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APARTE       Transparentes Inflação da pobrezaBASTIDORES
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Para os incrédulos, o que ocorre no Brasil hoje parece mais cas-
tigo dos céus, quando o assunto são as dificuldades que, embora 
em amplitude geral, mas sempre cai com maior intensidade sobre 
os mais pobres.

NOSSOS TELEFONES:  REDAÇÃO 982320262   •   COMERCIAL 991151624   •   CAA - CENTRAL DE ATENDIMENTO AO ASSINANTE 991445645  

ALTA      6H09     5.08M 

BAIXA   12H10    0.06M 

ALTA     18H23     5.46M

 Quem vai pagar a conta  ?

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 

A agenda do próximo biênio do Denatran vai debater a regulamen-
tação 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

E N T R E V I S T A   E N T R E V I S T A   E N T R E V I S T A   E N T R E V I S T A  E N T R E V I S T A   E N T R E V I S T A   

 O Imparcial fez uma entrevista 
com os dois candidatos para compa-

rar o perfil de cada um, e o que de-
vem fazer para comandar a Famem 
e conquistar o voto dos outros 215 

prefeitos maranhenses que partici-
pam do pleito do próximo dia 14.  

PÁGINA 2 E 3 

Erlanio Xavier  
e  Fábio Gentil  

falam os planos  
para o comando 

da FAMEM 

“Yolanda…mais 
que uma canção” 

O filme “Yolanda …mais que 
uma canção” sairá definitiva-
mente do papel e será produ-
zido pela Câmera1 filmes ainda 
no primeiro trimestre de 2021 
em São Luís.  PÁGINA  12

CONCURSO NO INTERIOR
129 oportunidades e 
salários de R$ 6 mil

Cargos ofertados na cidade de Buriti 
Bravo são para profissionais de níveis 
fundamental, médio, técnico e supe-
rior; veja quais são e como concorrer

PÁGINA  9

Brasileiros dormem 
cada vez menos

População brasileira dorme menos 
de sete horas por dia, aponta Asso-

ciação Brasileira do Sono (ABS). Uma 
boa noite de sono não é um privilégio 

para todos os brasileiros

SAÚDE

PÁGINA 10

Depois do Bafômetro,  Denatran 
vai debater o uso do drogômetro
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ENERGIA ELÉTRICA : Apagão no Maranhão não está descartado, diz especialista
PÁGINA 9

 Eleições: os Palácios e 
os caminhos para 2022

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

Matéria de O Imparcial
fez previsão de apagão

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

Apagão paralisa a capital e 
causa prejuízo à economia



O IMPARCIAL : O senhor vem 
da experiência de um mandato 
como gestor municipal. Além da 
pandemia, houve um momento 
nestes quatro anos em que os 
desafios foram comuns aos 
prefeitos no estado e país?

Erlanio Xavier – Antes da pandemia, 
era comum entre os municípios do país 
inteiro a falta de recursos para atender 
às demandas correntes das cidades. A 
queda da arrecadação em conseqüência 
da crise econômica era grave, e persistia 
o subfinanciamento da saúde e educa-
ção. Era, portanto, necessário maior uma 
coesão do movimento municipalista no 
estado e no país para avançarmos em 
conquistas permanentes.  No comando 
da Famem, lideramos a maior caravana 
que o Maranhão na Marcha a Brasília.  
Afora isso, lutamos permanentemente 
por recursos historicamente travados, 
como da cessão onerosa do pré-sal e a 
compensação financeira pela explora-
ção de recursos minerais, para citar al-
gumas destas conquistas. Foram recur-
sos pulverizados no tesouro de todos os 
municípios do Maranhão.

Fábio Gentil–  Com exceção de al-
gumas das grandes cidades brasileiras, 
ser prefeito no Brasil significa enfrentar 
constantes desafios. Isso se deve, sobre-
tudo, ao pacto federativo que impõe cres-
centes atribuições e responsabilidades 
ao Município sem que esses entes fede-
rados disponham dos meios suficientes 
para promover a atenção e os cuidados 
demandados pela sociedade.

Educação infantil, ensino fundamen-
tal, assistência social e atenção primá-
ria à saúde são exemplos singelos do ta-
manho da responsabilidade do gestor 
municipal, além da necessidade de pro-
mover o desenvolvimento econômico 
local, manter e ampliar a malha viária, 
limpeza pública, meio ambiente e sane-
amento básico, dentre outras políticas 
públicas indispensáveis ao bem-estar 
dos munícipes.

Ocorre que, apesar de toda a geração 
de impostos e contribuições acontecer 
no Município, menos de vinte por cento 
do bolo tributário, ou seja, de tudo que 
o Poder Público arrecada neste país são 
apropriados diretamente pelos Municí-
pios ou a eles retornam compulsoria-

mente.  Portanto, é um desafio constante 
atender às necessidades da população 
sem dispor dos meios necessários, o que 
exige dos prefeitos austeridade, eficiên-
cia dos gastos públicos, obediência aos 
princípios legais e articulação política 
no âmbito estadual e federal para a ob-
tenção dos recursos complementares 
para investimentos. 

Quanto mais sólida a união dos pre-
feitos maior o poder dos Municípios para 
diminuir essa distorção do pacto federa-
tivo. E é por isso que eu me lanço a mais 
esse desafio, o de presidir a Federação 
dos Municípios do Maranhão – FAMEM, 
após um mandato em que muito apren-
di sobre a necessidade de cada cidadão 
e como compatibilizar carências sociais 
e recursos limitados. Fui bem avaliado 
pelos meus conterrâneos, que me hon-
raram com a reeleição, obtendo votação 
de quase setenta por cento.

A pandemia, sem dúvida é um desses 
grandes desafios que a cidade de Caxias 
enfrenta, assim como todos os demais 
lugares do Brasil e do mundo. Com mui-
to trabalho, persistência e vontade de 
vencer, conseguimos salvar milhares de 
vidas, o que só foi possível com o apoio 
da própria sociedade, da valorosa equi-
pe dos profissionais de saúde, do Mu-
nicípio e com o indispensável apoio do 
Governador Flávio Dino, do Vice-Gover-
nador Carlos Brandão, dos deputados 
federais e estaduais e dos vereadores da 
minha cidade. Com a pandemia também 
aprendemos, ainda mais a enfrentar e 
vencer desafios.

O IMPARCIAL : A Famem chega 
aos 34 anos com quase todos os 
prefeitos maranhenses filiados 
à entidade, isso representa a 
legitimação do movimento 
municipalista no seu ponto de 
vista?

Erlanio Xavier – Os prefeitos do Ma-
ranhão, tantos os reeleitos como os elei-
tos para o primeiro mandato, enxergam 
hoje a federação como uma instituição 
que trabalha em prol dos interesses le-
gítimos do municipalismo.  Não apenas 
como um órgão político, mas como um 
instrumento de fortalecimento da auto-
nomia administrativa por meio da qua-
lificação dos seus quadros técnicos.  E, 
também, pela orientação e assistência 

necessárias nas ocasiões emergenciais.

Fábio Gentil– Sem dúvida, a FAMEM, 
legitimada pela participação efetiva da 
quase totalidade dos prefeitos mara-
nhenses, haverá, na nossa gestão e dos 
companheiros e companheiras prefei-
tos e prefeitas, ser um pilar sólido para 
o fortalecimento do movimento muni-
cipalista. Queremos e vamos mostrar ao 
Brasil que o desenvolvimento econômi-
co e social deste país passa, necessaria-
mente, pelo poder dos municípios.

O IMPARCIAL : Muitos prefeitos por 
lapsos administrativos incorrem 
em crimes de improbidade, mesmo 
sendo probos com a coisa pública, 
mas penalizados pelos órgãos de 
controle. Qual é a política para que 
essa distorção seja corrigida?

Erlanio Xavier –  Sou prefeito de 
segundo mandato, mas nos momentos 
iniciais busquei aproximação com os ór-
gãos de controle para que todas as ações 
da gestão estivessem dentro dos parâ-
metros das legislações vigentes. Esse é 
o caminho que os gestores devem se-
guir, evitando percalços e transtornos. 

Fábio Gentil–  De início, esclareço 
que improbidade administrativa em si 
não configura crime, muito embora cons-
titua motivo de reprovação de contas da 
larga maioria dos gestores públicos, so-
bretudo no âmbito municipal.

A improbidade administrativa pre-
cisa ser banida da gestão pública, pois 
traz consigo a inobservância de princí-
pios legais e, em muitos casos danos ao 
fragilizado erário municipal.

Os órgãos de controle desempenham 
a sua missão constitucional de coibir e 
punir os atos de improbidade adminis-
trativa. De outro lado, os gestores mu-
nicipais precisam de administrar com 
transparência, cumprindo a lei e adotan-
do instrumentos de controle para pre-
venir e afastar das respectivas gestões 
os atos de improbidade administrativa 
que tanto mal causam à sociedade.

A FAMEM precisa garantir aos muni-
cípios o assessoramento necessário para 
que as gestões municipais formulem e 
implementem as políticas públicas ob-
servando, rigorosamente, os princípios 

da Constituição e da legislação. Na nos-
sa gestão a FAMEM colocará à disposi-
ção dos municípios maranhenses toda a 
estrutura necessária para prevenir atos 
de improbidade administrativa, possi-
bilitando o assessoramento de alto nível 
que muitos municípios, sobretudo os de 
menor porte, não conseguem obter no 
mercado de consultoria, dada a carên-
cia crônica de recursos orçamentários 
e financeiros.

O IMPARCIAL : Na pandemia veio à 
tona a fragilidade das prefeituras 
para lidar com estado de 
calamidade, que de maneira mais 
branda acontece periodicamente 
com enchentes e outros 
intempéries.  Qual é a proposta que 
o senhor tem para que a Federação 
esteja pronta para atender às 
demandas nestas situações?

Erlanio Xavier –   Durante o período 
mais agudo da pandemia, indistintamen-
te as prefeituras do Maranhão puderam 
contar com a assistência da Federação. 
Não podemos ser guiados pelo pensa-
mento de que cada um que arque com 
seus fardos, pois estes são de todos, in-
dependentes da demarcação territorial.

Fábio Gentil–   A fragilidade das pre-
feituras decorre dos comentários que 
fizemos nas perguntas antecedentes. 

O apoio permanente da FAMEM às 
administrações municipais será o pri-
meiro passo na nossa gestão. Mas o for-
talecimento do planejamento estratégi-
co de cada gestão municipal, de modo 
peculiar e voltado para as necessidades 
específicas de cada município, será, tam-
bém, uma característica do apoio da FA-
MEM aos municípios.

Praticamente nenhum município ma-
ranhense dispõe de recursos próprios 
para tratar a questão das intempéries.

A obtenção de recursos federais para 
prevenir e corrigir efeitos danosos das 
intempéries exige que cada municipali-
dade se antecipe aos problemas e elabo-
re projetos. Na nossa gestão, a FAMEM 
colocará à disposição dos prefeitos e 
prefeitas um corpo técnico capacitado 
para orientar os gestores municipais no 
diagnóstico e identificação de soluções 
técnicas para que recursos estaduais e 
federais contemple projetos municipais 
com essa finalidade.

Erlanio Xavier              Fábio Gentil

POLÍTICA
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Ci po al go ver nis ta (1)

Ci po al go ver nis ta (2)

Ci po al go ver nis ta (3)

Ci po al go ver nis ta (4)

“Es ta va de ses pe ra do pe los ho lo fo tes”

Fo ra do tem po

Alí vio

In fla ção da po bre za
Pa ra os in cré du los, o que ocor re no Bra sil ho je pa re ce

mais cas ti go dos céus, quan do o as sun to são as di fi cul- 
da des que, em bo ra em am pli tu de ge ral, mas sem pre cai
com mai or in ten si da de so bre os mais po bres. Até a in- 
fla ção não per doa a po bre za, mas tem o la do par ci mo ni- 
o so com a ri que za. Se gun do me di ção do IB GE so bre os
no ve pri mei ros me ses de 2020, a in fla ção pa ra as fa mí li- 
as com me nor ren da, acu mu lou uma al ta de 2,5%. Ao
mes mo tem po, a ta xa pa ra a clas se de ren da mais al ta é
de 0,2%. Is to é, 10 ve zes me nor. No Bra sil, na cri se da
covid19 tam bém é dis cri mi na tó ria com, o po bre, que
tem sua in fla ção bem di fe ren ci a da pa ra ci ma, da in fla- 
ção dos abas ta dos, bem me nor zi nha.

Es se in di ca dor di vi de as fa mí li as bra si lei ras em seis
fai xas de ren da e ava lia co mo a in fla ção afe ta, mês a
mês, ca da um des ses gru pos. De acor do com a clas si fi- 
ca ção da pes qui sa, as fa mí li as de ren da mui to bai xa têm
ga nhos do mi ci li a res me no res que R$ 1.650,50. Já as fa- 
mí li as clas si fi ca das co mo de ren da al ta são aque las cu jo
ga nho do mi ci li ar é su pe ri or a R$ 16.509,66. E nes sa
com pa ra ção, o po bre apa nha tan to que sai de co ro ar di- 
do. Nes se uni ver so, en tram os eco no mis tas com su as ex- 
pli ca ções in te res san tes, e, às ve zes, tam bém, mi ra bo- 
lan tes. Pa ra ele, es sa di fe ren ça no pe so da in fla ção pa ra
fa mí li as ri cas e po bres es tá prin ci pal men te no au men to
ex pres si vo de pre ços de ali men tos nes te ano. O bra si lei- 
ro viu o ar roz qua se do brar de pre ços em pou cos me ses;
a car ne acom pa nha de per to e o fei jão não fi ca atrás.
Além dis so, se guem em al ta, inú me ros ou tros pro du tos
que che gam à me sa ou que ser vem a ou tros ob je ti vos.
Co mo o ar roz foi o cam peão de au men to, a me sa do po- 
bre vai en tran do no ca mi nho, sem vol ta, do chi bé.

Prin ci pal men te os po bres de ver da de. Aque les já
acos tu man do com os R$ 600 da aju da emer gen ci al, que
caiu pa ra R$ 300, e fi cou pi or: nem o mel nem a ca ba ça.
O go ver no en cer rou a emer gên cia, em meio da cri se do
co ro na ví rus. E aca bou exa ta men te quan do o pre si den te
Jair Bol so na ro dis se a seus apoi a do res (que nin guém sa- 
be o que fa zem na vi da, in do to do dia ao Pa lá cio da Al vo- 
ra da) que o Bra sil que brou. Po de ser, por que o IB GE dis- 
se on tem que a in fla ção pa ra fa mí li as com ren da men sal
de um até 2,5 sa lá ri os mí ni mos, fe chou o ano de 2020
em 6,30% – mai or al ta dos úl ti mos oi to anos.

A elei ção da Fe de ra ção dos Mu ni cí pi os do Ma ra nhão
(Fa mem) es tá qua se pa ra re pe tir a elei ção em 2020 dos
pre fei tos, que ne la vão vo tar. As prin ci pais li de ran ças in- 
te res sa das na elei ção de 2022 ten tam fa zer uma pré via
na cor ri da ao Pa lá cio dos Leões.

O vi ce-go ver na dor Car los Bran dão co man da um blo- 
co de apoi a do res do can di da to de Ca xi as, Fá bio Gen til,
do Re pu bli ca nos, o mes mo par ti do de Bran dão. Já o se- 
na dor We ver ton Ro cha que bra lan ças pe lo atu al pre si- 
den te Er lâ nio Xa vi er, de seu par ti do, o PDT.

Se di zen do neu tro, Flá vio Di no ti rou fé ri as e de las só
re tor na rá de pois de pas sa da a elei ção da Fa mem. Tan to
os dois can di da tos – Fá bio Gen til e Er lâ nio Xa vi er são da
ba se ali a da de Di no, do
mes mo jei to que são Car los Bran dão (vi ce-go ver na dor)
e We ver ton Ro cha.

Olhan do-se de lon ge, a dis pu ta da Fa mem pa re ce até
um jo go com bi na do en tre fla vis tas pa ra im pe dir o in- 
gres so de cor po es tra nho na en ti da de mu ni ci pa lis ta.
Mas de per to, o im bró glio é de pi sa das no pé. O pa no de
fun do é 2022 en tre Bran dão e We ver ton.

Do ex-de pu ta do Edu ar do Cu nha, pre so em 2017 a 15
anos de ca deia por cor rup ção, fa lan do de Ro dri go Maia,
nas me mó ri as que trans for mou no li vro-bom ba so bre o
gol pe de 2016, “Tchau Que ri da, o Diá rio do Im pe a ch- 
ment”.

Pe lo me nos o apa gão elé tri co e par ci al men te de
te le fo nia, na ma nhã de on tem, não vi rou jo go
de em pur ra en tre a Ele tro nor te, dis tri bui do ra,
e a Equa to ri al, for ne ce do ra. A nor ma li da de em

São Luís vol tou ao meio dia com as em pre sas fa lan do a
mes ma lín gua nas ex pli ca ções.

A cri ar a sub pre fei tu ra da Zo na ru ral, o pre fei to
Edu ar do Brai de quer aca bar – ou ao mes mo
re du zir – a im por ta ção de pro du tos co mo co- 
en tro, al fa ce, ce bo li nha e ou tras hor ta li ças e

fru tas que abas te cem as fei ras e mer ca dos de São
Luís. Não é di fí cil. Bas ta que rer.

Com pu ra em pol ga ção re gi o nal, o pre fei to de Im pe- 
ra triz As sis Ra mos (DEM) se lan çou pré-can di da to a go- 
ver na dor do Ma ra nhão em 2022. Ele de ve ria lu tar sim,
mas pe lo o pro je to se pa ra tis ta Ma ra nhão do Sul. Aí sim,
sua fa la po de ria ser ou vi da.

O se na dor We ver ton Ro cha co men tou, on tem, ali vi a- 
do, o anún cio do go ver no de com prar 100 mi lhões de
do ses da va ci na Co ro na vac/Bu tan tã, no dia em que o
Bra sil pas sou de 200 mil mor tos de covid19. A pre vi são
da va ci na ção é fe ve rei ro. An tes tar de do que nun ca.

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

Em uma das disputas mais aguardadas da Famem nos últimos anos, os prefeitos Erlanio Xavier (PDT) e Fábio 
Gentil (Republicanos) se enfrentam pela presidência do órgão em um dos muitos movimentos visando as elei-

ções de 2022. Com isso, O Imparcial fez uma entrevista com os dois candidatos para saber o perfil de cada um, e 
o que devem fazer para comandar a Famem e conquistar o voto dos outros 215 prefeitos maranhenses que parti-
cipam do pleito do próximo dia 14. Xavier é o atual presidente da entidade e foi reeleito para comandar a Prefei-
tura de Igarapé Grande nos próximos quatro anos, enquanto seu desafiante Gentil conquistou mais quatro anos 

na Prefeitura de Caxias com votação recorde.

E N T R E V I S T A
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“Es ta va de ses pe ra do pe los ho lo fo tes”

Fo ra do tem po

Alí vio

In fla ção da po bre za
Pa ra os in cré du los, o que ocor re no Bra sil ho je pa re ce

mais cas ti go dos céus, quan do o as sun to são as di fi cul- 
da des que, em bo ra em am pli tu de ge ral, mas sem pre cai
com mai or in ten si da de so bre os mais po bres. Até a in- 
fla ção não per doa a po bre za, mas tem o la do par ci mo ni- 
o so com a ri que za. Se gun do me di ção do IB GE so bre os
no ve pri mei ros me ses de 2020, a in fla ção pa ra as fa mí li- 
as com me nor ren da, acu mu lou uma al ta de 2,5%. Ao
mes mo tem po, a ta xa pa ra a clas se de ren da mais al ta é
de 0,2%. Is to é, 10 ve zes me nor. No Bra sil, na cri se da
covid19 tam bém é dis cri mi na tó ria com, o po bre, que
tem sua in fla ção bem di fe ren ci a da pa ra ci ma, da in fla- 
ção dos abas ta dos, bem me nor zi nha.

Es se in di ca dor di vi de as fa mí li as bra si lei ras em seis
fai xas de ren da e ava lia co mo a in fla ção afe ta, mês a
mês, ca da um des ses gru pos. De acor do com a clas si fi- 
ca ção da pes qui sa, as fa mí li as de ren da mui to bai xa têm
ga nhos do mi ci li a res me no res que R$ 1.650,50. Já as fa- 
mí li as clas si fi ca das co mo de ren da al ta são aque las cu jo
ga nho do mi ci li ar é su pe ri or a R$ 16.509,66. E nes sa
com pa ra ção, o po bre apa nha tan to que sai de co ro ar di- 
do. Nes se uni ver so, en tram os eco no mis tas com su as ex- 
pli ca ções in te res san tes, e, às ve zes, tam bém, mi ra bo- 
lan tes. Pa ra ele, es sa di fe ren ça no pe so da in fla ção pa ra
fa mí li as ri cas e po bres es tá prin ci pal men te no au men to
ex pres si vo de pre ços de ali men tos nes te ano. O bra si lei- 
ro viu o ar roz qua se do brar de pre ços em pou cos me ses;
a car ne acom pa nha de per to e o fei jão não fi ca atrás.
Além dis so, se guem em al ta, inú me ros ou tros pro du tos
que che gam à me sa ou que ser vem a ou tros ob je ti vos.
Co mo o ar roz foi o cam peão de au men to, a me sa do po- 
bre vai en tran do no ca mi nho, sem vol ta, do chi bé.

Prin ci pal men te os po bres de ver da de. Aque les já
acos tu man do com os R$ 600 da aju da emer gen ci al, que
caiu pa ra R$ 300, e fi cou pi or: nem o mel nem a ca ba ça.
O go ver no en cer rou a emer gên cia, em meio da cri se do
co ro na ví rus. E aca bou exa ta men te quan do o pre si den te
Jair Bol so na ro dis se a seus apoi a do res (que nin guém sa- 
be o que fa zem na vi da, in do to do dia ao Pa lá cio da Al vo- 
ra da) que o Bra sil que brou. Po de ser, por que o IB GE dis- 
se on tem que a in fla ção pa ra fa mí li as com ren da men sal
de um até 2,5 sa lá ri os mí ni mos, fe chou o ano de 2020
em 6,30% – mai or al ta dos úl ti mos oi to anos.

