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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 Imunização pronto para dar início à vacinação contra a Covid-19, tão logo o Ministério da Saúde
efetue a compra dos imunizantes. PÁGINA 3

EMERGÊNCIA NA SAÚDE

MP alerta para falta de
remédios e materiais para
exames no Socorrão II
Prefeitura inicia implantação de sistema único de atendimento no hospital
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 laboratório 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
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CAPITÓRIO
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Estados Unidos
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A equipe do Cruzeiro fez treino apronto no Nhozinho Santos
Começo de ano e os condutores de
veículos tem que se deparar com uma
triste realidade. O preço da gasolina comum na capital, dentre os 49 postos listados pela Agencia Nacional do Petróleo
(ANP), no período de 27 de dezembro de
2020 a 02 de janeiro de 2021 está custando em média R$4,52. O preço mínimo
é de 4,40 e o máximo 4,69. PÁGINA 9
TEMPO E TEMPERATURA

Sampaio enfrenta o
Cruzeiro hoje no Castelão
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

O anúncio foi feito pelo governo
de São Paulo, em entrevista coletiva.Esse percentual, segundo o governo, se refere aos estudos feitos
no Brasil, que foram realizados com
profissionais da área da saúde, mais
expostos ao vírus. PÁGINA 5

EDUCAÇÃO

Datas das provas
do Enem devem
ser mantidas
PÁGINA10

BASTIDORES
bolsonarista
APARTE Cantilena
Transparentes
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.
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LEGISLATIVO

REUNIÃO

Parlamentaresarticulam
convocaçãodoCongresso
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

D

iante do ﬁm do auxílio
emergencial e das incertezas sobre a vacinação contra a covid-19 em um momento de recrudescimento da pandemia, cresce a articulação para que o
Congresso Nacional retome os trabalhos ainda em janeiro, antes da eleição presidencial da Câmara e do Senado. O pedido oﬁcial de uma convocação extraordinária começou a circular nesta semana e requer a assinatura da maioria dos parlamentares
para ser aprovado.O requerimento foi
apresentado pelo senador Alessandro
Vieira (Cidadania-SE) e passou a ser
defendido por deputados do Movimento Acredito, como Felipe Rigoni
(PSB-ES), na Câmara. O texto, ao qual
o Correio teve acesso, lembra que a
maioria dos membros do Congresso
pode convocar o retorno dos trabalhos durante o período do recesso legislativo “em caso de urgência ou interesse público relevante”; e argumenta
que este é o caso, já que “a crise decorrente da covid-19 não parece estar
próxima do ﬁm”. O pedido ainda lista
os assuntos que deveriam ser discutidos pelos parlamentares neste mês de
janeiro: a prorrogação do estado de
calamidade pública com a renovação
do auxílio emergencial e a universalização do acesso às vacinas contra a
covid-19.

“Não podemos aceitar o
ﬁm formal do estado de

calamidade se a
calamidade continua.
Não podemos nos
abster sobre um tema
fundamental como a
imunização da
população”, aﬁrma o
requerimento.

sem auxílio; e porque a forma de acesso e ﬁnanciamento à vacina também
não está clara”, disse Vieira. Líder do
MDB no Senado, Eduardo Braga (AM)
é um dos senadores que se comprometeram a assinar o requerimento.
Ele disse que a bancada emedebista
também apoia a convocação extraordinária do Congresso, apesar de líderes do governo, que não têm interesse
na proposta, serem do partido. “O país
vive novamente um colapso na saúde
e a população precisa de uma resposta em relação ao ﬁm do auxílio emergencial”, explicou Braga.
Câmara

Sobre o auxílio emergencial, o pedido diz que não é aceitável retirar
“subitamente” a renda das famílias
mais vulneráveis neste momento de
pandemia. Porém, admite que é possível discutir os valores e os prazos da
possível prorrogação, já que o presidente Jair Bolsonaro tem dito que não
pode prorrogar o programa por conta
das restrições ﬁscais do país. Alessandro Vieira entende que o auxílio poderia ser estendido por três meses. Parte
da oposição, contudo, pede a prorrogação por seis meses. Apesar desse
impasse sobre a prorrogação do auxílio emergencial, o senador calcula
que terá as assinaturas necessárias
para aprovar o pedido de convocação
extraordinária no Senado. É que não
foram apenas os partidos de oposição
que demonstraram apoio ao requerimento. “O pedido tem apoio de vários
senadores, pois não dá para aceitar
que milhões de brasileiros ﬁquem

Já na Câmara, Rigoni admite que
será mais difícil conseguir as assinaturas necessárias para aprovar o pedido. Aﬁnal, a maior parte dos deputados está envolvida na disputa pela
presidência da Casa, protagonizada
por Arthur Lira (PP-AL) e Baleia Rossi
(MDB-SP). Líder do governo na Câmara, Ricardo Barros (PP-PR) reforçou que só vê espaço para a volta dos
trabalhos legislativos após a eleição,
marcada para 1º de fevereiro. Mesmo
assim, o deputado socialista disse que
vai intensiﬁcar as conversas sobre o
assunto a partir desta quinta-feira.
“Muita coisa importante precisa ser
feita logo, como a vacinação e uma revisão de gastos que permita melhorar
os programas sociais. Então, quanto
antes o Congresso voltar, melhor”,
justiﬁcou Rigoni. Ele lembrou que o
ﬁm do recesso parlamentar também
já foi defendido pelo atual presidente
da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ).

Rafael Pacheco é o
favorito para o Senado
O apoio unânime da bancada do PSD à eleição do líder do DEM, Rodrigo Pacheco (MG), para a Presidência
do Senado, abriu larga vantagem do candidato contra
adversários. “Se fosse hoje”, comentou um congressista
ao Correio, “ele estaria viabilizando a candidatura”. O
acordo fechado deu uma boa vantagem ao postulante
apoiado pelo presidente da Casa, Davi Alcolumbre
(DEM-AP), pois a sigla tem a segunda maior bancada da
Casa, com 11 integrantes. Para se eleger, um candidato
precisa de 41 votos.

O caminho de Pacheco, porém, não
está todo pavimentado. Podemos e
PSDB se reunirão, no próximo dia
15, para discutir quem avalizarão. E
o MDB, que luta para reconquistar
o cargo, tem quatro nomes viáveis
para a corrida eleitoral. O pleito está
marcado para 1º de fevereiro.
O senador petista Paulo Paim (RS) destacou que Alcolumbre termina bem o mandato e que ele dialogou com
todos os partidos durante a gestão. O trâmite nas mais
variadas alas ideológicas do Senado deu força para que
o atual presidente consiga impulsionar seu sucessor.
Outro ponto importante é a atenção de parlamentares
para que, diferentemente dos últimos dois anos, as duas
Casas do Congresso não sejam comandadas por uma
mesma legenda — a Câmara é dirigida por Rodrigo Maia
(DEM-RJ).
Paim, que vê força em Pacheco, lembrou, no entanto,
que “em política, tudo pode acontecer”. Ele disse ter recebido ligações dos emedebistas Simone Tebet (MS) e
Eduardo Braga (AM), que também estão no páreo, para
falarem sobre as eleições.

“O candidato que dialoga e se
apresenta no momento é o Pacheco.

FRAUDE

Bolsonaro defende Trump em crise nos EUA

A Simone me ligou, o Eduardo
Braga me ligou. Trocamos ideias.
Mas, até o momento, não há
candidato oﬁcial”, aﬁrmou.

JAIR BOLSONARO QUESTIONA RESULTADO DAS ELEIÇÕES DOS ESTADOS UNIDOS EM QUE DONALD TRUMP SAIU DERROTADO
Após a invasão do Capitólio norteamericano nesta quarta-feira (6/1)
por apoiadores de Donald Trump, o
presidente brasileiro, Jair Bolsonaro,
comentou a ação citando uma possível fraude nas eleições dos Estados
Unidos. Essa não é a primeira vez que
Bolsonaro questiona os resultados
das eleições na Terra do Tio Sam.
A sessão no Capitólio precisou ser
interrompida por volta das 14h local
(16h em Brasília) enquanto os senadores e deputados discutiam a contagem dos votos no estado do Arizona,
que deve conﬁrmar a vitória de Biden.
Em fala a apoiadores, Bolsonaro
reiterou apoio a Trump: “Eu acompanhei tudo. Você sabe que eu sou ligado
ao Trump. Você sabe da minha resposta. Agora muita denúncia de fraude,
muita denúncia de fraude. Eu falei isso um tempo atrás, a imprensa falou:
“Sem provas o presidente Bolsonaro,
falou que foram fraudadas as eleições
americanas”, apontou. Segundo o
portal Uol, o presidente ainda indicou: “Eu acredito que sim, eu acredito
que (a eleição) foi (fraudada) descaradamente”.
O presidente ainda voltou a dizer

Conjuntura no Brasil
Após o episódio no Congresso norte-americano, extremistas articularam um movimento contra as eleições no legislativo. Por meio de disparos em massa pelo WhatsApp, os autodeclarados anticomunistas estão conRepercussão
vocando cidadãos a impedirem a eleiO presidente do Tribunal Superior ção de candidatos de esquerda à preEleitoral (TSE), ministro do Supremo sidência das Câmaras Municipais e da
Tribunal Federal (STF) Luís Roberto Câmara dos Deputados.
Barroso, considerou o episódio nos
Os disparos prometem protestos
EUA “triste”. “Apoiadores do fascismo nos dias 30 e 31 de janeiro e 1º e 2 de
mostraram sua verdadeira face: anti- fevereiro. “O Brasil estará de plantão”,
democrática e truculenta. Pessoas de dizem os comunicados, que pedem
bem, independentemente de ideolo- visitas presenciais às casas legislativas
gia, não apóiam a barbárie. Espero para impedir “candidatos comunisque a sociedade e as instituições ame- tas” de tomarem posse. “Não querericanas reajam com vigor a essa ame- mos o comunismo no Brasil. Baleia
aça à democracia”, escreveu no Twit- Rossi, candidato do PT, fora da Câmater.
ra”, defendem os disparos em massa.
O presidente da Câmara dos DepuOs extremistas brasileiros encontados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), escre- tram eco na ala ideológica do goverveu: “A invasão do Congresso norte- no, que também comemorou a invaamericano por extremistas representa são do Capitólio nos Estados Unidos.
um ato de desespero de uma corrente Muitos integrantes desse grupo soantidemocrática que perdeu as elei- nham em fazer o mesmo com o Conções. Fica cada vez mais claro que o gresso no Brasil e com o Supremo Triúnico caminho é a democracia, com bunal Federal (STF).
diálogo e respeitando a Constituição.”
que as eleições brasileiras de 2018 foram fraudadas e que ele deveria ter
ganho em primeiro turno. “A minha
foi fraudada. Eu tenho indício de fraude, era para eu ter ganhado no primeiro turno”, concluiu.

“Em política, tudo pode mudar do dia para a noite,
mas, quando a posição começa a se consolidar, é difícil
votar atrás. Na minha avaliação, a esquerda deve ter
uma postura semelhante à da Câmara: trabalhar com a
uniﬁcação de partidos e tentar fazer com seja eleito
quem tem compromisso com democracia, política social e humanitária, soberania, independência do palácio
(do Planalto). É o mínimo.” Para Tebet, a postura do PSD
não surpreendeu. “Sabíamos que parte dele já se alinhava na corrente que se coloca pela continuidade política
na eleição da Presidência do Senado. A nota foi, apenas,
algo assim como um registro cartorial”, disse, em referência ao comunicado da sigla.
Questionada sobre a força de Alcolumbre e de Pacheco, a senadora admitiu que o atual presidente do Senado
é um forte cabo eleitoral. “Há elementos que o fortalecem, não há como negar. Mas também impedem outras
legendas, mais independentes, ou insatisfeitas, de
acompanhá-lo”, ponderou. Além de Tebet e Braga, são
considerados candidatos viáveis o líder do governo no
Senado, Fernando Bezerra (MDB-PE), e Eduardo Gomes
(MDB-TO).
O grupo Muda Senado — que colecionou insatisfações com a gestão de Alcolumbre, entre as quais a paralisação do projeto de lei da prisão após condenação em
segunda instância, que tramitava na Casa — também
não parece receptivo a Pacheco. Líder do Podemos e integrante do grupo, Alvaro Dias (PR) está entre os críticos.
“Há uma grande decepção, há um bom tempo, que o sistema não se altera, o toma lá dá cá está presente. Isso tudo gera decepção, desconforto e desestímulo. Esse é o
clima”, enfatizou. Lasier Martins (Podemos-RS), por sua
vez, mandou um recado pelo Twitter. “A menos de 30 dias para deixar a Presidência do Senado, Davi Alcolumbre arquivou todos os pedidos de impeachment contra
ministros do STF (Supremo Tribunal Federal) que estavam protocolados na Casa. O grupo #MudaSenado está
empenhado em eleger um presidente da Câmara alta
que faça jus ao cargo que ocupa”, publicou. Na opinião
do analista político Melillo Dinis, “para o governo, o cenário no Senado é de céu de brigadeiro”. “É confortável,
e o que sair dali será nos marcos políticos e institucionais que o governo deseja. Não tem surpresa no Senado,
e o nome que vier será palatável. O Senado virou um espaço de apoio à articulação do Planalto”, destacou.
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URGÊNCIA NA SAÚDE

MP aponta falta de
insumos no Socorrão II
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

C

om o objetivo de discutir
questões acerca da compra e
distribuição de insumos para
as unidades municipais de
saúde de São Luís e evitar a ampliação
do desabastecimento, 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.
A reunião, que ocorreu na sede das
Promotorias de Justiça da Capital, foi
coordenada pela promotora de justiça Glória Mafra, tendo também a participação de membros da equipe da
Secretaria Municipal de Saúde (Semus).
Um dos grandes problema que foi
debatido na reunião foi a falta de reagentes do laboratório do hospital Socorrão II, impedindo a realização de
exames. Os outros insumos para realizar exames devem terminar, no máximo, em 15 dias.
Segundo a promotora, já existe desabastecimento de determinados insumos e medicações e o MPMA trabalha para que esse problema seja revertido. “O inventário de todos os insumos é uma medida estratégica para
que esses materiais sejam distribuídos corretamente nas unidades de
saúde”, avaliou Glória Mafra.
Além disso, o equipamento de ressonância magnética do Socorrão 2
não está em funcionamento e o Ministério Público cobrou providências
para garantir que os exames de imagem sejam realizados.

