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Erlanio Xavier
e Fábio Gentil
falam os planos
para o comando
da FAMEM
O Imparcial fez uma entrevista
com os dois candidatos para comparar o perfil de cada um, e o que devem fazer para comandar a Famem
e conquistar o voto dos outros 215
prefeitos maranhenses que participam do pleito do próximo dia 14.
PÁGINA 2 E 3

Quem vai pagar a conta ?

Apagão paralisa a capital e
causa prejuízo à economia
ENERGIA ELÉTRICA : Apagão no Maranhão não está descartado, diz especialista
PÁGINA 9
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Eleições: os Palácios e
os caminhos
2022
Matéria
de Opara
Imparcial
fez previsão de apagão
Analisamos a definição dos comandantes dos palácios municipais das principais cidades do Brasil,
bem como da capital maranhense, e como esboçam novas alianças e novos cenários para a disputa
das eleições majoritárias de 2022 de olho no Palácio dos Leões e no Palácio do Planalto

Trânsito congestionado, operações bancárias paralisadas, interrupções de
atendimento de serviços, inclusive hospitalares. Os orgãos oficiais emitiram várias notas
à impresa apontando as justificativas do apagão que, para a cidade, causou prejuízo.
Mas fica a pergunta quem pagara a conta dos prejuizos financeiros ? PÁGINA 12

No dia 1 de dezembro de 2020, uma matéria
veiculada na editoria de Vida, do jornal O Imparcial, escrita pelo jornalista Samartony Martins,
falava de uma possibilidade de um apagão no Maranhão. A época, acontecia um blackout no estado do Amapá, que durou vários dias. PÁGINA 12

CONCURSO NO INTERIOR

129 oportunidades e
salários de R$ 6 mil
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Cargos ofertados na cidade de Buriti
Bravo são para profissionais de níveis
fundamental, médio, técnico e superior; veja quais são e como concorrer
PÁGINA 9

SAÚDE

Brasileiros dormem
cada vez menos
População brasileira dorme menos
de sete horas por dia, aponta Associação Brasileira do Sono (ABS). Uma
boa noite de sono não é um privilégio
para todos os brasileiros
PÁGINA 10
TEMPO E TEMPERATURA

Depois do Bafômetro, Denatran
vai debater o uso do drogômetro
A agenda do próximo biênio do Denatran vai debater a regulamentação do drogômetro, aparelho similar ao bafômetro e que identifica
a ingestão de drogas, mas que ainda não tem um regulamento para a
implementação do aparelho nas fiscalizações de trânsito
PÁGINA 11

BASTIDORES
APARTE

Transparentes
Inflação
da pobreza

Para os incrédulos, o que ocorre no Brasil hoje parece mais castigo dos céus, quando o assunto são as dificuldades que, embora
em amplitude geral, mas sempre cai com maior intensidade sobre
os mais pobres.

“Yolanda…mais
que uma canção”
O filme “Yolanda …mais que
uma canção” sairá definitivamente do papel e será produzido pela Câmera1 filmes ainda
no primeiro trimestre de 2021
em São Luís. PÁGINA 12
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POLÍTICA
São Luís, sábado e domingo, 9 e 10 de janeiro

E N T R E V I S T A

Erlanio Xavier

Fábio
Gentil
Inflação da pobreza

Para os incrédulos, o que ocorre no Brasil hoje parece
mais castigo dos céus, quando o assunto são as diﬁculdades que, embora em amplitude geral, mas sempre cai
com maior intensidade sobre os mais pobres. Até a inﬂação não perdoa a pobreza, mas tem o lado parcimonioso com a riqueza. Segundo medição do IBGE sobre os
nove primeiros meses de 2020, a inﬂação para as famílias com menor renda, acumulou uma alta de 2,5%. Ao
mesmo tempo, a taxa para a classe de renda mais alta é
de 0,2%. Isto é, 10 vezes menor. No Brasil, na crise da
covid19 também é discriminatória com, o pobre, que
tem sua inﬂação bem diferenciada para cima, da inﬂação dos abastados, bem menorzinha.
Esse indicador divide as famílias brasileiras em seis
faixas de renda e avalia como a inﬂação afeta, mês a
mês, cada um desses grupos. De acordo com a classiﬁcação da pesquisa, as famílias de renda muito baixa têm
ganhos domiciliares menores que R$ 1.650,50. Já as famílias classiﬁcadas como de renda alta são aquelas cujo
ganho domiciliar é superior a R$ 16.509,66. E nessa
comparação, o pobre apanha tanto que sai de coro ardido. Nesse universo, entram os economistas com suas explicações interessantes, e, às vezes, também, mirabolantes. Para ele, essa diferença no peso da inﬂação para
famílias ricas e pobres está principalmente no aumento
expressivo de preços de alimentos neste ano. O brasileiro viu o arroz quase dobrar de preços em poucos meses;
a carne acompanha de perto e o feijão não ﬁca atrás.
Além disso, seguem em alta, inúmeros outros produtos
que chegam à mesa ou que servem a outros objetivos.
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POLÍTICA
São Luís, sábado e domingo, 9 e 10 de janeiro

O IMPARCIAL : A relação entre entes federados
estabelecida por regras constitucionais requer postura
política adequada e objetiva, embora de ampla
independência. Que política o senhor propõe para
os gestores e da entidade em relação ao executivo
estadual e federal?
Erlanio Xavier – As relações institucionais devem ser
preservadas e enaltecidas independentes de quaisquer posicionamentos políticos. Afinal, eleito o prefeito esse deve
ter postura impessoal. Defendo o diálogo sem amarras entre
os entes federados, pois somente desta maneira conseguiremos superar os obstáculos que se apresentam no dia a dia.
Todos os gestores têm conhecimento de que sem a ajuda da
União e do Estado é impossível atender às políticas públicas necessárias para mitigar os problemas e proporcionar
avanços nas áreas mais sensíveis como Saúde e Educação.
Fábio Gentil– Em primeiro lugar, conduziremos a FAMEM em perfeita sintonia política com as bancadas estadual e federal.
Vamos promover a integração contínua dos governos municipais com as equipes setoriais do governo estadual e com o
próprio Governador Flávio Dino, assim como, com as equipes
ministeriais. Vamos fortalecer a estrutura técnica e administrativa do escritório da FAMEM localizado em Brasília para
apoiar e facilitar o acesso aos órgãos federais. Em São Luís
teremos uma assessoria composta por técnicos que conhecem a realidade dos municípios maranhenses e com trânsito junto às Secretarias de Estado e Entidades componentes
do governo estadual.
A FAMEM incentivará a elaboração de planos municipais
integrados aos planos do governo estadual, sobretudo para a
conjugação de esforços, formação de parcerias e acordos de
cooperação, voltados para o desenvolvimento rural sustentável, o desenvolvimento urbano, a geração de empregos, à
melhoria da educação, da saúde, da segurança, da infraestrutura rodoviária, do meio ambiente, do turismo e a redução das desigualdades intra e intermunicipais.
A FAMEM vai liderar com o apoio do Governo do Estado
a atração de investimento privados, para desenvolver parcerias público-privadas que estimulem e acelerem o desenvolvimento das potencialidades econômicas dos municípios.

O IMPARCIAL: Na trajetória da Famem
muitos presidentes escalaram conquistas na
carreira política, catapultados pela liderança
intrínseca do cargo. O senhor tem pretensões
eleitorais para 2022?
Erlanio Xavier – As ocorrências destes casos
no passado levam os prefeitos à desconfiança sobre
as intenções daqueles que pleiteiam dirigir a instituição municipalista. No nosso caso, já que minha
candidatura é decorrente de um projeto coletivo,
deixei bem claro desde minha aclamação em 2019
para presidir a entidade, que o compromisso com o
municipalismo supera qualquer ambição pessoal.
Fábio Gentil– Eu nasci no seio de uma família
política. O meu pai, o saudoso deputado Zé Gentil,
me ensinou desde muito cedo a compreender que
a política é o meio de servir à população, principalmente os seus segmentos mais carentes.
Na minha formação de engenheiro aprendi que
as obras de engenharia só fazem sentido se contribuírem para melhorar a vida das pessoas. No exercício do cargo de vereador na minha cidade de Caxias tive a oportunidade de lidar diretamente com
os problemas que afetam a vida de cada pessoa e
de cada família.
Tenho a alegria de dizer que conheço os municípios do Maranhão, seus problemas, suas necessidades e suas potencialidades. Quero compartilhar
com cada prefeito e com cada prefeita maranhense
a minha experiência de prefeito e a minha vivência política e demonstrar que um gestor municipal
não pode tudo, mas pode muito se estiver unido aos
demais gestores, se desenvolver uma administração voltada para o bem comum e, cotidianamente,
praticar a articulação política que facilita a solução
dos problemas.
Em princípio o meu plano político é continuar
prefeito e concluir o meu mandato. Contudo, estou
e estarei sempre a serviço do povo da minha cidade
e do meu Estado para fortalecer o municipalismo e
trilhar os caminhos que Deus colocar diante de mim.

Inflação da pobreza
Para os incrédulos, o que ocorre no Brasil hoje parece
mais castigo dos céus, quando o assunto são as diﬁculdades que, embora em amplitude geral, mas sempre cai
com maior intensidade sobre os mais pobres. Até a inﬂação não perdoa a pobreza, mas tem o lado parcimonioso com a riqueza. Segundo medição do IBGE sobre os
nove primeiros meses de 2020, a inﬂação para as famílias com menor renda, acumulou uma alta de 2,5%. Ao
mesmo tempo, a taxa para a classe de renda mais alta é
de 0,2%. Isto é, 10 vezes menor. No Brasil, na crise da
covid19 também é discriminatória com, o pobre, que
tem sua inﬂação bem diferenciada para cima, da inﬂação dos abastados, bem menorzinha.
Esse indicador divide as famílias brasileiras em seis
faixas de renda e avalia como a inﬂação afeta, mês a
mês, cada um desses grupos. De acordo com a classiﬁcação da pesquisa, as famílias de renda muito baixa têm
ganhos domiciliares menores que R$ 1.650,50. Já as famílias classiﬁcadas como de renda alta são aquelas cujo
ganho domiciliar é superior a R$ 16.509,66. E nessa
comparação, o pobre apanha tanto que sai de coro ardido. Nesse universo, entram os economistas com suas explicações interessantes, e, às vezes, também, mirabolantes. Para ele, essa diferença no peso da inﬂação para
famílias ricas e pobres está principalmente no aumento
expressivo de preços de alimentos neste ano. O brasileiro viu o arroz quase dobrar de preços em poucos meses;
a carne acompanha de perto e o feijão não ﬁca atrás.
Além disso, seguem em alta, inúmeros outros produtos
que chegam à mesa ou que servem a outros objetivos.
Como o arroz foi o campeão de aumento, a mesa do pobre vai entrando no caminho, sem volta, do chibé.
Principalmente os pobres de verdade. Aqueles já
acostumando com os R$ 600 da ajuda emergencial, que
caiu para R$ 300, e ﬁcou pior: nem o mel nem a cabaça.
O governo encerrou a emergência, em meio da crise do
coronavírus. E acabou exatamente quando o presidente
Jair Bolsonaro disse a seus apoiadores (que ninguém sabe o que fazem na vida, indo todo dia ao Palácio da Alvorada) que o Brasil quebrou. Pode ser, porque o IBGE disse ontem que a inﬂação para famílias com renda mensal
de um até 2,5 salários mínimos, fechou o ano de 2020
em 6,30% – maior alta dos últimos oito anos.

Cipoal governista (1)

A eleição da Federação dos Municípios do Maranhão
(Famem) está quase para repetir a eleição em 2020 dos
prefeitos, que nela vão votar. As principais lideranças interessadas na eleição de 2022 tentam fazer uma prévia
na corrida ao Palácio dos Leões.

Cipoal governista (2)

O vice-governador Carlos Brandão comanda um bloco de apoiadores do candidato de Caxias, Fábio Gentil,
do Republicanos, o mesmo partido de Brandão. Já o senador Weverton Rocha quebra lanças pelo atual presidente Erlânio Xavier, de seu partido, o PDT.

Cipoal governista (3)

Se dizendo neutro, Flávio Dino tirou férias e delas só
retornará depois de passada a eleição da Famem. Tanto
os dois candidatos – Fábio Gentil e Erlânio Xavier são da
base aliada de Dino, do
mesmo jeito que são Carlos Brandão (vice-governador)
e Weverton Rocha.

Cipoal governista (4)

Olhando-se de longe, a disputa da Famem parece até
um jogo combinado entre ﬂavistas para impedir o ingresso de corpo estranho na entidade municipalista.
Mas de perto, o imbróglio é de pisadas no pé. O pano de
fundo é 2022 entre Brandão e Weverton.

“Estava desesperado pelos holofotes”

Do ex-deputado Eduardo Cunha, preso em 2017 a 15
anos de cadeia por corrupção, falando de Rodrigo Maia,
nas memórias que transformou no livro-bomba sobre o
golpe de 2016, “Tchau Querida, o Diário do Impeachment”.

Conheça as chapas
Na última quarta-feira (6), foram
oficializadas as chapas que concorrem às eleições da Nova Diretoria e
Conselho Fiscal da Federação dos
Municípios Maranhenses (FAMEM),
para o biênio de 2021/2022. A votação direta ocorrerá no dia 14 de janeiro, quinta-feira, das 08h às 18h,
na sede da FAMEM. O voto será feito
através de cédula única.
A chapa liderada pelo prefeito de
Igarapé Grande, Erlanio Xavier, tem
o slogan “Municipalismo na prática”,
a chapa “Sálvio Dino” tem o prefeito
de Pinheiro, Luciano Genésio, como
candidato a vice-presidente. O prefeito de Tuntum, Fernando Pessoa,
será o tesoureiro da chapa.
No dia do registro, o prefeito de

Igarapé Grande enfatizou que o nome
da chapa é homenagem ao ex-prefeito Sálvio Dino, pai do governador
Flávio Dino, que desempenhou um
excelente trabalho em favor do povo.
Sálvio Dino foi gestor do município
de João Lisboa.
A chapa encabeçada pelo prefeito de Caxias, Fábio Gentil, tem o
slogan “A municipalização para todos”, a chapa “Zé Gentil” conta com
o prefeito de Barra do Corda, Rigo
Teles, como candidato a vice-presidente. A prefeita de Zé Doca, Josinha
Cunha, será a tesoureira da chapa.
No dia do registro da chapa, Fábio Gentil afirmou que pretende ter
um governo participativo. Em sua
fala ele ainda prometeu aos prefeitos filiados espaço na interligação
dos governos do Estado e Federal.

Entenda as
eleições da
FAMEM
Poderão participar das eleições no próximo dia 14 os prefeitos dos municípios filiados e
aptos da Federação dos Municípios do Estado do Maranhão,
são elegíveis para os cargos da
Diretoria e Conselho Fiscal todos os prefeitos dos municípios
associados quites com as obrigações perante a instituição no ato
do pedido de inscrição.
Os municípios que não estiverem associados à FAMEM, somente poderão exercer o direito
de voto, após preenchimento de
cadastro de associado até dia 13
de janeiro de 2021.

Pelo menos o apagão elétrico e parcialmente de
telefonia, na manhã de ontem, não virou jogo
de empurra entre a Eletronorte, distribuidora,
e a Equatorial, fornecedora. A normalidade em
São Luís voltou ao meio dia com as empresas falando a
mesma língua nas explicações.
A criar a subprefeitura da Zona rural, o prefeito
Eduardo Braide quer acabar – ou ao mesmo
reduzir – a importação de produtos como coentro, alface, cebolinha e outras hortaliças e
frutas que abastecem as feiras e mercados de São
Luís. Não é difícil. Basta querer.

1

2

Fora do tempo

Com pura empolgação regional, o prefeito de Imperatriz Assis Ramos (DEM) se lançou pré-candidato a governador do Maranhão em 2022. Ele deveria lutar sim,
mas pelo o projeto separatista Maranhão do Sul. Aí sim,
sua fala poderia ser ouvida.

Alívio

O senador Weverton Rocha comentou, ontem, aliviado, o anúncio do governo de comprar 100 milhões de
doses da vacina Coronavac/Butantã, no dia em que o
Brasil passou de 200 mil mortos de covid19. A previsão
da vacinação é fevereiro. Antes tarde do que nunca.
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Como os Governos
se financiam
JOSÉ CURSINO RAPOSO MOREIRA
-Economista.