A elei ção da Fe de ra ção dos Mu ni cí pi os do Ma ra nhão
(Fa mem) es tá qua se pa ra re pe tir a elei ção em 2020 dos
pre fei tos, que ne la vão vo tar. As prin ci pais li de ran ças in- 
te res sa das na elei ção de 2022 ten tam fa zer uma pré via
na cor ri da ao Pa lá cio dos Leões.

O vi ce-go ver na dor Car los Bran dão co man da um blo- 
co de apoi a do res do can di da to de Ca xi as, Fá bio Gen til,
do Re pu bli ca nos, o mes mo par ti do de Bran dão. Já o se- 
na dor We ver ton Ro cha que bra lan ças pe lo atu al pre si- 
den te Er lâ nio Xa vi er, de seu par ti do, o PDT.

Se di zen do neu tro, Flá vio Di no ti rou fé ri as e de las só
re tor na rá de pois de pas sa da a elei ção da Fa mem. Tan to
os dois can di da tos – Fá bio Gen til e Er lâ nio Xa vi er são da
ba se ali a da de Di no, do
mes mo jei to que são Car los Bran dão (vi ce-go ver na dor)
e We ver ton Ro cha.

Olhan do-se de lon ge, a dis pu ta da Fa mem pa re ce até
um jo go com bi na do en tre fla vis tas pa ra im pe dir o in- 
gres so de cor po es tra nho na en ti da de mu ni ci pa lis ta.
Mas de per to, o im bró glio é de pi sa das no pé. O pa no de
fun do é 2022 en tre Bran dão e We ver ton.

Do ex-de pu ta do Edu ar do Cu nha, pre so em 2017 a 15
anos de ca deia por cor rup ção, fa lan do de Ro dri go Maia,
nas me mó ri as que trans for mou no li vro-bom ba so bre o
gol pe de 2016, “Tchau Que ri da, o Diá rio do Im pe a ch- 
ment”.

Pe lo me nos o apa gão elé tri co e par ci al men te de
te le fo nia, na ma nhã de on tem, não vi rou jo go
de em pur ra en tre a Ele tro nor te, dis tri bui do ra,
e a Equa to ri al, for ne ce do ra. A nor ma li da de em

São Luís vol tou ao meio dia com as em pre sas fa lan do a
mes ma lín gua nas ex pli ca ções.

A cri ar a sub pre fei tu ra da Zo na ru ral, o pre fei to
Edu ar do Brai de quer aca bar – ou ao mes mo
re du zir – a im por ta ção de pro du tos co mo co- 
en tro, al fa ce, ce bo li nha e ou tras hor ta li ças e

fru tas que abas te cem as fei ras e mer ca dos de São
Luís. Não é di fí cil. Bas ta que rer.

Com pu ra em pol ga ção re gi o nal, o pre fei to de Im pe- 
ra triz As sis Ra mos (DEM) se lan çou pré-can di da to a go- 
ver na dor do Ma ra nhão em 2022. Ele de ve ria lu tar sim,
mas pe lo o pro je to se pa ra tis ta Ma ra nhão do Sul. Aí sim,
sua fa la po de ria ser ou vi da.

O se na dor We ver ton Ro cha co men tou, on tem, ali vi a- 
do, o anún cio do go ver no de com prar 100 mi lhões de
do ses da va ci na Co ro na vac/Bu tan tã, no dia em que o
Bra sil pas sou de 200 mil mor tos de covid19. A pre vi são
da va ci na ção é fe ve rei ro. An tes tar de do que nun ca.

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 po-
sicionamentos políticos.  Afinal, eleito o prefeito esse deve 
ter postura impessoal.  Defendo o diálogo sem amarras entre 
os entes federados, pois somente desta maneira conseguire-
mos 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 públi-
cas necessárias para mitigar os problemas e proporcionar 
avanços nas áreas mais sensíveis como Saúde e Educação.

Fábio Gentil–    Em primeiro lugar, conduziremos a FA-
MEM em perfeita sintonia política com as bancadas esta-
dual e federal.

Vamos promover a integração contínua dos governos mu-
nicipais 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 adminis-
trativa 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 conhe-
cem a realidade dos municípios maranhenses e com trânsi-
to 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 susten-
tável, o desenvolvimento urbano, a geração de empregos, à 
melhoria da educação, da saúde, da segurança, da infraes-
trutura rodoviária, do meio ambiente, do turismo e a redu-
ção das desigualdades intra e intermunicipais.

A FAMEM vai liderar com o apoio do Governo do Estado 
a atração de investimento privados, para desenvolver parce-
rias público-privadas que estimulem e acelerem o desenvol-
vimento das potencialidades econômicas dos municípios.

Conheça as chapas

Na última quarta-feira (6), foram 
oficializadas as chapas que concor-
rem às eleições da Nova Diretoria e 
Conselho Fiscal da Federação dos 
Municípios Maranhenses (FAMEM),  
para o biênio de 2021/2022. A vota-
ção direta ocorrerá no dia 14 de ja-
neiro, 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 pre-
feito 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-pre-
feito 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 pre-
feito de Caxias, Fábio Gentil, tem o 
slogan “A municipalização para to-
dos”, a chapa “Zé Gentil” conta com 
o prefeito de Barra do Corda, Rigo 
Teles, como candidato a vice-presi-
dente. A prefeita de Zé Doca, Josinha 
Cunha, será a tesoureira da chapa.

No dia do registro da chapa, Fá-
bio Gentil afirmou que pretende ter 
um governo participativo. Em sua 
fala ele ainda prometeu aos prefei-
tos filiados espaço na interligação 
dos governos do Estado e Federal.

Entenda as 

eleições da 

FAMEM

Poderão participar das elei-
ções no próximo dia 14 os pre-
feitos dos municípios filiados e 
aptos da Federação dos Muni-
cípios do Estado do Maranhão,  
são elegíveis para os cargos da 
Diretoria e Conselho Fiscal to-
dos os prefeitos dos municípios 
associados quites com as obriga-
ções perante a instituição no ato 
do pedido de inscrição.

Os municípios que não esti-
verem associados à FAMEM, so-
mente poderão exercer o direito 
de voto, após preenchimento de 
cadastro de associado até dia 13 
de janeiro de 2021.

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 insti-
tuição 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, principal-
mente os seus segmentos mais carentes.

Na minha formação de engenheiro aprendi que 
as obras de engenharia só fazem sentido se contri-
buírem para melhorar a vida das pessoas. No exer-
cício do cargo de vereador na minha cidade de Ca-
xias 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 muni-
cípios do Maranhão, seus problemas, suas necessi-
dades e suas potencialidades. Quero compartilhar 
com cada prefeito e com cada prefeita maranhense 
a minha experiência de prefeito e a minha vivên-
cia política e demonstrar que um gestor municipal 
não pode tudo, mas pode muito se estiver unido aos 
demais gestores, se desenvolver uma administra-
ção 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. 
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*RE NA TO DI O NÍ SIO
*Po e ta, Com po si tor e Pro du tor Cul tu ral.

CAR LOS OC KÉ

VEROSSÍMIL

O mun do acom pa nhou com um
mis to de per ple xi da de e te mor, os
des do bra men tos da úl ti ma cam pa- 
nha pre si den ci al, que te ve co mo ob je- 
ti vo pre en cher o car go po lí ti co mais
im por tan te do pla ne ta, o de Pre si den- 
te dos Es ta dos Uni dos da Amé ri ca,
ven ci do, co mo o pla ne ta to mou co- 
nhe ci men to por Joe Bi den, do Par ti do
De mo cra ta, re sul ta do não acei to e
fru to de inú me ros ques ti o na men tos,
em va ri a das ins tân ci as, pe lo mal per- 
de dor, Do nald Trump, atu al Pre si den- 
te, que pos tu la va sua re e lei ção re pre- 
sen tan do o Par ti do Re pu bli ca no.

A in va são do ca pi tó lio, se de do
Con gres so Ame ri ca no, bi ca me ral, co- 
mo o bra si lei ro, com pos to pe la câ ma- 
ra e pe lo se na do, ocor ri da nes te dia 6
de ja nei ro, fe re gra ve men te um Es ta- 
do Na ci o nal, que até en tão, se apre- 
sen ta va aos olhos de to dos co mo bas- 
tião do sis te ma de mo crá ti co e tu tor
das ga ran ti as e di rei tos ins ti tu ci o nais
em to do pla ne ta, o que lhe con fe ria
di rei to de re cri mi nar, su ge rir ou até
mes mo in ter vir em ou tras na ções, –
re pú bli cas de ba na nas-, pa ra exer cer
es te mis ter.

Se não de se jo en trar nos me an dros
do sis te ma po lí ti co ame ri ca no, não
pos so dei xar de en xer gar, mes mo sem
lu pa, as in con tá veis ve ros si mi lhan ças
que for ço sa men te se es ta be le cem en- 
tre es te, e as em vo ga em ter ras bra si- 
lei ras. Pa ra tan to, te mos que ana li sar
os fa tos e cir cuns tân ci as que mar ca- 
ram es tes go ver nos, des de o sur gi- 
men to das can di da tu ras-Trump e
Bol so na ro- que os re pre sen tam, até o
mo men to atu al, ain da que pa ra tan to
te nha mos que con si de rar os dois

anos que an te ce de ram a su bi da ao
po der do ca po bra si lei ro.

Pa ra iní cio de con ver sa, am bos os
can di da tos se apre sen ta ram ao elei tor
co mo re pre sen tan tes da an ti po lí ti ca,
ver da dei ros out si ders, re jei ta vam os
par ti dos e su as re gras en quan to fa zi- 
am aber tos elo gi os ao Es ta do, en ten- 
da-se pá tria; pre ga vam ser a fa mí lia o
âma go do ci vi lis mo; enal te ci am o pa- 
pel das for ças ar ma das e de fen di am
Deus co mo cen tro do sis te ma que de- 
se ja vam es ta be le cer após su as vi tó ri- 
as. Qua se um re gres so ao his tó ri co sis- 
te ma te o crá ti co se cu lar men te en ter- 
ra do.

Na eco no mia, am bos se mos tra- 
vam fiéis ao sis te ma ca pi ta lis ta em
sua vi são mais ar cai ca, pre gan do o es- 
ta do mí ni mo e o lais sez fai re – John
Stu art Mill – 1806,1873-. Sem re cei os
ou cui da dos, des co nhe cem os avan- 
ços nas re la ções so ci ais, es ti mu lan do
as sim, os pre con cei tos ra ci ais e afe ti- 
vos, que lá re cru des ceu o ra cis mo e
en tre nós os cri mes de ho mo fo bia e
fe mi ni cí dio, num dis cur so mo ral por
eles não pra ti ca do.

Quan do o mun do se sen tiu ame a- 
ça do pe lo ví rus da Co vid 19, am bos se
mos tra ram ini mi gos da ci ên cia e do
co nhe ci men to ci en tí fi co, ata ca ram a
OMS e mi ni mi za ram o po der ofen si vo
da do en ça, afir man do ser ela ape nas
mais uma gri pe zi nha, ra zão pe la qual
o Es ta do não pre ci sa va ofe re cer am- 
pa ro e ga ran ti as a seus con ci da dãos.
No mes mo di a pa são, re sis ti ram a uti- 
li za ção das va ci nas nu ma fron tal
afron ta ao co nhe ci men to ci en tí fi co.

Quan do se tra ta da de fe sa da vi da e
do ecos sis te ma mun di al, o de sas tre é
ca va lar, ata cam o pro to co lo de Ki o to e
o acor do de Pa ris, abrem a ga nân cia
do ca pi tal es pe cu la ti vo nos sas re ser- 

vas, mi ni mi zam os efei tos des tas
ações na mu dan ça cli má ti ca e ne gam
o sa gra do di rei to des ta ge ra ção em
con tri buir com o mun do do fu tu ro.

De fi nem-se na po lí ti ca co mo de di- 
rei ta e pe ri go sa men te se apro xi mam
das mi lí ci as, po lí ti cas ou não, tris te- 
men te re gis tra das pe la his tó ria no ca-
pí tu lo do Fas cis mo. Ata cam os po de- 
res cons ti tuí dos pe lo mar co re gu la tó-
rio de mo crá ti co e tor nam-se co vei ro
da re pu ta ção de quem os en fren te.
Cul pam a im pres sa por pe ca dos que
não são seus e es ti mu lam o seu fi nal.

O ata que ao ca pi tó lio or ga ni za do
por men sa gens pro du zi das atra vés
das re des so ci ais, de for ma pes so al ou
me câ ni ca, nes ta se ma na, não pa re ce,
se ja mos ra zoá veis, aos fo gue tes re- 
cen te men te di ri gi dos con tra o nos so
STF. O in cen ti vo pa ra a in va são é ou
não se me lhan te à bru tal ten ta ti va de
con tro le de nos so con gres so, or ques- 
tra da pe lo pla nal to, uti li zan do a má- 
qui na pú bli ca e tu do que ela po de sig- 
ni fi car de van ta gens e be ne fí ci os.

Sem apre sen tar pro va al gu ma, ata-
cam o sis te ma elei to ral vi gen te. Sem
pu dor agri dem até mes mo o plei to
que os ele geu, nu ma dis far ça da ten ta- 
ti va de ofe re cer con di ções pa ra um
gol pe de Es ta do, lá, já fra go ro sa men te
der ro ta do. Lem bre mos que o fi lho de
Bol so na ro es ta va nos EUA, no pe río- 
do. Pa ra en si nar, apren der, ou ne nhu- 
ma das al ter na ti vas? Quan to a nos so
ca so, não re pre sen ta ne nhum des pro- 
pó si to per gun tar! De que la do es ta rão
nos sas for ças ar ma das? A de mo cra cia
é o úni co sis te ma co nhe ci do que con- 
fe re ao ci da dão o di rei to de es co lher
seus re pre sen tan tes, en tre tan to, sa bi- 
a men te lhe im põe a obri ga ção de res- 
pei tar o re sul ta do do su frá gio. Na da
tão sim ples e jus to quan to is to.

PLANOS DE SAÚDE NA PANDEMIA

O abuso da recomposição dos preços

Di an te de um fu tu ro in cer to, cal cu lar e
de fi nir o pre ço de um bem ou ser vi ço que se- 
rá pres ta do a lon go pra zo po de pro vo car
uma gran de po lê mi ca, e a so lu ção en con tra- 
da pa ra acom pa nhar o au men to dos cus tos
é, usu al men te, o re a jus te de pre ços.

No ca so dos pla nos pri va dos de saú de,
não po de ria ser di fe ren te: co mo, em ge ral,
são con tra tos de lon ga du ra ção, as men sa li- 
da des (prê mi os) são re a jus ta das a ca da 12
me ses. Nos re a jus tes por fai xa etá ria o pro- 
ces so é dis tin to, uma vez que a mu dan ça nos
pre ços es tá re la ci o na da à pro ba bi li da de de o
in di ví duo ado e cer em seu ci clo de vi da (em
ou tras pa la vras, ao ris co que au men ta com o
pas sar do tem po).

As sim, o con su mi dor pa ga o va lor de fi ni- 
do no iní cio do con tra to, uti li zan do ou não
os ser vi ços du ran te o ano. O mo de lo im põe
uma res pon sa bi li da de às ope ra do ras: ao re- 
a jus tar a men sa li da de, gros so mo do, elas de- 
vem fa zer um exer cí cio es ta tís ti co pa ra de fi- 
nir o per cen tu al de re a jus te, con si de ran do o
de sem pe nho da car tei ra de be ne fi ciá ri os
nos dois anos an te ri o res e a es ti ma ti va do
com por ta men to da ta xa de si nis tra li da de do
ano se guin te.

En tre tan to, o que acon te ce du ran te a
pan de mia da co vid-19, quan do as in cer te zas
econô mi cas e epi de mi o ló gi cas tor nam mais
com ple xo o cál cu lo da dis tri bui ção de pro- 

ba bi li da de?
Ao con trá rio das ex pec ta ti vas, as re co- 

men da ções de iso la men to so ci al sig ni fi ca- 
ram a re du ção da pro cu ra por ser vi ços mé di- 
co-hos pi ta la res na saú de su ple men tar, e, em
al guns ca sos, in clu si ve da de man da es pon- 
tâ nea, con for me in di cam os bo le tins de
maio e ju nho da Agên cia Na ci o nal de Saú de
Su ple men tar (ANS). Com me no res des pe sas
as sis ten ci ais e a ma nu ten ção do va lor das
men sa li da des, o lu cro das ope ra do ras tri pli- 
cou, pas san do de R$ 3 bi lhões no pri mei ro
tri mes tre pa ra mais de R$ 10 bi lhões no se- 
gun do tri mes tre de 2020. A si nis tra li da de foi
a mais bai xa em no ve anos e vol tou a fi car
em tor no de 75% ape nas em ou tu bro — ain- 
da as sim, abai xo da sé rie his tó ri ca pa ra o pe- 
río do. Do la do dos con su mi do res, a si tu a ção
é ra di cal men te opos ta di an te da cri se
econô mi ca e sa ni tá ria. O Bra sil apre sen ta a
me nor ta xa de ocu pa ção em trin ta anos e a
re du ção da ren da per ca pi ta, as so ci a da à in- 
fla ção, cor rói o po der aqui si ti vo das fa mí li as
e tra ba lha do res. Pa ra res pon der a es se de se- 
qui lí brio, se gun do a im pren sa, o pre si den te
da Câ ma ra dos De pu ta dos, Ro dri go Maia
(DEM), pres si o nou a agên cia re gu la do ra a
to mar pro vi dên ci as, que vi e ram por meio da
sus pen são dos re a jus tes anu ais e por fai xa
etá ria dos pla nos de saú de in di vi du ais e uma
par te dos co le ti vos en tre se tem bro e de zem- 
bro de 2020.

Ape sar da sus pen são, os nú me ros das

ope ra do ras con ti nu am po si ti vos — fa to que
sus ci ta ain da mais es pan to di an te do anún- 
cio fei to pe la ANS em no vem bro, de que os
re a jus tes sus pen sos em 2020 te rão de ser ab- 
sor vi dos pe los usuá ri os em 2021. A jus ti fi ca- 
ti va da agên cia pa ra a me di da foi uma su pos-
ta ne ces si da de de evi tar a “de ses ta bi li za ção
das re gras e dos con tra tos es ta be le ci dos”.

Al gu mas per gun tas emer gem, ime di a ta- 
men te, e não po dem fi car sem res pos ta: faz
sen ti do apli car, em 2020, ano em que ti ve- 
mos a ta xa de si nis tra li da de mais bai xa da
dé ca da, uma re com po si ção de pre ços ba se- 
a da no com por ta men to do mer ca do em
2018 e 2019? O re a jus te de 2021 le va rá em
con ta a ta xa de si nis tra li da de de 2020? Quan-
to as ope ra do ras efe ti va men te dei xa ram de
re ce ber com a sus pen são do re a jus te por
cau sa da pan de mia? Es sa su pos ta per da é
mai or ou me nor do que a eco no mia de re-
cur sos no pe río do?

Em ple na pan de mia, quan do o SUS am- 
plia sua le gi ti mi da de di an te das clas ses po-
pu lar e mé dia, os de sa fi os da re gu la ção do
mer ca do de pla nos de saú de são com ple xos
e qual quer so lu ção téc ni ca de ve res pei tar o
in te res se pú bli co. Há as si me tria evi den te
en tre o po der econô mi co das em pre sas e os
con su mi do res, e a lei é inequí vo ca ao de le- 
gar à ANS a res pon sa bi li da de de equi li brar
es sas for ças. Im por a re com po si ção re for ça a
cap tu ra da agên cia pe lo la do mais for te, es-
va zi an do seu pró prio pro pó si to re gu la dor.

JO SÉ CUR SI NO RA PO SO MO REI RA
-Eco no mis ta.

Co mo os Go ver nos
se fi nan ci am

O pro ces so de fi nan ci a men to dos go ver nos, em qual- 
quer ní vel fe de ra ti vo ou âm bi to de ad mi nis tra ção, pa re- 
ce tri vi al e, co mo pos sui nu an ces pou co apa ren tes, aca- 
ba sen do su bes ti ma do na agen da po lí ti ca e so ci al das
na ções. De ou tro la do, o te ma IM POS TOS, o mais per- 
cep tí vel pa ra o ci da dão co mum den tre os que di zem res- 
pei to as fon tes de re cur sos dos go ver nos, não é vis to
com qual quer sim pa tia pe los cha ma dos CON TRI BUIN- 
TES.

Tam bém se de ve lem brar que es ta ques tão, em bo ra
te nha mar cos le gais se me lhan te nos di ver sos paí ses do
Mun do, não se apre sen ta na prá ti ca do mes mo mo do
nos paí ses quan do se le vam em con ta seus res pec ti vos e
di fe ren tes graus de de sen vol vi men to econô mi co e so ci- 
al. Pa ra as so ci e da des mais atra sa das, a ação go ver na- 
men tal tem mai or for ça mo triz pa ra o pro ces so de de- 
sen vol vi men to que pa ra as que se en con tram em es tá gi- 
os mais avan ça dos na ca pa ci da de de ge rar e dis tri buir
ri que zas pa ra seus mem bros. Por tan to, pa ra aque las o
mo do de fi nan ci a men to da ação go ver na men tal é fa tor
cru ci al de su ces so pa ra a pró pria ação do go ver no.

A tra di ção de in fla ção crô ni ca do Bra sil le vou fi nal- 
men te a cri ar-se no país uma cons ci ên cia de RES PON- 
SA BI LI DA DE FIS CAL, inau gu ra da com o Pla no Re al, em
1994, e con so li da da em lei, em 2000, na cha ma da LEI DE
RES PON SA BI LI A DA DE FIS CAL-LRF-, a Lei Com ple- 
men tar 101. Lo go no seu pa rá gra fo pri mei ro, a LRF pres- 
su põe a ação pla ne ja da co mo con di ção pa ra a res pon sa- 
bi li da de na ges tão fis cal, pre ve nin do ris cos e cor ri gin do
des vi os com ca pa ci da de de afe tar o equi lí brio das con- 
tas pú bli cas, “me di an te o cum pri men to de me tas … e a
obe di ên cia a li mi tes e con di ções no que tan ge a… dí vi- 
das con so li da da e mo bi liá ria, ope ra ções de cré di to, in- 
clu si ve por an te ci pa ção de re cei ta…”. Ou se ja: a res pon- 
sa bi li da de fis cal se re por ta di re ta men te ao pro ces so de
co mo se dá o fi nan ci a men to dos go ver nos e dos seus
gas tos, evi den te men te.

