, há mais
de 40 anos, quan do ela foi es tu pra da
por um ho mem ne gro. Ne e son con tou
en tão que, du ran te uma se ma na, na- 
que la épo ca, ele foi pa ra a rua mu ni do
de uma bar ra de fer ro e pro cu rou con- 
fu são com ho mens ne gros, pa ra sa tis- 
fa zer uma ‘ne ces si da de de ata car’. A
re a ção de in dig na ção à de cla ra ção ra- 
cis ta do ator le vou ao can ce la men to
da pre mière do fil me em No va York.
No Bra sil, Vin gan ça a san gue-frio, que
tra ta da his tó ria de um pai re ta li an do
tra fi can tes que ha vi am ma ta do seu fi- 
lho, te ve seu lan ça men to adi a do nos
ci ne mas em um mês. O ator afir mou
não ser ra cis ta, sa li en tou que o epi só- 
dio ocor reu quan do ele era mui to jo- 
vem e o le vou a pro cu rar aju da.

A car rei ra de Ne e son se guiu e seu
no vo th ril ler, Le ga do ex plo si vo, com

es treia ho je nos ci ne mas, fez bo ni to
nas (ema gre ci das) bi lhe te ri as do
mun do sub me ti do à pan de mia do no- 
vo co ro na ví rus. Por du as se ma nas, o
lon ga fi gu rou no pri mei ro lu gar nas
sa las nor te-ame ri ca nas. O tí tu lo ge né- 
ri co ado ta do no Bra sil não diz mui ta
coi sa so bre a his tó ria, di fe ren te men te
do ori gi nal, Ho nest thi ef (La drão ho- 
nes to). Ain da que pa re ça con tra di tó- 
rio, o tí tu lo en tre ga me lhor a his tó ria,
es cri ta e di ri gi da por Mark Wil li ams, o
cri a dor da sé rie Ozark.

O mo te é tão ab sur do que bei ra o ri- 
sí vel. Um ge ni al ar rom ba dor de ban- 
cos, co nhe ci do co mo La drão-fan tas- 
ma, rou bou em qua se uma dé ca da de
atu a ção uma de ze na de agên ci as ban- 
cá ri as de pe que nas ci da des dos EUA.
Ame a lhou US$ 9 mi lhões e nin guém
tem a me nor ideia de quem ele se ja. É
o au tor do cri me per fei to, pois não
dei xa ví ti mas nem mar cas. Pois o
amor se rá sua re den ção.

Ex-fu zi lei ro, Tom Do lan (Ne e son) é
um ho mem de al gu ma ida de que che- 
gou ao pon to da vi da em que quer
pres tar con tas ao pas sa do. Ao alu gar
um es ca ni nho na ci da de de Bos ton,

apai xo na-se qua se ime di a ta men te
pe la fun ci o ná ria do lo cal, An nie Wil- 
kins (Ka te Walsh), mu lher que tam- 
bém já pas sou por pou cas e bo as. Um
ano mais tar de, com o ca sal apai xo na- 
dís si mo, Do lan re sol ve se en tre gar.
An nie não tem a me nor ideia so bre o
pas sa do de le.

Tom li ga in sis ten te men te pa ra o
FBI lo cal e afir ma que é o La drão-fan-
tas ma. De sa cre di ta do pe los agen tes,
que já re ce be ram vá ri os tro tes de pes- 
so as se fa zen do pas sar pe lo tal cri mi- 
no so, pro põe uma tro ca. De vol ve rá
to do o di nhei ro rou ba do – ele não gas-
tou se quer um tos tão da que le va lor –
em tro ca de uma pe na le ve. Afi nal, tu- 
do o que ele quer é re cons truir a vi da
ao la do da na mo ra da.

Es sa len ga-len ga in ve ros sí mil é só
uma des cul pa pa ra uma du pla de
agen tes cor rup tos do FBI en trar em
ação e co me çar uma ca ça da cheia de
ti ros, ex plo sões e per se gui ções de car- 
ro pe las ru as de Bos ton. E Ne e son, as- 
sim co mo em to dos os per so na gens
dos th ril lers de ação des de Bus ca im- 
pla cá vel (2008), vai fa zer jus ti ça com
as pró pri as mãos.

MA RIA AS SUN ÇÃO AR RA ES DE MO RA ES
Es pe ci al pa ra O Im par ci al

FOFOCA?

