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Vacinação pode
começar a partir
de 20 de janeiro no
território brasileiro
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Prefeitura lança
programa "Alvará Zero"
com isenção para
as microempresas

Anvisa recebeu, ontem, pedido
de uso emergencial dos imunizantes
desenvolvidos pela Sinovac-Butantan
e pela AstraZeneca-Oxford-Fiocruz.
Autarquia tem 10 dias para dar sinal
verde para a aplicação e concretizar a
melhor hipótese prevista por Pazuello.
PÁGINA 2

O Programa “Alvará Zero” vai beneficiar
mais de 17 mil microempresas, cujo
faturamento não tenha ultrapassado o valor
de R$ 250.000 no ano de 2020. E, pela primeira
vez, haverá a isenção da Taxa de Expediente
para essas microempresas. PÁGINA 3

MUDANÇAS NA PREFEITURA

Câmara de São Luís vota
Reforma Administrativa
proposta por Braide hoje
Vereadores fazem hoje sessão extraordinária para aprovar ou não mudanças na estrutura administrativa proposta pelo prefeito eleito de
São Luís, Eduardo Braide. Entre os órgãos a serem extinguidos está a Secretaria de Articulação Parlamentar, além da criação da Secretaria
de Apoio aos Portadores de Deficiências e a criação da Subprefeitura da Zona Rural. PÁGINA 3

Um passeio pela história dos bares tradicionais da capital maranhense
PÁGINA 5

Ele está vivo! Quem é o "Maradona" do Maranhão?

As máscaras continuam. Mas quais são eficazes?

Um dos muitos sósias de Maradona é o Hamilton. Comerciante,
“Maradona” mora no bairro Alemanha, mas antes da morte do craque já
chamava atenção, principalmente, quando usava a camisa 10 do grande ídolo
e passava algum amigo e o chamava pelo apelido. PÁGINA 9

Com tantas opções de máscaras como equipamentos de proteção, você tem
certeza que a sua máscara é realmente eficiente? De acordo com o pesquisador
da Universidade de Vermont ,Vitor Mori, existe uma série de critérios a serem
observados para, de fato, validar a segurança e eficácia. PÁGINA 7

TEMPO E TEMPERATURA

APARTE
com rumo?
APARTE Diretor
Transparentes
Pelos anos de 1937 aconteceu a primeira mudança no traçado do Centro
Histórico de São Luís alargando a Rua do Egito e abrindo a Avenida Magalhães de Almeida, criando novas feições com aspectos mais modernos.
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23H02 ................ 6.0M

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

POLÍTICA

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

10

São Luís, segunda-feira 11 de janeiro de 2021

COVID-19

Campanha de vacinação pode
começar a partir de 20 de janeiro
Anvisa recebeu, ontem, pedido de uso emergencial dos imunizantes desenvolvidos pela
Sinovac-Butantan e pela AstraZeneca-Oxford-Fiocruz. Autarquia tem 10 dias para dar
sinal verde para a aplicação e concretizar a melhor hipótese prevista por Pazuello
MARIA EDUARDA CARDIM

A

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) recebeu, ontem, e com diferença
de poucas horas, dois pedidos para o uso emergencial de vacinas a serem aplicadas contra a covid-19. O primeiro a chegar foi feito
pelo Instituto Butantan e se refere
às seis milhões de doses da CoronaVac importadas da China, enquanto o segundo foi feito pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) para a
liberação do uso de dois milhões de
doses da vacina de Oxford vindas da
Índia. Caso a Anvisa use a totalidade
do prazo, de 10 dias, para avaliar e
aprovar os pedidos, em 18 de janeiro o país terá oito milhões de doses
disponíveis para iniciar o Programa
Nacional de Imunização (PNI) –– e,
assim, se encaixar na “melhor hipótese”, dada pelo ministro da Saúde,

Eduardo Pazuello, para começar a
vacinar a partir do dia 20.
“O primeiro período que trabalhamos é até 20 de janeiro, na melhor hipótese. Contamos aí com as vacinas
do Butantan e com as vacinas importadas da AstraZeneca, caso a Anvisa
nos dê a capacidade de uso”, disse o
ministro, na coletiva de quinta-feira.
O prazo legal de 10 dias pode aumentar se houver alguma informação pendente a ser apresentada pelos
laboratórios. A expectativa, no entanto, é que não existam atrasos, já
que ambas as instituições realizaram
reuniões frequentes de apresentação
prévia dos dados. O resultado final
do processo de análise será anunciado em transmissão ao vivo.
No entanto, para usar o restante
das doses que serão produzidas e en-

vasadas pelo Butantan e pela Fiocruz,
no Brasil, as instituições deverão fazer um outro pedido de uso emergencial ou um pedido de registro para
estas novas doses a serem usadas. A
Fiocruz, por meio de nota, já indicou
que o pedido de registro definitivo
deve ser feito em 15 de janeiro.
Já o Butantan, que havia dito que
faria o pedido até ontem, afirmou que
quem fará a solicitação será a empresa chinesa Sinovac, que produz
a CoronaVac em parceria com o instituto paulista. No entanto, não deu
uma data para a solicitação acontecer. “O pedido será feito pela Sinovac, que recolhe os dados dos estudos
do imunizante e submete o pedido
de registro inicialmente lá na agência reguladora da China e, imediatamente, o mesmo se estende ao Brasil e aos outros países”, informou o
diretor do Butantan, Dimas Covas.

Antecipação de datas
Caso o cenário de aprovação do
uso emergencial das vacinas se confirme, e o Ministério da Saúde comece
a vacinação levando em conta o melhor cenário, o estado de São Paulo
vai antecipar a campanha estadual,
marcada para 25 de janeiro, e iniciar
a imunização junto com as demais
unidades da Federação. “Se o Programa Nacional de Imunização, de
alguma maneira, for antecipado, baseado na declaração do ministro de
ontem (quinta), que tem como primeiro prazo iniciar a vacinação até

20 de janeiro, por óbvio, o programa
estadual também será antecipado.
E, assim, nós vacinaremos no mesmo dia, que é o que nós queremos.
Que os estados comecem a vacinar
no mesmo dia”, afirmou o coordenador executivo do Centro de Contigência da covid-19 de São Paulo,
João Gabbardo.
Caso haja um cenário contrário, no
qual o PNI comece após 25 de janeiro, Gabbardo explicou que São Paulo
“não abrirá mão da sua programação”. Na avaliação do secretário de

Saúde do estado, Jean Gorinchteyn,
a medida não simboliza um embate
entre as instâncias federativas, mas,
sim, uma “colaboração”.
“O recrudescimento da pandemia
não podemos aguardar. Por um lado,
temos as 46 milhões de doses que,
até abril, serão ofertadas para o PNI.
Mas, caso a imunização se atrase para
meses, estaremos, sim, mantendo
para 25 de janeiro a vacinação para
os grupos de trabalhadores da área
de saúde, assim como para a população idosa”, garantiu Gorinchteyn.

ELEIÇÕES AMERICANAS

Trump não vai à posse de Biden
Poucas horas depois de divulgar
um vídeo no qual adotava um tom
conciliatório e prometia uma transição “tranquila”, Trump tornou a
adotar a retórica divisiva. “A todos
aqueles que perguntaram. Eu não
irei à posse em 20 de janeiro”, escreveu em seu perfil no Twitter, que tinha sido desbloqueado na véspera.
“Os 75 milhões de grandes patriotas
americanos que votaram em mim,
‘América em primeiro lugar’ e ‘Tornar a América grande novamente’,
terão uma voz gigantesca no futuro. Eles não serão desrespeitados ou
tratados injustamente de nenhum
modo, formato ou forma!!!”, acrescentou. Seria a primeira vez em 152
anos que um presidente se ausentaria
da cerimônia de posse do sucessor.
“A presença de Trump seria muito
mais perturbadora do que sua ausência”, disse ao Correio Brian Kalt,
professor de direito da Universidade
Estadual de Michigan.”De qualquer

forma, o legado dele será de grandes
danos às fundações da República.”
Em comunicado à imprensa, Pelosi revelou que conversou, na manhã
de ontem, com o chefe do EstadoMaior Conjunto das Forças Armadas,
general Mark Milley. A deputada e
o militar discutiram medidas para
evitar que um “presidente instável
inicie hostilidades militares ou tenha
acesso aos códigos de lançamento
de um ataque nuclear”. “A situação
deste presidente desequilibrado não
podia ser mais perigosa, e devemos
fazer tudo o que pudermos para proteger o povo americano de seu ataque descompensado ao nosso país
e à nossa democracia”, comentou.
Ackerman lembrou que o único
presidente destituído, Andrew Johnson, também não compareceu
à posse de seu sucessor, Ulysses S.
Grant, em 1868, logo depois do fim
da Guerra Civil. “Pence, que servirá
como presidente do Senado até 20

de janeiro, permitirá que os senadores considerem o tema durante
o breve tempo que lhe resta no cargo. Ele aposta que não há senadores republicanos suficientes para se
unirem aos democratas e formarem
a maioria de dois terços necessária
para a condenação. Isso desacreditará ainda mais o Partido Republicano aos olhos da vasta maioria dos
americanos”, afirmou.
O professor de Yale considera “muito improvável” um aventureirismo
militar de Trump, face à resistência
do Estado-Maior Conjunto. “É bem
mais provável que Trump conceda
um autoperdão, um exercício verdadeiramente sem precedentes do
poder presidencial. Nem mesmo Richard Nixon tomou tal atitude. Em
vez disso, seu sucessor Gerald Ford
perdoou o antecessor por abuso de
poder no escândalo Watergate”, disse Ackerman.

A vacinação no caminho
das eleições de 2022
JORGE VASCONCELLOS
WESLEY OLIVEIRA

A disputa política em torno da pandemia da covid-19
subiu de temperatura em meio a pressões para que o governo inicie a vacinação nacional contra a doença. Os frequentes embates entre o presidente Jair Bolsonaro (sem
partido) e o governador de São Paulo, João Doria (PSDB),
deixam claro que o resultado da campanha de imunização, independentemente de qual for, poderá ter um peso
importante nas eleições presidenciais de 2022.
Bolsonaro tem feito uma aposta bastante arriscada ao
tentar desestimular a população a se vacinar, enquanto
Doria comemora a possibilidade de a Agência Nacional
de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorizar o uso emergencial da CoronaVac — desenvolvida pelo laboratório chinês Sinovac em parceria com o Instituto Butantan, órgão
vinculado ao governo paulista.
Em uma das últimas ofensivas contra a vacina, Bolsonaro disse a um grupo de apoiadores, na quinta-feira,
que menos da metade da população estaria disposta a
tomar um imunizante em caráter emergencial, “que não
tem segurança ainda”.
Porém, enquanto tenta ofuscar o trabalho do governo
paulista, Bolsonaro tem corrido contra o tempo na tentativa de colher os louros da campanha de vacinação. Pressionado pelo início da imunização em dezenas de países e pela dificuldade de importar diferentes vacinas em
quantidade e tempo suficientes, o presidente acabou se
vendo obrigado a comprar a CoronaVac. Na quinta-feira,
o ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello, anunciou
a compra de 100 milhões de doses do imunizante produzido pelo Butantan.
O ministério afirmou, também, que estão asseguradas
doses vindas da AstraZeneca (2 milhões), da Fiocruz (210,4
milhões) e do consórcio Covax/Facility (42,5 milhões). Ao
todo, portanto, são 354 milhões de doses de vacina para
serem distribuídas em 2021.
O governo também tentou “requisitar” todas as seringas e agulhas compradas pelo governo paulista, mas foi
barrado pelo ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo
Tribunal Federal (STF). A postura adotada por Bolsonaro desde o início da pandemia tem servido para manter
aceso o apoio dos bolsonaristas mais fiéis, que correspondem a cerca de 20% dos eleitores. No entanto, pode
também trazer desgastes ao presidente junto ao restante
dos brasileiros.
A atuação de Bolsonaro também tem sido fortemente
criticada por virtuais candidatos à Presidência da República. Esse grupo inclui o governador do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB); o ex-ministro Ciro Gomes (PDT), o exprefeito Fernando Haddad (PT); o ex-juiz Sergio Moro; o
apresentador Luciano Huck; e o empresário João Amoêdo (Novo).