Cons ti tu em uma fon te adi ci o nal de re cur sos pa ra os
en tes fe de ra ti vos es ta du ais e mu ni ci pais as trans fe rên- 
ci as vo lun tá ri as da União Fe de ral pa ra pro je tos téc ni cos
en qua dra dos nas li nhas de po lí ti cas que es ta quer in- 
cen ti var e des cen tra li zar e que são con ver gen tes com as
pri o ri da des es ta du ais e mu ni ci pais. Nos úl ti mos tem- 
pos, con tu do, es ta op ção tem si do frus tra da pe la con- 
jun tu ra fis cal de dé fi cits pri má ri os su ces si vos no go ver- 
no fe de ral. As sim ela veio per den do efe ti vi da de con tem- 
po ra ne a men te, dei xan do os en tes fe de ra ti vos sub na ci o- 
nais sem a pos si bi li da de de uti li zar-se des te ca mi nho
pa ra o seu fi nan ci a men to.

O fe cha men to qua se to tal, nos úl ti mos 5 anos, pa ra os
go ver nos mu ni ci pais, des ta via in vi a bi li za ria a re a li za- 
ção de im por tan tes pro je tos de in fra es tru tu ra ur ba na
nos seus ter ri tó ri os, en quan to que uma con jun tu ra
econô mi ca re ces si va man ti nha a ar re ca da ção tri bu tá ria
em seus ní veis his tó ri cos, em al guns ca sos até abai xo da
in fla ção do pe río do. Des se mo do, qua se com pul so ri a- 
men te, os mu ni cí pi os com bo as mar gens de en di vi da- 
men to e ca pa ci da de de pa ga men to fo ram le va dos a re a- 
li za ção de ope ra ções de cré di to pa ra a re a li za ção dos in- 
ves ti men tos ne ces sá ri os ao bem es tar de su as po pu la- 
ções.  Sem pre ha ve rá o ques ti o na men to se es ta é ou não
uma boa po lí ti ca.

Tal ques ti o na men to con tu do pa re ce es tar ei va do de
vi são con ser va do ra e con for mis ta, vis to que a al ter na ti- 
va que se opõe ao não en di vi da men to pos sí vel não é
ape nas não ele var seu pas si vo de lon go pra zo, mas ne gar
à po pu la ção a re a li za ção de obras de me lho ria da in fra- 
es tru tu ra de sua ci da de e os ser vi ços es sen ci ais de cor- 
ren tes des tes in ves ti men tos, co mo sa ne a men to, ur ba ni- 
za ção de lo gra dou ros, im plan ta ção e me lho ria de vi as
ur ba nas, pai sa gis mo e re cu pe ra ção de su as ca rac te rís ti- 
cas his tó ri cas etc. E não se po de es que cer que tais ope- 
ra ções tan to obe de cem ao cum pri men to de me tas e ob- 
ser vam li mi tes e con di ções, nos ter mos da LRF, tu do sob
au to ri za ção do Po der Le gis la ti vo, quan to es tão sob exa- 
me téc ni co e pro fis si o nal acu ra do da Se cre ta ria do Te- 
sou ro Na ci o nal. A im plan ta ção de pro je tos es tru tu ran- 
tes com tais ca rac te rís ti cas in di ca que não os re a li zar
con sis te em adi ar pa ra fu tu ro in cer to as me lho ri as de
con di ções de vi da da po pu la ção.

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

https://banca.oimparcial.com.br/
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OS MAR GO MES DOS SAN TOS
Juiz de Di rei to da Co mar ca da Iha de
São Luís. Mem bro das Aca de mi as Lu do -
vi cen se de Le tras; Ma ra nhen se de Le tras
Ju rí di cas e Ma ti nhen se de Ci ên ci as, Ar -
tes e Le tras. 

POR RO GE RIO MO REI RA LI MA* 
*En ge nhei ro Ele tri cis ta e Dou tor em Te -
le co mu ni ca ções. Co or de na dor Ti tu lar da
Câ ma ra Es pe ci a li za da de En ge nha ria
Elé tri ca do CREA-MA. Pro fes sor do De -
par ta men to de En ge nha ria de Com pu ta -
ção da UE MA (ro ge ri omls@gmail.com) 

À deriva em mar da Covid

O mun do con ti nua a ob ser var o
Bra sil com olhos de des con fi an ça. O
país saiu atrás no con tro le da Co vid-
19, o go ver no de mo rou a le var a sé rio
a do en ça, va lo res des ti na dos pa ra as- 
sis tên cia mé di ca e hos pi ta lar fo ram
des vi a dos de co fres pú bli cos em es- 
cân da los que se su ce de ram  e ain da se
su ce dem país afo ra. Por ou tro la do,
gran de par te da po pu la ção ain da in- 
sis te em ig no rar as me di das pre ven ti- 
vas e pro mo vem en con tros e fes tas,
que cau sam aglo me ra ção e es pa lha o
ví rus.

 
Em meio a es se ce ná rio caó ti co o

Go ver no Fe de ral pa re ce dar ca da vez
me nos si nais de que es tá pró xi mo de
uma so lu ção pa ra a co vid-19 no país.
Re cen te men te exal ta mos a lu ta tra va- 
da por ci en tis tas pa ra pro du zir, em
tem po re cor de, o an tí do to con tra a
do en ça que já fez mi lhões de ví ti mas
em to do o mun do. A ci ên cia foi fes te- 
ja da e aplau di da de pé, pois tí nha mos
uma pos si bi li da de de cu ra pou cos
me ses após o sur gi men to do ví rus.

 
Pas sa das al gu mas se ma nas da

com pro va ção da efi cá cia da va ci na, o
Bra sil per ma ne ce iner te na li nha de
lar ga da. En quan to na ções de to do
pla ne ta, com des ta que pa ra a ação
con jun ta da União Eu ro peia, ado ta- 
vam me di das pa ra aqui si ção de mi- 
lhões de do ses e o pla ne ja men to de
cam pa nhas pa ra imu ni zar a po pu la- 
ção, fi ca mos per di dos em meio a de- 
ba tes in fru tí fe ros, mui tos de les tra va- 
dos pe la me ra vai da de po lí ti ca.

 
Dis pu tas que em na da le va ram,

mui tas de las ain da sen do tra va das em
um pla no de “im be ci a li da de”, on de
quem per de é a po pu la ção. Há al gum
tem po ve nho de fen den do que a na- 
ção pre ci sa de um de ba te ma du ro, in- 
de pen den te de la dos ou ide o lo gi as.
Há tem pos de fen do que o Bra sil ne- 
ces si ta de um pac to re pu bli ca no, sob
pe na de ver ruir su as es tru tu ras e sua
con fi a bi li da de pe ran te o res to do
mun do, o que pre ju di ca di re ta men te

o seu de sen vol vi men to.
 
No to can te à va ci na, ca ne la das

após ca ne la das nos fa zem re gres sar à
es ta ca ze ro, um pon to de par ti da do
qual, ao que tu do in di ca, per ma ne ce- 
mos es tag na dos.

 
Ao pas so que ou tras na ções não só

já ad qui ri ram e já apli ca ram mi lhões
de do ses em seus ci da dãos, o Bra sil
se gue sem ação con cre ta, a não ser al- 
gu mas iso la das, ado ta das de for ma
in de pen den te por al guns es ta dos,
mas que es bar ram na tal apro va ção
da Agên cia Na ci o nal de Vi gi lân cia Sa- 
ni tá ria – An vi sa.

 
Na da jus ti fi ca a po si ção de qua se

inér cia em que nos en con tra mos. O
Bra sil foi um dos paí ses mais cas ti ga- 
dos pe la Co vid-19 e ain da so fre com
um al to nú me ro de in fec ções e mor tes
diá ri as, 200 mil óbi tos em nú me ros
ab so lu tos.

 
Um qua dro que por si só exi ge me- 

di das enér gi cas e efi ci en tes por par te
do man da tá rio mor. Tu do de for ma
an te ci pa da, a exem plo do es ta be le ci- 
men to de par ce ri as com di ver sos la- 
bo ra tó ri os e não ape nas um. Mas não.
Ne nhu ma me di da que pu des se des- 
bu ro cra ti zar os pro ces sos de aqui si- 
ção da va ci na e de seus in su mos ne- 
ces sá ri os à apli ca ção. Na da! Mes mo
com tec no lo gia sen do de sen vol vi da
em nos so quin tal, no ca so Bu tan tan e
Fi o cruz.

 
É pre ci so ir além dos dis cur sos, se ja

nas re des so ci ais ou em ca deia na ci o- 
nal. Pro me ter re sul ta dos sem apre- 
sen tar um ca mi nho es tru tu ral, sem
de mons trar ações con cre tas, soa co- 
mo en go do aos ou vi dos até mes mo
da que les me nos aten tos. Afir mar a
en tre ga de mi lhões de do ses, sem que
te nha si do, até o mo men to, efe ti va- 
men te ad qui ri da se quer uma do se,
pa re ce que rer su bes ti mar a in te li gên- 
cia do bra si lei ro.

O pla no de va ci na ção, por par te do
Mi nis té rio da Saú de, ape nas saiu de- 
pois da ju di ci a li za ção e, ain da as sim,
con ti nua sem seu prin ci pal ob je to: a
va ci na. A la ten te fal ta de diá lo go do
go ver no fe de ral com os es ta dos a fim
de de sen vol ver ações con jun tas e pre- 
pa rar a na ção pa ra a va ci na ção, com- 

pro me te as chan ces de uma cam pa- 
nha bem su ce di da. Con ti nu a mos sem
ru mo, na ve gan do por um mar de in- 
cer te zas.

 
O pla no de va ci na ção, por par te do

Mi nis té rio da Saú de, ape nas saiu de-
pois da ju di ci a li za ção e, ain da as sim,
con ti nua sem seu prin ci pal ob je to: a
va ci na. A la ten te fal ta de diá lo go do
go ver no fe de ral com os es ta dos a fim
de de sen vol ver ações con jun tas e pre-
pa rar a na ção pa ra a va ci na ção, com-
pro me te as chan ces de uma cam pa- 
nha bem su ce di da. Con ti nu a mos sem
ru mo, na ve gan do por um mar de in- 
cer te zas.

 
Di fe ren te men te das naus que par- 

ti am da Eu ro pa e aqui apor ta vam na
épo ca da co lo ni za ção, a Nau Bra sil pa-
re ce se guir sem ru mo. A se me lhan ça é
que em am bos os ca sos, as do en ças
que se pro li fe ra ram du ran te a tra ves-
sia não per mi tia sa ber qual a con ta- 
gem de mor tos no des ti no. Ou tro pon-
to co mum é que, pa ra a tri pu la ção de
ou tro ra, ho je tam bém pou co pa re ce
im por tar à tri pu la ção “mor” quan tas
se rão as co vas que ain da pre ci sa rão
ser ca va das.

 
O tem po ur ge, a eco no mia en co lhe,

a po pu la ção ago ni za, su fo ca da na fal- 
ta de es pe ran ça. A úni ca cer te za que
ain da po de mos ter é que tu do que res-
ta são in cer te zas. Pla nos, es tu dos, tra- 
ba lhos, vi a gens. Na da! Res ta um ho ri- 
zon te obs cu ro de me do, de uma es tra-
da que não se po de afir mar on de vai
dar e, tam pou co, sa be mos co mo ca- 
mi nhar.

 
Ape sar da con jun tu ra em que nos

en con tra mos, pre fi ro ten tar olhar o
co po meio cheio. Vi ve mos um ce ná rio
que, in fe liz men te, pre ci sa mos uti li zar
um di ta do po pu lar co mo má xi ma: an- 
tes tar de do que nun ca. Que ve nha,
ain da que com atra so. Es pe ra-se que
os em ba tes se jam su pe ra dos em tem- 
po e que a go ta de es pe ran ça pos sa
che gar a to da po pu la ção.

 
O bar co se gue à de ri va. É ho ra de

ajus tar a bús so la, to mar o le me com
mãos sá bi as e ru mar a um des ti no se-
gu ro pa ra to da na ção.

5G e a Segurança da Sociedade 

 
O mai or en tra ve a uma so ci e da de

tec no lo gi ca men te de sen vol vi da e
mais se gu ra é a fal ta de in for ma ção,
agra va da pe las Fa ke News. Di ver sas
no tí ci as fal sas no ti ci an do que a ra di a- 
ção do 5G faz mal à saú de ou que as
re des 5G pro pa gam Co vid-19 já fo ram
des men ti das tan to pe la Or ga ni za ção
Mun di al de Saú de (OMS) quan to pe la
União In ter na ci o nal de Te le co mu ni- 
ca ções (UIT).

 
A UIT é a agên cia da Or ga ni za ção

das Na ções Uni das (ONU) que tra ta
da pa dro ni za ção e re gu la ção dos ser- 
vi ços de Tec no lo gia da In for ma ção e
Co mu ni ca ção (TIC), har mo ni zan do
es pec tro a ní vel mun di al e ga ran tin do
acor do de in ter co ne xão com os paí ses
mem bros.

 
O es pec tro ele tro mag né ti co pa ra

uso das ra di o co mu ni ca ções vai de
9kHz a 300 GHz, ou se ja, des de VLF
até EHF, es tan do den tro da fai xa es- 
pec tral da ra di a ção não io ni zan te. A
Co mis são In ter na ci o nal de Ra di a ções
Não Io ni zan tes (In ter na ti o nal Non-
Io ni zing Ra di a ti on Com mit tee (IC- 
NIRP)) pu bli cou vá ri os do cu men tos
com cri té ri os de saú de le van do em
con ta as pec tos téc ni cos, con ci li an do
dis tin tas opi niões de di ver sos es pe ci- 
a lis tas, e as sim em 02 de ju lho de 2002
a ANA TEL (Agên cia Na ci o nal de Te le- 
co mu ni ca ções) pu bli cou a Re so lu ção
nº 303/2002-ANA TEL a qual se ba se- 
ou nas Re co men da ções do IC NIRP

de fi nin do li mi tes do ní vel de ex po si- 
ção à ra di a ção ele tro mag né ti ca. En- 
tre tan to, em 28 de se tem bro de 2018 a
ANA TEL en tra em vi gor Re so lu ção nº
700/2018-ANA TEL e re vo ga a Re so lu- 
ção nº 303/2002-ANA TEL. Mas afi nal,
a ra di a ção não io ni zan te é ou não é
se gu ra?

 
A res pos ta pa ra es sa per gun ta é

sim, a ra di a ção não io ni zan te é se gu ra
pois nes sa fai xa de frequên cia a ener- 
gia não tem for ça su fi ci en te pa ra io ni- 
zar áto mos ou mo lé cu las, e os li mi tes
de ex po si ção a cam pos ele tro mag né- 
ti cos in cre men ta ain da mais tal se gu- 
ran ça. Rei te ran do no va men te as per- 
gun tas se a tec no lo gia 5G co lo ca em
ris co a po pu la ção e se exis tem ris cos
na tec no lo gia 5G pa ra a po pu la ção? A
res pos ta é não, a tec no lo gia é se gu ra.

 
A tec no lo gia de co mu ni ca ção mó- 

vel ce lu lar é se gu ra pe lo sim ples fa to
do sis te ma de co mu ni ca ção mó vel ce- 
lu lar ser au to in ter fe ren te pois ope ra
com reu so de frequên cia, ou se ja, a
ne ces si da de de se reu ti li zar os ca nais
pa ra pro ver am pla co ber tu ra im põe
con tro le ri go ro so de po tên cia, e o en- 
ge nhei ro pro je tis ta tem que pla ne jar o
sis te ma de tal for ma que ele ope re
com bai xos ní veis de emis são de ra di- 
a ção ele tro mag né ti ca, e as sim evi te a
de gra da ção do sis te ma.

 
Ade mais, a pró pria evo lu ção tec no- 

ló gi ca do 2G até o 5G im põe o de sa fio
de aces so ban da lar ga mó vel o que faz
com que a ca pa ci da de do sis te ma te- 
nha mais im por tân cia do que a co ber- 
tu ra, ou se ja co ber tu ras me no res pa ra
aten der a cres cen te de man da por
Mbps (me ga bits por se gun do) re du- 
zin do ca da vez mais a po tên cia trans- 
mi ti da e me no res ní veis de ex po si ção
à ra di a ção ele tro mag né ti ca. De mo do

mais cla ro, o sis te ma ca da vez mais
pre ci sa tra ba lhar com cé lu las me no- 
res e com me nos po tên cia de trans-
mis são pa ra po der aten der os re qui si-
tos de trá fe go ca da vez mais ri go ro sos.
As sim sen do, na tu ral men te, os ní veis
de ra di a ção que a po pu la ção es tá ex-
pos ta é ca da vez me nor, che gan do no
má xi mo a al gu mas de ze nas de watts,
mas au men ta mos a den si da de de an- 
te nas por km2.

 
A tec no lo gia 5G, co mo quais quer

sis te mas ir ra di an tes tem que cum pre
as de ter mi na ções da Re so lu ção nº
700/2018-ANA TEL,e emi tir, quan do
for ne ces sá rio, lau do de vi da men te re- 
gis tra do no CREA da ju ris di ção em
que se en con tra a ERB    (Es ta ção Ra- 
dio ba se), mas in de pen den te da ne- 
ces si da de ou não de lau do  pa ra a ati- 
vi da des re fe ren tes a te le co mu ni ca- 
ções, a qual  é uma ati vi da de de En ge- 
nha ria ( ar ti go 1º alí nea (b) Lei nº
5.194/1966) e fi ca den tro das atri bui-
ções de pro fis si o nais do Gru po En ge- 
nha ria Mo da li da de Ele tri cis ta,  es ta
de ve ser exe cu ta da por En ge nhei ros
de vi da men te ha bi li ta dos pois co mo
to da ati vi da de de en ge nha ria en vol ve
ris cos e a me lhor ma nei ra de ga ran tir
a pro te ção e de fe sa da so ci e da de é
que es ta ati vi da de se ja exe cu ta da por
pro fis si o nais da En ge nha ria com a
de vi da com pe tên cia e atri bui ção pro- 
fis si o nal.

 
As sim o Es ta do Bra si lei ro ga ran te a

qua li da de e se gu ran ça na pres ta ção
do ser vi ço de te le co mu ni ca ções pe las
su as au tar qui as, ca ben do a ANA TEL
ga ran tir a qua li da de e pre ços jus tos
nos ser vi ços de te le co mu ni ca ções e
ao CON FEA CREA o con tro le e a fis ca- 
li za ção do exer cí cio pro fis si o nal vi- 
san do ao be ne fí cio e à pro te ção dos
in te res ses da so ci e da de.

LUIZ GON ZA GA MAR TINS COÊ LHO
Pro mo tor de Jus ti ça ti tu lar da 40ª Pro mo to ria es pe ci a li za da
da In fân cia e Ju ven tu de de São Luís, ex- Pro cu ra dor Ge ral
de Jus ti ça e ex- Pre si den te da As so ci a ção do Mi nis té rio Pú -
bli co do Ma ra nhão-AM PEM.

50 anos da AM PEM:
Me mó ria e His tó ria

No al vo re cer de um ano no vo, mais pre ci sa men te no
dia 04 de ja nei ro, nos sa en ti da de de clas se do Mi nis té rio
Pú bli co ma ra nhen se com ple tou 50 anos de exis tên cia.
Es ta da ta tem um sim bo lis mo mui to for te, pois re pre- 
sen ta dé ca das de lu tas, mui tos so nhos e, so bre tu do, um
gran de tra ba lho que re dun dou no que so mos atu al men- 
te: uma en ti da de for te que go za de mui to res pei to e con- 
fi an ça no sen tir da so ci e da de.

Me mó ria e his tó ria são lu ga res que co e xis tem e não
se po de fa lar de his tó ria se não hou ver me mó ria, lem- 
bran ça, re mi nis cên cia e re cor da ção. Em se tra tan do de
nos sa lu ta clas sis ta, há mui tas his tó ri as a re la tar: in ten- 
sas e ár du as pe le jas pa ra re cor dar, pois o no vo se cons- 
trói com as li ções vi vi das do pas sa do que nos per mi te
pro je tar o fu tu ro. Se ho je te mos o pos sí vel e so mos uma
en ti da de pu jan te e res pei ta da é por que al guém, an tes
de nós, ou sou so nhar com o im pos sí vel. Pas sa do, pre- 
sen te e fu tu ro se unem na lem bran ça ines que cí vel do
que foi a da ta de 04 de ja nei ro de 1971.

 
Es se foi o nos so pon to de par ti da,  on de pe lo ide a lis- 

mo e obs ti na ção dos co le gas vi si o ná ri os, re cém-che ga- 
dos de Te re só po lis-RJ, que par ti ci pa ram do III Con gres- 
so da As so ci a ção Flu mi nen se do Mi nis té rio Pú bli co foi
dis se mi na da a ideia do as so ci a ti vis mo. Com o pi o nei ris- 
mo de tan tos ou tros va lo ro sos co le gas, na sa la do Jú ri do
Tri bu nal de Jus ti ça em São Luís, foi em pos sa da uma di- 
re to ria pro vi só ria e elei ta uma co mis são or ga ni za do ra
pa ra re di gir o pri mei ro es ta tu to e, as sim, ser fun da da a
AM PEM pa ra ser ins tru men to de con gra ça men to e
cons ci en ti za ção da clas se, além de apri mo ra men to e va- 
lo ri za ção de seus as so ci a dos. Es sa da ta re pre sen ta mui- 
tas dé ca das de lu ta e so fri men tos, mui tos so nhos for ja- 
dos pe la des co ber ta do ino va dor que re dun da ram em ,
gre ves e lu tas por me lho res con di ções de tra ba lho e dig- 
ni da de ven ci men tal.