PROMOTORA GLÓRIA MAFRA REALIZOU REUNIÃO COM A NOVA EQUIPE DA SAÚDE
Mapeamento de perﬁs
Glória Mafra destacou a necessidade de mapear os perﬁs de atendimento das unidades de saúde, os protocolos clínicos e, principalmente, fazer
um levantamento detalhado de todos
os insumos e medicações disponíveis
pela Prefeitura de São Luís.
Também foi solicitado à equipe da
Semus o detalhamento de todas as
contas bancárias da pasta e os recur-

sos disponíveis. A requisição foi feita à
gestão municipal anterior, em razão
de procedimento de transição, mas as
informações não foram respondidas
integralmente. Por esse motivo, o expediente foi reiterado ao atual secretário de saúde. A medida pode auxiliar
na relocação dos recursos a ﬁm de garantir o atendimento de necessidades
especíﬁcas, especialmente no período de pandemia.

PARCERIAS

Prefeito Eduardo Braide faz visita ao TRT

Cantilena bolsonarista
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.
Repete as mesmas cantilenas de seu guru americano Donald
Trump, que se recusa a aceitar a derrota para Joe Biden, do partido
Democrata. Ele alega fraude no processo de votação, no qual há
uma verdadeira parafernália tanto na votação em papel quanto
na complexa apuração e a deﬁnição dos eleitos.
Na mais robusta democracia do mundo e dona das principais empresas de tecnologia existentes na atualidade, como Google, Apple e Microsoft, os Estados Unidos permanecem, majoritariamente, como uma nação analógica. É com ela que se tornou respeitada como fonte inspiradora das práticas democráticas. Apenas seis dos 50 estados americanos utilizam sistemas totalmente
eletrônicos de votação: Arkansas, Carolina do Sul, Delaware,
Geórgia, Louisiana e Nevada, segundo levantamento da Fundação Veriﬁed Voting. Nos demais, ainda são utilizadas cédulas de
papel ou sistemas mistos, que envolvem, por exemplo, o voto em
uma cédula que é, depois, escaneada por um aparelho que computa os votos ou contada manualmente. Há também os estados
do Colorado, Havaí, Oregon, Utah e Washington que realizam toda sua votação por meio dos correios – portanto, usando sistemas
em papel. E, em 2020, em razão da pandemia do coronavírus, estima-se que 77% dos 180 milhões de eleitores americanos optaram
por votar pelo correio.
Já o Brasil, desde 1982, quando o então juiz de direito Carlos Prudêncio, realizou a primeira contagem eletrônica de votos, até hoje
nunca se provou fraude no sistema. Principalmente, depois de
1985, quando houve a implantação de um cadastro eleitoral informatizado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Agora, já perto
de completar 40 anos, o presidente Jair Bolsonaro resolveu desacreditar da urna eletrônica, que já passou por inúmeras inovações, como em 2020 em que o voto por biometria foi excluído em
razão da segurança dos eleitores, contra a covid19. No momento
em que o próprio presidente do Brasil tenta avacalhar o sistema
eleitoral do país, sem uma única prova, trata-se de algo que precisa realmente ser contido dentro da lei – enquanto houver tempo.

Cada um na sua

Em entrevista a Rádio Timbira, o secretário Rodrigo Lago (da
Agricultura Familiar) conﬁrmou o desmembramento da Secretaria de Comunicação, da pasta de Articulação Política. O anúncio
será feito depois das férias, pelo governador Flávio Dino.

Cada um na sua (2)

Dino já mexeu na estrutura do governo, no dia 30. O deputado
Márcio Jerry vai para a secretaria de Cidades e Rubens Júnior, para
a Articulação Política. Rodrigo Lago, que estava na Articulação,
vai para Agricultura Familiar. E Júlio Mendonça muda-se para
Agerp.

Trump banido

O dono das plataformas Facebook e Instagram, Mark Zuckerberg, escreveu postagem anunciando o banimento de Donald
Trump por pelo menos duas semanas – até a posse de Joe Biden,
em 20 de janeiro. Agora lascou. Baniu-se Trump no poder, imagine fora.

Viagem

“E se (ou quando) a invasão golpista, similar a dos Estados Unidos, ocorrer no Congresso Nacional, de qual lado ﬁcarão as Forças
Armadas?”, questionou o governador, Flávio Dino, ontem no twitter, sobre o apoio de Bolsonaro à invasão do capitólio por seguidores de Trump.

“Querem me tachar de genocida. Quem
que eu matei?”

Do presidente Jair Bolsonaro para apoiadores. Ele não se vê responsável pelas quase 200 mil mortes pela Covid-19. Para Jair, crise
da pandemia “é criação da Imprensa que mente toda hora” para
culpá-lo.

O deputado federal Márcio Jerry tenta acalmar os ânimos na disputa da Federação dos Municípios do Maranhão entre os prefeitos Fábio Gentil (Caxias) e Erlânia
Xavier (Igarapé Grande). Os dois são da base governista, mas o ambiente está ouriçado.
Erlânio é do PDT, comandado no Maranhão pelo senador Weverton Rocha, enquanto Fábio Gentil é do Republicanos, partido do governador em Exercício Carlos Brandão. Ele e Weverton são pré-candidatos a governador em 2022, por isso a eleição da Famem já faz o
chão tremer.
As duas chapas estão mescladas por prefeitos de quase
todos os partidos. Mas o PDT pesou a mão na chapa de
Erlânia, com 10 membros, do total de 25. Já a chapa liderada por Fábio Gentil, o PL de Josimar do Maranhãozinho colocou sete prefeitos.
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PREFEITO EDUARDO BRAIDE FAZ VISITA AO TRT E ALINHA PARCERIAS NAS ÁREAS DA SAÚDE EEDUCAÇÃO
O prefeito Eduardo Braide visitou,
nesta quinta-feira (7), o Tribunal Regional do Trabalho (TRT-MA). 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 Imunização pronto para dar início à vacinação
contra a Covid-19, tão logo o Ministério da Saúde efetue a compra dos imunizantes. O gestor ouviu do presidente da Corte, o desembargador Américo Bedê Freire, que a sede do tribunal
está à disposição do município para
funcionar como posto de vacinação.
“Todos ganham quando os poderes
trocam experiências e apresentam
ações que, juntas, podem fazer a diferença para a população de São Luís”,
aﬁrmou o prefeito. O gestor esteva

acompanhado do Secretário Municipal de Governo, Enéas Fernandes; do
procurador-geral do Município, Bruno Duailibe; e do procurador municipal, Vítor Paiva.
Durante a visita, o prefeito Eduardo
Braide falou ainda sobre algumas
ações que está implementando, a
exemplo da reforma administrativa;
do Plano de Ação dos primeiros 100
dias e que envolve todos as secretarias
municipais; sobre reparos emergenciais no Hospital Municipal Clementino
Moura (Socorrão II); a inauguração do
Posto da Guarda Municipal na Praça
das Mercês; e ainda a elaboração de
um plano estratégico para a retomada
das aulas e melhorias na rede municipal de ensino.
Eduardo Braide também tomou co-

nhecimento de um programa executado pelo TRT na área da educação e
que, desde 2012, já beneﬁciou mais de
80 mil crianças da rede pública municipal de ensino. “Sabemos da intenção do prefeito em estabelecer parcerias com as instituições e gostaríamos
muito de contar com o apoio da nova
gestão municipal para dar continuidade ao projeto”, disse o desembargador James Magno Araújo, vice-diretor
da Escola Judicial do Tribunal.
Ao ﬁnal da visita, o prefeito Eduardo Braide destacou a importância de
ﬁrmar parcerias que beneﬁciem a população. “Vamos garantir que as parcerias entre a Prefeitura de São Luís e
a Justiça do Trabalho sejam concretizadas, pois quem sai ganhando é o cidadão, é quem mais precisa”, concluiu.

2
3

Fora das redes (1)

O dono das plataformas Facebook e Instagram, Mark Zuckerberg, escreveu postagem anunciando o banimento de Donald
Trump por pelo menos duas semanas – até a posse de Biden, em
20 de janeiro. Agora lascou. Se baniu Trump no poder imagine fora.

Foras das redes (2)

“E se (ou quando) a invasão golpista, similar a dos Estados Unidos, ocorrer no Congresso Nacional, de que lado ﬁcarão as Forças
Armadas?”, questionou o governador do Maranhão, Flávio Dino,
ontem no twitter.
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Trump, Bolsonaro e
a construção de
narrativas acerca de
fraudes eleitorais
RODRIGO AUGUSTO PRANDO
É Professor e Pesquisador da Universidade Presbiteriana
Mackenzie. Graduado em Ciências Sociais e Doutor em Sociologia.

Democracia de aparências, sem essência
ANTONIO CARLOS LUA
Jornalista
Como disse no livro ‘A Política’ o ﬁlósofo grego Aristóteles (384 a.C/322
a.C) “se é verdade, como muitos imaginam, que a liberdade e a igualdade
constituem essencialmente a democracia, elas, no entanto, só podem aí
encontrar-se em toda a sua pureza,
enquanto gozarem os cidadãos da
mais perfeita igualdade política”.
Ao longe e desconectados da reﬂexão de Aristóteles, os apocalípticos de
plantão insistem em reaﬁrmar a vitalidade da contraditória e combalida
democracia brasileira, com o povo limitado às regras do jogo político, siglas partidárias concorrendo por votos como mercadores, alienando eleitores, impedindo-os de romperem
com o imobilismo dominante na sociedade.
Destituída do caráter de “governo
do povo, pelo povo, para o povo” e
sem os mecanismos de inclusão dos
anseios populares no sistema político
nacional, nossa democracia não tem
sido capaz de oferecer à sociedade as
condições concretas para a revitalização da cidadania e abrir caminho para
uma equidade entre os sujeitos políticos.
Assim, ela segue domesticada e solapada, cada vez mais restritivista,
mantendo o povo longe dos centros
de controle de decisões com o poder
monopolizado por alguns grupos políticos em detrimento de outros, numa forma de desigualdade política

entre tomadores de decisão e as massas populares.
É necessário repolitizar a legitimidade da democracia no país, o que
equivale a restaurá-la, pois o povo
perdeu a conﬁança na República das
Medidas Provisórias e na lei dos órgãos políticos representativos cada
vez mais em desarmonia com a vontade, aspirações e interesses existenciais da população.
A participação política do povo
brasileiro tem siso limitada ao mero
voto, cessando logo depois do pleito
eleitoral, quando o eleitor não encontra mais mecanismos de controlar o
candidato escolhido, uma vez que este após ser empossado afasta-se das
bases, freando as reivindicações populares.
No lugar da ideia de poder do povo,
criou-se no Brasil um sistema de governantes e governados, ﬁcando esquecida por completo a bandeira da
soberania popular, expondo as contradições de uma democracia sem estratégias para resolver impasses em
questões de interesse público.
O mecanismo eletivo é essencial,
mas o povo também pode exprimir
suas inquietações políticas de outras
maneiras. Como disse o ﬁlósofo italiano e historiador do pensamento político, Norberto Bobbio, “democracia
sem a efetiva participação política do
povo nos governos, mal esconde a dominação oligárquica dos mais ricos”.
Uma democracia incapaz de ajustar-se aos novos tempos não se ins-

taura e nem sobrevive sem a efetiva
participação política da sociedade
nas decisões políticas.
Embora soberana no plano jurídico, no plano político a crença de liberdade democrática com intervenções
diretas do cidadão no processo político brasileiro confronta-se com uma
participação popular objetivada aos
limites eleitorais, na progressiva alienação do cidadão-eleitor e o aprisionamento do Estado por determinados
grupos, que se utilizam de mecanismos viciados para se manterem no
poder.
Num país forjado na escravidão e
solapado pela negligência histórica
dos governantes em garantir ao conjunto da população os mais comezinhos direitos políticos, civis e sociais,
a situação agrava-se cada vez mais
com o avanço do receituário neoliberal que prega uma democracia de aparências, sem essência.
Temos uma democracia de fachada, com políticos com poderes ilimitados e ideias falsas, vivendo em um
Brasil paralelo, descolados da realidade, impedindo o cidadão de deﬁnir
qual papel quer que o Estado desempenhe em sua vida e dentro de quais
limites o poder estatal atuará.
No Brasil, o regime é igualitário,
mas a sociedade é desigual e as ideias
são contraditórias, numa democracia
de papel onde as elites políticas dominantes ﬁngem que levam em consideração o desejo das massas, num constante processo de erosão no já falido
sistema político vigente.