Grande efeito
O cientista político Paulo Calmon, professor da Universidade de Brasília (UnB), disse ser difícil avaliar qual
será o peso das questões envolvendo a vacinação contra
a covid nas próximas eleições, já que se trata de um processo ainda em andamento. Ele afirmou, porém, que se a
campanha de imunização for malsucedida e ainda houver
um alto número de casos da covid no final deste ano, “certamente esse fracasso será lembrado por todos e terá um
grande efeito no resultado do pleito de 2022”, com possíveis prejuízos para Bolsonaro.
“Já em um outro cenário hipotético, com uma redução
considerável do número de casos da doença, o que poderia acontecer no primeiro turno da eleição? Um candidato
como Doria poderia argumentar que ele se diferenciaria
dos seus competidores por ter assumido um protagonismo
muito importante na produção e distribuição da CoronaVac, demonstrando liderança, espírito público e competência. Isso poderia facilitar seu acesso ao segundo turno”, avaliou.
Para Anatólio Vargas, historiador e cientista político pela
Fundação Getulio Vargas (FGV), a politização da vacina
contra a covid-19 não é novidade e faz parte do jogo político brasileiro. “Quando tivemos a Revolta da Vacina, em
1904, houve os que aproveitaram o momento para crescer
politicamente. Essa apropriação ocorre quando os políticos que estão nos cargos públicos não conseguem resolver
o problema, e outros personagens se destacam”, explicou.
Já Cassio Faeddo, advogado e especialista em relações
internacionais, destacou que a condução do plano de imunização no Brasil terá impacto nas eleições de 2022. “O
próprio Doria, o prefeito Alexandre Kalil (de Belo Horizonte) conseguiram o capital de solucionadores de problemas. Essa imagem de alguém que foi atrás de uma solução
já está colada neles. E Bolsonaro ficou com a imagem da
inércia e do negacionismo”, frisou.
Questionado se isso poderá impactar no plano de reeleição de Bolsonaro, mesmo estando a quase dois anos do
pleito, ele acredita que isso dependerá das outras forças
políticas. “Trump (Donald Trump) vinha muito bem nos
Estados Unidos, mas a condução que ele deu para a pandemia lhe custou a reeleição. Aqui, Bolsonaro depende da
economia para se reerguer, e isso precisa da vacinação.
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NOVA GESTÃO

CâmaravotaReforma
AdministrativadeBraide

Diretor com rumo?

Vereadores fazem hoje, sessão extraordinária para aprovar ou não mudanças na
estrutura administrativa proposta pelo prefeito eleito de São Luís, Eduardo Braide.
Outra mudança é a reorganização
da secretaria de projetos especiais.
Agora, ela será de inovação, sustentaCâmara Municipal de São bilidade e projetos especiais. “Todos
Luís realiza hoje (11), às 9h, os grandes projetos de São Luís terão
Sessão Extraordinária, no olhar voltado para a sustentabilidade
Plenário Simão Estácio da Sil- e olhar criativo”.
veira, em formato híbrido, através do
Sistema de Deliberação Remota em
na sala de votação virtual e de forma
presencial o Projeto de Lei que dispõe Outro órgão que será
sobre a criação, transformação e extinção de órgãos do Poder Executivo criado será a
Municipal, que foi anunciada pelo
prefeito de São Luís, Eduardo Braide subprefeitura da Zona
(Podemos) que anunciou em entrevista coletiva na semana passada as Rural, esta uma
mudanças na estrutura administrativa que tem como objetivo fortalecer a promessa de campanha,
sua administração. Entre os órgãos a
serem extinguidos está a Secretaria de aﬁrmando que este é
Articulação Parlamentar, além da criação da Secretaria de Apoio aos Porta- “um sonho aguardado
dores de Deﬁciências. Coincidentemente, o anúncio foi feito no Dia por muitos”.
Mundial do Braile, aﬁrmando que está cumprindo uma de suas promessas
de campanha e proposta que está pre“Independente da gestão, a subpresente no seu plano de governo.
feitura da zona rural será criada por
De acordo com o prefeito Eduardo lei. Esse é um compromisso e um resBraide, a nova secretaria será impor- peito que devemos a toda população
tante pois contribuirá com as demais, da zona rural” destacou Braide.
como por exemplo, a de saúde, de
Durante a reta ﬁnal de sua campaeducação e de mobilidade urbana. nha, o atual prefeito percorreu os
“Pra gente deixar bem claro que São bairros da zona rural, entre eles, Vila
Luís precisa ter um olhar voltado pra Maranhão, Arraial, Estiva, Vila Espepessoa com deﬁciência, pra gente dei- rança e Vila Industrial, na região do
xar bem claro aquilo que eu sempre Maracanã, e também ao Quebra-Pote
disse: que nós iríamos transformar onde futuramente será construído o
São Luís em uma cidade inteligente, porto de atracação do Quebra-Pote,
sustentável e humana”, explicou Brai- uma das mais antigas reivindicações
de.
da comunidade, além de outras locaSAMARTONY MARTINS

A

lidades e povoados da região, incluindo Cinturão Verde, “Vamos trazer uma
extensão da prefeitura para a Zona
Rural. Com isso os serviços públicos
municipais em todas as comunidades
da região serão executados com mais
rapidez e eﬁciência”, disse Braide durante a campanha. Na mensagem encaminhada por Braide à Câmara criando os novos órgãos, o prefeito deixou bem claro que não criará nenhum
cargo. E que a subprefeitura da zona
rural será criada por lei e não por decreto como foi criada a outra subprefeitura do Centro Histórico na gestão
municipal passada. Braide acrescentou que a restruturação da subprefeitura do Centro Histórico de São Luís é
uma adoção de uma política especíﬁca para cuidar do centro histórico, patrimônio da humanidade. Com uma
área de 220 hectares de extensão e
cerca de 3000 imóveis tombados pelo
patrimônio histórico estadual e 1400
pelo Instituto de Patrimônio Histórico
e Artístico do Maranhão (IPHAN), e
sendo considerado Patrimônio Mundial em 1997, por seu conjunto arquitetônico colonial português adaptado
ao clima do local, o Centro Histórico é
um dos principais pontos turísticos
do estado. Por esse motivo são grandes os desaﬁos de administrar tanta
informação e reorganizar essa região
da cidade. “Esse reforço que nós vamos dar à Fundação Municipal do Patrimônio Histórico é para acabar de
uma vez por todas com essa possibilidade de São Luís vir a perder o título
de Patrimônio Mundial e dar uma
atenção muito especial voltada por
esse lado”, aﬁrmou.

“Alvará Zero” é lançado pela Prefeitura de São Luís

Pelos anos de 1937 aconteceu a primeira mudança no
traçado do Centro Histórico de São Luís alargando a Rua
do Egito e abrindo a Avenida Magalhães de Almeida, criando novas feições com aspectos mais modernos. Maranhão vivia no chicote curto do Estado Novo, na era
Vargas, tendo como interventor o famigerado Paulo Ramos, o que permitiu ao intendente, tipo um prefeito,
Otacílio Ribeiro, com a experiência de engenheiro urbanista fazer as intervenções sem consultar a população
da pacata cidade.
Somente em 1958, o visionário engenheiro sergipano,
então diretor do DER-MA, Rui Ribeiro de Mesquita, traçou o melhor plano de expansão para o município, favorecendo, décadas mais tarde, a construção da Ponte José
Sarney e a Barragem do Bacanga, projetando a ampliação a partir do São Francisco, passando pelo Renascença, pela Ponta d’Areia, chegando a Avenida Litorânea.
Estava criada a nova planta da capital. Novamente sem
a consulta pública.
Chegando a década de setenta, o brilhante, mas biônico, prefeito Haroldo Tavares, convidou o urbanista Wit
Olaf Prochinik para criar mais um projeto de modernização surgindo o Anel Viário que interligou e organizou
a estrutura urbana, mesmo que depois tenha virado um
amontoado de invasões sem nenhum planejamento
aceitável. Hoje chamamos de bairros. Curiosamente
não perguntaram a opinião dos habitantes. Vivíamos a
ditadura militar.
Parece que nunca mais surgiu um gestor do executivo
municipal para coordenar a elaboração de um projeto
de Plano Diretor capaz de ajustar a planta da Zona Urbana a Zona Rural, respeitando as características e potencialidades de cada região. Principalmente conduzindo a
escuta nas comunidades.
Na última tentativa de proposta acabavam com as
dunas e quase extinguiam a tradicional área rural. Evidente que tudo foi criado nos escritórios dos sedentos
empresários da construção civil em comum acordo com
vereadores loucos pelo dinheiro fácil. Nem perguntaram nada a ninguém. Melhor, ﬁzeram de conta.
Fato que o Ministério Público Estadual acabou com a
gritante armação. Mandando engavetar, antes que tivessem de algemar os ousados usurpadores. Fato que o
prefeito Eduardo Braide (Podemos) pediu a proposta de
volta do legislativo municipal. Fato que trouxe para seu
colo talvez o maior desaﬁo do seu mandato. Fato que
precisa dos melhores proﬁssionais para riscar o desenvolvimento para a maioria, jamais cedendo às pressões
dos poderosos.
Pode estar com a história da sua vida política sendo
escrita com a assinatura da competência. Mas pode ﬁcar igual aos outros executivos. Estamos aguardando!

PREFEITO EDUARDO BRAIDE LANÇA PROGRAMA “ALVARÁ ZERO”.
O prefeito de São Luís, Eduardo
Braide, lançou o programa “Alvará Zero”, que amplia o alcance da isenção
do alvará de funcionamento às microempresas estabelecidas no município. O objetivo do programa é aumentar a abertura de mercado e geração
de novas oportunidades.

de funcionamento, por
meio do Programa
‘Alvará Zero’. Uma
medida econômica
importante neste

“As medidas propostas

momento”, aﬁrmou o

pela nossa gestão vão

prefeito.

permitir um aumento
signiﬁcativo de
empresas beneﬁciadas
com a isenção do alvará

O Programa “Alvará Zero” vai beneﬁciar mais de 17 mil microempresas,
cujo faturamento não tenha ultrapassado o valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) no ano de
2020. E, pela primeira vez, haverá a

isenção da Taxa de Expediente para
essas microempresas na emissão do
alvará de funcionamento.
Para o prefeito Eduardo Braide, a
medida vai reduzir os impactos na
economia local causados pela pandemia da covid.
“Tomamos essa decisão para diminuir o custo da atividade empresarial
dos pequenos negócios e, consequentemente, ajudar a manter empregos,
reduzindo os impactos causados pela
pandemia da covid”, concluiu o prefeito.
O Projeto de Lei que cria o Programa “Alvará Zero”, com os benefícios
de isenção da Taxa de Licença e de Veriﬁcação Fiscal para localização e funcionamento e Taxa de Expediente às
Microempresas já foi encaminhado à
Câmara Municipal e deve ser votado
na próxima segunda-feira (11).