À fren te da AM PEM, exa ta men te no ano de 2005,
quan do ela com ple tou 35 anos de fun da ção, ti ve mos o
pri vi lé gio de ide a li zar e re a li zar a con cre ti za ção de um
so nho. Ins ti tuí mos, me di an te Re so lu ção nº 001/2005, o
Pro gra ma AM PEM ME MÓ RIA, es pa ço fí si co mo der no,
lo ca li za do na nos sa se de so ci al que pre ser va his to ri ca- 
men te a tra je tó ria de nos sa en ti da de de clas se e res ga ta
par te da sua ri ca me mó ria. Um es pa ço on de pas sa do e
pre sen te se en con tram. Des se mo do, o ve lho se une ao
no vo cons truin do uma pon te, edi fi can do o gran de mo- 
nu men to, que é a AM PEM.

Ao meu sen tir, a mais im por tan te ação por nós re a li- 
za da co mo Pre si den te da AM PEM foi a cri a ção des te es- 
pa ço de ME MÓ RIA com a edi ção co me mo ra ti va do li vro
e de um ví deo, do cu men tos im por tan tís si mos que re la- 
tam to da a sua cons tru ção e evo lu ção, res ga tan do ide ais
e ações de ho mens e mu lhe res do Par quet ma ra nhen se,
agen tes de mo men tos his tó ri cos ge ra do res do for ta le ci- 
men to da clas se mi nis te ri al e ins pi ra do res de no vas
con quis tas a se rem abra ça das pe las pró xi mas ge ra ções.
Nes te do cu men tá rio his tó ri co de di ca do ao res ga te da
me mó ria va le lem brar as pa la vras de seu pri mei ro Pre si- 
den te,  Dr. Jo sé Ben to Ne ves , que por oca sião de sua
pos se as se ve rou  em me mo rá vel  e sem pre atu a lís si mo
dis cur so  pu bli ca do em jor nal da épo ca, da ta do de 05 de
ja nei ro de 1971: “ Pro mo tor de Jus ti ça é a Co mu ni da de
em Ação em pe nha da na bus ca da jus ti ça.”
Nes tas  re mi nis cên ci as não po de ría mos dei xar de re gis- 
trar e enal te cer o mag ni fi co tra ba lho re a li za do por to das
as ad mi nis tra ções, que pro pi ci a ram as con di ções bá si- 
cas pa ra atin gir mos o atu al es tá gio que al can ça mos ho je
de ser mos uma das mais res pei tá veis en ti da des clas sis- 
tas. Ca da ge ra ção que por lá pas sou co lo cou um ti jo lo
edi fi can te na cons tru ção de nos sa glo ri o sa AM PEM.
Enor mes e mar can tes lu tas ocor re ram e ain da são vi- 
ven ci a das. A de fe sa in tran si gen te da clas se e de seus di- 
rei tos e prer ro ga ti vas é um de sa fio diá rio dos re pre sen- 
tan tes clas sis tas. Se an tes, nos pri mei ros mo men tos, lu- 
tá va mos pe la iso no mia com a ma gis tra tu ra, por me lho- 
res sa lá ri os e por uma lei or gâ ni ca que cri as se uma car- 
rei ra com au to no mia e in de pen dên cia, ho je nos sos de- 
sa fi os são ou tros, tal vez até mai o res,  pois lu ta mos con- 
tra uma in fi ni da de de pro po si ções le gis la ti vas e ju di ci- 
ais que que rem su pri mir ga ran ti as cons ti tu ci o nais e ins- 
ti tu ci o nais, ful mi nan do as ár du as con quis tas al can ça- 
das.

Na tra je tó ria da vi da hu ma na, 50 anos po de pa re cer
al go pou co sig ni fi ca ti vo, mas na mi li tân cia de uma en ti- 
da de de clas se, 5 dé ca das sig ni fi cam mui tas lu tas e con- 
quis tas, fru to do ide a lis mo e ab ne ga ção de ca da as so ci- 
a do. Foi gra ças a di ver sas ge ra ções de Pro mo to res e Pro- 
mo to ras, Pro cu ra do res e Pro cu ra do ras, que com per se- 
ve ran ça, con se gui mos al can çar o res pei to e re co nhe ci- 
men to da so ci e da de.

Que ve nham ou tros 50 anos e que pos sa mos es cre ver
no vos e be los ca pí tu los da his tó ria da As so ci a ção do Mi- 
nis té rio Pú bli co Ma ra nhen se, vis lum bran do o con gra- 
ça men to da clas se mi nis te ri al e a de fe sa in tran si gen te
da jus ti ça e dos in te res ses so ci ais e in dis po ní veis.
Sal ve a AM PEM! Pa ra béns pe lo seu ju bi leu de ou ro. Pa- 
ra béns aos seus as so ci a dos, Ope rá ri os da Ci da da nia, pe- 
lo be lís si mo e ri co pas sa do de gló ri as e con quis tas.
Apro vei to o en se jo pa ra de se jar a to dos um Ano No vo
Fe liz, com mui tas ben çãos de Deus!

 

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

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

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
NOTA TÉCNICA SOBRE MONITORAMENTO DAS CONDIÇÕES

DE BALNEABILIDADE DAS PRAIAS

PONTOS COORDENADAS LOCALIZAÇÃO REFERÊNCIA CONDIÇÃO

PRÓPRIO

PRÓPRIO

IMPRÓPRIO

PRÓPRIO

IMPRÓPRIO

IMPRÓPRIO

IMPRÓPRIO

IMPRÓPRIO

IMPRÓPRIO

PRÓPRIO

PRÓPRIO

IMPRÓPRIO

IMPRÓPRIO

IMPRÓPRIO

PRÓPRIO

PRÓPRIO

PRÓPRIO

PRÓPRIO

PRÓPRIO

PRÓPRIO

PRÓPRIO

PRÓPRIO

P01

P02

P03

P04

P05

P06

P07

P08

P09

P10

P11

P12

P13

P14

P15

P16

P17

P18

P19

P20

P21

P22 02º27’00.4”S
44º09’47.20”O

02º30’01.08”S
44º19’11.3”O

02º29’51.40”S
44º18’44.30”O

02º29’39.50”S
44º18’28.10”O

02º29’11.0”S
44º18’07.20”O

02º29’12.10”S
44º17’32.30”O

02º29’12.50”S
44º17’05.60”O

02º29’11.40”S
44º16’32.20”O

02º28’59.90”S
44º16’01.90”O

02º28’52.70”S
44º15’40.30”O

02º28’53.70”S
44º15’12.60”O

02º28’53.40”S
44º14’19.60”O

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

44º13’33.60”O

02º28’30.0”S
44º13’14.90”O

02º28’13.40”S
44º12’41.80”O

02º28’05.20”S
44º12’22.70”O

02º27’50.80”S
44º11’55.0”O

02º27’47.90”S
44º11’29.0”O

02º27’33.50”S
44º10’32.20”O

02º27’33.50”S
44º10’32.20”O

02º27’22.70”S
44º10’22.20”O

Praia Ponta do
Farol - São Luís

Praia de
São Marcos

São Luís

Praia da
Ponta D’ Areia

São Luís

Praia do Calhau
São Luís

Praia do
Olho d’Água

São Luís

Praia do Meio
São José de

Ribamar

Praia do Araçagy
São José de

Ribamar

Praia do Araçagy
Paço do Lumiar

Praia Olho de Porco
Paço do Lumiar

Praia Olho de Porco
Raposa

Praia do Mangue
Seco - Raposa

Em frente à Bibliot. do Caranguejo próx.
às Barracas da Val e do Sr. Pedro

Ao lado do
Espigão Ponta d’ Areia

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

Em frente ao Centro de Atendimento
ao Banhista na Praça do Sol

Em frente ao Farol e
Forte de São Marcos

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

Em frente ao Posto Guarda
Vidas - Bombeiros

Em frente ao prédio
verde com o heliporto

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

Em frente à Estação Elevatória
de Esgoto 2.2 (E.E.E 2.2) da

CAEMA e Círculo Militar

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

Em frente à descida da Avenida
Copacabana e Pousada Suíça

Em frente à descida da rua São
Geraldo

À direita da Elevatória Iemanjá II

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

Próximo ao Kacthus Bar e
Restaurante

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

e Restaurante Capiau 2

Em frente à rampa principal
de acesso a praia

Em frente ao Bar da Atalaia 

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

Em frente ao Las Vegas Bar
e Restaurante 

Última barraca antes da foz do igarapé
do Mangue Seco/Olho de Porco

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.

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 fornecimen-

to 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

Lei Aldir Blanc: mais de 4.100 livros de autores locais 
serão distribuídos a bibliotecas maranhenses

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 Maranhen-
se, 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 destina-
dos à leitura em todo o Maranhão. 

Ao final do processo de entrega das obras seleciona-

das, o Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas do Mara-
nhão (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 se-
rão distribuídos a bibliotecas públicas e comunitárias”, 
informou o governador. 

Conforme previa o edital, foram adquiridos 100 exem-
plares por autor, com valor de até R$ 100,00, cada. Ou seja, 
o valor destinado ao pagamento de cada credenciado se-
lecionado podia chegar até R$ 10.000,00.

Livros
Entre os maranhenses que terão seus livros disponibi-

lizados 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 litera-
tura 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 jo-
vem de 18 anos mudou sua vida após sofrer um acidente 
neurológico que o deixa paraplégico.

As obras dos escritores maranhenses foram deposita-
das na Biblioteca Pública Benedito Leite (BPBL), que co-
ordena e operacionaliza o Sistema Estadual de Bibliote-
cas Públicas do Maranhão.

Governo do Maranhão destina mais de 
R$ 4,5 milhões para fortalecer a agricultura familiar

O 
Governo do Maranhão, por meio do Siste-
ma 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 mi-
lhões para fortalecer a agricultura familiar do estado.

Com recursos provenientes de emenda parlamen-
tar do deputado federal Zé Carlos, o Governo assinou 
ordem de serviço para construção de 16 Sistemas Sim-
plificados de Abastecimento de Água em localidades 
rurais do estado. Ao todo, 14 municípios serão contem-
plados beneficiando cerca de 4 mil pessoas com água 
encanada de qualidade para consumo e para a produ-
ção 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 invisí-
veis. “Muito importante esse convênio para construção 
dos Sistemas de Abastecimento no valor de R$ 4 mi-
lhões, 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 Agri-
cultura Familiar tem ajudado a melhorar a vida do tra-
balhador rural.  “Foram distribuídos, também, equipa-
mentos 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 trabalha-
dores rurais. “Ação exitosa em parceria com o Gover-
no 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, fo-

ram entregues equipamentos por meio do Projeto de In-
fraestrutura e Serviços em Territórios Rurais (Proinf ), um 
programa executado pelo Ministério da Agricultura, Pecu-
ária 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, sela-
dora, balanças e caixas plásticas visando a implantação e 
fortalecimento das feiras itinerantes agroecológicas e pos-
tos de comercialização da agricultura familiar no Territó-
rio 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 mu-
lheres 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 avan-
ços na agricultura familiar do Maranhão”. 

Viana é uma das cidades beneficiadas com os equipa-
mentos do Proinf. A representante do Colegiado Territo-
rial 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 plan-
tar e agora vão ter onde vender. Para mim, como agricul-
tora familiar, é uma honra e me alegra de ver que a Baixada 
tem potencial”, contou Zulmira.
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A distribuição das vacinas será "o maior desafio operacional que enfrentaremos como
nação", disse o presidente eleito, que será empossado em 12 dias

Va ci nas

Ne ga ci o nis mo

EUA

Biden agradece ausência
de Trump na posse

O
pre si den te elei to dos EUA,
Joe Bi den, re ce beu bem nes- 
ta sex ta-fei ra (8) a no tí cia de
que o pre si den te Do nald

Trump não pre ten de com pa re cer à
sua pos se, em 20 de ja nei ro, con si de- 
ran do-a uma “coi sa boa”.

“Me dis se ram no ca mi nho pa ra cá
que ele in di cou que não com pa re ce- 
ria à ce rimô nia de pos se”, dis se Bi den
em en tre vis ta co le ti va em seu re du to
de Wil ming ton, em De lawa re.

“Uma das pou cas coi sas em que
am bos con cor da mos. É bom que não
vá”, dis se o de mo cra ta aos jor na lis tas,
cha man do Trump de “um em ba ra ço
pa ra o país”.

“Ele não es tá em po si ção de exer cer
o car go”, acres cen tou o pre si den te
elei to so bre Trump, que en fren ta a
pos si bi li da de de ser sub me ti do a um
se gun do im pe a ch ment na pró xi ma
se ma na por in ci tar seus par ti dá ri os a
in va dir o Ca pi tó lio dos Es ta dos Uni- 
dos pa ra re ver ter sua der ro ta elei to ral.

“Ele su pe rou até mes mo

mi nhas pi o res opi niões

so bre ele”, dis se Bi den.

“É um dos pre si den tes

mais in com pe ten tes da

his tó ria dos Es ta dos

Uni dos da Amé ri ca”.

Por ou tro la do, Bi den dis se que o vi- 
ce-pre si den te Mi ke Pen ce se ria bem-
vin do.

Trump anun ci ou na sex ta-fei ra que
não com pa re ce rá à ce rimô nia de pos- 
se de Bi den.

 
“Pa ra to dos que me per gun ta ram,

não com pa re ce rei à ce rimô nia de
pos se em 20 de ja nei ro”, es cre veu
Trump em um tuí te lacô ni co.

 
O pre si den te elei to dos Es ta dos

Uni dos, Joe Bi den, cri ti cou nes ta sex- 
ta-fei ra (8) a dis tri bui ção de va ci nas
con tra a co vid-19 pe lo go ver no de Do- 
nald Trump.

“As va ci nas nos dão es pe ran ça, mas
sua dis tri bui ção tem si do uma far sa”,
dis se Bi den a jor na lis tas em seu re du- 
to Wil ming ton, De lawa re.

A dis tri bui ção das va ci nas se rá “o
mai or de sa fio ope ra ci o nal que en- 
fren ta re mos co mo na ção”, dis se o
pre si den te elei to, que se rá em pos sa- 
do em 12 di as.

Mais ce do, a CNN re la tou que o fu- 
tu ro go ver no Bi den pla ne ja va dis tri- 
buir to das as do ses dis po ní veis das
va ci nas, em vez de re ter a me ta de pa ra
as se gun das in je ções dos já va ci na- 
dos.

“O pre si den te elei to acre di ta que
de ve mos ace le rar a dis tri bui ção de
va ci nas en quan to con ti nu a mos a ga- 
ran tir que os ame ri ca nos que mais
pre ci sam de las as re ce bam o mais rá- 
pi do pos sí vel”, dis se TJ Duc klo, por ta-
voz da equi pe de tran si ção de Bi den, à
CNN.

“Ele é a fa vor da dis tri bui ção ime di-
a ta das do ses dis po ní veis e con si de ra
que o go ver no de ve dei xar de res trin- 
gir o for ne ci men to de va ci nas”, dis se
o por ta-voz.

As du as va ci nas atu al men te li cen- 
ci a das nos Es ta dos Uni dos – Pfi- 
zer/Bi oN Te ch e Mo der na – exi gem
que as pes so as re ce bam uma se gun da
do se com um in ter va lo de três a qua- 
tro se ma nas.

 
Ao eli mi nar a obri ga ção de re ter

me ta de das re ser vas, as au to ri da des
es pe ram au men tar o nú me ro de pes- 
so as que po de rão re ce ber a va ci na ra- 
pi da men te.

Mas adi ar a in je ção da se gun da do-
se re du zi ria o ní vel de pro te ção in di vi- 
du al, e a agên cia re gu la do ra de me di- 
ca men tos dos EUA (FDA) e o re no ma- 
do imu no lo gis ta Anthony Fau ci se
opu se ram a is so.

A even tu al mu dan ça de po lí ti ca
pro pos ta pe lo fu tu ro go ver no Bi den é,
por en quan to, ape nas te o ria e, além
dis so, o prin ci pal pro ble ma da cam- 
pa nha de va ci na ção ame ri ca na tem
si do a dis tri bui ção das do ses, e não o
seu su pri men to.

O Go ver no Fe de ral fis ca li zou o em-
bar que de 21,4 mi lhões de do ses, mas
ape nas 5,9 mi lhões de pes so as re ce- 
be ram a pri mei ra in je ção. As 15,5 mi- 
lhões de do ses res tan tes per ma ne cem
em hos pi tais e clí ni cas que não pu de- 
ram apli cá-las e não es tão re ser va das
pa ra se rem apli ca das co mo uma se- 
gun da in je ção.

Os Es ta dos Uni dos são o país mais
en lu ta do do mun do pe la pan de mia,
com mais de 365.000 mor tes.

PLANO NACIONAL

Pazuello recebe críticas por vacinação

PARA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE IMPRENSA, MINISTRO DEMONSTROU INEFICIÊNCIA

De fen sor de me di das de con fi na- 
men to so ci al pa ra a con ten ção da cur- 
va de con tá gi os da co vid-19, o ex-mi- 
nis tro da Saú de Luiz Hen ri que Man- 
det ta co me mo rou o ín di ce de efi cá cia
da Co ro na Vac e al fi ne tou o atu al res- 
pon sá vel pe la pas ta, Edu ar do Pa zu el- 
lo. O ge ne ral afir mou, nes ta quin ta-
fei ra, que o Go ver no Fe de ral con cluiu
a com pra da va ci na chi ne sa de sen vol- 
vi da em par ce ria com o Ins ti tu to Bu- 
tan tan, do go ver no do es ta do de São
Pau lo. Pa zu el lo, en tre tan to, não apre- 
sen tou um pla no cla ro de va ci na ção
no país con tra a pan de mia que já ma- 
tou 200 mil bra si lei ros.

Nes ta quin ta-fei ra (07/01), o Ins ti- 
tu to Bu tan tan, pre si di do por Di mas
Co vas, di vul gou a  efi cá cia de 78% da
Co ro na Vac nos tes tes re a li za dos no
país. O per cen tu al mí ni mo re co men- 
da do pe la Or ga ni za ção Mun di al da
Saú de (OMS) é de 50%.

Man det ta apro vei tou pa ra elo gi ar o
ins ti tu to e iro ni zar Pa zu el lo, ge ne ral
que foi es co lhi do pa ra a pas ta por ser
um es pe ci a lis ta em lo gís ti ca.  “Pa ra- 
béns equi pe do Bu tan tã, meu ca ro Di- 
mas Co vas. Ci ên cia. Fo co. Dis ci pli na.
Ago ra é ver se a ‘lo gís ti ca’ não vai atra- 

pa lhar”, es cre veu Man det ta.
Em en tre vis ta co le ti va, re a li za da

ho je, Pa zu el lo, pro cu rou de ta lhar as
ações do go ver no pa ra o iní cio do pro- 
gra ma de va ci na ção. Ele ain da anun- 
ci ou que a pas ta en co men dou 100 mi- 
lhões de uni da des da Co ro na Vac.

O ex-pre si den te Luiz Iná cio Lu la da
Sil va tam bém cri ti cou o che fe da Saú- 
de do pre si den te Jair Bol so na ro. “O
mi nis tro Pa zu el lo foi em re de na ci o- 
nal e não apre sen tou uma di re triz ou
da ta pa ra a cam pa nha de va ci na ção
con tra o co vid”, es cre veu o pe tis ta e
em seu per fil do Twit ter. Se gun do ele,
o mi nis tro da Saú de “pas sou ver go- 
nha” por não apre sen tar uma cam pa- 
nha de va ci na ção cla ra.

O lí der do Ci da da nia no Se na do, se- 
na dor Ales san dro Vi ei ra (SE), tam bém
elo gi ou a efi cá cia do Ins ti tu to Bu tan- 
tan e cri ti cou o ne ga ci o nis mo. “No
mes mo dia em que atin gi mos o nú- 
me ro de 200 mil mor tos pe la co vid, te- 
mos a boa no tí cia da con fir ma ção da
efi cá cia da va ci na do Bu tan tã. Is so sig- 
ni fi ca que se rá pos sí vel avan çar no
pro ces so de va ci na ção com a pro du- 

ção na ci o nal. A ci ên cia sal va vi das que
a ig no rân cia des pre za”, des ta cou.

A vi ce-lí der do PSOL na Câ ma ra,
de pu ta da Fer nan da Mel chi on na (RS),
lem brou que o mi nis tro Pa zu el lo ain- 
da vai ter que pro var jun to ao Su pre-
mo Tri bu nal Fe de ral (STF) se es tá fa-
lan do a ver da de so bre o es to que de
se rin gas e agu lhas. “Pa zu el lo aca ba de
di zer que não há fal ta de se rin gas no
Bra sil. En tão vai ter que com pro var! O
STF aca ba de dar cin co di as pa ra o go- 
ver no Bol so na ro com pro var que há
es to ques de se rin gas e agu lhas su fi ci-
en tes pa ra va ci na ção con tra a co vid-
19. Há uma cor ri da con tra o tem po
pa ra sal var vi das!”, des ta cou ela, em
re fe rên cia à de ci são do mi nis tro Ri- 
car do Lewan dows ki. Ca so não te nha
os in su mos, o go ver no de ve rá apre-
sen tar pla no de com pra em 48 ho ras.

O pre si den te da Câ ma ra, Ro dri go
Maia, tam bém usou as re des so ci ais
pa ra de mons trar es pe ran ça que o pla- 
no ain da não mui to cla ro de Pa zu el lo
se ja efi caz. “Que a va ci na e uma con- 
du ção sé ria e res pon sá vel, co mo o go-
ver na dor @jdo ri ajr (João Do ria) vem
fa zen do, evi tem a mor te de mais bra-
si lei ros”, es cre veu.

O que ex pli ca a al ta das Bol sas

Di nhei ro ba ra to

Em pre sas gran des di tam o ru mo

ECO NO MIA

Bol sas ba te ram
re cor de na cri se?

Em to do o mun do, mi lhões de pes so as per de ram seus
em pre gos ao lon go de 2020 ou re ce be ram au xí lio emer- 
gen ci al dos go ver nos pa ra po de rem fi car em ca sa.

Ain da as sim, as Bol sas de Va lo res re cu pe ra ram per- 
das, após as for tes que das re gis tra das em mar ço do ano
pas sa do.

Os mai o res ga nhos fo ram re gis tra dos nos Es ta dos
Uni dos, com a Bol sa de tec no lo gia Nas daq em uma im- 
pres si o nan te al ta de 42%, e o ín di ce S&P 500, que reú ne
as 500 mai o res em pre sas de ca pi tal aber to ne go ci a das
no mer ca do ame ri ca no, com va lo ri za ção de 15% no ano.