Carnaval e Coronavírus: um perigo está por vir
*LEONARDO TORRES

O ano de 2021 ainda
será marcado pela
COVID-19,
principalmente, no
Brasil. Já em janeiro, os
números de casos de
coronavírus voltaram a
crescer enormemente.
A principal hipótese do aumento
de casos é a banalização do vírus, o
que leva a aglomerações, encontros,
etc.. Se isso for correto, o maior desaﬁo do brasileiro ainda está por vir: o
Carnaval.
É evidente que a vacinação não será rápida devido ao número da população brasileira; e a proibição do Governo pode não impedir que os foliões
saiam às ruas. Isso signiﬁca que os números de casos e mortes podem au-

mentar. A proibição e/ou o adiamento do Carnaval 2021 pelo Governo podem não ser respeitados, pois se lançarmos o olhar na História, dois adiamentos já foram estipulados: em 1892
e 1912. E a população, por não acatar
os pedidos dos governantes, acabou
por realizar duas vezes o carnaval nesses anos.
Apesar dessas datas não estarem
relacionadas a nenhuma pandemia,
na Europa Medieval o carnaval que se
seguiu após a epidemia da peste
bubônica foi um dos maiores já relatados. Isso aconteceu pois, culturalmente, o carnaval é uma festividade
de expiação. Livramos todas as tensões sociais nele. Já em meio à peste e
contagiados pelo medo coletivo, existem diversos relatos de grandes e
ininterruptas aglomerações e festas,
como as famosas danças de São Vito
ou danças da morte.
O caso mais famoso é o de Estrasburgo, na França. De acordo com os
estudos já realizados e relatos da época, quem começava a dançar não conseguia parar. Alguns autores denominam esses casos de histeria coletiva; já
eu preﬁro denominá-lo de Contágio
Psíquico, tema do livro que lançarei
este ano.
O fato é que ali houve uma expia-

ção coletiva do medo da morte que a
população da época enfrentava. Podemos entender esta expiação do medo da morte como um fenômeno coletivo contrafóbico da psique, ou seja,
quando o indivíduo vai ao encontro
de seu medo para que possa se livrar
dele – um livramento literal. Nesse caso, muitos indivíduos encontram a
morte literal. Por isso, é necessário
simbolizar.
Apesar de parecer uma época longínqua, não podemos negligenciar a
natureza psíquica humana. Vimos no
ano de 2020 muitos indivíduos seguindo esse padrão contrafóbico e
não praticando nenhuma medida de
higiene e segurança contra a COVID19. Presenciamos também os furtos
de papel higiênico e um aumento
considerável do consumo de benzodiazepínicos pela população, indicando que o medo está presente, apesar do vírus banalizado.
O fato é que todos estamos psicologicamente exaustos da tensão gerada
pela COVID-19. Resta aguardar e tentar ainda seguir com consciência, evitando qualquer tipo de aglomerações,
especialmente a do Carnaval, para
que este não seja marcado também
pela COVID-19 como o maior e pior
carnaval do Brasil.

As cenas de 06 de janeiro, nos EUA, com os ataques de
apoiadores de Donald Trump que não reconhecem a vitória de Joe Biden, acenderam a luz de alerta para os democratas no mundo todo. Há, aqui no Brasil, evidentes
ressonâncias especialmente pela ligação ideológica do
bolsonarismo com as teses conspiratórias de Trump.
Trump foi, por certo, um presidente que aviltou e
apequenou a democracia norte-americana. Sua conduta – na campanha e no exercício de seu mandato – esteve alicerçada sobre milhares de fake news, distintas modalidades de negacionismos e pós-verdades e extrema
predileção por teorias da conspiração. A derrota de
Trump para Biden deu-se no voto popular e no colégio
eleitoral, assim, por mais que se aﬁrme que houve fraudes, como fez, incessantemente, Trump, as instituições
do país, bem como a mídia que acompanhou o processo
eleitoral, atestam e conﬁrmam a legitimidade da vitória
de Biden, respectivamente.
Sabidamente, Bolsonaro e os bolsonaristas alinhamse ao estilo confrontador, de ataques às instituições republicanas e da própria democracia. Os exemplos são
inúmeros de manifestações que apoiam o fechamento
do Congresso Nacional e do Superior Tribunal Federal.
Some-se a isso a fala recente de Bolsonaro que “sem voto impresso em 2022, vamos ter problema pior que os
EUA”.
O que a aﬁrmação do presidente evidencia? Obviamente, é mais uma construção de narrativas com vistas
às eleições em 2022. Assim como o lulopetismo, o bolsonarismo é proeminente em construir narrativas e estas
são capazes de alimentar o furor da militância mais coesa e ativa.
Não faz muito, Bolsonaro aﬁrmou que o Brasil estaria
quebrado, que não consegue fazer nada por isso, visto
que há o coronavírus, uma pandemia, potencializada
pela mídia. Com este discurso, Bolsonaro quer se eximir
das responsabilidades inerentes à condição de presidente, ou seja, de governar e, muitas vezes, de agir, politicamente, no campo de temas impopulares que geram
perda de capital político.
No caso atinente à narrativa de que houve fraude nos
EUA, Bolsonaro, novamente, volta à carga aﬁrmando
que, em 2018, na eleição que foi vitorioso, houve, também, fraude. Segundo provas que aﬁrma possuir, mas
que nunca apresentou, ele teria ganhado já no primeiro
turno. O Tribunal Superior Eleitoral já, em várias ocasiões, rechaçou essa aﬁrmação bolsonarista, bem como
atestou a segurança das urnas eletrônicas.
Vale ressaltar que, na Nova República, nas eleições
presidenciais, apenas Fernando Henrique Cardoso ganhou no primeiro turno e foi reeleito no primeiro turno;
Collor, Lula, Dilma e o próprio Bolsonaro tiveram as vitórias conﬁrmadas em segundo turno.
Em síntese, além do alerta em relação a situação dos
EUA e o ataque aos alicerces da democracia, há que se
manter atenção em relação a política discursiva que, no
bojo do Bolsonarismo, indica o mesmo caminho dos
EUA. Trump foi categórico, ao longo do tempo, em aﬁrmar que não reconheceria a vitória de seu adversário,
fosse quem fosse. O trumpismo deixou claro que contestaria juridicamente, a legitimidade das eleições; contestou, ainda, com invasões, violência e até tiros, a cerimônia de reconhecimento da vitória de Biden. Segundo Barack Obama, as cenas de invasão do Capitólio,
marcarão a nação pela desonra e vergonha, aﬁrmou que
tal postura de Trump não o surpreendeu em nada.
Importante, analiticamente, compreender o desenrolar desta história, aqui e alhures. Veremos se a instituições brasileiras terão a força suﬁciente para enfrentar
um problema que está anunciado e que, provavelmente, se dará, em 2022, na hipótese de uma derrota de Bolsonaro. Veremos.

CORONAVÍRUS
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IMUNIZAÇÃO

VACINA

Coronavac do Brasil
tem 78% de eficácia
O anúncio foi feito ontem pelo governo de São Paulo, em entrevista coletiva

A

CoronaVac, vacina contra o
novo coronavírus que é produzida pelo Instituto Butantan em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac, tem taxa de
eﬁcácia mínima de 78%. O anúncio foi
feito hoje (7) pelo governo de São Paulo, em entrevista coletiva.Esse percentual, segundo o governo, se refere aos
estudos feitos no Brasil, que foram realizados com proﬁssionais da área da
saúde, mais expostos ao vírus.De
acordo com o governo, a vacina é de
que ela garantiu proteção total contra
casos graves e mortes provocadas pela doença. “Isso signiﬁca que ela tem
elevado grau de eﬁciência e de eﬁcácia para proteger contra a covid-19
[doença provocada pelo novo coronavírus ]”, disse hoje (7) o governador de
São Paulo João Doria. “As pessoas que
forem imunizadas com a vacina do
Butantan terão entre 78% e 100% menos possibilidade de desenvolverem a
covid-19 do que uma pessoa que não
receber o imunizante”.Segundo Dimas Covas, diretor do Instituto Butantan, também não houve internações
hospitalares entre os voluntários que
receberam a vacina. “Com relação a
atendimento ambulatorial, ou seja,
de sintomas que necessitam de assistência médica, entre os vacinados,
78% não precisaram procurar recurso
médico. Os casos leves foram prevenidos em 78%. Estamos evitando casos
graves, moderados e internações hospitalares e diminuindo a necessidade
de atendimento ambulatorial. Estamos reduzindo, de forma signiﬁcativa, as manifestações mais leves. É
uma excelente vacina para o momen-

to. Precisamos agora que ela chegue
aos braços das pessoas”, disse Covas.
Isso signiﬁca, segundo ele, que vacina
se mostrou 100% eﬁcaz contra casos
graves e 78% eﬁcaz em relação a casos
leves. Os dados de eﬁcácia foram revisados por um comitê internacional. O
anúncio do governo paulista acontece
após dois adiamentos: inicialmente, o
governo paulista pretendia fazer esse
anúncio no dia 15 de dezembro. Depois, ﬁcou para o dia 23 de dezembro,
mas uma divergência entre os números obtidos por São Paulo e outros
países que participavam dos testes de
eﬁcácia fez adiar novamente a data
para divulgação. Esses dados de eﬁcácia estão sendo apresentados em uma
reunião com a Anvisa, que será o responsável pela aprovação da vacina
para uso no país. A taxa mínima de eﬁcácia recomendada pela própria Anvisa é de 50% como parâmetro de proteção. Conforme o governador, o objetivo é iniciar a vacinação em São
Paulo no dia 25 de janeiro.

do em novembro e permitiu o início
da análise da eﬁcácia da vacina pelo
comitê internacional. Mas, como a
doença voltou a crescer em todo o estado nos últimos meses, o número de
voluntários infectados cresceu, atingindo o patamar considerado ideal
para a ﬁnalização do estudo. O estudo
de eﬁcácia, segundo Dimas Covas,
continua a ser realizado. Até este momento, 12.476 proﬁssionais da saúde
participaram dos estudos. O governo
paulista não forneceu mais detalhes
sobre a vacina tais como o número
dos voluntários que receberam a vacina e o número que receberam o placebo, intervalo de conﬁança da eﬁcácia
da vacina ou dados referentes a subgrupos, como eﬁcácia da vacina por
faixa etária.

A vacina
O governo paulista, por meio do
Instituto Butantan, tem uma parceria
com a farmacêutica chinesa Sinovac
para a vacina CoronaVac. Por meio
desse acordo, o estado já vem recebendo doses da vacina. O acordo tamOs testes de eﬁcácia
Os testes de eﬁcácia já vêm sendo bém prevê transferência de tecnolodesenvolvidos no Brasil desde julho gia para o Butantan, o que signiﬁca
deste ano e numa etapa preliminar que a vacina passará a ser produzida
era necessário que um mínimo de 61 aqui no Brasil, na fábrica do Butantan.
Para uma vacina poder ser utilizada
participantes voluntários do teste fosse contaminado pelo novo coronaví- na população, ela passa por uma fase
rus. Isso porque metade dos voluntá- de estudos em laboratório, uma fase
rios recebe placebo e, a outra metade, pré-clínica de testes em animais e três
a vacina. Para saber se a vacina é eﬁ- etapas clínicas de testes em voluntáricaz, espera-se que a maior parte dos os humanos, que avaliam a produção
infectados pelo vírus estejam entre as de anticorpos, a sua segurança e a sua
eﬁcácia. Estudos de fases 1 e 2 da vacipessoas que receberam o placebo.
Esse número mínimo de voluntári- na, realizados na China, já haviam deos contaminados nos testes foi atingi- monstrado que ela é segura.