VEROSSÍMIL
anos que antecederam a subida ao
poder do capo brasileiro.
Para início de conversa, ambos os
O mundo acompanhou com um candidatos se apresentaram ao eleitor
misto de perplexidade e temor, os como representantes da antipolítica,
desdobramentos da última campa- verdadeiros outsiders, rejeitavam os
nha presidencial, que teve como obje- partidos e suas regras enquanto fazitivo preencher o cargo político mais am abertos elogios ao Estado, entenimportante do planeta, o de Presiden- da-se pátria; pregavam ser a família o
te dos Estados Unidos da América, âmago do civilismo; enalteciam o pavencido, como o planeta tomou co- pel das forças armadas e defendiam
nhecimento por Joe Biden, do Partido Deus como centro do sistema que deDemocrata, resultado não aceito e sejavam estabelecer após suas vitórifruto de inúmeros questionamentos, as. Quase um regresso ao histórico sisem variadas instâncias, pelo mal per- tema teocrático secularmente enterdedor, Donald Trump, atual Presiden- rado.
Na economia, ambos se mostrate, que postulava sua reeleição reprevam ﬁéis ao sistema capitalista em
sentando o Partido Republicano.
A invasão do capitólio, sede do sua visão mais arcaica, pregando o esCongresso Americano, bicameral, co- tado mínimo e o laissez faire – John
mo o brasileiro, composto pela câma- Stuart Mill – 1806,1873-. Sem receios
ra e pelo senado, ocorrida neste dia 6 ou cuidados, desconhecem os avande janeiro, fere gravemente um Esta- ços nas relações sociais, estimulando
do Nacional, que até então, se apre- assim, os preconceitos raciais e afetisentava aos olhos de todos como bas- vos, que lá recrudesceu o racismo e
tião do sistema democrático e tutor entre nós os crimes de homofobia e
das garantias e direitos institucionais feminicídio, num discurso moral por
em todo planeta, o que lhe conferia eles não praticado.
Quando o mundo se sentiu ameadireito de recriminar, sugerir ou até
mesmo intervir em outras nações, – çado pelo vírus da Covid 19, ambos se
repúblicas de bananas-, para exercer mostraram inimigos da ciência e do
conhecimento cientíﬁco, atacaram a
este mister.
Se não desejo entrar nos meandros OMS e minimizaram o poder ofensivo
do sistema político americano, não da doença, aﬁrmando ser ela apenas
posso deixar de enxergar, mesmo sem mais uma gripezinha, razão pela qual
lupa, as incontáveis verossimilhanças o Estado não precisava oferecer amque forçosamente se estabelecem en- paro e garantias a seus concidadãos.
tre este, e as em voga em terras brasi- No mesmo diapasão, resistiram a utileiras. Para tanto, temos que analisar lização das vacinas numa frontal
os fatos e circunstâncias que marca- afronta ao conhecimento cientíﬁco.
Quando se trata da defesa da vida e
ram estes governos, desde o surgimento das candidaturas-Trump e do ecossistema mundial, o desastre é
Bolsonaro- que os representam, até o cavalar, atacam o protocolo de Kioto e
momento atual, ainda que para tanto o acordo de Paris, abrem a ganância
tenhamos que considerar os dois do capital especulativo nossas reser*RENATO DIONÍSIO
*Poeta, Compositor e Produtor Cultural.

vas, minimizam os efeitos destas
ações na mudança climática e negam
o sagrado direito desta geração em
contribuir com o mundo do futuro.
Deﬁnem-se na política como de direita e perigosamente se aproximam
das milícias, políticas ou não, tristemente registradas pela história no capítulo do Fascismo. Atacam os poderes constituídos pelo marco regulatório democrático e tornam-se coveiro
da reputação de quem os enfrente.
Culpam a impressa por pecados que
não são seus e estimulam o seu ﬁnal.
O ataque ao capitólio organizado
por mensagens produzidas através
das redes sociais, de forma pessoal ou
mecânica, nesta semana, não parece,
sejamos razoáveis, aos foguetes recentemente dirigidos contra o nosso
STF. O incentivo para a invasão é ou
não semelhante à brutal tentativa de
controle de nosso congresso, orquestrada pelo planalto, utilizando a máquina pública e tudo que ela pode signiﬁcar de vantagens e benefícios.
Sem apresentar prova alguma, atacam o sistema eleitoral vigente. Sem
pudor agridem até mesmo o pleito
que os elegeu, numa disfarçada tentativa de oferecer condições para um
golpe de Estado, lá, já fragorosamente
derrotado. Lembremos que o ﬁlho de
Bolsonaro estava nos EUA, no período. Para ensinar, aprender, ou nenhuma das alternativas? Quanto a nosso
caso, não representa nenhum despropósito perguntar! De que lado estarão
nossas forças armadas? A democracia
é o único sistema conhecido que confere ao cidadão o direito de escolher
seus representantes, entretanto, sabiamente lhe impõe a obrigação de respeitar o resultado do sufrágio. Nada
tão simples e justo quanto isto.

PLANOS DE SAÚDE NA PANDEMIA

O abuso da recomposição dos preços
CARLOS OCKÉ
Diante de um futuro incerto, calcular e
deﬁnir o preço de um bem ou serviço que será prestado a longo prazo pode provocar
uma grande polêmica, e a solução encontrada para acompanhar o aumento dos custos
é, usualmente, o reajuste de preços.
No caso dos planos privados de saúde,
não poderia ser diferente: como, em geral,
são contratos de longa duração, as mensalidades (prêmios) são reajustadas a cada 12
meses. Nos reajustes por faixa etária o processo é distinto, uma vez que a mudança nos
preços está relacionada à probabilidade de o
indivíduo adoecer em seu ciclo de vida (em
outras palavras, ao risco que aumenta com o
passar do tempo).
Assim, o consumidor paga o valor deﬁnido no início do contrato, utilizando ou não
os serviços durante o ano. O modelo impõe
uma responsabilidade às operadoras: ao reajustar a mensalidade, grosso modo, elas devem fazer um exercício estatístico para deﬁnir o percentual de reajuste, considerando o
desempenho da carteira de beneﬁciários
nos dois anos anteriores e a estimativa do
comportamento da taxa de sinistralidade do
ano seguinte.
Entretanto, o que acontece durante a
pandemia da covid-19, quando as incertezas
econômicas e epidemiológicas tornam mais
complexo o cálculo da distribuição de pro-

babilidade?
Ao contrário das expectativas, as recomendações de isolamento social signiﬁcaram a redução da procura por serviços médico-hospitalares na saúde suplementar, e, em
alguns casos, inclusive da demanda espontânea, conforme indicam os boletins de
maio e junho da Agência Nacional de Saúde
Suplementar (ANS). Com menores despesas
assistenciais e a manutenção do valor das
mensalidades, o lucro das operadoras triplicou, passando de R$ 3 bilhões no primeiro
trimestre para mais de R$ 10 bilhões no segundo trimestre de 2020. A sinistralidade foi
a mais baixa em nove anos e voltou a ﬁcar
em torno de 75% apenas em outubro — ainda assim, abaixo da série histórica para o período. Do lado dos consumidores, a situação
é radicalmente oposta diante da crise
econômica e sanitária. O Brasil apresenta a
menor taxa de ocupação em trinta anos e a
redução da renda per capita, associada à inﬂação, corrói o poder aquisitivo das famílias
e trabalhadores. Para responder a esse desequilíbrio, segundo a imprensa, o presidente
da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia
(DEM), pressionou a agência reguladora a
tomar providências, que vieram por meio da
suspensão dos reajustes anuais e por faixa
etária dos planos de saúde individuais e uma
parte dos coletivos entre setembro e dezembro de 2020.
Apesar da suspensão, os números das

operadoras continuam positivos — fato que
suscita ainda mais espanto diante do anúncio feito pela ANS em novembro, de que os
reajustes suspensos em 2020 terão de ser absorvidos pelos usuários em 2021. A justiﬁcativa da agência para a medida foi uma suposta necessidade de evitar a “desestabilização
das regras e dos contratos estabelecidos”.
Algumas perguntas emergem, imediatamente, e não podem ﬁcar sem resposta: faz
sentido aplicar, em 2020, ano em que tivemos a taxa de sinistralidade mais baixa da
década, uma recomposição de preços baseada no comportamento do mercado em
2018 e 2019? O reajuste de 2021 levará em
conta a taxa de sinistralidade de 2020? Quanto as operadoras efetivamente deixaram de
receber com a suspensão do reajuste por
causa da pandemia? Essa suposta perda é
maior ou menor do que a economia de recursos no período?
Em plena pandemia, quando o SUS amplia sua legitimidade diante das classes popular e média, os desaﬁos da regulação do
mercado de planos de saúde são complexos
e qualquer solução técnica deve respeitar o
interesse público. Há assimetria evidente
entre o poder econômico das empresas e os
consumidores, e a lei é inequívoca ao delegar à ANS a responsabilidade de equilibrar
essas forças. Impor a recomposição reforça a
captura da agência pelo lado mais forte, esvaziando seu próprio propósito regulador.

O processo de ﬁnanciamento dos governos, em qualquer nível federativo ou âmbito de administração, parece trivial e, como possui nuances pouco aparentes, acaba sendo subestimado na agenda política e social das
nações. De outro lado, o tema IMPOSTOS, o mais perceptível para o cidadão comum dentre os que dizem respeito as fontes de recursos dos governos, não é visto
com qualquer simpatia pelos chamados CONTRIBUINTES.
Também se deve lembrar que esta questão, embora
tenha marcos legais semelhante nos diversos países do
Mundo, não se apresenta na prática do mesmo modo
nos países quando se levam em conta seus respectivos e
diferentes graus de desenvolvimento econômico e social. Para as sociedades mais atrasadas, a ação governamental tem maior força motriz para o processo de desenvolvimento que para as que se encontram em estágios mais avançados na capacidade de gerar e distribuir
riquezas para seus membros. Portanto, para aquelas o
modo de ﬁnanciamento da ação governamental é fator
crucial de sucesso para a própria ação do governo.
A tradição de inﬂação crônica do Brasil levou ﬁnalmente a criar-se no país uma consciência de RESPONSABILIDADE FISCAL, inaugurada com o Plano Real, em
1994, e consolidada em lei, em 2000, na chamada LEI DE
RESPONSABILIADADE FISCAL-LRF-, a Lei Complementar 101. Logo no seu parágrafo primeiro, a LRF pressupõe a ação planejada como condição para a responsabilidade na gestão ﬁscal, prevenindo riscos e corrigindo
desvios com capacidade de afetar o equilíbrio das contas públicas, “mediante o cumprimento de metas … e a
obediência a limites e condições no que tange a… dívidas consolidada e mobiliária, operações de crédito, inclusive por antecipação de receita…”. Ou seja: a responsabilidade ﬁscal se reporta diretamente ao processo de
como se dá o ﬁnanciamento dos governos e dos seus
gastos, evidentemente.
Constituem uma fonte adicional de recursos para os
entes federativos estaduais e municipais as transferências voluntárias da União Federal para projetos técnicos
enquadrados nas linhas de políticas que esta quer incentivar e descentralizar e que são convergentes com as
prioridades estaduais e municipais. Nos últimos tempos, contudo, esta opção tem sido frustrada pela conjuntura ﬁscal de déﬁcits primários sucessivos no governo federal. Assim ela veio perdendo efetividade contemporaneamente, deixando os entes federativos subnacionais sem a possibilidade de utilizar-se deste caminho
para o seu ﬁnanciamento.
O fechamento quase total, nos últimos 5 anos, para os
governos municipais, desta via inviabilizaria a realização de importantes projetos de infraestrutura urbana
nos seus territórios, enquanto que uma conjuntura
econômica recessiva mantinha a arrecadação tributária
em seus níveis históricos, em alguns casos até abaixo da
inﬂação do período. Desse modo, quase compulsoriamente, os municípios com boas margens de endividamento e capacidade de pagamento foram levados a realização de operações de crédito para a realização dos investimentos necessários ao bem estar de suas populações. Sempre haverá o questionamento se esta é ou não
uma boa política.
Tal questionamento contudo parece estar eivado de
visão conservadora e conformista, visto que a alternativa que se opõe ao não endividamento possível não é
apenas não elevar seu passivo de longo prazo, mas negar
à população a realização de obras de melhoria da infraestrutura de sua cidade e os serviços essenciais decorrentes destes investimentos, como saneamento, urbanização de logradouros, implantação e melhoria de vias
urbanas, paisagismo e recuperação de suas características históricas etc. E não se pode esquecer que tais operações tanto obedecem ao cumprimento de metas e observam limites e condições, nos termos da LRF, tudo sob
autorização do Poder Legislativo, quanto estão sob exame técnico e proﬁssional acurado da Secretaria do Tesouro Nacional. A implantação de projetos estruturantes com tais características indica que não os realizar
consiste em adiar para futuro incerto as melhorias de
condições de vida da população.
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À deriva em mar da Covid
OSMAR GOMES DOS SANTOS
Juiz de Direito da Comarca da Iha de
São Luís. Membro das Academias Ludovicense de Letras; Maranhense de Letras
Jurídicas e Matinhense de Ciências, Artes e Letras.

o seu desenvolvimento.

promete as chances de uma campanha bem sucedida. Continuamos sem
rumo, navegando por um mar de incertezas.

No tocante à vacina, caneladas
após caneladas nos fazem regressar à
estaca zero, um ponto de partida do
qual, ao que tudo indica, permaneceO plano de vacinação, por parte do
mos estagnados.
Ministério da Saúde, apenas saiu depois da judicialização e, ainda assim,
Ao passo que outras nações não só continua sem seu principal objeto: a
já adquiriram e já aplicaram milhões vacina. A latente falta de diálogo do
de doses em seus cidadãos, o Brasil governo federal com os estados a ﬁm
segue sem ação concreta, a não ser al- de desenvolver ações conjuntas e pregumas isoladas, adotadas de forma parar a nação para a vacinação, comindependente por alguns estados, promete as chances de uma campamas que esbarram na tal aprovação nha bem sucedida. Continuamos sem
da Agência Nacional de Vigilância Sa- rumo, navegando por um mar de innitária – Anvisa.
certezas.

O mundo continua a observar o
Brasil com olhos de desconﬁança. O
país saiu atrás no controle da Covid19, o governo demorou a levar a sério
a doença, valores destinados para assistência médica e hospitalar foram
desviados de cofres públicos em escândalos que se sucederam e ainda se
sucedem país afora. Por outro lado,
grande parte da população ainda insiste em ignorar as medidas preventivas e promovem encontros e festas,
Nada justiﬁca a posição de quase
que causam aglomeração e espalha o inércia em que nos encontramos. O
vírus.
Brasil foi um dos países mais castigados pela Covid-19 e ainda sofre com
Em meio a esse cenário caótico o um alto número de infecções e mortes
Governo Federal parece dar cada vez diárias, 200 mil óbitos em números
menos sinais de que está próximo de absolutos.
uma solução para a covid-19 no país.
Recentemente exaltamos a luta travaUm quadro que por si só exige meda por cientistas para produzir, em didas enérgicas e eﬁcientes por parte
tempo recorde, o antídoto contra a do mandatário mor. Tudo de forma
doença que já fez milhões de vítimas antecipada, a exemplo do estabeleciem todo o mundo. A ciência foi feste- mento de parcerias com diversos lajada e aplaudida de pé, pois tínhamos boratórios e não apenas um. Mas não.
uma possibilidade de cura poucos Nenhuma medida que pudesse desmeses após o surgimento do vírus.
burocratizar os processos de aquisição da vacina e de seus insumos nePassadas algumas semanas da cessários à aplicação. Nada! Mesmo
comprovação da eﬁcácia da vacina, o com tecnologia sendo desenvolvida
Brasil permanece inerte na linha de em nosso quintal, no caso Butantan e
largada. Enquanto nações de todo Fiocruz.
planeta, com destaque para a ação
conjunta da União Europeia, adotaÉ preciso ir além dos discursos, seja
vam medidas para aquisição de mi- nas redes sociais ou em cadeia naciolhões de doses e o planejamento de nal. Prometer resultados sem aprecampanhas para imunizar a popula- sentar um caminho estrutural, sem
ção, ﬁcamos perdidos em meio a de- demonstrar ações concretas, soa cobates infrutíferos, muitos deles trava- mo engodo aos ouvidos até mesmo
dos pela mera vaidade política.
daqueles menos atentos. Aﬁrmar a
entrega de milhões de doses, sem que
Disputas que em nada levaram, tenha sido, até o momento, efetivamuitas delas ainda sendo travadas em mente adquirida sequer uma dose,
um plano de “imbecialidade”, onde parece querer subestimar a inteligênquem perde é a população. Há algum cia do brasileiro.
tempo venho defendendo que a naO plano de vacinação, por parte do
ção precisa de um debate maduro, in- Ministério da Saúde, apenas saiu dedependente de lados ou ideologias. pois da judicialização e, ainda assim,
Há tempos defendo que o Brasil ne- continua sem seu principal objeto: a
cessita de um pacto republicano, sob vacina. A latente falta de diálogo do
pena de ver ruir suas estruturas e sua governo federal com os estados a ﬁm
conﬁabilidade perante o resto do de desenvolver ações conjuntas e premundo, o que prejudica diretamente parar a nação para a vacinação, com-

Diferentemente das naus que partiam da Europa e aqui aportavam na
época da colonização, a Nau Brasil parece seguir sem rumo. A semelhança é
que em ambos os casos, as doenças
que se proliferaram durante a travessia não permitia saber qual a contagem de mortos no destino. Outro ponto comum é que, para a tripulação de
outrora, hoje também pouco parece
importar à tripulação “mor” quantas
serão as covas que ainda precisarão
ser cavadas.
O tempo urge, a economia encolhe,
a população agoniza, sufocada na falta de esperança. A única certeza que
ainda podemos ter é que tudo que resta são incertezas. Planos, estudos, trabalhos, viagens. Nada! Resta um horizonte obscuro de medo, de uma estrada que não se pode aﬁrmar onde vai
dar e, tampouco, sabemos como caminhar.
Apesar da conjuntura em que nos
encontramos, preﬁro tentar olhar o
copo meio cheio. Vivemos um cenário
que, infelizmente, precisamos utilizar
um ditado popular como máxima: antes tarde do que nunca. Que venha,
ainda que com atraso. Espera-se que
os embates sejam superados em tempo e que a gota de esperança possa
chegar a toda população.
O barco segue à deriva. É hora de
ajustar a bússola, tomar o leme com
mãos sábias e rumar a um destino seguro para toda nação.