No Rei no Uni do, o ín di ce FT SE 100, com su as pe tro- 
lei ras, ban cos e com pa nhi as aé re as em di fi cul da des, to- 
das bas tan te afe ta das pe la pan de mia, as coi sas não fo- 
ram tão fá ceis.

O ín di ce fe chou 2020 ain da 14% abai xo do iní cio do
ano, mas re gis trou al ta cons tan te nos úl ti mos me ses e
re ce beu um im pul so ex tra no fim de ano, após o Rei no
Uni do che gar a um acor do co mer ci al com a União Eu ro- 
peia pa ra o Bre xit e com a apro va ção de uma se gun da
va ci na pe la au to ri da de sa ni tá ria bri tâ ni ca.

No Ja pão, as ações se re cu pe ra ram após a apro va ção
das va ci nas, com pa péis de em pre sas far ma cêu ti cas e de
ga mes li de ran do a va lo ri za ção.

No Bra sil, o Ibo ves pa se apro xi mou dos 60 mil pon tos
em mar ço, uma que da de qua se 50% em re la ção às má- 
xi mas his tó ri cas re gis tra das em ja nei ro.

Nos me ses se guin tes, no en tan to, o prin ci pal ín di ce
da Bol sa bra si lei ra se re cu pe rou, prin ci pal men te de vi do
à en tra da de pes so as fí si ca em bus ca de re tor nos em
meio aos ju ros mais bai xos da his tó ria. Com is so, o Ibo- 
ves pa fe chou o ano da pan de mia em al ta de 3%.

Uma par ce la da va lo ri za ção re gis tra da em 2020 é ex- 
pli ca da pe la for ma co mo me di mos a per for man ce das
Bol sas de Va lo res. Ou tra par ce la se de ve tal vez a um en- 
tu si as mo exa ge ra do, afir mam in ves ti do res. Ou tro fa tor
im por tan te é a quan ti da de de di nhei ro que es tá sen do
in je ta da na eco no mia glo bal pe los ban cos cen trais de
to do o mun do, di zem os es pe ci a lis tas. Mas, por fim, há
de fa to al gu mas pe que nas ra zões pa ra oti mis mo.

Um fa tor im por tan te a se con si de rar é que o va lor das
ações ne go ci a das em Bol sa não diz res pei to ape nas ao
mo men to pre sen te, diz Sue Noff ke, di re to ra de ações
pa ra o Rei no Uni do da ges to ra de re cur sos Sch ro ders.

“Bol sas de Va lo res olham pa ra o

fu tu ro, en tão elas fun ci o nam co mo

di ri gir um car ro — vo cê man tém os

olhos no ho ri zon te, pa ra além do

bu ra co que es tá lo go à sua fren te”,

diz ela.

Os in ves ti do res es tão apos tan do que as di ver sas no- 
vas va ci nas apro va das ou em de sen vol vi men to te rão su- 
ces so em tra zer o cres ci men to das eco no mi as e as ven- 
das de vol ta à nor ma li da de.

Eles tam bém es tão le van do em con ta a pos si bli da de
de to mar em prés ti mos a bai xo cus to, o que é um fa tor de
es tí mu lo pa ra as em pre sas. Há tam bém to da a li qui dez
que es tá sen do in je ta da pe los ban cos cen trais e os efei- 
tos que is so tem so bre a eco no mia mun di al. So men te o
Ban co da In gla ter ra pla ne ja com prar 895 bi lhões de li- 
bras (R$ 6,5 tri lhões) em tí tu los pú bli cos e cor po ra ti vos
com di nhei ro no vo, atra vés da po lí ti ca de es tí mu lo mo- 
ne tá rio cha ma da em in glês de “quan ti ta ti ve ea sing”
(“ex pan são quan ti ta ti va”, em tra du ção li vre). Des de
mar ço de 2020, o Fed ame ri ca no já com prou mais de
US$ 3 tri lhões (R$ 16 tri lhões) em ati vos. Es sas aqui si- 
ções são par te de um es for ço pa ra man ter o cus to de to- 
mar em prés ti mos bai xo. En quan to es se di nhei ro no vo
en tra na eco no mia atra vés da com pra de tí tu los, ele tem
co mo efei to co la te ral ele var os pre ços dos ati vos ao re- 
dor do mun do. “O di nhei ro se tor nou mais ba ra to, e di- 
nhei ro mais ba ra to im pul si o na a ava li a ção de ati vos fi- 
nan cei ros. É is so que tem da do su por te aos mer ca dos de
ações glo bal men te”, diz Noff ke.

Quan do ava li a mos a per for man ce de uma Bol sa de
Va lo res, ti pi ca men te olha mos pa ra um ín di ce, que é
com pos to por um gru po de em pre sas. O cres ci men to —
ou não — de gran des com pa nhi as tem efei to mai or so- 
bre os ín di ces do que os mo vi men tos de em pre sas pe- 
que nas. E, es pe ci al men te nos EUA, as gran des em pre sas
se tor na ram mui to, mui to gran des.

Is so sig ni fi ca que foi um bom ano pa ra as gi gan tes de
tec no lo gia, cu jos lu cros cres ce ram com mais pes so as
tra ba lhan do à dis tân cia, mas ca rou o pés si mo ano de
em pre sas co mo as com pa nhi as aé re as.

A Nas daq, por exem plo, re gis trou for te va lo ri za ção
em 2020. Mas ape nas cin co com pa nhi as — Alpha bet
(do na da Go o gle), Ap ple, Mi cro soft, Ama zon e Fa ce bo ok
— têm jun tas qua se o mes mo va lor que as de mais 95
que com põem o ín di ce Nas daq 100 com bi na das.

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

https://banca.oimparcial.com.br/
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E
ste ano foi totalmente atí-
pico e nos exigiu duas ta-
refas imperativas: trans-
formação digital e colocar 

cada vez mais o cliente no centro 
dos processos.

De acordo com a Revista VC S/A 
(edição dezembro -2020), a pro-
cura por profissionais da área de 
CX (Customer Experience) cres-
ceu em 79% neste ano e o merca-
do exigira em 2021 cada vez mais 
dos negócios.

Em meu livro, lançado também 
este ano (Customer Experience 

Descomplicado – Editora Au-
tores do Brasil), coloco que o 
negócio que desejar se manter 
sustentável, deve investir forte-
mente em conhecer o seu usu-
ário e entregar uma experiência 
personalizada.

Com a pandemia do Coro-
navirus, 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 mer-
cado mais exigente.

Ter um profissional de CX 
no seu negócio (para médias 
e grandes empresas) ou inves-
tir em práticas de CX (para pe-
quenos negócios) é muito mais 
do que se concentrar em bom 
atendimento. Inclusive digo em 
minhas aulas de pós-gradua-
ção e consultorias executivas, 
que pensar em experiência do 
cliente como atendimento, é 
um tremendo erro.

A gestão de CX é um proces-
so que envolve planejamento, 
estudo, execução, definição de 
indicadores, construção de meta 
e monitoramento de resultados 
sempre focado nos pontos de 

contatos dos consumidores, jor-
nada do cliente, conversão e fi-
delização. É um processo macro 
e estratégico do negócio que en-
volve fortemente conhecimento 
da marca, fortalecimento, con-
versão, recorrência e fideliza-
ção. Inclusive, defendo que a 
área de CX dos negócios deve 
estar ligada a direção executiva 
e ter voz ativa na transforma-
ção 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 aten-
tos em 2021 são: proposito da 
marca (eu venho falando disso 
o ano de 2020 inteiro), agilida-
de (inclusive coloquei isto em 
meu livro na teoria do 3A1H), 
experiência humanizada (mes-
mo com toda tecnologia, pre-
cisamos continuar a focar no 
aspecto humano), confiança, 
participação e fusão.

Propósito: As organizações 
precisam ter claro por que exis-
tem e para quem. Qual a sua 
missão neste mundo? Como 
a sua marca torna este local 

melhor?

Agilidade: Este é o momen-
to certo para os profissionais 
de marketing aproveitarem fer-
ramentas digitais relevantes e 
criarem um roteiro organiza-
cional para tornar o agile ma-
rketing uma realidade.

Experiência humana: Dire-
cione a mentalidade da sua em-
presa sobre o tempo de criação 
de produtos e serviços, pautan-
do a eficiência e potencializa-
ção da conexão humana. Mais 
importante do que tecnologia, 
é como ela toca o coração.

Confiança: foque na repu-
tação da marca. Estratégias de 
vendas precisam ser sustentá-
veis. De acordo com a Deloit-
te, para construir confiança em 
tempos turbulentos, as mar-
cas devem olhar para o que as 
pessoas valorizam – ao invés 
de como elas são – garantin-
do que os seus compromissos 
estejam em sincronia com sua 
competência para entregar as 
necessidades dos consumidores.

Participação: para a Deloit-
te, os profissionais de marke-
ting podem se beneficiar – e 
ficar à frente da concorrência 
– elaborando uma estratégia 

de engajamento que com base 
na participação ativa do clien-
te em seus diversos canais de 
relacionamento.

Fusão: As organizações po-
dem ajudar melhor os clientes 
que atendem, criando experi-
ências inovadoras por meio de 
parcerias entre setores. De acor-
do com a Deloitte as parcerias 
cada vez mais trarão força para 
o mercado e inovação para os 
negócios.

Olhe estes drives com cari-
nho e vamos fazer de 2021 um 
ano incrível e centrado cada 
vez mais no cliente.
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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

• Fun da men tal: Agen te de Ser vi ços
Fu ne rá ri os (2); Au xi li ar de Ser vi ços
Ge rais (9); Mo to ris ta D (6); Vi gia (12);
• Mé dio: Agen te Ad mi nis tra ti vo (6);
Agen te So ci al (2); Aten den te de Far -
má cia (6); Au xi li ar de La bo ra tó rio (1);
Au xi li ar de Saú de Bu cal (2); Di gi ta dor
(3); Fis cal de Tri bu tos (3); Re cep ci o -
nis ta (4); Téc ni co em En fer ma gem (3);
Téc ni co em La bo ra tó rio (1); Agen te
Co mu ni tá rio de Saú de (15);
• Su pe ri or: As sis ten te So ci al (2); Bi -
bli o te cá rio (1); Bi o mé di co (1); Ci rur -
gião‐Den tis ta (2); En fer mei ro (2); En -
ge nhei ro Agrô no mo (1); Far ma cêu ti -
co‐Bi oquí mi co (2); Fi si o te ra peu ta (1);
Fo no au dió lo go (1); Mé di co (2); Nu tri -
ci o nis ta (1); Ori en ta dor Pe da gó gi co
(10); Pro cu ra dor Mu ni ci pal (2); Pro -
fes sor de 1º ao 5º Ano – Zo na Ru ral (8);
Pro fes sor de 1º ao 5º Ano – Zo na Ur ba -
na (8); Pro fes sor do 6º ao 9º Ano ‐ Ma -
te má ti ca ‐ Zo na Ru ral (2); Pro fes sor do
6º ao 9º Ano ‐ Ma te má ti ca ‐ Zo na Ur -
ba na (1); Pro fes sor do 6º ao 9º Ano ‐
Por tu guês ‐ Zo na Ru ral (2); Pro fes sor
do 6º ao 9º Ano ‐ Por tu guês ‐ Zo na Ur -
ba na (1); Psi có lo go (2); Psi có lo go Es -
co lar (1); Tec nó lo go em Ra di o lo gia
(1).

Ins cri ções

Se le ção

• Edi tal nº 01/2021: São Luís;
• Edi tal nº 02/2021: Açai lân dia;

• Edi tal nº 03/2021: Pi nhei ro;
• Edi tal nº 04/2021: Da vi nó po lis;
• Edi tal nº 05/2021: Zé Do ca.

CONCURSO PÚBLICO

129 oportunidades e
salários de R$ 6 mil

A
Pre fei tu ra de Bu ri ti Bra vo es tá
com ins cri ções de um Con- 
cur so Pú bli co que vi sa o pre- 
en chi men to de 129 va gas em

car gos de ní veis fun da men tal, mé dio,
téc ni co e su pe ri or.

Con fi ra as opor tu ni da des ofer ta das
con for me o res pec ti vo ní vel de es co- 
la ri da de exi gi do pa ra a fun ção:

Va le res sal tar que den tre as va gas
ofer ta das, há opor tu ni da des vol ta das
à pes so as que se en qua dram nos itens

es pe ci fi ca dos no edi tal.
Pa ra con cor rer, os can di da tos de- 

vem com pro var a es co la ri da de exi gi- 
da pa ra a fun ção, bem co mo ter ida de
mí ni ma de 18 anos, ex ce to pa ra o car- 
go de mo to ris ta, que exi ge Car tei ra
Na ci o nal de Ha bi li ta ção (CNH) na ca- 
te go ria “D” e ida de mí ni ma de 21
anos. Se rá ne ces sá rio ain da es tar em
dia com as obri ga ções mi li ta res e elei- 
to rais, ter ap ti dão fí si ca e men tal pa ra
o exer cí cio da fun ção e, em ou tros car- 
gos, se rá exi gi do ain da o re gis tro ati vo
no res pec ti vo con se lho de clas se, ou
cur sos es pe cí fi cos.

Aos apro va dos e con tra ta dos, a car- 
ga ho rá ria se rá de 20 a 40 ho ras se ma- 
nais, com re mu ne ra ção se rá de R$
1.045 a R$ 6 mil.

As can di da tu ras po dem ser fei tas
até 18 de ja nei ro de 2021, por meio do
si te do Ins ti tu to Le ga tus, me di an te
pa ga men to de ta xa de par ti ci pa ção de
R$ 74,40 pa ra car gos de ní vel fun da- 
men tal, R$ 88,35 pa ra ní veis téc ni co e
mé dio, e R$ 97,65 pa ra ní vel su pe ri or.

To dos os can di da tos se rão sub me- 
ti dos à pro va es cri ta ob je ti va, de ca rá- 
ter eli mi na tó rio e clas si fi ca tó rio, po- 
rém, os ins cri tos aos car gos de ori en- 
ta dor es co lar, pro cu ra dor mu ni ci pal e
pro fes sor se rão ain da sub me ti dos à
ava li a ção de tí tu los, de ca rá ter clas si- 
fi ca tó rio.

A pro va es cri ta ob je ti va se rá com- 
pos ta de 40 ques tões de múl ti pla es- 
co lha, com ques tões de lín gua por tu- 
gue sa, ra ci o cí nio ló gi co – ma te má ti- 

co, no ções de in for má ti ca e co nhe ci- 
men tos es pe cí fi cos e lo cais aos car gos
de agen te ad mi nis tra ti vo, agen te co-
mu ni tá rio de saú de, agen te so ci al,
aten den te de far má cia, au xi li ar de la- 
bo ra tó rio, au xi li ar de saú de bu cal, di- 
gi ta dor, fis cal de tri bu tos, re cep ci o-
nis ta, téc ni co em en fer ma gem, téc ni-
co em la bo ra tó rio, as sis ten te so ci al,
bi bli o te cá rio, bi o mé di co, ci rur gião‐
den tis ta, en fer mei ro, en ge nhei ro
agrô no mo, far ma cêu ti co‐bi oquí mi co,
fi si o te ra peu ta, fo no au dió lo go, mé di- 
co, nu tri ci o nis ta, pro cu ra dor mu ni ci-
pal, psi có lo go, psi có lo go es co lar e tec- 
nó lo go em ra di o lo gia. Já aos car gos de
ori en ta dor pe da gó gi co, pro fes sor de
1º ao 5º ano, pro fes sor do 6º ao 9º ano
– ma te má ti ca e pro fes sor do 6º ao 9º
ano ‐ por tu guês, as ques tões se rão de
lín gua por tu gue sa, no ções de in for-
má ti ca, co nhe ci men tos pe da gó gi cos
e co nhe ci men tos es pe cí fi cos. Por fim,
pa ra os car gos de agen te de ser vi ços
fu ne rá ri os, au xi li ar de ser vi ços ge rais,
mo to ris ta e vi gia, o con teú do se rá
com pos to por lín gua por tu gue sa, ra-
ci o cí nio ló gi co – ma te má ti co, atu a li- 
da des e co nhe ci men tos es pe cí fi cos e
lo cais.

A pro va es cri ta ob je ti va se rá re a li-
za da na da ta pre vis ta de 7 de mar ço de
2021, já os lo cais e ho rá ri os pa ra re a li- 
za ção da pro va es cri ta ob je ti va se rão
di vul ga dos pos te ri or men te.

O pra zo de va li da de des te Con cur-
so Pú bli co se rá de dois anos, con ta dos
a par tir da da ta de ho mo lo ga ção do
re sul ta do fi nal, po den do ser pror ro-
ga do uma úni ca vez pe lo mes mo pe- 
río do, a cri té rio da Pre fei tu ra de Bu ri ti
Bra vo.

FIM DO PRAZO

Inscrições para seletivo da Seap acabam segunda

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 se gun da-fei ra! Es se é
o úl ti mo dia pa ra ins cri ções dos cin co
no vos Pro ces sos Se le ti vos da Se cre ta- 
ria de Es ta do de Ad mi nis tra ção Pe ni- 
ten ciá ria do Ma ra nhão (Se ap – MA)
que, jun tos, vi sam a con tra ta ção tem- 
po rá ria de pro fis si o nais de ní vel téc- 
ni co. De acor do com os do cu men tos,
es tas se le ções bus cam for mar ca das- 
tro re ser va den tre os car gos de téc ni co
pe ni ten ciá rio em en fer ma gem pa ra
atu a ção nas uni da des pri si o nais das
ci da des de São Luís, Açai lân dia, Pi- 
nhei ro, Da vi nó po lis e Zé Do ca. Con fi- 
ra:

Quan do con tra ta dos, os pro fis si o- 
nais de ve rão de sem pe nhar ati vi da des
em jor na das de tra ba lho se ma nal de
40 ho ras, com sa lá rio men sal no va lor
de R$ 1.500.

Pa ra par ti ci par, os in te res sa dos de- 
vem re a li zar as ins cri ções até às 23h59
do dia 11 de ja nei ro de 2021, ob ser va- 
do o ho rá rio lo cal, ex clu si va men te no
si te da Se ap – MA.

A clas si fi ca ção dos can di da tos ins- 
cri tos con sis ti rá em fa se úni ca, de ca- 
rá ter clas si fi ca tó rio e eli mi na tó rio,
com pos ta em aná li se cur ri cu lar. Em

ca so de em pa te, te rá pre fe rên cia o
par ti ci pan te com mai or pon tu a ção
atri buí da em ex pe ri ên cia pro fis si o nal
na área pri si o nal e com mai or ida de,
con si de ran do ano, mês e dia do seu
nas ci men to.

É im por tan te des ta car que os con- 
tra tos tem po rá ri os se rão vá li dos por
seis me ses, con ta dos da da ta de sua
as si na tu ra, com a pos si bi li da de de ser
pror ro ga do até o li mi te cons tan te do
ar ti go 4º, ca put, da Lei Es ta du al nº
10.678/2017, sem pre no in te res se da
Ad mi nis tra ção Pú bli ca.

Es tes Pro ces sos Se le ti vos se rão vá- 
li dos por 12 me ses e po de rão ser pror- 
ro ga dos por igual pe río do.

ES CO LA DE TEM PO IN TE GRAL

Ma trí cu las pa ra
6,5 mil va gas
fo ram pror ro ga das
até 13 de ja nei ro

As uni da des do Ins ti tu to Es ta du al de Edu ca ção, Ci ên- 
cia e Tec no lo gia do Ma ra nhão (IE MA) e de mais es co las
que ofe re cem no en si no em tem po in te gral na re de de
en si no do es ta do es tão com ma trí cu las aber tas até dia
13 de ja nei ro.

O pro ces so de ma trí cu la foi pror ro ga do pe lo Go ver no
do Es ta do, pa ra opor tu ni zar a mais es tu dan tes a ins cri- 
ção na edu ca ção em tem po in te gral. Co or de na do pe la
Se cre ta ria de Es ta do da Edu ca ção (Se duc), o pro ces so
dis põe mais de 6,5 mil va gas em 45 es co las des ta for ma
de en si no. “Ape sar da pan de mia, es ta mos com a mai or
par te das va gas ofe re ci das já pre en chi das. Atri buí mos
es sa gran de pro cu ra ao mo de lo ins ti tu ci o nal que de sen- 
vol ve mos, com jor na da de apren di za do am pli a da e cur- 
rí cu lo di ver si fi ca do. Ain da há va gas e os es tu dan tes que
se in te res sa rem, po dem se ins cre ver”, pon tu ou o di re tor
de En si no e Pes qui sa do IE MA, Eli nal do Sil va. Um no vo
edi tal se rá lan ça do, até fi nal de mar ço, com 725 va gas
pa ra a re de IE MA em São Luís, in for ma o ges tor.

Atri buí mos es sa gran de pro cu ra ao

mo de lo ins ti tu ci o nal que

de sen vol ve mos, com jor na da de

apren di za do am pli a da e cur rí cu lo

di ver si fi ca do. Ain da há va gas e os

es tu dan tes que se in te res sa rem,

po dem se ins cre ver

Con for me o edi tal nº 12/2020, es tu dan tes do 9º ano
in te res sa dos em en si no de tem po in te gral po dem re a li- 
zar su as ins cri ções, que são ex clu si va men te on li ne, por
meio do si te www.edu ca- 
cao.ma.gov.br/matricularedeintegral2021. Na pá gi na,
os can di da tos de vem pre en cher for mu lá rio de ins cri- 
ção. Si tu a ções co mo dis tân cia da re si dên cia do can di da- 
to até a es co la de in te res se, ser be ne fi ciá rio do pro gra ma
Bol sa Fa mí lia e a me nor ida de se rão fa to res de de sem- 
pa te.

Pa ra es tu dan tes que cur sam do 1° ao 8° do En si no
Fun da men tal e a 1ª ou 2ª sé rie do En si no Mé dio, a re ma- 
trí cu la é au to má ti ca e o pro ces so ca be a ca da ges tor es- 
co lar. Já quem irá pa ra o En si no Fun da men tal e Mé dio
em 2021, a ma trí cu la se da rá de for ma re gi o na li za da,
após en cer ra men to das au las nas es co las mu ni ci pais. O
re sul ta do das ins cri ções se rá di vul ga do pos te ri or men te
no si te da Se duc: www.edu ca cao.ma.gov.br.

