
Sampaio enfrenta o 
Cruzeiro hoje no Castelão
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Depois de eleito oito vezes deputado federal e uma presidente da República, além de puxar 
os filhos para a carreira política pelo mesmo sistema de votação, Jair Bolsonaro “descobriu” 
agora, sem qualquer prova ou evidência, que a urna eletrônica é fraudável. 

Cantilena bolsonarista 

Tricolor quer interromper a sequência negativa na Série B do 
Brasileiro, onde não vence há seis jogos. Time mineiro também 
vai mal e não sabe o que é vitória há quatro jogos. PÁGINA 9
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Datas das provas 
do Enem devem 

ser mantidas

PÁGINA 3

PARCERIA
Prefeito Eduardo Braide 
faz visita ao Tribunal 
Regional do Trabalho

Na primeira visita institucional ao órgão, o 
chefe do executivo municipal comunicou aos 
desembargadores e juízes que a Prefeitura de 
São Luís já está com o Plano Municipal de Imu-
nização pronto para dar início à vacinação con-
tra a Covid-19, tão logo o Ministério da Saúde 
efetue a compra dos imunizantes. 

Alta do preço de 
combustíveis 
e gás assusta 
consumidor

Começo de ano e os condutores de 
veículos tem que se deparar com uma 
triste realidade. O preço da gasolina co-
mum na capital, dentre os 49 postos lis-
tados pela Agencia Nacional do Petróleo 
(ANP), no período de 27 de dezembro de 
2020 a 02 de janeiro de 2021 está custan-
do em média R$4,52. O preço mínimo 
é de 4,40 e o máximo 4,69.    PÁGINA 9 

E D U C A Ç Ã O

ENSINO TÉCNICO :
IFMA abre inscrições para 5.995 vagas

PÁGINA 10

A INVASÃO DO 
CAPITÓRIO
Entenda a 
confusão 
política dos
 Estados Unidos 
PÁGINA 7

O adeus a 
Genival 
Lacerda  

PÁGINA 12

A equipe do Cruzeiro fez treino apronto no Nhozinho Santos

Vacina da 
Coronavac 

do Brasil tem 
78% de eficácia

O anúncio foi feito pelo governo 
de São Paulo, em entrevista coleti-
va.Esse percentual, segundo o go-
verno, se refere aos estudos feitos 

no Brasil, que foram realizados com 
profissionais da área da saúde, mais 

expostos ao vírus. PÁGINA 5

MP alerta  para falta de 
remédios e materiais para 

exames no Socorrão II

EMERGÊNCIA NA SAÚDE

PÁGINA10

O Ministério Público do Maranhão (MPMA) realizou, na manhã de ontem, quinta-feira (7), por meio da 2ª Promotoria de Justiça Especializada de Defesa da Saúde, 
uma reunião com o novo secretário municipal da pasta, Joel Nunes Júnior. Um dos grandes problemas que foi debatido na reunião foi a falta de reagentes do labo-
ratório do hospital Socorrão II, impedindo a realização de exames. Os outros insumos para realizar exames devem terminar, no máximo, em 15 dias. PÁGINAS 3 e 6

Prefeitura inicia  implantação de sistema único de atendimento no hospital 
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Ideia, encabeçada pelo senador Alessandro Vieira, é que os parlamentares discutam a
renovação do auxílio emergencial e o plano da vacinação contra a covid-19 em janeiro

Câ ma ra

Re per cus são

Con jun tu ra no Bra sil

REUNIÃO

Parlamentares articulam
convocação do Congresso

D
i an te do fim do au xí lio
emer gen ci al e das in cer te- 
zas so bre a va ci na ção con- 
tra a co vid-19 em um mo- 

men to de re cru des ci men to da pan de- 
mia, cres ce a ar ti cu la ção pa ra que o
Con gres so Na ci o nal re to me os tra ba- 
lhos ain da em ja nei ro, an tes da elei- 
ção pre si den ci al da Câ ma ra e do Se- 
na do. O pe di do ofi ci al de uma con vo- 
ca ção ex tra or di ná ria co me çou a cir- 
cu lar nes ta se ma na e re quer a as si na- 
tu ra da mai o ria dos par la men ta res
pa ra ser apro va do.O re que ri men to foi
apre sen ta do pe lo se na dor Ales san dro
Vi ei ra (Ci da da nia-SE) e pas sou a ser
de fen di do por de pu ta dos do Mo vi- 
men to Acre di to, co mo Fe li pe Ri go ni
(PSB-ES), na Câ ma ra. O tex to, ao qual
o Cor reio te ve aces so, lem bra que a
mai o ria dos mem bros do Con gres so
po de con vo car o re tor no dos tra ba- 
lhos du ran te o pe río do do re ces so le- 
gis la ti vo “em ca so de ur gên cia ou in te- 
res se pú bli co re le van te”; e ar gu men ta
que es te é o ca so, já que “a cri se de cor- 
ren te da co vid-19 não pa re ce es tar
pró xi ma do fim”. O pe di do ain da lis ta
os as sun tos que de ve ri am ser dis cu ti- 
dos pe los par la men ta res nes te mês de
ja nei ro: a pror ro ga ção do es ta do de
ca la mi da de pú bli ca com a re no va ção
do au xí lio emer gen ci al e a uni ver sa li- 
za ção do aces so às va ci nas con tra a
co vid-19.

“Não po de mos acei tar o

fim for mal do es ta do de

ca la mi da de se a

ca la mi da de con ti nua.

Não po de mos nos

abs ter so bre um te ma

fun da men tal co mo a

imu ni za ção da

po pu la ção”, afir ma o

re que ri men to.

So bre o au xí lio emer gen ci al, o pe- 
di do diz que não é acei tá vel re ti rar
“su bi ta men te” a ren da das fa mí li as
mais vul ne rá veis nes te mo men to de
pan de mia. Po rém, ad mi te que é pos- 
sí vel dis cu tir os va lo res e os pra zos da
pos sí vel pror ro ga ção, já que o pre si- 
den te Jair Bol so na ro tem di to que não
po de pror ro gar o pro gra ma por con ta
das res tri ções fis cais do país. Ales san- 
dro Vi ei ra en ten de que o au xí lio po de- 
ria ser es ten di do por três me ses. Par te
da opo si ção, con tu do, pe de a pror ro- 
ga ção por seis me ses. Ape sar des se
im pas se so bre a pror ro ga ção do au xí- 
lio emer gen ci al, o se na dor cal cu la
que te rá as as si na tu ras ne ces sá ri as
pa ra apro var o pe di do de con vo ca ção
ex tra or di ná ria no Se na do. É que não
fo ram ape nas os par ti dos de opo si ção
que de mons tra ram apoio ao re que ri- 
men to. “O pe di do tem apoio de vá ri os
se na do res, pois não dá pa ra acei tar
que mi lhões de bra si lei ros fi quem

sem au xí lio; e por que a for ma de aces- 
so e fi nan ci a men to à va ci na tam bém
não es tá cla ra”, dis se Vi ei ra. Lí der do
MDB no Se na do, Edu ar do Bra ga (AM)
é um dos se na do res que se com pro- 
me te ram a as si nar o re que ri men to.
Ele dis se que a ban ca da eme de bis ta
tam bém apoia a con vo ca ção ex tra or-
di ná ria do Con gres so, ape sar de lí de- 
res do go ver no, que não têm in te res se
na pro pos ta, se rem do par ti do. “O país
vi ve no va men te um co lap so na saú de
e a po pu la ção pre ci sa de uma res pos- 
ta em re la ção ao fim do au xí lio emer- 
gen ci al”, ex pli cou Bra ga.

Já na Câ ma ra, Ri go ni ad mi te que
se rá mais di fí cil con se guir as as si na- 
tu ras ne ces sá ri as pa ra apro var o pe di- 
do. Afi nal, a mai or par te dos de pu ta- 
dos es tá en vol vi da na dis pu ta pe la
pre si dên cia da Ca sa, pro ta go ni za da
por Arthur Li ra (PP-AL) e Ba leia Ros si
(MDB-SP). Lí der do go ver no na Câ- 
ma ra, Ri car do Bar ros (PP-PR) re for- 
çou que só vê es pa ço pa ra a vol ta dos
tra ba lhos le gis la ti vos após a elei ção,
mar ca da pa ra 1º de fe ve rei ro. Mes mo
as sim, o de pu ta do so ci a lis ta dis se que
vai in ten si fi car as con ver sas so bre o
as sun to a par tir des ta quin ta-fei ra.
“Mui ta coi sa im por tan te pre ci sa ser
fei ta lo go, co mo a va ci na ção e uma re- 
vi são de gas tos que per mi ta me lho rar
os pro gra mas so ci ais. En tão, quan to
an tes o Con gres so vol tar, me lhor”,
jus ti fi cou Ri go ni. Ele lem brou que o
fim do re ces so par la men tar tam bém
já foi de fen di do pe lo atu al pre si den te
da Câ ma ra, Ro dri go Maia (DEM-RJ).

FRAUDE

Bolsonaro defende Trump em crise nos EUA

JAIR BOLSONARO QUESTIONA RESULTADO DAS ELEIÇÕES DOS ESTADOS UNIDOS EM QUE DONALD TRUMP SAIU DERROTADO

Após a in va são do Ca pi tó lio nor te-
ame ri ca no nes ta quar ta-fei ra (6/1)
por apoi a do res de Do nald Trump, o
pre si den te bra si lei ro, Jair Bol so na ro,
co men tou a ação ci tan do uma pos sí- 
vel frau de nas elei ções dos Es ta dos
Uni dos. Es sa não é a pri mei ra vez que
Bol so na ro ques ti o na os re sul ta dos
das elei ções na Ter ra do Tio Sam.

A ses são no Ca pi tó lio pre ci sou ser
in ter rom pi da por vol ta das 14h lo cal
(16h em Bra sí lia) en quan to os se na- 
do res e de pu ta dos dis cu ti am a con ta- 
gem dos vo tos no es ta do do Ari zo na,
que de ve con fir mar a vi tó ria de Bi den.

Em fa la a apoi a do res, Bol so na ro
rei te rou apoio a Trump: “Eu acom pa- 
nhei tu do. Vo cê sa be que eu sou li ga do
ao Trump. Vo cê sa be da mi nha res pos- 
ta. Ago ra mui ta de nún cia de frau de,
mui ta de nún cia de frau de. Eu fa lei is- 
so um tem po atrás, a im pren sa fa lou:
“Sem pro vas o pre si den te Bol so na ro,
fa lou que fo ram frau da das as elei ções
ame ri ca nas”, apon tou. Se gun do o
por tal Uol, o pre si den te ain da in di- 
cou: “Eu acre di to que sim, eu acre di to
que (a elei ção) foi (frau da da) des ca ra- 
da men te”.

O pre si den te ain da vol tou a di zer

que as elei ções bra si lei ras de 2018 fo- 
ram frau da das e que ele de ve ria ter
ga nho em pri mei ro tur no. “A mi nha
foi frau da da. Eu te nho in dí cio de frau- 
de, era pa ra eu ter ga nha do no pri mei- 
ro tur no”, con cluiu.

O pre si den te do Tri bu nal Su pe ri or
Elei to ral (TSE), mi nis tro do Su pre mo
Tri bu nal Fe de ral (STF) Luís Ro ber to
Bar ro so, con si de rou o epi só dio nos
EUA “tris te”. “Apoi a do res do fas cis mo
mos tra ram sua ver da dei ra fa ce: an ti- 
de mo crá ti ca e tru cu len ta. Pes so as de
bem, in de pen den te men te de ide o lo- 
gia, não apói am a bar bá rie. Es pe ro
que a so ci e da de e as ins ti tui ções ame- 
ri ca nas re a jam com vi gor a es sa ame- 
a ça à de mo cra cia”, es cre veu no Twit- 
ter.

O pre si den te da Câ ma ra dos De pu- 
ta dos, Ro dri go Maia (DEM-RJ), es cre- 
veu: “A in va são do Con gres so nor te-
ame ri ca no por ex tre mis tas re pre sen ta
um ato de de ses pe ro de uma cor ren te
an ti de mo crá ti ca que per deu as elei- 
ções. Fi ca ca da vez mais cla ro que o
úni co ca mi nho é a de mo cra cia, com
diá lo go e res pei tan do a Cons ti tui ção.”

Após o epi só dio no Con gres so nor- 
te-ame ri ca no, ex tre mis tas ar ti cu la- 
ram um mo vi men to con tra as elei-
ções no le gis la ti vo. Por meio de dis pa- 
ros em mas sa pe lo What sApp, os au to- 
de cla ra dos an ti co mu nis tas es tão con- 
vo can do ci da dãos a im pe di rem a elei- 
ção de can di da tos de es quer da à pre- 
si dên cia das Câ ma ras Mu ni ci pais e da
Câ ma ra dos De pu ta dos.

Os dis pa ros pro me tem pro tes tos
nos di as 30 e 31 de ja nei ro e 1º e 2 de
fe ve rei ro. “O Bra sil es ta rá de plan tão”,
di zem os co mu ni ca dos, que pe dem
vi si tas pre sen ci ais às ca sas le gis la ti vas
pa ra im pe dir “can di da tos co mu nis- 
tas” de to ma rem pos se. “Não que re- 
mos o co mu nis mo no Bra sil. Ba leia
Ros si, can di da to do PT, fo ra da Câ ma- 
ra”, de fen dem os dis pa ros em mas sa.

Os ex tre mis tas bra si lei ros en con-
tram eco na ala ide o ló gi ca do go ver- 
no, que tam bém co me mo rou a in va- 
são do Ca pi tó lio nos Es ta dos Uni dos.
Mui tos in te gran tes des se gru po so- 
nham em fa zer o mes mo com o Con- 
gres so no Bra sil e com o Su pre mo Tri-
bu nal Fe de ral (STF).

LE GIS LA TI VO

Ra fa el Pa che co é o
fa vo ri to pa ra o Se na do

O apoio unâ ni me da ban ca da do PSD à elei ção do lí- 
der do DEM, Ro dri go Pa che co (MG), pa ra a Pre si dên cia
do Se na do, abriu lar ga van ta gem do can di da to con tra
ad ver sá ri os. “Se fos se ho je”, co men tou um con gres sis ta
ao Cor reio, “ele es ta ria vi a bi li zan do a can di da tu ra”. O
acor do fe cha do deu uma boa van ta gem ao pos tu lan te
apoi a do pe lo pre si den te da Ca sa, Da vi Al co lum bre
(DEM-AP), pois a si gla tem a se gun da mai or ban ca da da
Ca sa, com 11 in te gran tes. Pa ra se ele ger, um can di da to
pre ci sa de 41 vo tos.

O ca mi nho de Pa che co, po rém, não

es tá to do pa vi men ta do. Po de mos e

PSDB se reu ni rão, no pró xi mo dia

15, pa ra dis cu tir quem ava li za rão. E

o MDB, que lu ta pa ra re con quis tar

o car go, tem qua tro no mes viá veis

pa ra a cor ri da elei to ral. O plei to es tá

mar ca do pa ra 1º de fe ve rei ro.

O se na dor pe tis ta Pau lo Paim (RS) des ta cou que Al co- 
lum bre ter mi na bem o man da to e que ele di a lo gou com
to dos os par ti dos du ran te a ges tão. O trâ mi te nas mais
va ri a das alas ide o ló gi cas do Se na do deu for ça pa ra que
o atu al pre si den te con si ga im pul si o nar seu su ces sor.
Ou tro pon to im por tan te é a aten ção de par la men ta res
pa ra que, di fe ren te men te dos úl ti mos dois anos, as du as
Ca sas do Con gres so não se jam co man da das por uma
mes ma le gen da — a Câ ma ra é di ri gi da por Ro dri go Maia
(DEM-RJ).

Paim, que vê for ça em Pa che co, lem brou, no en tan to,
que “em po lí ti ca, tu do po de acon te cer”. Ele dis se ter re- 
ce bi do li ga ções dos eme de bis tas Si mo ne Te bet (MS) e
Edu ar do Bra ga (AM), que tam bém es tão no pá reo, pa ra
fa la rem so bre as elei ções. 

“O can di da to que di a lo ga e se

apre sen ta no mo men to é o Pa che co.

A Si mo ne me li gou, o Edu ar do

Bra ga me li gou. Tro ca mos idei as.

Mas, até o mo men to, não há

can di da to ofi ci al”, afir mou. 

“Em po lí ti ca, tu do po de mu dar do dia pa ra a noi te,
mas, quan do a po si ção co me ça a se con so li dar, é di fí cil
vo tar atrás. Na mi nha ava li a ção, a es quer da de ve ter
uma pos tu ra se me lhan te à da Câ ma ra: tra ba lhar com a
uni fi ca ção de par ti dos e ten tar fa zer com se ja elei to
quem tem com pro mis so com de mo cra cia, po lí ti ca so ci- 
al e hu ma ni tá ria, so be ra nia, in de pen dên cia do pa lá cio
(do Pla nal to). É o mí ni mo.” Pa ra Te bet, a pos tu ra do PSD
não sur pre en deu. “Sa bía mos que par te de le já se ali nha- 
va na cor ren te que se co lo ca pe la con ti nui da de po lí ti ca
na elei ção da Pre si dên cia do Se na do. A no ta foi, ape nas,
al go as sim co mo um re gis tro car to ri al”, dis se, em re fe- 
rên cia ao co mu ni ca do da si gla.

Ques ti o na da so bre a for ça de Al co lum bre e de Pa che- 
co, a se na do ra ad mi tiu que o atu al pre si den te do Se na do
é um for te ca bo elei to ral. “Há ele men tos que o for ta le- 
cem, não há co mo ne gar. Mas tam bém im pe dem ou tras
le gen das, mais in de pen den tes, ou in sa tis fei tas, de
acom pa nhá-lo”, pon de rou. Além de Te bet e Bra ga, são
con si de ra dos can di da tos viá veis o lí der do go ver no no
Se na do, Fer nan do Be zer ra (MDB-PE), e Edu ar do Go mes
(MDB-TO).

O gru po Mu da Se na do — que co le ci o nou in sa tis fa- 
ções com a ges tão de Al co lum bre, en tre as quais a pa ra- 
li sa ção do pro je to de lei da pri são após con de na ção em
se gun da ins tân cia, que tra mi ta va na Ca sa — tam bém
não pa re ce re cep ti vo a Pa che co. Lí der do Po de mos e in- 
te gran te do gru po, Al va ro Di as (PR) es tá en tre os crí ti cos.
“Há uma gran de de cep ção, há um bom tem po, que o sis- 
te ma não se al te ra, o to ma lá dá cá es tá pre sen te. Is so tu- 
do ge ra de cep ção, des con for to e de ses tí mu lo. Es se é o
cli ma”, en fa ti zou. La si er Mar tins (Po de mos-RS), por sua
vez, man dou um re ca do pe lo Twit ter. “A me nos de 30 di- 
as pa ra dei xar a Pre si dên cia do Se na do, Da vi Al co lum- 
bre ar qui vou to dos os pe di dos de im pe a ch ment con tra
mi nis tros do STF (Su pre mo Tri bu nal Fe de ral) que es ta- 
vam pro to co la dos na Ca sa. O gru po #Mu da Se na do es tá
em pe nha do em ele ger um pre si den te da Câ ma ra al ta
que fa ça jus ao car go que ocu pa”, pu bli cou. Na opi nião
do ana lis ta po lí ti co Me lil lo Di nis, “pa ra o go ver no, o ce- 
ná rio no Se na do é de céu de bri ga dei ro”. “É con for tá vel,
e o que sair da li se rá nos mar cos po lí ti cos e ins ti tu ci o- 
nais que o go ver no de se ja. Não tem sur pre sa no Se na do,
e o no me que vi er se rá pa la tá vel. O Se na do vi rou um es- 
pa ço de apoio à ar ti cu la ção do Pla nal to”, des ta cou.