BOLSONARO

Brasil tem seringas para dois milhões de doses

Mais de 15 milhões
pessoas estão
vacinadas em 50 países
Em um novo capítulo em meio à longa demora para o
veredito da vacinação contra a COVID-19 no Brasil, o
presidente Jair Bolsonaro (sem partido) criticou nesta
quarta-feira (06/12) a mídia por divulgar a lista de países
que já começaram a imunização. Cinquenta nações por
todo mundo já iniciaram o programa, enquanto o Brasil
ainda não tem plano completo e nem data para início da
aplicação de vacinas.
Além dos países que já começaram, outros nove
anunciaram plano de vacinação, que deve começar nos
primeiros meses do ano. Segundo levantamento feito
pelo portal da Universidade de Oxford, Our World In Data, cerca de 15 milhões de pessoas já foram vacinadas
em todo o planeta.
Ainda de acordo com o levantamento, o país que vem
mais administrando doses é Israel, seguido por Emirados Árabes Unidos, Bahrein e Estados Unidos. Na última
terça-feira, (05/12) Israel, que já vacinava com Pﬁzer,
autorizou também o uso da vacina desenvolvida pela
americana Moderna.
Mesmo tendo começado a vacinar sua população depois de outros países, como Reino Unido e Estados Unidos, Israel é destaque pela proporção de habitantes
imunizados, com a taxa recorde de mais de 12% da população vacinada contra a COVID-19. Em relação ao
grupo de maior risco, a imunização já supera os 50% dos
cidadãos.
Em todo o planeta, o primeiro país a começar a imunização foi a China, em julho de 2020. Em seguida, a
Rússia, em 5 de dezembro. A vacinação foi estendida para todo o território nacional 10 dias depois.
E o Brasil?
Em meio a demora para traçar um plano de vacinação, o Brasil tem o grande desaﬁo de encaminhar uma
difícil questão ﬁscal. Isso porque para que a vacinação
comece é preciso que a Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (Anvisa) libere a vacinação, o que até o momento não aconteceu. Ainda não há uma deﬁnição sobre quando a população brasileira vai começar a ser vacinar.
Nesta quarta-feira, o presidente aﬁrmou que o Brasil
não comprará seringas até que o preço volte “à normalidade”. O governante também disse que a decisão, com
aval do Ministério da Saúde, não impacta em um primeiro momento.
Além disso, durante a tarde, entidades brasileiras publicaram uma carta em defesa da imunização exclusiva
pelo SUS. A publicação do documento aconteceu logo
depois da notícia que o setor privado está tentando
comprar 5 milhões de doses da vacina indiana Covaxin.
Segundo o grupo, é “inadmissível que pessoas com
dinheiro pulem a ﬁla da vacinação por meio da compra
de vacinas em clínicas privadas”. Uma venda particular
desmontaria a ﬁla com base em riscos, seria “moralmente inaceitável” e aprofundaria o “abismo social brasileiro”.
Primeiro país a concluir a vacinação
A República de Palau, um arquipélago com cerca de
18 mil habitantes, é um dos privilegiados locais que não
registrou nenhum caso de COVID-19. Agora, o aglomerado de ilhas localizadas no Oceano Pacíﬁco, pode se
tornar um dos primeiros países a erradicar a doença.
No último sábado (02/01) o país recebeu sua primeira
remessa da vacina desenvolvida pela empresa farmacêutica americana Moderna. As vacinações começaram
no dia seguinte. A primeira remessa de 2.800 doses da
vacina, serão administradas em duas doses, com intervalo de 28 dias.

GOVERNO FEDERAL PLANEJAVA COMPRAR 330 MILHOES DE SERINGAS E AGULHAS
O presidente Jair Bolsonaro aﬁrmou, nesta quarta-feira (6/1), que o
país possui seringas suﬁcientes para
os primeiros dois milhões de doses da
vacina de Oxford contra a covid-19.
“Nós ﬁzemos um leilão, e o preço foi lá
pra cima. Então, nós suspendemos.
Agora, temos seringas suﬁcientes para as primeiras duas milhões de doses
que estão para chegar. Agora, se a gente compra o preço lá em cima, a imprensa ia me acusar de ser corrupto e
com o preço superfaturado. Então, foi
suspenso”, declarou a apoiadores, na
entrada do Palácio da Alvorada. “E o
Brasil, se eu não me engano, é o terceiro maior fabricante de seringas. Então, não tem problema. Fazem uma
onda, a imprensa chama de inconsequente, irresponsável, não tem planejamento, é a imprensa canalha de
sempre que tá aí”, disparou.
Bolsonaro não poupou ataques à
imprensa. “Quer que eu acabe com a
covid no Brasil? É eu arranjar uns R$ 3
bilhões de estatais de bancos oﬁciais
para a imprensa, e a imprensa me bota lá em cima. Vou ser o cara mais bo-

nito do Brasil, o melhor presidente,
não o pior, né? Ó, me elegeram o homem mais corrupto do mundo. Vocês
viram só? Um grupo de jornalistas.
Que moral tem jornalista para montar
esse bando e me eleger? Não tem nenhuma acusação de corrupção no governo, nenhuma”, rebateu.

O chefe do Executivo
repetiu que não fará
compras de seringas
acima do preço. “Vamos
comprar seringas
superfaturadas para
satisfazer a imprensa?”,
questionou.
Mais cedo, por meio das redes soci-

ais, Bolsonaro voltou a se posicionar
sobre a aquisição dos insumos. Ele
disse que o Ministério da Saúde suspendeu a compra de seringas a serem
utilizadas na vacinação contra a covid-19 “até que os preços voltem à
normalidade”. De acordo com o mandatário, como houve interesse da pasta “em adquirir seringas para seu estoque regulador, os preços dispararam”.
“Estados e municípios têm estoques de seringas para o início das vacinações, já que a quantidade de vacinas, num primeiro momento, não é
grande”, escreveu em suas redes sociais. Na verdade, no ﬁm do ano, o pregão aberto pelo Ministério da Saúde
para compra de seringas e agulhas foi
um grande fracasso, pois precisava de
331 milhões de unidades, e teve oferta
para apenas 7,9 milhões. “Os fabricantes informaram que não houve interessados porque o preço pago pelo
governo está muito abaixo do mercado”, escreveu.
O governo também zerou o imposto sobre importação de agulhas e seringas, após pedido da pasta da Saúde.

Veja a lista de países que já começaram a
vacinação contra COVID-19
Alemanha – 26/12/2020; Arábia Saudita –
17/12/2020; Argentina – 29/12/2020; Áustria –
27/12/2020; Barhrein – 16/12/2020; Bélgica –
28/12/2020; Bielorussia – 29/12/2020; Bulgária –
27/12/2020; Canadá – 14/12/2020; Chile – 24/12/2020;
China – julho de 2020; Chipre- 27/12/2020; Costa Rica –
24/12/2020; Croácia – 27/12/2020; Dinamarca –
27/12/2020; Emirados Árabes – 14/09/2020; Escócia –
8/12/2020; Eslováquia – 26/12/2020; Eslovênia –
27/12/2020; Espanha – 27.12/2020; Estônia –
27/12/2020; EUA – 14/12/2020; Finlândia –
27/12/2020; França – 27/12/2020; Grécia –
27/12/2020; Hungria- 26/12/2020; Inglaterra –
08/12/2020; Irlanda – 29/12/2020; Irlanda do Norte –
08/12/2020; Islândia – 29/12/2020; Israel –
19/12/2020;
Itália
–
27/12/2020;
Kuwait
–
24/12/2020; Letônia – 28/12/2020; Lituânia –
27/12/2020; Luxemburgo – 28/12/2020; Malta
-27/12/2020; México – 24/12/2020; Noruega –
27/12/2020; Omã – 27/12/2020; País de Gales –
08/12/2020; Polônia – 27/12/2020; Portugal –
27/12/2020; Qatar – 23/12/2020; República Tcheca –
27/12/2020; Romênia – 27/12/2020; Rússia –
05/12/2020; Sérvia – 24/12/2020; Suécia –
27/12/2020; Suíça -27/12/2020.

Responsável: George Raposo
E-mail: gdinamite@hotmail.com
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Prefeitura de São Luís inicia implantação de
sistema único de atendimento no Socorrão II

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.

A

Prefeitura de São Luís, em uma ação conjunta das Secretarias Municipais de Informação e
Tecnologia (SEMIT) e de Saúde (SEMUS), iniciou 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 confiabilidade e a segurança dos atendimentos realizados no hospital, uma vez que a unidade terá um único banco de dados 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 conversando com os profissionais para otimizar a programação do sistema.
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.

Para o secretário municipal de Saúde, Joel Nunes Júnior, essa integração de sistema no Socorrão II, vai proporcionar um avanço significativo na qualidade do atendimento da unidade.
“Diferente do que ocorre hoje, onde algumas demandas 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 atendimentos, 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 plataforma única de atendimento do Socorrão II seja finalizada
é de até 70 dias.
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
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.

PAÇO DO LUMIAR/MA

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

São Luís (MA), 5 de janeiro de 2021
Lauro César Costa
Agente de Licitação da EMSERH

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

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA - EMAP
AVISO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO ELETRÔNICA LRE N° 001/2021-EMAP
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 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.

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, 5 de janeiro de 2021
José Maria Pinheiro
Pregoeiro da SSP/MA

São Luís – MA, 6 de janeiro de 2021
Flavia Alexsandra Noleto Miranda Carvalho
Gerente de Compras e Contratos da EMAP

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
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

ESPECIAL

oimparcial.com.br

George Raposo
E-mail: gdinamite@gmail.com
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Invasão ao Capitólio

Entenda a confusão
política dos EUA

N

a tarde da última quarta-feira (6), apoiadores
do presidente Donald Trump (Republicanos)
invadiram o Congresso dos Estados Unidos
em Washington D.C, conhecido como Capitólio, durante sessão em que deputados e senadores discutiam a objeção feita sobre a eleição presidencial no
estado do Arizona. O tradicional reduto republicano ganhou, em novembro de 2020, uma nova cor ao declarar
vitória ao candidato Joe Biden (Democratas), com uma
diferença de 0,3%.A manifestação, que foi convocada,
inicialmente, como um comício, partiu das redes sociais. Os apoiadores dizem “atender um chamado do presidente” e tentam pressionar os parlamentares republicanos para que apoiem a iniciativa de Trump de derrubar os resultados do Colégio Eleitoral, que indica a vitória de Biden. Desaﬁando as diretrizes sanitárias que visam conter o avanço da covid-19, apoiadores do republicano saíram de diversos estados do país rumo à capital. Os lojistas, prevendo possíveis confrontos, protegeram as vitrines com barricadas de metal. Desde que as
projeções indicaram a vitória do democrata, o republicano coloca em xeque o resultado das eleições, denuncia fraudes eleitorais — sem provas — e nega a vitória do
presidente eleito. Trump, inclusive, momentos antes da
invasão, discursou em Washington D.C e aﬁrmou que
não aceitaria o resultado eleitoral.
Confronto entre a polícia e manifestantes
No Twitter, Trump pediu que os apoiadores protestassem de forma pacíﬁca e para que conﬁassem nas forças
de segurança. Contudo, cenas de vandalismo e confrontos durante a ocupação puderam ser vistas. “Estou pedindo a todos no Capitólio dos EUA que permaneçam
em paz. Sem violência! Lembre-se, nós somos o Partido
da Lei e da Ordem – respeite a Lei e nossos grandes homens e mulheres em Azul. Obrigado!”, tuitou o presidente, mas não condenou a invasão. Em decorrência da
confusão, a prefeitura de Washington declarou toque de
recolher na cidade a partir das 18h – 20h no horário de
Brasília. A medida, de acordo com a prefeitura, ﬁcará em
vigor por 12 horas.
Esperança de um Trump vitorioso
Segundo pesquisas feitas pelas principais universidades norte-americanas, incluindo Harvard, mais da metade dos eleitores republicanos acredita que Trump venceu a corrida presidencial de 2020 ou não tem certeza de
quem venceu, negando veementemente a vitória do democrata. Muitos manifestantes desta quarta, comprando o discurso de fraude eleitoral, têm esperança em uma
surpresa de última hora que mantenha Trump no poder
depois de 20 de janeiro, data da posse do novo presidente.
Ataque de Trump ao vice
Por causa da confusão, o vice-presidente Mike Pence,
que presidia a sessão conjunta, precisou ser retirado do
Capitólio pelo serviço secreto e levado para um local seguro. Os dois aliados de Trump, Mike Pence e o líder da
maioria republicana no Senado, Mitch McConnell, se
negaram a reverter o resultado das eleições presidenciais. Ainda no Twitter, Trump atacou Pence por esse conduda e o chamou de “covarde”. “Mike Pence não teve a
coragem de fazer o que deveria ser feito para proteger
nosso país e nossa Constituição, dando aos estados a
chance de certiﬁcar um conjunto de fatos corrigidos,
não os fraudulentos ou imprecisos que eles tiveram que
certiﬁcar previamente. Os Estados Unidos exigem a verdade”, criticou. Parlamentares podem contestar o resul-

tado dos estados e levar a rejeição dos votos aos plenários — algo bastante improvável de ocorrer porque os democratas são majoritários na Câmara e porque a tentativa de reversão do resultado encontrou resistência até
entre senadores e deputados republicanos.

ram mortas na área em circunstâncias ainda desconhecidas. Em um discurso pronunciado em meio à violência, Biden exigiu que o presidente interviesse imediatamente na televisão nacional para acabar com o caos e
acalmar seus partidários. “Nossa democracia está sob
um ataque sem precedentes”, aﬁrmou o presidente eleiTentativa de golpe
to, em tom sério e triste. Pouco depois, Trump divulgou
O senador Adam Kinzinger, também do mesmo parti- um vídeo, pedindo a seus apoiadores que se retirassem,
do do presidente Trump, declarou, nas redes sociais, mas no qual novamente falou de fraude eleitoral. “Eu
que instigar os apoiadores a manifestar contra o resulta- amo vocês (…) entendo sua dor (…) tivemos uma eleido das eleições é uma “tentativa de golpe”.
ção que foi roubada de nós. Mas vocês têm que ir para
A polícia sacou armas na direção de partidários do casa agora”, disse ele. Em uma decisão inédita, redes sopresidente Donald Trump que tentavam invadir a Câ- ciais retiraram o vídeo do presidente, considerando que
mara de Representantes dos Estados Unidos, disse um poderia estimular a violência. Além disso, o Twitter blocongressista. Ao menos uma pessoa está ferida após os queou temporariamente a conta da Trump em suas pladisparos efetuados. A Guarda Nacional foi acionada pa- taformas (assim como o Facebook) e avisou que poderia
ra ajudar a conter as manifestações.
suspendê-la permanentemente, se não respeitasse as
regras.