Pa ra 18 uni da des do IE MA, es tão sen do ofer ta das
2.670 va gas nos cur sos téc ni cos dos ei xos Am bi en te e
Saú de, Con tro le e Pro ces sos In dus tri ais, In fra es tru tu ra,
Ges tão e Ne gó ci os, In for ma ção e Co mu ni ca ção, Pro du- 
ção Ali men tí cia, Re cur sos Na tu rais, Tu ris mo, Hos pi ta li- 
da de e La zer, Pro du ção Cul tu ral e De sign e Pro du ção In- 
dus tri al. As va gas es tão dis po ni bi li za das aten den do a
vo ca ção econô mi ca da re gião de ca da uni da de. Nos
Cen tro Edu ca Mais, so mam 3.873 va gas.

O Edi tal nº 12/2020 com ple to es tá dis po ní vel no si te
da Se cre ta ria de Es ta do da Edu ca ção (Se duc) e po de ser
aces sa do pe lo link: https://www.edu ca- 
cao.ma.gov.br/fi les/2020/12/Edi tal_N-12-2020_22-12-
20_iema_educa-mais.pdf.

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

Man te nha a ro ti na

Des li gue os ele trô ni cos

Dei xe o quar to acon che gan te

Es co lha re fei ções le ves

Dei te quan do es ti ver com
so no

SONO

Brasileiros dormem
cada vez menos

A
s sim co mo a prá ti ca de ati vi- 
da de fí si ca e a ali men ta ção 
sau dá vel fa zem bem ao cor- 
po, dor mir bem é es sen ci al 

pa ra uma boa qua li da de de vi da. É 
exa ta men te du ran te o so no que a 
imu ni da de é re for ça da, cé lu las são re- 
no va das e os ra di cais li vres são neu- 
tra li za dos.

Ape sar de tan tos be ne fí ci os, uma 
boa noi te de so no não é um pri vi lé gio 
pa ra to dos os bra si lei ros. Se gun do da- 
dos da As so ci a ção Bra si lei ra do So no 
(ABS), a po pu la ção bra si lei ra es tá dor- 
min do ca da vez me nos. Em 2018, o 
bra si lei ro dor mia em mé dia 6,6 ho ras 
por dia, já no ano se guin te, pas sou pa- 
ra 6,4 ho ras, quan do a re co men da ção 
da Or ga ni za ção Mun di al da Saú de 
(OMS) é de 7 a 9 ho ras de so no por dia.

São di ver sos os fa to res que con tri- 
bu em pa ra a má qua li da de do so no do 
bra si lei ro. “Ex po si ção à lu mi no si da de 
de ce lu la res, ta blets e com pu ta do res, 
fa to res pes so ais co mo an si e da de, ner- 
vo sis mo e pre o cu pa ções, além de ou- 
tras do en ças não con tro la das, co mo 
ar rit mi as, de pres são e as ma são al- 
guns dos fa to res”, re ve la a pro fes so ra 
de psi co lo gia da Es tá cio, Car men 
Cam pos.

De acor do com a es pe ci a lis ta, ape- 
sar do cor po hu ma no ser ca paz de 
pro por ci o nar um so no de qua li da de, 
a in fluên cia dos fa to res já ci ta dos, 
com pro me tem o pro ces so que le va o 
or ga nis mo a ador me cer e a per ma ne- 
cer dor min do. “É pre ci so fi car aten to a 
es ses fa to res, que po dem fa ci li tar o 
de sen vol vi men to da insô nia, um dis- 
túr bio que pre ci sa de tra ta men to. Em 
ca sos mais pre o cu pan tes, pro cu rar

O so no na pan de mia

BRASILEIRO DORMIA EM MÉDIA 6,6 HORAS / DIA, MUITO MENOS QUE O RECOMENDADO

aju da de um neu ro lo gis ta, bus car psi- 
co te ra pia tam bém é uma saí da pa ra 
fa lar so bre su as an gús ti as e pre o cu pa- 
ções pa ra que es sa pes soa vol te a ter 
mais tran qui li da de e, con se quen te- 
men te, uma mai or qua li da de de so- 
no”, ori en ta.

A pan de mia cau sa da pe lo No vo Co- 
ro na ví rus é ou tro fa tor que vem ti ran- 
do o so no da po pu la ção bra si lei ra. Pa- 
ra a psi có lo ga Car men Cam pos, an si- 
e da de, es tres se, al te ra ção na ro ti na e 
in cer te zas quan to ao fu tu ro são fa to- 
res que têm con tri buí do pa ra que as 
pes so as te nham di fi cul da des de ter 
um des can so ade qua do na ho ra do 

so no. “Com a pan de mia da Co vid-19, 
as pes so as pas sa ram a se de pa rar com 
seus me dos, an si e da des, re cei os, me- 
do da mor te, do de sem pre go, mu dan- 
ça re pen ti na de há bi tos. Tu do is so 
aca bou me xen do co mo o so no das 
pes so as”, des ta ca.

Car men lem bra tam bém que a má 
qua li da de do des can so di fi cul ta a re- 
cu pe ra ção do me ta bo lis mo e com-
pro me te o ren di men to no tra ba lho, já 
que pro vo ca pre juí zos à aten ção, con- 
cen tra ção e ca pa ci da de de ra ci o cí nio. 
“A qua li da de do so no es tá in trin se ca- 
men te as so ci a da à saú de cor po ral, 
por is so é in dis pen sá vel pre pa rar um 
am bi en te ade qua do pa ra que o so no 
se ja re pa ra dor”, apon ta.

Dicas para você ter um sono tranquilo

Já vi mos que dor mir bem é fun da- 
men tal pa ra a saú de e qua li da de de vi- 
da e que a fal ta de so no ade qua do
cau sa os mais di ver sos ma les. Se su as
noi tes de so no não vão bem, con fi ra a
se guir cin co di cas que vão aju dar vo cê
a não con tar mais car nei ri nho.

Es sa é uma for ma de re gu lar o re ló- 
gio bi o ló gi co, no en tan to, pa ra o efei to
ser efi caz a pon tu a li da de de ve ser
apli ca da to dos os di as. “A pe ri o di ci da- 
de vai fa zer com que o seu cor po e cé- 
re bro se acos tu me e dê si nais na ho ra
de dor mir ou le van tar”, ex pli ca a psi- 
có lo ga.

Não use ce lu lar, com pu ta dor e ta- 
blet ou li gue a TV quan do es ti ver na
ca ma. “As lu zes das te las dos equi pa- 
men tos ele trô ni cos in ter rom pem a

ação da me la to ni na, hormô nio do so- 
no que é pro du zi do em am bi en tes es- 
cu ros”, pon tua.

Um am bi en te si len ci o so, com uma
ca ma con for tá vel, es cu ro e com tem- 
pe ra tu ra agra dá vel in duz o so no, fa- 
zen do com que o cor po pro ces se a
me la to ni na com mais fa ci li da de. “Pa- 
ra re la xar e me lho rar a qua li da de do
so no é in dis pen sá vel que o am bi en te
es te ja pre pa ra do”, afir ma.

Cui da do com a quan ti da de e com o
ti po de ali men to du ran te o jan tar, pois
a di ges tão atra pa lha o so no. 

“Pre fi ra re fei ções le ves e de fá cil di- 
ges tão, co mo lan ches nu tri ti vos com
car nes ma gras e sa la das. De pre fe rên- 
cia, com três ho ras an tes de dor mir.
Evi te be bi das al coó li cas e ga sei fi ca- 
das”, su ge re.

Se após 30 mi nu tos o so no não apa-
re cer, le van te-se e pro cu re al gu ma ati- 
vi da de pa ra re la xar, co mo me di ta ção,
lei tu ra, ou vir uma mú si ca cal ma, e
vol te pa ra a ca ma quan do es ti ver com
so no. 

“Fi car ho ras na ca ma for çan do o
so no não é a me lhor saí da, por que is- 
so aca ba es tres san do ain da mais o seu
cor po e men te”, aler ta.

• Cou ve: a fo lha ver de é car re ga da de fer ro, vi ta mi na K,
vi ta mi na A, vi ta mi na C, cál cio e an ti o xi dan tes. Ela ain da
aju da a de sin to xi car o fí ga do gra ças a seu al to te or de en -
xo fre.
• Ma çã: a fru ta aju da a pre ve nir con tra cál cu los re nais,
além de pro te ger o fí ga do e re for çar o sis te ma imu no ló -
gi co.
• Li mão: car re ga do de vi ta mi na C, os li mões ga ran tem
um sis te ma imu no ló gi co sau dá vel e aju dam a de sin to xi -
car o fí ga do.
• Pe pi no: por ser uma óti ma fon te de ele tró li tos, ele aju -
da a rei dra tar o cor po e ga ran te uma boa do se de vi ta mi -
nas do com ple xo B.

In gre di en tes
• 2 fo lhas de cou ve;
• 1 co lher de fo lhas de hor te lã;
• 1 ma çã, 1 ce nou ra ou 1 be ter ra ba;
• ½ pe pi no;
• 1 pe da ci nho de gen gi bre;
• 1 co po de água.

Mo do de pre pa ro

SU CO DE TOX

Uma al ter na ti va
pa ra uma vi da
mais sau dá vel

Iní cio de ano e mui tos são os pro je tos pa ra 2021. Na
lis ta de pla nos e me tas, mui tos bus cam uma vi da sau dá- 
vel e uma ali men ta ção equi li bra da. Pa ra quem es tá fo- 
ca do em le var uma vi da fit ness e eli mi nar os exa ge ros do
fim de ano, a su ges tão é o su co de tox, uma ex ce len te al- 
ter na ti va. “Eles pro mo vem uma lim pe za in ter na no cor- 
po, eli mi nan do as to xi nas acu mu la das, re du zin do o in- 
cha ço, re gu la ri zan do o fun ci o na men to do in tes ti no e
ga ran tin do uma boa do se de nu tri en tes, o que con tri bui
pa ra o au men to da imu ni da de e me lho ra a saú de em ge- 
ral”, in di ca ex pli ca Es ter Ser ra, nu tri ci o nis ta.

Eles pro mo vem uma lim pe za

in ter na no cor po, eli mi nan do as

to xi nas acu mu la das, re du zin do o

in cha ço, re gu la ri zan do o

fun ci o na men to do in tes ti no e

ga ran tin do uma boa do se de

nu tri en tes

De acor do com a nu tri ci o nis ta, o su co com pos to por
fru tas e fo lhas tem o po der de con tri buir com o ema gre- 
ci men to, mas aju da prin ci pal men te a com ba ter os ra di- 
cais li vres, que são subs tân ci as que oxi dam as cé lu las.
“Mais que apa gar exa ge ros na di e ta, eles ser vem prin ci- 
pal men te pa ra aju dar na de sin to xi ca ção do or ga nis mo”,
es cla re ce a nu tri ci o nis ta.

Pa ra ga ran tir mos uma de sin to xi ca ção cor re ta do or- 
ga nis mo, al guns ali men tos ri cos em nu tri en tes são fun- 
da men tais. Con fi ra:

Mais que apa gar exa ge ros na di e ta,

eles ser vem prin ci pal men te pa ra

aju dar na de sin to xi ca ção do

or ga nis mo

Gos tou? Se pa ra mos uma re cei ta de um su co ver de
de tox com cou ve pa ra vo cê. Uma óti ma op ção pa ra eli- 
mi nar to xi nas do cor po, di mi nuir a re ten ção de lí qui dos
e con se guir mais vi ta li da de fí si ca e men tal.

Ba ta no li qui di fi ca dor to dos os in gre di en tes e, em se- 
gui da, coe. Be ba lo go após o pre pa ro, pa ra apro vei tar to- 
das as pro pri e da des do su co.

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

IMPOSTOS

IPTU e IPVA: Pagar à
vista ou parcelar?

T
o do ano, lo go no iní cio, a his- 
tó ria se re pe te de di fi cul da des
fi nan cei ras e dois dos gas tos
que mais cos tu mam de se qui- 

li brar as fi nan ças dos bra si lei ros são o
IP TU e o IP VA. Se gun do Rei nal do Do- 
min gos, PhD em Edu ca ção Fi nan cei- 
ra, é pos sí vel pa gar es ses va lo res sem
fi car en di vi da do.

“O gran de er ro es tá em não pro gra- 
mar seu pa ga men to com an te ce dên- 
cia, es tá cer to que 2020 foi di fí cil e atí- 
pi co, mas is so é ne ces sá rio pla ne ja- 
men to pa ra 2021 pa ra que a si tu a ção
não pi o re. Co mo a mai o ria das pes so- 
as não tra çam um pla ne ja men to anu- 
al, aca ba co me çan do um ano no vo
com di fi cul da des fi nan cei ras, já que
no pe río do há tam bém gas tos com
ma trí cu la e ma te ri al es co lar, en tre ou- 
tros”, dis se o es pe ci a lis ta.

Uma dú vi da mui to co mum em re- 
la ção ao IP TU e ao IP VA é so bre a con- 
di ção de pa ga men to: é me lhor à vis ta
ou par ce la do? Pa ra Rei nal do Do min- 
gos, an tes de ter es sa res pos ta, é pre ci- 
so sa ber em que si tu a ção fi nan cei ra a
pes soa se en con tra: en di vi da do, equi- 
li bra do fi nan cei ra men te ou in ves ti- 
dor.

“Se for a pri mei ra ou se gun da op- 
ção, di fi cil men te con se gui rá fa zer o
pa ga men to à vis ta, res tan do o ca mi- 
nho do par ce la men to. Lem bran do
que se de ve evi tar ao má xi mo re cor rer
a em prés ti mos, li mi tes do che que es- 
pe ci al ou qual quer ou tra ma nei ra de
cré di to do mer ca do fi nan cei ro, pois
is so ape nas se tor na ria uma bo la de
ne ve, de vi do aos ju ros al tís si mos co- 
bra dos. Ca so a si tu a ção fi nan cei ra es- 
te ja mais con for tá vel, ten do uma re- 

ser va fi nan cei ra, re co men do, sem dú- 
vi da ne nhu ma, que o pa ga men to se ja
fei to à vis ta. Ca da es ta do pra ti ca o
pró prio des con to, mas, em mé dia, o
con tri buin te ob te rá 3% de des con to
no IP VA e 4% no IP TU”, dis se.

Ca so a si tu a ção

fi nan cei ra es te ja mais

con for tá vel, ten do uma

re ser va fi nan cei ra,

re co men do, sem dú vi da

ne nhu ma, que o

pa ga men to se ja fei to à

vis ta

Ou tra di ca, é lem brar dos com pro- 
mis sos fu tu ros; mui tas pes so as se dei- 
xam le var pe lo bom des con to e aca-
bam es que cen do que ha ve rá ou tras
con tas a se rem pa gas na que le mes mo
mês ou nos pró xi mos.

“Não adi an ta pa gar à vis ta e con se-
guir des con to em uma des pe sa e não
ter di nhei ro su fi ci en te pa ra qui tar as
ou tras. É im por tan te ter uma re ser va
fi nan cei ra. Is so evi ta pro ble mas co mo
es se e nos dei xa mais se gu ros, em ca- 
so de im pre vis tos”, fi na li zou Rei nal do
Do min gos.

Não adi an ta pa gar à

vis ta e con se guir

des con to em uma

des pe sa e não ter

di nhei ro su fi ci en te pa ra

qui tar as ou tras

SIMILAR AO BAFÔMETRO

Denatran vai debater o uso do drogômetro

O DROGÔMETRO, APARELHO SIMILAR AO BAFÔMETRO E QUE IDENTIFICA A INGESTÃO DE DROGAS POR PARTE DOS MOTORISTAS.

O De par ta men to Na ci o nal de Trân- 
si to (De na tran) pu bli cou a agen da re- 
gu la tó ria pa ra o bi ê nio 2021-2022.

En tre os te mas que te rão aten ção
es pe ci al do ór gão nos pró xi mos dois
anos es tá a re vi são do pro ces so de for- 
ma ção de con du to res, a re gu la men ta- 
ção de veí cu los autô no mos (sem con- 
du tor) e uma no va re gu la men ta ção da
apli ca ção de mul tas a pe des tres e ci- 
clis tas. A por ta ria com a no va agen da
foi pu bli ca da no Diá rio Ofi ci al da
União (DOU).

A agen da do pró xi mo bi ê nio tam- 
bém vai de ba ter a re gu la men ta ção do
drogô me tro, apa re lho si mi lar ao bafô- 

me tro e que iden ti fi ca a in ges tão de
dro gas, mas que ain da não tem um re- 
gu la men to pa ra a im ple men ta ção do
apa re lho nas fis ca li za ções de trân si to.

A agen da tam bém vai tra tar da re vi- 
são do nor ma ti vo so bre o exa me to xi- 
co ló gi co; das nor mas de se gu ran ça
dos ôni bus du plo pi so (dois an da res);
da re gu la men ta ção da ins pe ção téc ni- 
ca vei cu lar re vi são; da ela bo ra ção de
nor ma ti vos so bre se gu ran ça de mo to- 
ci clis tas e re vi são do nor ma ti vo so bre
ta có gra fo, en tre ou tros te mas.

Se gun do o Mi nis té rio da In fra es- 
tru tu ra, pas ta a qual o De na tran é li ga- 
do, a agen da tem por fi na li da de de ter- 

mi nar as ma té ri as de cu nho re gu la tó- 
rio ou nor ma ti vo a se rem es tu da das
pe lo de par ta men to em “pe río dos pre-
es ta be le ci dos pa ra, em se gui da, se- 
rem sub me ti dos pa ra apre ci a ção e
apro va ção do Con se lho Na ci o nal de
Trân si to (Con tran), ou em ou tras ins- 
tân ci as com pe ten tes de re gu la ção
mais ade qua das”.

De acor do com a por ta ria, ca be rá
às co or de na ções do De na tran a im- 
ple men ta ção e o acom pa nha men to
da agen da re gu la tó ria.

Os te mas po dem so frer ajus tes, me-
di an te in di ca ção do Mi nis té rio da In-
fra es tru tu ra.

Con sul te o CPF: iden ti fi que quan to e pa ra
quem vo cê de ve

Ava lie sua si tu a ção fi nan cei ra an tes de pa -
gar

Re ne go cie su as dí vi das

Fu ja das ten ta ções e de no vas dí vi das

2021

Con fi ra al gu mas
di cas pa ra sair da
ina dim plên cia

Des de o co me ço da pan de mia hou ve uma que da de
50% no pa ga men to das dí vi das. Com es se ce ná rio, so- 
ma do as com pras de fim de ano e as con tas do iní cio do
ano, fi ca ain da mais de sa fi a dor man ter a vi da fi nan cei ra
em dia. Além dis so, a pen dên cia fi nan cei ra fi ca atre la da
ao his tó ri co da pes soa, fa zen do com que seu no me se ja
ne ga ti va do.

Com o no me su jo, sur gem as di fi cul da des pa ra con se- 
guir fa zer um car tão, fi nan ci a men to ou em prés ti mo, por
exem plo, ou com prar pro du tos par ce la dos. Pen san do
nis so, nós se pa ra mos qua tro di cas pa ra aju dar pes so as a
sair da ina dim plên cia e co me çar o ano com o pé di rei to
fi nan cei ra men te.

O pri mei ro pas so é con fir mar se vo cê es tá ina dim- 
plen te e quais são su as prin ci pais dí vi das. Pa ra is so, é
pos sí vel con sul tar de for ma gra tui ta o seu CPF no si te
Se ra sa Con su mi dor e ve ri fi car quais são as dí vi das e
qual o va lor. Se pos sí vel, tam bém re cu pe re do cu men tos
que com pro vem o va lor ini ci al dos seus dé bi tos e sai ba
quan to vo cê dei xou de pe gar. As sim, é pos sí vel vo cê
iden ti fi car o CET (Cus to Efe ti vo To tal), já que o va lor au- 
men ta por con ta de ju ros, mul tas e ta xas.

Ago ra que vo cê tem as in for ma ções em mãos, é ho ra
de ava li ar sua si tu a ção fi nan cei ra. Or ga ni ze to das as su- 
as con tas e des pe sas fi xas do mês pa ra iden ti fi car quan- 
to do seu or ça men to po de ser uti li za do pa ra qui tar es sas
dí vi das. Ca so o di nhei ro se ja su fi ci en te pa ra pa gar uma
ou mais de uma das con tas à vis ta, apro vei te pa ra ne go- 
ci ar um des con to. Se os va lo res dos dé bi tos não cou be- 
rem no seu or ça men to de ma nei ra in te gral, é pos sí vel
re ne go ci ar.

Se não é pos sí vel qui tar uma dí vi da de for ma in te gral,
uma al ter na ti va é ne go ciá-la pa ra pa gar de for ma par ce- 
la da. En tre em con ta to com o seu cre dor e pe ça uma
pro pos ta. Nes te ca so, não pre ci sa ter re ceio de ne go ci ar
um dé bi to, afi nal, o in te res se de qui tar é de am bas as
par tes, por is so, não te nha pres sa e ava lie a pro pos ta e se
ela ca be den tro do seu or ça men to. Em ca so po si ti vo, é
ho ra de as si nar o con tra to e co me çar a pa gar. Quan do
exis tem mui tas dí vi das, é im por tan te uti li zar um cri té rio
pa ra se le ci o nar quais irá re ne go ci ar pri mei ro. Vo cê po de
op tar pe los dé bi tos que es tão ge ran do mais ju ros, por
exem plo, co mo car tões de cré di to.

Ago ra que vo cê es tá or ga ni zan do sua vi da fi nan cei ra,
pa gan do ou ne go ci an do su as pen dên ci as, é im por tan te
evi tar no vas dí vi das, es pe ci al men te com as ten ta ções de
com pras de fi nal de ano. Se ja re a lis ta com vo cê mes mo e
com o seu or ça men to, iden ti fi can do o que re al men te é
ne ces sá rio com prar e o que é ape nas um de se jo pas sa- 
gei ro. Além dis so, sem pre que pos sí vel, dê pre fe rên cia
pa ra pa ga men tos à vis ta: vo cê po de con se guir um des- 
con to e ain da evi ta mais par ce la men tos e no vas con tas.
Se or ga ni zar fi nan cei ra men te com uma pla ni lha de gas- 
tos e ter uma re ser va de emer gên cia tam bém são ca mi- 
nhos pa ra uma vi da fi nan cei ra mais sau dá vel.