São Luís, sexta-feira, 8 de janeiro de 2021

https://banca.oimparcial.com.br/
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A Promotoria de Justiça Especializada de Defesa da Saúde reuniu com o novo secretário
municipal da pasta, Joel Nunes Júnior, para buscar soluções para os problemas

URGÊNCIA NA SAÚDE

MP aponta falta de
insumos no Socorrão II

C
om o ob je ti vo de dis cu tir 
ques tões acer ca da com pra e 
dis tri bui ção de in su mos pa ra 
as uni da des mu ni ci pais de 

saú de de São Luís e evi tar a am pli a ção 
do de sa bas te ci men to, o Mi nis té rio 
Pú bli co do Ma ra nhão (MP MA) re a li- 
zou, na ma nhã de on tem, quin ta-fei ra 
(7), por meio da 2ª Pro mo to ria de Jus- 
ti ça Es pe ci a li za da de De fe sa da Saú- 
de, uma reu nião com o no vo se cre tá- 
rio mu ni ci pal da pas ta, Jo el Nu nes Jú- 
ni or.

A reu nião, que ocor reu na se de das 
Pro mo to ri as de Jus ti ça da Ca pi tal, foi 
co or de na da pe la pro mo to ra de jus ti- 
ça Gló ria Ma fra, ten do tam bém a par- 
ti ci pa ção de mem bros da equi pe da 
Se cre ta ria Mu ni ci pal de Saú de (Se- 
mus).

Um dos gran des pro ble ma que foi 
de ba ti do na reu nião foi a fal ta de re a- 
gen tes do la bo ra tó rio do hos pi tal So- 
cor rão II, im pe din do a re a li za ção de 
exa mes. Os ou tros in su mos pa ra re a li- 
zar exa mes de vem ter mi nar, no má xi- 
mo, em 15 di as.

Se gun do a pro mo to ra, já exis te de- 
sa bas te ci men to de de ter mi na dos in- 
su mos e me di ca ções e o MP MA tra ba- 
lha pa ra que es se pro ble ma se ja re ver- 
ti do. “O in ven tá rio de to dos os in su- 
mos é uma me di da es tra té gi ca pa ra 
que es ses ma te ri ais se jam dis tri buí- 
dos cor re ta men te nas uni da des de 
saú de”, ava li ou Gló ria Ma fra.

Além dis so, o equi pa men to de res- 
so nân cia mag né ti ca do So cor rão 2 
não es tá em fun ci o na men to e o Mi- 
nis té rio Pú bli co co brou pro vi dên ci as 
pa ra ga ran tir que os exa mes de ima- 
gem se jam re a li za dos.

PROMOTORA   GLÓRIA MAFRA REALIZOU REUNIÃO COM A NOVA EQUIPE DA SAÚDE

Ma pe a men to de per fis
Gló ria Ma fra des ta cou a ne ces si da- 

de de ma pe ar os per fis de aten di men- 
to das uni da des de saú de, os pro to co- 
los clí ni cos e, prin ci pal men te, fa zer 
um le van ta men to de ta lha do de to dos 
os in su mos e me di ca ções dis po ní veis 
pe la Pre fei tu ra de São Luís.

Tam bém foi so li ci ta do à equi pe da 
Se mus o de ta lha men to de to das as 
con tas ban cá ri as da pas ta e os re cur- 

sos dis po ní veis. A re qui si ção foi fei ta à 
ges tão mu ni ci pal an te ri or, em ra zão 
de pro ce di men to de tran si ção, mas as 
in for ma ções não fo ram res pon di das 
in te gral men te. Por es se mo ti vo, o ex- 
pe di en te foi rei te ra do ao atu al se cre- 
tá rio de saú de. A me di da po de au xi li ar 
na re lo ca ção dos re cur sos a fim de ga-
ran tir o aten di men to de ne ces si da des 
es pe cí fi cas, es pe ci al men te no pe río-
do de pan de mia.

PARCERIAS

Prefeito Eduardo Braide faz visita ao TRT

PREFEITO EDUARDO BRAIDE FAZ VISITA AO TRT E ALINHA PARCERIAS NAS ÁREAS DA SAÚDE EEDUCAÇÃO

O pre fei to Edu ar do Brai de vi si tou,
nes ta quin ta-fei ra (7), o Tri bu nal Re gi- 
o nal do Tra ba lho (TRT-MA). Na pri- 
mei ra vi si ta ins ti tu ci o nal ao ór gão, o
che fe do exe cu ti vo mu ni ci pal co mu- 
ni cou aos de sem bar ga do res e juí zes
que a Pre fei tu ra de São Luís já es tá
com o Pla no Mu ni ci pal de Imu ni za- 
ção pron to pa ra dar iní cio à va ci na ção
con tra a Co vid-19, tão lo go o Mi nis té- 
rio da Saú de efe tue a com pra dos imu- 
ni zan tes. O ges tor ou viu do pre si den- 
te da Cor te, o de sem bar ga dor Amé ri- 
co Be dê Frei re, que a se de do tri bu nal
es tá à dis po si ção do mu ni cí pio pa ra
fun ci o nar co mo pos to de va ci na ção.

“To dos ga nham quan do os po de res
tro cam ex pe ri ên ci as e apre sen tam
ações que, jun tas, po dem fa zer a di fe- 
ren ça pa ra a po pu la ção de São Luís”,
afir mou o pre fei to. O ges tor es te va

acom pa nha do do Se cre tá rio Mu ni ci- 
pal de Go ver no, Enéas Fer nan des; do
pro cu ra dor-ge ral do Mu ni cí pio, Bru- 
no Du ai li be; e do pro cu ra dor mu ni ci- 
pal, Ví tor Pai va.

Du ran te a vi si ta, o pre fei to Edu ar do
Brai de fa lou ain da so bre al gu mas
ações que es tá im ple men tan do, a
exem plo da re for ma ad mi nis tra ti va;
do Pla no de Ação dos pri mei ros 100
di as e que en vol ve to dos as se cre ta ri as
mu ni ci pais; so bre re pa ros emer gen ci- 
ais no Hos pi tal Mu ni ci pal Cle men ti no
Mou ra (So cor rão II); a inau gu ra ção do
Pos to da Guar da Mu ni ci pal na Pra ça
das Mer cês; e ain da a ela bo ra ção de
um pla no es tra té gi co pa ra a re to ma da
das au las e me lho ri as na re de mu ni ci- 
pal de en si no.

Edu ar do Brai de tam bém to mou co- 

nhe ci men to de um pro gra ma exe cu- 
ta do pe lo TRT na área da edu ca ção e
que, des de 2012, já be ne fi ci ou mais de
80 mil cri an ças da re de pú bli ca mu ni-
ci pal de en si no. “Sa be mos da in ten-
ção do pre fei to em es ta be le cer par ce-
ri as com as ins ti tui ções e gos ta ría mos
mui to de con tar com o apoio da no va
ges tão mu ni ci pal pa ra dar con ti nui- 
da de ao pro je to”, dis se o de sem bar ga- 
dor Ja mes Mag no Araú jo, vi ce-di re tor
da Es co la Ju di ci al do Tri bu nal.

Ao fi nal da vi si ta, o pre fei to Edu ar- 
do Brai de des ta cou a im por tân cia de
fir mar par ce ri as que be ne fi ci em a po- 
pu la ção. “Va mos ga ran tir que as par-
ce ri as en tre a Pre fei tu ra de São Luís e
a Jus ti ça do Tra ba lho se jam con cre ti- 
za das, pois quem sai ga nhan do é o ci- 
da dão, é quem mais pre ci sa”, con- 
cluiu.

1

2

3

Ca da um na sua

Ca da um na sua (2)

Trump ba ni do

Vi a gem

“Que rem me ta char de ge no ci da. Quem
que eu ma tei?”

Fo ra das re des (1)

Fo ras das re des (2)

Can ti le na bol so na ris ta
De pois de elei to oi to ve zes de pu ta do fe de ral e uma pre si den te

da Re pú bli ca, além de pu xar os fi lhos pa ra a car rei ra po lí ti ca pe lo
mes mo sis te ma de vo ta ção, Jair Bol so na ro “des co briu” ago ra, sem
qual quer pro va ou evi dên cia, que a ur na ele trô ni ca é frau dá vel.
Re pe te as mes mas can ti le nas de seu gu ru ame ri ca no Do nald
Trump, que se re cu sa a acei tar a der ro ta pa ra Joe Bi den, do par ti do
De mo cra ta. Ele ale ga frau de no pro ces so de vo ta ção, no qual há
uma ver da dei ra pa ra fer ná lia tan to na vo ta ção em pa pel quan to
na com ple xa apu ra ção e a de fi ni ção dos elei tos.
Na mais ro bus ta de mo cra cia do mun do e do na das prin ci pais em- 
pre sas de tec no lo gia exis ten tes na atu a li da de, co mo Go o gle, Ap- 
ple e Mi cro soft, os Es ta dos Uni dos per ma ne cem, ma jo ri ta ri a- 
men te, co mo uma na ção ana ló gi ca. É com ela que se tor nou res- 
pei ta da co mo fon te ins pi ra do ra das prá ti cas de mo crá ti cas. Ape- 
nas seis dos 50 es ta dos ame ri ca nos uti li zam sis te mas to tal men te
ele trô ni cos de vo ta ção: Ar kan sas, Ca ro li na do Sul, De lawa re,
Geór gia, Loui si a na e Ne va da, se gun do le van ta men to da Fun da- 
ção Ve ri fi ed Vo ting.  Nos de mais, ain da são uti li za das cé du las de
pa pel ou sis te mas mis tos, que en vol vem, por exem plo, o vo to em
uma cé du la que é, de pois, es ca ne a da por um apa re lho que com- 
pu ta os vo tos ou con ta da ma nu al men te. Há tam bém os es ta dos
do Co lo ra do, Ha vaí, Ore gon, Utah e Washing ton que re a li zam to- 
da sua vo ta ção por meio dos cor rei os – por tan to, usan do sis te mas
em pa pel. E, em 2020, em ra zão da pan de mia do co ro na ví rus, es ti- 
ma-se que 77% dos 180 mi lhões de elei to res ame ri ca nos op ta ram
por vo tar pe lo cor reio.
Já o Bra sil, des de 1982, quan do o en tão juiz de di rei to Car los Pru- 
dên cio, re a li zou a pri mei ra con ta gem ele trô ni ca de vo tos, até ho je
nun ca se pro vou frau de no sis te ma. Prin ci pal men te, de pois de
1985, quan do hou ve a im plan ta ção de um ca das tro elei to ral in for- 
ma ti za do pe lo Tri bu nal Su pe ri or Elei to ral (TSE). Ago ra, já per to
de com ple tar 40 anos, o pre si den te Jair Bol so na ro re sol veu de sa- 
cre di tar da ur na ele trô ni ca, que já pas sou por inú me ras ino va- 
ções, co mo em 2020 em que o vo to por bi o me tria foi ex cluí do em
ra zão da se gu ran ça dos elei to res, con tra a covid19. No mo men to
em que o pró prio pre si den te do Bra sil ten ta ava ca lhar o sis te ma
elei to ral do país, sem uma úni ca pro va, tra ta-se de al go que pre ci- 
sa re al men te ser con ti do den tro da lei – en quan to hou ver tem po.

Em en tre vis ta a Rá dio Tim bi ra, o se cre tá rio Ro dri go La go (da
Agri cul tu ra Fa mi li ar) con fir mou o des mem bra men to da Se cre ta- 
ria de Co mu ni ca ção, da pas ta de Ar ti cu la ção Po lí ti ca. O anún cio
se rá fei to de pois das fé ri as, pe lo go ver na dor Flá vio Di no.

Di no já me xeu na es tru tu ra do go ver no, no dia 30. O de pu ta do
Már cio Jerry vai pa ra a se cre ta ria de Ci da des e Ru bens Jú ni or, pa ra
a Ar ti cu la ção Po lí ti ca.  Ro dri go La go, que es ta va na Ar ti cu la ção,
vai pa ra Agri cul tu ra Fa mi li ar. E Jú lio Men don ça mu da-se pa ra
Agerp.

O do no das pla ta for mas Fa ce bo ok e Ins ta gram, Mark Zuc ker- 
berg, es cre veu pos ta gem anun ci an do o ba ni men to de Do nald
Trump por pe lo me nos du as se ma nas – até a pos se de Joe Bi den,
em 20 de ja nei ro. Ago ra las cou. Ba niu-se Trump no po der, ima gi- 
ne fo ra.

“E se (ou quan do) a in va são gol pis ta, si mi lar a dos Es ta dos Uni- 
dos, ocor rer no Con gres so Na ci o nal, de qual la do fi ca rão as For ças
Ar ma das?”, ques ti o nou o go ver na dor, Flá vio Di no, on tem no twit- 
ter, so bre o apoio de Bol so na ro à in va são do ca pi tó lio por se gui- 
do res de Trump.

 

Do pre si den te Jair Bol so na ro pa ra apoi a do res. Ele não se vê res- 
pon sá vel pe las qua se 200 mil mor tes pe la Co vid-19. Pa ra Jair, cri se
da pan de mia “é cri a ção da Im pren sa que men te to da ho ra” pa ra
cul pá-lo.

 
O de pu ta do fe de ral Már cio Jerry ten ta acal mar os âni- 

mos na dis pu ta da Fe de ra ção dos Mu ni cí pi os do Ma ra- 
nhão en tre os pre fei tos Fá bio Gen til (Ca xi as) e Er lâ nia

Xa vi er (Iga ra pé Gran de). Os dois são da ba se go ver nis- 
ta, mas o am bi en te es tá ou ri ça do.

Er lâ nio é do PDT, co man da do no Ma ra nhão pe lo se na- 
dor We ver ton Ro cha, en quan to Fá bio Gen til é do Re- 
pu bli ca nos, par ti do do go ver na dor em Exer cí cio Car- 

los Bran dão. Ele e We ver ton são pré-can di da tos a go- 
ver na dor em 2022, por is so a elei ção da Fa mem já faz o

chão tre mer.
As du as cha pas es tão mes cla das por pre fei tos de qua se

to dos os par ti dos. Mas o PDT pe sou a mão na cha pa de
Er lâ nia, com 10 mem bros, do to tal de 25. Já a cha pa li- 

de ra da por Fá bio Gen til, o PL de Jo si mar do Ma ra nhão- 
zi nho co lo cou se te pre fei tos.

O do no das pla ta for mas Fa ce bo ok e Ins ta gram, Mark Zuc ker- 
berg, es cre veu pos ta gem anun ci an do o ba ni men to de Do nald
Trump por pe lo me nos du as se ma nas – até a pos se de Bi den, em
20 de ja nei ro. Ago ra las cou. Se ba niu Trump no po der ima gi ne fo- 
ra.

“E se (ou quan do) a in va são gol pis ta, si mi lar a dos Es ta dos Uni- 
dos, ocor rer no Con gres so Na ci o nal, de que la do fi ca rão as For ças
Ar ma das?”, ques ti o nou o go ver na dor do Ma ra nhão, Flá vio Di no,
on tem no twit ter.

São Luís, sexta-feira, 8 de janeiro de 2021
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AN TO NIO CAR LOS LUA
Jor na lis ta

*LE O NAR DO TOR RES

Democracia de aparências, sem essência

Co mo dis se no li vro ‘A Po lí ti ca’ o fi- 
ló so fo gre go Aris tó te les (384 a.C/322
a.C) “se é ver da de, co mo mui tos ima- 
gi nam, que a li ber da de e a igual da de
cons ti tu em es sen ci al men te a de mo- 
cra cia, elas, no en tan to, só po dem aí
en con trar-se em to da a sua pu re za,
en quan to go za rem os ci da dãos da
mais per fei ta igual da de po lí ti ca”.

 
Ao lon ge e des co nec ta dos da re fle- 

xão de Aris tó te les, os apo ca líp ti cos de
plan tão in sis tem em re a fir mar a vi ta- 
li da de da con tra di tó ria e com ba li da
de mo cra cia bra si lei ra, com o po vo li- 
mi ta do às re gras do jo go po lí ti co, si- 
glas par ti dá ri as con cor ren do por vo- 
tos co mo mer ca do res, ali e nan do elei- 
to res, im pe din do-os de rom pe rem
com o imo bi lis mo do mi nan te na so ci- 
e da de.

 
Des ti tuí da do ca rá ter de “go ver no

do po vo, pe lo po vo, pa ra o po vo” e
sem os me ca nis mos de in clu são dos
an sei os po pu la res no sis te ma po lí ti co
na ci o nal, nos sa de mo cra cia não tem
si do ca paz de ofe re cer à so ci e da de as
con di ções con cre tas pa ra a re vi ta li za- 
ção da ci da da nia e abrir ca mi nho pa ra
uma equi da de en tre os su jei tos po lí ti- 
cos.

 
As sim, ela se gue do mes ti ca da e so- 

la pa da, ca da vez mais res tri ti vis ta,
man ten do o po vo lon ge dos cen tros
de con tro le de de ci sões com o po der
mo no po li za do por al guns gru pos po- 
lí ti cos em de tri men to de ou tros, nu- 
ma for ma de de si gual da de po lí ti ca

en tre to ma do res de de ci são e as mas- 
sas po pu la res.

É ne ces sá rio re po li ti zar a le gi ti mi- 
da de da de mo cra cia no país, o que
equi va le a res tau rá-la, pois o po vo
per deu a con fi an ça na Re pú bli ca das
Me di das Pro vi só ri as e na lei dos ór- 
gãos po lí ti cos re pre sen ta ti vos ca da
vez mais em de sar mo nia com a von ta- 
de, as pi ra ções e in te res ses exis ten ci- 
ais da po pu la ção.

 
A par ti ci pa ção po lí ti ca do po vo

bra si lei ro tem si so li mi ta da ao me ro
vo to, ces san do lo go de pois do plei to
elei to ral, quan do o elei tor não en con- 
tra mais me ca nis mos de con tro lar o
can di da to es co lhi do, uma vez que es- 
te após ser em pos sa do afas ta-se das
ba ses, fre an do as rei vin di ca ções po- 
pu la res.

 
No lu gar da ideia de po der do po vo,

cri ou-se no Bra sil um sis te ma de go- 
ver nan tes e go ver na dos, fi can do es- 
que ci da por com ple to a ban dei ra da
so be ra nia po pu lar, ex pon do as con- 
tra di ções de uma de mo cra cia sem es- 
tra té gi as pa ra re sol ver im pas ses em
ques tões de in te res se pú bli co.