5G e a Segurança da Sociedade
POR ROGERIO MOREIRA LIMA*
*Engenheiro Eletricista e Doutor em Telecomunicações. Coordenador Titular da
Câmara Especializada de Engenharia
Elétrica do CREA-MA. Professor do Departamento de Engenharia de Computação da UEMA (rogeriomls@gmail.com)

deﬁnindo limites do nível de exposição à radiação eletromagnética. Entretanto, em 28 de setembro de 2018 a
ANATEL entra em vigor Resolução nº
700/2018-ANATEL e revoga a Resolução nº 303/2002-ANATEL. Mas aﬁnal,
a radiação não ionizante é ou não é
segura?

O maior entrave a uma sociedade
tecnologicamente desenvolvida e
mais segura é a falta de informação,
agravada pelas Fake News. Diversas
notícias falsas noticiando que a radiação do 5G faz mal à saúde ou que as
redes 5G propagam Covid-19 já foram
desmentidas tanto pela Organização
Mundial de Saúde (OMS) quanto pela
União Internacional de Telecomunicações (UIT).

A resposta para essa pergunta é
sim, a radiação não ionizante é segura
pois nessa faixa de frequência a energia não tem força suﬁciente para ionizar átomos ou moléculas, e os limites
de exposição a campos eletromagnéticos incrementa ainda mais tal segurança. Reiterando novamente as perguntas se a tecnologia 5G coloca em
risco a população e se existem riscos
na tecnologia 5G para a população? A
resposta é não, a tecnologia é segura.

A UIT é a agência da Organização
das Nações Unidas (ONU) que trata
da padronização e regulação dos serviços de Tecnologia da Informação e
Comunicação (TIC), harmonizando
espectro a nível mundial e garantindo
acordo de interconexão com os países
membros.
O espectro eletromagnético para
uso das radiocomunicações vai de
9kHz a 300 GHz, ou seja, desde VLF
até EHF, estando dentro da faixa espectral da radiação não ionizante. A
Comissão Internacional de Radiações
Não Ionizantes (International NonIonizing Radiation Committee (ICNIRP)) publicou vários documentos
com critérios de saúde levando em
conta aspectos técnicos, conciliando
distintas opiniões de diversos especialistas, e assim em 02 de julho de 2002
a ANATEL (Agência Nacional de Telecomunicações) publicou a Resolução
nº 303/2002-ANATEL a qual se baseou nas Recomendações do ICNIRP

mais claro, o sistema cada vez mais
precisa trabalhar com células menores e com menos potência de transmissão para poder atender os requisitos de tráfego cada vez mais rigorosos.
Assim sendo, naturalmente, os níveis
de radiação que a população está exposta é cada vez menor, chegando no
máximo a algumas dezenas de watts,
mas aumentamos a densidade de antenas por km2.

A tecnologia 5G, como quaisquer
sistemas irradiantes tem que cumpre
as determinações da Resolução nº
700/2018-ANATEL,e emitir, quando
for necessário, laudo devidamente registrado no CREA da jurisdição em
que se encontra a ERB (Estação Radio base), mas independente da necessidade ou não de laudo para a atividades referentes a telecomunicaA tecnologia de comunicação mó- ções, a qual é uma atividade de Engevel celular é segura pelo simples fato nharia ( artigo 1º alínea (b) Lei nº
do sistema de comunicação móvel ce- 5.194/1966) e ﬁca dentro das atribuilular ser auto interferente pois opera ções de proﬁssionais do Grupo Engecom reuso de frequência, ou seja, a nharia Modalidade Eletricista, esta
necessidade de se reutilizar os canais deve ser executada por Engenheiros
para prover ampla cobertura impõe devidamente habilitados pois como
controle rigoroso de potência, e o en- toda atividade de engenharia envolve
genheiro projetista tem que planejar o riscos e a melhor maneira de garantir
sistema de tal forma que ele opere a proteção e defesa da sociedade é
com baixos níveis de emissão de radi- que esta atividade seja executada por
ação eletromagnética, e assim evite a proﬁssionais da Engenharia com a
devida competência e atribuição prodegradação do sistema.
ﬁssional.
Ademais, a própria evolução tecnoAssim o Estado Brasileiro garante a
lógica do 2G até o 5G impõe o desaﬁo
de acesso banda larga móvel o que faz qualidade e segurança na prestação
com que a capacidade do sistema te- do serviço de telecomunicações pelas
nha mais importância do que a cober- suas autarquias, cabendo a ANATEL
tura, ou seja coberturas menores para garantir a qualidade e preços justos
atender a crescente demanda por nos serviços de telecomunicações e
Mbps (megabits por segundo) redu- ao CONFEA CREA o controle e a ﬁscazindo cada vez mais a potência trans- lização do exercício proﬁssional vimitida e menores níveis de exposição sando ao benefício e à proteção dos
à radiação eletromagnética. De modo interesses da sociedade.

50 anos da AMPEM:
Memória e História
LUIZ GONZAGA MARTINS COÊLHO
Promotor de Justiça titular da 40ª Promotoria especializada
da Infância e Juventude de São Luís, ex- Procurador Geral
de Justiça e ex- Presidente da Associação do Ministério Público do Maranhão-AMPEM.
No alvorecer de um ano novo, mais precisamente no
dia 04 de janeiro, nossa entidade de classe do Ministério
Público maranhense completou 50 anos de existência.
Esta data tem um simbolismo muito forte, pois representa décadas de lutas, muitos sonhos e, sobretudo, um
grande trabalho que redundou no que somos atualmente: uma entidade forte que goza de muito respeito e conﬁança no sentir da sociedade.
Memória e história são lugares que coexistem e não
se pode falar de história se não houver memória, lembrança, reminiscência e recordação. Em se tratando de
nossa luta classista, há muitas histórias a relatar: intensas e árduas pelejas para recordar, pois o novo se constrói com as lições vividas do passado que nos permite
projetar o futuro. Se hoje temos o possível e somos uma
entidade pujante e respeitada é porque alguém, antes
de nós, ousou sonhar com o impossível. Passado, presente e futuro se unem na lembrança inesquecível do
que foi a data de 04 de janeiro de 1971.
Esse foi o nosso ponto de partida, onde pelo idealismo e obstinação dos colegas visionários, recém-chegados de Teresópolis-RJ, que participaram do III Congresso da Associação Fluminense do Ministério Público foi
disseminada a ideia do associativismo. Com o pioneirismo de tantos outros valorosos colegas, na sala do Júri do
Tribunal de Justiça em São Luís, foi empossada uma diretoria provisória e eleita uma comissão organizadora
para redigir o primeiro estatuto e, assim, ser fundada a
AMPEM para ser instrumento de congraçamento e
conscientização da classe, além de aprimoramento e valorização de seus associados. Essa data representa muitas décadas de luta e sofrimentos, muitos sonhos forjados pela descoberta do inovador que redundaram em ,
greves e lutas por melhores condições de trabalho e dignidade vencimental.
À frente da AMPEM, exatamente no ano de 2005,
quando ela completou 35 anos de fundação, tivemos o
privilégio de idealizar e realizar a concretização de um
sonho. Instituímos, mediante Resolução nº 001/2005, o
Programa AMPEM MEMÓRIA, espaço físico moderno,
localizado na nossa sede social que preserva historicamente a trajetória de nossa entidade de classe e resgata
parte da sua rica memória. Um espaço onde passado e
presente se encontram. Desse modo, o velho se une ao
novo construindo uma ponte, ediﬁcando o grande monumento, que é a AMPEM.
Ao meu sentir, a mais importante ação por nós realizada como Presidente da AMPEM foi a criação deste espaço de MEMÓRIA com a edição comemorativa do livro
e de um vídeo, documentos importantíssimos que relatam toda a sua construção e evolução, resgatando ideais
e ações de homens e mulheres do Parquet maranhense,
agentes de momentos históricos geradores do fortalecimento da classe ministerial e inspiradores de novas
conquistas a serem abraçadas pelas próximas gerações.
Neste documentário histórico dedicado ao resgate da
memória vale lembrar as palavras de seu primeiro Presidente, Dr. José Bento Neves , que por ocasião de sua
posse asseverou em memorável e sempre atualíssimo
discurso publicado em jornal da época, datado de 05 de
janeiro de 1971: “ Promotor de Justiça é a Comunidade
em Ação empenhada na busca da justiça.”
Nestas reminiscências não poderíamos deixar de registrar e enaltecer o magniﬁco trabalho realizado por todas
as administrações, que propiciaram as condições básicas para atingirmos o atual estágio que alcançamos hoje
de sermos uma das mais respeitáveis entidades classistas. Cada geração que por lá passou colocou um tijolo
ediﬁcante na construção de nossa gloriosa AMPEM.
Enormes e marcantes lutas ocorreram e ainda são vivenciadas. A defesa intransigente da classe e de seus direitos e prerrogativas é um desaﬁo diário dos representantes classistas. Se antes, nos primeiros momentos, lutávamos pela isonomia com a magistratura, por melhores salários e por uma lei orgânica que criasse uma carreira com autonomia e independência, hoje nossos desaﬁos são outros, talvez até maiores, pois lutamos contra uma inﬁnidade de proposições legislativas e judiciais que querem suprimir garantias constitucionais e institucionais, fulminando as árduas conquistas alcançadas.
Na trajetória da vida humana, 50 anos pode parecer
algo pouco signiﬁcativo, mas na militância de uma entidade de classe, 5 décadas signiﬁcam muitas lutas e conquistas, fruto do idealismo e abnegação de cada associado. Foi graças a diversas gerações de Promotores e Promotoras, Procuradores e Procuradoras, que com perseverança, conseguimos alcançar o respeito e reconhecimento da sociedade.
Que venham outros 50 anos e que possamos escrever
novos e belos capítulos da história da Associação do Ministério Público Maranhense, vislumbrando o congraçamento da classe ministerial e a defesa intransigente
da justiça e dos interesses sociais e indisponíveis.
Salve a AMPEM! Parabéns pelo seu jubileu de ouro. Parabéns aos seus associados, Operários da Cidadania, pelo belíssimo e rico passado de glórias e conquistas.
Aproveito o ensejo para desejar a todos um Ano Novo
Feliz, com muitas bençãos de Deus!
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Lei Aldir Blanc: mais de 4.100 livros de autores locais
serão distribuídos a bibliotecas maranhenses
das, o Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas do Maranhão (SEBP-MA) passou a contar com 4.173 novos livros
de escritores maranhenses, como explicou o governador
Flávio Dino, em postagem nas redes sociais.
“Fizemos muitas ações de apoio à economia da cultura
nesse período de crise, com recursos do Erário Estadual e
da Lei Aldir Blanc. Entre as iniciativas, compramos 4.173
livros de autores maranhenses, mediante edital, que serão distribuídos a bibliotecas públicas e comunitárias”,
informou o governador.
Conforme previa o edital, foram adquiridos 100 exemplares por autor, com valor de até R$ 100,00, cada. Ou seja,
o valor destinado ao pagamento de cada credenciado selecionado podia chegar até R$ 10.000,00.

Livros

N

o final de dezembro de 2020, foi autorizada
a prorrogação do prazo para liquidação em
2021 dos recursos disponibilizados via Lei
Aldir Blanc (Lei de Emergência Cultural nº
14.017/20), já que 65% dos entes federativos ainda não
tinham iniciado o processo de execução dos valores.
Mas esse não é o caso do Maranhão. De acordo com
a Secretaria de Estado da Cultura (Secma), responsável
pela gestão e distribuição do benefício, mais de 58% do
valor destinado ao Governo do Estado já foi repassado
aos artistas, com mais de 3 mil artistas inscritos.

Entre os beneficiários, estão escritores maranhenses
contemplados no edital Fomento à Literatura Maranhense, que selecionou 17 autores locais.
Além de dar socorro financeiro aos profissionais da
arte duramente afetados pelas regras de distanciamento
social impostos pela pandemia da Covid-19, o apoio tem
um duplo benefício, já que o edital previa a aquisição,
pelo Poder Público Estadual, de obras literárias a serem
destinadas para bibliotecas e espaços de leitura destinados à leitura em todo o Maranhão.
Ao final do processo de entrega das obras seleciona-

Entre os maranhenses que terão seus livros disponibilizados às bibliotecas estaduais estão os autores Wilson
Marques e Victor Azulay.
Marques é autor de livros infantis inspirados na história
e cultura popular maranhense, como “Quem tem medo de
Ana Jansen?” e “O segredo da serpente encantada”.
Já Victor Azulay, que ficou conhecido por usar a literatura para mostrar como superou por duas vezes Acidente
Vascular Cerebral (AVC), entregou em dezembro edições
do livro “Vitorioso”, obra em que ele conta como um jovem de 18 anos mudou sua vida após sofrer um acidente
neurológico que o deixa paraplégico.
As obras dos escritores maranhenses foram depositadas na Biblioteca Pública Benedito Leite (BPBL), que coordena e operacionaliza o Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas do Maranhão.

Governo do Maranhão destina mais de
R$ 4,5 milhões para fortalecer a agricultura familiar
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021
A Prefeitura Municipal de Tuntum - Maranhão, através de seu Pregoeiro(a) e Equipe de Apoio, torna público
para conhecimento de todos que estará realizando Licitação na MODALIDADE: Pregão Presencial. TIPO:
Menor Preço por Item. OBJETO: Contratação de empresa para a aquisição de combustíveis, com fornecimento na bomba, conforme a demanda, para abastecimento da frota de veículos da Administração Pública
Municipal de Tuntum/MA e/ou locados por esta, conforme termo de referência. BASE LEGAL: Lei Federal nº
10.520/02, subsidiariamente pela Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações posteriores e as condições do Edital.
Recebimento e abertura dos envelopes Proposta e Habilitação: às 09h do dia 25 de janeiro de 2021. O Edital
estará à disposição para consulta gratuita no setor de licitação, das 08h às 12h e no site do Município. Os
interessados na aquisição dos mesmos deverão recolher o valor de R$ 20,00 (vinte reais) mediante a retirada
do DAM, na sala da CPL, na Sede da Secretaria Municipal de Educação de Tuntum, localizada na Rua Ariston
Léda, S/N – Centro – Tuntum/MA, CEP: 65763-000, onde está funcionando provisoriamente a Prefeitura.
Tuntum-MA, 08 de janeiro de 2021.
Valquíria Silva Pessoa
Pregoeira

AVISO DE TOMADA DE PREÇO Nº 001/2021. A Prefeitura de Tuntum-MA, através da Comissão
Permanente de Licitação-CPL, torna público para conhecimento de todos que realizará licitação
na modalidade: Tomada de Preço. TIPO: Menor Preço Global. OBJETO: Contratação de Empresa
para execução de serviços de coleta de lixo domiciliar e limpeza pública no município de
Tuntum/MA, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.
BASE LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores. Recebimento e abertura dos
envelopes de Habilitação e Proposta de Preços: às 09:00 horas do dia 26 de janeiro de 2021. O
edital estará à disposição para consulta gratuita no setor de licitação das 08:00 as 12:00 horas e no
site do município. Os interessados na aquisição dos mesmos deverão recolher o valor de R$ 20,00
(vinte reais) mediante a retirada do DAM, na sala da CPL, na Sede da Secretaria Municipal de
Educação de Tuntum, localizada na Rua Ariston Léda, S/N – Centro – Tuntum/MA, CEP: 65763-000,
onde está funcionando provisoriamente a Prefeitura. Tuntum, 08 de janeiro de 2021. POLIANA
MENEZES DE SOUSA - PRESIDENTE DA CPL.