Congresso oﬁcializa vitória de Biden

O Congresso dos Estados Unidos validou oﬁcialmente, ontem, a vitória de Joe Biden na eleição de 3 de novembro, e o presidente Donald Trump prometeu que
haverá uma “transição ordenada” em 20 de janeiro, depois que seus partidários provocaram horas de caos no
Capitólio, produzindo imagens inéditas que chocaram o
país e provocaram a condenação internacional.
Nas primeiras horas da manhã e depois que as objeções dos republicanos foram rejeitadas, o vice-presidente Mike Pence conﬁrmou a vitória do democrata,
com 306 grandes eleitores, contra 232 para o presidente
em ﬁm de mandato, diante das duas câmaras, reunidas
em sessão extraordinária. O que deveria ter sido uma
mera formalidade se transformou na quarta-feira em
uma “insurreição” que “beirou a sedição”, nas palavras
de Biden, quando uma multidão de partidários de
Trump invadiu o Capitólio, considerado o templo da democracia americana. As imagens que correram o mundo nas últimas horas são inacreditáveis: políticos entrincheirados e com máscaras de gás, manifestantes instalados nos gabinetes das autoridades americanas com
os pés sobre a mesa, e os nobres corredores do Capitólio
invadidos por agentes armados, como em um ﬁlme de
ação americano. Embora a calma tenha sido restabelecida depois de algumas horas, essas imagens ﬁcarão para sempre associadas ao ﬁm do mandato de Trump, que
há dois meses não reconhece sua derrota, atitude que
fez com que uma parte de seu próprio partido o abandonasse. Após a votação do Congresso, nesta quinta-feira e
após este dia desastroso para seu futuro político, Trump
admitiu que seu mandato está terminando e que haverá, em 20 de janeiro, uma “transição ordenada”. “Embora eu discorde totalmente do resultado dessas eleições, e
os fatos me apoiem, haverá uma transição ordenada em
20 de janeiro”, disse ele em um comunicado. “Isso representa o ﬁm de um dos melhores primeiros mandatos
presidenciais e é apenas o começo de nossa luta para
devolver aos Estados Unidos sua grandeza”, acrescentou, dando a entender que poderia brigar por um novo
mandato em 2024.
“Sem precedentes”
Trump, que fala de complô e denuncia fraudes desde
sua derrota, é apontado como o principal responsável
por essa invasão do Capitólio e pelo caos que reinou por
horas. Esses distúrbios levaram as autoridades locais a
decretarem um toque de recolher em Washington, D.C.
A polícia informou que uma mulher, uma defensora
apaixonada de Trump, foi baleada por policiais e morreu
no Capitólio, enquanto outras três pessoas também fo-

Internacionalmente, a surpresa, indignação e condenação foram unânimes. Alemanha, Espanha, Reino Unido ou França pediram o ﬁm dos atos que “atropelam a
democracia”, e o chefe da Organização do Tratado do
Atlântico Norte (Otan), Jens Stoltenberg, insistiu em que
o resultado das eleições deve ser “respeitado”.
Os detratores e inimigos declarados de Trump também reagiram. O presidente iraniano, Hassan Rohani,
considerou que o que aconteceu mostra como a democracia ocidental é “frágil e vulnerável”. O ex-presidente
George W. Bush também não hesitou em criticar seu
próprio Partido Republicano. “É assim que resultados
eleitorais são disputados em uma república de bananas,
não em nossa república democrática”, disse ele. Os expresidentes democratas Bill Clinton e Barack Obama
também lamentaram o ocorrido, mas não se mostraram
surpresos. A agitação no Congresso foi “incitada” por
Trump, “que continua a mentir sem fundamentos sobre
o resultado de uma eleição legítima”, criticou Obama.
“Não cederemos”
Historiadores disseram que esta foi a primeira vez
que o Capitólio foi invadido desde 1814, quando os britânicos o incendiaram durante a Guerra de 1812.
Após o fracasso de sua batalha nos tribunais, Trump
queria desaﬁar o Congresso e reunir dezenas de milhares de apoiadores em Washington, coincidindo com a
sessão em que a vitória de seu rival seria oﬁcialmente
validada.
“Não desistiremos nunca, não cederemos”, declarou
ele, pressionando seu vice-presidente Mike Pence a “fazer o que tem de fazer”.
Pence, obediente e silenciosamente leal a Trump por
quatro anos, disse não ter autoridade para intervir e foi
rápido em pedir o ﬁm da violência.
Por ocasião desta sessão, alguns parlamentares republicanos levantaram objeções aos resultados em vários
estados. Depois dos tumultos no Capitólio, alguns mudaram de opinião.
“Os eventos que ocorreram hoje me forçaram a reconsiderar. E não posso objetar de boa-fé à certiﬁcação”, disse a senadora Kelly Loefﬂer, que perdeu uma
das duas cadeiras republicanas da Geórgia em disputa,
na terça-feira (5), em eleições parciais para o Senado.
O líder da maioria no Senado, o republicano Mitch
McConnell, alinhado com Trump durante toda sua presidência, havia tentado evitar objeções. “Os eleitores, os
tribunais e os estados falaram. Se os invalidarmos, nossa
república será prejudicada para sempre”, disse McConnell, pouco antes dos distúrbios.

Nedilson Machado

E-mail: nedilsonmachado@gmail.com
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São Luís, sexta-feira, 8 de janeiro de 2021

Show de Prêmios

Matrículas IEMA

A Câmara de Dirigentes Lojistas de São
Luís e a Associação Comercial do Maranhão
realizam nesta sexta-feira, às 10h, o sorteio
“Natal Show de Prêmios 2020”, campanha de
incentivo às vendas de ﬁnal de ano, realizada
na Grande Ilha. O sorteio será transmitido
pelos canais do YouTube das duas entidades.
A promoção aconteceu no período de 1º a 30
de dezembro de 2020, em mais de 300 estabelecimentos.

As unidades do Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão
(IEMA) e demais escolas que oferecem ensino em tempo integral na rede de ensino do
estado estão com matrículas abertas até dia
13 de janeiro. O processo de matrícula foi
prorrogado pelo Governo do Estado, para
oportunizar a mais estudantes a inscrição na
educação em tempo integral. São mais de
6,5 mil vagas em 45 escolas.

Pra curtir
Hoje, 8 de janeiro, para quem não sabe, é o
Dia Nacional da Fotograﬁa, e o Curta!On –
Clube de Documentários, plataforma de
streaming da Claro
Net, celebra a data
com produções que
prometem agradar
aos apaixonados pela
arte de captar e produzir imagens.
Entre as mais de 450
produções disponíveis no catálogo do
Curta!On – Clube de
Documentários, estão
ﬁlmes e séries documentais que focam
na fotograﬁa das
mais diversas maneiras.

No registro, a diretora geral do
CEST, Maria de Nazareth Mendes e a
vice-diretora geral e assessora jurídica Dra. Maria da Conceição Lima
Melo Rolim, que anunciam a parceria
inédita com a Universidade Mackenzie(SP) para realização do MINTER
em Direito em São Luís. Trata-se de
uma oportunidade inédita, sem sair
de São Luís e contando com a excelência e tradição acadêmicas da Universidade Mackenzie associada à
qualidade da Faculdade Santa Terezinha / CEST; em um programa recomendado pela CAPES com conceito
5. A propósito: está aberto o processo
seletivo com apenas 25 vagas para o
renomado Mestrado Interinstitucional (MINTER) em Direito Político e
Econômico.

“Severina xique-xique” é a música mais
tocada do cantor e
compositor, Genival
Lacerda, que morreu
por complicações de
Covid-19, nesta quinta-feira, 7, segundo o
ECAD.

O presidente da CDL
São Luís, Fábio Ribeiro,
anuncia o grande sorteio nesta sexta-feira,
8, da campanha “Natal
Show de Prêmios”. O
sorteio terá o acompanhamento da auditora
da Rede, patrocinadora
da campanha, além de
representantes da CDL
e Associação Comercial e das empresas
apoiadoras. O público
poderá acompanhar a
transmissão ao vivo
pelo youtube/cdlsaoluis.

Genival Lacerda
sempre foi considerado um dos ícones do
forró e tinha uma
carreira com mais de
seis décadas.
O MPMA realizou, na
manhã desta quintafeira, 7, por meio da 2ª
Promotoria de Justiça
Especializada de Defesa da Saúde, uma
reunião com o novo
secretário municipal
da área, Joel Nunes
Júnior.
A reunião, que ocorreu na sede das Promotorias de Justiça
da Capital, foi coordenada pela promotora
de justiça Glória Mafra.

A Agência Nacional de
Energia Elétrica (ANEEL) determinou que a
bandeira tarifária para
o mês de janeiro será
amarela. O que trará
uma economia para os
consumidores. A gerente de Regulação da
Equatorial Maranhão,
Rafaela Moreira, alerta
que “mesmo diante
desta economia, é importante que o consumidor continue a utilizar a energia elétrica
de maneira eﬁciente e
sem desperdícios”.

Turismo e desaﬁos

Oﬁcina de marcenaria

Concorrência no ar

O ano de 2020 foi, sem dúvida, desaﬁador
também para o setor turístico por conta de problemas decorrentes da pandemia do coronavírus e para ajudar a amenizar os impactos no turismo.
Nesse sentido, o Governo do Estado, por meio
da Secretaria de Estado do Turismo (Setur), lançou cinco editais, através de quatro programas
de auxílio, no ﬁnal de março de 2020. Ao todo,
foram disponibilizados R$ 216 mil reais em diversas ações de fomento e renda para os trabalhadores do setor.

Trinta adolescentes do Centro Socioeducativo de Internação Semear, unidade da Fundação
da Criança e do Adolescente, órgão vinculado à
Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e
Participação Popular (Sedihpop), estão sendo
capacitados na Oﬁcina de Marcenaria. A unidade está localizada em Imperatriz e na quinta-feira, 7, às 14h30, houve uma exposição dos móveis
produzidos pelos adolescentes. A oﬁcina objetiva a aprendizagem e qualiﬁcação na área da
marcenaria, visando a fabricação, montagem e
reparos de móveis em madeira e seus derivados.

A diretoria colegiada da Agência Nacional de
Aviação Civil (Anac) autorizou o funcionamento
no Brasil da empresa americana Southern Air
Inc., que irá operar transporte aéreo internacional.
A empresa tem capital destacado de 10 mil
dólares. Dados da Agência Nacional de Aviação
Civil (Anac) revelaram que de abril até novembro do ano passado, desde o começo da pandemia, o número de passageiros circulando nos
aeroportos aumentou mais de 11 vezes, saindo
dos 838,4 mil para 9,83 milhões.

VIDA

oimparcial.com.br

Saulo Duailibe
E-mail: sauloduailibe@yahoo.com.br
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BATER O MARTELO

Dicas para adquirir
veículo em leilão
Um novo ano está começando e, apesar de todas as
diﬁculdades, muitos estão otimistas e já elaboraram suas promessas para 2021. Os objetivos são variados e, em
sua maioria, envolvem a compra de algum bem, como
veículos, por exemplo.
Como alternativa para alcançar esta meta de forma
rápida e vantajosa estão os leilões, que oferecem carros,
motos e utilitários com valores abaixo da avaliação de
mercado. Especialistas apontam, no entanto, que para
participar deste tipo de evento é necessário ter algumas
precauções.
Conﬁra algumas dicas fundamentais para o consumidor que está interessado neste modelo de compra.