 
O me ca nis mo ele ti vo é es sen ci al,

mas o po vo tam bém po de ex pri mir
su as in qui e ta ções po lí ti cas de ou tras
ma nei ras. Co mo dis se o fi ló so fo ita li a- 
no e his to ri a dor do pen sa men to po lí- 
ti co, Nor ber to Bob bio, “de mo cra cia
sem a efe ti va par ti ci pa ção po lí ti ca do
po vo nos go ver nos, mal es con de a do- 
mi na ção oli gár qui ca dos mais ri cos”.

 
Uma de mo cra cia in ca paz de ajus- 

tar-se aos no vos tem pos não se ins- 

tau ra e nem so bre vi ve sem a efe ti va
par ti ci pa ção po lí ti ca da so ci e da de
nas de ci sões po lí ti cas.

 
Em bo ra so be ra na no pla no ju rí di-

co, no pla no po lí ti co a cren ça de li ber-
da de de mo crá ti ca com in ter ven ções
di re tas do ci da dão no pro ces so po lí ti- 
co bra si lei ro con fron ta-se com uma
par ti ci pa ção po pu lar ob je ti va da aos
li mi tes elei to rais, na pro gres si va ali e-
na ção do ci da dão-elei tor e o apri si o- 
na men to do Es ta do por de ter mi na dos
gru pos, que se uti li zam de me ca nis- 
mos vi ci a dos pa ra se man te rem no
po der.

Num país for ja do na es cra vi dão e
so la pa do pe la ne gli gên cia his tó ri ca
dos go ver nan tes em ga ran tir ao con- 
jun to da po pu la ção os mais co me zi-
nhos di rei tos po lí ti cos, ci vis e so ci ais,
a si tu a ção agra va-se ca da vez mais
com o avan ço do re cei tuá rio ne o li be-
ral que pre ga uma de mo cra cia de apa- 
rên ci as, sem es sên cia.

 
Te mos uma de mo cra cia de fa cha- 

da, com po lí ti cos com po de res ili mi- 
ta dos e idei as fal sas, vi ven do em um
Bra sil pa ra le lo, des co la dos da re a li da- 
de, im pe din do o ci da dão de de fi nir
qual pa pel quer que o Es ta do de sem- 
pe nhe em sua vi da e den tro de quais
li mi tes o po der es ta tal atu a rá.

 
No Bra sil, o re gi me é igua li tá rio,

mas a so ci e da de é de si gual e as idei as
são con tra di tó ri as, nu ma de mo cra cia
de pa pel on de as eli tes po lí ti cas do mi- 
nan tes fin gem que le vam em con si de-
ra ção o de se jo das mas sas, num cons-
tan te pro ces so de ero são no já fa li do
sis te ma po lí ti co vi gen te.

Carnaval e Coronavírus: um perigo está por vir

O ano de 2021 ain da

se rá mar ca do pe la

CO VID-19,

prin ci pal men te, no

Bra sil. Já em ja nei ro, os

nú me ros de ca sos de

co ro na ví rus vol ta ram a

cres cer enor me men te. 

A prin ci pal hi pó te se do au men to
de ca sos é a ba na li za ção do ví rus, o
que le va a aglo me ra ções, en con tros,
etc.. Se is so for cor re to, o mai or de sa- 
fio do bra si lei ro ain da es tá por vir: o
Car na val.

É evi den te que a va ci na ção não se- 
rá rá pi da de vi do ao nú me ro da po pu- 
la ção bra si lei ra; e a proi bi ção do Go- 
ver no po de não im pe dir que os fo liões
sai am às ru as. Is so sig ni fi ca que os nú- 
me ros de ca sos e mor tes po dem au- 

men tar. A proi bi ção e/ou o adi a men- 
to do Car na val 2021 pe lo Go ver no po- 
dem não ser res pei ta dos, pois se lan- 
çar mos o olhar na His tó ria, dois adi a- 
men tos já fo ram es ti pu la dos: em 1892
e 1912. E a po pu la ção, por não aca tar
os pe di dos dos go ver nan tes, aca bou
por re a li zar du as ve zes o car na val nes- 
ses anos.

Ape sar des sas da tas não es ta rem
re la ci o na das a ne nhu ma pan de mia,
na Eu ro pa Me di e val o car na val que se
se guiu após a epi de mia da pes te
bubô ni ca foi um dos mai o res já re la- 
ta dos. Is so acon te ceu pois, cul tu ral- 
men te, o car na val é uma fes ti vi da de
de ex pi a ção. Li vra mos to das as ten- 
sões so ci ais ne le. Já em meio à pes te e
con ta gi a dos pe lo me do co le ti vo, exis- 
tem di ver sos re la tos de gran des e
inin ter rup tas aglo me ra ções e fes tas,
co mo as fa mo sas dan ças de São Vi to
ou dan ças da mor te.

O ca so mais fa mo so é o de Es tras- 
bur go, na Fran ça. De acor do com os
es tu dos já re a li za dos e re la tos da épo- 
ca, quem co me ça va a dan çar não con- 
se guia pa rar. Al guns au to res de no mi- 
nam es ses ca sos de his te ria co le ti va; já
eu pre fi ro de no mi ná-lo de Con tá gio
Psí qui co, te ma do li vro que lan ça rei
es te ano.

O fa to é que ali hou ve uma ex pi a- 

ção co le ti va do me do da mor te que a
po pu la ção da épo ca en fren ta va. Po-
de mos en ten der es ta ex pi a ção do me- 
do da mor te co mo um fenô me no co- 
le ti vo con tra fó bi co da psi que, ou se ja,
quan do o in di ví duo vai ao en con tro
de seu me do pa ra que pos sa se li vrar
de le – um li vra men to li te ral. Nes se ca-
so, mui tos in di ví du os en con tram a
mor te li te ral. Por is so, é ne ces sá rio
sim bo li zar.

Ape sar de pa re cer uma épo ca lon- 
gín qua, não po de mos ne gli gen ci ar a
na tu re za psí qui ca hu ma na. Vi mos no
ano de 2020 mui tos in di ví du os se- 
guin do es se pa drão con tra fó bi co e
não pra ti can do ne nhu ma me di da de
hi gi e ne e se gu ran ça con tra a CO VID-
19. Pre sen ci a mos tam bém os fur tos
de pa pel hi gi ê ni co e um au men to
con si de rá vel do con su mo de ben zo-
di a ze pí ni cos pe la po pu la ção, in di- 
can do que o me do es tá pre sen te, ape- 
sar do ví rus ba na li za do.

O fa to é que to dos es ta mos psi co lo-
gi ca men te exaus tos da ten são ge ra da
pe la CO VID-19. Res ta aguar dar e ten-
tar ain da se guir com cons ci ên cia, evi- 
tan do qual quer ti po de aglo me ra ções,
es pe ci al men te a do Car na val, pa ra
que es te não se ja mar ca do tam bém
pe la CO VID-19 co mo o mai or e pi or
car na val do Bra sil.

RO DRI GO AU GUS TO PRAN DO
É Pro fes sor e Pes qui sa dor da Uni ver si da de Pres bi te ri a na
Mac ken zie. Gra du a do em Ci ên ci as So ci ais e Dou tor em So ci -
o lo gia.

Trump, Bol so na ro e
a cons tru ção de
nar ra ti vas acer ca de
frau des elei to rais

As ce nas de 06 de ja nei ro, nos EUA, com os ata ques de
apoi a do res de Do nald Trump que não re co nhe cem a vi- 
tó ria de Joe Bi den, acen de ram a luz de aler ta pa ra os de- 
mo cra tas no mun do to do. Há, aqui no Bra sil, evi den tes
res so nân ci as es pe ci al men te pe la li ga ção ide o ló gi ca do
bol so na ris mo com as te ses cons pi ra tó ri as de Trump.

Trump foi, por cer to, um pre si den te que avil tou e
ape que nou a de mo cra cia nor te-ame ri ca na. Sua con du- 
ta – na cam pa nha e no exer cí cio de seu man da to – es te- 
ve ali cer ça da so bre mi lha res de fa ke news, dis tin tas mo- 
da li da des de ne ga ci o nis mos e pós-ver da des e ex tre ma
pre di le ção por te o ri as da cons pi ra ção. A der ro ta de
Trump pa ra Bi den deu-se no vo to po pu lar e no co lé gio
elei to ral, as sim, por mais que se afir me que hou ve frau- 
des, co mo fez, in ces san te men te, Trump, as ins ti tui ções
do país, bem co mo a mí dia que acom pa nhou o pro ces so
elei to ral, ates tam e con fir mam a le gi ti mi da de da vi tó ria
de Bi den, res pec ti va men te.

Sa bi da men te, Bol so na ro e os bol so na ris tas ali nham-
se ao es ti lo con fron ta dor, de ata ques às ins ti tui ções re- 
pu bli ca nas e da pró pria de mo cra cia. Os exem plos são
inú me ros de ma ni fes ta ções que apoi am o fe cha men to
do Con gres so Na ci o nal e do Su pe ri or Tri bu nal Fe de ral.
So me-se a is so a fa la re cen te de Bol so na ro que “sem vo- 
to im pres so em 2022, va mos ter pro ble ma pi or que os
EUA”.

O que a afir ma ção do pre si den te evi den cia? Ob vi a- 
men te, é mais uma cons tru ção de nar ra ti vas com vis tas
às elei ções em 2022. As sim co mo o lu lo pe tis mo, o bol so- 
na ris mo é pro e mi nen te em cons truir nar ra ti vas e es tas
são ca pa zes de ali men tar o fu ror da mi li tân cia mais co e- 
sa e ati va.

Não faz mui to, Bol so na ro afir mou que o Bra sil es ta ria
que bra do, que não con se gue fa zer na da por is so, vis to
que há o co ro na ví rus, uma pan de mia, po ten ci a li za da
pe la mí dia. Com es te dis cur so, Bol so na ro quer se exi mir
das res pon sa bi li da des ine ren tes à con di ção de pre si- 
den te, ou se ja, de go ver nar e, mui tas ve zes, de agir, po li- 
ti ca men te, no cam po de te mas im po pu la res que ge ram
per da de ca pi tal po lí ti co.

No ca so ati nen te à nar ra ti va de que hou ve frau de nos
EUA, Bol so na ro, no va men te, vol ta à car ga afir man do
que, em 2018, na elei ção que foi vi to ri o so, hou ve, tam- 
bém, frau de. Se gun do pro vas que afir ma pos suir, mas
que nun ca apre sen tou, ele te ria ga nha do já no pri mei ro
tur no. O Tri bu nal Su pe ri or Elei to ral já, em vá ri as oca- 
siões, re cha çou es sa afir ma ção bol so na ris ta, bem co mo
ates tou a se gu ran ça das ur nas ele trô ni cas.

Va le res sal tar que, na No va Re pú bli ca, nas elei ções
pre si den ci ais, ape nas Fer nan do Hen ri que Car do so ga- 
nhou no pri mei ro tur no e foi re e lei to no pri mei ro tur no;
Col lor, Lu la, Dil ma e o pró prio Bol so na ro ti ve ram as vi- 
tó ri as con fir ma das em se gun do tur no.

Em sín te se, além do aler ta em re la ção a si tu a ção dos
EUA e o ata que aos ali cer ces da de mo cra cia, há que se
man ter aten ção em re la ção a po lí ti ca dis cur si va que, no
bo jo do Bol so na ris mo, in di ca o mes mo ca mi nho dos
EUA. Trump foi ca te gó ri co, ao lon go do tem po, em afir- 
mar que não re co nhe ce ria a vi tó ria de seu ad ver sá rio,
fos se quem fos se. O trum pis mo dei xou cla ro que con- 
tes ta ria ju ri di ca men te, a le gi ti mi da de das elei ções; con- 
tes tou, ain da, com in va sões, vi o lên cia e até ti ros, a ce- 
rimô nia de re co nhe ci men to da vi tó ria de Bi den. Se gun- 
do Ba rack Oba ma, as ce nas de in va são do Ca pi tó lio,
mar ca rão a na ção pe la de son ra e ver go nha, afir mou que
tal pos tu ra de Trump não o sur pre en deu em na da.

Im por tan te, ana li ti ca men te, com pre en der o de sen- 
ro lar des ta his tó ria, aqui e alhu res. Ve re mos se a ins ti tui- 
ções bra si lei ras te rão a for ça su fi ci en te pa ra en fren tar
um pro ble ma que es tá anun ci a do e que, pro va vel men- 
te, se da rá, em 2022, na hi pó te se de uma der ro ta de Bol- 
so na ro. Ve re mos.

São Luís, sexta-feira, 8 de janeiro de 2021
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O anúncio foi feito ontem pelo governo de São Paulo, em entrevista coletiva

Os tes tes de efi cá cia

A va ci na

VACINA

Coronavac do Brasil
tem 78% de eficácia

A
Co ro na Vac, va ci na con tra o
no vo co ro na ví rus que é pro- 
du zi da pe lo Ins ti tu to Bu tan- 
tan em par ce ria com a far ma- 

cêu ti ca chi ne sa Si no vac, tem ta xa de
efi cá cia mí ni ma de 78%. O anún cio foi
fei to ho je (7) pe lo go ver no de São Pau- 
lo, em en tre vis ta co le ti va.Es se per cen- 
tu al, se gun do o go ver no, se re fe re aos
es tu dos fei tos no Bra sil, que fo ram re- 
a li za dos com pro fis si o nais da área da
saú de, mais ex pos tos ao ví rus.De
acor do com o go ver no, a va ci na é de
que ela ga ran tiu pro te ção to tal con tra
ca sos gra ves e mor tes pro vo ca das pe- 
la do en ça. “Is so sig ni fi ca que ela tem
ele va do grau de efi ci ên cia e de efi cá- 
cia pa ra pro te ger con tra a co vid-19
[do en ça pro vo ca da pe lo no vo co ro na- 
ví rus ]”, dis se ho je (7) o go ver na dor de
São Pau lo João Do ria. “As pes so as que
fo rem imu ni za das com a va ci na do
Bu tan tan te rão en tre 78% e 100% me- 
nos pos si bi li da de de de sen vol ve rem a
co vid-19 do que uma pes soa que não
re ce ber o imu ni zan te”.Se gun do Di- 
mas Co vas, di re tor do Ins ti tu to Bu tan- 
tan, tam bém não hou ve in ter na ções
hos pi ta la res en tre os vo lun tá ri os que
re ce be ram a va ci na. “Com re la ção a
aten di men to am bu la to ri al, ou se ja,
de sin to mas que ne ces si tam de as sis- 
tên cia mé di ca, en tre os va ci na dos,
78% não pre ci sa ram pro cu rar re cur so
mé di co. Os ca sos le ves fo ram pre ve ni- 
dos em 78%. Es ta mos evi tan do ca sos
gra ves, mo de ra dos e in ter na ções hos- 
pi ta la res e di mi nuin do a ne ces si da de
de aten di men to am bu la to ri al. Es ta- 
mos re du zin do, de for ma sig ni fi ca ti- 
va, as ma ni fes ta ções mais le ves. É
uma ex ce len te va ci na pa ra o mo men- 

to. Pre ci sa mos ago ra que ela che gue
aos bra ços das pes so as”, dis se Co vas.
Is so sig ni fi ca, se gun do ele, que va ci na
se mos trou 100% efi caz con tra ca sos
gra ves e 78% efi caz em re la ção a ca sos
le ves. Os da dos de efi cá cia fo ram re vi- 
sa dos por um co mi tê in ter na ci o nal. O
anún cio do go ver no pau lis ta acon te ce
após dois adi a men tos: ini ci al men te, o
go ver no pau lis ta pre ten dia fa zer es se
anún cio no dia 15 de de zem bro. De- 
pois, fi cou pa ra o dia 23 de de zem bro,
mas uma di ver gên cia en tre os nú me- 
ros ob ti dos por São Pau lo e ou tros
paí ses que par ti ci pa vam dos tes tes de
efi cá cia fez adi ar no va men te a da ta
pa ra di vul ga ção. Es ses da dos de efi cá- 
cia es tão sen do apre sen ta dos em uma
reu nião com a An vi sa, que se rá o res- 
pon sá vel pe la apro va ção da va ci na
pa ra uso no país. A ta xa mí ni ma de efi- 
cá cia re co men da da pe la pró pria An- 
vi sa é de 50% co mo pa râ me tro de pro- 
te ção. Con for me o go ver na dor, o ob- 
je ti vo é ini ci ar a va ci na ção em São
Pau lo no dia 25 de ja nei ro.

Os tes tes de efi cá cia já vêm sen do
de sen vol vi dos no Bra sil des de ju lho
des te ano e nu ma eta pa pre li mi nar
era ne ces sá rio que um mí ni mo de 61
par ti ci pan tes vo lun tá ri os do tes te fos- 
se con ta mi na do pe lo no vo co ro na ví- 
rus. Is so por que me ta de dos vo lun tá- 
ri os re ce be pla ce bo e, a ou tra me ta de,
a va ci na. Pa ra sa ber se a va ci na é efi- 
caz, es pe ra-se que a mai or par te dos
in fec ta dos pe lo ví rus es te jam en tre as
pes so as que re ce be ram o pla ce bo.

Es se nú me ro mí ni mo de vo lun tá ri- 
os con ta mi na dos nos tes tes foi atin gi- 

do em no vem bro e per mi tiu o iní cio
da aná li se da efi cá cia da va ci na pe lo
co mi tê in ter na ci o nal. Mas, co mo a
do en ça vol tou a cres cer em to do o es- 
ta do nos úl ti mos me ses, o nú me ro de
vo lun tá ri os in fec ta dos cres ceu, atin-
gin do o pa ta mar con si de ra do ide al
pa ra a fi na li za ção do es tu do. O es tu do
de efi cá cia, se gun do Di mas Co vas,
con ti nua a ser re a li za do. Até es te mo- 
men to, 12.476 pro fis si o nais da saú de
par ti ci pa ram dos es tu dos. O go ver no
pau lis ta não for ne ceu mais de ta lhes
so bre a va ci na tais co mo o nú me ro
dos vo lun tá ri os que re ce be ram a va ci- 
na e o nú me ro que re ce be ram o pla ce- 
bo, in ter va lo de con fi an ça da efi cá cia
da va ci na ou da dos re fe ren tes a sub- 
gru pos, co mo efi cá cia da va ci na por
fai xa etá ria.

O go ver no pau lis ta, por meio do
Ins ti tu to Bu tan tan, tem uma par ce ria
com a far ma cêu ti ca chi ne sa Si no vac
pa ra a va ci na Co ro na Vac. Por meio
des se acor do, o es ta do já vem re ce- 
ben do do ses da va ci na. O acor do tam- 
bém pre vê trans fe rên cia de tec no lo-
gia pa ra o Bu tan tan, o que sig ni fi ca
que a va ci na pas sa rá a ser pro du zi da
aqui no Bra sil, na fá bri ca do Bu tan tan.

Pa ra uma va ci na po der ser uti li za da
na po pu la ção, ela pas sa por uma fa se
de es tu dos em la bo ra tó rio, uma fa se
pré-clí ni ca de tes tes em ani mais e três
eta pas clí ni cas de tes tes em vo lun tá ri- 
os hu ma nos, que ava li am a pro du ção
de an ti cor pos, a sua se gu ran ça e a sua
efi cá cia. Es tu dos de fa ses 1 e 2 da va ci- 
na, re a li za dos na Chi na, já ha vi am de- 
mons tra do que ela é se gu ra.