O

Governo do Maranhão, por meio do Sistema da Agricultura Familiar (SAF, Agerp e
Iterma), promoveu nesta sexta-feira (08),
importantes ações em prol do homem e da
mulher do campo do Maranhão. Em evento realizado
no Palácio dos Leões com o governador em exercício
Carlos Brandão foram destinados mais de R$ 4,5 milhões para fortalecer a agricultura familiar do estado.
Com recursos provenientes de emenda parlamentar do deputado federal Zé Carlos, o Governo assinou
ordem de serviço para construção de 16 Sistemas Simplificados de Abastecimento de Água em localidades
rurais do estado. Ao todo, 14 municípios serão contemplados beneficiando cerca de 4 mil pessoas com água
encanada de qualidade para consumo e para a produção de alimentos.
O governador em exercício Carlos Brandão ressaltou
mais esta ação do Governo do Maranhão visando dar
dignidade e visibilidade àqueles que antes eram invisíveis. “Muito importante esse convênio para construção
dos Sistemas de Abastecimento no valor de R$ 4 milhões, através de emenda do deputado Zé Carlos, que
vai atender mais de 4 mil pessoas, melhorando a vida
e levando saúde para quem vive no campo,” pontuou.
Ainda de acordo com o governador Carlos Brandão,
o trabalho executado pela Secretaria de Estado da Agricultura Familiar tem ajudado a melhorar a vida do trabalhador rural. “Foram distribuídos, também, equipamentos para atender o agricultor familiar, de forma que
a SAF tem avançado muito e atendido as demandas dos
movimentos sociais e dos agricultores familiares com
estas ações que asseguram qualidade de vida e geram
renda e incentivo à produção,” destacou o governador
em exercício.
O deputado federal Zé Carlos afirmou que esta é
mais uma parceria para melhorar a vida dos trabalhadores rurais. “Ação exitosa em parceria com o Governo do Estado, onde estamos destinando por emenda
parlamentar, mais de R$ 4 milhões para matar a sede
de 16 comunidades em 14 municípios do estado. Um
momento feliz para todos e de trabalhar pelos mais ca-

rentes e pelas comunidades rurais,” disse.
Além da construção dos Sistemas de Abastecimento, foram entregues equipamentos por meio do Projeto de Infraestrutura e Serviços em Territórios Rurais (Proinf ), um
programa executado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) em parceria com o Governo
do Maranhão, por intermédio da Secretaria de Estado da
Agricultura Familiar (SAF).
Mais de R$ 400 mil foram destinados para aquisição de
caminhões, motocicletas, barracas de feiras, freezer, seladora, balanças e caixas plásticas visando a implantação e
fortalecimento das feiras itinerantes agroecológicas e postos de comercialização da agricultura familiar no Território da Cidadania Campos e Lagos. Com este projeto, mais
de 300 famílias de 12 municípios da Baixada Maranhense
terão condições de comercializar e contribuir na geração
de emprego e renda destas famílias.
O secretário da SAF, Júlio César Mendonça, enfatizou que
ações como as realizadas neste dia representam o avanço
que o Governo do Maranhão vem desenvolvendo desde
2015. “São inúmeras ações que alcançam os homens e mulheres do campo, quilombolas e indígenas. A construção
de Sistemas de Abastecimento garante água para saciar a
sede e fomentar a produção de alimentos nas zonas rurais
de todo o Maranhão. E as entregas de equipamentos para
fortalecer as feiras são essenciais no incentivo à geração de
renda das famílias rurais. Estamos felizes por tantos avanços na agricultura familiar do Maranhão”.
Viana é uma das cidades beneficiadas com os equipamentos do Proinf. A representante do Colegiado Territorial de Campos e Lagos, Zulmira Mendonça, agradeceu ao
Governo do Maranhão por ter atendido essa solicitação do
território, que antes era esquecido. “É uma vitória para os
movimentos sociais compartilhada com o poder público.
Há muito tempo que a Baixada era um território esquecido
e o Governo Flávio Dino, através da SAF, estendeu a mão
para nos ouvir. Essa entrega de hoje é muito gratificante
para os 12 municípios do território, que já tem onde plantar e agora vão ter onde vender. Para mim, como agricultora familiar, é uma honra e me alegra de ver que a Baixada
tem potencial”, contou Zulmira.

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
NOTA TÉCNICA SOBRE MONITORAMENTO DAS CONDIÇÕES
DE BALNEABILIDADE DAS PRAIAS

A Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais – SEMA informa, abaixo, as condições
de Balneabilidade das praias de parte da Região Metropolitana de São Luís, resultante dos laudos
laboratoriais emitidos pelo Laboratório de Análises Ambientais – LAA, desta Secretaria.
O presente laudo refere-se à ação de monitoramento realizada no período de 07/12/2020 a 04/01/2021,
integrando a série de acompanhamento semanal das condições de balneabilidade das praias da Ilha do
Maranhão.
Para o presente laudo, foram coletadas e analisadas amostras de água de 22 (vinte e dois) pontos
distribuídos nas praias de São Luís e trechos de São José de Ribamar, Paço do Lumiar e Raposa. O
monitoramento obedece aos padrões estabelecidos na Resolução CONAMA nº 274/2000.
Os resultados qualitativos resultantes dessa etapa do monitoramento são os seguintes:
PONTOS COORDENADAS LOCALIZAÇÃO
P01

02º30’01.08”S
44º19’11.3”O

P02

02º29’51.40”S
44º18’44.30”O

P03

02º29’39.50”S
44º18’28.10”O

P04

02º29’11.0”S
44º18’07.20”O

P05

02º29’12.10”S
44º17’32.30”O

P06

02º29’12.50”S
44º17’05.60”O

P07

02º29’11.40”S
44º16’32.20”O

Praia da
Ponta D’ Areia
São Luís

REFERÊNCIA

CONDIÇÃO

Ao lado do
Espigão Ponta d’ Areia

PRÓPRIO

Em frente à rampa de acesso a
praia, lado direito do Praia Mar Hotel

PRÓPRIO

Em frente ao Centro de Atendimento IMPRÓPRIO
ao Banhista na Praça do Sol
Praia Ponta do
Farol - São Luís

Praia de
São Marcos
São Luís

Em frente ao Farol e
Forte de São Marcos

PRÓPRIO

Em frente à Praça do Pescador,
próximo à Barraca do Chef

IMPRÓPRIO

Em frente ao Posto Guarda
Vidas - Bombeiros

IMPRÓPRIO

Em frente ao prédio
verde com o heliporto

IMPRÓPRIO
IMPRÓPRIO

P08

02º28’59.90”S
44º16’01.90”O

Em frente à banca de jornal da
pç. de alimentação da Litorânea

P09

02º28’52.70”S
44º15’40.30”O

Em frente à Estação Elevatória
de Esgoto 2.2 (E.E.E 2.2) da
CAEMA e Círculo Militar

IMPRÓPRIO

P10

02º28’53.70”S
44º15’12.60”O

Em frente à descida da Rua Altamira,
proximidades da Pousada Vela Mar

PRÓPRIO

P11

02º28’53.40”S
44º14’19.60”O

Em frente à descida da Avenida
Copacabana e Pousada Suíça

PRÓPRIO

P12

Em frente à descida da rua São
Geraldo

IMPRÓPRIO

P13

02º28’46.20”S
44º14’19.0”O
02º38’29.0”S
44º13’33.60”O

À direita da Elevatória Iemanjá II

IMPRÓPRIO

P14

02º28’30.0”S
44º13’14.90”O

Em frente à casa com pirâmides
no teto, antes da falésia

IMPRÓPRIO

P15

02º28’13.40”S
44º12’41.80”O

Próximo ao Kacthus Bar e
Restaurante

PRÓPRIO

Lado esquerdo da Av. Ponta Grossa
que dá acesso a praia, próx. ao Bar
e Restaurante Capiau 2

PRÓPRIO

Praia do Araçagy
São José de
Ribamar

Em frente à rampa principal
de acesso a praia

PRÓPRIO

Em frente ao Bar da Atalaia

PRÓPRIO

Praia do Araçagy
Paço do Lumiar

Lado direito do Rio Urucutiua, em
frente ao Bar e Restaurante Rainha

PRÓPRIO

Em frente ao Las Vegas Bar
e Restaurante

PRÓPRIO

P16

02º28’05.20”S
44º12’22.70”O

Praia do Calhau
São Luís

Praia do
Olho d’Água
São Luís

Praia do Meio
São José de
Ribamar

P17

02º27’50.80”S
44º11’55.0”O

P18

02º27’47.90”S
44º11’29.0”O

P19

02º27’33.50”S
44º10’32.20”O

P20

02º27’33.50”S Praia Olho de Porco
Paço do Lumiar
44º10’32.20”O

P21

02º27’22.70”S Praia Olho de Porco Última barraca antes da foz do igarapé
Raposa
do Mangue Seco/Olho de Porco
44º10’22.20”O

PRÓPRIO

P22

02º27’00.4”S
44º09’47.20”O

PRÓPRIO

Praia do Mangue Em frente à Bibliot. do Caranguejo próx.
Seco - Raposa
às Barracas da Val e do Sr. Pedro

SÃO LUÍS (MA), 6 DE JANEIRO DE 2021.
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS – SEMA
AV. DOS HOLANDESES, N° 04, QUADRA 06, ED. MANHATTAN, CALHAU.
SÃO LUÍS – MA CEP 65.071-38

GERAL

oimparcial.com.br

George Raposo
E-mail: gdinamite@gmail.com
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ECONOMIA

EUA

Bidenagradeceausência
deTrumpnaposse
A distribuição das vacinas será "o maior desafio operacional que enfrentaremos como
nação", disse o presidente eleito, que será empossado em 12 dias

O

presidente eleito dos EUA,
Joe Biden, recebeu bem nesta sexta-feira (8) a notícia de
que o presidente Donald
Trump não pretende comparecer à
sua posse, em 20 de janeiro, considerando-a uma “coisa boa”.
“Me disseram no caminho para cá
que ele indicou que não compareceria à cerimônia de posse”, disse Biden
em entrevista coletiva em seu reduto
de Wilmington, em Delaware.
“Uma das poucas coisas em que
ambos concordamos. É bom que não
vá”, disse o democrata aos jornalistas,
chamando Trump de “um embaraço
para o país”.
“Ele não está em posição de exercer
o cargo”, acrescentou o presidente
eleito sobre Trump, que enfrenta a
possibilidade de ser submetido a um
segundo impeachment na próxima
semana por incitar seus partidários a
invadir o Capitólio dos Estados Unidos para reverter sua derrota eleitoral.

“Ele superou até mesmo
minhas piores opiniões
sobre ele”, disse Biden.
“É um dos presidentes
mais incompetentes da
história dos Estados
Unidos da América”.

Por outro lado, Biden disse que o vice-presidente Mike Pence seria bemvindo.
Trump anunciou na sexta-feira que
não comparecerá à cerimônia de posse de Biden.
“Para todos que me perguntaram,
não comparecerei à cerimônia de
posse em 20 de janeiro”, escreveu
Trump em um tuíte lacônico.

“Ele é a favor da distribuição imediata das doses disponíveis e considera
que o governo deve deixar de restringir o fornecimento de vacinas”, disse
o porta-voz.
As duas vacinas atualmente licenciadas nos Estados Unidos – Pﬁzer/BioNTech e Moderna – exigem
que as pessoas recebam uma segunda
dose com um intervalo de três a quatro semanas.

Vacinas

Ao eliminar a obrigação de reter
metade das reservas, as autoridades
O presidente eleito dos Estados esperam aumentar o número de pesUnidos, Joe Biden, criticou nesta sex- soas que poderão receber a vacina rata-feira (8) a distribuição de vacinas pidamente.
contra a covid-19 pelo governo de DoMas adiar a injeção da segunda donald Trump.
se reduziria o nível de proteção indivi“As vacinas nos dão esperança, mas dual, e a agência reguladora de medisua distribuição tem sido uma farsa”, camentos dos EUA (FDA) e o renomadisse Biden a jornalistas em seu redu- do imunologista Anthony Fauci se
to Wilmington, Delaware.
opuseram a isso.
A distribuição das vacinas será “o
A eventual mudança de política
maior desaﬁo operacional que en- proposta pelo futuro governo Biden é,
frentaremos como nação”, disse o por enquanto, apenas teoria e, além
presidente eleito, que será empossa- disso, o principal problema da camdo em 12 dias.
panha de vacinação americana tem
Mais cedo, a CNN relatou que o fu- sido a distribuição das doses, e não o
turo governo Biden planejava distri- seu suprimento.
buir todas as doses disponíveis das
O Governo Federal ﬁscalizou o emvacinas, em vez de reter a metade para barque de 21,4 milhões de doses, mas
as segundas injeções dos já vacina- apenas 5,9 milhões de pessoas recedos.
beram a primeira injeção. As 15,5 mi“O presidente eleito acredita que lhões de doses restantes permanecem
devemos acelerar a distribuição de em hospitais e clínicas que não pudevacinas enquanto continuamos a ga- ram aplicá-las e não estão reservadas
rantir que os americanos que mais para serem aplicadas como uma seprecisam delas as recebam o mais rá- gunda injeção.
pido possível”, disse TJ Ducklo, portaOs Estados Unidos são o país mais
voz da equipe de transição de Biden, à enlutado do mundo pela pandemia,
CNN.
com mais de 365.000 mortes.

Bolsas bateram
recorde na crise?
Em todo o mundo, milhões de pessoas perderam seus
empregos ao longo de 2020 ou receberam auxílio emergencial dos governos para poderem ﬁcar em casa.
Ainda assim, as Bolsas de Valores recuperaram perdas, após as fortes quedas registradas em março do ano
passado.
Os maiores ganhos foram registrados nos Estados
Unidos, com a Bolsa de tecnologia Nasdaq em uma impressionante alta de 42%, e o índice S&P 500, que reúne
as 500 maiores empresas de capital aberto negociadas
no mercado americano, com valorização de 15% no ano.
No Reino Unido, o índice FTSE 100, com suas petroleiras, bancos e companhias aéreas em diﬁculdades, todas bastante afetadas pela pandemia, as coisas não foram tão fáceis.
O índice fechou 2020 ainda 14% abaixo do início do
ano, mas registrou alta constante nos últimos meses e
recebeu um impulso extra no ﬁm de ano, após o Reino
Unido chegar a um acordo comercial com a União Europeia para o Brexit e com a aprovação de uma segunda
vacina pela autoridade sanitária britânica.
No Japão, as ações se recuperaram após a aprovação
das vacinas, com papéis de empresas farmacêuticas e de
games liderando a valorização.
No Brasil, o Ibovespa se aproximou dos 60 mil pontos
em março, uma queda de quase 50% em relação às máximas históricas registradas em janeiro.
Nos meses seguintes, no entanto, o principal índice
da Bolsa brasileira se recuperou, principalmente devido
à entrada de pessoas física em busca de retornos em
meio aos juros mais baixos da história. Com isso, o Ibovespa fechou o ano da pandemia em alta de 3%.
O que explica a alta das Bolsas
Uma parcela da valorização registrada em 2020 é explicada pela forma como medimos a performance das
Bolsas de Valores. Outra parcela se deve talvez a um entusiasmo exagerado, aﬁrmam investidores. Outro fator
importante é a quantidade de dinheiro que está sendo
injetada na economia global pelos bancos centrais de
todo o mundo, dizem os especialistas. Mas, por ﬁm, há
de fato algumas pequenas razões para otimismo.
Um fator importante a se considerar é que o valor das
ações negociadas em Bolsa não diz respeito apenas ao
momento presente, diz Sue Noffke, diretora de ações
para o Reino Unido da gestora de recursos Schroders.

“Bolsas de Valores olham para o
futuro, então elas funcionam como

PLANO NACIONAL

Pazuello recebe críticas por vacinação

dirigir um carro — você mantém os
olhos no horizonte, para além do
buraco que está logo à sua frente”,
diz ela.
Os investidores estão apostando que as diversas novas vacinas aprovadas ou em desenvolvimento terão sucesso em trazer o crescimento das economias e as vendas de volta à normalidade.
Dinheiro barato

PARA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE IMPRENSA, MINISTRO DEMONSTROU INEFICIÊNCIA
Defensor de medidas de conﬁnamento social para a contenção da curva de contágios da covid-19, o ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta comemorou o índice de eﬁcácia
da CoronaVac e alﬁnetou o atual responsável pela pasta, Eduardo Pazuello. O general aﬁrmou, nesta quintafeira, que o Governo Federal concluiu
a compra da vacina chinesa desenvolvida em parceria com o Instituto Butantan, do governo do estado de São
Paulo. Pazuello, entretanto, não apresentou um plano claro de vacinação
no país contra a pandemia que já matou 200 mil brasileiros.
Nesta quinta-feira (07/01), o Instituto Butantan, presidido por Dimas
Covas, divulgou a eﬁcácia de 78% da
CoronaVac nos testes realizados no
país. O percentual mínimo recomendado pela Organização Mundial da
Saúde (OMS) é de 50%.
Mandetta aproveitou para elogiar o
instituto e ironizar Pazuello, general
que foi escolhido para a pasta por ser
um especialista em logística. “Parabéns equipe do Butantã, meu caro Dimas Covas. Ciência. Foco. Disciplina.
Agora é ver se a ‘logística’ não vai atra-

palhar”, escreveu Mandetta.
Em entrevista coletiva, realizada
hoje, Pazuello, procurou detalhar as
ações do governo para o início do programa de vacinação. Ele ainda anunciou que a pasta encomendou 100 milhões de unidades da CoronaVac.

ção nacional. A ciência salva vidas que
a ignorância despreza”, destacou.
A vice-líder do PSOL na Câmara,
deputada Fernanda Melchionna (RS),
lembrou que o ministro Pazuello ainda vai ter que provar junto ao Supremo Tribunal Federal (STF) se está falando a verdade sobre o estoque de
Negacionismo
seringas e agulhas. “Pazuello acaba de
O ex-presidente Luiz Inácio Lula da dizer que não há falta de seringas no
Silva também criticou o chefe da Saú- Brasil. Então vai ter que comprovar! O
de do presidente Jair Bolsonaro. “O STF acaba de dar cinco dias para o goministro Pazuello foi em rede nacio- verno Bolsonaro comprovar que há
nal e não apresentou uma diretriz ou estoques de seringas e agulhas suﬁcidata para a campanha de vacinação entes para vacinação contra a covidcontra o covid”, escreveu o petista e 19. Há uma corrida contra o tempo
em seu perﬁl do Twitter. Segundo ele, para salvar vidas!”, destacou ela, em
o ministro da Saúde “passou vergo- referência à decisão do ministro Rinha” por não apresentar uma campa- cardo Lewandowski. Caso não tenha
nha de vacinação clara.
os insumos, o governo deverá apreO líder do Cidadania no Senado, se- sentar plano de compra em 48 horas.
nador Alessandro Vieira (SE), também
O presidente da Câmara, Rodrigo
elogiou a eﬁcácia do Instituto Butan- Maia, também usou as redes sociais
tan e criticou o negacionismo. “No para demonstrar esperança que o plamesmo dia em que atingimos o nú- no ainda não muito claro de Pazuello
mero de 200 mil mortos pela covid, te- seja eﬁcaz. “Que a vacina e uma conmos a boa notícia da conﬁrmação da dução séria e responsável, como o goeﬁcácia da vacina do Butantã. Isso sig- vernador @jdoriajr (João Doria) vem
niﬁca que será possível avançar no fazendo, evitem a morte de mais braprocesso de vacinação com a produ- sileiros”, escreveu.