Leia o edital

No edital são apontadas com antecedência todas as
informações essenciais do leilão, como: data, hora, local
(para eventos presenciais), lance inicial, modo de pagamento, condições do veículo, se há pendências, entre
outras informações sobre o bem. O documento é como
um contrato para o consumidor e em nenhum momento deve ser ignorado. Caso não seja lido com máxima
atenção, pode se tornar um problema após o arremate.

Pesquise

Antes de participar de qualquer leilão, consulte informações sobre quem está organizando o evento. Você
pode fazer isso pela internet, jornal ou órgãos públicos,
como a junta comercial, que possui todos os dados dos
leiloeiros. Agindo desta forma você garante que está
participando de algo autêntico e não de uma fraude.
Se ainda tiver dúvidas, após este processo, veriﬁque o
endereço informado pela empresa no site e nas redes
sociais. Muitos golpistas utilizam localizações falsas para enganar os consumidores, que só descobrem o crime
após realizarem o pagamento do suposto veículo adquirido.

Visite o pátio

Se você residir na mesma região da leiloeira ou puder
ir até lá, visite o pátio e conﬁra, pessoalmente, os lotes
de seu interesse. Além de garantir que o item existe, de
fato, você poderá realizar uma inspeção visual, que diz
muito sobre o estado de conservação do veículo.
Neste momento, em que as medidas preventivas estão sendo tomadas para garantir a saúde de todos, as
empresas também estão disponibilizando vídeos e fotos
de cada item na internet, ajudando no processo.
Não esqueça de averiguar também as possíveis manutenções que serão necessárias no carro, moto ou utilitário. Além disso, veja qual o valor do veículo em tabelas
de usados e concessionárias, para ter certeza que está
realizando um bom negócio.

INFLAÇÃO

Preço de combustíveis
assusta consumidor
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
PATRÍCIA CUNHA

C

omeço de ano e os condutores de veículos tem que se
deparar com uma triste realidade. O preço da gasolina comum na capital, dentre os 49 postos
listados pela Agencia Nacional do Petróleo (ANP), no período de 27 de dezembro de 2020 a 02 de janeiro de
2021 está custando em média R$4,52.
O preço mínimo é de 4,40 e o máximo
4,69. “Acho que nunca estivemos em
uma situação dessa que com 5 reais a
gente só bota pouco mais de um 1 litro
de gasolina. País nunca esteve tão
caótico”, disse o motorista de aplicativo Gerson Costa.
Para o balconista Pedro Luís Sousa,
a situação não melhora. Estamos só
aumentando o preço das coisas, salá- O PREÇO MÍNIMO PRATICADO NA GRANDE ILHA DE SÃO LUÍS É DE R$ 4,40 NAS BOMBAS
rio aumenta uma besteirinha, que
não dá para compensar nada”, lamen- mento da empresa de soluções de acumulou uma queda de 4,1%, seguntou.
gestão de frotas ValeCar, o valor médio do a estatal.
O posto Pinto da Costa, na Avenida do combustível nas bombas –que haDe acordo com a Petrobras, o valor
São Sebastiao, no Cruzeiro do Anil, via caído nos primeiros cinco meses pago pelo consumidor ﬁnal não está
aparece como o que esta vendendo a do ano– acumulou alta de 17,55% em sob gestão da empresa e é composto
gasolina mais barata, a 4,400, Em se- relação a maio.
por 4 fatores: 1) Preços do produtor ou
guida, o posto Alesat, no Parque AuroA demanda por combustíveis em importador de gasolina “A” 2) Carga
ra, vendendo a gasolina comum a 2020 foi fortemente afetada por medi- tributária 3) Custo do etanol obrigató4,43.
das de isolamento social anunciadas rio 4) Margens da distribuição e reNa outra ponta, os postos J R Equi- por governos estaduais e prefeituras a venda. “Nossa parcela é a primeira, repamentos, no Santo Antônio, e o Auto partir de março como forma de com- ferente ao preço do combustível em
Posto Diplomata, no Parque Shalom, bate ao novo coronavírus, o que con- nossas reﬁnarias. A carga tributária
ambos da bandeira Petrobras, estão tribuiu para uma queda dos preços.
responde por parte relevante do preço
comercializando o produto a R$4,59 e
Ao longo do último mês, a Petro- ﬁnal. Os demais agentes da cadeia de
R$4,69, respectivamente.
bras (PETR3; PETR4) elevou o preço comercialização, como importadores,
O preço médio da gasolina comum da gasolina nas reﬁnarias em duas distribuidores, revendedores e produvendida em postos no Brasil subiu ocasiões. Ao longo de todo ano de tores de biocombustíveis, também in1,83% em dezembro na comparação 2020, no entanto, o preço de venda do ﬂuenciam na formação do preço ﬁcom o mês anterior. Segundo levanta- combustível às distribuidoras ainda nal”.

O gás de cozinha está 6% mais caro

Assista ao leilão

Por conta da pandemia, a maior parte dos leilões presenciais estão suspensos, no entanto, as casas leiloeiras
têm transmitido todos os eventos ao vivo pela internet.
Este tipo de prática é muito importante para que não
haja dúvidas de que se trata de algo legítimo.
É importante ressaltar que, para participar de um leilão virtual, existem as seguintes etapas: cadastro no site
da leiloeira, habilitação para acesso (que garante a sua
segurança), oferta de lances e, por ﬁm, o arremate (compra). Seguem alguns termos que são importantes para
quem está iniciando nos leilões:
Lance manual: é a oferta realizada manualmente pelo consumidor.
Lance automático: é programado, feito de forma automática na plataforma online. Ele cobre o lance atual
com o incremento mínimo até chegar ao limite estabelecido pelo participante.
Incremento mínimo: é o valor de acréscimo do lance,
deﬁnido previamente pela leiloeira.

Estratégia é fundamental

Após escolher o lote, é importante veriﬁcar o seu valor
real no mercado. Com isto, você conseguirá avaliar melhor o item que está interessado e se está realizando
uma boa compra. Não esqueça de observar as condições do item, as possíveis manutenções que serão necessárias e os custos com as taxas e documentações. Por
ﬁm, estabeleça uma quantia que deseja oferecer no leilão e tenha em mente que, quanto mais pessoas envolvidas em uma disputa de preços, maior será o valor ﬁnal
do produto.

Veriﬁque a conta antes de pagar

Quando participar de um leilão, ﬁque atento aos métodos de pagamento. Quando for realizar o depósito referente ao item adquirido, por exemplo, certiﬁque-se
que a conta esteja em nome do leiloeiro oﬁcial ou do comitente. Não faça, em hipótese alguma, pagamentos em
contas de empresas. Muitos golpes acontecem dessa
forma. Vale lembrar também que, em um leilão oﬁcial,
não é possível desistir da compra de um veículo após arrematá-lo. Portanto, pense bem antes de realizar a sua
oferta.

De acordo com a Petrobras, desde
novembro de 2019 ela igualou os preços de GLP para os segmentos residencial e industrial/comercial, e que
o produto é vendido pela Petrobras às
distribuidoras a granel. Com o reajuste, o valor praticado pela Petrobras irá
a R$ 35,98 por 13kg. Em na capital maranhense, de acordo com a Agência
Nacional do Petróleo, Gás Natural e
Biocombustíveis (ANP), o preço médio do gás de cozinha é vendido a
R$74,99, com o percentual de aumento, a projeção é que ﬁque em torno de
R$79.
De acordo com a empresa, as distribuidoras são as responsáveis pelo envase em diferentes tipos de botijão e,
junto com as revendas, são responsá-

veis pelos preços ao consumidor ﬁnal.
Depois do aumento na reﬁnaria, há
o aumento na distribuidora que varia
de 0,5% a 1,4% dependendo do local.
Segundo o Sindicato Nacional das
Empresas Distribuidoras de Gás Liquefeito de Petróleo (Sindigás), a deﬁnição dos preços é livre. De acordo
com a Petrobras, o preço do botijão na
reﬁnaria corresponde a 37% do custo
para o consumidor ﬁnal. A composição dos preços para o GLP (Gás Liquefeito de Petróleo) inclui os impostos:
ICMS (Imposto sobre Circulação de
Mercadorias e Serviços), PIS, Pasep e
Conﬁns, além das participações da
distribuição e da revenda, correspondendo a 44% do valor cobrado, de
acordo com a Petrobras.

10

VIDA

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

oimparcial.com.br

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

GRAJAÚ

ANO LETIVO DE 2021

IFMA abre inscrições
para 5.995 vagas

Filho é preso por dar
cadeiradas no pai

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

O

Instituto Federal do Maranhão (IFMA) publicou edital do processo seletivo público uniﬁcado de acesso
aos cursos oferecidos pelos campi da
instituição no ano letivo de 2021. Serão oferecidas 5.995 vagas nos cursos
presenciais da educação proﬁssional
técnica de nível médio, nas formas integrada, concomitante e subsequente
ao Ensino Médio.
Neste ano, 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. Além
disso, em cada curso, dois e meio por
cento (2,5%) das vagas se destinem a
candidatos com deﬁciência que se
enquadrem nas condições estabelecidas pelo Decreto Nº 5.296/2004.

Inscrições

De acordo com o edital, o período
de inscrição inicia às 9h do dia 18 de
janeiro (segunda-feira) e segue até 5
de fevereiro (sexta-feira). O procedimento será realizado pela internet, no
Portal do IFMA.
O IFMA também disponibilizará
terminais de computadores com
acesso à rede nos seus campi e campi
avançados (os endereços são indicados no Anexo I do Edital), nos dias de
inscrição, no horário de 8h a 12h e de
14h a 17h, com o apoio de um servidor
designado pelo campus.
As unidades terão espaços reservados às inscrições, seguindo todos os
protocolos sanitários de combate à
Covid-19. Os candidatos, para fazer
uso desse local, deverão seguir impre-

A PRÓPRIA VÍTIMA FOI À DELEGACIA DENUNCIAR O FILHO

O SORTEIO DAS VAGAS ACONTECE NO DIA 24 DE FEVEREIRO COM TRANSMISSÃO AO VIVO
De acordo com Instituto, a realização do sorteio eletrônico público poderá contar com a presença, previamente deﬁnida, de representantes de
instâncias externas ao IFMA, convidaSorteio
O sorteio eletrônico público das va- dos a acompanhar presencialmente o
gas ocorrerá dia 24 de fevereiro de processo. Na ocasião, serão obedeci2021 na sede da Reitoria do IFMA (lo- dos o protocolo sanitário de combate
calizada na Avenida Colares Moreira, à Covid -19 e de normas do Comitê de
nº 477, bairro Renascença, em São Crise do IFMA.
Luís), com transmissão ao vivo pelo
canal TV IFMA no YouTube.
Matrículas
Os candidatos classiﬁcados para os
Atenção! No dia do sorteio eletrônico, estarão disponíveis no Portal do cursos da educação proﬁssional técIFMA as listas com o nome e tipo de nica de nível médio efetuarão matrívaga dos candidatos que tiveram a culas de forma online no Portal do IFinscrição conﬁrmada, que serão orde- MA, ou nos setores de Registro Escolar
nados em uma lista de convocação dos campi e campi avançados, no pepara a matrícula, dentro do número ríodo de 1º a 12 de março de 2021 (dias
úteis).
de vagas estabelecidas no Edital.
terivelmente as recomendações desse
protocolo, assim como, fazer o uso
obrigatório da máscara.

ENERGIA

Na cidade de Grajaú, a Polícia Civil prendeu um homem por agredir o próprio pai. A ação contou com o
apoio da Guarda Municipal.
A prisão do suspeito foi em ﬂagrante, que causou
uma lesão corporal grave no pai, um idoso de 73 anos.
Segundo o delegado de Grajaú, Alexandre Portela, o
ﬁlho deu várias cadeiradas no o pai.
Após a agressão, o idoso procurou a polícia para fazer
a denúncia. “Ele veio, nos relatou e logo em seguida a
gente conseguiu prender o indivíduo que, inclusive, estava embriagado. A vítima contou que sempre sofre
ameaças e agressões quando ele chega embriagado. No
depoimento do ﬁlho, o agressor, ele disse que nem lembrava que tinha feito nada, que estava com 20 dias que
bebia seguidamente e não lembrava de nada”, explicou
o delegado.

A vítima contou que sempre sofre
ameaças e agressões quando ele
chega embriagado
O suspeito foi encaminhado para a Unidade Prisional
de Grajaú, ﬁcando a disposição da justiça.