Presentes – Opinião coletiva demonstra que o gestor
da educação, Felipe Camarão (DEM), sempre esteve
com o ponteiro adiantado nas ações do governo estadual. Juntamente com o secretário de Saúde, Carlos Lula
(PCdoB), da Infraestrutura, Clayton Noleto (PCdoB), da
Articulação Política, Rubens Jr. (PCdoB) e de Cidades,
Márcio Jerry (PCdoB), estão na leitura diária das redes
sociais como assessores de Flávio Dino (PCdoB) que
mais interagem com a população. Outros também. Alguns não.
Quando? – Valentão Trump estudando pedir para o
ainda presidente Trump perdão presidencial pela invasão do congresso americano. Quando será que o bruto
Bolsonaro vai tentar saciar seus desejos de mandar invadir o legislativo e o judiciário brasileiro? Tem desculpa?
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Futebol não é
mundo à parte
MARCOS PAULO LIMA
marcospaulo.df@dabr.com.br

A reta ﬁnal da temporada do futebol
brasileiro coloca na vitrine um
combo assustador de desserviços à
sociedade.
Do ﬁm de 2020 ao início de 2021, o esporte mais popular no país colocou na vitrine algumas das nossas piores mazelas: racismo, xenofobia, machismo, assédio
moral e até irresponsabilidade ao volante.

Resistência democrática
Tempos sombrios os atuais. Se não bastasse a pandemia do novo coronavírus, que
ceifou a vida de mais de 1,85 milhão de pessoas em todo o planeta, o maior baluarte da
democracia mundial, os Estados Unidos, sofreu ameaça nunca antes vista na era moderna.
Mas as instituições republicanas mostraram sua força ao repudiar e impedir que
prosperasse a tentativa de golpe na nação
democrática mais longeva do Ocidente. As
cenas da invasão do Capitólio, o Congresso
norte-americano, chocaram o mundo e provocaram reações imediatas.
As instituições democráticas não deixaram progredir a insurreição patrocinada por
apoiadores de extrema direita — grupos que
mais se assemelham a hordas fascistas — do
ainda presidente Donald Trump, que teima
em não aceitar o resultado das eleições, de
novembro, que elegeram o democrata Joe
Biden para a Presidência dos EUA. Ele insuﬂou, de forma irresponsável e inaceitável,
seus seguidores a invadir a sede do Legislativo, ocupado pela última vez há mais de dois
séculos por tropas inglesas, durante a Guerra Anglo-Americana de 1812.
No entanto, prevaleceu a força da democracia americana, que ﬁcou patente no repúdio unânime, ao desatino do republicano
Donald Trump — em menos de duas sema-

nas, deixará a Casa Branca —, na tentativa de
tentar impedir a proclamação da vitória de
Biden. O ataque sem precedentes na história
à democracia americana teve saldo de quatro mortos e foi rechaçado, imediatamente,
inclusive pelos mais proeminentes membros do Partido Republicano, que não concordaram com o descalabro incentivado pelo ainda presidente dos EUA.
Mesmo quando se viu forçado a pedir a
seus correligionários que deixassem as dependências do Capitólio e voltassem para
casa, o antigo apresentador do reality show
O Aprendiz insistiu em contestar a escolha
dos eleitores americanos para que Biden comande o país nos próximos quatro anos.
Mas é incontestável a vitória do veterano democrata nas urnas, de acordo com a legislação que rege as eleições nos Estados Unidos.
Todos os votos dos 50 estados foram validados pela Justiça, nas 60 tentativas de impugnação apadrinhadas por Trump. Diante
disso, jogou sua última cartada com senadores ﬁeis e o vice-presidente Mike Pence, que
presidia, no Capitólio, a sessão de ratiﬁcação
da eleição de Biden. O ainda presidente
apostava que seu vice declarasse nulos os
votos em estados onde fora derrotado. Acreditava que os votos seriam cancelados por
Pence depois de serem contestados pelos senadores republicanos, o que não ocorreu.

Ademais, Trump sofreu outra derrota no
mesmo dia, com a vitória do primeiro negro
para o Senado dos Estados Unidos, o pastor
Raphael Warnock, da mesma igreja do reverendo Martin Luther King, ícone na luta pelos direitos civis e contra o racismo, assassinado a tiros em 1968 a mando de supremacistas brancos. Com a eleição de outro democrata na Georgia, o jornalista Jon Ossoff,
o partido de Biden terá maioria nas duas casas legislativas, o que facilitará seu governo
de renovação.
A gravidade da atitude do despreparado
Trump não deve ser relevada de maneira alguma, pois ele promoveu uma inacreditável
ruptura do Estado democrático de direito.
Comparou-se aos ditadores das chamadas
“repúblicas de bananas”, promotores de golpes institucionais muito comuns na segunda metade do século passado na América
Latina.
Anteontem, a mais antiga democracia da
era moderna viveu momentos difíceis de serem esquecidos. Por piores que tenham sido,
o mais importante, porém, é que a democracia resistiu. Que todo o ocorrido sirva de
alerta para outros países, cujos governantes
investem, sistematicamente, contra as instituições republicanas, colocando em risco a
estabilidade democrática.

Tópicos de geopolítica para ficar de olho em 2021
MÁRCIO COIMBRA
Coordenador da pós-graduação em Relações Institucionais e Governamentais
da Faculdade Presbiteriana Mackenzie
Brasília, Cientista Político, mestre em
Ação Política pela Universidad Rey Juan
Carlos (2007). Ex-diretor da Apex-Brasil.
Diretor executivo do Interlegis no Senado Federal.
Em 2020, a pandemia mexeu com as estruturas do mundo como conhecemos. As
mudanças foram profundas e de toda ordem, pautando de forma importante a geopolítica mundial, aﬁnal, um vírus letal causou impactos profundos nos mais diferentes
pontos do planeta. Adiante, a pandemia
continuará sendo um ator crucial nos jogos
de poder, que, aliada a outros fatores, devem
deﬁnir os rumos do mundo em 2021.
A vacina é o ponto de partida do ano que
se inicia. Um esforço que começou pelo Reino Unido, atravessou o Atlântico para os Estados Unidos e se espalha pelo mundo. O
impacto do caminho da vacinação afetará o
grau de reabertura das economias, sendo
crucial para que muitos países consigam retomar o emprego, produção e estabilidade
abalados durante a pandemia.
Certamente, países periféricos enfrentarão problemas maiores, com pouco acesso a
recursos ou a logística necessária para uma
ampla vacinação. O Brasil, diante de seu vasto território, certamente enfrentará enorme
desaﬁo em fazer com que a vacina chegue a
todos os municípios em pouco tempo. Aliás,
tempo é elemento essencial a partir deste
momento, uma vez que a retomada da economia depende da rapidez e de segurança
do processo de imunização.
A pandemia será o tema central do governo que chega na Casa Branca. Joe Biden precisará lidar, nos dois primeiros anos de mandato, com duas questões centrais: imunização e retomada. Com o maior número de vítimas da covid-19, o trabalho dos americanos será focado na imunização e na recuperação dos empregos e da atividade econômi-

ca, um processo que deve durar, no mínimo,
estes dois anos, quando o país encara um
novo processo eleitoral com a renovação da
Câmara e de um terço do Senado.
O peso geopolítico dos americanos será
um ponto importante a ser observado, uma
vez que a beligerância de Trump será substituída pelo tom diplomático de Biden. O novo presidente é velho conhecido do establishment de Washington, com amplo trânsito entre os dois partidos e uma vasta experiência em relações exteriores, seja no Senado, como na Vice-Presidência. Veremos uma
mudança profunda de narrativa e exercício
do poder, abrindo-se espaço para multilateralismo, diálogo e soft power.
Neste novo desenho, a Rússia assume o
papel de maior antagonista de Washington,
com Pequim sendo monitorada, contudo,
sem o enfrentamento exposto e direto exercido por Trump. A inﬂuência destes dois atores na América Latina, território de natural
inﬂuência americana, é um dos pontos que a
Casa Branca deve manter em seu radar.
A inﬂuência de chineses e russos no continente americano é vista com muita desconﬁança por Washington e, certamente, Biden vai trabalhar para evitar a expansão deste movimento. Ainda em 2020, a Rússia teve
que lidar com a crise entre Armênia e Azerbaijão, um novo governo anti-Kremlin eleito
na Moldávia e uma severa crise política no
Quirguistão, na fronteira chinesa. Putin buscará estabilizar os satélites ou terá que lidar
com uma onda de governos hostis em países
que Moscou considera ter inﬂuência direta.
Enquanto isso, a China, que acredita possuir uma província rebelde em Taiwan, decidiu usar todo seu poder para cercear Hong
Kong. Pequim tem outras frentes de batalha.
A principal é uma ofensiva de reconstrução
de sua imagem, dilacerada após a disseminação da covid-19. O controle inicial da doença foi falho. Uma administração caótica
do problema ampliou o alcance do surto,
transformando a doença em pandemia com

reﬂexos mundiais. Uma intervenção inicial e
combinada teria sido crucial para evitar a
propagação viral. Um fato que marcará para
sempre a imagem de Wuhan.
A reconstrução da imagem chinesa, entretanto, precisa ir muito além disso. A perseguição aos uigures ganhou espaço na mídia e precisa cessar. Se Pequim deseja reconstruir sua imagem depois da covid-19,
deveria respeitar os Direitos Humanos da
minoria uigur, cessar a pressão sobre Taiwan
e as ameaças diplomáticas aos países que
não desejam adotar seu padrão de 5G da Huawei. Hoje já são mais de 50 nações.
Neste espectro surge o Brasil, que deve
deﬁnir o caminho que seguirá no tocante ao
5G, com grandes chances de afastar-se da
solução chinesa, mesmo sofrendo risco de
retaliação, como aconteceu com a Austrália
recentemente. Este, entretanto, é apenas um
dos desaﬁos que o Brasil deve enfrentar.
Com uma região que se movimentou para
esquerda no espectro político com vitórias
na Bolívia e Argentina, o Brasil adquire importância seminal na região liderando um
caminho à direita que pode seguir pressionando a ditadura de Maduro na Venezuela.
A pandemia é certamente o maior desaﬁo
do mundo no ano que começa, contudo,
questões relevantes seguem no radar, como
as violações aos direitos humanos em lugares como Coreia do Norte, China, Rússia e,
também, Venezuela. O Brexit segue sendo
um desaﬁo na Europa, ao mesmo tempo que
o Brasil espera ver encaminhado o acordo
entre Mercosul e União Europeia. A liberdade de expressão sofre ataques em Hong
Kong, Turquia e China e a soberania de
Taiwan é colocada em xeque por Pequim.
O xadrez político internacional recebe
novos atores na medida que se reposiciona
esperando os movimentos deste intrincado
jogo. Desta soma de fatores deve surgir um
novo equilíbrio de forças, com esgotamento
de soluções populistas e renascimento de
um mundo multipolar. 2021 promete. Até
porque, convenhamos, 2020 realmente ﬁcou devendo.