Eles também estão levando em conta a possiblidade
de tomar empréstimos a baixo custo, o que é um fator de
estímulo para as empresas. Há também toda a liquidez
que está sendo injetada pelos bancos centrais e os efeitos que isso tem sobre a economia mundial. Somente o
Banco da Inglaterra planeja comprar 895 bilhões de libras (R$ 6,5 trilhões) em títulos públicos e corporativos
com dinheiro novo, através da política de estímulo monetário chamada em inglês de “quantitative easing”
(“expansão quantitativa”, em tradução livre). Desde
março de 2020, o Fed americano já comprou mais de
US$ 3 trilhões (R$ 16 trilhões) em ativos. Essas aquisições são parte de um esforço para manter o custo de tomar empréstimos baixo. Enquanto esse dinheiro novo
entra na economia através da compra de títulos, ele tem
como efeito colateral elevar os preços dos ativos ao redor do mundo. “O dinheiro se tornou mais barato, e dinheiro mais barato impulsiona a avaliação de ativos ﬁnanceiros. É isso que tem dado suporte aos mercados de
ações globalmente”, diz Noffke.
Empresas grandes ditam o rumo
Quando avaliamos a performance de uma Bolsa de
Valores, tipicamente olhamos para um índice, que é
composto por um grupo de empresas. O crescimento —
ou não — de grandes companhias tem efeito maior sobre os índices do que os movimentos de empresas pequenas. E, especialmente nos EUA, as grandes empresas
se tornaram muito, muito grandes.
Isso signiﬁca que foi um bom ano para as gigantes de
tecnologia, cujos lucros cresceram com mais pessoas
trabalhando à distância, mascarou o péssimo ano de
empresas como as companhias aéreas.
A Nasdaq, por exemplo, registrou forte valorização
em 2020. Mas apenas cinco companhias — Alphabet
(dona da Google), Apple, Microsoft, Amazon e Facebook
— têm juntas quase o mesmo valor que as demais 95
que compõem o índice Nasdaq 100 combinadas.

EMPREENDEDORISMO

Responsável Celio Sergio
E-mail: celiosergio@hotmail.com
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EXPERIÊNCIA DO CLIENTE

CRESCE EM 79% PROCURA POR
PROFISSIONAIS DE EXPERIÊNCIA DO CLIENTE NO
BRASIL EM 2020. E PARA 2021, O QUE ESPERAR?
Descomplicado – Editora Autores do Brasil), coloco que o
negócio que desejar se manter
sustentável, deve investir fortemente em conhecer o seu usuário e entregar uma experiência
personalizada.

FERNANDO COELHO
PUBLICITÁRIO, PROFESSOR UNIVERSITÁRIO E ESCRITOR. CONSULTOR PALESTRANTE EM EXPERIÊNCIA DO CLIENTE.
MESTRE EM CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO E
ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR COM PESQUISA
NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
E COMUNICAÇÃO; MBA EM MARKETING;
ESPECIALISTA EM ADMINISTRAÇÃO ESTRATÉGICA E ESPECIALISTA EM GESTÃO E
DOCÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR.

E

ste ano foi totalmente atípico e nos exigiu duas tarefas imperativas: transformação digital e colocar
cada vez mais o cliente no centro
dos processos.
De acordo com a Revista VC S/A
(edição dezembro -2020), a procura por profissionais da área de
CX (Customer Experience) cresceu em 79% neste ano e o mercado exigira em 2021 cada vez mais
dos negócios.
Em meu livro, lançado também
este ano (Customer Experience

Com a pandemia do Coronavirus, a sociedade teve que
se isolar e utilizou muito mais
recursos digitais, dessa forma,
descobriu que o atendimento
pode ser 3A1H (fácil acesso, ágil,
assertivo e humanizado) e com a
autorização das atividades, este
mesmo cliente retornou ao mercado mais exigente.
Ter um profissional de CX
no seu negócio (para médias
e grandes empresas) ou investir em práticas de CX (para pequenos negócios) é muito mais
do que se concentrar em bom
atendimento. Inclusive digo em
minhas aulas de pós-graduação e consultorias executivas,
que pensar em experiência do
cliente como atendimento, é
um tremendo erro.
A gestão de CX é um processo que envolve planejamento,
estudo, execução, definição de
indicadores, construção de meta
e monitoramento de resultados
sempre focado nos pontos de

contatos dos consumidores, jornada do cliente, conversão e fidelização. É um processo macro
e estratégico do negócio que envolve fortemente conhecimento
da marca, fortalecimento, conversão, recorrência e fidelização. Inclusive, defendo que a
área de CX dos negócios deve
estar ligada a direção executiva
e ter voz ativa na transformação do business.

E PARA 2021, O
QUE SE ESPERA?
De acordo com um estudo
global realizado pela Deloitte,
as principais tendências que
os dirigentes devem ficar atentos em 2021 são: proposito da
marca (eu venho falando disso
o ano de 2020 inteiro), agilidade (inclusive coloquei isto em
meu livro na teoria do 3A1H),
experiência humanizada (mesmo com toda tecnologia, precisamos continuar a focar no
aspecto humano), confiança,
participação e fusão.
Propósito: As organizações
precisam ter claro por que existem e para quem. Qual a sua
missão neste mundo? Como
a sua marca torna este local

melhor?
Agilidade: Este é o momento certo para os profissionais
de marketing aproveitarem ferramentas digitais relevantes e
criarem um roteiro organizacional para tornar o agile marketing uma realidade.
Experiência humana: Direcione a mentalidade da sua empresa sobre o tempo de criação
de produtos e serviços, pautando a eficiência e potencialização da conexão humana. Mais
importante do que tecnologia,
é como ela toca o coração.
Confiança: foque na reputação da marca. Estratégias de
vendas precisam ser sustentáveis. De acordo com a Deloitte, para construir confiança em
tempos turbulentos, as marcas devem olhar para o que as
pessoas valorizam – ao invés
de como elas são – garantindo que os seus compromissos
estejam em sincronia com sua
competência para entregar as
necessidades dos consumidores.
Participação: para a Deloitte, os profissionais de marketing podem se beneficiar – e
ficar à frente da concorrência
– elaborando uma estratégia

de engajamento que com base
na participação ativa do cliente em seus diversos canais de
relacionamento.
Fusão: As organizações podem ajudar melhor os clientes
que atendem, criando experiências inovadoras por meio de
parcerias entre setores. De acordo com a Deloitte as parcerias
cada vez mais trarão força para
o mercado e inovação para os
negócios.
Olhe estes drives com carinho e vamos fazer de 2021 um
ano incrível e centrado cada
vez mais no cliente.
Fernando Coelho - Publicitário e Professor Universitário.
5 livros publicados, entre eles
o Livro Custorme Experience
Descomplicado. Doutorando em Gamificação pela Universidade de Coimbra. Mestre
em Tecnologias Educacionais
pela Universidade Católica de
Portugal. MBA em Marketing,
Especialista em Administração
Estratégica. Gestor de Marketing do Ceape Brasil. Professor
e Coordenador do Programa de
Pós-graduação em Gestão de
Marketing, Inovação e Experiência do Cliente da UNDB Centro Universitário.

VIDA

oimparcial.com.br

Saulo Duailibe
E-mail: sauloduailibe@yahoo.com.br
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ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL

CONCURSO PÚBLICO

129 oportunidades e
salários de R$ 6 mil
Cargos ofertados na cidade de Buriti Bravo são para profissionais de níveis fundamental,
médio, técnico e superior; veja quais são e como concorrer

A

Prefeitura de Buriti Bravo está
com inscrições de um Concurso Público que visa o preenchimento de 129 vagas em
cargos de níveis fundamental, médio,
técnico e superior.
Conﬁra as oportunidades ofertadas
conforme o respectivo nível de escolaridade exigido para a função:
• Fundamental: Agente de Serviços
Funerários (2); Auxiliar de Serviços
Gerais (9); Motorista D (6); Vigia (12);
• Médio: Agente Administrativo (6);
Agente Social (2); Atendente de Farmácia (6); Auxiliar de Laboratório (1);
Auxiliar de Saúde Bucal (2); Digitador
(3); Fiscal de Tributos (3); Recepcionista (4); Técnico em Enfermagem (3);
Técnico em Laboratório (1); Agente
Comunitário de Saúde (15);
• Superior: Assistente Social (2); Bibliotecário (1); Biomédico (1); Cirurgião‐Dentista (2); Enfermeiro (2); Engenheiro Agrônomo (1); Farmacêutico‐Bioquímico (2); Fisioterapeuta (1);
Fonoaudiólogo (1); Médico (2); Nutricionista (1); Orientador Pedagógico
(10); Procurador Municipal (2); Professor de 1º ao 5º Ano – Zona Rural (8);
Professor de 1º ao 5º Ano – Zona Urbana (8); Professor do 6º ao 9º Ano ‐ Matemática ‐ Zona Rural (2); Professor do
6º ao 9º Ano ‐ Matemática ‐ Zona Urbana (1); Professor do 6º ao 9º Ano ‐
Português ‐ Zona Rural (2); Professor
do 6º ao 9º Ano ‐ Português ‐ Zona Urbana (1); Psicólogo (2); Psicólogo Escolar (1); Tecnólogo em Radiologia
(1).
Vale ressaltar que dentre as vagas
ofertadas, há oportunidades voltadas
à pessoas que se enquadram nos itens

co, noções de informática e conhecimentos especíﬁcos e locais aos cargos
de agente administrativo, agente comunitário de saúde, agente social,
atendente de farmácia, auxiliar de laboratório, auxiliar de saúde bucal, digitador, ﬁscal de tributos, recepcionista, técnico em enfermagem, técnico em laboratório, assistente social,
bibliotecário, biomédico, cirurgião‐
dentista, enfermeiro, engenheiro
agrônomo, farmacêutico‐bioquímico,
ﬁsioterapeuta, fonoaudiólogo, médico, nutricionista, procurador municipal, psicólogo, psicólogo escolar e tecnólogo em radiologia. Já aos cargos de
orientador pedagógico, professor de
1º ao 5º ano, professor do 6º ao 9º ano
– matemática e professor do 6º ao 9º
ano ‐ português, as questões serão de
língua portuguesa, noções de inforInscrições
As candidaturas podem ser feitas mática, conhecimentos pedagógicos
até 18 de janeiro de 2021, por meio do e conhecimentos especíﬁcos. Por ﬁm,
site do Instituto Legatus, mediante para os cargos de agente de serviços
pagamento de taxa de participação de funerários, auxiliar de serviços gerais,
R$ 74,40 para cargos de nível funda- motorista e vigia, o conteúdo será
mental, R$ 88,35 para níveis técnico e composto por língua portuguesa, raciocínio lógico – matemático, atualimédio, e R$ 97,65 para nível superior.
dades e conhecimentos especíﬁcos e
locais.
Seleção
A prova escrita objetiva será realiTodos os candidatos serão submetidos à prova escrita objetiva, de cará- zada na data prevista de 7 de março de
ter eliminatório e classiﬁcatório, po- 2021, já os locais e horários para realirém, os inscritos aos cargos de orien- zação da prova escrita objetiva serão
tador escolar, procurador municipal e divulgados posteriormente.
O prazo de validade deste Concurprofessor serão ainda submetidos à
avaliação de títulos, de caráter classi- so Público será de dois anos, contados
a partir da data de homologação do
ﬁcatório.
A prova escrita objetiva será com- resultado ﬁnal, podendo ser prorroposta de 40 questões de múltipla es- gado uma única vez pelo mesmo pecolha, com questões de língua portu- ríodo, a critério da Prefeitura de Buriti
guesa, raciocínio lógico – matemáti- Bravo.
especiﬁcados no edital.
Para concorrer, os candidatos devem comprovar a escolaridade exigida para a função, bem como ter idade
mínima de 18 anos, exceto para o cargo de motorista, que exige Carteira
Nacional de Habilitação (CNH) na categoria “D” e idade mínima de 21
anos. Será necessário ainda estar em
dia com as obrigações militares e eleitorais, ter aptidão física e mental para
o exercício da função e, em outros cargos, será exigido ainda o registro ativo
no respectivo conselho de classe, ou
cursos especíﬁcos.
Aos aprovados e contratados, a carga horária será de 20 a 40 horas semanais, com remuneração será de R$
1.045 a R$ 6 mil.

Matrículas para
6,5 mil vagas
foram prorrogadas
até 13 de janeiro
As unidades do Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão (IEMA) e demais escolas
que oferecem no 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. Coordenado pela
Secretaria de Estado da Educação (Seduc), o processo
dispõe mais de 6,5 mil vagas em 45 escolas desta forma
de ensino. “Apesar da pandemia, estamos com a maior
parte das vagas oferecidas já preenchidas. Atribuímos
essa grande procura ao modelo institucional que desenvolvemos, com jornada de aprendizado ampliada e currículo diversiﬁcado. Ainda há vagas e os estudantes que
se interessarem, podem se inscrever”, pontuou o diretor
de Ensino e Pesquisa do IEMA, Elinaldo Silva. Um novo
edital será lançado, até ﬁnal de março, com 725 vagas
para a rede IEMA em São Luís, informa o gestor.

Atribuímos essa grande procura ao
modelo institucional que
desenvolvemos, com jornada de
aprendizado ampliada e currículo

FIM DO PRAZO

Inscrições para seletivo da Seap acabam segunda

diversificado. Ainda há vagas e os
estudantes que se interessarem,
podem se inscrever
Conforme o edital nº 12/2020, estudantes do 9º ano
interessados em ensino de tempo integral podem realizar suas inscrições, que são exclusivamente online, por
meio
do
site
www.educacao.ma.gov.br/matricularedeintegral2021. Na página,
os candidatos devem preencher formulário de inscrição. Situações como distância da residência do candidato até a escola de interesse, ser beneﬁciário do programa
Bolsa Família e a menor idade serão fatores de desempate.
Para estudantes que cursam do 1° ao 8° do Ensino
Fundamental e a 1ª ou 2ª série do Ensino Médio, a rematrícula é automática e o processo cabe a cada gestor escolar. Já quem irá para o Ensino Fundamental e Médio
em 2021, a matrícula se dará de forma regionalizada,
após encerramento das aulas nas escolas municipais. O
resultado das inscrições será divulgado posteriormente
no site da Seduc: www.educacao.ma.gov.br.

OS APROVADOS VÃO TRABALHAR EM JORNADAS DE TRABALHO SEMANAL DE 40 HORAS, COM SALÁRIO MENSAL NO VALOR DE R$ 1.500.
Até dia 11, ou segunda-feira! Esse é
o último dia para inscrições dos cinco
novos Processos Seletivos da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Maranhão (Seap – MA)
que, juntos, visam a contratação temporária de proﬁssionais de nível técnico. De acordo com os documentos,
estas seleções buscam formar cadastro reserva dentre os cargos de técnico
penitenciário em enfermagem para
atuação nas unidades prisionais das
cidades de São Luís, Açailândia, Pinheiro, Davinópolis e Zé Doca. Conﬁra:
• Edital nº 01/2021: São Luís;
• Edital nº 02/2021: Açailândia;

• Edital nº 03/2021: Pinheiro;
• Edital nº 04/2021: Davinópolis;
• Edital nº 05/2021: Zé Doca.
Quando contratados, os proﬁssionais deverão desempenhar atividades
em jornadas de trabalho semanal de
40 horas, com salário mensal no valor
de R$ 1.500.
Para participar, os interessados devem realizar as inscrições até às 23h59
do dia 11 de janeiro de 2021, observado o horário local, exclusivamente no
site da Seap – MA.
A classiﬁcação dos candidatos inscritos consistirá em fase única, de caráter classiﬁcatório e eliminatório,
composta em análise curricular. Em

caso de empate, terá preferência o
participante com maior pontuação
atribuída em experiência proﬁssional
na área prisional e com maior idade,
considerando ano, mês e dia do seu
nascimento.
É importante destacar que os contratos temporários serão válidos por
seis meses, contados da data de sua
assinatura, com a possibilidade de ser
prorrogado até o limite constante do
artigo 4º, caput, da Lei Estadual nº
10.678/2017, sempre no interesse da
Administração Pública.
Estes Processos Seletivos serão válidos por 12 meses e poderão ser prorrogados por igual período.