BOLSONARO

Brasil tem seringas para dois milhões de doses

GOVERNO FEDERAL PLANEJAVA COMPRAR 330 MILHOES DE SERINGAS E AGULHAS

O pre si den te Jair Bol so na ro afir- 
mou, nes ta quar ta-fei ra (6/1), que o
país pos sui se rin gas su fi ci en tes pa ra
os pri mei ros dois mi lhões de do ses da
va ci na de Ox ford con tra a co vid-19.
“Nós fi ze mos um lei lão, e o pre ço foi lá
pra ci ma. En tão, nós sus pen de mos.
Ago ra, te mos se rin gas su fi ci en tes pa- 
ra as pri mei ras du as mi lhões de do ses
que es tão pa ra che gar. Ago ra, se a gen- 
te com pra o pre ço lá em ci ma, a im- 
pren sa ia me acu sar de ser cor rup to e
com o pre ço su per fa tu ra do. En tão, foi
sus pen so”, de cla rou a apoi a do res, na
en tra da do Pa lá cio da Al vo ra da. “E o
Bra sil, se eu não me en ga no, é o ter cei- 
ro mai or fa bri can te de se rin gas. En- 
tão, não tem pro ble ma. Fa zem uma
on da, a im pren sa cha ma de in con se- 
quen te, ir res pon sá vel, não tem pla ne- 
ja men to, é a im pren sa ca na lha de
sem pre que tá aí”, dis pa rou.

Bol so na ro não pou pou ata ques à
im pren sa. “Quer que eu aca be com a
co vid no Bra sil? É eu ar ran jar uns R$ 3
bi lhões de es ta tais de ban cos ofi ci ais
pa ra a im pren sa, e a im pren sa me bo- 
ta lá em ci ma. Vou ser o ca ra mais bo- 

ni to do Bra sil, o me lhor pre si den te,
não o pi or, né? Ó, me ele ge ram o ho- 
mem mais cor rup to do mun do. Vo cês
vi ram só? Um gru po de jor na lis tas.
Que mo ral tem jor na lis ta pa ra mon tar
es se ban do e me ele ger? Não tem ne- 
nhu ma acu sa ção de cor rup ção no go- 
ver no, ne nhu ma”, re ba teu.

O che fe do Exe cu ti vo

re pe tiu que não fa rá

com pras de se rin gas

aci ma do pre ço. “Va mos

com prar se rin gas

su per fa tu ra das pa ra

sa tis fa zer a im pren sa?”,

ques ti o nou.

Mais ce do, por meio das re des so ci- 

ais, Bol so na ro vol tou a se po si ci o nar
so bre a aqui si ção dos in su mos. Ele
dis se 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, e 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”, es cre veu.

O go ver no tam bém ze rou 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.

E o Bra sil?

Pri mei ro país a con cluir a va ci na ção

Ve ja a lis ta de paí ses que já co me ça ram a
va ci na ção con tra CO VID-19

IMU NI ZA ÇÃO

Mais de 15 mi lhões
pes so as es tão
va ci na das em 50 paí ses

Em um no vo ca pí tu lo em meio à lon ga de mo ra pa ra o
ve re di to da va ci na ção con tra a CO VID-19 no Bra sil, o
pre si den te Jair Bol so na ro (sem par ti do) cri ti cou nes ta
quar ta-fei ra (06/12) a mí dia por di vul gar a lis ta de paí ses
que já co me ça ram a imu ni za ção. Cin quen ta na ções por
to do mun do já ini ci a ram o pro gra ma, en quan to o Bra sil
ain da não tem pla no com ple to e nem da ta pa ra iní cio da
apli ca ção de va ci nas.

Além dos paí ses que já co me ça ram, ou tros no ve
anun ci a ram pla no de va ci na ção, que de ve co me çar nos
pri mei ros me ses do ano. Se gun do le van ta men to fei to
pe lo por tal da Uni ver si da de de Ox ford, Our World In Da- 
ta, cer ca de 15 mi lhões de pes so as já fo ram va ci na das
em to do o pla ne ta.

Ain da de acor do com o le van ta men to, o país que vem
mais ad mi nis tran do do ses é Is ra el, se gui do por Emi ra- 
dos Ára bes Uni dos, Bah rein e Es ta dos Uni dos. Na úl ti ma
ter ça-fei ra, (05/12) Is ra el, que já va ci na va com Pfi zer,
au to ri zou tam bém o uso da va ci na de sen vol vi da pe la
ame ri ca na Mo der na.

Mes mo ten do co me ça do a va ci nar sua po pu la ção de- 
pois de ou tros paí ses, co mo Rei no Uni do e Es ta dos Uni- 
dos, Is ra el é des ta que pe la pro por ção de ha bi tan tes
imu ni za dos, com a ta xa re cor de de mais de 12% da po- 
pu la ção va ci na da con tra a CO VID-19. Em re la ção ao
gru po de mai or ris co, a imu ni za ção já su pe ra os 50% dos
ci da dãos.

Em to do o pla ne ta, o pri mei ro país a co me çar a imu- 
ni za ção foi a Chi na, em ju lho de 2020. Em se gui da, a
Rús sia, em 5 de de zem bro. A va ci na ção foi es ten di da pa- 
ra to do o ter ri tó rio na ci o nal 10 di as de pois.

Em meio a de mo ra pa ra tra çar um pla no de va ci na- 
ção, o Bra sil tem o gran de de sa fio de en ca mi nhar uma
di fí cil ques tão fis cal. Is so por que pa ra que a va ci na ção
co me ce é pre ci so que a Agên cia Na ci o nal de Vi gi lân cia
Sa ni tá ria (An vi sa) li be re a va ci na ção, o que até o mo- 
men to não acon te ceu. Ain da não há uma de fi ni ção so- 
bre quan do a po pu la ção bra si lei ra vai co me çar a ser va- 
ci nar.

Nes ta quar ta-fei ra, o pre si den te afir mou que o Bra sil
não com pra rá se rin gas até que o pre ço vol te “à nor ma li- 
da de”. O go ver nan te tam bém dis se que a de ci são, com
aval do Mi nis té rio da Saú de, não im pac ta em um pri- 
mei ro mo men to.

Além dis so, du ran te a tar de, en ti da des bra si lei ras pu- 
bli ca ram uma car ta em de fe sa da imu ni za ção ex clu si va
pe lo SUS. A pu bli ca ção do do cu men to acon te ceu lo go
de pois da no tí cia que o se tor pri va do es tá ten tan do
com prar 5 mi lhões de do ses da va ci na in di a na Co va xin.

Se gun do o gru po, é “inad mis sí vel que pes so as com
di nhei ro pu lem a fi la da va ci na ção por meio da com pra
de va ci nas em clí ni cas pri va das”. Uma ven da par ti cu lar
des mon ta ria a fi la com ba se em ris cos, se ria “mo ral- 
men te ina cei tá vel” e apro fun da ria o “abis mo so ci al bra- 
si lei ro”.

A Re pú bli ca de Pa lau, um ar qui pé la go com cer ca de
18 mil ha bi tan tes, é um dos pri vi le gi a dos lo cais que não
re gis trou ne nhum ca so de CO VID-19. Ago ra, o aglo me- 
ra do de ilhas lo ca li za das no Oce a no Pa cí fi co, po de se
tor nar um dos pri mei ros paí ses a er ra di car a do en ça.

No úl ti mo sá ba do (02/01) o país re ce beu sua pri mei ra
re mes sa da va ci na de sen vol vi da pe la em pre sa far ma- 
cêu ti ca ame ri ca na Mo der na. As va ci na ções co me ça ram
no dia se guin te. A pri mei ra re mes sa de 2.800 do ses da
va ci na, se rão ad mi nis tra das em du as do ses, com in ter- 
va lo de 28 di as.

 
Ale ma nha – 26/12/2020; Ará bia Sau di ta –

17/12/2020; Ar gen ti na – 29/12/2020; Áus tria –
27/12/2020; Barh rein – 16/12/2020; Bél gi ca –
28/12/2020; Bi e lo rus sia – 29/12/2020; Bul gá ria –
27/12/2020; Ca na dá – 14/12/2020; Chi le – 24/12/2020;
Chi na – ju lho de 2020; Chi pre- 27/12/2020; Cos ta Ri ca –
24/12/2020; Croá cia – 27/12/2020; Di na mar ca –
27/12/2020; Emi ra dos Ára bes – 14/09/2020; Es có cia –
8/12/2020; Es lo vá quia – 26/12/2020; Es lo vê nia –
27/12/2020; Es pa nha – 27.12/2020; Estô nia –
27/12/2020; EUA – 14/12/2020; Fin lân dia –
27/12/2020; Fran ça – 27/12/2020; Gré cia –
27/12/2020; Hun gria- 26/12/2020; In gla ter ra –
08/12/2020; Ir lan da – 29/12/2020; Ir lan da do Nor te –
08/12/2020; Is lân dia – 29/12/2020; Is ra el –
19/12/2020; Itá lia – 27/12/2020; Kuwait –
24/12/2020; Letô nia – 28/12/2020; Li tuâ nia –
27/12/2020; Lu xem bur go – 28/12/2020; Mal ta
-27/12/2020; Mé xi co – 24/12/2020; No ru e ga –
27/12/2020; Omã – 27/12/2020; País de Ga les –
08/12/2020; Polô nia – 27/12/2020; Por tu gal –
27/12/2020; Qa tar – 23/12/2020; Re pú bli ca Tche ca –
27/12/2020; Ro mê nia – 27/12/2020; Rús sia –
05/12/2020; Sér via – 24/12/2020; Sué cia –
27/12/2020; Suí ça -27/12/2020.

São Luís, sexta-feira, 8 de janeiro de 2021
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OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de saúde em exames para 

diagnósticos médicos: Tomografia Computadorizada, Radiologia e Ultrassonografia, com a adoção de 

sistemas e tecnologias atualizados, equipamentos, materiais, insumos e bem como equipe 

técnico-operacional e obrigações inerentes à atividade, necessárias à execução dos serviços, em 

atendimento à demanda do Hospital Macrorregional de Imperatriz Dra. Ruth Nolêto.

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço por Lote.

MOTIVO: Adiamento até ulterior deliberação motivada pelo pedido de esclarecimento. 

Local de Realização: Sistema Licitações-e: www.licitacoes-e.com.br 
O Edital e demais informações estão disponíveis em www.emserh.ma.gov.br e 

www.licitacoes-e.com.br.
Informações adicionais serão prestadas na CSL/EMSERH localizada na Av. Borborema, Qd-16, n° 25, 

Bairro do Calhau, São Luís-MA, no horário de 8h às 12h e das 14h às 18h, de segunda a sexta, pelos 

e-mails csl@emserh.ma.gov.br e/ou lauro.costa@emserh.ma.gov.br ou pelo telefone (98) 
3235-7333.

São Luís (MA), 5 de janeiro de 2021

Lauro César Costa
Agente de Licitação da EMSERH

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES-EMSERH
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO

LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 210/2020 - CSL/EMSERH
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 127.131/2020 – EMSERH

A Secretaria de Estado da Segurança Pública – SSP, através de seu (a) Pregoeiro(a) e Equipe de 

Apoio, torna público para conhecimento dos interessados que realizará licitação na modalidade Pregão 

Eletrônico nº 01/2021 – SSP/MA, do tipo Menor Preço, cujo objeto é contratação de empresa para 

fornecimento de combustível de aviação (Querosene de Aviação – Jet A1 ou QAV1 e Gasolina de 

Aviação – AVGAS) para abastecimento das aeronaves de asa fixa e rotativa do Centro Tático 

Aéreo, para o exercício 2021, em sessão pública eletrônica a partir das 9h (horário de Brasília-DF), 

do dia 22/01/2021, através do site www.compras.ma.gov.br, nos termos da Lei nº 10.520/2002, Decreto 

Federal nº 10.024/2019, Decreto Estadual nº 24.629/2008, Decreto Estadual nº 28.906/2013, alterado 

pelo Decreto Estadual 29.920/2014, aplicando-se os procedimentos determinados pela Lei 

Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, e pela Lei Estadual nº 

10.403/2015 e, subsidiariamente, no que couber, a Lei Federal nº 8.666/1993. O edital e seus anexos 

estão à disposição dos interessados no Portal de Compras do Estado do Maranhão - SIGA 

www.compras.ma.gov.br e na página oficial desta Secretaria no site www.ssp.ma.gov.br.

São Luís, 5 de janeiro de 2021

José Maria Pinheiro

Pregoeiro da SSP/MA

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA

COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2021-SSP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0178676/2020-SSP/MA

A EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA – EMAP, por meio da Comissão 

Setorial de Licitação – CSL/EMAP, torna público que realizará a LICITAÇÃO ELETRÔNICA LRE N° 

001/2021 - EMAP, tipo Menor Preço, no Regime de Contratação Empreitada por Preço Unitário, no 

modo de Disputa Fechado, com orçamento sigiloso, no dia 02/02/2021, às 9h30, horário de Brasília, 

por meio do uso de recursos de tecnologia da informação, pelo site www.licitacoes-e.com.br, visando a 

contratação de empresa especializada para prestação de serviços de recuperação mecanizada do 

pavimento intertravado e recuperação do sistema de drenagem superficial do Berço 100, inclusive acesso, 

no Porto do Itaqui em São Luís/MA, de acordo com o constante no Processo Administrativo nº 1848/2020 

- EMAP, de 09/12/2020 e especificações do Edital e seus Anexos, e em conformidade com as disposições 

do Regulamento de Licitações e Contratos da Empresa Maranhense de Administração Portuária - EMAP, 

pelas disposições da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações e Lei Federal n° 

13.303, de 30 de junho de 2016. O edital e seus anexos estão à disposição dos interessados nos sites 

www.licitacoes-e.com.br e www.emap.ma.gov.br, no link Transparência/Compras, podendo ainda ser 

adquirido gratuitamente na CSL/EMAP, durante os dias úteis, das 8h às 12h e das 13h às 17h, através da 

apresentação de dispositivo de armazenagem eletrônica (pen drive). Esclarecimentos e informações 

adicionais serão prestados aos interessados no site www.emap.ma.gov.br, no link 

emap/transparência/licitações, e/ou notificação direta através de fax, carta ou e-mail. Telefones: (98) 

3216-6531, 3216-6532 e 3216-6533.

São Luís – MA, 6 de janeiro de 2021

Flavia Alexsandra Noleto Miranda Carvalho

Gerente de Compras e Contratos da EMAP

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA - EMAP

AVISO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO ELETRÔNICA LRE N° 001/2021-EMAP

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

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
ASSEMBLEIA GERAL EXTRORDINÁRIA DO ESPORTE CLUBE GUARANI 

MIRANDENSE 

O Presidente Interino do Esporte Clube Guarani Mirandense, no uso de suas 
atribuições estatutárias, com fundamentado no artigo 60 do Código Civil e 32 
do Estatuto Social do clube, vem convocar todos os sócios em pleno gozo de 
seus direitos, para uma Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se no dia 
23/01/2021, às 19:00 horas, em Primeira Convocação na Sede Social, localizada 
na Rua São Pedro, s/n, Bairro Guarani, Miranda do Norte – MA. Caso não haja 
número para deliberar, fica desde logo convocada para Segunda Convocação 
às 20h do mesmo dia e local, quando a Assembleia se reunirá com qualquer 
número, a fim de deliberar a seguinte ordem do dia: a) Eleição e Posse da 
Diretoria Executiva (Presidente e Vice-Presidente) - Quadriênio 2021/2024; b) 
Eleição e Posse dos membros do Conselho de Fiscal - Quadriênio 2021/2024; c) 
Alterar o Estatuto Social. 
  

Miranda do Norte – MA, 07 de janeiro de 2021. 
ALCINO SILVA BEZERRA 

Presidente Interino 

PEDIDO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI, torna público que 
requereu a Secretaria Municipal do Ambiente – SEMAM a 
Licença de Instalação para atividade de implantação da 
Escola SESI em tempo Integral localizada na Avenida dos 
Holandeses/ Conselheiro Hilton Rodrigues (MA 203), 
quadra 10, s/nº, Loteamento Recreio do Araçagi, São José 
de Ribamar - MA, conforme o processo SEMAM Nº 
898/2019.

OBJETO: Contratação de empresa especializada para aquisição de suprimentos para servidor, com 

suporte técnico, visando atender às necessidades da sede administrativa da EMSERH.

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço por Lote.

MOTIVO: Adiamento até ulterior deliberação motivada pelo pedido de esclarecimento.

Local de Realização: Sistema Licitações-e: www.licitacoes-e.com.br

O Edital e demais informações estão disponíveis em www.emserh.ma.gov.br e 

www.licitacoes-e.com.br.

Informações adicionais serão prestadas na CSL/EMSERH localizada na Av. Borborema, Qd-16, n° 25, 

Bairro do Calhau, São Luís-MA, no horário de 8h às 12h e das 14h às 18h, de segunda a sexta, pelos 

e-mails csl@emserh.ma.gov.br e/ou lauro.costa@emserh.ma.gov.br ou pelo telefone (98) 3235-7333.

São Luís (MA), 5 de janeiro de 2021

Lauro César Costa

Agente de Licitação da EMSERH

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES-EMSERH
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO

LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 224/2020 - CSL/EMSERH
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 136.054/2020 – EMSERH

Prefeitura de São Luís inicia implantação de 
sistema único de atendimento no Socorrão II

A 
Prefeitura de São Luís, em uma ação conjun-
ta das Secretarias Municipais de Informação e 
Tecnologia (SEMIT) e de Saúde (SEMUS), ini-
ciou esta semana, no Hospital Municipal Dr. 

Clementino Moura (Socorrão II), a implantação do Sistema 
Hospitalar Único. O Objetivo é possibilitar a agilidade no 
acompanhamento do paciente, desde a sua admissão até 
alta hospitalar, além das áreas administrativas da unidade.

“A importância desse processo é justamente a confiabi-
lidade e a segurança dos atendimentos realizados no hos-
pital, uma vez que a unidade terá um único banco de da-
dos integrando o prontuário eletrônico e as demais áreas 
como: assistência social, sistema de laboratórios, exames 
variados, enfermagem, entre outros”, explicou o secretário 
da SEMIT, Diego Rodrigues, que esteve no hospital con-
versando com os profissionais para otimizar a programa-
ção do sistema.

Para o secretário municipal de Saúde, Joel Nunes Jú-
nior, essa integração de sistema no Socorrão II, vai pro-
porcionar um avanço significativo na qualidade do aten-
dimento da unidade.

“Diferente do que ocorre hoje, onde algumas deman-
das são anotadas ainda em papel e o paciente precisar 
constantemente ser recadastrado em diferentes aplicações 
de acompanhamento hospitalar, nós vamos ter o maior 
controle dos dados da unidade, dos pacientes, dos aten-
dimentos, enfim, de tudo o que está acontecendo dentro 
do hospital. Sem dúvidas, um avanço significativo para 
um hospital do tamanho do Socorrão II”, comemorou o 
secretário.