Em dezembro, o volante Gerson acusou o colombiano Índio Ramírez de injúria racial na virada do Flamengo por 4 x 3 contra o Bahia. O jogador do time tricolor teria dito ao rubro-negro: “Cala a boca, negro”, em um
lance do jogo. Na mesma partida, uma leitura labial ﬂagrou suposta xenofobia do atacante Bruno Henrique ao
dirigir-se a Ramírez como “gringo de m…”.
Depois de classiﬁcar o Grêmio para a ﬁnal da Copa do
Brasil, Renato Gaúcho usou metáfora considerada machista ao tripudiar da posse de bola do São Paulo. O técnico fez uma analogia com paquera para explicar o sucesso do time gaúcho diante da posse de bola de 70% do
rival.
“Teve um cara que pegou uma mulher bonita e a levou para jantar à luz de velas, conversou bastante. Saiu
do restaurante, foi à boate e ﬁcou até 5h da manhã com
ela. Gastou uma saliva monstruosa. Ai, na boate, chegou
um amigo meu. Conversou com ela 1 minuto e levou para o motel. Meu amigo ganhou o jogo”, concluiu Renato
Gaúcho.
Na última quarta-feira, outro treinador, Fernando Diniz, surtou à beira do campo. Descontente com o meia
Tchê Tchê, o chefe dirigiu-se ao atleta com as seguintes
palavras durante a goleada do Bragantino por 4 x 2 sobre
o líder do Brasileirão. “Seu ingrato do c…, seu perninha
do c…, seu mascaradinho. Vai se f…”.
Na entrevista coletiva, Diniz tentou explicar a cobrança. “Foi coisa do jogo. Tenho um jeito de cobrar, ele entende”. O mau exemplo é interpretado como assédio
moral — um dos males combatidos no mercado corporativo.
A morte do casal de professores em decorrência do
atropelamento causado por Marcinho, ex-lateral-direito do Botafogo, no Rio, é mais uma triste constatação de
que o futebol se considera um mundo à parte, uma bolha fora da lei. Indiciado por duplo homicídio culposo —
quando não há a intenção de matar — o jogador de 24
anos, com passagem pela Seleção, admitiu que conduzia o Mini Cooper e fugiu sem prestar socorro.
Há quem defenda que o futebol tem um código próprio de conduta no qual discursos racistas como “cala a
bola, negro”; xenófobos, como “seu gringo de m…”; ou
machistas do tipo “conversou com ela 1 minuto e levou
para motel” são normais, ou seja, fazem parte de um
mundo da bola. Discordo.
É por causa de conivências como essas que temos,
por exemplo, Robinho, um dos maiores talentos do país
no início do século, processado, na Itália, por estupro
coletivo.
E nem falei sobre Neymar, hein, o gênio indomável…
É preciso estabelecer limites, corrigir rumos. Queremos
craques em série, mas não damos bola para a educação,
a formação cidadã. O futebol não está acima do bem do
mal. Pelo menos não deveria.

oimparcial.com.br

CORONAVÍRUS

George Raposo
E-mail: gdinamite@gmail.com

5

São Luís, segunda-feira, 11 de janeiro de 2021

Proteção

Como saber a
eficiência da máscara

C

om tantas opções de máscaras como equipamentos de proteção individual contra a COVID-19, você tem certeza que a sua máscara é
realmente eﬁciente?
De acordo com o pesquisador da Universidade de
Vermont e membro do Observatório COVID-19BR Vitor
Mori, existe uma série de critérios a serem observados
para, de fato, validar a segurança e eﬁcácia. Entre os
principais estão a vedação e ﬁltragem.
Isso porque as máscaras de proteção precisam estar
sempre bem ajustadas ao rosto para evitar os chamados
“escapes” de gotículas e/ou aerossóis responsáveis pela
proliferação do vírus.
Além disso, a capacidade de cada equipamento de ﬁltrar as partículas emitidas na fala, tosse e espirro precisa
ser segura. Assim sendo, Vitor Mori elenca os três tipos
mais eﬁcientes: a PFF2, ou como é mais conhecida N95,
as máscaras cirúrgicas e as feitas de pano.
“A N95, ou PFF2 como é chamada no Brasil, tem como
padrão ﬁltrar 94% das partículas de até 0,3 microns, que
são partículas mais difíceis de serem ﬁltradas. Para ilustrar, as partículas muito grandes são interceptadas pelas
ﬁbras do tecido da máscara e as muito pequenas, como
são leves e seguem um movimento difuso, também são
facilmente capturadas. Mas nessa faixa de 0,3 já é um
pouco mais difícil, e é nesse tamanho que a gente deﬁne
a eﬁciência da máscara”, elucida o pesquisador, que declara, ainda, ser esse modelo – o PFF2 –, “de longe”, mais
eﬁciente.

ajustada”, justiﬁca.
Com boa vedação e ﬁltragem, tudo certo. Mas como
saber se a máscara será eﬁciente e se ela está bem ajustada ao rosto? Segundo Vitor Mori, para veriﬁcar o ajuste, basta observar se tem vazamento de ar pelos lados ou
por cima quando se usa a máscara.
Quanto menos vazamento, melhor. Quanto à eﬁcácia, principalmente das máscaras de pano, o pesquisador ensina: “um primeiro teste é ver a máscara contra a
luz. Se você ver muito a luz passando pelas malhas, é sinal de que é melhor pegar uma máscara um pouco mais
grossa”.
“Um segundo teste é: usando a máscara, tente soprar
uma vela, fósforo ou isqueiro. Se for muito fácil apagar o
fogo é melhor pegar uma máscara mais grossa. E, assim,
a máscara deve ter ao menos duas camadas e idealmente três ou mais”, completa.

nais”, orienta.

Cuidados e dicas
Para manter a eﬁciência das máscaras de proteção e
potencializar a sua segurança, Vitor Mori pontua a importância de que, no caso das máscaras PFF2, elas, em
caso de reutilização, não sejam lavadas com água e sabão e nem desinfectadas com álcool. Isso porque, conforme elucidado pelo pesquisador, a mantra de ﬁltragem tende a perder eﬁcácia nessas situações.
“Depois do uso, deixe a máscara descansando por
três dias em local arejado, colocando talvez em um saco
de papel e sempre veriﬁcando se a máscara está íntegra
e se a vedação está adequada, porque a medida em que
vamos usando, o elástico da máscara vai se desgastando
– pode se trocar o elástico para aumentar a utilidade. A
máscara, se ela estiver visualmente íntegra, não tiver nenhum rasgo ou nenhum desgaste evidente, dá para continuar usando”, argumenta.
Vai sair? Use a máscara indicada para cada situação
Vitor Mori pontua, ainda, que, para otimizar o uso das
Vitor Mori explica, ainda, que, ao sair de casa, seja para locais mais arriscados ou não, o uso de máscaras pre- máscaras de pano e aumentar a vedação do equipamencisa levar em conta critérios mais especíﬁcos, haja vista to, algumas dicas podem bem úteis. “Máscaras que
a importância de se avaliar a situação de maneira con- prendem com elástico na nuca costumam ser mais ajustadas, porque consegue-se aplicar uma tensão maior
junta e ampla.
“Não é só olhar a máscara e pronto. É muito impor- sem machucar a orelha. Um outro aspecto importante é
tante que se evite espaços fechados, mal ventilados e a peça de metal na região do nariz para moldar a máscaaglomerados, lembrando sempre que a transmissão é ra e deixá-la bem ﬁxa, evitando o vazamento nessa reprincipalmente pelo ar. Por isso, locais fechados, como gião”, informa.
Quanto a higienização das máscaras de pano, vale fribares e restaurantes, mal ventilados e todo mundo falando alto sem máscara são locais de risco maior”, expli- sar a importância de desinfecção do equipamento após
o uso. Além disso, é importante destacar que, para manca.
Nesse cenário, o pesquisador destaca que, dependen- ter a eﬁciência, as máscaras de pano devem ser trocadas
Quanto aos outros dois tipos – as
do do local a ser frequentado, determinadas máscaras a cada duas horas ou quando a transpiração a deixar
molhada o suﬁciente para interferir na segurança.
podem ser mais indicadas.
máscaras cirúrgicas e as de pano,
O pesquisador faz, ainda, um alerta a respeito do uso
“Nas atividades ao ar livre, espaços bem ventilados e
não aglomerados, uma máscara de pano ou cirúrgica de máscaras de acrílico que cobrem boca e nariz, mas
mais comuns –, Vitor Mori explica
bem ajustada e bem ﬁxa no rosto já é o suﬁciente. Mas, deixam espaços abertos para “escapes”. “Não adianta,
lembrando sempre da importância de certiﬁcar a veda- vai haver saída de gotículas ou aerossóis possivelmente
que a eﬁciência mais tem a ver com ção. Agora, para locais de grande risco, como ambientes infectados pelos lados. Máscaras de tricô também não
hospitalares, é fundamental que se tenha a máscara funcionam, porque elas não têm vedação e nem boa
a forma como o equipamento está
PFF2 bem ajustada junto com outros equipamentos de qualidade de ﬁltragem”, aﬁrma Vitor Mori, que não vê,
também, necessidade em gastar mais em máscaras antiproteção individual.”
ajustado ao rosto do que com a sua
Em locais fechados e aglomerados, como veículos pú- virais. “Tem que lembrar que, na verdade, a máscara anblicos lotados, é mais complicado, porque nos transpor- tiviral não oferece muito mais proteção que uma máscacapacidade de ﬁltragem.
tes públicos não tem ﬁltração de ar adequada e as pesso- ra normal de pano bem ajustada. A contaminação acontece principalmente pela inalação de gotículas e aerosas ﬁcam falando.
“Talvez, a pessoa que tenha alguma comorbidade ou sóis que estão suspensos no ar. Então, uma máscara de
Segundo o especialista, nada adianta um ﬁltro eﬁci- mora com pessoa que é do grupo de risco e tem que se pano, bem ajustada, sem vazamento, vai ser bem mais
ente se há buracos nos lados e na parte de cima da más- expor, pegar transporte público ou estar em locais de eﬁciente do que uma máscara antiviral totalmente folcara para que o ar saia, visto que se sabe que junto são risco, vale usar a PFF2. Mas é necessário usar com muita gada. Particularmente, vejo muitas pessoas optando peexpelidas gotículas. “Você, por exemplo, ao estar usando parcimônia e muito cuidado, e lembrar que ela pode ser la máscara antiviral, que é mais cara, mas não vejo neuma máscara cirúrgica muito folgada, estará menos se- reutilizada por pessoas que estão fora do ambiente hos- cessidade nisso, porque uma máscara de pano bem
guro do que com uma máscara de pano que está bem pitalar para que ela não esteja em falta para os proﬁssio- ajustada já cumpre bem esse papel”, diz.
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TRAGÉDIA

Dez bebês morrem em incêndio
em maternidade na Índia
Os bebês falecidos tinham entre alguns dias e três meses de vida,
de acordo com informações da imprensa local

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES-EMSERH
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 203/2020 - CSL/EMSERH
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 99.960/2020 – EMSERH
OBJETO: Contratação de empresa especializada no Fornecimento de Medicamentos Formas
Farmacêuticas Diversas para atender às necessidades das Unidades Hospitalares administradas pela
Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares.
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço Por Lote.
DATA DA REABERTURA: Adiamento até ulterior deliberação devido a não manifestação em tempo hábil
ao Pedido de Esclarecimento.
Local de Realização: Sistema Licitações-e (www.licitacoes-e.com.br).
Edital e demais informações estão disponíveis em www.emserh.ma.gov.br e www.licitacoes-e.com.br.
Informações adicionais serão prestadas na CSL/EMSERH localizada na Av. Borborema, Qd-16, n° 25,
Bairro do Calhau, São Luís-MA, no horário de 8h às 12h e das 14h às 18h, de segunda a sexta, pelos
e-mails csl@emserh.ma.gov.br e/ou roberta.oliveira@emserh.ma.gov.br ou pelo telefone (98)
3235-7333.
São Luís (MA), 6 de janeiro de 2020
Osmália Roberta de Oliveira Borges
Agente de Licitação da CSL/EMSERH

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES-EMSERH
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO
AVISO DE ADIAMENTO
LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 209/2020 - CSL/EMSERH
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 126.442/2020 - EMSERH
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A LOCAÇÃO DE COMPUTADORES
COMPLETOS PARA USO, COM MONITOR, MOUSE, TECLADO E ESTABILIZADOR, VISANDO
ATENDER ÀS NECESSIDADES DA POLICLÍNICA DO COHATRAC.
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço por Item.
DATA DA ABERTURA: Anteriormente marcada para às 9h (horário de Brasília), do dia 07/01/2021, FICA
ADIADA ATÉ ULTERIOR DELIBERAÇÃO.
Local de Realização: Sistema Licitações-e www.licitacoes-e.com.br.
Edital e demais informações disponíveis em www.emserh.ma.gov.br e www.licitacoes-e.com.br.
Informações adicionais serão prestadas na CSL/EMSERH localizada na Av. Borborema, Qd-16, n° 25,
Bairro do Calhau, São Luís-MA, no horário de 8h às 12h e das 14h às 18h, de segunda a sexta, pelo e-mail
stterlicitacao@gmail.com ou pelo telefone (98) 3235-7333.
São Luís (MA), 05 de janeiro de 2021
Stterffanny Andrômeda Miranda Veras
Agente de Licitação

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 06/2021-CSL/SEGOV-MA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 075827/2020

A

equipe conseguiu resgatar
sete recém-nascidos que estavam no hospital distrital
de Bhandara (centro), mas
não foi capaz de salvar outros dez
bebês, declarou à AFP o médico Pramod Khandate. Os bebês falecidos
tinham entre alguns dias e três meses
de vida, de acordo com informações
da imprensa local.
“A causa do incêndio é desconhecida, mas nossa equipe extinguiu o

fogo o mais rápido possível. Os bebês foram asfixiados pela fumaça”,
acrescentou o médico.
As enfermeiras acionaram o alarme
ao perceberem que havia um incêndio na unidade neonatal do hospital. Os bombeiros conseguiram evitar
que o fogo se propagasse para outras
partes do edifício.
“Uma tragédia de partir o coração
em Bhandara, Maharashtra, onde perdemos preciosas vidas jovens”, de-

clarou o primeiro-ministro indiano,
Narendra Modi, no Twitter.
O líder da oposição, Rahul Gandhi, considerou essas mortes como
“extremamente trágicas”.
As autoridades ordenaram uma
investigação imediata, após este
novo drama em um estabelecimento hospitalar. Em 2011, um incêndio matou mais de 90 pessoas em
um hospital em Calcutá (Bengala
Ocidental, leste).