Para 18 unidades do IEMA, estão sendo ofertadas
2.670 vagas nos cursos técnicos dos eixos Ambiente e
Saúde, Controle e Processos Industriais, Infraestrutura,
Gestão e Negócios, Informação e Comunicação, Produção Alimentícia, Recursos Naturais, Turismo, Hospitalidade e Lazer, Produção Cultural e Design e Produção Industrial. As vagas estão disponibilizadas atendendo a
vocação econômica da região de cada unidade. Nos
Centro Educa Mais, somam 3.873 vagas.
O Edital nº 12/2020 completo está disponível no site
da Secretaria de Estado da Educação (Seduc) e pode ser
acessado
pelo
link:
https://www.educacao.ma.gov.br/files/2020/12/Edital_N-12-2020_22-1220_iema_educa-mais.pdf.
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SUCO DETOX

SONO

Brasileiros dormem
cada vez menos
População brasileira dorme menos de sete horas por dia, aponta Associação Brasileira
do Sono (ABS). Uma boa noite de sono não é um privilégio para todos os brasileiros

A

ssim como a prática de atividade física e a alimentação
saudável fazem bem ao corpo, dormir bem é essencial
para uma boa qualidade de vida. É
exatamente durante o sono que a
imunidade é reforçada, células são renovadas e os radicais livres são neutralizados.
Apesar de tantos benefícios, uma
boa noite de sono não é um privilégio
para todos os brasileiros. Segundo dados da Associação Brasileira do Sono
(ABS), a população brasileira está dormindo cada vez menos. Em 2018, o
brasileiro dormia em média 6,6 horas
por dia, já no ano seguinte, passou para 6,4 horas, quando a recomendação
da Organização Mundial da Saúde
(OMS) é de 7 a 9 horas de sono por dia.
São diversos os fatores que contribuem para a má qualidade do sono do
brasileiro. “Exposição à luminosidade
de celulares, tablets e computadores,
fatores pessoais como ansiedade, nervosismo e preocupações, além de outras doenças não controladas, como
arritmias, depressão e asma são alguns dos fatores”, revela a professora
de psicologia da Estácio, Carmen
Campos.
De acordo com a especialista, apesar do corpo humano ser capaz de
proporcionar um sono de qualidade,
a inﬂuência dos fatores já citados,
comprometem o processo que leva o
organismo a adormecer e a permanecer dormindo. “É preciso ﬁcar atento a
esses fatores, que podem facilitar o
desenvolvimento da insônia, um distúrbio que precisa de tratamento. Em
casos mais preocupantes, procurar

Uma alternativa
para uma vida
mais saudável
Início de ano e muitos são os projetos para 2021. Na
lista de planos e metas, muitos buscam uma vida saudável e uma alimentação equilibrada. Para quem está focado em levar uma vida ﬁtness e eliminar os exageros do
ﬁm de ano, a sugestão é o suco detox, uma excelente alternativa. “Eles promovem uma limpeza interna no corpo, eliminando as toxinas acumuladas, reduzindo o inchaço, regularizando o funcionamento do intestino e
garantindo uma boa dose de nutrientes, o que contribui
para o aumento da imunidade e melhora a saúde em geral”, indica explica Ester Serra, nutricionista.

Eles promovem uma limpeza
interna no corpo, eliminando as
toxinas acumuladas, reduzindo o
inchaço, regularizando o
funcionamento do intestino e
garantindo uma boa dose de
nutrientes
BRASILEIRO DORMIA EM MÉDIA 6,6 HORAS / DIA, MUITO MENOS QUE O RECOMENDADO
ajuda de um neurologista, buscar psicoterapia também é uma saída para
falar sobre suas angústias e preocupações para que essa pessoa volte a ter
mais tranquilidade e, consequentemente, uma maior qualidade de sono”, orienta.

sono. “Com a pandemia da Covid-19,
as pessoas passaram a se deparar com
seus medos, ansiedades, receios, medo da morte, do desemprego, mudança repentina de hábitos. Tudo isso
acabou mexendo como o sono das
pessoas”, destaca.
Carmen lembra também que a má
qualidade do descanso diﬁculta a reO sono na pandemia
A pandemia causada pelo Novo Co- cuperação do metabolismo e comronavírus é outro fator que vem tiran- promete o rendimento no trabalho, já
do o sono da população brasileira. Pa- que provoca prejuízos à atenção, conra a psicóloga Carmen Campos, ansi- centração e capacidade de raciocínio.
edade, estresse, alteração na rotina e “A qualidade do sono está intrinsecaincertezas quanto ao futuro são fato- mente associada à saúde corporal,
res que têm contribuído para que as por isso é indispensável preparar um
pessoas tenham diﬁculdades de ter ambiente adequado para que o sono
um descanso adequado na hora do seja reparador”, aponta.

Dicas para você ter um sono tranquilo

De acordo com a nutricionista, o suco composto por
frutas e folhas tem o poder de contribuir com o emagrecimento, mas ajuda principalmente a combater os radicais livres, que são substâncias que oxidam as células.
“Mais que apagar exageros na dieta, eles servem principalmente para ajudar na desintoxicação do organismo”,
esclarece a nutricionista.
Para garantirmos uma desintoxicação correta do organismo, alguns alimentos ricos em nutrientes são fundamentais. Conﬁra:
• Couve: a folha verde é carregada de ferro, vitamina K,
vitamina A, vitamina C, cálcio e antioxidantes. Ela ainda
ajuda a desintoxicar o fígado graças a seu alto teor de enxofre.
• Maçã: a fruta ajuda a prevenir contra cálculos renais,
além de proteger o fígado e reforçar o sistema imunológico.
• Limão: carregado de vitamina C, os limões garantem
um sistema imunológico saudável e ajudam a desintoxicar o fígado.
• Pepino: por ser uma ótima fonte de eletrólitos, ele ajuda a reidratar o corpo e garante uma boa dose de vitaminas do complexo B.

Mais que apagar exageros na dieta,
eles servem principalmente para
ajudar na desintoxicação do
organismo
Gostou? Separamos uma receita de um suco verde
detox com couve para você. Uma ótima opção para eliminar toxinas do corpo, diminuir a retenção de líquidos
e conseguir mais vitalidade física e mental.

Já vimos que dormir bem é fundamental para a saúde e qualidade de vida e que a falta de sono adequado
causa os mais diversos males. Se suas
noites de sono não vão bem, conﬁra a
seguir cinco dicas que vão ajudar você
a não contar mais carneirinho.

Mantenha a rotina

Essa é uma forma de regular o relógio biológico, no entanto, para o efeito
ser eﬁcaz a pontualidade deve ser
aplicada todos os dias. “A periodicidade vai fazer com que o seu corpo e cérebro se acostume e dê sinais na hora
de dormir ou levantar”, explica a psicóloga.

Desligue os eletrônicos

Não use celular, computador e tablet ou ligue a TV quando estiver na
cama. “As luzes das telas dos equipamentos eletrônicos interrompem a

ação da melatonina, hormônio do sono que é produzido em ambientes escuros”, pontua.

Deixe o quarto aconchegante
Um ambiente silencioso, com uma
cama confortável, escuro e com temperatura agradável induz o sono, fazendo com que o corpo processe a
melatonina com mais facilidade. “Para relaxar e melhorar a qualidade do
sono é indispensável que o ambiente
esteja preparado”, aﬁrma.

Escolha refeições leves

Cuidado com a quantidade e com o
tipo de alimento durante o jantar, pois
a digestão atrapalha o sono.
“Preﬁra refeições leves e de fácil digestão, como lanches nutritivos com
carnes magras e saladas. De preferência, com três horas antes de dormir.
Evite bebidas alcoólicas e gaseiﬁcadas”, sugere.

Deite quando estiver com
sono

Se após 30 minutos o sono não aparecer, levante-se e procure alguma atividade para relaxar, como meditação,
leitura, ouvir uma música calma, e
volte para a cama quando estiver com
sono.
“Ficar horas na cama forçando o
sono não é a melhor saída, porque isso acaba estressando ainda mais o seu
corpo e mente”, alerta.

Ingredientes
•
•
•
•
•
•

2 folhas de couve;
1 colher de folhas de hortelã;
1 maçã, 1 cenoura ou 1 beterraba;
½ pepino;
1 pedacinho de gengibre;
1 copo de água.

Modo de preparo

Bata no liquidiﬁcador todos os ingredientes e, em seguida, coe. Beba logo após o preparo, para aproveitar todas as propriedades do suco.
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IMPOSTOS

IPTU e IPVA: Pagar à
vista ou parcelar?
Uma dúvida muito comum em relação ao IPTU e ao IPVA é sobre a condição de
pagamento. Se estiver com a condição financeira confortável, o melhor é pagar à vista.

T

odo ano, logo no início, a história se repete de diﬁculdades
ﬁnanceiras e dois dos gastos
que mais costumam desequilibrar as ﬁnanças dos brasileiros são o
IPTU e o IPVA. Segundo Reinaldo Domingos, PhD em Educação Financeira, é possível pagar esses valores sem
ﬁcar endividado.
“O grande erro está em não programar seu pagamento com antecedência, está certo que 2020 foi difícil e atípico, mas isso é necessário planejamento para 2021 para que a situação
não piore. Como a maioria das pessoas não traçam um planejamento anual, acaba começando um ano novo
com diﬁculdades ﬁnanceiras, já que
no período há também gastos com
matrícula e material escolar, entre outros”, disse o especialista.
Uma dúvida muito comum em relação ao IPTU e ao IPVA é sobre a condição de pagamento: é melhor à vista
ou parcelado? Para Reinaldo Domingos, antes de ter essa resposta, é preciso saber em que situação ﬁnanceira a
pessoa se encontra: endividado, equilibrado ﬁnanceiramente ou investidor.
“Se for a primeira ou segunda opção, diﬁcilmente conseguirá fazer o
pagamento à vista, restando o caminho do parcelamento. Lembrando
que se deve evitar ao máximo recorrer
a empréstimos, limites do cheque especial ou qualquer outra maneira de
crédito do mercado ﬁnanceiro, pois
isso apenas se tornaria uma bola de
neve, devido aos juros altíssimos cobrados. Caso a situação ﬁnanceira esteja mais confortável, tendo uma re-

serva ﬁnanceira, recomendo, sem dúvida nenhuma, que o pagamento seja
feito à vista. Cada estado pratica o
próprio desconto, mas, em média, o
contribuinte obterá 3% de desconto
no IPVA e 4% no IPTU”, disse.

Outra dica, é lembrar dos compromissos futuros; muitas pessoas se deixam levar pelo bom desconto e acabam esquecendo que haverá outras
contas a serem pagas naquele mesmo
mês ou nos próximos.
“Não adianta pagar à vista e conseguir desconto em uma despesa e não
ter dinheiro suﬁciente para quitar as
outras. É importante ter uma reserva
ﬁnanceira. Isso evita problemas como
esse e nos deixa mais seguros, em caso de imprevistos”, ﬁnalizou Reinaldo
Domingos.

Confira algumas
dicas para sair da
inadimplência
Desde o começo da pandemia houve uma queda de
50% no pagamento das dívidas. Com esse cenário, somado as compras de ﬁm de ano e as contas do início do
ano, ﬁca ainda mais desaﬁador manter a vida ﬁnanceira
em dia. Além disso, a pendência ﬁnanceira ﬁca atrelada
ao histórico da pessoa, fazendo com que seu nome seja
negativado.
Com o nome sujo, surgem as diﬁculdades para conseguir fazer um cartão, ﬁnanciamento ou empréstimo, por
exemplo, ou comprar produtos parcelados. Pensando
nisso, nós separamos quatro dicas para ajudar pessoas a
sair da inadimplência e começar o ano com o pé direito
ﬁnanceiramente.

Consulte o CPF: identiﬁque quanto e para
quem você deve

Não adianta pagar à
vista e conseguir
desconto em uma
despesa e não ter
Caso a situação
financeira esteja mais

dinheiro suficiente para
quitar as outras
O primeiro passo é conﬁrmar se você está inadimplente e quais são suas principais dívidas. Para isso, é
possível consultar de forma gratuita o seu CPF no site
Serasa Consumidor e veriﬁcar quais são as dívidas e
qual o valor. Se possível, também recupere documentos
que comprovem o valor inicial dos seus débitos e saiba
quanto você deixou de pegar. Assim, é possível você
identiﬁcar o CET (Custo Efetivo Total), já que o valor aumenta por conta de juros, multas e taxas.

confortável, tendo uma
reserva financeira,
recomendo, sem dúvida
nenhuma, que o
pagamento seja feito à

Avalie sua situação ﬁnanceira antes de pagar

vista

SIMILAR AO BAFÔMETRO

Denatran vai debater o uso do drogômetro

Agora que você tem as informações em mãos, é hora
de avaliar sua situação ﬁnanceira. Organize todas as suas contas e despesas ﬁxas do mês para identiﬁcar quanto do seu orçamento pode ser utilizado para quitar essas
dívidas. Caso o dinheiro seja suﬁciente para pagar uma
ou mais de uma das contas à vista, aproveite para negociar um desconto. Se os valores dos débitos não couberem no seu orçamento de maneira integral, é possível
renegociar.

Renegocie suas dívidas

ODROGÔMETRO, APARELHO SIMILAR AO BAFÔMETRO E QUE IDENTIFICA A INGESTÃO DE DROGAS POR PARTE DOS MOTORISTAS.
O Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) publicou a agenda regulatória para o biênio 2021-2022.
Entre os temas que terão atenção
especial do órgão nos próximos dois
anos está a revisão do processo de formação de condutores, a regulamentação de veículos autônomos (sem condutor) e uma nova regulamentação da
aplicação de multas a pedestres e ciclistas. A portaria com a nova agenda
foi publicada no Diário Oﬁcial da
União (DOU).
A agenda do próximo biênio também vai debater a regulamentação do
drogômetro, aparelho similar ao bafô-

metro e que identiﬁca a ingestão de
drogas, mas que ainda não tem um regulamento para a implementação do
aparelho nas ﬁscalizações de trânsito.
A agenda também vai tratar da revisão do normativo sobre o exame toxicológico; das normas de segurança
dos ônibus duplo piso (dois andares);
da regulamentação da inspeção técnica veicular revisão; da elaboração de
normativos sobre segurança de motociclistas e revisão do normativo sobre
tacógrafo, entre outros temas.
Segundo o Ministério da Infraestrutura, pasta a qual o Denatran é ligado, a agenda tem por ﬁnalidade deter-

minar as matérias de cunho regulatório ou normativo a serem estudadas
pelo departamento em “períodos preestabelecidos para, em seguida, serem submetidos para apreciação e
aprovação do Conselho Nacional de
Trânsito (Contran), ou em outras instâncias competentes de regulação
mais adequadas”.
De acordo com a portaria, caberá
às coordenações do Denatran a implementação e o acompanhamento
da agenda regulatória.
Os temas podem sofrer ajustes, mediante indicação do Ministério da Infraestrutura.

Se não é possível quitar uma dívida de forma integral,
uma alternativa é negociá-la para pagar de forma parcelada. Entre em contato com o seu credor e peça uma
proposta. Neste caso, não precisa ter receio de negociar
um débito, aﬁnal, o interesse de quitar é de ambas as
partes, por isso, não tenha pressa e avalie a proposta e se
ela cabe dentro do seu orçamento. Em caso positivo, é
hora de assinar o contrato e começar a pagar. Quando
existem muitas dívidas, é importante utilizar um critério
para selecionar quais irá renegociar primeiro. Você pode
optar pelos débitos que estão gerando mais juros, por
exemplo, como cartões de crédito.

Fuja das tentações e de novas dívidas

Agora que você está organizando sua vida ﬁnanceira,
pagando ou negociando suas pendências, é importante
evitar novas dívidas, especialmente com as tentações de
compras de ﬁnal de ano. Seja realista com você mesmo e
com o seu orçamento, identiﬁcando o que realmente é
necessário comprar e o que é apenas um desejo passageiro. Além disso, sempre que possível, dê preferência
para pagamentos à vista: você pode conseguir um desconto e ainda evita mais parcelamentos e novas contas.
Se organizar ﬁnanceiramente com uma planilha de gastos e ter uma reserva de emergência também são caminhos para uma vida ﬁnanceira mais saudável.
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BLACKOUT

Apagão para a Grande
Ilha de São Luís
PATRÍCIA CUNHA

T

rânsito congestionado, operações bancárias paralisadas,
interrupções de atendimento
de serviços, inclusive hospita-

lares.
Ontem pela manhã, por volta de
8h30, até as 11h20, a região metropolitana de São Luís ﬁcou sem abastecimento de energia, o que gerou transtornos para toda uma população. Por
volta de 11h30 o restabelecimento de
energia foi se normalizando em alguns bairros. “Todos acharam que
uma falta de energia ocasional, mas
depois sabemos que foi mais grave”,
contou a atendente de restaurante
Ana Lúcia Pinheiro. Com isso, o local
em que ela trabalha ﬁcou com o atendimento comprometido. “A gente ainda está vendo se a energia chega a
tempo de a gente abrir para o público”, contou.
Em nota oﬁcial, a Equatorial informou que houve uma falha nas linhas
de transmissão que são de responsabilidade da Eletronorte em São Luís. A
empresa também informou que tomou todas as medidas possíveis para
minimizar o impacto da queda de luz
e entrou em contato com a Eletronorte para solucionar o problema.
Segundo a Eletronorte, por volta
das 8h25, ocorreu o desligamento total das subestações São Luís I e São
Luís III, causado pela queda do cabo
isolante durante os serviços realizados pela Transmissão Maranhão I para possibilitar a travessia da nova linha de transmissão de 500 KV entre as
subestações São Luís II para a São Luís
IV, novo empreendimento da Transmissão Maranhão I.
O governo do Estado informou que
o governo Flavio Dino, através da Se-

cretaria de Industria, Comércio e
Energia e A Equatorial Maranhão tomaram as medidas para minimizar o
impacto e contataram o governo federal, através da Eletronorte, responsável pelo problema, que está mobilizada para a solução.
O Procon do Governo do Estado está à disposição para eventuais reclamações dos consumidores sobre danos sofridos durante o problema de
energia na Ilha de São Luís.
O Governo do Maranhão continua
acompanhando e monitorando as
medidas para a solução do problema
de energia, que são de atribuição de
empresas privadas e de órgãos do Governo Federal. O Sindicato dos Urbanitários do Maranhão aﬁrmou que a
queda de energia foi causada pela
queda de um cabo operado pela empresa privada EDP, caindo sobre a linha de transmissão da Eletronorte.
“Mais uma vez, a responsabilidade do
apagão é de uma empresa privada,
mas cai erroneamente nas costas da
Eletronorte, empresa pública cujos/as trabalhadores/as detém grande
conhecimento técnico e compromisso social e, na verdade, socorre a população em situações como essa, a
exemplo do que fez no Amapá”, disse
um trecho da nota.
A empresa Transmissão Maranhão
I informou que, durante manobra na
execução da obra de construção de
um empreendimento de transmissão
de energia para servir e reforçar o sistema elétrico do estado de Maranhão,
numa travessia de cabos, houve desprendimento de um deles, tocando
outras quatro linhas deste cruzamento.
Como resultado, o dispositivo de
proteção atuou conforme projetado,
desligando as linhas e afetando temporariamente o fornecimento de

energia à cidade de São Luís.
Em outra nota, emitida posteriormente, a Equatorial Maranhão reforçou os comunicados emitidos pela
Eletronorte e empresa Transmissão
Maranhão 1 e esclareceu que “a equipe de linha da Eletronorte já está em
campo isolando as linhas da Eletronorte e aguardando a retirada do cabo
pela Transmissão Maranhão I para retornar com as linhas de transmissão
de sua propriedade”.
Retorno foi gradual
O acidente que causou a interrupção de energia também provocou falha no fornecimento de telefonia.
Usuários reclamaram que ﬁcaram
sem acesso à Internet durante boa
parte da manhã.
“Internet não funciona e tudo hoje
em dia é interligado, conectado. Se
para a população em geral é prejuízo,
imagina para as empresas”, disse o
bancário Joaquim Abreu.
Por volta de 11h30 o abastecimento
de energia na Ilha foi retornando. Um
alívio para a população e principalmente para condutores de veículos
que passaram sufoco em algumas vias
da cidade, uma vez que os semáforos
estavam sem funcionamento.
Em nota, a Secretaria Municipal de
Trânsito e Transportes (SMTT) disse
que fez operação disponibilizando 80
agentes distribuídos em 30 viaturas e
mais 20 motocicletas, para organizar
e disciplinar o trânsito, orientando
motoristas e pedestres, para minimizar os problemas nas principais avenidas e cruzamentos da capital. O órgão pediu atenção à população, já que
o desligamento do conjunto semafórico iria comprometer o trânsito em
alguns pontos, e que as equipes permaneceriam nas ruas até que o problema de energia elétrica fosse normalizado.