De acordo com a SEMIT, o prazo para que a platafor-
ma única de atendimento do Socorrão II seja finalizada 
é de até 70 dias.
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Con fron to en tre a po lí cia e ma ni fes tan tes

Es pe ran ça de um Trump vi to ri o so

Ata que de Trump ao vi ce

Ten ta ti va de gol pe

Con gres so ofi ci a li za vi tó ria de Bi den

“Sem pre ce den tes”

“Não ce de re mos”

Invasão ao Capitólio

Entenda a confusão
política dos EUA

N
a tar de da úl ti ma quar ta-fei ra (6), apoi a do res
do pre si den te Do nald Trump (Re pu bli ca nos)
in va di ram o Con gres so dos Es ta dos Uni dos
em Washing ton D.C, co nhe ci do co mo Ca pi tó- 

lio, du ran te ses são em que de pu ta dos e se na do res dis- 
cu ti am a ob je ção fei ta so bre a elei ção pre si den ci al no
es ta do do Ari zo na. O tra di ci o nal re du to re pu bli ca no ga- 
nhou, em no vem bro de 2020, uma no va cor ao de cla rar
vi tó ria ao can di da to Joe Bi den (De mo cra tas), com uma
di fe ren ça de 0,3%.A ma ni fes ta ção, que foi con vo ca da,
ini ci al men te, co mo um co mí cio, par tiu das re des so ci- 
ais. Os apoi a do res di zem “aten der um cha ma do do pre- 
si den te” e ten tam pres si o nar os par la men ta res re pu bli- 
ca nos pa ra que apoi em a ini ci a ti va de Trump de der ru- 
bar os re sul ta dos do Co lé gio Elei to ral, que in di ca a vi tó- 
ria de Bi den. De sa fi an do as di re tri zes sa ni tá ri as que vi- 
sam con ter o avan ço da co vid-19, apoi a do res do re pu- 
bli ca no saí ram de di ver sos es ta dos do país ru mo à ca pi- 
tal. Os lo jis tas, pre ven do pos sí veis con fron tos, pro te ge- 
ram as vi tri nes com bar ri ca das de me tal. Des de que as
pro je ções in di ca ram a vi tó ria do de mo cra ta, o re pu bli- 
ca no co lo ca em xe que o re sul ta do das elei ções, de nun- 
cia frau des elei to rais — sem pro vas — e ne ga a vi tó ria do
pre si den te elei to. Trump, in clu si ve, mo men tos an tes da
in va são, dis cur sou em Washing ton D.C e afir mou que
não acei ta ria o re sul ta do elei to ral.

No Twit ter, Trump pe diu que os apoi a do res pro tes tas- 
sem de for ma pa cí fi ca e pa ra que con fi as sem nas for ças
de se gu ran ça. Con tu do, ce nas de van da lis mo e con fron- 
tos du ran te a ocu pa ção pu de ram ser vis tas. “Es tou pe- 
din do a to dos no Ca pi tó lio dos EUA que per ma ne çam
em paz. Sem vi o lên cia! Lem bre-se, nós so mos o Par ti do
da Lei e da Or dem – res pei te a Lei e nos sos gran des ho- 
mens e mu lhe res em Azul. Obri ga do!”, tui tou o pre si- 
den te, mas não con de nou a in va são. Em de cor rên cia da
con fu são, a pre fei tu ra de Washing ton de cla rou to que de
re co lher na ci da de a par tir das 18h – 20h no ho rá rio de
Bra sí lia. A me di da, de acor do com a pre fei tu ra, fi ca rá em
vi gor por 12 ho ras.

Se gun do pes qui sas fei tas pe las prin ci pais uni ver si da- 
des nor te-ame ri ca nas, in cluin do Har vard, mais da me- 
ta de dos elei to res re pu bli ca nos acre di ta que Trump ven- 
ceu a cor ri da pre si den ci al de 2020 ou não tem cer te za de
quem ven ceu, ne gan do ve e men te men te a vi tó ria do de- 
mo cra ta. Mui tos ma ni fes tan tes des ta quar ta, com pran- 
do o dis cur so de frau de elei to ral, têm es pe ran ça em uma
sur pre sa de úl ti ma ho ra que man te nha Trump no po der
de pois de 20 de ja nei ro, da ta da pos se do no vo pre si den- 
te.

Por cau sa da con fu são, o vi ce-pre si den te Mi ke Pen ce,
que pre si dia a ses são con jun ta, pre ci sou ser re ti ra do do
Ca pi tó lio pe lo ser vi ço se cre to e le va do pa ra um lo cal se- 
gu ro. Os dois ali a dos de Trump, Mi ke Pen ce e o lí der da
mai o ria re pu bli ca na no Se na do, Mit ch Mc Con nell, se
ne ga ram a re ver ter o re sul ta do das elei ções pre si den ci- 
ais. Ain da no Twit ter, Trump ata cou Pen ce por es se con- 
du da e o cha mou de “co var de”. “Mi ke Pen ce não te ve a
co ra gem de fa zer o que de ve ria ser fei to pa ra pro te ger
nos so país e nos sa Cons ti tui ção, dan do aos es ta dos a
chan ce de cer ti fi car um con jun to de fa tos cor ri gi dos,
não os frau du len tos ou im pre ci sos que eles ti ve ram que
cer ti fi car pre vi a men te. Os Es ta dos Uni dos exi gem a ver- 
da de”, cri ti cou. Par la men ta res po dem con tes tar o re sul- 

ta do dos es ta dos e le var a re jei ção dos vo tos aos ple ná ri- 
os — al go bas tan te im pro vá vel de ocor rer por que os de- 
mo cra tas são ma jo ri tá ri os na Câ ma ra e por que a ten ta- 
ti va de re ver são do re sul ta do en con trou re sis tên cia até
en tre se na do res e de pu ta dos re pu bli ca nos.

O se na dor Adam Kin zin ger, tam bém do mes mo par ti- 
do do pre si den te Trump, de cla rou, nas re des so ci ais,
que ins ti gar os apoi a do res a ma ni fes tar con tra o re sul ta- 
do das elei ções é uma “ten ta ti va de gol pe”.

A po lí cia sa cou ar mas na di re ção de par ti dá ri os do
pre si den te Do nald Trump que ten ta vam in va dir a Câ- 
ma ra de Re pre sen tan tes dos Es ta dos Uni dos, dis se um
con gres sis ta. Ao me nos uma pes soa es tá fe ri da após os
dis pa ros efe tu a dos. A Guar da Na ci o nal foi aci o na da pa- 
ra aju dar a con ter as ma ni fes ta ções.

O Con gres so dos Es ta dos Uni dos va li dou ofi ci al men- 
te, on tem, a vi tó ria de Joe Bi den na elei ção de 3 de no- 
vem bro, e o pre si den te Do nald Trump pro me teu que
ha ve rá uma “tran si ção or de na da” em 20 de ja nei ro, de- 
pois que seus par ti dá ri os pro vo ca ram ho ras de ca os no
Ca pi tó lio, pro du zin do ima gens iné di tas que cho ca ram o
país e pro vo ca ram a con de na ção in ter na ci o nal.

Nas pri mei ras ho ras da ma nhã e de pois que as ob je- 
ções dos re pu bli ca nos fo ram re jei ta das, o vi ce-pre si- 
den te Mi ke Pen ce con fir mou a vi tó ria do de mo cra ta,
com 306 gran des elei to res, con tra 232 pa ra o pre si den te
em fim de man da to, di an te das du as câ ma ras, reu ni das
em ses são ex tra or di ná ria. O que de ve ria ter si do uma
me ra for ma li da de se trans for mou na quar ta-fei ra em
uma “in sur rei ção” que “bei rou a se di ção”, nas pa la vras
de Bi den, quan do uma mul ti dão de par ti dá ri os de
Trump in va diu o Ca pi tó lio, con si de ra do o tem plo da de- 
mo cra cia ame ri ca na. As ima gens que cor re ram o mun- 
do nas úl ti mas ho ras são ina cre di tá veis: po lí ti cos en- 
trin chei ra dos e com más ca ras de gás, ma ni fes tan tes ins- 
ta la dos nos ga bi ne tes das au to ri da des ame ri ca nas com
os pés so bre a me sa, e os no bres cor re do res do Ca pi tó lio
in va di dos por agen tes ar ma dos, co mo em um fil me de
ação ame ri ca no. Em bo ra a cal ma te nha si do res ta be le- 
ci da de pois de al gu mas ho ras, es sas ima gens fi ca rão pa- 
ra sem pre as so ci a das ao fim do man da to de Trump, que
há dois me ses não re co nhe ce sua der ro ta, ati tu de que
fez com que uma par te de seu pró prio par ti do o aban do- 
nas se. Após a vo ta ção do Con gres so, nes ta quin ta-fei ra e
após es te dia de sas tro so pa ra seu fu tu ro po lí ti co, Trump
ad mi tiu que seu man da to es tá ter mi nan do e que ha ve- 
rá, em 20 de ja nei ro, uma “tran si ção or de na da”. “Em bo- 
ra eu dis cor de to tal men te do re sul ta do des sas elei ções, e
os fa tos me apoi em, ha ve rá uma tran si ção or de na da em
20 de ja nei ro”, dis se ele em um co mu ni ca do. “Is so re pre- 
sen ta o fim de um dos me lho res pri mei ros man da tos
pre si den ci ais e é ape nas o co me ço de nos sa lu ta pa ra
de vol ver aos Es ta dos Uni dos sua gran de za”, acres cen- 
tou, dan do a en ten der que po de ria bri gar por um no vo
man da to em 2024.

Trump, que fa la de com plô e de nun cia frau des des de
sua der ro ta, é apon ta do co mo o prin ci pal res pon sá vel
por es sa in va são do Ca pi tó lio e pe lo ca os que rei nou por
ho ras. Es ses dis túr bi os le va ram as au to ri da des lo cais a
de cre ta rem um to que de re co lher em Washing ton, D.C.

A po lí cia in for mou que uma mu lher, uma de fen so ra
apai xo na da de Trump, foi ba le a da por po li ci ais e mor reu
no Ca pi tó lio, en quan to ou tras três pes so as tam bém fo- 

ram mor tas na área em cir cuns tân ci as ain da des co nhe- 
ci das. Em um dis cur so pro nun ci a do em meio à vi o lên- 
cia, Bi den exi giu que o pre si den te in ter vi es se ime di a ta- 
men te na te le vi são na ci o nal pa ra aca bar com o ca os e
acal mar seus par ti dá ri os. “Nos sa de mo cra cia es tá sob
um ata que sem pre ce den tes”, afir mou o pre si den te elei- 
to, em tom sé rio e tris te. Pou co de pois, Trump di vul gou
um ví deo, pe din do a seus apoi a do res que se re ti ras sem,
mas no qual no va men te fa lou de frau de elei to ral. “Eu
amo vo cês (…) en ten do sua dor (…) ti ve mos uma elei- 
ção que foi rou ba da de nós. Mas vo cês têm que ir pa ra
ca sa ago ra”, dis se ele. Em uma de ci são iné di ta, re des so- 
ci ais re ti ra ram o ví deo do pre si den te, con si de ran do que
po de ria es ti mu lar a vi o lên cia. Além dis so, o Twit ter blo- 
que ou tem po ra ri a men te a con ta da Trump em su as pla- 
ta for mas (as sim co mo o Fa ce bo ok) e avi sou que po de ria
sus pen dê-la per ma nen te men te, se não res pei tas se as
re gras. 

In ter na ci o nal men te, a sur pre sa, in dig na ção e con de- 
na ção fo ram unâ ni mes. Ale ma nha, Es pa nha, Rei no Uni- 
do ou Fran ça pe di ram o fim dos atos que “atro pe lam a
de mo cra cia”, e o che fe da Or ga ni za ção do Tra ta do do
Atlân ti co Nor te (Otan), Jens Stol ten berg, in sis tiu em que
o re sul ta do das elei ções de ve ser “res pei ta do”.

Os de tra to res e ini mi gos de cla ra dos de Trump tam- 
bém re a gi ram. O pre si den te ira ni a no, Has san Roha ni,
con si de rou que o que acon te ceu mos tra co mo a de mo- 
cra cia oci den tal é “frá gil e vul ne rá vel”. O ex-pre si den te
Ge or ge W. Bush tam bém não he si tou em cri ti car seu
pró prio Par ti do Re pu bli ca no. “É as sim que re sul ta dos
elei to rais são dis pu ta dos em uma re pú bli ca de ba na nas,
não em nos sa re pú bli ca de mo crá ti ca”, dis se ele. Os ex-
pre si den tes de mo cra tas Bill Clin ton e Ba rack Oba ma
tam bém la men ta ram o ocor ri do, mas não se mos tra ram
sur pre sos. A agi ta ção no Con gres so foi “in ci ta da” por
Trump, “que con ti nua a men tir sem fun da men tos so bre
o re sul ta do de uma elei ção le gí ti ma”, cri ti cou Oba ma.

His to ri a do res dis se ram que es ta foi a pri mei ra vez
que o Ca pi tó lio foi in va di do des de 1814, quan do os bri- 
tâ ni cos o in cen di a ram du ran te a Guer ra de 1812.

Após o fra cas so de sua ba ta lha nos tri bu nais, Trump
que ria de sa fi ar o Con gres so e reu nir de ze nas de mi lha- 
res de apoi a do res em Washing ton, coin ci din do com a
ses são em que a vi tó ria de seu ri val se ria ofi ci al men te
va li da da.

“Não de sis ti re mos nun ca, não ce de re mos”, de cla rou
ele, pres si o nan do seu vi ce-pre si den te Mi ke Pen ce a “fa- 
zer o que tem de fa zer”.

Pen ce, obe di en te e si len ci o sa men te le al a Trump por
qua tro anos, dis se não ter au to ri da de pa ra in ter vir e foi
rá pi do em pe dir o fim da vi o lên cia.

Por oca sião des ta ses são, al guns par la men ta res re pu- 
bli ca nos le van ta ram ob je ções aos re sul ta dos em vá ri os
es ta dos. De pois dos tu mul tos no Ca pi tó lio, al guns mu- 
da ram de opi nião.

“Os even tos que ocor re ram ho je me for ça ram a re- 
con si de rar. E não pos so ob je tar de boa-fé à cer ti fi ca- 
ção”, dis se a se na do ra Kelly Lo ef fler, que per deu uma
das du as ca dei ras re pu bli ca nas da Geór gia em dis pu ta,
na ter ça-fei ra (5), em elei ções par ci ais pa ra o Se na do.

O lí der da mai o ria no Se na do, o re pu bli ca no Mit ch
Mc Con nell, ali nha do com Trump du ran te to da sua pre- 
si dên cia, ha via ten ta do evi tar ob je ções. “Os elei to res, os
tri bu nais e os es ta dos fa la ram. Se os in va li dar mos, nos sa
re pú bli ca se rá pre ju di ca da pa ra sem pre”, dis se Mc Con- 
nell, pou co an tes dos dis túr bi os. 

São Luís, sexta-feira, 8 de janeiro de 2021

https://banca.oimparcial.com.br/
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Show de Prêmios

A Câ ma ra de Di ri gen tes Lo jis tas de São
Luís e a As so ci a ção Co mer ci al do Ma ra nhão
re a li zam nes ta sex ta-fei ra, às 10h, o sor teio
“Na tal Show de Prê mi os 2020”, cam pa nha de
in cen ti vo às ven das de fi nal de ano, re a li za da
na Gran de Ilha. O sor teio se rá trans mi ti do
pe los ca nais do YouTube das du as en ti da des.
A pro mo ção acon te ceu no pe río do de 1º a 30
de de zem bro de 2020, em mais de 300 es ta- 
be le ci men tos.

Matrículas IEMA

As uni da des do Ins ti tu to Es ta du al de Edu- 
ca ção, Ci ên cia e Tec no lo gia do Ma ra nhão
(IE MA) e de mais es co las que ofe re cem en si- 
no em tem po in te gral na re de de en si no do
es ta do es tão com ma trí cu las aber tas até dia
13 de ja nei ro. O pro ces so de ma trí cu la foi
pror ro ga do pe lo Go ver no do Es ta do, pa ra
opor tu ni zar a mais es tu dan tes a ins cri ção na
edu ca ção em tem po in te gral. São mais de
6,5 mil va gas em 45 es co las.

No re gis tro, a di re to ra ge ral do
CEST, Ma ria de Na za reth Men des e a
vi ce-di re to ra ge ral e as ses so ra ju rí -
di ca Dra. Ma ria da Con cei ção Li ma
Me lo Ro lim, que anun ci am a par ce ria
iné di ta com a Uni ver si da de Mac ken -
zie(SP) pa ra re a li za ção do MIN TER
em Di rei to em São Luís. Tra ta-se de
uma opor tu ni da de iné di ta, sem sair
de São Luís e con tan do com a ex ce -
lên cia e tra di ção aca dê mi cas da Uni -
ver si da de Mac ken zie as so ci a da à
qua li da de da Fa cul da de San ta Te re -
zi nha / CEST; em um pro gra ma re co -
men da do pe la CA PES com con cei to
5. A pro pó si to: es tá aber to o pro ces so
se le ti vo com ape nas 25 va gas pa ra o
re no ma do Mes tra do In te rins ti tu ci o -
nal (MIN TER) em Di rei to Po lí ti co e
Econô mi co.

O pre si den te da CDL
São Luís, Fá bio Ri bei ro,
anun cia o gran de sor -
teio nes ta sex ta-fei ra,
8, da cam pa nha “Na tal
Show de Prê mi os”. O
sor teio te rá o acom pa -
nha men to da au di to ra
da Re de, pa tro ci na do ra
da cam pa nha, além de
re pre sen tan tes da CDL
e As so ci a ção Co mer ci -
al e das em pre sas
apoi a do ras. O pú bli co
po de rá acom pa nhar a
trans mis são ao vi vo
pe lo youtube/cdl sa o -
luis.

A Agên cia Na ci o nal de
Ener gia Elé tri ca (ANE -
EL) 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. A ge -
ren te de Re gu la ção da
Equa to ri al Ma ra nhão,
Ra fa e la Mo rei ra, aler ta
que “mes mo di an te
des ta eco no mia, é im -
por tan te que o con su -
mi dor con ti nue a uti li -
zar a ener gia elé tri ca
de ma nei ra efi ci en te e
sem des per dí ci os”.

Turismo e desafios

O ano de 2020 foi, sem dú vi da, de sa fi a dor
tam bém pa ra o se tor tu rís ti co por con ta de pro- 
ble mas de cor ren tes da pan de mia do co ro na ví- 
rus e pa ra aju dar a ame ni zar os im pac tos no tu- 
ris mo. 

Nes se sen ti do, o Go ver no do Es ta do, por meio
da Se cre ta ria de Es ta do do Tu ris mo (Se tur), lan- 
çou cin co edi tais, atra vés de qua tro pro gra mas
de au xí lio, no fi nal de mar ço de 2020. Ao to do,
fo ram dis po ni bi li za dos R$ 216 mil re ais em di- 
ver sas ações de fo men to e ren da pa ra os tra ba- 
lha do res do se tor.