Kardashian e West
terminam casamento

KIM E KAYNE ESTÃO JUNTOS DESDE 2014 E TEM QUATRO FILHOS

A apa ri ção de Kim Kar dashi an sem ali an ça num
even to de fim de ano deu a pis ta. Se gun do o si te Pa ge
Six, ela e o rap per Kanye West es tão se se pa ran do, por
ini ci a ti va de la. A so ci a li te e em pre sá ria já te ria até con- 
tra ta do uma ex pe ri en te ad vo ga da pa ra cui dar do ca so.
Ca sa dos des de 2014, Kim e Kanye têm qua tro fi lhos.

“Eles es tão man ten do tu do dis cre to, mas es tão pron- 
tos. Kim con tra tou Lau ra Was ser e eles es tão em ne go ci- 
a ções”, afi ma a ma té ria. A fon te do Pa ge Six ain da res sal- 
ta que Kanye pas sou o ré veil lon nu ma fa zen da a pe di do
de Kim. “Kim fez Kanye ir pa ra lá pa ra que eles pu des- 
sem vi ver vi das se pa ra das e, dis cre ta men te, re sol ver as
coi sas pa ra se di vor ci a rem. Ela es tá pron ta”, con ta.

As cons tan tes cri ses de bi po la ri da de de Kanye te ri am
si do um fa tor de ter mi nan te pa ra a se pa ra ção. A em pre- 
sá ria te ria se com pro me ti do a aju dar no que for ne ces- 
sá rio no tra ta men to do ma ri do, mas não vai dei xar os
pla nos de la de la do. Se gun do a fon te do si te, ela quer se
tor nar uma ad vo ga da e tra ba lhar na re for ma do sis te ma
car ce rá rio. “En quan to is so, Kanye es tá fa lan do so bre
con cor rer à pre si dên cia e di zer ou tras coi sas ma lu cas.
Ela es tá far ta dis so”, com pa ra.

Ou tra fon te, mais pró xi ma de Kanye, diz que o rap per
con cor da com o di vór cio. Pa ra ele, o prin ci pal pro ble ma
es tá no es ti lo de vi da dos Kar dashi an, com mui ta os ten- 
ta ção e exa ge ro. “Ele es tá com ple ta men te far to da fa mí- 
lia in tei ra… Ele não quer ter na da a ver com eles”, dis se a
fon te, que ain da re ve lou que Kanye acha o reality show
Ke e ping up with The Kar dashi ans “in su por tá vel”.

Os ru mo res da se pa ra ção do ca sal não vêm de ho je.
Em ju lho do ano pas sa do, o rap per che gou a anun ci ar o
di vór cio via Twit ter, de vi do a um bo a to de que Kim es ta- 
ria ten do um ca so com o rap per Me ek Mill. Uma lua de
mel em agos to te ria acal ma do os âni mos en tre eles.

Grafitagem simboliza
o Quilombo Liberdade

IMAGEM DO GRAFITE NO BAIRRO DA LIBERDADE 

Ago ra quem che ga ao bair ro Li ber da de em São Luís –
mai or Qui lom bo Ur ba no da Amé ri ca La ti na, é re cep ci o- 
na do pe la gra fi ta gem da ar tis ta Mô ni ca Ne go ni ca, es- 
tam pan do com per so nas re ais, o mu ro da qua dra do
Ins ti tu to Izi a ne Cas tro. Pa ra a gra fi tei ra, “a ar te no mu ro
é um sím bo lo de per ten ci men to ao Qui lom bo e as per- 
so na gens são me ni nas da co mu ni da de, as sis ti das pe lo
Ins ti tu to, por tan to ca da vez mais nos re me te mos, co- 
nhe ce mos e to ma mos pos se da nos sa ori gem, por que
eu tam bém nas ci na Li ber da de”, de cla rou Mô ni ca.

O gra fi te é uma das prin ci pais

for mas de ma ni fes ta ção da ar te

ur ba na. 

Mui to pre sen te nas vi as pú bli cas, os de se nhos são fei- 
tos à mão, e co brem mu ros, fa cha das e pa re des pe las ci- 
da des. Atu al men te, o gra fi te é uma das ma ni fes ta ções
cul tu rais mais cres cen tes em São Luís.

Além do bair ro Li ber da de, as gra fi ta gens de Mô ni ca
po dem ser vis tas no Cen tro His tó ri co, Di a man te, An jo
da Guar da, Mon te Cas te lo, UE MA, Vi la Em bra tel, Pon te
Ban dei ra Tri bu zi, Jar dim Amé ri ca, João Pau lo, Qui lom bo
das Ro sas, Be qui mão, Ca lhau, Pa ço do Lu mi ar e em ou- 
tros es ta dos, co mo São Pau lo, Mi nas Ge rais, Bahia e Dis- 
tri to Fe de ral.

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

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