INDONÉSIA

62 pessoas estavam em Boeing
que desapareceu após decolagem

O PREGOEIRO DA SEGOV/MA torna público que será realizada às 10h (horário local), do dia 21 de
janeiro de 2021, no auditório do Edifício João Goulart, Centro, São Luís – MA, CEP: 65065-545, licitação
na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, para contratação de
empresa especializada na prestação de serviço de internet e de transmissão e recepção de dados
digitais entre unidades do Governo do Estado do Maranhão, na forma Lei Federal nº 10.520/2002, da
Lei Complementar nº 123/2006, da Lei Estadual nº 10.403/2015, do Decreto Federal nº 3.555/2000, da
Instrução Normativa nº 05/2017-SEGES/MPDG, aplicando subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/1993
e demais normas pertinentes à espécie. O Edital e seus Anexos estão à disposição para consulta nos dias
de expediente das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, na Comissão Setorial de Licitação da Secretaria
de Estado de Governo, estabelecida no Edifício João Goulart, 9º andar, Centro, São Luís – MA, CEP:
65065-545, onde poderá ser retirado gratuitamente através da apresentação de um pen drive ou através
do site http:// www.segov.ma.gov.br.
São Luís-MA, 7 de janeiro de 2021
Daniel Maia de Mendonça
Pregoeiro da SEGOV/MA

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E
DESENVOLVIMENTO URBANO – SECID
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO
CONCURSO Nº 002/2021 – SAAM/SECID
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 175360/2020/SECID
A PRESIDENTA DA COMISSÃO ESPECIAL DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E
DESENVOLVIMENTO URBANO – SECID, realizará às 14h, do dia 26 de fevereiro de 2021, no auditório
da SECID, situado na Avenida Getúlio Vargas, nº1.908, Monte Castelo (próximo à FABRIL), nesta Capital,
licitação na modalidade CONCURSO, do tipo Melhor Projeto, de interesse desta SECID, objetivando a
concessão de adoção de bem imóvel popularmente conhecido como “antigo Motobar”, localizado
na Praça João Lisboa, nº 153, Centro Histórico, São Luís/MA, para o particular vencedor do
certame, com finalidade de recuperação e/ou uso do casarão, a título não oneroso, conforme
especificações e condições estabelecidas no Termo de Referência. O referido certame será
conduzido na forma do Decreto 34.959, de 26 de junho de 2019, Lei Estadual nº 10.794 de 28 de fevereiro
2018, Decreto Estadual 35.380 de 11 de novembro de 2019, Portaria Estadual n° 164, de 19 de agosto de
2020, aplicando subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/1993 e demais normas regulamentares
pertinentes à espécie.
São Luís, 08 de janeiro de 2021
ARLENE VIEIRA
Secretária Adjunta de Assuntos Metropolitanos
Presidente da Comissão de Análise do Programa Adote um Casarão (CAPAC)

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES
CNPJ: 06.172.720/0001-10
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021
O Município de Santo Antônio dos Lopes (MA), torna público aos interessados que, com base na Lei Federal
nº. 10.520/2002, Decreto Municipal nº. 047/2018, Decreto Municipal nº. 042/2018, Decreto Municipal nº
054/2018, Lei Complementar n°. 123/2006 e alterações, Lei Federal n°. 8.666/93 e suas alterações posteriores,
e demais legislações aplicáveis à espécie, fará realizar às 08h30 do dia 22/01/2021, licitação na modalidade
pregão, na forma presencial, para Registro de Preços visando futura e eventual contratação de pessoa(s)
jurídica(s) para fornecimento de combustíveis, pelo prazo de 12 (doze) meses, para atender às necessidades
do município de Santo Antônio dos Lopes-MA, consoante especiﬁcações constantes do anexo I do edital do
certame. A licitação será realizada na sede da Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal, situada à Praça
Abraão Ferreira, s/n – Centro, CEP: 65.730-000, Santo Antônio dos Lopes (MA). O edital e seus anexos estão à
disposição dos interessados para download no site oﬁcial do município: https://www.stoantoniodoslopes.ma.gov.br/. Informamos que a entrega do edital em forma de mídia por pendrive, CD ou qualquer outra forma
de armazenamento, bem como impresso em folha A4 estão suspensas, por medida de prevenção e combate
ao COVID-19. Informamos ainda que todas as medidas de segurança exigida e recomendadas pelos órgãos de
saúde nacionais e internacionais estarão sendo observadas, conforme descrito no Edital. Esclarecimentos
adicionais no endereço retro mencionado ou pelo E-mail: dep.pregao@stoantoniodoslopes.ma.gov.br.
Santo Antônio dos Lopes (MA), 08 de janeiro de 2021.
VAN CLAY LIMA MENDES
Pregoeiro Municipal
Port. 118/2019/GP

As autoridades indonésias temem que
um Boeing 737-500 da companhia aérea
local Sriwijaya Air, com 62 pessoas a bordo e com o qual o contato foi perdido após
sua decolagem neste sábado (9) de Jacarta, tenha caído no mar.
“Enviamos nossas equipes, assim como
embarcações, para a área onde há suspeita de queda do avião após perder contato”
com a torre de controle, disse Bambang
Suryo Aji, chefe da Agência Nacional de
Busca e Resgate.
Havia 50 passageiros no avião, incluindo 10 crianças, e 12 tripulantes, de acordo
com o ministério dos Transportes.
O local para onde as equipes de resgate
foram enviadas fica perto de algumas ilhas
turísticas, na costa da capital indonésia.
O contato com o avião, que realizava o
trajeto entre Jacarta e Pontianak (na parte
indonésia da ilha de Bornéu), foi perdido
logo após sua decolagem, neste sábado,
às 14h40 (4h40 de Brasília).
O voo doméstico que sai do aeroporto

internacional Jacarta Soekarno-Hata normalmente leva 90 minutos para chegar a
Pontianak. Mas o avião em questão desapareceu do radar logo após a decolagem
sobre o mar de Java.
De acordo com dados do site FlightRadar24, a aeronave atingiu uma altitude de
quase 11.000 pés (3.350 metros) antes de
cair para 250 pés. Ela então perdeu contato com a torre de controle.
“O voo SJ182 da Sriwijaya Air perdeu
mais de 10.000 pés em menos de quatro
minutos após sua decolagem de Jacarta”,
informa o site especializado em aviação
em sua conta oficial no Twitter.
Pescadores entrevistados pela televisão
Kompas disseram ter encontrado destroços na área das 1.000 ilhas perto da capital, mas não há informações oficiais sobre
sua origem.
A companhia aérea de baixo custo disse
que está investigando o incidente, assim
como os serviços de resgate.

Em outubro de
2018, 189
pessoas
morreram
quando um
Boeing 737
MAX caiu
no mar de
Java, 12 minutos após
a decolagem.
Este acidente e outro envolvendo o mesmo modelo na Etiópia, foram atribuídos a defeitos
técnicos e a fabricante foi condenada esta
semana a pagar multa de 2,5 bilhões de
dólares por ter enganado as autoridades
no processo de aprovação deste modelo.
Os 737 MAXs ficaram sem voar por 20
meses após esses dois acidentes que deixaram 346 mortos, antes de serem novamente autorizados a operar em alguns pa-

íses no final de 2020.
O setor de aviação civil na Indonésia
passou por várias tragédias nos últimos
anos, e muitas companhias aéreas indonésias foram proibidas de operar na Europa e nos Estados Unidos no passado.
Em 2014, um avião da AirAsia conectando a cidade indonésia de Surabaya a Singapura caiu com 162 passageiros a bordo.
Os investigadores concluíram que houve
erro humano e problemas técnicos.

VIDA

oimparcial.com.br

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

7

São Luís, segunda-feira, 11 de janeiro de 2021

A república dos botecos

Os grandes bares
de antigamente
DOUGLAS CUNHA

B

oêmios e notívagos ludovicenses ou visitantes,
que gostam de botecos, sempre encontra algum
em qualquer ponto da ilha. É o lugar certo para
um alegre bate-papo, degustação de boa bebida
e das iguarias da nossa gastronomia especíﬁca. Discutir
é fazer negócio, iniciar ou acabar relacionamentos, paquerar ou afogar as mágoas, o boteco é sempre uma terapia para problemas de qualquer etiologia.
São Luís é a República dos Botecos. Esta assertiva foi
feita pelo jornalista, compositor e escritor João Batista
Lopes Bogéa, certa vez, ao convidar seus companheiros
de Rádio Timbira, para tomar cervejas no boteco Caixa
de Fósforos, pertencente ao seu amigo, a quem chamava de irmão, João Mouchereck, localizado em um espaço pequeno ( o que lhe rendeu a denominação), na parte
inferior do sobrado em que residia com a família, na esquina das ruas dos Afogados com Ribeirão. Ali, era ponto de encontro de velhos amigos.
Para o jornalista Antônio Nelson Faria, um do fundadores da Banda Pastoral do Grogue, em parceria com
Ronald Almeida, Francisco Ramos (Chicão), Helias
Haickel e Fernando Godinho, boteco é ponto de encontro para jogar conversa fora, atualizar conhecimentos
culturais, meditar sobre a vida e curtir a bebida predileta. É lugar para socializar com amigos mais chegados.
Nunca é, e sequer será, ponto para “chato de galocha” se
encostar. “Porque bar vazio é cena forte demais para
boêmio cotidiano”, profetiza Nelson.