Oficina de marcenaria

Trin ta ado les cen tes do Cen tro So ci o e du ca ti- 
vo de In ter na ção Se me ar, uni da de da Fun da ção
da Cri an ça e do Ado les cen te, ór gão vin cu la do à
Se cre ta ria de Es ta do dos Di rei tos Hu ma nos e
Par ti ci pa ção Po pu lar (Se dih pop), es tão sen do
ca pa ci ta dos na Ofi ci na de Mar ce na ria. A uni da- 
de es tá lo ca li za da em Im pe ra triz e na quin ta-fei- 
ra, 7, às 14h30, hou ve uma ex po si ção dos mó veis
pro du zi dos pe los ado les cen tes. A ofi ci na ob je ti- 
va a apren di za gem e qua li fi ca ção na área da
mar ce na ria, vi san do a fa bri ca ção, mon ta gem e
re pa ros de mó veis em ma dei ra e seus de ri va dos.

Concorrência no ar

A di re to ria co le gi a da da Agên cia Na ci o nal de
Avi a ção Ci vil (Anac) au to ri zou o fun ci o na men to
no Bra sil da em pre sa ame ri ca na Southern Air
Inc., que irá ope rar trans por te aé reo in ter na ci o- 
nal. 

A em pre sa tem ca pi tal des ta ca do de 10 mil
dó la res. Da dos da Agên cia Na ci o nal de Avi a ção
Ci vil (Anac) re ve la ram que de abril até no vem- 
bro do ano pas sa do, des de o co me ço da pan de- 
mia, o nú me ro de pas sa gei ros cir cu lan do nos
ae ro por tos au men tou mais de 11 ve zes, sain do
dos 838,4 mil pa ra 9,83 mi lhões. 

Pra curtir

Ho je, 8 de ja nei ro, pa -
ra quem não sa be, é o
Dia Na ci o nal da Fo to -
gra fia, e o Cur ta!On –
Clu be de Do cu men -
tá ri os, pla ta for ma de
stre a ming da Cla ro
Net, ce le bra a da ta
com pro du ções que
pro me tem agra dar
aos apai xo na dos pe la
ar te de cap tar e pro -
du zir ima gens.

En tre as mais de 450
pro du ções dis po ní -
veis no ca tá lo go do
Cur ta!On – Clu be de
Do cu men tá ri os, es tão
fil mes e sé ri es do cu -
men tais que fo cam
na fo to gra fia das
mais di ver sas ma nei -
ras.

“Se ve ri na xi que-xi -
que” é a mú si ca mais
to ca da do can tor e
com po si tor, Ge ni val
La cer da, que mor reu
por com pli ca ções de
Co vid-19, nes ta quin -
ta-fei ra, 7, se gun do o
ECAD.

Ge ni val La cer da
sem pre foi con si de ra -
do um dos íco nes do
for ró e ti nha uma
car rei ra com mais de
seis dé ca das.

O MP MA re a li zou, na
ma nhã des ta quin ta-
fei ra, 7, por meio da 2ª
Pro mo to ria de Jus ti ça
Es pe ci a li za da de De -
fe sa da Saú de, uma
reu nião com o no vo
se cre tá rio mu ni ci pal
da área, Jo el Nu nes
Jú ni or.

A reu nião, que ocor -
reu na se de das Pro -
mo to ri as de Jus ti ça
da Ca pi tal, foi co or de -
na da pe la pro mo to ra
de jus ti ça Gló ria Ma -
fra.

São Luís, sexta-feira, 8 de janeiro de 2021
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Com o litro de gasolina beirando os cinco reais e a alta do gás de cozinha, consumidor
deve se planejar para arcar com os aumentos de preço

INFLAÇÃO

Preço de combustíveis
assusta consumidor
PATRÍCIA CUNHA

C
o me ço de ano e os con du to- 
res de veí cu los tem que se 
de pa rar com uma tris te re a li- 
da de. O pre ço da ga so li na co- 

mum na ca pi tal, den tre os 49 pos tos 
lis ta dos pe la Agen cia Na ci o nal do Pe- 
tró leo (ANP), no pe río do de 27 de de- 
zem bro de 2020 a 02 de ja nei ro de 
2021 es tá cus tan do em mé dia R$4,52. 
O pre ço mí ni mo é de 4,40 e o má xi mo 
4,69. “Acho que nun ca es ti ve mos em 
uma si tu a ção des sa que com 5 re ais a 
gen te só bo ta pou co mais de um 1 li tro 
de ga so li na. País nun ca es te ve tão 
caó ti co”, dis se o mo to ris ta de apli ca ti- 
vo Ger son Cos ta.

Pa ra o bal co nis ta Pe dro Luís Sou sa, 
a si tu a ção não me lho ra. Es ta mos só 
au men tan do o pre ço das coi sas, sa lá- 
rio au men ta uma bes tei ri nha, que 
não dá pa ra com pen sar na da”, la men- 
tou.

O pos to Pin to da Cos ta, na Ave ni da 
São Se bas ti ao, no Cru zei ro do Anil, 
apa re ce co mo o que es ta ven den do a 
ga so li na mais ba ra ta, a 4,400, Em se- 
gui da, o pos to Ale sat, no Par que Au ro- 
ra, ven den do a ga so li na co mum a 
4,43.

Na ou tra pon ta, os pos tos J R Equi- 
pa men tos, no San to Antô nio, e o Au to 
Pos to Di plo ma ta, no Par que Sha lom, 
am bos da ban dei ra Pe tro bras, es tão 
co mer ci a li zan do o pro du to a R$4,59 e 
R$4,69, res pec ti va men te.

O pre ço mé dio da ga so li na co mum 
ven di da em pos tos no Bra sil su biu 
1,83% em de zem bro na com pa ra ção 
com o mês an te ri or. Se gun do le van ta-

O PREÇO MÍNIMO PRATICADO NA GRANDE ILHA DE SÃO LUÍS É DE R$ 4,40 NAS BOMBAS

men to da em pre sa de so lu ções de 
ges tão de fro tas Va le Car, o va lor mé dio 
do com bus tí vel nas bom bas –que ha- 
via caí do nos pri mei ros cin co me ses 
do ano– acu mu lou al ta de 17,55% em 
re la ção a maio.

A de man da por com bus tí veis em 
2020 foi for te men te afe ta da por me di- 
das de iso la men to so ci al anun ci a das 
por go ver nos es ta du ais e pre fei tu ras a 
par tir de mar ço co mo for ma de com- 
ba te ao no vo co ro na ví rus, o que con- 
tri buiu pa ra uma que da dos pre ços.

Ao lon go do úl ti mo mês, a Pe tro- 
bras (PETR3; PETR4) ele vou o pre ço 
da ga so li na nas re fi na ri as em du as 
oca siões. Ao lon go de to do ano de 
2020, no en tan to, o pre ço de ven da do 
com bus tí vel às dis tri bui do ras ain da 

acu mu lou uma que da de 4,1%, se gun- 
do a es ta tal.

De acor do com a Pe tro bras, o va lor 
pa go pe lo con su mi dor fi nal não es tá 
sob ges tão da em pre sa e é com pos to 
por 4 fa to res: 1) Pre ços do pro du tor ou 
im por ta dor de ga so li na “A” 2) Car ga 
tri bu tá ria 3) Cus to do eta nol obri ga tó- 
rio 4) Mar gens da dis tri bui ção e re- 
ven da. “Nos sa par ce la é a pri mei ra, re- 
fe ren te ao pre ço do com bus tí vel em 
nos sas re fi na ri as. A car ga tri bu tá ria 
res pon de por par te re le van te do pre ço 
fi nal. Os de mais agen tes da ca deia de 
co mer ci a li za ção, co mo im por ta do res, 
dis tri bui do res, re ven de do res e pro du- 
to res de bi o com bus tí veis, tam bém in- 
flu en ci am na for ma ção do pre ço fi- 
nal”.

O gás de cozinha está 6% mais caro

De acor do com a Pe tro bras, des de
no vem bro de 2019 ela igua lou os pre- 
ços de GLP pa ra os seg men tos re si- 
den ci al e in dus tri al/co mer ci al, e que
o pro du to é ven di do pe la Pe tro bras às
dis tri bui do ras a gra nel. Com o re a jus- 
te, o va lor pra ti ca do pe la Pe tro bras irá
a R$ 35,98 por 13kg. Em na ca pi tal ma- 
ra nhen se, de acor do com a Agên cia
Na ci o nal do Pe tró leo, Gás Na tu ral e
Bi o com bus tí veis (ANP), o pre ço mé- 
dio do gás de co zi nha é ven di do a
R$74,99, com o per cen tu al de au men- 
to, a pro je ção é que fi que em tor no de
R$79.

De acor do com a em pre sa, as dis tri- 
bui do ras são as res pon sá veis pe lo en- 
va se em di fe ren tes ti pos de bo ti jão e,
jun to com as re ven das, são res pon sá- 

veis pe los pre ços ao con su mi dor fi nal.
De pois do au men to na re fi na ria, há

o au men to na dis tri bui do ra que va ria
de 0,5% a 1,4% de pen den do do lo cal.
Se gun do o Sin di ca to Na ci o nal das
Em pre sas Dis tri bui do ras de Gás Li- 
que fei to de Pe tró leo (Sin di gás), a de fi- 
ni ção dos pre ços é li vre. De acor do
com a Pe tro bras, o pre ço do bo ti jão na
re fi na ria cor res pon de a 37% do cus to
pa ra o con su mi dor fi nal. A com po si- 
ção dos pre ços pa ra o GLP (Gás Li que- 
fei to de Pe tró leo) in clui os im pos tos:
ICMS (Im pos to so bre Cir cu la ção de
Mer ca do ri as e Ser vi ços), PIS, Pa sep e
Con fins, além das par ti ci pa ções da
dis tri bui ção e da re ven da, cor res pon- 
den do a 44% do va lor co bra do, de
acor do com a Pe tro bras.

Leia o edi tal

Pes qui se

Vi si te o pá tio

As sis ta ao lei lão

Es tra té gia é fun da men tal

Ve ri fi que a con ta an tes de pa gar

BA TER O MAR TE LO

Di cas pa ra ad qui rir
veí cu lo em lei lão

Um no vo ano es tá co me çan do e, ape sar de to das as
di fi cul da des, mui tos es tão oti mis tas e já ela bo ra ram su- 
as pro mes sas pa ra 2021. Os ob je ti vos são va ri a dos e, em
sua mai o ria, en vol vem a com pra de al gum bem, co mo
veí cu los, por exem plo.

Co mo al ter na ti va pa ra al can çar es ta me ta de for ma
rá pi da e van ta jo sa es tão os lei lões, que ofe re cem car ros,
mo tos e uti li tá ri os com va lo res abai xo da ava li a ção de
mer ca do. Es pe ci a lis tas apon tam, no en tan to, que pa ra
par ti ci par des te ti po de even to é ne ces sá rio ter al gu mas
pre cau ções.

Con fi ra al gu mas di cas fun da men tais pa ra o con su mi- 
dor que es tá in te res sa do nes te mo de lo de com pra.

No edi tal são apon ta das com an te ce dên cia to das as
in for ma ções es sen ci ais do lei lão, co mo: da ta, ho ra, lo cal
(pa ra even tos pre sen ci ais), lan ce ini ci al, mo do de pa ga- 
men to, con di ções do veí cu lo, se há pen dên ci as, en tre
ou tras in for ma ções so bre o bem. O do cu men to é co mo
um con tra to pa ra o con su mi dor e em ne nhum mo men- 
to de ve ser ig no ra do. Ca so não se ja li do com má xi ma
aten ção, po de se tor nar um pro ble ma após o ar re ma te.

An tes de par ti ci par de qual quer lei lão, con sul te in for- 
ma ções so bre quem es tá or ga ni zan do o even to. Vo cê
po de fa zer is so pe la in ter net, jor nal ou ór gãos pú bli cos,
co mo a jun ta co mer ci al, que pos sui to dos os da dos dos
lei lo ei ros. Agin do des ta for ma vo cê ga ran te que es tá
par ti ci pan do de al go au tên ti co e não de uma frau de.

Se ain da ti ver dú vi das, após es te pro ces so, ve ri fi que o
en de re ço in for ma do pe la em pre sa no si te e nas re des
so ci ais. Mui tos gol pis tas uti li zam lo ca li za ções fal sas pa- 
ra en ga nar os con su mi do res, que só des co brem o cri me
após re a li za rem o pa ga men to do su pos to veí cu lo ad qui- 
ri do.

Se vo cê re si dir na mes ma re gião da lei lo ei ra ou pu der
ir até lá, vi si te o pá tio e con fi ra, pes so al men te, os lo tes
de seu in te res se. Além de ga ran tir que o item exis te, de
fa to, vo cê po de rá re a li zar uma ins pe ção vi su al, que diz
mui to so bre o es ta do de con ser va ção do veí cu lo.

Nes te mo men to, em que as me di das pre ven ti vas es- 
tão sen do to ma das pa ra ga ran tir a saú de de to dos, as
em pre sas tam bém es tão dis po ni bi li zan do ví de os e fo tos
de ca da item na in ter net, aju dan do no pro ces so.

Não es que ça de ave ri guar tam bém as pos sí veis ma- 
nu ten ções que se rão ne ces sá ri as no car ro, mo to ou uti li- 
tá rio. Além dis so, ve ja qual o va lor do veí cu lo em ta be las
de usa dos e con ces si o ná ri as, pa ra ter cer te za que es tá
re a li zan do um bom ne gó cio.

Por con ta da pan de mia, a mai or par te dos lei lões pre- 
sen ci ais es tão sus pen sos, no en tan to, as ca sas lei lo ei ras
têm trans mi ti do to dos os even tos ao vi vo pe la in ter net.
Es te ti po de prá ti ca é mui to im por tan te pa ra que não
ha ja dú vi das de que se tra ta de al go le gí ti mo.

É im por tan te res sal tar que, pa ra par ti ci par de um lei- 
lão vir tu al, exis tem as se guin tes eta pas: ca das tro no si te
da lei lo ei ra, ha bi li ta ção pa ra aces so (que ga ran te a sua
se gu ran ça), ofer ta de lan ces e, por fim, o ar re ma te (com- 
pra). Se guem al guns ter mos que são im por tan tes pa ra
quem es tá ini ci an do nos lei lões:

Lan ce ma nu al: é a ofer ta re a li za da ma nu al men te pe- 
lo con su mi dor.

Lan ce au to má ti co: é pro gra ma do, fei to de for ma au- 
to má ti ca na pla ta for ma on li ne. Ele co bre o lan ce atu al
com o in cre men to mí ni mo até che gar ao li mi te es ta be- 
le ci do pe lo par ti ci pan te.

In cre men to mí ni mo: é o va lor de acrés ci mo do lan ce,
de fi ni do pre vi a men te pe la lei lo ei ra.

Após es co lher o lo te, é im por tan te ve ri fi car o seu va lor
re al no mer ca do. Com is to, vo cê con se gui rá ava li ar me- 
lhor o item que es tá in te res sa do e se es tá re a li zan do
uma boa com pra. Não es que ça de ob ser var as con di- 
ções do item, as pos sí veis ma nu ten ções que se rão ne- 
ces sá ri as e os cus tos com as ta xas e do cu men ta ções. Por
fim, es ta be le ça uma quan tia que de se ja ofe re cer no lei- 
lão e te nha em men te que, quan to mais pes so as en vol vi- 
das em uma dis pu ta de pre ços, mai or se rá o va lor fi nal
do pro du to.

Quan do par ti ci par de um lei lão, fi que aten to aos mé- 
to dos de pa ga men to. Quan do for re a li zar o de pó si to re- 
fe ren te ao item ad qui ri do, por exem plo, cer ti fi que-se
que a con ta es te ja em no me do lei lo ei ro ofi ci al ou do co- 
mi ten te. Não fa ça, em hi pó te se al gu ma, pa ga men tos em
con tas de em pre sas. Mui tos gol pes acon te cem des sa
for ma. Va le lem brar tam bém que, em um lei lão ofi ci al,
não é pos sí vel de sis tir da com pra de um veí cu lo após ar- 
re ma tá-lo. Por tan to, pen se bem an tes de re a li zar a sua
ofer ta.

São Luís, sexta-feira, 8 de janeiro de 2021
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A seleção será realizada por meio de sorteio eletrônico público. Além disso, em cada
curso, 50% das vagas serão destinadas a candidatos egressos de escola pública

ANO LETIVO DE 2021

IFMA abre inscrições
para 5.995 vagas

Ins cri ções

O
Ins ti tu to Fe de ral do Ma ra- 
nhão (IF MA) pu bli cou edi- 
tal do pro ces so se le ti vo pú- 
bli co uni fi ca do de aces so 

aos cur sos ofe re ci dos pe los cam pi da 
ins ti tui ção no ano le ti vo de 2021. Se- 
rão ofe re ci das 5.995 va gas nos cur sos 
pre sen ci ais da edu ca ção pro fis si o nal 
téc ni ca de ní vel mé dio, nas for mas in- 
te gra da, con co mi tan te e sub se quen te 
ao En si no Mé dio.

Nes te ano, a se le ção se rá re a li za da 
por meio de sor teio ele trô ni co pú bli- 
co. Além dis so, em ca da cur so, 50% 
das va gas se rão des ti na das a can di da- 
tos egres sos de es co la pú bli ca. Além 
dis so, em ca da cur so, dois e meio por 
cen to (2,5%) das va gas se des ti nem a 
can di da tos com de fi ci ên cia que se 
en qua drem nas con di ções es ta be le ci- 
das pe lo De cre to Nº 5.296/2004.

De acor do com o edi tal, o pe río do 
de ins cri ção ini cia às 9h do dia 18 de 
ja nei ro (se gun da-fei ra) e se gue até 5 
de fe ve rei ro (sex ta-fei ra). O pro ce di- 
men to se rá re a li za do pe la in ter net, no 
Por tal do IF MA.

O IF MA tam bém dis po ni bi li za rá 
ter mi nais de com pu ta do res com 
aces so à re de nos seus cam pi e cam pi 
avan ça dos (os en de re ços são in di ca- 
dos no Ane xo I do Edi tal), nos di as de 
ins cri ção, no ho rá rio de 8h a 12h e de 
14h a 17h, com o apoio de um ser vi dor 
de sig na do pe lo cam pus.

As uni da des te rão es pa ços re ser va- 
dos às ins cri ções, se guin do to dos os 
pro to co los sa ni tá ri os de com ba te à 
Co vid-19. Os can di da tos, pa ra fa zer 
uso des se lo cal, de ve rão se guir im pre-

Sor teio

Ma trí cu las

O SORTEIO DAS VAGAS ACONTECE NO DIA 24 DE FEVEREIRO COM TRANSMISSÃO AO VIVO

te ri vel men te as re co men da ções des se 
pro to co lo, as sim co mo, fa zer o uso 
obri ga tó rio da más ca ra.

O sor teio ele trô ni co pú bli co das va- 
gas ocor re rá dia 24 de fe ve rei ro de 
2021 na se de da Rei to ria do IF MA (lo- 
ca li za da na Ave ni da Co la res Mo rei ra, 
nº 477, bair ro Re nas cen ça, em São 
Luís), com trans mis são ao vi vo pe lo 
ca nal TV IF MA no YouTube.