São Luís, sábado e domingo, 9 e 10 de janeiro
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PA TRÍ CIA CU NHA

Fal ta de água nas ci da des

BLACKOUT

Apagão para a Grande
Ilha de São Luís
T

rân si to con ges ti o na do, ope- 
ra ções ban cá ri as pa ra li sa das,
in ter rup ções de aten di men to
de ser vi ços, in clu si ve hos pi ta- 

la res.
 On tem pe la ma nhã, por vol ta de

8h30, até as 11h20, a re gião me tro po- 
li ta na de São Luís fi cou sem abas te ci- 
men to de ener gia, o que ge rou trans- 
tor nos pa ra to da uma po pu la ção. Por
vol ta de 11h30 o res ta be le ci men to de
ener gia foi se nor ma li zan do em al- 
guns bair ros. “To dos acha ram que
uma fal ta de ener gia oca si o nal, mas
de pois sa be mos que foi mais gra ve”,
con tou a aten den te de res tau ran te
Ana Lú cia Pi nhei ro. Com is so, o lo cal
em que ela tra ba lha fi cou com o aten- 
di men to com pro me ti do. “A gen te ain- 
da es tá ven do se a ener gia che ga a
tem po de a gen te abrir pa ra o pú bli- 
co”, con tou.

Em no ta ofi ci al, a Equa to ri al in for- 
mou que hou ve uma fa lha nas li nhas
de trans mis são que são de res pon sa- 
bi li da de da Ele tro nor te em São Luís. A
em pre sa tam bém in for mou que to- 
mou to das as me di das pos sí veis pa ra
mi ni mi zar o im pac to da que da de luz
e en trou em con ta to com a Ele tro nor- 
te pa ra so lu ci o nar o pro ble ma.

Se gun do a Ele tro nor te, por vol ta
das 8h25, ocor reu o des li ga men to to- 
tal das su bes ta ções São Luís I e São
Luís III, cau sa do pe la que da do ca bo
iso lan te du ran te os ser vi ços re a li za- 
dos pe la Trans mis são Ma ra nhão I pa- 
ra pos si bi li tar a tra ves sia da no va li- 
nha de trans mis são de 500 KV en tre as
su bes ta ções São Luís II pa ra a São Luís
IV, no vo em pre en di men to da Trans- 
mis são Ma ra nhão I.

O go ver no do Es ta do in for mou que
o go ver no Fla vio Di no, atra vés da Se- 

cre ta ria de In dus tria, Co mér cio e
Ener gia e A Equa to ri al Ma ra nhão to- 
ma ram as me di das pa ra mi ni mi zar o
im pac to e con ta ta ram o go ver no fe de- 
ral, atra vés da Ele tro nor te, res pon sá- 
vel pe lo pro ble ma, que es tá mo bi li za- 
da pa ra a so lu ção.

O Pro con do Go ver no do Es ta do es- 
tá à dis po si ção pa ra even tu ais re cla- 
ma ções dos con su mi do res so bre da- 
nos so fri dos du ran te o pro ble ma de
ener gia na Ilha de São Luís.

O Go ver no do Ma ra nhão con ti nua
acom pa nhan do e mo ni to ran do as
me di das pa ra a so lu ção do pro ble ma
de ener gia, que são de atri bui ção de
em pre sas pri va das e de ór gãos do Go- 
ver no Fe de ral. O Sin di ca to dos Ur ba- 
ni tá ri os do Ma ra nhão afir mou que a
que da de ener gia foi cau sa da pe la
que da de um ca bo ope ra do pe la em- 
pre sa pri va da EDP, cain do so bre a li- 
nha de trans mis são da Ele tro nor te.
“Mais uma vez, a res pon sa bi li da de do
apa gão é de uma em pre sa pri va da,
mas cai er ro ne a men te nas cos tas da
Ele tro nor te, em pre sa pú bli ca cu- 
jos/as tra ba lha do res/as de tém gran de
co nhe ci men to téc ni co e com pro mis- 
so so ci al e, na ver da de, so cor re a po- 
pu la ção em si tu a ções co mo es sa, a
exem plo do que fez no Ama pá”, dis se
um tre cho da no ta.

A em pre sa Trans mis são Ma ra nhão
I in for mou que, du ran te ma no bra na
exe cu ção da obra de cons tru ção de
um em pre en di men to de trans mis são
de ener gia pa ra ser vir e re for çar o sis- 
te ma elé tri co do es ta do de Ma ra nhão,
nu ma tra ves sia de ca bos, hou ve des- 
pren di men to de um de les, to can do
ou tras qua tro li nhas des te cru za men- 
to. 

Co mo re sul ta do, o dis po si ti vo de
pro te ção atu ou con for me pro je ta do,
des li gan do as li nhas e afe tan do tem- 
po ra ri a men te o for ne ci men to de

ener gia à ci da de de São Luís.
Em ou tra no ta, emi ti da pos te ri or-

men te, a Equa to ri al Ma ra nhão re for- 
çou os co mu ni ca dos emi ti dos pe la
Ele tro nor te e em pre sa Trans mis são
Ma ra nhão 1 e es cla re ceu que “a equi- 
pe de li nha da Ele tro nor te já es tá em
cam po iso lan do as li nhas da Ele tro- 
nor te e aguar dan do a re ti ra da do ca bo
pe la Trans mis são Ma ra nhão I pa ra re-
tor nar com as li nhas de trans mis são
de sua pro pri e da de”.

Re tor no foi gra du al
O aci den te que cau sou a in ter rup- 

ção de ener gia tam bém pro vo cou fa- 
lha no for ne ci men to de te le fo nia.
Usuá ri os re cla ma ram que fi ca ram
sem aces so à In ter net du ran te boa
par te da ma nhã. 

“In ter net não fun ci o na e tu do ho je
em dia é in ter li ga do, co nec ta do. Se
pa ra a po pu la ção em ge ral é pre juí zo,
ima gi na pa ra as em pre sas”, dis se o
ban cá rio Jo a quim Abreu.

Por vol ta de 11h30 o abas te ci men to
de ener gia na Ilha foi re tor nan do. Um
alí vio pa ra a po pu la ção e prin ci pal-
men te pa ra con du to res de veí cu los
que pas sa ram su fo co em al gu mas vi as
da ci da de, uma vez que os se má fo ros
es ta vam sem fun ci o na men to.

Em no ta, a Se cre ta ria Mu ni ci pal de
Trân si to e Trans por tes (SMTT) dis se
que fez ope ra ção dis po ni bi li zan do 80
agen tes dis tri buí dos em 30 vi a tu ras e
mais 20 mo to ci cle tas, pa ra or ga ni zar
e dis ci pli nar o trân si to, ori en tan do
mo to ris tas e pe des tres, pa ra mi ni mi-
zar os pro ble mas nas prin ci pais ave- 
ni das e cru za men tos da ca pi tal.  O ór- 
gão pe diu aten ção à po pu la ção, já que
o des li ga men to do con jun to se ma fó- 
ri co iria com pro me ter o  trân si to em
al guns pon tos, e que as equi pes per-
ma ne ce ri am nas  ru as até que o pro- 
ble ma de ener gia elé tri ca fos se nor- 
ma li za do.

Matéria de O Imparcial fez previsão de apagão

No dia 30 de no vem bro de 2020,
uma ma té ria vei cu la da na edi to ria de
Vi da, do jor nal O Im par ci al, es cri ta
pe lo jor na lis ta Samartony Mar tins, fa- 
la va de uma pos si bi li da de de um apa- 
gão no Ma ra nhão. A épo ca, acon te cia
um blac kout no es ta do do Ama pá,
que du rou vá ri os di as. On tem, sex ta-
fei ra (8), um apa gão dei xou a Gran de
Ilha de São Luís com vá ri os pro ble mas
e ge rou trans tor nos no trân si to e em
vá ri os se to res da re gião me tro po li ta- 
na de São Luís.

O jor na lis ta Samartony Mar tins
con ver sou com ex clu si vi da de com o
ad vo ga do Wel ling ton Araú jo Di niz, di- 
re tor ju rí di co do Sin di ca to dos Ur ba- 
ni tá ri os do Ma ra nhão e Mem bro da
Co or de na ção do Co le ti vo Na ci o nal
dos Ele tri ci ne tá ri os (CNE).

O es pe ci a lis ta re ve lou que: “no Ma- 
ra nhão, o sis te ma elé tri co é em anel,
ou se ja, mes mo que vo cê per ca uma
fon te prin ci pal, há a ali men ta ção por
ou tras fon tes de se me lhan te ca pa ci- 
da de de ali men tar o nos so es ta do em
ca so de uma per da de ener gia. Ago ra,
se a aná li se for pe lo as pec to po lí ti co
ener gé ti ca, o apa gão ocor ri do no
Ama pá po de acon te cer em qual quer

lu gar do Bra sil, is to por que o go ver no
fe de ral sob a jus ti fi ca ti va de não in- 
ves tir na ex pan são do se tor elé tri co
na ci o nal, pri vou a Ele tro bras de par ti- 
ci par dos úl ti mos lei lões de ener gia
no va. O que se mos tra um con tras sen- 
so, vis to que a Ele tro bras su pe rou a di- 
fí cil si tu a ção em que se en con tra va no
iní cio de 2016, com uma re la ção Dí vi- 
da Lí qui da / EBIT DA da or dem de 9,5.
Por ou tro, mes mo ten do re cu pe ra do
sua saú de fi nan cei ra e ca pa ci da de de
in ves ti men to, a com pa nhia se gue
pra ti ca men te au sen te dos lei lões de
no vos em pre en di men tos”, res sal tou.

No Ma ra nhão, o sis te ma

elé tri co é em anel, ou

se ja, mes mo que vo cê

per ca uma fon te

prin ci pal, há a

ali men ta ção por ou tras

fon tes de se me lhan te

ca pa ci da de de ali men tar

o nos so es ta do em ca so

de uma per da de

ener gia. Ago ra, se a

aná li se for pe lo as pec to

po lí ti co ener gé ti ca, o

apa gão ocor ri do no

Ama pá po de acon te cer

em qual quer lu gar do

Bra sil

Por con ta da fal ta de ener gia elé tri- 
ca em to da São Luís e re giões me tro- 
po li ta nas, de vi do à uma fa lha nas li-
nhas de trans mis são da Ele tro nor te,
bair ros de Pa ço do Lu mi ar e São Jo sé
de Ri ba mar, po dem ser pre ju di ca dos
pe la fal ta de água.

A em pre sa BRK Am bi en tal, que cui- 
da dos ser vi ços de água e es go to é a
res pon sá vel por abas te cer os bair ros
des sas re giões. A em pre sa in for mou
que já exis tem pro fis si o nais atu an do
pa ra re sol ver o pro ble ma e que a nor-
ma li za ção do sis te ma de ve ser de for- 
ma gra du al.

Con fi ra a no ta emi ti da pe la em-
pre sa:

A BRK Am bi en tal, res pon sá vel pe los
ser vi ços de água e es go to de Pa ço do
Lu mi ar e de São Jo sé de Ri ba mar, in- 
for ma que de vi do à uma fa lha nas li-
nhas de trans mis são, de res pon sa bi li-
da de da Ele tro nor te, o for ne ci men to de
ener gia elé tri ca foi sus pen so em to da a
ilha de São Luís. Com is so, di ver sos
bair ros das du as ci da des es tão com o
abas te ci men to im pac ta do ou in ter-
rom pi do.

Equi pes da con ces si o ná ria es tão
atu an do du ran te to do o dia de ho je e a
nor ma li za ção de ve rá acon te cer de for- 
ma gra du al após o res ta be le ci men to
do for ne ci men to de ener gia.

A fal ta de ener gia, oca si o nou ou tros
im pac tos na ci da de e nas re giões me- 
tro po li ta nas. Si nais de trân si to não es- 
ta vam fun ci o nan do, vi as ti ve ram que
ser fe cha das e en gar ra fa men tos em di-
ver sos pon tos.

IP VA

• Re gião Sul
San ta Ca ta ri na: 2%
Rio Gran de do Sul: 3%;Pa ra ná: 3,5%
• Re gião Su des te
Es pí ri to San to: 2%;São Pau lo: 4%
Rio de Ja nei ro: 4%;Mi nas Ge rais: 4%
• Re gião Nor des te
Ser gi pe: 2,5%;Pa raí ba: 2%
Ala go as: de pen de da po tên cia do veí cu lo va ria de 1% a
3,25%
Per nam bu co: de pen de da po tên cia do veí cu lo va ria de
3% a 4%
Rio Gran de do Nor te: 3%
Ce a rá: 3,5%;Pi auí: 2,5%
Ma ra nhão: 2,5%;Bahia: 2,5%
• Re gião Nor te
Acre: 2%;To can tins: 2%
Pa rá: 2,5%;Ama pá: 3%
Ama zo nas: 3%;Ro rai ma: 3%
Rondô nia: 3%
• Re gião Cen tro-Oes te
Ma to Gros so do Sul: 3,5%
Goiás: 3,75%;Ma to Gros so: 2%
Dis tri to Fe de ral: 3%
Fon te: por tal do tran si to.com.br

Sai ba um pou co mais
so bre o IP VA 2021

O ano de 2021 es tá no iní cio e mui tos con tri buin tes
têm dú vi das so bre as ta xas re fe ren tes a veí cu los que de- 
vem ser pa gas anu al men te. A mai o ria dos ques ti o na- 
men tos é so bre o ven ci men to e a com pe tên cia de co- 
bran ça de ca da uma. Por es se mo ti vo, o Por tal do Trân si- 
to es cla re ce al gu mas in for ma ções.

O Im pos to so bre a Pro pri e da de de Veí cu los Au to mo- 
to res (IP VA) é um im pos to es ta du al, co bra do to dos os
anos. A alí quo ta va ria de es ta do pa ra es ta do, de 1% a 6%
(ve ja va lo res da alí quo ta no seu es ta do abai xo), de acor- 
do com o va lor do veí cu lo (Ta be la FI PE).

A da ta pa ra o pa ga men to do IP VA va ria con for me o
es ta do de re gis tro do veí cu lo e de acor do com o dí gi to fi- 
nal da pla ca. Ele po de ser di vi di do em até 3 (três) par ce- 
las su ces si vas na mai o ria dos Es ta dos, den tro do exer cí- 
cio. Mas é im por tan te sa ber que pa ra go zar des te be ne fí- 
cio é pre ci so que a pri mei ra par ce la se ja re co lhi da até a
da ta do seu ven ci men to.

O re co lhi men to do Im pos to é anu al e 50% do va lor ar- 
re ca da do é des ti na do ao mu ni cí pio on de o veí cu lo foi li- 
cen ci a do.

Con fi ra abai xo a alí quo ta (pa ra veí cu los de pas seio)
do IP VA 2021 em ca da es ta do e o link pa ra mais in for- 
ma ções:

Pos suir car ro no Bra sil é si nal de su pe ri o ri da de so ci- 
al

“No mun do mo der no, o car ro é um ins tru men to de li- 
ber da de e de au to no mia. Ele igua la e pro duz a oni po- 
tên cia de uma ili mi ta da mo bi li da de. Com ele, pen sa mos
po der fre quen tar ra pi da men te qual quer es pa ço, sem as
res tri ções de ho rá rio e, até mes mo, de tem po. Ade mais,
re la ti va men te e, so bre tu do,  por con tras te aos trans por- 
tes co le ti vos, o car ro pro duz uma in di vi du a li da de in su- 
pe rá vel. No ca so do Bra sil, em vir tu de da au sên cia de
um sis te ma de trans por te co le ti vo ra zoá vel, es sa in di vi- 
du a li da de é vi vi da co mo si nal de su ces so e, so bre tu do,
co mo si nal de su pe ri o ri da de so ci al.”(da obra Fé em
Deus e pé na tá bua de Ro ber to Da Mat ta com João Gual- 
ber to M. Vas con cel los e Ri car do Pan dol fi).

Có di go de Trân si to Bra si lei ro-CTB
(Lei nº 9.503/97)
Art. 26. Os usuá ri os das vi as ter res tres de vem:
I – abs ter-se de to do ato que pos sa cons ti tuir pe ri go

ou obs tá cu lo pa ra o trân si to de veí cu los, de pes so as ou
de ani mais, ou ain da cau sar da nos a pro pri e da des pú- 
bli cas ou pri va das;

II – abs ter-se de obs truir o trân si to ou tor ná-lo pe ri go- 
so, ati ran do, de po si tan do ou aban do nan do na via ob je- 
tos ou subs tân ci as, ou ne la cri an do qual quer ou tro obs- 
tá cu lo.

Fa ça a sua par te pe lo trân si to se gu ro: se ja obe di en te
às Leis do Trân si to.

Fa ce bo ok e Ins ta gram:Cam pa nha SOS VI DA Twit- 
ter:@va lo ri za ca o vi da                                               E-mail:va lo ri za- 
ca o a a vi da@gmail.com                            Fo nes:(98)98114-
3707(VI VO-What sapp)

São Luís, sábado e domingo, 9 e 10 de janeiro
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Entidade confirma que torneio no Catar será o primeiro a implementar medida, que
teve protocolo aprovado pela International Board em dezembro

MUNDIAL DE CLUBES

Substituição extra por
concussão em atleta

A
Fi fa con fir mou que tes ta rá no 
Mun di al de Clu bes, em fe ve- 
rei ro, as subs ti tui ções ex tras 
em ca so de con cus sões. Se rá 

a pri mei ra vez que a en ti da de per mi ti- 
rá a me di da em su as com pe ti ções ofi- 
ci ais, de pois de o as sun to ser de ba ti do 
jun to à In ter na ti o nal Bo ard – ór gão 
que faz a cu ra do ria das re gras do fu te- 
bol – ao lon go do ano pas sa do.

O pro to co lo pa ra tais subs ti tui ções 
foi apro va do pe la IFAB em de zem bro 
e se rá co lo ca do em prá ti ca na com pe- 
ti ção, que se rá re a li za da no Ca tar, en- 
tre 1º e 11 de fe ve rei ro.

A Fi fa in di cou em seu co mu ni ca do 
que a me di da pre ten de evi tar du as 
con cus sões se gui das em um mes mo 
atle ta, re du zir a pres são so bre a co- 
mis são téc ni ca no mo men to da ava li- 
a ção e “en vi ar uma men sa gem for te 
de que, em ca so de dú vi da, o jo ga dor 
de ve ser ti ra do”.

A me di da é sim ples: ca so um atle ta 
so fra um cho que de ca be ça e se ja 
cons ta ta do o ris co de uma con cus são, 
atra vés dos tes tes re a li za dos pe los 
mé di cos, sua equi pe po de rá fa zer 
uma subs ti tui ção ex tra – in de pen den- 
te men te do nú me ro de tro cas já re a li- 
za das ao lon go da par ti da.

A Fi fa con fir mou, ain da, que se rão 
per mi ti das cin co subs ti tui ções por 
equi pe em ca da jo go – as sim co mo 
vem ocor ren do em di ver sos tor nei os 
mun do afo ra. A al te ra ção pon tu al na 
re gra, ge ra da pe la pan de mia da co vid-
19 e o ca len dá rio mais aper ta do, es ta- 
rá em vi gor no Mun di al de Clu bes, ca- 
ben do aos téc ni cos fa ze rem as al te ra- 
ções em no má xi mo três pau sas di fe- 
ren tes (além do in ter va lo).

As cha ves do Mun di al de Clu bes se- 
rão de fi ni das em sor teio a ser re a li za- 
do no dia 19 de ja nei ro, quan do se sa-

• Bayern de Mu ni que (Ale ma nha) – 
cam peão da Eu ro pa
• Ul san (Co reia do Sul) – cam peão da 
Ásia
• Al Ahly (Egi to) – cam peão da Áfri ca
• Ti gres (Mé xi co) – cam peão das 
Amé ri cas Cen tral e do Nor te
• Auc kland City (No va Ze lân dia) – in- 
di ca do da Oce a nia
• Al Duhail (Ca tar) – cam peão na ci o- 
nal do Ca tar

CASOS SUSPEITOS DE CONCUSSÃO PODERÃO GERAR SUBSTITUIÇÃO EXTRA

be rá em que la do cai rão Ul san (Co reia 
do Sul), Al Ahly (Egi to) e Ti gres (Mé xi- 
co) e o ven ce dor do con fron to en tre o 
Auc kland City (No va Ze lân dia) e o Al 
Duhail (Ca tar), que abri rá o tor neio 
no dia 1º de fe ve rei ro.

Res ta ape nas um par ti ci pan te a ser 
de fi ni do na com pe ti ção: jus ta men te o 
cam peão da Co pa Li ber ta do res, que 
te rá fi nal re a li za da no dia 23 de ja nei- 
ro, no Ma ra ca nã.

Ve ja os par ti ci pan tes con fir ma dos 

no Mun di al de Clu bes:

RETORNO

Fernandinho não descarta volta ao Furacão

FERNANDINHO CHEGOU AO ATHLETICO E FOI VICE BRASILEIRO EM 2004 E CAMPEÃO PARANAENSE E VICE DA LIBERTADORES EM 2005

UNSUPPORTED UNICODE STRING

Com o con tra to com o Man ches ter
City ter mi nan do em ju nho, o meia
Fer nan di nho tem pen sa do bas tan te
so bre seu fu tu ro. A ideia de vol tar ao
fu te bol bra si lei ro é al go que o jo ga dor
já vem tra ba lhan do há al gum tem po.
Mes mo com vá ri as pro pos tas do fu te- 
bol bra si lei ro e eu ro peu, o ca ri nho pe- 
lo Ath le ti co-PR po de fa lar mais al to.