O épico Moto Bar

Entre tantos botecos que existiam na cidade, o Moto
Bar foi o que marcou, na sua época. Toda sociedade maranhense o frequentava. Uns para beber com os amigos
e botar a conversa em dia; outros, para lancharem; alguns para comprarem frutas frescas importadas (uvas,
peras, maçãs, ameixas, etc.), somente lá encontradas,
visto que vinham da Europa, em navios. Ali também
eram encontrados bebidas, biscoitos, queijos ﬁnos, presuntos defumados, etc. Servia excelentes sanduíches de
pernil e de queijo, sorvetes de frutas regionais e de ameixa, e o inigualável guaraná champanhe, além da cerveja
mais gelada da cidade.
Em artigo publicado nas redes sociais da Academia
Maranhense de Letras, falando da relação do poeta Fernando Braga, com o Moto Bar, o jornalista, dramaturgo e
escritor Ubiratan Teixeira, emérito representante da boemia maranhense e frequentador ilustre daquela casa
portuguesa com certeza, garantiu que foi no Moto Bar
que o poeta Nauro Machado teria conhecido o outro poeta Bandeira Tribuzi, nascendo, assim, uma grande e
saudável amizade que durou até a morte do genial autor
de “Pele e Osso”. Ambos já estão brilhando no andar superior. Outros grandes frequentadores do Moto Bar
eram os jornalista Erasmo Dias e seu ﬁel escudeiro Luís
Alves, conhecido como “Luís Papagaio”, que exerceu
mandatos consecutivos de vereador de São Luís.
O Moto Bar pertencia a um grupo de cidadãos portugueses liderados por um chamado Seraﬁm. O nome do
estabelecimento se originara porque alguns rapazes da
época ali se reuniam no intuito de trocar ideias sobre suas possantes motocicletas, que as tinham como hobby, e
não como transporte, como hoje se vê; e ali se reuniam
com o objetivo da troca de ideias em torno do objeto comum de todos que era aquele esporte. Segundo Fernando Braga, surgiu assim, o Moto Clube, nome que mais
tarde foi dado ao time de futebol fundado pelo mesmo
grupo, a proporcionar ao torcedor maranhense, muitas
alegrias, sendo, inclusive, o campeão do Norte na década de 40, recebendo, por isso, o carinhoso epíteto de
“Papão do Norte”.
O Moto Bar fechou e no seu lugar existe apenas o prédio abandonado, fechado por tijolos, contrastando com
a beleza do recém reformado Largo do Carmo. Ainda hoje, aquele prédio serve de referência para muitas pessoas, que para indicar a Ladeira do Comércio, dizem que a
mesma ﬁca ao lado do prédio em que funcionou o Moto
Bar.

Bar do Hotel Central

Com o fechamento do Moto Bar, os frequentadores
migraram para o Bar do Hotel Central que recebia boê-

mios de todas as estirpes, notadamente jornalistas, poetas, outros intelectuais e políticos, pessoas da sociedade
que o preferiam para o bate-papo de ﬁm de tarde, que se
estendia até altas horas. Aquele estabelecimento contava com garçons prestimosos e atenciosos com destaque
para o Lauro e Seu José, sempre trajando paletós imaculadamente brancos e suas gravatas borboletas, e que tinham a preferência dos que ali se reuniam. O bar funcionou durante muitos anos no térreo do prédio Palácio
do Comércio, e prestou bons serviços. O local era um
ponto de encontro, não só de hóspedes do Hotel Central, mas, também, de pessoas da sociedade local. Ali,
negócios eram realizados ou desfeitos, tudo regado a
uísque do bom, e outras bebidas.
Foi naquele ambiente que, no dia 7 de dezembro de
1973, uma sexta-feira, às 19h30, o empresário e campeão de tiro ao alvo Ivon de Oliveira Sousa, de 36 anos,
assassinou com um tiro no rosto o contador do Tribunal
de Contas do Estado José Ribamar Sacramento Pestana
Costa, de 34. A motivação do crime teria sido a disputa
por uma mulher. Ivon Oliveira foi assassinado com um
tiro de espingarda, por um policial civil aposentado, em
1984, na Areinha. Mesmo assim, o bar se manteve aberto
por muito tempo, mas o crime jamais foi esquecido.

O antológico Bar do Léo

Base do Germana. Mudou para a Avenida Wenceslau
Braz, próximo ao Canto da Fabril e, graças a forte campanha midiática, ﬁcou conhecida por servir um prato
que ﬁcou famoso, a “Camaroada do Germano”. Encerrou suas atividades com a morte do proprietário, assassinado no Turu.
No Caminho da Boiada, dois bares se digladiavam .
Um, de propriedade de um homem conhecido como
Cambota, que negociava com pescados no eixo Desterro/Mercado Central, e o outro pertencente ao empresário Raimundo Nicomedes, o “Mundiquinho”, muito conhecido por promover bailes de máscaras no período do
Carnaval.
Mundiquinho foi também dono do Bar Sputinik, na
Praça do Mercado Central, muito frequentado por comerciantes da região após o ﬁm da feira e aposentados,
que ali iam com o propósito de namorar com alguma
das garçonetes, todas muito bonitas, escolhidas para o
trabalho como chamariz, mas o proprietário não permitia saídas no horário de trabalho e nem qualquer comportamento inadequado no local. Não era lugar de prostituição.
Ainda no Caminho da Boiada, havia o Bar do Aragão,
um misto de boteco e quitanda. Ali vendia tudo em gêneros alimentícios de mercearia, mas também uma cerveja, muito elogiada por ser uma das mais geladas da cidade.

Bar do Cajueiro

O Bar do Cajueiro funcionou na Rua Afonso Pena, no
Centro Histórico. Suas atividades se iniciaram, como
uma garapeira e depois transformada em bar. Mesmo
com um quadro de funcionários atenciosos, o dono
Antônio Cajueiro, não se descuidava no atendimento
aos seus clientes. Era muito frequentado por jornalistas,
visto que situava-se próximo dos jornais Pequeno, O Imparcial e Jornal do Dia, que funcionava na Rua de Santana, transformando-se depois no jornal O Estado do Maranhão. Ora funcionando na Avenida Ana Jansen, no São
Franscisco.
Um bar tradicional que ainda resiste, é o Bar do Léo,
O Bar do Cajueiro servia bons tira-gostos, mas sua eslocalizado no horto mercado do conjunto Vinhais. Tra- pecialidade era ovos cozidos, tingidos em várias cores
ta-se de um bar muito frequentado pelos moradores da- com anilina de confeiteiro e que eram servidos mesmo
quele núcleo habitacional e por boêmios e famílias de sem o cliente pedir, pelo seu proprietário. Antônio Cajutoda cidade, que ali vão curtir a boa música apresentada eiro foi presidente, por muito tempo, do Sindicato dos
pelo sistema de som mecânico, e se deliciar com as vari- Bares, Hotéis e Similares de São Luís e foi um maiores
adas comidinhas de boteco da nossa gastronomia regio- vendedores de cerveja da cidade. Na mesma Rua Afonso
nal.
Pena tinha o Bar da Hora, cuja especialidade era o prato
Já houve tentativa de fechá-lo, mas não deu certo. Jor- “bife a cavalo” elaborado com carnes nobres, o que lhe
nalistas, políticos, intelectuais e até mesmo membros garantia a qualidade.
do Judiciário, uniram forças em apoio ao seu proprietáOutro bar que se mantém na história da cidade é o exrio Leonildo Martins e impediram a catástrofe. Ali se tinto Bar do Biné, na Rua do Ribeirão, próximo da Praia
reúnem pessoas da sociedade em geral para as conver- do Caju ( Beira-Mar). Nos anos 60, era ponto de enconsas que não tem ﬁm e também para acontecimentos tro dos jovens , professores, poetas, jornalistas e outros
culturais como noites de autógrafos para lançamento de proﬁssionais liberais que se opunham ao movimento
livros.
ditatorial de 1964. Por que ali se reuniam lideranças dos
Foi lá que o radialista Elvas Ribeiro, conhecido como movimentos revolucionários, era um local muito vigia“Parafuso”, fez o lançamento do seu livro “Memórias de do pelos “arapongas” das forças de segurança, mas o
um parafuso”, em que narra fatos e causos vividos e pra- grupo de frequentadores formado por pessoas bastante
ticados por jornalistas/radialistas maranhenses, por ele argutas, quando detectavam a presença de algum sustestemunhados.
peito, nada que pudesse comprometer quem quer que
O Bar do Léo é um misto de boteco e museu. Ali estão fosse, era falado. Foi no Bar do Biné que foi fundada pelo
expostas peças de rádio e radiolas antigos e imenso nú- jornalista Antônio Nelson, poeta Valdelino Cécio e por
mero de discos de long-plays e CDs, discos de 78 rpm, Joina Moraes, a banda do Baixo Leblon, animada pelo
fotograﬁas e muitas bugigangas. Ali, se mantém a tradi- músico Tio Zeca, que por muitos anos foi a grande atração da boa música, com ênfase à MPB de boa qualidade ção do carnaval de São Luís.
e toda variedade de estilos. Alguns notívagos, do tipo
No Bairro Diamante, reinou a Base da Diquinha, esque Antônio Nelson chama de “chato de galocha”, que pecializada em servir galeto feito na brasa e a inigualável
encontram resistência do Léo ao pedirem alguma músi- costeleta de porco, também feita na brasa. Era frequenca, então encenam uma discussão entre eles, dizendo tada por granﬁnos e pessoas de todos os segmentos da
que ali não tem a referida música. Funciona como um sociedade. Todos se rendiam aos sabores das comidas
desaﬁo e o Léo, sem nada dizer, bota a música pra tocar, servidas pela Diquinha e também pela cerveja, sempre
para provar que tem a maior coleção de discos do esta- muito gelada.
do.
O Bar Amendoeira, no Olho D’Água, funcionou por
muito tempo, e tinha público cativo motivado pelo tratamento sempre cordial de seus proprietários
Base do Rabelo & outros
No Bairro do Lira, um boteco, marcou sua época co- Wanderley e Dona Jovina. Ali, Ronald Almeida, Francismo ponto de encontro de políticos e intelectuais. Era co Ramos – “ Chicão”, Antônio Nelson, Elias Haickel e
um ambiente simples e ao mesmo tempo soﬁsticado em Fernando Godinho, fundaram a Banda Pastoral do Groface ao nível dos seus frequentadores. A Base do Rabelo gue, que até hoje marca o Carnaval de São Luís.
se celebrizou por servir o melhor galeto da cidade. As
No Anjo da Guarda, além da Boite Guarany, havia o
aves eram preparadas com esmerado zelo e assadas na Bar do 29, que funcionava no Mercado daquele bairro e
brasa ou no forno, conforme a preferência do freguês e ﬁcava aberto a noite toda para atender os boêmios e nosempre sob a supervisão do seu proprietário. Servia tívagos de plantão, servindo a cerveja mais gelada, iscas
também as bebidas de qualidade indiscutível como o de peixe, peixe frito e iscas de fígado, a marca registrada
whisky de boa procedência. “Baleado”(whisky falsiﬁca- do boteco.
da) ali não tinha vez.
Na Praça da Alegria, no Centro da cidade, o Terraço
Não muito distante dali, na Rua João Evangelista, na Bar funciona durante o dia até às 21 horas, com grande
Macauba, se encontrava a Base da Maroca, uma senhora movimentação, servindo cervejas e outras bebidas e
negra que servia sua especialidade, carne bovina assada lanches. É o ponto preferido dos comerciários e pessoas
de panela, temperada com especiarias como cravo da que necessitam ir ao Centro e aproveitam para um moíndia, o que lhe dava um sabor forte e gostoso. Outra es- mento de lazer.
pecialidade da casa era cerveja bem gelada e batida de
Com o passar do tempo estes bares sucumbiram ou
limão e de maracujá. Tempos depois a casa passou a ser evoluíram para restaurantes, ﬁcando na lembrança e na
administrada por seu ﬁlho, Germano, que evoluiu para a saudade da boemia da cidade.
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EDUCAÇÃO SUPERIOR

PROJETO ESPACIAL

MCTI, MInfra e MDR
visitam Alcântara

Fies abre 93 mil vagas
em financiamento

AEB promove visita à região de Alcântara com representantes do MCTI, MInfra e MDR,
com foco no desenvolvimento socioeconômico e na infraestrutura.

O

ministro Marcos Pontes, da
Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI), revelou, durante entrevista, sobre os
projetos para a Base de Alcântara, no
Maranhão. “Sempre tive a expectativa
do projeto decolar, pois a Base de Alcântara foi construída há 30 anos”,
disse o ministro.