Aten ção! No dia do sor teio ele trô ni- 
co, es ta rão dis po ní veis no Por tal do 
IF MA as lis tas com o no me e ti po de 
va ga dos can di da tos que ti ve ram a 
ins cri ção con fir ma da, que se rão or de- 
na dos em uma lis ta de con vo ca ção 
pa ra a ma trí cu la, den tro do nú me ro 
de va gas es ta be le ci das no Edi tal.

De acor do com Ins ti tu to, a re a li za- 
ção do sor teio ele trô ni co pú bli co po- 
de rá con tar com a pre sen ça, pre vi a- 
men te de fi ni da, de re pre sen tan tes de 
ins tân ci as ex ter nas ao IF MA, con vi da-
dos a acom pa nhar pre sen ci al men te o 
pro ces so. Na oca sião, se rão obe de ci- 
dos o pro to co lo sa ni tá rio de com ba te 
à Co vid -19 e de nor mas do Co mi tê de 
Cri se do IF MA.

Os can di da tos clas si fi ca dos pa ra os 
cur sos da edu ca ção pro fis si o nal téc- 
ni ca de ní vel mé dio efe tu a rão ma trí- 
cu las de for ma on li ne no Por tal do IF- 
MA, ou nos se to res de Re gis tro Es co lar 
dos cam pi e cam pi avan ça dos, no pe- 
río do de 1º a 12 de mar ço de 2021 (di as 
úteis).

GRAJAÚ

Filho é preso por dar
cadeiradas no pai

A PRÓPRIA VÍTIMA FOI À DELEGACIA DENUNCIAR O FILHO

Na ci da de de Gra jaú, a Po lí cia Ci vil pren deu um ho- 
mem por agre dir o pró prio pai. A ação con tou com o
apoio da Guar da Mu ni ci pal.

A pri são do sus pei to foi em fla gran te, que cau sou
uma le são cor po ral gra ve no pai, um ido so de 73 anos.

Se gun do o de le ga do de Gra jaú, Ale xan dre Por te la, o
fi lho deu vá ri as ca dei ra das no o pai. 

Após a agres são, o ido so pro cu rou a po lí cia pa ra fa zer
a de nún cia. “Ele veio, nos re la tou e lo go em se gui da a
gen te con se guiu pren der o in di ví duo que, in clu si ve, es- 
ta va em bri a ga do. A ví ti ma con tou que sem pre so fre
ame a ças e agres sões quan do ele che ga em bri a ga do. No
de poi men to do fi lho, o agres sor, ele dis se que nem lem- 
bra va que ti nha fei to na da, que es ta va com 20 di as que
be bia se gui da men te e não lem bra va de na da”, ex pli cou
o de le ga do.

A ví ti ma con tou que sem pre so fre

ame a ças e agres sões quan do ele

che ga em bri a ga do

O sus pei to foi en ca mi nha do pa ra a Uni da de Pri si o nal
de Gra jaú, fi can do a dis po si ção da jus ti ça.

• Ban dei ra ver de: sem cus to;
• Ban dei ra ama re la: R$ 1 a ca da 100 qui -
lowatts-ho ra;
• Ban dei ra ver me lha: Pa ta mar 1 – R$ 3 a
ca da 100 qui lowatts-ho ra / pa ta mar 2 – R$
5 a ca da 100 qui lowatt/ho ra.

• Fe ve rei ro – 21/01/2021
• Mar ço – 26/02/2021
• Abril – 26/03/2021
• Maio – 30/04/2021
• Ju nho – 28/05/2021
• Ju lho – 25/06/2021
• Agos to – 30/07/2021
• Se tem bro – 27/08/2021
• Ou tu bro – 24/09/2021
• No vem bro 29/010/2021
• De zem bro 26/11/2021
• Ja nei ro – 30/12/2021

ENERGIA

Entenda como a conta vai ficar barata
A Agên cia Na ci o nal de Ener gia Elé tri ca

(ANE EL) 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. Is so
re fle ti rá em uma eco no mia pa ra os con su- 
mi do res, já que no úl ti mo mês es ta va em
vi gor a ban dei ra ver me lha.

De acor do com a ANE EL, a mu dan ça de
ban dei ra acon te ceu de vi do a me lho ra nas
con di ções de ge ra ção de ener gia elé tri ca
no país. 

O sis te ma de ban dei ra ta ri fá ria si na li za o
cus to da ener gia ge ra da, fa vo re cen do o uso
cons ci en te de aner gia elé tri ca. No ca so da
ta ri fa ama re la, o cus to adi ci o nal na con ta
de luz de R$1,343 a ca da 100 kWh con su mi- 
dos.

Em de cor rên cia da pan de mia da co vid-
19 as ban dei ras ta ri fá ri as fo ram sus pen sas,
mas de vi do a que da no ní vel de ar ma ze na- 
men to nos re ser va tó ri os das hi dre lé tri cas e
a re to ma da do con su mo de ener gia a di re- 
to ria da ANE EL re a ti vou a sis te má ti ca de
aci o na men to das Ban dei ras Ta ri fá ri as.

A Ge ren te de Re gu la ção da Equa to ri al
Ma ra nhão Ra fa e la Mo rei ra aler ta que
“mes mo di an te des ta eco no mia, é im por- 
tan te que o con su mi dor con ti nue a uti li zar
a ener gia elé tri ca de ma nei ra efi ci en te e
sem des per dí ci os”, des ta cou Ra fa e la

En ten da co mo fun ci o na o sis te ma de
ban dei ras ta ri fá ri as

Va le lem brar que as ban dei ras ta ri fá ri as
mu dam to do mês e a di vul ga ção des sa al te- 
ra ção obe de ce a um ca len dá rio. 

Es se me ca nis mo foi im plan ta do des de
2015, com o ob je ti vo de si na li zar ao con su- 
mi dor o cus to re al da ener gia ge ra da men- 
sal men te e de ses ti mu lar o des per dí cio.

A ban dei ra ta ri fá ria é de fi ni da pe las co- 
res ver me lha, ver de e ama re la. Es sas co res
in di cam se ha ve rá ou não acrés ci mo no va- 
lor da con ta de luz, de vi do ao uso das ter- 
me lé tri cas.

Vá ri os fa to res po dem in flu en ci ar nis so,
tais co mo: es ti a gem de chu vas, o ní vel dos
re ser va tó ri os das hi dre lé tri cas e que da na
pro du ção de ener gia. Es sas con di ções ele- 
vam o cus to e pa ra com pen sar, é ins ti tuí do
o acrés ci mo de va lor.

To dos os es ta dos pos su em o sis te ma de

ban dei ras, me nos a Ro rai ma, que não faz
par te do SIN (Sis te ma In ter li ga do Na ci o- 
nal).

Nes te ano, em 2021, as ban dei ras de ca- 
da mês se rão di vul ga das de acor do com
um ca len dá rio da ANE EL. Con fi ra:

EXAME NACIONAL

Datas do Enem devem ser mantidas
O pre si den te do 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), Ale xan dre Lo pes, dis se
que o cro no gra ma do Exa me Na ci o nal do
En si no Mé dio (Enem) de ve ser man ti do e
que as pro vas não se rão adi a das por cau sa
da pan de mia do no vo co ro na ví rus. “Nós
nos pre pa ra mos pa ra fa zer uma pro va em
am bi en te de pan de mia”, afir mou Lo pes.
“Te mos a se gu ran ça que a pro va de ve ser
fei ta e que as con di ções de apli ca ção são
ade qua das, são as que pre ci sam ser to ma- 
das”. Lo pes ex pli cou que fo ram ado ta das
as me di das ne ces sá ri as pa ra a apli ca ção
das pro vas.

Ele des ta cou o pa pel do Enem pa ra o
aces so de es tu dan tes ao en si no su pe ri or e
a es tru tu ra de or ga ni za ção do Inep, que
con si de ra ca paz de ofe re cer um am bi en te
se gu ro de apli ca ção do tes te. “Há uni ver- 
si da des que es tão usan do ex clu si va men te
a no ta do Enem co mo meio de aces so ao
en si no su pe ri or, e is so é im por tan te por- 
que, em vez de o alu no sair de ca sa pa ra

fa zer vá ri as pro vas, ele sai pa ra fa zer o
Enem. Da da a nos sa ca pa ci da de de or ga- 
ni za ção e o ta ma nho do Enem – são 5,8
mi lhões de pes so as ins cri tas es te ano –,
te mos con di ções de ofe re cer um am bi en- 
te se gu ro de pro va que, even tu al men te,
uma fa cul da de me nor não con se gui ria”,
en fa ti zou.

Nes se ce ná rio, nas re des so ci ais, ga- 
nhou for ça o mo vi men to #Adi a E nem,
com par ti lha do por pro fes so res, es tu dan- 
tes, par la men ta res e ou tros apoi a do res.
“#Adi a E nem é de fen der a vi da das pes so- 
as. O Bra sil es tá se apro xi man do das 200
mil mor tes pe lo no vo co ro na ví rus. Não se
po de brin car com a vi da dos es tu dan tes e
de seus fa mi li a res”, diz, em pu bli ca ção no
Twit ter, a União Bra si lei ra dos Es tu dan tes
Se cun da ris tas (Ubes).

O exa me, que es ta va ini ci al men te
agen da do pa ra ou tu bro e no vem bro do
ano pas sa do, foi adi a do após uma sé rie de
pro tes tos vir tu ais.

O Inep anun ci ou, en tão, di ver sas me di- 
das pa ra evi tar a con ta mi na ção pe lo no vo
co ro na ví rus, au men tan do a quan ti da de
de lo cais de pro va e re du zin do o nú me ro
de es tu dan tes por sa la, pa ra ga ran tir o dis- 
tan ci a men to en tre os par ti ci pan tes. Du- 
ran te to do o tem po de re a li za ção da pro- 
va, os can di da tos es ta rão obri ga dos a usar
más ca ras de pro te ção da for ma cor re ta,
ta pan do o na riz e a bo ca, sob pe na de se- 
rem eli mi na dos do exa me. Além dis so, o
ál co ol em gel es ta rá dis po ní vel em to dos
os lo cais de apli ca ção.

Além dis so, quem for di ag nos ti ca do
com co vid-19, ou apre sen tar sin to mas
des ta ou de ou tras do en ças in fec to con ta- 
gi o sas até a da ta do exa me, não de ve rá
com pa re cer ao lo cal de pro va e sim en trar
em con ta to com o Inep pe la Pá gi na do
Par ti ci pan te, ou pe lo te le fo ne 0800-
616161, e te rá di rei to a fa zer a pro va na da- 
ta de re a pli ca ção do Enem, nos di as 23 e
24 de fe ve rei ro.

O Enem 2020 se rá apli ca do na ver são
im pres sa nos di as 17 e 24 de ja nei ro e, na
ver são di gi tal, nos di as 31 de ja nei ro e 7 de
fe ve rei ro.

São Luís, sexta-feira, 8 de janeiro de 2021
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Tricolor quer interromper a sequência negativa na Série B do Brasileiro, onde não vence
há seis jogos. Time mineiro também vai mal e não sabe o que é vitória há quatro jogos

SÉRIE B

Sampaio x Cruzeiro
para mudar o rumo
NERES PINTO

Al te ra ções

O
Sam paio Cor rêa en tra em  
cam po, ho je, às 21h30, con- 
tra o Cru zei ro-MG, no Cas- 
te lão, pres si o na do pe lo de- 

ver de mu dar a es cri ta dos úl ti mos seis 
jo gos sem sa ber o que é uma vi tó ria na 
Sé rie B do Cam pe o na to Bra si lei ro. A 
equi pe tri co lor ma ra nhen se re a li za a 
quar ta pi or cam pa nha do re tur no. Em 
13 ro da das so mou ape nas 14 pon tos 
em qua tro vi tó ri as, dois em pa tes e se- 
te der ro tas. Não ven ce há seis jo gos.

Ocu pan do a oi ta va po si ção, com 45 
pon tos,  o Sam paio po de che gar no 
má xi mo a 63, des de que te nha uma 
re a ção 100% po si ti va e ven ça to dos os 
jo gos res tan tes, mas te rá de fi car tor- 
cen do por su ces si vos tro pe ços dos 
ad ver sá ri os que es tão na lu ta pe la 
quar ta va ga.

O re pre sen tan te de Mi nas Ge rais 
não ven ce há qua tro par ti das. Tem a 
sé ti ma me lhor cam pa nha nes te se- 
gun do tur no. São três em pa tes e uma 
der ro ta  que dei xa ram a equi pe es tre- 
la da pra ti ca men te fo ra das pos si bi li- 
da des de re tor nar à di vi são de eli te no 
ano que vem. Ocu pa a 13ª po si ção.

O Tri co lor po de ter no vas mu dan- 
ças  que, no en tan to, só se rão co nhe ci- 
das mo men tos do es pe tá cu lo. Já es tá 
de ci di do que o la te ral-es quer do Mar- 
lon não te rá con di ções de jo go, pois 
vol tou a sen tir a le são que o afas tou 
dos gra ma dos. João Vic tor se rá man ti- 
do. Uma al te ra ção pra ti ca men te de fi- 
ni da ocor re rá no meio de cam po com 
An dré Luís vol tan do a ser o ti tu lar ao 
la do de Vi ní cius Kiss. No en tan to, 
Eloir es tá de so bre a vi so. Uma mu dan-

Cam pa nhas

SAMPAIO E CRUZEIRO SE ENFRENTARAM NO PRIMEIRO TURNO E A BOLÍVIA VENCEU.

ça cer ta se rá no ata que, on de Pi men ti- 
nha cum pre sus pen são e Di e go Ta va- 
res re a pa re ce. A pro vá vel equi pe: Gus- 
ta vo, Jo a zi, Joé cio, Da ni el Fe li pe e João 
Vic tor; Léo Cos ta, Vi ni cius Kiss (ou 
Eloir) e Mar ci nho;  Di e go Ta va res, 
Caio Dan tas e Roney.

O Cru zei ro não te rá o za guei ro Ma- 
no el, que cum pre sus pen são pe lo ter- 
cei ro car tão ama re lo.  Em tra ta men to 
de le são, Léo tam bém des fal ca rá o se- 
tor de fen si vo cru zei ren se. Ca cá es ta rá 
de vol ta à ao la do de Ra mon.

O téc ni co Luiz Fe li pe Sco la ri tem 
al gu mas dú vi das, mas a ten dên cia  é 
man ter o meio de cam po com Gi o- 
van ni, Adri a no e Fi li pe Ma cha do, en- 
quan to Air ton ga nha a va ga de Arthur 
Caí ke. O Cru zei ro vem de um em pa te 
(0 a 0) com o Cui a bá, no Mi nei rão, na 
ro da da an te ri or. A for ma ção que po- 
de rá co me çar jo gan do é es ta: Fá bio; 
Raúl Cá ce res, Ra mon, Ca cá e Matheus 

Pe rei ra; Adri a no, Fi li pe Ma cha do e Gi- 
o van ni; Air ton ( ou Arthur Caí ke), Wil- 
li am Pott ker e Ra fa el So bis.

Sam paio Cor rêa – 45 pon tos,  13 vi- 
tó ri as, 6 em pa tes, 13 der ro tas, 42  gols 
mar ca dos, 33 so fri dos, 9 gols de sal do 
po si ti vo, 8º lu gar.

Cru zei ro – 41 pon tos, 12 vi tó ri as, 
11 em pa tes, 9 der ro tas, 36 gols mar ca-
dos, 29 so fri dos, sal do po si ti vo de 7 
gols, 13º lu gar.

O re tros pec to mos tra que Sam paio 
e Cru zei ro já se en fren ta ram três ve- 
zes. Ca da equi pe ven ceu uma vez e 
hou ve um em pa te. Num amis to so em 
1971, em São Luís, a  Ra po sa ven ceu 
por 2 a 0. No Bra si lei ro de 1981 (25/01) 
o pla car apon tou 1 a 1, no Mi nei rão. 
No pri mei ro tur no des te ano (8/10), o 
Sam paio der ro tou o ad ver sá rio em 
Be lo Ho ri zon te por 2 a 1.

SÃO PAULO

Tchê Tchê pede desculpa por expulsão

COM A EXPULSÃO DIANTE O BRAGANTINO, TCHÊ TCHÊ NÃO FICARÁ À DISPOSIÇÃO DE FERNANDO DINIZ NA PRÓXIMA RODADA

O meia Tchê Tchê usou uma re de
so ci al pa ra pe dir des cul pas à tor ci da
do São Pau lo por ter si do ex pul so na
go le a da so fri da pa ra o Bra gan ti no, por
4 a 2, na úl ti ma quar ta-fei ra, em jo go
do Cam pe o na to Bra si lei ro.

Na men sa gem, po rém, o jo ga dor
ig no rou a dis cus são com o téc ni co
Fer nan do Di niz, que o cha mou de “in- 
gra to” e “mas ca ra di nho” no pri mei ro
tem po da par ti da. Em co le ti va, o trei- 
na dor fa lou pou co so bre o epi só dio e
dis se que ele se ria re sol vi do “in ter na- 
men te”.

Tchê Tchê foi ex pul so no se gun do
tem po ao acer tar uma co to ve la da em
Cu el lo. 

O car tão ver me lho foi da do após re- 
vi são do lan ce pe lo VAR.

Foi só a se gun da ex pul são de um
atle ta do São Pau lo na tem po ra da. A
pri mei ra foi no jo go pas sa do, con tra o
Grê mio, pe la Co pa do Bra sil, quan do
Trél lez to mou car tão ver me lho por re- 
cla mar com o ár bi tro após a eli mi na- 
ção. 

“In fe liz men te, on tem não foi um
dia bom pa ra nos sa equi pe. Per de mos
uma par ti da im por tan te, mas se gui re- 
mos lu tan do e dan do a vi da pra bus- 
car es se tí tu lo bra si lei ro. Que ria pe dir
des cul pas aqui aos tor ce do res, al go
que já fiz com meus com pa nhei ros,
pe la ex pul são. Me dei xou mui to tris te
por não po der mais aju dar em cam po,
mas ser ve de re fle xão e ama du re ci- 
men to. No meu his tó ri co de qua se dez
anos de car rei ra, só te nho du as ex pul- 

sões e is so mos tra que não é uma ati-
tu de que faz par te de mim. Fi co fe liz
pe lo gol, que me mo ti va a se guir evo- 
luin do, em bus ca de ab sor ver as coi- 
sas bo as e ir atrás dos nos sos ob je ti- 
vos. Va mos à lu ta!”.

Que ria pe dir des cul pas

aqui aos tor ce do res, al go

que já fiz com meus

com pa nhei ros, pe la

ex pul são

DA NI EL AMO RIM

SEGUNDINHA

Tribunal pode tirar
título do Timon

COMISSÃO DISCIPLINAR DO TJD-MA SE REUNIRÁ PARA JULGAR.

Den tro de cam po, a Sé rie B do Es ta du al já che gou ao
fim com o tí tu lo do Ti mon. No en tan to, a com pe ti ção
con ti nu a rá nos tri bu nais. A co mis são dis ci pli nar do Tri- 
bu nal de Jus ti ça Des por ti va do Ma ra nhão (TJD-MA)
agen dou o jul ga men to de uma no tí cia de in fra ção apre- 
sen ta da pe lo Ba ca bal con tra o Ti mon nes ta sex ta-fei ra
(08), a par tir das 16h.