Matéria de O Imparcial fez previsão de apagão
lugar do Brasil, isto porque o governo
federal sob a justiﬁcativa de não investir na expansão do setor elétrico
nacional, privou a Eletrobras de participar dos últimos leilões de energia
nova. O que se mostra um contrassenso, visto que a Eletrobras superou a difícil situação em que se encontrava no
início de 2016, com uma relação Dívida Líquida / EBITDA da ordem de 9,5.
Por outro, mesmo tendo recuperado
sua saúde ﬁnanceira e capacidade de
investimento, a companhia segue
praticamente ausente dos leilões de
novos empreendimentos”, ressaltou.

Falta de água nas cidades

Por conta da falta de energia elétrica em toda São Luís e regiões metropolitanas, devido à uma falha nas linhas de transmissão da Eletronorte,
bairros de Paço do Lumiar e São José
de Ribamar, podem ser prejudicados
pela falta de água.
A empresa BRK Ambiental, que cuida dos serviços de água e esgoto é a
responsável por abastecer os bairros
dessas regiões. A empresa informou
que já existem proﬁssionais atuando
para resolver o problema e que a normalização do sistema deve ser de forma gradual.

No Maranhão, o sistema
elétrico é em anel, ou
No dia 30 de novembro de 2020,
uma matéria veiculada na editoria de
Vida, do jornal O Imparcial, escrita
pelo jornalista Samartony Martins, falava de uma possibilidade de um apagão no Maranhão. A época, acontecia
um blackout no estado do Amapá,
que durou vários dias. Ontem, sextafeira (8), um apagão deixou a Grande
Ilha de São Luís com vários problemas
e gerou transtornos no trânsito e em
vários setores da região metropolitana de São Luís.
O jornalista Samartony Martins
conversou com exclusividade com o
advogado Wellington Araújo Diniz, diretor jurídico do Sindicato dos Urbanitários do Maranhão e Membro da
Coordenação do Coletivo Nacional
dos Eletricinetários (CNE).
O especialista revelou que: “no Maranhão, o sistema elétrico é em anel,
ou seja, mesmo que você perca uma
fonte principal, há a alimentação por
outras fontes de semelhante capacidade de alimentar o nosso estado em
caso de uma perda de energia. Agora,
se a análise for pelo aspecto político
energética, o apagão ocorrido no
Amapá pode acontecer em qualquer

seja, mesmo que você
perca uma fonte
principal, há a
alimentação por outras
fontes de semelhante
capacidade de alimentar
o nosso estado em caso
de uma perda de
energia. Agora, se a
análise for pelo aspecto
político energética, o
apagão ocorrido no
Amapá pode acontecer
em qualquer lugar do
Brasil

Confira a nota emitida pela empresa:
A BRK Ambiental, responsável pelos
serviços de água e esgoto de Paço do
Lumiar e de São José de Ribamar, informa que devido à uma falha nas linhas de transmissão, de responsabilidade da Eletronorte, o fornecimento de
energia elétrica foi suspenso em toda a
ilha de São Luís. Com isso, diversos
bairros das duas cidades estão com o
abastecimento impactado ou interrompido.
Equipes da concessionária estão
atuando durante todo o dia de hoje e a
normalização deverá acontecer de forma gradual após o restabelecimento
do fornecimento de energia.
A falta de energia, ocasionou outros
impactos na cidade e nas regiões metropolitanas. Sinais de trânsito não estavam funcionando, vias tiveram que
ser fechadas e engarrafamentos em diversos pontos.

Saiba um pouco mais
sobre o IPVA 2021

O ano de 2021 está no início e muitos contribuintes
têm dúvidas sobre as taxas referentes a veículos que devem ser pagas anualmente. A maioria dos questionamentos é sobre o vencimento e a competência de cobrança de cada uma. Por esse motivo, o Portal do Trânsito esclarece algumas informações.

IPVA

O Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) é um imposto estadual, cobrado todos os
anos. A alíquota varia de estado para estado, de 1% a 6%
(veja valores da alíquota no seu estado abaixo), de acordo com o valor do veículo (Tabela FIPE).
A data para o pagamento do IPVA varia conforme o
estado de registro do veículo e de acordo com o dígito ﬁnal da placa. Ele pode ser dividido em até 3 (três) parcelas sucessivas na maioria dos Estados, dentro do exercício. Mas é importante saber que para gozar deste benefício é preciso que a primeira parcela seja recolhida até a
data do seu vencimento.
O recolhimento do Imposto é anual e 50% do valor arrecadado é destinado ao município onde o veículo foi licenciado.
Confira abaixo a alíquota (para veículos de passeio)
do IPVA 2021 em cada estado e o link para mais informações:
• Região Sul
Santa Catarina: 2%
Rio Grande do Sul: 3%;Paraná: 3,5%
• Região Sudeste
Espírito Santo: 2%;São Paulo: 4%
Rio de Janeiro: 4%;Minas Gerais: 4%
• Região Nordeste
Sergipe: 2,5%;Paraíba: 2%
Alagoas: depende da potência do veículo varia de 1% a
3,25%
Pernambuco: depende da potência do veículo varia de
3% a 4%
Rio Grande do Norte: 3%
Ceará: 3,5%;Piauí: 2,5%
Maranhão: 2,5%;Bahia: 2,5%
• Região Norte
Acre: 2%;Tocantins: 2%
Pará: 2,5%;Amapá: 3%
Amazonas: 3%;Roraima: 3%
Rondônia: 3%
• Região Centro-Oeste
Mato Grosso do Sul: 3,5%
Goiás: 3,75%;Mato Grosso: 2%
Distrito Federal: 3%
Fonte: portaldotransito.com.br
Possuir carro no Brasil é sinal de superioridade social
“No mundo moderno, o carro é um instrumento de liberdade e de autonomia. Ele iguala e produz a onipotência de uma ilimitada mobilidade. Com ele, pensamos
poder frequentar rapidamente qualquer espaço, sem as
restrições de horário e, até mesmo, de tempo. Ademais,
relativamente e, sobretudo, por contraste aos transportes coletivos, o carro produz uma individualidade insuperável. No caso do Brasil, em virtude da ausência de
um sistema de transporte coletivo razoável, essa individualidade é vivida como sinal de sucesso e, sobretudo,
como sinal de superioridade social.”(da obra Fé em
Deus e pé na tábua de Roberto Da Matta com João Gualberto M. Vasconcellos e Ricardo Pandolﬁ).
Código de Trânsito Brasileiro-CTB
(Lei nº 9.503/97)
Art. 26. Os usuários das vias terrestres devem:
I – abster-se de todo ato que possa constituir perigo
ou obstáculo para o trânsito de veículos, de pessoas ou
de animais, ou ainda causar danos a propriedades públicas ou privadas;
II – abster-se de obstruir o trânsito ou torná-lo perigoso, atirando, depositando ou abandonando na via objetos ou substâncias, ou nela criando qualquer outro obstáculo.
Faça a sua parte pelo trânsito seguro: seja obediente
às Leis do Trânsito.
Facebook e Instagram:Campanha SOS VIDA Twitter:@valorizacaovida
E-mail:valorizacaoaavida@gmail.com
Fones:(98)981143707(VIVO-Whatsapp)

oimparcial.com.br

ESPORTES

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

MUNDIAL DE CLUBES

Substituição extra por
concussão em atleta

Caio Dantas pede ajuda
para avó em São Paulo

Entidade confirma que torneio no Catar será o primeiro a implementar medida, que
teve protocolo aprovado pela International Board em dezembro

A

Fifa conﬁrmou que testará no
Mundial de Clubes, em fevereiro, as substituições extras
em caso de concussões. Será
a primeira vez que a entidade permitirá a medida em suas competições oﬁciais, depois de o assunto ser debatido
junto à International Board – órgão
que faz a curadoria das regras do futebol – ao longo do ano passado.
O protocolo para tais substituições
foi aprovado pela IFAB em dezembro
e será colocado em prática na competição, que será realizada no Catar, entre 1º e 11 de fevereiro.
A Fifa indicou em seu comunicado
que a medida pretende evitar duas
concussões seguidas em um mesmo
atleta, reduzir a pressão sobre a comissão técnica no momento da avaliação e “enviar uma mensagem forte
de que, em caso de dúvida, o jogador
deve ser tirado”.
A medida é simples: caso um atleta
sofra um choque de cabeça e seja
constatado o risco de uma concussão,
através dos testes realizados pelos
médicos, sua equipe poderá fazer
uma substituição extra – independentemente do número de trocas já realizadas ao longo da partida.
A Fifa conﬁrmou, ainda, que serão
permitidas cinco substituições por
equipe em cada jogo – assim como
vem ocorrendo em diversos torneios
mundo afora. A alteração pontual na
regra, gerada pela pandemia da covid19 e o calendário mais apertado, estará em vigor no Mundial de Clubes, cabendo aos técnicos fazerem as alterações em no máximo três pausas diferentes (além do intervalo).
As chaves do Mundial de Clubes serão deﬁnidas em sorteio a ser realizado no dia 19 de janeiro, quando se sa-

ATACANTE CAIO DANTAS FEZ 36 JOGOS PELO SAMPAIO CORRÊA
O artilheiro da Série B, Caio Dantas, atacante do Sampaio Corrêa, jogou a 33ª rodada, com a cabeça em outro
lugar, pois ele também divide as atenções com a sua avó,
que está hospitalizada em São Paulo.

CASOS SUSPEITOS DE CONCUSSÃO PODERÃO GERAR SUBSTITUIÇÃO EXTRA
berá em que lado cairão Ulsan (Coreia
do Sul), Al Ahly (Egito) e Tigres (México) e o vencedor do confronto entre o
Auckland City (Nova Zelândia) e o Al
Duhail (Catar), que abrirá o torneio
no dia 1º de fevereiro.
Resta apenas um participante a ser
deﬁnido na competição: justamente o
campeão da Copa Libertadores, que
terá ﬁnal realizada no dia 23 de janeiro, no Maracanã.
Veja os participantes conﬁrmados

no Mundial de Clubes:
• Bayern de Munique (Alemanha) –
campeão da Europa
• Ulsan (Coreia do Sul) – campeão da
Ásia
• Al Ahly (Egito) – campeão da África
• Tigres (México) – campeão das
Américas Central e do Norte
• Auckland City (Nova Zelândia) – indicado da Oceania
• Al Duhail (Catar) – campeão nacional do Catar

RETORNO

Fernandinho não descarta volta ao Furacão

Na última sexta-feira (8), o atacante goleador fez um
pedido em suas redes sociais para pessoas que pudessem ajudar a avó, Maria Marluce da Silva, doando sangue. Ela está internada no Hospital Guilherme Alvaro,
em Santos-SP. Caio Henrique da Silva Dantas, de 27
anos, chegou ao Tricolor maranhense para a disputa do
Estadual e Série B do Campeonato Brasileiro.

FLA X CEARÁ

Bruno Henrique diz:
“Temos que vencer”

UNSUPPORTED UNICODE STRING

FLAMENGO ENFRENTA O CEARÁ NO ESTÁDIO MARACANÃ

FERNANDINHO CHEGOU AO ATHLETICO E FOI VICE BRASILEIRO EM 2004 E CAMPEÃO PARANAENSE E VICE DA LIBERTADORES EM 2005
Com o contrato com o Manchester
City terminando em junho, o meia
Fernandinho tem pensado bastante
sobre seu futuro. A ideia de voltar ao
futebol brasileiro é algo que o jogador
já vem trabalhando há algum tempo.
Mesmo com várias propostas do futebol brasileiro e europeu, o carinho pelo Athletico-PR pode falar mais alto.
Fernandinho já pode assinar um
pré-contrato com outra equipe. Com
35 anos, o meia tem recebido diversas
propostas da Europa e do Brasil. Segundo o empresário Giovanni Branchini, não vai demorar muito para
Fernandinho tomar uma decisão. “Temos recebido várias propostas, bons
projetos de clubes brasileiros e da Europa para o Fernandinho. Acredito
que não vai demorar muito para saber
qual decisão ele irá tomar. Todos sabem que o Fernandinho tem um carinho muito grande pelo Athletico e pela diretoria. Eu, inclusive, tenho um

excelente relacionamento com o presidente Mario Celso Petraglia. As conversas sempre aconteceram, mas não
posso me adiantar e dizer que falamos
em valores, por exemplo. Isso ainda
não aconteceu”. Nascido em Londrina e formado nas categorias de base
do PSTC, Fernandinho chegou ao
Athletico em 2002, com 17 anos. Foi
vice-campeão brasileiro em 2004 e
campeão paranaense e vice da Libertadores em 2005. Mesmo à distância,
sempre manteve estreito seu laço com
o clube e com o presidente Mario Celso Petraglia. A concorrência com outros clubes do Brasil e do exterior faz
com que a diretoria atleticana adote
muita cautela.
Em junho, Fernandinho admitiu
que tinha conversas informais, mas
falou que precisava falar com a família
para deﬁnir seu futuro. “Em questão
de estrutura para se trabalhar, é disparado melhor clube do Brasil. Mas não

diria que jogaria só no Athletico. Sem
dúvida nenhuma, olharia com muito
carinho, pela história que tenho no
clube, pelo relacionamento com a torcida, com o clube. Obviamente se tiver oportunidade de sentar e conversar e ambas as partes conversarem sobre uma possível volta, não vejo problema nenhum. Somente conversas
informais, mas, até chegar a uma decisão de voltar ao Brasil, obviamente
que tem que sentar conversar com a
família porque a mudança vai ser
grande pra todo mundo. Muda estilo
de vida, rotina, vai ser difícil. Precisa
de uma preparação grande para isso”
disse. Vale lembrar que o Athletico
ainda cumpre a punição de duas janelas de transferências nacionais e internacionais, imposta pela Fifa no caso que envolve o atacante Rony e o Albirex Nigata. O Furacão só poderá voltar a registrar jogadores a partir da
metade do ano.

Com apenas 11 jogos a disputar no Brasileiro e a sete
pontos do líder São Paulo, o Flamengo viu aumentar a
carga dramática do duelo com o Ceará, neste domingo
(10), no Maracanã, depois da derrota no Fla-Flu. Bruno
Henrique concedeu entrevista e aﬁrmou que outro resultado que não seja a vitória será trágico na luta pelo título.
Por isso, a derrota para o Fluminense, que ainda dói
no atacante, serve de alerta. O Tricolor adotou uma postura defensiva, segurou o Flamengo e no ﬁm conseguiu
a virada. Bruno Henrique acredita que o Ceará seguirá a
mesma estratégia. “Se queremos ser campeões, temos
que vencer. Não tem outro resultado que não seja esse.
O Ceará vai vir do mesmo jeito que o Fluminense. É até
bizarro falar isso. Mas o Fluminense batendo falta do
meio de campo na área… não conseguia levar perigo
para nós, e ainda virou o jogo. O Ceará vai ser da mesma
forma. Temos que mudar a postura e fazer os gols. Precisamos estar bem compactos, assim como era em 2019.
Todos correndo para trás, e todos correndo para frente.
Assim, com nossa qualidade, conseguimos vencer os jogos”, analisou o camisa 27.
O Flamengo caiu para quarto lugar na classiﬁcação
com 49 pontos, mas as diferença para o São Paulo, que
perdeu para o Bragantino, foi mantida em sete pontos. A
equipe de Rogério Ceni tem um jogo a menos – contra o
Grêmio, válido pela 23ª rodada, que será disputado no
dia 28 de janeiro.
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CINEMA

“Yolanda…mais que
uma canção”

O

ﬁlme “Yolanda …mais que uma canção” sairá
deﬁnitivamente do papel e será produzido pela Câmera1ﬁlmes ainda no primeiro trimestre
de 2021 em São Luís. O projeto foi idealizado
em Lisboa/Portugal quando o ator, roteirista e realizador Luís Mário Oliveira (foto) iniciou a construção do
roteiro na ocasião em que por lá viveu intenso laboratório por todo o ano de 2019.