Sempre tive a

O PERÍODO DE INSCRIÇÕES VAI ATÉ 29 DE JANEIRO DE 2021.

expectativa do projeto

O Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) vai oferecer 93 mil vagas em 2021. Com isso, o aporte ﬁnanceiro do Ministério da Educação (MEC) será de R$ 500 milhões para viabilizar as vagas. Esses números estão no
Plano Trienal do Fundo de Financiamento Estudantil,
publicado no último dia de dezembro.
O plano traz a previsão para os próximos três anos.
Nesse período, serão ofertadas, no total, 279 mil vagas. O
Fies é o programa do Governo Federal que tem como
meta facilitar o acesso ao crédito para ﬁnanciamento de
cursos de ensino superior oferecidos por instituições
privadas. Criado em 1999, ele é ofertado em duas modalidades desde 2018, por meio do Fies e do Programa de
Financiamento Estudantil (P-Fies).
O período de inscrições para o processo seletivo do
Fies para o 1º semestre de 2021 é do dia 26 até as 23h59
de 29 de janeiro de 2021. O resultado será divulgado no
dia 2 de fevereiro. Para os pré-selecionados em chamada
única, o prazo para complementar a inscrição é de 3 a 5
de fevereiro.
Os candidatos não pré-selecionados na chamada
única do Fies podem disputar uma das vagas ofertadas
por meio da lista de espera. Todos os não pré-selecionados na chamada única serão, automaticamente, incluídos na lista de espera. A convocação por meio da lista de
espera ocorrerá de 3 de fevereiro até o dia 18 de março
de 2021.

decolar, pois a Base de
Alcântara foi construída
há 30 anos
Já foram feitos estudos para que a
infraestrutura da cidade acolha os
projetos espaciais. “O ano passado foi
um ano de planos e em 2021 entra em
ação a execução do plano de ação em
Alcântara”, revelou.

COMITIVA TEM A MISSÃO DE CONHECER A LOGÍSTICA ENTRE ALCÂNTARA E SÃO LUÍS

Para que isso funcione, nos últimos

dias de 2020, a Agência Espacial Brasileira (AEB), autarquia vinculada ao
Ministério da Ciência, Tecnologia e
Inovações (MCTI), promoveu visita à
região de Alcântara. Na comitiva, estavam presentes representantes do
MCTI, Ministério da Infraestrutura
(MInfra) e Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR).
O objetivo da missão foi levar representantes da área de Infraestrutura e Desenvolvimento Regional para
conhecer as possibilidades logísticas
entre Alcântara e São Luís, observar as
diﬁculdades, necessidades de melhorias da região e conhecer todo o processo para subsidiar a atuação de cada uma das pastas dentro do contexto
da Comissão de Desenvolvimento In-

Além disso, o grupo conheceu o potencial turístico da cidade de Alcântara, muito relacionado ao patrimônio
histórico e cultural, visitando as agrovilas, onde os representantes do MDR
puderam identiﬁcar várias possibilidades de atuação. Já os representantes do MInfra tiveram como foco, prioritariamente, as questões relacionadas ao acesso à região e infraestrutura
em geral.
O foco de ambos os órgãos foi identiﬁcar as diﬁculdades e necessidades
da região vislumbrando o pleno atendimento das necessidades do PEB, assim como constatar os benefícios de
empregabilidade advindo da atuação
espacial na localidade.
“No contexto da cidade, dos entornos da cidade e do centro histórico, há
muitas possibilidades de envolvimento da comunidade local em atividades, geração de emprego, renda, proporcionando o desenvolvimento em
reﬂexo do Programa Espacial Brasilei-

ro no local”, ressaltou Cristiano Trein,
diretor de Governança do Setor Espacial, que estava representando a AEB
na visita.
As informações coletadas subsidiarão a atuação dos órgãos no contexto
da CDI-CEA, que levará insumos para
outras áreas, principalmente para o
turismo e oportunidades de emprego
para alavancar o desenvolvimento da
comunidade local, proporcionando
impacto na cadeia de valores das atividades espaciais no Brasil.
O Programa de Desenvolvimento
Integrado para o Centro Espacial de
Alcântara (PDI-CEA), que foi aventado pela CDI-CEA, visa propor a estratégia de implantação do CEA e as alternativas para a alcançar este objetivo, por meio de projetos e iniciativas
com foco no desenvolvimento socioeconômico e na infraestrutura para a
região de Alcântara e entorno, com
vistas ao atendimento das necessidades do Programa Espacial Brasileiro.

O ano passado foi um
ano de planos e em 2021
entra em ação a
execução do plano de
ação em Alcântara
Visita a Alcântara

tegrado para o Centro Espacial de Alcântara (CDI-CEA), viabilizando,
também, condições logísticas para
atuação do Programa Espacial Brasileiro (PEB).

Dificuldade de acesso

O grupo que veio para a missão, conheceu o trajeto e as diﬁculdades de
sair de São Luís para a cidade de Alcântara. O grupo utilizou meios de
translado aéreo e aquaviário (lancha e
ferry boat).
Além das diﬁculdades expostas na
viagem, foram observados o tempo
gasto com o translado e baixa acessibilidade, inviabilizando, assim, o
acesso no dia a dia para o município
onde é instalada a base.

CNI

Medo do desemprego
Cidade possui grande potencial turístico cresce entre brasileiros
Há muitas
possibilidades de
envolvimento da
comunidade local em
atividades, geração de
emprego, renda,
proporcionando o
desenvolvimento em
reflexo do Programa
Espacial Brasileiro no
local.

ÍNDICE FICOU EM 57,1 PONTOS, ACIMA DA MÉDIA HISTÓRICA.
O medo de perder o emprego é crescente entre os brasileiros. A preocupação é ainda mais intensa entre mulheres, jovens com idade entre 16 e 24 anos, proﬁssionais com baixa escolaridade e moradores de periferias.
É o que aponta a pesquisa Índice do Medo do Desemprego, divulgada pela Confederação Nacional da Indústria (CNI). Segundo o estudo, o índice ﬁcou em 57,1 pontos, na medição feita em dezembro de 2020 – número
que se encontra acima da média histórica de 50,2 pontos. “No trimestre, o indicador subiu 2,1 pontos na comparação com setembro do ano passado e está um ponto
acima do registrado em dezembro de 2019”, disse a CNI.
Quando o recorte abrange o público feminino, o indicador (que mede o medo de perder o emprego) ﬁca ainda maior, chegando a 64,2 pontos. Entre os homens, o
índice está em 49,4 pontos. Nos dois casos a CNI identiﬁcou aumento do medo do desemprego, na comparação com setembro. Levando em conta o grau de instrução dos entrevistados, o perﬁl que apresentou nível maior de medo é o de pessoas com grau de instrução inferior ao ensino médio completo, ﬁcando em 59,1 pontos
entre os que estudaram até a 4ª série da educação fundamental, e em 59,2 pontos entre os com instrução entre a 5ª e a 8ª série. “O temor também cresceu entre os
entrevistados com educação superior”, aﬁrma a CNI.
Nesse caso, o índice passou de 50,1 pontos em setembro
para 54,7 pontos em dezembro. “Ainda assim, esse grupo da população [é o que] apresenta o menor índice de
medo do desemprego entre os estratos por grau de instrução”, explica a entidade. Moradores das periferias
também estão entre os que apresentaram maior crescimento no Índice do Medo do Desemprego, passando
dos 55,9 pontos de setembro para 65,5 pontos em dezembro. Tendo como recorte os residentes nas capitais,
o índice ﬁcou em 57,5 pontos. Já os moradores das cidades do interior registraram um índice de 55,2 pontos.

ESPORTES

oimparcial.com.br

Saulo Duailibe
E-mail: sauloduailibe@yahoo.com.br
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Dieguito está "vivo"

Conheça o ‘Maradona’
do Maranhão

NERES PINTO

C

raque é aquele que se distingue em alguma atividade, principalmente esportiva. Daí o destaque dado aos habilidosos e inteligentes atletas
nas mais diversas modalidades praticadas no
planeta. No futebol, a genialidade de Pelé o premiou
com a conquista de um Mundial apenas aos 17 anos.
Mais tarde, sua fama cresceu e ele chegou a números
impressionantes. O brasileiro, porém, não foi único. Diego Armando Maradona, que encantou o mundo em
1986, quando foi campeão mundial, também brilhou
nos gramados. Morreu no último mês de dezembro, mas
continua vivo na mente de milhões de fãs.
Para os argentinos e desportistas de vários pontos do
mundo, “Dieguito” até teria sido melhor, individualmente, que todos os atletas de futebol.
Por conta da sua genialidade, Maradona se popularizou e os sósias também foram surgindo, inclusive no
Brasil. Alguns se aproximam muito mais e chamam à
atenção quando chegam em qualquer lugar, como é o
caso do maranhense nascido na Baixada Ocidental.

Hamilton Maradona, morador de São Luís.

Diego Maradona, craque argentino falecido em 2020.

Ele já jogou futebol, era atacante, mas muito longe
daquilo que foi mostrado ao mundo pelo consagrado
gênio da bola. Hamilton Martins Corrêa, 54, natural de
Peri-Mirim e residente em São Luís, é mais conhecido
por Maradona, apelido que ganhou devido à semelhança com o craque argentino.

am e não pararam mais de chamá-lo pelo sobrenome da
grande estrela. “Esse apelido surgiu numa roda de amigos e ﬁcou até hoje. Aceitei, pois Maradona foi, sem dúvida, o maior gênio da história do futebol mundial. Acho
que foi o melhor, pelo futebol alegre e vibrante que ele
tinha”, compara.

Perguntamos a Hamilton “Maradona”

Comerciante, “Maradona” mora no bairro Alemanha,
mas antes da morte do craque já chamava atenção, principalmente, quando usava a camisa 10 do grande ídolo e
passava algum amigo e o chamava pelo apelido.
Apesar da forte aparência, no entanto, logo as pessoas
ﬁcavam observando e, pela lógica, reconheciam que se
tratava apenas de um sósia. “Lógico que não cheguei a
ser confundido com Maradona ao ponto de me pedirem
para bater fotograﬁa ou dar autógrafo. Usei várias vezes
a camiseta com o numero 10 de Maradona e as pessoas
acharam legal, bacana mesmo”, aﬁrma Hamilton que se
diz sentir muito feliz com a boa coincidência. “Sinto-me
um privilegiado por ser chamado de Maradona, por tudo o que o craque argentino fez em campo, nos gramados”, manifesta-se, ao lembrar como o apelido começou
e acabou pegando mesmo. Daí ter aceitado, porque para
onde vai só o chamam pelo apelido do gênio da bola.
Hamilton diz que passou a ser conhecido por Maradona num encontro de amigos, quando muitos insisti-