O BEC ale ga que o za guei ro Si las atu ou de for ma ir re- 
gu lar na par ti da di an te do Ba ba çu, vá li da pe la 7ª ro da da
da fa se de clas si fi ca ção. 

O Ti mon foi ci ta do no ar ti go 214 do Có di go Bra si lei ro
de Jus ti ça Des por ti va (CBJD), que fa la so bre “in cluir na
equi pe, ou fa zer cons tar da sú mu la ou do cu men to equi- 
va len te, atle ta em si tu a ção ir re gu lar pa ra par ti ci par de
par ti da, pro va ou equi va len te”.

A pe na pre vis ta é a per da do nú me ro má xi mo de pon- 
tos atri buí dos a uma vi tó ria no re gu la men to da com pe- 
ti ção, in de pen den te men te do re sul ta do da par ti da, pro- 
va ou equi va len te, e mul ta de R$ 100 a R$ 100 mil.

Em cam po, as du as equi pes clas si fi ca das pa ra dis pu- 
tar a Sé rie A fo ram Ia pe e Ti mon, mas se o clu be ti mo- 
nen se per der os pon tos tam bém po de fi car sem o tí tu lo.
Por con ta da de nún cia exis ten te, a Fe de ra ção Ma ra- 
nhen se de Fu te bol (FMF) aguar da a de ci são do TJD/MA
pa ra de ci dir quais os no vos ocu pan tes da di vi são de eli te
(Sé rie A) em 2021.

FLAMENGO

Ceni conversa com
cúpula do futebol 

CENI E SUA COMISSÃO TIVERAM UMA CONVERSA MAIS LONGA

A frus tra ção to mou con ta do Fla men go após a der ro ta
por 2 a 1 no clás si co com o Flu mi nen se, quar ta-fei ra, no
Ma ra ca nã. Re sul ta do ruim, gol so fri do aos 47 do se gun- 
do tem po e chan ce per di da de di mi nuir a di fe ren ça pa ra
o lí der São Pau lo. Es se mix de in gre di en tes dei xou o cli- 
ma ain da mais pe sa do.

De pois da par ti da, ha via re vol ta com o sen ti men to de
que o jo go es ta va con tro la do e foi des per di ça do com er- 
ros bo bos. O tom das co bran ças su biu, mas a pa ci ên cia
da tor ci da com Ro gé rio Ce ni é bem me nor do que in ter- 
na men te. A mar gem de er ro no Bra si lei ro, que já era pe- 
que na, di mi nuiu ain da mais.

De pois do jo go, ain da no es tá dio, Ce ni e sua co mis são
ti ve ram uma con ver sa mais lon ga com o vi ce de fu te bol
Mar cos Braz e com o di re tor Bru no Spin del – a reu nião
pós-jo go é al go de pra xe. A ideia é ten tar unir for ças e en- 
con trar so lu ções. So fren do gols des sa ma nei ra, fi ca di fí- 
cil. Mas não po de mos de sa ni mar nem nos aba ter. Fal- 
tam 11 ro da das, in fe liz men te ti ve mos es sa der ro ta. É
con ti nu ar tra ba lhan do, fa zer a vi tó ria acon te cer. Não
po de mos pa rar” afir mou o trei na dor.

O jo go con tra o Ce a rá, do min go, no Ma ra ca nã, ga- 
nhou uma car ga dra má ti ca ex tra pa ra Ro gé rio Ce ni ad- 
mi nis trar jun to com ti me.

O Fla-Flu me xeu com o âni mo tam bém dos di ri gen tes
dos clu bes. Sem tor ci da na ar qui ban ca da, cou be a eles o
pa pel de co brar e ten tar in cen ti var. Os ru bro-ne gros re- 
cla ma ram mui to das de ci sões do ár bi tro e do que con si- 
de ra ram ser ce ra do Flu mi nen se. O em ba te fi cou mais
di re to en tre os di ri gen tes. O pre si den te Ma rio Bit ten- 
court era um dos mais exal ta dos. O prin ci pal al vo da ira
dos tri co lo res era Ca cau Cot ta, di re tor de re la ções ex ter- 
nas do Fla. Fo ram mui tos xin ga men tos, que, a par tir do
se gun do gol do Flu, se trans for ma ram em pro vo ca ções.

São Luís, sexta-feira, 8 de janeiro de 2021
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Drama sobre a perda de um bebê recém-nascido, filme examina os processos de luto e
relações familiares  baseado em experiência do diretor e da roteirista

Vi o lên cia

NETFLIX

Pieces of Woman estreia
com ares de Oscar

A
pro du ção con tem po râ nea de 
ci ne ma tem se es me ra do em 
pla nos-sequên cia, que fa zem 
com que o es pec ta dor as sis ta 

com um olhar qua se voyeurístico a 
uma ação in ces san te. O exem plo mais 
re cen te é 1917 (2019), o épi co de guer- 
ra de du as ho ras fil ma das co mo se 
fos sem em um úni co pla no, com 
gran des ce nas pa no râ mi cas.

Pi e ces of a wo man, pri mei ro lon ga-
me tra gem em in glês do ci ne as ta hún- 
ga ro Kor nél Mun druc zó, que es treia 
nes ta quin ta (7/1), na Net flix, tam bém 
é aber to com um pla no-sequên cia. 
Mas, aqui, o viés é ín ti mo, já que se 
tra ta de um úni co am bi en te, a re si- 
dên cia de um ca sal.

Sa la, ba nhei ro e quar to, ape nas, 
du ran te 24 mi nu tos, sem cor tes e di fí- 
ceis de as sis tir. Mas, ao mes mo tem- 
po, não con se gui mos ti rar os olhos do 
que se pas sa com as três per so na gens. 
Par ti ci pa mos, com si len ci o sa afli ção, 
do su plí cio de Martha (Va nes sa 
Kirby), que de ci diu ter sua pri mei ra fi- 
lha em ca sa, ao la do do ma ri do, Se an 
(Shia La Be ouf), e da dou la Eva (Molly 
Par ker).

E as sim se gui mos os pas sos das 
con tra ções com in ter va los ca da vez 
me no res, da bol sa ar re ben ta da, da 
des co ber ta de que a dou la es co lhi da 
não po de ria par ti ci par, por is so ou tra 
se ria en vi a da, dos ba ti men tos do co- 
ra ção do be bê, da dor ex cru ci an te de 
Martha, so zi nha na ba nhei ra, do par- 
to di fí cil, e da ale gria lo go tor na da tra- 
gé dia.

É a mor te do be bê que vai de sen ca- 
de ar a his tó ria des se lon ga so bre a dor 
e o lu to de um ca sal, o que não de mo-

Me lhor atriz

PIECES OF A WOMAN TEVE PREMIÈRE EM SETEMBRO PASSADO.

ra a es fa ce lar uma fa mí lia.

Com Mar tin Scor se se co mo pro du- 
tor-exe cu ti vo, Pi e ces of a wo man te ve 
pre mière em se tem bro pas sa do, no 
Fes ti val de Ci ne ma de Ve ne za, que 
deu a Va nes sa Kirby o prê mio de me- 
lhor atriz. A in tér pre te bri tâ ni ca de 32 
anos, até en tão co nhe ci da do gran de 
pú bli co co mo a prin ce sa Mar ga ret na 
pri mei ra fa se da sé rie The crown, é 
uma das apos tas pa ra o Os car 2021.

A cam pa nha da Net flix pa ra a tem- 
po ra da de pre mi a ções do ci ne ma so- 
freu um ba que re cen te. Em 11 de de- 
zem bro úl ti mo, a can to ra bri tâ ni ca 
FKA Twigs, que na mo rou Shia La Be- 
ouf en tre 2018 e 2019, en trou com um 
pro ces so con tra o ator em Los An ge les 
por agres são e as sé dio se xu al. Twigs 

re la tou que La Be ouf ten tou es tran gu-
lá-la en quan to ela dor mia e que 
“cons ci en te men te” pas sou uma do- 
en ça se xu al men te trans mis sí vel a ela.

Ao The New York Ti mes, o ator ame-
ri ca no afir mou: “Te nho si do abu si vo 
co mi go mes mo e com to dos ao meu 
re dor há anos. Te nho um his tó ri co de 
fe rir as pes so as mais pró xi mas de 
mim. Te nho ver go nha des sa his tó ria e 
sin to mui to por aque les que ma go ei. 
Não há mais na da que eu pos sa di zer.”

A cam pa nha de lan ça men to de Pi e- 
ces of a wo man ten ta mi ni mi zar a par- 
ti ci pa ção de La Be ouf, co pro ta go nis ta 
da his tó ria. O ator não es tá par ti ci-
pan do das en tre vis tas de di vul ga ção 
do fil me e sua ima gem não foi in cluí- 
da no car taz pro mo ci o nal, que fo cou 
ape nas em Va nes sa Kirby, na re pro du- 
ção de uma ce na en tre am bos.

LANÇAMENTO

Joss Stone lança single inédito após três anos

EM “WALK WITH ME”, JOSS STONE CANTA A UNIÃO E FAZ REFERÊNCIA À MORTE DE GEORGE FLOYD.

Após três anos sem di vul gar can- 
ções iné di tas, a can to ra in gle sa Joss
Sto ne es tá de vol ta. No fi nal de 2020, a
ar tis ta lan çou o sin gle Walk with me,
um ma te ri al que nas ceu co mo uma
“can ção de ca sa men to”, co mo ela de- 
fi ne, e de pois se trans for mou nu ma
men sa gem de su pe ra ção pa ra o mo- 
men to di fí cil vi vi do no mun do em
2020, com a pan de mia de co vid-19 e
as ten sões ra ci ais. A fai xa é só o co me- 
ço. Du ran te o iso la men to so ci al a ar- 
tis ta tra ba lhou em no vas can ções pa- 
ra um dis co ain da sem pre vi são de
lan ça men to. “Sim, foi um mo men to
de tra ba lho e um dis co no vo vem aí”,
afir ma em en tre vis ta, so bre o su ces so
de Wa ter for your soul (2015), sé ti mo
ál bum de es tú dio.

Lan ça da em 11 de de zem bro, a mú- 
si ca, além de mar car o re tor no de Joss,
de mons tra co mo a ar tis ta es tá co nec- 
ta da com os as sun tos da atu a li da de.
Es cri ta por Jocelyn Sto ker e Jo nathan
Shor ten, a can ção ini ci al men te fa la ria
so bre o amor de um ca sal, mas quan- 
do a com po si ção che gou pa ra Joss, ela
pen sou que de ve ria adap tá-la ao mo- 

men to, as sim can ta so bre a união de
to dos, con vi dan do que a so ci e da de
“ca mi nhe jun ta”: “Ca mi nhe co mi go/
O tem po que eu amo es tá pró xi mo/
Va mos nos unir, uni dos, per ma ne ce- 
re mos/ La do a la do, pas so a pas so/
Ca mi nhe co mi go”.

A mú si ca ain da faz re fe rên cia ao as- 
sas si na to de Ge or ge Floyd, ho mem
ne gro mor to por as fi xia por po li ci ais
nos Es ta dos Uni dos. A gra va ção da
mor te em que o ho mem cla ma pe la
vi da, ao di zer que não con se gue res pi- 
rar, de sen ca de ou uma sé rie de pro tes- 
tos an tir ra cis tas no país e no mun do.
O fa to tam bém me xeu com Joss Sto ne,
que traz a si tu a ção pa ra a fai xa:
“Quan do meus ir mãos e ir mãs não
con se guem res pi rar/ Que fi que cla ro
que não va mos re cu ar, não va mos re- 
cu ar”. Ela con ta que fi cou cho ca da
com a si tu a ção, prin ci pal men te por- 
que co me çou a per ce ber as ten sões
ra ci ais ape nas quan do dei xou a In gla- 
ter ra e foi co nhe cer os EUA no iní cio
da car rei ra. “Aqui, na In gla ter ra, nós
não te mos es sa di vi são (exa cer ba da)
en tre bran cos e ne gros. Is so é uma

ques tão for te nos Es ta dos Uni dos e
sem pre foi. Nes sa mú si ca eu quis
mos trar que so mos to dos iguais e só
jun tos po de mos se guir em fren te”, re-
ve la.

Joss Sto ne se mos tra bas tan te pre o-
cu pa da com o pre con cei to e mais ain- 
da com a vi o lên cia po li ci al. Ela diz
não con se guir ima gi nar o que é ter
me do da po lí cia, al go que se tor nou
par te da ro ti na dos ne gros ame ri ca- 
nos, mas tam bém em ou tros paí ses,
co mo no Bra sil, em re fe rên cia aos ca- 
sos das mor tes de cri an ças ne gras pe- 
las mãos da po lí cia no Rio de Ja nei ro.
Bas tan te aber ta pa ra fa lar so bre as
ques tões so ci o po lí ti cas do mun do, a
in gle sa jus ti fi ca que não há co mo fi car
ca la da. So bre o la do mais mu si cal da
fai xa, ela ex pli ca que Walk with me
traz as ca rac te rís ti cas do tra ba lho fei- 
to des de Su per du per lo ve, pri mei ro
hit lan ça do em 2003: uma mis tu ra de
soul, jazz, funk, reg gae e rock’n’roll,
com pe ga da pop. Que é o que Joss Sto-
ne faz de me lhor.

CAN TOR

Ge ni val La cer da
mor re aos 89 anos

O can tor Ge ni val La cer da, um íco ne da mú si ca nor- 
des ti na e bra si lei ra, fa le ceu nes ta quin ta-fei ra (7), após
com pli ca ções cau sa das pe la co vid-19. Aos 89 anos, ele
deu en tra da no Hos pi tal Uni med I, no Re ci fe, no co me- 
ço de de zem bro de 2020, pre ci san do de oxi gê nio. No dia
4 de ja nei ro, Ge ni val La cer da apre sen tou uma pi o ra no
qua dro de saú de. Na úl ti ma quar ta-fei ra (6), a fa mí lia
co me çou uma cam pa nha de do a ção de san gue pa ra o
can tor. Em 2019, o pa rai ba no já ha via si do in ter na do no
Hos pi tal de Ávi la, na Zo na Nor te do Re ci fe, após so frer
um Aci den te Vas cu lar Ce re bral Isquê mi co (AVC).

Ge ni val La cer da Ca val can te nas ceu em 5 de abril de
1931. Ini ci ou sua car rei ra aos 18 anos de ida de. Co mo
mui ta gen te de sua épo ca, ain da na era de ou ro do rá dio,
co me çou num pro gra ma de ca lou ros de Cam pi na Gran- 
de, sua ter ra na tal. Com aju da de ami gos que co le ci o nou
e di re to res da Rá dio Bor bo re ma, con se guiu com por o
cas ting ofi ci al des sa emis so ra a par tir de 1953.

Ele veio mo rar no Re ci fe quan do par ti ci pou do ani- 
ver sá rio Rá dio Ta man da ré, em 1955. A sua apre sen ta ção
im pres si o nou tan to que o fez ser con tra ta do pe la emis- 
so ra, que era do mes mo gru po do Di a rio de Per nam bu- 
co ti nha uma pro gra ma ção vol ta da pa ra en tre te ni men- 
to. Foi quan do qa nhou o tí tu lo de “do no do ro jão.” Foi
atra vés da in fluên cia da ca pi tal per nam bu ca na que ele
ex pan diu sua po pu la ri da de por to da a re gião Nor des te.

“É um can tor que não fi ca pa ra do jun to ao mi cro fo ne,
quan do es tá can tan do. Tem jo go de cor po, ges ti cu la ção
e mui ta ma lí cia, o que agra da in tei ra men te aos que as- 
sis tem”. Es sa foi a des cri ção que o Di a rio de Per nam bu- 
co, em 24 de abril de 1955, usou pa ra ex pli car quem era
um pa rai ba no cha ma do Ge ni val La cer da pe la pri mei ra
vez. Ca rac te rís ti cas que se gui ram com mú si co até o fi nal
da vi da, mes mo quan do ido so, na ca sa dos 80.

So ma vam-se as rou pas co lo ri das, cha peu zi nho e a
mão na bar ri ga en quan to can ta va e dan ça va, ma nia que
in cor po rou ain da na Pa raí ba. A ir re ve rên cia e o ta len to
fi cam na me mó ria do pú bli co. Pa ra a mú si ca, o “Rei da
Mun gan ga” dei xou um le ga do pa ra o for ró, baião, xo te e
ro jão. La cer da lan çou cer ca 30 dis cos lan ça dos, co le ci o- 
nou par ce ri as com no mes de ex pres são na cul tu ra nor- 
des ti na, co mo Do min gui nhos e Ma ri nês.

Em 1956, gra vou o seu pri mei ro com pac to, Co co de
56, atra vés da Fá bri ca Mo cam bo. Na dé ca da de 1960, se- 
guin do os pas sos de tan tos nor des ti nos, foi mo rar no
Rio de Ja nei ro, on de ga nhou men ção hon ra num con- 
cur so de mú si ca po pu lar do Cor reio da Ma nhã e e pas- 
sou a can tar na Rá dio Mauá. Gra vou LPs nas gra va do ras
Ca ra vel le, Con ti nen tal, Polydor, en tre ou tras. Sua po pu- 
la ri da de só cres ceu com pas sa gens por es tú di os de TV,
rá dio e sa lões de con cer tos. O tí tu lo de “do no do ro jão”
evo luiu pa ra “Se na dor do ro jão”. To do ano ele jun ta va
mú si cos e par tia pa ra uma jor na da de shows em to do o
Nor des te, ten do Per nam bu co co mo “quar tel-ge ne ral”.

O su ces so na ci o nal foi con sa gra do mais tar de, em
1975, com Se ve ri na Xi que-Xi que, uma fai xa do dis co
Aqui tem ca tim be rê que fez La cer da ven der mais de 160
mil dis cos. O su ces so fi cou mar ca do por for ró ma li ci o so,
de du plo sen ti do, e por que não sa fa do – uma ca rac te rís- 
ti ca que não é res tri ta à “no va ge ra ção” do for ró ele trô ni- 
co/es ti li za do. Nes sa épo ca fi cou co nhe ci do co mo o Rei
da Mu gan ga.

Em 1987 gra vou com gran de su ces so o LP A fu bi ca de- 
la, pe la RCA, com ar ran jos e re gên cia de Si vu ca, além da
par ti ci pa ção des de mú si co com Do min gui nhos no
acor de om e Co ro nel, in te gran te do Trio Nor des ti no na
za bum ba. Em 1999, par ti ci pou do dis co Ma ri nês e sua
gen te – 50 anos de for ró, can tan do ao la do de Ma ri nês, e
o For ró do be lis cão, de Ary Mon tei ro, João do Va le e
Leôn cio.

Em 2000, lan çou, pe la gra va do ra CID, o CD Ge ni val
La cer da ao vi vo, con tan do com as par ti ci pa ções es pe ci- 
ais de Do min gui nhos e de Oswal di nho do Acor de on. Em
2004, por oca sião da co me mo ra ção de seus 50 anos de
car rei ra, Ge ni val foi ho me na ge a do jun ta men te com a
can to ra Cle mil da, du ran te o IV Fó rum de For ró de Ara- 
ca ju, no Te a tro Athe neu.

São Luís, sexta-feira, 8 de janeiro de 2021
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