EXAME NACIONAL

Entenda como a conta vai ficar barata Datas do Enem devem ser mantidas
A Agência Nacional de Energia Elétrica
(ANEEL) determinou que a bandeira tarifária para o mês de janeiro será amarela. Isso
reﬂetirá em uma economia para os consumidores, já que no último mês estava em
vigor a bandeira vermelha.
De acordo com a ANEEL, a mudança de
bandeira aconteceu devido a melhora nas
condições de geração de energia elétrica
no país.
O sistema de bandeira tarifária sinaliza o
custo da energia gerada, favorecendo o uso
consciente de anergia elétrica. No caso da
tarifa amarela, o custo adicional na conta
de luz de R$1,343 a cada 100 kWh consumidos.
Em decorrência da pandemia da covid19 as bandeiras tarifárias foram suspensas,
mas devido a queda no nível de armazenamento nos reservatórios das hidrelétricas e
a retomada do consumo de energia a diretoria da ANEEL reativou a sistemática de
acionamento das Bandeiras Tarifárias.
A Gerente de Regulação da Equatorial
Maranhão Rafaela Moreira alerta que
“mesmo diante desta economia, é importante que o consumidor continue a utilizar
a energia elétrica de maneira eﬁciente e
sem desperdícios”, destacou Rafaela
Entenda como funciona o sistema de
bandeiras tarifárias
Vale lembrar que as bandeiras tarifárias
mudam todo mês e a divulgação dessa alteração obedece a um calendário.
Esse mecanismo foi implantado desde
2015, com o objetivo de sinalizar ao consumidor o custo real da energia gerada mensalmente e desestimular o desperdício.
A bandeira tarifária é deﬁnida pelas cores vermelha, verde e amarela. Essas cores
indicam se haverá ou não acréscimo no valor da conta de luz, devido ao uso das termelétricas.
Vários fatores podem inﬂuenciar nisso,
tais como: estiagem de chuvas, o nível dos
reservatórios das hidrelétricas e queda na
produção de energia. Essas condições elevam o custo e para compensar, é instituído
o acréscimo de valor.
Todos os estados possuem o sistema de

bandeiras, menos a Roraima, que não faz
parte do SIN (Sistema Interligado Nacional).
• Bandeira verde: sem custo;
• Bandeira amarela: R$ 1 a cada 100 quilowatts-hora;
• Bandeira vermelha: Patamar 1 – R$ 3 a
cada 100 quilowatts-hora / patamar 2 – R$
5 a cada 100 quilowatt/hora.

Neste ano, em 2021, as bandeiras de cada mês serão divulgadas de acordo com
um calendário da ANEEL. Conﬁra:
• Fevereiro – 21/01/2021
• Março – 26/02/2021
• Abril – 26/03/2021
• Maio – 30/04/2021
• Junho – 28/05/2021
• Julho – 25/06/2021
• Agosto – 30/07/2021
• Setembro – 27/08/2021
• Outubro – 24/09/2021
• Novembro 29/010/2021
• Dezembro 26/11/2021
• Janeiro – 30/12/2021

O presidente do Instituto Nacional de
Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio
Teixeira (Inep), Alexandre Lopes, disse
que o cronograma do Exame Nacional do
Ensino Médio (Enem) deve ser mantido e
que as provas não serão adiadas por causa
da pandemia do novo coronavírus. “Nós
nos preparamos para fazer uma prova em
ambiente de pandemia”, aﬁrmou Lopes.
“Temos a segurança que a prova deve ser
feita e que as condições de aplicação são
adequadas, são as que precisam ser tomadas”. Lopes explicou que foram adotadas
as medidas necessárias para a aplicação
das provas.

Ele destacou o papel do Enem para o
acesso de estudantes ao ensino superior e
a estrutura de organização do Inep, que
considera capaz de oferecer um ambiente
seguro de aplicação do teste. “Há universidades que estão usando exclusivamente
a nota do Enem como meio de acesso ao
ensino superior, e isso é importante porque, em vez de o aluno sair de casa para

fazer várias provas, ele sai para fazer o
Enem. Dada a nossa capacidade de organização e o tamanho do Enem – são 5,8
milhões de pessoas inscritas este ano –,
temos condições de oferecer um ambiente seguro de prova que, eventualmente,
uma faculdade menor não conseguiria”,
enfatizou.
Nesse cenário, nas redes sociais, ganhou força o movimento #AdiaEnem,
compartilhado por professores, estudantes, parlamentares e outros apoiadores.
“#AdiaEnem é defender a vida das pessoas. O Brasil está se aproximando das 200
mil mortes pelo novo coronavírus. Não se
pode brincar com a vida dos estudantes e
de seus familiares”, diz, em publicação no
Twitter, a União Brasileira dos Estudantes
Secundaristas (Ubes).
O exame, que estava inicialmente
agendado para outubro e novembro do
ano passado, foi adiado após uma série de
protestos virtuais.
O Inep anunciou, então, diversas medidas para evitar a contaminação pelo novo
coronavírus, aumentando a quantidade
de locais de prova e reduzindo o número
de estudantes por sala, para garantir o distanciamento entre os participantes. Durante todo o tempo de realização da prova, os candidatos estarão obrigados a usar
máscaras de proteção da forma correta,
tapando o nariz e a boca, sob pena de serem eliminados do exame. Além disso, o
álcool em gel estará disponível em todos
os locais de aplicação.
Além disso, quem for diagnosticado
com covid-19, ou apresentar sintomas
desta ou de outras doenças infectocontagiosas até a data do exame, não deverá
comparecer ao local de prova e sim entrar
em contato com o Inep pela Página do
Participante, ou pelo telefone 0800616161, e terá direito a fazer a prova na data de reaplicação do Enem, nos dias 23 e
24 de fevereiro.
O Enem 2020 será aplicado na versão
impressa nos dias 17 e 24 de janeiro e, na
versão digital, nos dias 31 de janeiro e 7 de
fevereiro.
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SEGUNDINHA

SÉRIE B

Sampaio x Cruzeiro
para mudar o rumo

Tribunal pode tirar
título do Timon

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
NERES PINTO

O

Sampaio Corrêa entra em
campo, hoje, às 21h30, contra o Cruzeiro-MG, no Castelão, pressionado pelo dever de mudar a escrita dos últimos seis
jogos sem saber o que é uma vitória na
Série B do Campeonato Brasileiro. A
equipe tricolor maranhense realiza a
quarta pior campanha do returno. Em
13 rodadas somou apenas 14 pontos
em quatro vitórias, dois empates e sete derrotas. Não vence há seis jogos.
Ocupando a oitava posição, com 45
pontos, o Sampaio pode chegar no
máximo a 63, desde que tenha uma
reação 100% positiva e vença todos os
jogos restantes, mas terá de ﬁcar torcendo por sucessivos tropeços dos
adversários que estão na luta pela
quarta vaga.
O representante de Minas Gerais
não vence há quatro partidas. Tem a
sétima melhor campanha neste segundo turno. São três empates e uma
derrota que deixaram a equipe estrelada praticamente fora das possibilidades de retornar à divisão de elite no
ano que vem. Ocupa a 13ª posição.

Alterações

O Tricolor pode ter novas mudanças que, no entanto, só serão conhecidas momentos do espetáculo. Já está
decidido que o lateral-esquerdo Marlon não terá condições de jogo, pois
voltou a sentir a lesão que o afastou
dos gramados. João Victor será mantido. Uma alteração praticamente deﬁnida ocorrerá no meio de campo com
André Luís voltando a ser o titular ao
lado de Vinícius Kiss. No entanto,
Eloir está de sobreaviso. Uma mudan-

COMISSÃO DISCIPLINAR DO TJD-MA SE REUNIRÁ PARA JULGAR.
DANIEL AMORIM

SAMPAIO E CRUZEIRO SE ENFRENTARAM NO PRIMEIRO TURNO E A BOLÍVIA VENCEU.
ça certa será no ataque, onde Pimentinha cumpre suspensão e Diego Tavares reaparece. A provável equipe: Gustavo, Joazi, Joécio, Daniel Felipe e João
Victor; Léo Costa, Vinicius Kiss (ou
Eloir) e Marcinho; Diego Tavares,
Caio Dantas e Roney.
O Cruzeiro não terá o zagueiro Manoel, que cumpre suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Em tratamento
de lesão, Léo também desfalcará o setor defensivo cruzeirense. Cacá estará
de volta à ao lado de Ramon.
O técnico Luiz Felipe Scolari tem
algumas dúvidas, mas a tendência é
manter o meio de campo com Giovanni, Adriano e Filipe Machado, enquanto Airton ganha a vaga de Arthur
Caíke. O Cruzeiro vem de um empate
(0 a 0) com o Cuiabá, no Mineirão, na
rodada anterior. A formação que poderá começar jogando é esta: Fábio;
Raúl Cáceres, Ramon, Cacá e Matheus

Pereira; Adriano, Filipe Machado e Giovanni; Airton ( ou Arthur Caíke), William Pottker e Rafael Sobis.

Campanhas

Sampaio Corrêa – 45 pontos, 13 vitórias, 6 empates, 13 derrotas, 42 gols
marcados, 33 sofridos, 9 gols de saldo
positivo, 8º lugar.
Cruzeiro – 41 pontos, 12 vitórias,
11 empates, 9 derrotas, 36 gols marcados, 29 sofridos, saldo positivo de 7
gols, 13º lugar.
O retrospecto mostra que Sampaio
e Cruzeiro já se enfrentaram três vezes. Cada equipe venceu uma vez e
houve um empate. Num amistoso em
1971, em São Luís, a Raposa venceu
por 2 a 0. No Brasileiro de 1981 (25/01)
o placar apontou 1 a 1, no Mineirão.
No primeiro turno deste ano (8/10), o
Sampaio derrotou o adversário em
Belo Horizonte por 2 a 1.

SÃO PAULO

Tchê Tchê pede desculpa por expulsão

Dentro de campo, a Série B do Estadual já chegou ao
ﬁm com o título do Timon. No entanto, a competição
continuará nos tribunais. A comissão disciplinar do Tribunal de Justiça Desportiva do Maranhão (TJD-MA)
agendou o julgamento de uma notícia de infração apresentada pelo Bacabal contra o Timon nesta sexta-feira
(08), a partir das 16h.
O BEC alega que o zagueiro Silas atuou de forma irregular na partida diante do Babaçu, válida pela 7ª rodada
da fase de classiﬁcação.
O Timon foi citado no artigo 214 do Código Brasileiro
de Justiça Desportiva (CBJD), que fala sobre “incluir na
equipe, ou fazer constar da súmula ou documento equivalente, atleta em situação irregular para participar de
partida, prova ou equivalente”.
A pena prevista é a perda do número máximo de pontos atribuídos a uma vitória no regulamento da competição, independentemente do resultado da partida, prova ou equivalente, e multa de R$ 100 a R$ 100 mil.
Em campo, as duas equipes classiﬁcadas para disputar a Série A foram Iape e Timon, mas se o clube timonense perder os pontos também pode ﬁcar sem o título.
Por conta da denúncia existente, a Federação Maranhense de Futebol (FMF) aguarda a decisão do TJD/MA
para decidir quais os novos ocupantes da divisão de elite
(Série A) em 2021.

FLAMENGO

Ceni conversa com
cúpula do futebol

CENI E SUA COMISSÃO TIVERAM UMA CONVERSA MAIS LONGA

COM A EXPULSÃO DIANTE O BRAGANTINO, TCHÊ TCHÊ NÃO FICARÁ À DISPOSIÇÃO DE FERNANDO DINIZ NA PRÓXIMA RODADA
O meia Tchê Tchê usou uma rede
social para pedir desculpas à torcida
do São Paulo por ter sido expulso na
goleada sofrida para o Bragantino, por
4 a 2, na última quarta-feira, em jogo
do Campeonato Brasileiro.
Na mensagem, porém, o jogador
ignorou a discussão com o técnico
Fernando Diniz, que o chamou de “ingrato” e “mascaradinho” no primeiro
tempo da partida. Em coletiva, o treinador falou pouco sobre o episódio e
disse que ele seria resolvido “internamente”.
Tchê Tchê foi expulso no segundo
tempo ao acertar uma cotovelada em
Cuello.
O cartão vermelho foi dado após revisão do lance pelo VAR.

Foi só a segunda expulsão de um
atleta do São Paulo na temporada. A
primeira foi no jogo passado, contra o
Grêmio, pela Copa do Brasil, quando
Tréllez tomou cartão vermelho por reclamar com o árbitro após a eliminação.
“Infelizmente, ontem não foi um
dia bom para nossa equipe. Perdemos
uma partida importante, mas seguiremos lutando e dando a vida pra buscar esse título brasileiro. Queria pedir
desculpas aqui aos torcedores, algo
que já ﬁz com meus companheiros,
pela expulsão. Me deixou muito triste
por não poder mais ajudar em campo,
mas serve de reﬂexão e amadurecimento. No meu histórico de quase dez
anos de carreira, só tenho duas expul-

sões e isso mostra que não é uma atitude que faz parte de mim. Fico feliz
pelo gol, que me motiva a seguir evoluindo, em busca de absorver as coisas boas e ir atrás dos nossos objetivos. Vamos à luta!”.