Fer nan di nho já po de as si nar um
pré-con tra to com ou tra equi pe. Com
35 anos, o meia tem re ce bi do di ver sas
pro pos tas da Eu ro pa e do Bra sil. Se- 
gun do o em pre sá rio Gi o van ni Bran- 
chi ni, não vai de mo rar mui to pa ra
Fer nan di nho to mar uma de ci são. “Te- 
mos re ce bi do vá ri as pro pos tas, bons
pro je tos de clu bes bra si lei ros e da Eu- 
ro pa pa ra o Fer nan di nho. Acre di to
que não vai de mo rar mui to pa ra sa ber
qual de ci são ele irá to mar. To dos sa- 
bem que o Fer nan di nho tem um ca ri- 
nho mui to gran de pe lo Ath le ti co e pe- 
la di re to ria. Eu, in clu si ve, te nho um

ex ce len te re la ci o na men to com o pre- 
si den te Ma rio Cel so Pe tra glia. As con- 
ver sas sem pre acon te ce ram, mas não
pos so me adi an tar e di zer que fa la mos
em va lo res, por exem plo. Is so ain da
não acon te ceu”. Nas ci do em Lon dri- 
na e for ma do nas ca te go ri as de ba se
do PSTC, Fer nan di nho che gou ao
Ath le ti co em 2002, com 17 anos. Foi
vi ce-cam peão bra si lei ro em 2004 e
cam peão pa ra na en se e vi ce da Li ber- 
ta do res em 2005. Mes mo à dis tân cia,
sem pre man te ve es trei to seu la ço com
o clu be e com o pre si den te Ma rio Cel- 
so Pe tra glia. A con cor rên cia com ou- 
tros clu bes do Bra sil e do ex te ri or faz
com que a di re to ria atle ti ca na ado te
mui ta cau te la.

Em ju nho, Fer nan di nho ad mi tiu
que ti nha con ver sas in for mais, mas
fa lou que pre ci sa va fa lar com a fa mí lia
pa ra de fi nir seu fu tu ro. “Em ques tão
de es tru tu ra pa ra se tra ba lhar, é dis pa- 
ra do me lhor clu be do Bra sil. Mas não

di ria que jo ga ria só no Ath le ti co. Sem
dú vi da ne nhu ma, olha ria com mui to
ca ri nho, pe la his tó ria que te nho no
clu be, pe lo re la ci o na men to com a tor- 
ci da, com o clu be. Ob vi a men te se ti- 
ver opor tu ni da de de sen tar e con ver- 
sar e am bas as par tes con ver sa rem so- 
bre uma pos sí vel vol ta, não ve jo pro- 
ble ma ne nhum. So men te con ver sas
in for mais, mas, até che gar a uma de- 
ci são de vol tar ao Bra sil, ob vi a men te
que tem que sen tar con ver sar com a
fa mí lia por que a mu dan ça vai ser
gran de pra to do mun do. Mu da es ti lo
de vi da, ro ti na, vai ser di fí cil. Pre ci sa
de uma pre pa ra ção gran de pa ra is so”
dis se. Va le lem brar que o Ath le ti co
ain da cum pre a pu ni ção de du as ja ne- 
las de trans fe rên ci as na ci o nais e in- 
ter na ci o nais, im pos ta pe la Fi fa no ca- 
so que en vol ve o ata can te Rony e o Al- 
bi rex Ni ga ta. O Fu ra cão só po de rá vol- 
tar a re gis trar jo ga do res a par tir da
me ta de do ano.

SAMPAIO CORRÊA

Caio Dantas pede ajuda
para avó em São Paulo

ATACANTE CAIO DANTAS FEZ 36 JOGOS PELO SAMPAIO CORRÊA 

O ar ti lhei ro da Sé rie B, Caio Dan tas, ata can te do Sam- 
paio Cor rêa, jo gou a 33ª ro da da, com a ca be ça em ou tro
lu gar, pois ele tam bém di vi de as aten ções com a sua avó,
que es tá hos pi ta li za da em São Pau lo.

Na úl ti ma sex ta-fei ra (8), o ata can te go le a dor fez um
pe di do em su as re des so ci ais pa ra pes so as que pu des- 
sem aju dar a avó, Ma ria Mar lu ce da Sil va, do an do san- 
gue. Ela es tá in ter na da no Hos pi tal Gui lher me Al va ro,
em San tos-SP. Caio Hen ri que da Sil va Dan tas, de 27
anos, che gou ao Tri co lor ma ra nhen se pa ra a dis pu ta do
Es ta du al e Sé rie B do Cam pe o na to Bra si lei ro.  

FLA X CEARÁ

Bruno Henrique diz:
“Temos que vencer”

FLAMENGO ENFRENTA O CEARÁ NO ESTÁDIO MARACANÃ

Com ape nas 11 jo gos a dis pu tar no Bra si lei ro e a se te
pon tos do lí der São Pau lo, o Fla men go viu au men tar a
car ga dra má ti ca do du e lo com o Ce a rá, nes te do min go
(10), no Ma ra ca nã, de pois da der ro ta no Fla-Flu. Bru no
Hen ri que con ce deu en tre vis ta e afir mou que ou tro re- 
sul ta do que não se ja a vi tó ria se rá trá gi co na lu ta pe lo tí- 
tu lo.

Por is so, a der ro ta pa ra o Flu mi nen se, que ain da dói
no ata can te, ser ve de aler ta. O Tri co lor ado tou uma pos- 
tu ra de fen si va, se gu rou o Fla men go e no fim con se guiu
a vi ra da. Bru no Hen ri que acre di ta que o Ce a rá se gui rá a
mes ma es tra té gia. “Se que re mos ser cam peões, te mos
que ven cer. Não tem ou tro re sul ta do que não se ja es se.
O Ce a rá vai vir do mes mo jei to que o Flu mi nen se. É até
bi zar ro fa lar is so. Mas o Flu mi nen se ba ten do fal ta do
meio de cam po na área… não con se guia le var pe ri go
pa ra nós, e ain da vi rou o jo go. O Ce a rá vai ser da mes ma
for ma. Te mos que mu dar a pos tu ra e fa zer os gols. Pre ci- 
sa mos es tar bem com pac tos, as sim co mo era em 2019.
To dos cor ren do pa ra trás, e to dos cor ren do pa ra fren te.
As sim, com nos sa qua li da de, con se gui mos ven cer os jo- 
gos”, ana li sou o ca mi sa 27.

O Fla men go caiu pa ra quar to lu gar na clas si fi ca ção
com 49 pon tos, mas as di fe ren ça pa ra o São Pau lo, que
per deu pa ra o Bra gan ti no, foi man ti da em se te pon tos. A
equi pe de Ro gé rio Ce ni tem um jo go a me nos – con tra o
Grê mio, vá li do pe la 23ª ro da da, que se rá dis pu ta do no
dia 28 de ja nei ro.

São Luís, sábado e domingo, 9 e 10 de janeiro
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“Yolanda…mais que
uma canção”  

O
fil me “Yolanda …mais que uma can ção” sai rá
de fi ni ti va men te do pa pel e se rá pro du zi do pe- 
la Câmera1filmes ain da no pri mei ro tri mes tre
de 2021 em São Luís. O pro je to foi ide a li za do

em Lis boa/Por tu gal quan do o ator, ro tei ris ta e re a li za- 
dor Luís Má rio Oli vei ra (fo to) ini ci ou a cons tru ção do
ro tei ro na oca sião em que por lá vi veu in ten so la bo ra tó- 
rio por to do o ano de 2019.

O pro je to a prin cí pio se con su ma ria ofi ci al men te em
uma co pro du ção en tre Bra sil e Por tu gal, po rém, com
ad ven tos bu ro crá ti cos e de pois sa ni tá ri os, fi cou de ci di- 
do por fil má-lo aqui mes mo em São Luís, lo ca ção que
se gun do o di re tor, não ti ra de ma nei ra al gu ma a ori gi na- 
li da de da obra que a prin cí pio te ria Lis boa co mo ce ná- 
rio. “Pro du zir  em Lis boa ou São Luís não dis tor ce em
ab so lu ta men te na da da qui lo que foi pen sa do em ter- 
mos da at mos fe ra pa ra a im pres são es té ti ca do nos so fil- 
me. As pra ças, lo gra dou ros, tra ves sas, ru as e to da a ar- 
qui te tu ra dos ca sa ri os se as se me lham mui to com as da
nos sa ter ra mãe. Es ta mos oti mis tas ain da mais pe las
obras e re for mas que fo ram exe cu ta das e es tão ain da
sen do inau gu ra das por to da a nos sa ci da de, prin ci pal- 
men te no cen tro his tó ri co, que de cer ta ma nei ra é um
gran di o so apoio in di re to pa ra o fil me no que diz res pei- 
to às lo ca ções dos set’s de pro du ção” res sal ta Luís Má rio
Oli vei ra.

O ro tei ro nar ra a his tó ria de Yolanda e Pa blo que vi ve- 
ram um ro man ce no in te ri or do Ma ra nhão e mu da ram-
se pa ra a ca pi tal em épo cas dis tin tas e já sem con ta to
um com o ou tro, vi vem de pois de mui tos anos, na mes- 
ma ci da de, sem nun ca te rem es que ci do um do ou tro,
on de re ve lam no de cor rer da tra ma, o amor ju ve nil ain- 
da mui to vi vo nas su as me mó ri as. São cons tan tes os de- 

sen con tros des se ca sal apai xo na do e re féns des se sen ti- 
men to que ain da re sis te en tre o so nho, re a li da de, bus ca,
de va neio, es pi ri tu a li da de e me ta fí si ca. Um dra ma apai- 
xo nan te ins pi ra do em trá gi ca ex pe ri ên cia vi vi da pe lo
au tor.

De pois das re a li za ções, exi bi ções, par ti ci pa ções e
pre mi a ções em fes ti vais e ins ti tui ções com os lon gas
”Jan ga da” (2017) e “Au ro ra – o en con tro dos po los”
(2018), a pro du ção de “Yolanda …mais que uma can- 
ção” (2021) vem ra ti fi car ain da mais a en tre ga, amor e
vo ca ção pe lo fa zer ci ne ma des se ar tis ta que aos pou cos
vai re ve lan do su as obras ao tem po em que en con tra sua
ver da dei ra iden ti da de fíl mi ca. Ele nos fa la: “fa zer ci ne- 
ma pra mim é co mo co zi nhar. Pen sa-se nos tem pe ros,
me di das, in su mos, tem pe ra tu ra e tem po. Es ses que são
os in gre di en tes pa ra um bom pra to. E um bom fil me re- 
quer al go que es tá com ple ta men te sob a tu te la da que les
que se ar vo ram ao ato de re a li zar. Vo ca ção, pa ci ên cia,
es pí ri to de li de ran ça e de ter mi na ção!”

A pro du ção do lon ga se rá de bai xo or ça men to e to tal- 
men te in de pen den te. Com o apoio da que les que sem- 
pre es tão na ór bi ta dos pro je tos do di re tor Luís Má rio
Oli vei ra, o fil me con ta rá com  di ver sas al ter na ti vas pa ra
mi ni mi za ção dos cus tos de pro du ção, sob a re gên cia de
quem já co nhe ce bem o ter re no das li mi ta ções.

A pré pro du ção já avan ça des de o iní cio des te ano,
com in ter va los pre sen ci ais de vi do a pan de mia e a uti li- 
za ção de reu niões vir tu ais pa ra com pen sa ção das ati vi- 
da des. As equi pes téc ni ca e ar tís ti ca es tão pra ti ca men te
de fi ni das com a di re ção ge ral de Luís Má rio Oli vei ra; co- 
di re ção An to nio Gar cia; di re ção de pro du ção Lau ra Lis- 

boa e El za Gon çal ves; di re ção de fo to gra fia Pau lo do Va- 
le; di re ção de ar te El za Gon çal ves e Lau ra Lis boa; ro tei ro
Luís Má rio Oli vei ra; tri lha so no ra An to nio Gar cia; som
di re to, Fá bio Ga ma “Ca ri o ca”, pre pa ra ção de elen co,
Jac que li ne Le mos; re de so ci al, Sós te nes Sal ga do e os
ato res An to nio Gar cia, Ca rol Cu nha (fo to), Ca ta ri na
Cor dei ro, El za Gon çal ves, Esther Abygail, Isa bel Cu nha,
Jac que li ne Le mos (fo to), Li a na Pi ors ki, Luís Má rio Oli- 
vei ra, Már cio Si bal de, Ni e le So a res, Ro san na Mu a lem,
Sel ma Mel mon te, Sil ma ra Si mões e mais os por tu gue ses
Ca ro li na Ma cha do e Ro dri go Bar rei ros, es tes que vi rão
de Lis boa/Por tu gal on de re si dem e que fi ze ram par te
jun ta men te com Luís Má rio Oli vei ra de uma for ma ção
de ato res pa ra ci ne ma quan do por lá se en con tra ram e
cri a ram la ços de en vol vi men to com o pro je to.

O di re tor nos con ta tam bém que “o fa to de ato res eu- 
ro peus es ta rem to tal men te en tre gues e en vol vi dos com
nos sas pro du ções é so bre ma nei ra im por tan te pa ra o es- 
trei ta men to das re la ções do nos so vín cu lo com ou tras
cul tu ras. Um mo vi men to que cons trói uma via de mão
du pla pa ra o fu tu ro das nos sas pro du ções. E, pa ra além,
con fi gu ra-se aí uma co pro du ção in de pen den te en tre
Bra sil e Por tu gal por es sa união de afi ni da des den tro da
obra. O Ma ra nhão es tá avan çan do com um ci ne ma no- 
vo, ar ro ja do e que aos pou cos vai mos tran do que é pos- 
sí vel re a li zar e que tem po ten ci al pa ra atin gir gran des
pla tei as aqui e fo ra dos nos sos li mi tes.” O lan ça men to
do fil me es tá pre vis to pa ra o se gun do se mes tre de 2021,
em fes ti vais lo cais e além fron tei ras. “Yolanda… mais
que uma can ção” é pa ra o di re tor, a sua obra mais pen- 
sa da e cri tre ri o sa men te tra ba lha da pa ra a ex ce lên cia do
re sul ta do fi nal. É aguar dar pa ra con fe rir…

 

São Luís, sábado e domingo, 9 e 10 de janeiro
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N
este ano letivo, que iniciará 
em fevereiro nas escolas da 
rede pública estadual, haverá 
uma série adicional ao Ensi-

no Médio destinada aos estudantes que 
cursaram o 3º ano em 2020, mas se sen-
tem prejudicados em relação à aprendi-
zagem e desejam recuperar o conteúdo 
das aulas. Trata-se do projeto Aprender 
Mais, com o 4º adicional, que será imple-
mentado pela rede estadual neste ano. 
Em entrevista exclusiva ao jornal O Im-
parcial, o secretário de Estado da Edu-
cação, Felipe Camarão, dá mais detalhes 
sobre esse projeto.  

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

Felipe Camarão - A proposta foi pen-
sada, principalmente, para assegurar a 
recuperação da aprendizagem aos estu-
dantes da 3ª série do ensino médio, por-
tanto, 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 pro-
tagonismo juvenil, por meio do engaja-
mento social e fortalecimento do víncu-
lo com a escola. 

Esse projeto é somente para os alunos 
matriculados no terceiro ano do ensino 
médio da rede pública ou da rede parti-
cular também podem?O objetivo é ofer-
tar 45 mil vagas exclusivas para estudan-
tes 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 qua-
lidade. Somado a isso, a pandemia au-
mentou as desigualdades sociais, muitas 
famílias perderam suas rendas, portanto, 
nosso papel como gestor público é ga-
rantir acesso desses estudantes a opor-
tunidades para que possam seguir seus 
projetos de vida. 

Felipe Camarão
 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

LÀ 
fren

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

O Aprender Mais foi idealizado para 2021, 
em virtude do ano pandêmico de 2020. Se-
rão ofertadas aulas conjuntas com a 3ª sé-
rie do ano letivo, com material específico 
para preparação para o ENEM. O estudan-
te terá horários reservados para ação vo-
luntária na comunidade escolar, com o de-
senvolvimento de atividades esportivas ou 
culturais, e com certificação emitida pela 
SEDUC. As atividades poderão ser desen-
volvidas nas escolas, instituições parceiras 
ou na comunidade local. Os estudantes te-
rão os quatro períodos letivos e nossa ideia 
é iniciar junto com o calendário referência 
da rede estadual.

Como será realizada a inscrição, será 
por adesão?

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

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

As aulas serão ofertadas em conformi-
dade 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 conteú-
do preparatório para o Enem, laboratório 
de redação e língua estrangeira, também 
contarão com bolsas de estudos, fruto de 
parcerias com instituições privadas, e bol-
sa de apoio aos estudos em universidades 
públicas.

“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

.com.br
E
E

Leia a toda hora e em todo lugar

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

Re si din do na Ar gen ti na, on de es tu da me di ci na na ci da de de Ro sá rio, mas sem abrir mão da pon te aé rea
Ro sá rio / São Luís, ci da de on de mo ra a fa mí lia e cul ti va um gran de cír cu lo de ami gos, Danyara Ca ma pum
sem pre que pos sí vel re tor na a São Luís. Des ta vez Dany vol tou à ilha pa ra co me mo rar seu ani ver sá rio na

com pa nhia de ami gos e fa mi li a res no res tau ran te e ca sa de vi nhos Oak Wi ne, do na mo ra do De mó cri to Sil va,
que é cam peão em al to as tral na re a li za ção de ce le bra ções pa ra pou cos e bons, se jam even tos cor po ra ti vos,
ani ver sá ri os ou “mi ni wed dings”. O am bi en te ele gan te da ca sa, o bur bu ri nho das con ver sas en tre ami gos, o

ti lin tar das ta ças em ani ma dos brin des à ani ver sa ri an te, de ram o tom da fes ta que se es ten deu noi te aden tro.
A se guir o re gis tro de quem foi vis to 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
Igor Nascimento e Cristina Maia

Marcio Castro e Jaciara Bitencourt Rafael Coelho e Aline Fonseca

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

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

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

Es tá che gan do o dia da tra di ci o nal pre mi a ção The Best – Os Me lho res do Ano – Edi ção 2020, que vai acon- 
te cer dia 21 de ja nei ro, a par tir das 21h, no Vil la Re a le Ho lan de ses, des ta can do per so na li da des, po lí ti cos, em- 
pre sas, pro fis si o nais li be rais, ins ti tui ções e jo vens em pre en de do res que mais se des ta ca ram no ano que pas- 

sou. O even to saú da 2021 com mui ta es pe ran ça, oti mis mo, gra ti dão e po si ti vi da de, na ex pec ta ti va de um
ano no vo re ple to de su ces so, saú de, paz e pros pe ri da de.

Lem bran do que nos sos ho me na ge a dos nes ta edi ção fo ram os ven ce do res em 2020, ano mar ca do pe la pan- 
de mia do no vo co ro na ví rus, e te rá co mo te ma “Saú de, So li da ri e da de, Ino va ção e Em pre en de do ris mo”, no

for ma to hí bri do, pre sen ci al com pú bli co li mi ta do e trans mis são pe lo ca nal do even to no YouTube.

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

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
Fru to da união en tre o Sis te ma Fe de ra ção das In dús tri as do Ma ra nhão

(Sis te ma Fi e ma), As so ci a ção Co mer ci al do Ma ra nhão (ACM), Fe de ra ção
da Agri cul tu ra do Es ta do do Ma ra nhão (Fa e ma/Se nar), Fe de ra ção do Co- 
mér cio de Bens, Ser vi ços e Tu ris mo do Es ta do do Ma ra nhão (Sis te ma Fe- 
co mér cio), Ser vi ço de Apoio às Mi cro e Pe que nas Em pre sas (Se brae no

Ma ra nhão), o “Avan ça Ma ra nhão”, união pa ra fa zer avan çar a eco no mia,
foi elei to o pro je to em pre sa ri al do ano. O “Avan ça Ma ra nhão” é uma con- 
tri bui ção da ini ci a ti va pri va da, com pro pos tas cla ras e ob je ti vas pa ra a re- 

to ma da econô mi ca, pa ra mi no rar os im pac tos da pan de mia da Co vi-19
que aba lam o em pre go, a ren da e a eco no mia.

Con tem pla um to tal de 74 ações fo ca das em seis ei xos (apoio às em pre- 
sas, tec no lo gia e ino va ção, em pre go e ren da, apoio emer gen ci al: agen da

ur gen te, edu ca ção pro fis si o nal e co mu ni ca ção).

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

São Luís, sábado e domingo, 9 e 10 de janeiro
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ANIVERSÁRIO 
DE ANINHA 
MONTEIRO 

A jornalista e colunista social de Alago-
as, Aninha Monteiro, celebrou mais um ano 
vida na última terça-feira (05 janeiro) e fi-
cou emocionada com um jantar surpresa, 
organizado por amigas e seu filho, Filipe 
Monteiro, em uma das melhores churras-
carias da capital alagoana.

Em passagem pela cidade na data do 
evento intimista, Marcos Davi e Madalena 
Nobre, puderam prestigiar o tradicional Pa-
rabéns, que foi cantado e tocado de forma 
bem animada e descontraída.

Aninha é uma das personalidades mais 
admiradas do colunismo nacional, tem co-
luna impressa em jornal e movimenta fatos, 
acontecimentos e eventos em suas redes so-
ciais 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 ANIVER-
SARIANTE ERA SÓ ALEGRIA E CANTOU O PA-
RABÉNS DE FORMA BEM DESCONTRAÍDA.

ANINHA MONTEIRO ENTRE AS AMIGAS E MA-
DALENA NOBRE.

GRAVAÇÕES  
TEMPORADA 
2021 

As gravações para a temporada 2021 
dos Programas Nobre e Mundo Passa-
porte já começaram e os apresentadores, 
Marcos Davi e Madalena Nobre, estão cir-
culando pelo Nordeste, para trazer ma-
térias e eventos inéditos ao seu público 
em rede nacional de TV e demais meios 
de comunicação do casal.

De férias da TV, os programas retor-
nam 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 cotidia-
no das gravações, fatos, eventos e acon-
tecimentos dos televisivos, que contam 
com a maior cobertura e audiência entre 
os outros programas de TV, produzidos 
no Maranhão. Aguardem.

CONFRATERNIZAÇÃO 
DO TIME DA LOJA TVN

O ano de 2020 foi desafiador para todas as empresas e conseguir finalizar o mes-
mo 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 de-
safios de 2021. Muito mais conquistas e superação.

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.

Bastante requisitado pelos principais editoriais de revistas, agências, empresas e eventos sociais, Ta-
ques 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.

TIME DE GESTORES DA TVN EM SUA CONFRATERNZAÇÃO DE FIM DE ANO.

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

MARCOS DAVI ESCOLHEU ALGUMAS CIDADES DO 
NORDESTE, PARA INICIAR A TEMPORADA 2021 DO 
PROGRAMA MUNDO PASSAPORTE.