O projeto a princípio se consumaria oﬁcialmente em
uma coprodução entre Brasil e Portugal, porém, com
adventos burocráticos e depois sanitários, ﬁcou decidido por ﬁlmá-lo aqui mesmo em São Luís, locação que
segundo o diretor, não tira de maneira alguma a originalidade da obra que a princípio teria Lisboa como cenário. “Produzir em Lisboa ou São Luís não distorce em
absolutamente nada daquilo que foi pensado em termos da atmosfera para a impressão estética do nosso ﬁlme. As praças, logradouros, travessas, ruas e toda a arquitetura dos casarios se assemelham muito com as da
nossa terra mãe. Estamos otimistas ainda mais pelas
obras e reformas que foram executadas e estão ainda
sendo inauguradas por toda a nossa cidade, principalmente no centro histórico, que de certa maneira é um
grandioso apoio indireto para o ﬁlme no que diz respeito às locações dos set’s de produção” ressalta Luís Mário
Oliveira.
O roteiro narra a história de Yolanda e Pablo que viveram um romance no interior do Maranhão e mudaramse para a capital em épocas distintas e já sem contato
um com o outro, vivem depois de muitos anos, na mesma cidade, sem nunca terem esquecido um do outro,
onde revelam no decorrer da trama, o amor juvenil ainda muito vivo nas suas memórias. São constantes os de-

sencontros desse casal apaixonado e reféns desse sentimento que ainda resiste entre o sonho, realidade, busca,
devaneio, espiritualidade e metafísica. Um drama apaixonante inspirado em trágica experiência vivida pelo
autor.
Depois das realizações, exibições, participações e
premiações em festivais e instituições com os longas
”Jangada” (2017) e “Aurora – o encontro dos polos”
(2018), a produção de “Yolanda …mais que uma canção” (2021) vem ratiﬁcar ainda mais a entrega, amor e
vocação pelo fazer cinema desse artista que aos poucos
vai revelando suas obras ao tempo em que encontra sua
verdadeira identidade fílmica. Ele nos fala: “fazer cinema pra mim é como cozinhar. Pensa-se nos temperos,
medidas, insumos, temperatura e tempo. Esses que são
os ingredientes para um bom prato. E um bom ﬁlme requer algo que está completamente sob a tutela daqueles
que se arvoram ao ato de realizar. Vocação, paciência,
espírito de liderança e determinação!”
A produção do longa será de baixo orçamento e totalmente independente. Com o apoio daqueles que sempre estão na órbita dos projetos do diretor Luís Mário
Oliveira, o ﬁlme contará com diversas alternativas para
minimização dos custos de produção, sob a regência de
quem já conhece bem o terreno das limitações.

A pré produção já avança desde o início deste ano,
com intervalos presenciais devido a pandemia e a utilização de reuniões virtuais para compensação das atividades. As equipes técnica e artística estão praticamente
deﬁnidas com a direção geral de Luís Mário Oliveira; codireção Antonio Garcia; direção de produção Laura Lis-

boa e Elza Gonçalves; direção de fotograﬁa Paulo do Vale; direção de arte Elza Gonçalves e Laura Lisboa; roteiro
Luís Mário Oliveira; trilha sonora Antonio Garcia; som
direto, Fábio Gama “Carioca”, preparação de elenco,
Jacqueline Lemos; rede social, Sóstenes Salgado e os
atores Antonio Garcia, Carol Cunha (foto), Catarina
Cordeiro, Elza Gonçalves, Esther Abygail, Isabel Cunha,
Jacqueline Lemos (foto), Liana Piorski, Luís Mário Oliveira, Márcio Sibalde, Niele Soares, Rosanna Mualem,
Selma Melmonte, Silmara Simões e mais os portugueses
Carolina Machado e Rodrigo Barreiros, estes que virão
de Lisboa/Portugal onde residem e que ﬁzeram parte
juntamente com Luís Mário Oliveira de uma formação
de atores para cinema quando por lá se encontraram e
criaram laços de envolvimento com o projeto.

O diretor nos conta também que “o fato de atores europeus estarem totalmente entregues e envolvidos com
nossas produções é sobremaneira importante para o estreitamento das relações do nosso vínculo com outras
culturas. Um movimento que constrói uma via de mão
dupla para o futuro das nossas produções. E, para além,
conﬁgura-se aí uma coprodução independente entre
Brasil e Portugal por essa união de aﬁnidades dentro da
obra. O Maranhão está avançando com um cinema novo, arrojado e que aos poucos vai mostrando que é possível realizar e que tem potencial para atingir grandes
plateias aqui e fora dos nossos limites.” O lançamento
do ﬁlme está previsto para o segundo semestre de 2021,
em festivais locais e além fronteiras. “Yolanda… mais
que uma canção” é para o diretor, a sua obra mais pensada e critreriosamente trabalhada para a excelência do
resultado ﬁnal. É aguardar para conferir…

Elite

Responsáveis: Celio Sergio
E-mail: redacao@oimparcial.com

10

São Luís, sábado e domingo 9 e 10 janeiro de 2020

L
À Felipe
Camarão
fren
te

O secretário de Estado da Educação, Felipe Camarão, dá detalhes
sobre o projeto Aprender Mais, com o 4º adicional, que será
implementado pela rede estadual de ensino no Maranhão neste ano

N

Na prática, como será realizada essa
oferta no ano letivo? Fale um pouco
mais sobre essa proposta?

este ano letivo, que iniciará
em fevereiro nas escolas da
rede pública estadual, haverá
uma série adicional ao Ensino Médio destinada aos estudantes que
cursaram o 3º ano em 2020, mas se sentem prejudicados em relação à aprendizagem e desejam recuperar o conteúdo
das aulas. Trata-se do projeto Aprender
Mais, com o 4º adicional, que será implementado pela rede estadual neste ano.
Em entrevista exclusiva ao jornal O Imparcial, o secretário de Estado da Educação, Felipe Camarão, dá mais detalhes
sobre esse projeto.

O Aprender Mais foi idealizado para 2021,
em virtude do ano pandêmico de 2020. Serão ofertadas aulas conjuntas com a 3ª série do ano letivo, com material específico
para preparação para o ENEM. O estudante terá horários reservados para ação voluntária na comunidade escolar, com o desenvolvimento de atividades esportivas ou
culturais, e com certificação emitida pela
SEDUC. As atividades poderão ser desenvolvidas nas escolas, instituições parceiras
ou na comunidade local. Os estudantes terão os quatro períodos letivos e nossa ideia
é iniciar junto com o calendário referência
da rede estadual.

IMPARCIAL - Como surgiu a ideia de
implementar essa série adicional
no Ensino Médio da rede pública
maranhense?

Como será realizada a inscrição, será
por adesão?

Felipe Camarão - A proposta foi pensada, principalmente, para assegurar a
recuperação da aprendizagem aos estudantes da 3ª série do ensino médio, portanto, pré-vestibulandos que se sentiram
prejudicados com a suspensão das aulas
presenciais em decorrência da pandemia
da COVID-19. Nossa intenção é que seja
um reforço e apoio à preparação desses
estudantes para o ENEM e vestibulares
e, também, sirva como fomento ao protagonismo juvenil, por meio do engajamento social e fortalecimento do vínculo com a escola.
Esse projeto é somente para os alunos
matriculados no terceiro ano do ensino
médio da rede pública ou da rede particular também podem?O objetivo é ofertar 45 mil vagas exclusivas para estudantes da Rede Pública Estadual, destinadas
àqueles que não tiveram conectividade
para o ensino remoto ou qualquer outro
tipo de limitação que os impediu de ter
acesso a uma aprendizagem com qualidade. Somado a isso, a pandemia aumentou as desigualdades sociais, muitas
famílias perderam suas rendas, portanto,
nosso papel como gestor público é garantir acesso desses estudantes a oportunidades para que possam seguir seus
projetos de vida.

A 4ª série do Ensino Médio é opcional,
então o estudante faz a adesão no ato de sua
inscrição, que ocorrerá em período específico, a ser divulgado pela SEDUC nas próximas semanas. E a abertura das turmas será
de acordo com a demanda de cada município, mas atenderemos toda a demanda de
estudantes que tiverem interesse.

E como serão as aulas, presenciais,
híbridas ou remotas?

“Nossa intenção é que seja um
reforço e apoio à preparação
dos estudantes para o ENEM
e vestibulares”, diz Felipe
Camarão sobre oferta do 4º ano
adicional na rede estadual

As aulas serão ofertadas em conformidade com as orientações para as escolas da
Rede Estadual, no ano letivo de 2021, ou
seja, ocorrerão de forma remota ou híbrida,
de acordo com os índices epidemiológicos
do estado na data definida pela Secretaria
para o calendário escolar.

Os estudantes terão algum tipo de
estímulo para cursarem a 4ª série?
Sim. Além de terem acesso ao conteúdo preparatório para o Enem, laboratório
de redação e língua estrangeira, também
contarão com bolsas de estudos, fruto de
parcerias com instituições privadas, e bolsa de apoio aos estudos em universidades
públicas.

Tá impresso ! 94 anos de credibilidade
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A aniversariante Danyara dividindo o primeiro pedaço do bolo com a mãe e o namorado Demócrito

Niver alto astral de Danyara
Camapum no Oak Wine

Residindo na Argentina, onde estuda medicina na cidade de Rosário, mas sem abrir mão da ponte aérea
Rosário / São Luís, cidade onde mora a família e cultiva um grande círculo de amigos, Danyara Camapum
sempre que possível retorna a São Luís. Desta vez Dany voltou à ilha para comemorar seu aniversário na
companhia de amigos e familiares no restaurante e casa de vinhos Oak Wine, do namorado Demócrito Silva,
que é campeão em alto astral na realização de celebrações para poucos e bons, sejam eventos corporativos,
aniversários ou “mini weddings”. O ambiente elegante da casa, o burburinho das conversas entre amigos, o
tilintar das taças em animados brindes à aniversariante, deram o tom da festa que se estendeu noite adentro.
A seguir o registro de quem foi visto por lá.

Dany com o amigo, Aldrey Sousa

Democrito Silva e Danyara Camapum

Osvaldo Pereira da Silva e Rosemary Silva

Domingas Abreu Lopes, mãe da aniversariante, e Joslea
Rodrigues

Emanuel Silva e Leiliane Barbosa

Marcio Castro e Jaciara Bitencourt

A cantora Flávia Bittencourt está entre os artistas apoiados pela TVN em suas
Lives.

Igor Nascimento e Cristina Maia

Rafael Coelho e Aline Fonseca

A banda Tribo de Jah que teve uma Live Beneficente apoiada pela TVN em agosto.

Nedilson Machado
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O secretário de Estado da Saúde, Carlos Lula, a arquiteta Fernanda Arouche, o secretário de Estado do Turismo, Catulé
Junior, e a chef de cozinha e empresária Fernanda Lisboa (Chocolates Tapuio), serão homenageados nesta edição

THE BEST – Melhores do Ano
Personalidades 2020

Está chegando o dia da tradicional premiação The Best – Os Melhores do Ano – Edição 2020, que vai acontecer dia 21 de janeiro, a partir das 21h, no Villa Reale Holandeses, destacando personalidades, políticos, empresas, proﬁssionais liberais, instituições e jovens empreendedores que mais se destacaram no ano que passou. O evento saúda 2021 com muita esperança, otimismo, gratidão e positividade, na expectativa de um
ano novo repleto de sucesso, saúde, paz e prosperidade.
Lembrando que nossos homenageados nesta edição foram os vencedores em 2020, ano marcado pela pandemia do novo coronavírus, e terá como tema “Saúde, Solidariedade, Inovação e Empreendedorismo”, no
formato híbrido, presencial com público limitado e transmissão pelo canal do evento no YouTube.

O programa “Avança, Maranhão” veio para lançar ações em benefício a micro e
pequenas empresas que tiveram suas atividades afetadas pela pandemia do novo
coronavírus.

Projeto “Avança
Maranhão” vai ganhar
destaque no The Best 2020

Fruto da união entre o Sistema Federação das Indústrias do Maranhão
(Sistema Fiema), Associação Comercial do Maranhão (ACM), Federação
da Agricultura do Estado do Maranhão (Faema/Senar), Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Maranhão (Sistema Fecomércio), Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae no
Maranhão), o “Avança Maranhão”, união para fazer avançar a economia,
foi eleito o projeto empresarial do ano. O “Avança Maranhão” é uma contribuição da iniciativa privada, com propostas claras e objetivas para a retomada econômica, para minorar os impactos da pandemia da Covi-19
que abalam o emprego, a renda e a economia.
Contempla um total de 74 ações focadas em seis eixos (apoio às empresas, tecnologia e inovação, emprego e renda, apoio emergencial: agenda
urgente, educação proﬁssional e comunicação).

O secretário de Estado da Educação, Felipe Camarão; a empresária Luma Silva (Moda Festa - OI LA VIE), o presidente do
Mapa - Maranhão Parcerias, Antonio Nunes e a empresária Viviane Rocha (Nosso Canto Buteco)

Advogado Diego Sá (presidente da CAAMA), o cirurgião plástico Gabriel Cavalcante, a enfermeira Carol Hortegal (Upa
Vinhais ) e o superintendente do IPHAN, Mauricio Itapary, também receberão a homenagem nesta edição

Num ano bastante desafiador para o segmento hoteleiro, o Gran Lençóis Flat
Residence, em Barreirinhas, conseguiu vencer os desafios e fez a sua retomada de
atividades segundo todas as orientações das autoridades sanitárias
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ANIVERSÁRIO
DE ANINHA
MONTEIRO
A jornalista e colunista social de Alagoas, Aninha Monteiro, celebrou mais um ano
vida na última terça-feira (05 janeiro) e ficou emocionada com um jantar surpresa,
organizado por amigas e seu filho, Filipe
Monteiro, em uma das melhores churrascarias da capital alagoana.
Em passagem pela cidade na data do
evento intimista, Marcos Davi e Madalena
Nobre, puderam prestigiar o tradicional Parabéns, que foi cantado e tocado de forma
bem animada e descontraída.
Aninha é uma das personalidades mais
admiradas do colunismo nacional, tem coluna impressa em jornal e movimenta fatos,
acontecimentos e eventos em suas redes sociais e blog. Parabéns e muito mais sucesso.
ANINHA FICOU MUITO FELIZ E EMOCIONADA
COM A FESTA SURPRESA E INTIMISTA.
COM O FILHO, FILIPE MONTEIRO, A ANIVERSARIANTE ERA SÓ ALEGRIA E CANTOU O PARABÉNS DE FORMA BEM DESCONTRAÍDA.
ANINHA MONTEIRO ENTRE AS AMIGAS E MADALENA NOBRE.

HUGO TAQUES PROPORCIONOU AO CASAL, MARCOS DAVI E MADALENA NOBRE,
UM AGRADÁVEL PASSEIO PELA ORLA DE MACEIÓ.

HUGO TAQUES
COMEMORA NOVO ANO
O badalado fotógrafo e colunista de primeira linha, Hugo Taques, que é Mato-Grossense, mas reside
em Maceió, acredita na prosperidade do ano novo e faz planos e novos projetos para 2021.
TIME DE GESTORES DA TVN EM SUA CONFRATERNZAÇÃO DE FIM DE ANO.

CONFRATERNIZAÇÃO
DO TIME DA LOJA TVN
O ano de 2020 foi desafiador para todas as empresas e conseguir finalizar o mesmo com saúde, além de metas cumpridas e clientes bem atendidos é sempre um
motivo e tanto para celebrar.
E por isso, a equipe da TVN fez questão de se reunir em uma confraternização
informal, intimista e importante para consolidar a união desse time, que não mede
esforços para bem atender os clientes da operadora.
Com união e energias reforçadas, a equipe TVN já está pronta para os novos desafios de 2021. Muito mais conquistas e superação.

GRAVAÇÕES
TEMPORADA
2021
As gravações para a temporada 2021
dos Programas Nobre e Mundo Passaporte já começaram e os apresentadores,
Marcos Davi e Madalena Nobre, estão circulando pelo Nordeste, para trazer matérias e eventos inéditos ao seu público
em rede nacional de TV e demais meios
de comunicação do casal.
De férias da TV, os programas retornam na primeira semana de Fevereiro
com novos quadros e muitas novidades.
No roteiro, matérias produzidas na Bahia,
Alagoas, Paraíba e Ceará. O Blog e as redes
sociais continuam mostrando o cotidiano das gravações, fatos, eventos e acontecimentos dos televisivos, que contam
MARCOS DAVI ESCOLHEU ALGUMAS CIDADES DO com a maior cobertura e audiência entre
NORDESTE, PARA INICIAR A TEMPORADA 2021 DO os outros programas de TV, produzidos
PROGRAMA MUNDO PASSAPORTE.
no Maranhão. Aguardem.

Bastante requisitado pelos principais editoriais de revistas, agências, empresas e eventos sociais, Taques tem no currículo, um vasto, belo e talentoso portfólio de serviços fotográficos, produzido ao longo
de anos, para seu público e clientes de bom gosto. Feliz 2021.