Queria pedir desculpas
aqui aos torcedores, algo
que já fiz com meus
companheiros, pela
expulsão

A frustração tomou conta do Flamengo após a derrota
por 2 a 1 no clássico com o Fluminense, quarta-feira, no
Maracanã. Resultado ruim, gol sofrido aos 47 do segundo tempo e chance perdida de diminuir a diferença para
o líder São Paulo. Esse mix de ingredientes deixou o clima ainda mais pesado.
Depois da partida, havia revolta com o sentimento de
que o jogo estava controlado e foi desperdiçado com erros bobos. O tom das cobranças subiu, mas a paciência
da torcida com Rogério Ceni é bem menor do que internamente. A margem de erro no Brasileiro, que já era pequena, diminuiu ainda mais.
Depois do jogo, ainda no estádio, Ceni e sua comissão
tiveram uma conversa mais longa com o vice de futebol
Marcos Braz e com o diretor Bruno Spindel – a reunião
pós-jogo é algo de praxe. A ideia é tentar unir forças e encontrar soluções. Sofrendo gols dessa maneira, ﬁca difícil. Mas não podemos desanimar nem nos abater. Faltam 11 rodadas, infelizmente tivemos essa derrota. É
continuar trabalhando, fazer a vitória acontecer. Não
podemos parar” aﬁrmou o treinador.
O jogo contra o Ceará, domingo, no Maracanã, ganhou uma carga dramática extra para Rogério Ceni administrar junto com time.
O Fla-Flu mexeu com o ânimo também dos dirigentes
dos clubes. Sem torcida na arquibancada, coube a eles o
papel de cobrar e tentar incentivar. Os rubro-negros reclamaram muito das decisões do árbitro e do que consideraram ser cera do Fluminense. O embate ﬁcou mais
direto entre os dirigentes. O presidente Mario Bittencourt era um dos mais exaltados. O principal alvo da ira
dos tricolores era Cacau Cotta, diretor de relações externas do Fla. Foram muitos xingamentos, que, a partir do
segundo gol do Flu, se transformaram em provocações.
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CANTOR

NETFLIX

PiecesofWomanestreia
comaresdeOscar

Genival Lacerda
morre aos 89 anos

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

A

produção contemporânea de
cinema tem se esmerado em
planos-sequência, que fazem
com que o espectador assista
com um olhar quase voyeurístico a
uma ação incessante. O exemplo mais
recente é 1917 (2019), o épico de guerra de duas horas ﬁlmadas como se
fossem em um único plano, com
grandes cenas panorâmicas.
Pieces of a woman, primeiro longametragem em inglês do cineasta húngaro Kornél Mundruczó, que estreia
nesta quinta (7/1), na Netﬂix, também
é aberto com um plano-sequência.
Mas, aqui, o viés é íntimo, já que se
trata de um único ambiente, a residência de um casal.
Sala, banheiro e quarto, apenas,
durante 24 minutos, sem cortes e difíceis de assistir. Mas, ao mesmo tempo, não conseguimos tirar os olhos do
que se passa com as três personagens.
Participamos, com silenciosa aﬂição,
do suplício de Martha (Vanessa
Kirby), que decidiu ter sua primeira ﬁlha em casa, ao lado do marido, Sean
(Shia LaBeouf), e da doula Eva (Molly
Parker).
E assim seguimos os passos das
contrações com intervalos cada vez
menores, da bolsa arrebentada, da
descoberta de que a doula escolhida
não poderia participar, por isso outra
seria enviada, dos batimentos do coração do bebê, da dor excruciante de
Martha, sozinha na banheira, do parto difícil, e da alegria logo tornada tragédia.
É a morte do bebê que vai desencadear a história desse longa sobre a dor
e o luto de um casal, o que não demo-

PIECES OF A WOMAN TEVE PREMIÈRE EM SETEMBRO PASSADO.
relatou que LaBeouf tentou estrangulá-la enquanto ela dormia e que
“conscientemente” passou uma doMelhor atriz
Com Martin Scorsese como produ- ença sexualmente transmissível a ela.
Ao The New York Times, o ator ametor-executivo, Pieces of a woman teve
première em setembro passado, no ricano aﬁrmou: “Tenho sido abusivo
Festival de Cinema de Veneza, que comigo mesmo e com todos ao meu
deu a Vanessa Kirby o prêmio de me- redor há anos. Tenho um histórico de
lhor atriz. A intérprete britânica de 32 ferir as pessoas mais próximas de
anos, até então conhecida do grande mim. Tenho vergonha dessa história e
público como a princesa Margaret na sinto muito por aqueles que magoei.
primeira fase da série The crown, é Não há mais nada que eu possa dizer.”
A campanha de lançamento de Pieuma das apostas para o Oscar 2021.
A campanha da Netﬂix para a tem- ces of a woman tenta minimizar a parporada de premiações do cinema so- ticipação de LaBeouf, coprotagonista
freu um baque recente. Em 11 de de- da história. O ator não está particizembro último, a cantora britânica pando das entrevistas de divulgação
FKA Twigs, que namorou Shia LaBe- do ﬁlme e sua imagem não foi incluíouf entre 2018 e 2019, entrou com um da no cartaz promocional, que focou
processo contra o ator em Los Angeles apenas em Vanessa Kirby, na reprodupor agressão e assédio sexual. Twigs ção de uma cena entre ambos.
ra a esfacelar uma família.

LANÇAMENTO

Joss Stone lança single inédito após três anos

O cantor Genival Lacerda, um ícone da música nordestina e brasileira, faleceu nesta quinta-feira (7), após
complicações causadas pela covid-19. Aos 89 anos, ele
deu entrada no Hospital Unimed I, no Recife, no começo de dezembro de 2020, precisando de oxigênio. No dia
4 de janeiro, Genival Lacerda apresentou uma piora no
quadro de saúde. Na última quarta-feira (6), a família
começou uma campanha de doação de sangue para o
cantor. Em 2019, o paraibano já havia sido internado no
Hospital de Ávila, na Zona Norte do Recife, após sofrer
um Acidente Vascular Cerebral Isquêmico (AVC).
Genival Lacerda Cavalcante nasceu em 5 de abril de
1931. Iniciou sua carreira aos 18 anos de idade. Como
muita gente de sua época, ainda na era de ouro do rádio,
começou num programa de calouros de Campina Grande, sua terra natal. Com ajuda de amigos que colecionou
e diretores da Rádio Borborema, conseguiu compor o
casting oﬁcial dessa emissora a partir de 1953.
Ele veio morar no Recife quando participou do aniversário Rádio Tamandaré, em 1955. A sua apresentação
impressionou tanto que o fez ser contratado pela emissora, que era do mesmo grupo do Diario de Pernambuco tinha uma programação voltada para entretenimento. Foi quando qanhou o título de “dono do rojão.” Foi
através da inﬂuência da capital pernambucana que ele
expandiu sua popularidade por toda a região Nordeste.
“É um cantor que não ﬁca parado junto ao microfone,
quando está cantando. Tem jogo de corpo, gesticulação
e muita malícia, o que agrada inteiramente aos que assistem”. Essa foi a descrição que o Diario de Pernambuco, em 24 de abril de 1955, usou para explicar quem era
um paraibano chamado Genival Lacerda pela primeira
vez. Características que seguiram com músico até o ﬁnal
da vida, mesmo quando idoso, na casa dos 80.
Somavam-se as roupas coloridas, chapeuzinho e a
mão na barriga enquanto cantava e dançava, mania que
incorporou ainda na Paraíba. A irreverência e o talento
ﬁcam na memória do público. Para a música, o “Rei da
Munganga” deixou um legado para o forró, baião, xote e
rojão. Lacerda lançou cerca 30 discos lançados, colecionou parcerias com nomes de expressão na cultura nordestina, como Dominguinhos e Marinês.
Em 1956, gravou o seu primeiro compacto, Coco de
56, através da Fábrica Mocambo. Na década de 1960, seguindo os passos de tantos nordestinos, foi morar no
Rio de Janeiro, onde ganhou menção honra num concurso de música popular do Correio da Manhã e e passou a cantar na Rádio Mauá. Gravou LPs nas gravadoras
Caravelle, Continental, Polydor, entre outras. Sua popularidade só cresceu com passagens por estúdios de TV,
rádio e salões de concertos. O título de “dono do rojão”
evoluiu para “Senador do rojão”. Todo ano ele juntava
músicos e partia para uma jornada de shows em todo o
Nordeste, tendo Pernambuco como “quartel-general”.
O sucesso nacional foi consagrado mais tarde, em
1975, com Severina Xique-Xique, uma faixa do disco
Aqui tem catimberê que fez Lacerda vender mais de 160
mil discos. O sucesso ﬁcou marcado por forró malicioso,
de duplo sentido, e porque não safado – uma característica que não é restrita à “nova geração” do forró eletrônico/estilizado. Nessa época ﬁcou conhecido como o Rei
da Muganga.

EM “WALK WITH ME”, JOSS STONE CANTA A UNIÃO E FAZ REFERÊNCIA À MORTE DE GEORGE FLOYD.
Após três anos sem divulgar canções inéditas, a cantora inglesa Joss
Stone está de volta. No ﬁnal de 2020, a
artista lançou o single Walk with me,
um material que nasceu como uma
“canção de casamento”, como ela deﬁne, e depois se transformou numa
mensagem de superação para o momento difícil vivido no mundo em
2020, com a pandemia de covid-19 e
as tensões raciais. A faixa é só o começo. Durante o isolamento social a artista trabalhou em novas canções para um disco ainda sem previsão de
lançamento. “Sim, foi um momento
de trabalho e um disco novo vem aí”,
aﬁrma em entrevista, sobre o sucesso
de Water for your soul (2015), sétimo
álbum de estúdio.
Lançada em 11 de dezembro, a música, além de marcar o retorno de Joss,
demonstra como a artista está conectada com os assuntos da atualidade.
Escrita por Jocelyn Stoker e Jonathan
Shorten, a canção inicialmente falaria
sobre o amor de um casal, mas quando a composição chegou para Joss, ela
pensou que deveria adaptá-la ao mo-

mento, assim canta sobre a união de
todos, convidando que a sociedade
“caminhe junta”: “Caminhe comigo/
O tempo que eu amo está próximo/
Vamos nos unir, unidos, permaneceremos/ Lado a lado, passo a passo/
Caminhe comigo”.
A música ainda faz referência ao assassinato de George Floyd, homem
negro morto por asﬁxia por policiais
nos Estados Unidos. A gravação da
morte em que o homem clama pela
vida, ao dizer que não consegue respirar, desencadeou uma série de protestos antirracistas no país e no mundo.
O fato também mexeu com Joss Stone,
que traz a situação para a faixa:
“Quando meus irmãos e irmãs não
conseguem respirar/ Que ﬁque claro
que não vamos recuar, não vamos recuar”. Ela conta que ﬁcou chocada
com a situação, principalmente porque começou a perceber as tensões
raciais apenas quando deixou a Inglaterra e foi conhecer os EUA no início
da carreira. “Aqui, na Inglaterra, nós
não temos essa divisão (exacerbada)
entre brancos e negros. Isso é uma

questão forte nos Estados Unidos e
sempre foi. Nessa música eu quis
mostrar que somos todos iguais e só
juntos podemos seguir em frente”, revela.
Violência
Joss Stone se mostra bastante preocupada com o preconceito e mais ainda com a violência policial. Ela diz
não conseguir imaginar o que é ter
medo da polícia, algo que se tornou
parte da rotina dos negros americanos, mas também em outros países,
como no Brasil, em referência aos casos das mortes de crianças negras pelas mãos da polícia no Rio de Janeiro.
Bastante aberta para falar sobre as
questões sociopolíticas do mundo, a
inglesa justiﬁca que não há como ﬁcar
calada. Sobre o lado mais musical da
faixa, ela explica que Walk with me
traz as características do trabalho feito desde Super duper love, primeiro
hit lançado em 2003: uma mistura de
soul, jazz, funk, reggae e rock’n’roll,
com pegada pop. Que é o que Joss Stone faz de melhor.

Em 1987 gravou com grande sucesso o LP A fubica dela, pela RCA, com arranjos e regência de Sivuca, além da
participação desde músico com Dominguinhos no
acordeom e Coronel, integrante do Trio Nordestino na
zabumba. Em 1999, participou do disco Marinês e sua
gente – 50 anos de forró, cantando ao lado de Marinês, e
o Forró do beliscão, de Ary Monteiro, João do Vale e
Leôncio.
Em 2000, lançou, pela gravadora CID, o CD Genival
Lacerda ao vivo, contando com as participações especiais de Dominguinhos e de Oswaldinho do Acordeon. Em
2004, por ocasião da comemoração de seus 50 anos de
carreira, Genival foi homenageado juntamente com a
cantora Clemilda, durante o IV Fórum de Forró de Aracaju, no Teatro Atheneu.