Na conversa com a reportagem de O Imparcial, Hamilton Martins Corrêa mostrou ser um homem simples,
que apesar da atenção que desperta por onde passa, respondeu, de forma sucinta, todas as perguntas formuladas.
O Imparcial – Qual seu nome verdadeiro e por quê o
apelido Maradona?
Hamilton – Meu nome é Hamilton Martins Corrêa.
Nasci no município de Peri-Mirim, tenho 54 anos e moro
no bairro Alemanha, em São Luís. O apelido surgiu numa roda de amigos e ficou até hoje.
Você tem apelido de um craque, mas algum dia jogou futebol vestindo a camisa de alguma seleção?
Sim, joguei futebol e era centroavante. Fazia gols, sim.
Disputei o Torneio Intermunicipal de Futebol pela Seleção de Peri-Mirim entre os anos de 87 e 88.
Ser chamado de Maradona o agrada ou você não
gostou do apelido?
Recebi, naturalmente. Mas posso dizer que me sinto
um privilegiado em ser chamado de Maradona, por tudo
o que o craque argentino fez dentro de campo, nos gramados, com certeza. Ainda quando jogo minhas peladas
os caras me chamam pelo apelido de Maradona. Tudo
bem, é um privilégio pra mim.
Diante disso, você arriscaria a pedir a inclusão de
Maradona no seu sobrenome?
Não penso em utilizar esse apelido como sobrenome.
Nunca pensei nisso, não. Tenho um filho, mas ele não
gosta de jogar bola, então está afastada essa hipótese da
utilização do sobrenome Maradona, apesar do apelido
ter me deixado mais popular em São Luís, com certeza.
Você acha que Maradona foi melhor que Pelé e Messi?
Sim, pelo futebol alegre e vibrante que ele tinha. Maradona é incomparável. Nada se compara. Maradona foi
único. Morreu, fiquei muito triste, chorei três dias, mas,
vida que segue, sempre vai haver futebol
Em sua opinião, qual o gol mais bonito ou mais importante que marcou Maradona?
Eu acredito que não foi o gol mais bonito, porém, o
mais importante e polêmico, aquele que ele fez contra a
Inglaterra, gol de mão, porque valeu a conquista de uma
Copa do Mundo.
Você tem essa aparência de Maradona porque existe
algum parentesco com argentinos ou outros povos
sul-americanos?
Não tenho nenhum descendente argentino, não.
Esse apelido Maradona o deixou mais popular em
São Luís?
Sim, com certeza.
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MÚSICA

DANÇA

“Dança Aqui 2020”
em formato online

DJ Cahio escolhe os
Lençóis Maranhenses

Centro Cultural Vale Maranhão – CCVM, lança série de vídeos-dança dos Grupos de
Dança de Rua do Maranhão, que promovem conexão entre a dança e o audivisual.

E

m sua segunda edição, o Dança Aqui, programa de fomento à dança de rua, promovido
pelo Centro Cultural Vale Maranhão, apresenta nos dias 06, 13, 20,
27/01 e 03 e 10/02, sempre às quartasfeiras, às 20h, por meio do CCVM Digital, no IGTV e no Canal do CCVM no
YouTube, os vídeos-dança produzidos
pelos participantes da edição do programa de 2020. Enfrentando o período da pandemia, os seis grupos selecionados produziram vídeos em diversos formatos. Do mini documentário
ao vídeo experimental, os artistas
contam suas histórias e suas danças,
promovendo a conexão entre as linguagens Dança e Audiovisual.
O programa, coordenado e com curadoria de Calu Zabel, contemplou os
grupos, Master Girls, SolidzKrump,
Tri-Wow, Haja Luz, Krump UP SLZ e
Plano B Crew. Para Calu Zabel a dança
e o vídeo possuem uma estreita relação artística. “A câmera pode dançar, a
edição pode coreografar, abre-se um
campo para a experimentação. Foi
muito bonito acompanhar os processos de criação de cada grupo, ver as
ideias tomando forma e os grupos reﬂetindo sobre suas danças e seus contextos.”, considera.
A produção dos vídeos foi orientada pelos proﬁssionais do audiovisual,
Jonas Pires e Jasf Andrade, videomakers que dialogam com o universo
Hip Hop. Eles acompanharam os grupos, desde a criação de roteiro, captação de imagens, instrução no uso dos
equipamentos, até o momento ﬁnal

DJ CHAIO VAI APRESENTAR SET LIST TOTALMENTE AUTORAL.

GRUPO TRI WOW VÊM TRILHANDO SUA TRAJETÓRIA NO UNIVERSO DO HIP HOP .
da edição. “Esse projeto envolvendo o
audiovisual e a dança me trouxe de
volta às minhas origens! Projetos como estes têm sido algo inovador na
cabeça dessa meninada e essa união
da dança com o audiovisual pode levá-los mais longe do que eles imaginam. Espero poder colaborar mais vezes.”, destaca Jonas.
Um dos grupos participantes desta
edição, o Master Girls, composto somente por mulheres, trouxe para o vídeo, as pautas e questões de gênero,
como a importância da mulher na
construção da sociedade e o preconceito ainda enfrentado pelas dançarinas, enquanto mulheres e artistas.
“Foi uma experiência única participar
do projeto promovido pelo CCVM. Tivemos a chance de mostrar nosso trabalho e nossos esforços diários. Foi

um longo caminho percorrido, cheio
de aprendizado, novas descobertas e
principalmente desaﬁos, sobretudo,
pela situação em que mundo se encontra hoje. A partir disso, a tendência
é evoluir para que no futuro possamos
trazer novas propostas, novas experiências e novos olhos para a dança.”,
compartilham as dançarinas.
O Tri Wow, que também participa
pela primeira vez do Dança Aqui,
acredita que a experiência audiovisual irá colaborar com a difusão do seu
trabalho. “Ter que pensar em tema,
roteiro, posicionamento de câmeras,
atuar e conciliar dança e vídeo nos fez
sair da nossa zona de conforto, e como consequência, adquirimos novas
experiências que vão agregar valores a
trabalhos futuros”, considera o grupo.

Confira a apresentação dos selecionados

O canal de streaming de maior referência no cenário
da música eletrônica brasileira, Soundscape, vai exibir
nesta segunda-feira, às 19h30, o seu primeiro episódio
do ano tendo como cenário o paradisíaco Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses. Trata-se do belíssimo trabalho do DJ paranaense Cahio que apresenta, na ocasião, uma incrível viagem musical e visual, em set 100%
autoral com 12 (doze) músicas inéditas.
A exibição acontece no canal oﬁcial da Soundscape
no YouTube e simultaneamente em todas as plataformas do Canal Europeu Dance Television. A saber,
Cahio é natural de Londrina – PR, mora em Itajai-SC,
mas tem raízes aqui no Maranhão. Já tem uma bagagem
de 10 anos de produção dentro e fora do Brasil, já produziu com artistas como Vintage Culture, Fractal e Rocksted, além de lançamentos pela Sony e Box Of Cats.
A Soundscape tem mostrado um engajamento e uma
identiﬁcação do público e dos artistas cada vez mais forte. O canal já realizou episódios memoráveis em lugares
incríveis como as Cataratas do Iguaçu, Museu Oscar
Niemeyer, Cânion do Funil, Lagoa Azul e Parque Estadual Vila Velha e já recebeu nomes como Gabe, Flow&Zeo,
Kaká Franco, Aninha, ZAC e Albuquerque, para transmissões de experiências que vão além da própria sonoridade. DJ Cahio escolheu o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, por ser um ecossistema único em todo o planeta. “Esta é uma grande oportunidade de realizar um trabalho que possa também mostrar para todo o
mundo essa riqueza natural tão fascinante e inspiradora”, destacou. Se você é artista, tem (ou quer ter) um set
gravado em um local inusitado e quer divulgá-lo nos canais da Soundscape, entre em contato no e-mail producao@soundscape.com.br.
Pra
saber
mais:
@cahiomusic.
https://www.youtube.com/channel/UC_g53wttrGkIiignDxkzHA

OPORTUNIDADE

Prorrogadainscrição
parapropostasartísticas

FORAM LANÇADOS EDITAIS PARA SELEÇÃO PARA AGENDA 2021.
GRUPO SOLIDZ KRUMPSURGE EM 2016. DESMATAMENTOS, GUERRAS E O VÍRUS COVID-19 SÃO TEMAS ABORDADOS PELA PRODUÇÃO.

Programação

de acontecer daqui a 30 anos, caso os
seres humanos continuem agindo in13/01 – 20h – Rolê Tri Wow
consequentemente. Desmatamentos,
Rolê é o encontro entre amigos, dia guerras e o vírus covid-19 são temas
de fazer novas amizades, curtir um abordados pela produção. Solidz
som maneiro, dar aquele trato no vi- Krump surge em 2016. Ao longo dos
sual e dançar! O Tri Wow foi criado pe- anos, desenvolvem eventos em São
los dançarinos e coreógrafos, Junior Luís, como o Solidz Street Session e
Style, Kim Menezes e Henrique Cruz, Solid Lab Session. Tem como inteatual formação do grupo. Os três artis- grantes, John Brown, Janselmo Júnior,
tas vêm trilhando suas trajetórias no Jorge Santos, Júnior Dantas, Gilbert
Hip Hop e descobrindo o universo de Silva, Patrícia Régia, Klenilson Trindapossibilidades que a dança pode lhes de, Isaías Alves e Paulo Borges. Os
proporcionar.
dançarinos se reúnem todas as segundas-feiras para estudar e dançar na
20/01 – 20h – Nossa História Master
praça Benedito Leite, no Centro da caGirls
pital maranhense.
O vídeo, híbrido de coreograﬁas e
narrativas documentais, aborda o dia 03/02 – 20h – Arena Haja Luz
a dia das dançarinas do grupo, seus
Arena traz para o público um olhar
enfrentamentos e batalhas diárias pa- sobre as batalhas All Style, a partir da
ra fugir dos preconceitos, reaﬁrman- experiência do grupo Haja Luz. Desado o papel e a importância da mulher ﬁo, união e afeto, fazem com que o
na sociedade. O Master Girls é forma- momento seja especial e harmônico,
do, exclusivamente, por mulheres tanto para quem compete quanto padançarinas de Hip Hop. Integram o ra os espectadores. O vídeo apresenta
grupo, Aila Muribeca, Elza Fernanda, imagens das competições e depoiIngrid Mascarenha, Izabelly Victoria, mentos de apaixonados por danças
Iasmin Wekenee, Larissa Maranhão, urbanas e apreciadores desta arte.
Letícia Boas, Nina Santos, Suelen Mo- Haja Luz foi criado em 2018 e trabalha
raes.
a dança de rua nos estilos Hip Hop,
Krump, Contemporânea, Popping e
27/01 – 20h – Epílogo Solidz Krump
Breaking. É composto por Glaudison
Epílogo é uma previsão sobre a hu- feijão, Ananda Mayi, Amanda de Jemanidade dos dias atuais, e o que po- sus, Lhowran Barbosa, João Lucas

Evangelista e Vitor Moraes.
10/02 – 20h – Emaranhar Plano B
Crew
A composição coreográﬁca de
Emaranhar parte da tomada de conhecimento da revolução cultural
ocorrida há poucas décadas no nordeste brasileiro: o movimento Mangue Beat. O coletivo Plano B Crew decidiu homenagear este movimento,
apresentando sua dança frenética na
batida da explosão atômica, entre becos e vielas de São Luís (nossa manguetown). O Plano B Crew atua, desde
2015, em eventos e competições de
dança como a Semana Maranhense
de Dança, oﬁcinas e workshops. É
composto por Iago Henrique (Igui),
Anderson Carlos (Pytuiba) e Jackson
Barros (Jack), artistas com mais de
dez anos de prática em dança.
SERVIÇO
O quê: Dança Aqui 2020 – Exibição
dos vídeos do Programa
Quando: Dias 06, 13, 20, 27/01 e 03
e 10/02, às 20h
Onde: Canal do CCVM no YouTube:
https://www.youtube.com/centroculturalvalemaranhao e no IGTV do
CCVM: instagram.com/centroculturalvalemaranhao/channel

A Galeria de Arte do Sesc no Maranhão e a Sala Sesc de
Exposições são espaços artísticos democráticos, que
abraçam diferentes vertentes culturais. Você artista que
deseja expor o seu trabalho no Sesc, uma boa notícia: as
inscrições para o credenciamento de propostas artísticas em 2021 foram prorrogadas até o dia 17 de janeiro.
Este ano o Sesc seleciona cinco propostas artísticas
maranhenses para integrar a agenda de exposições, sendo que duas ﬁcarão em cadastro de reserva. As inscrições para o credenciamento de propostas de exposições
artísticas para compor a agenda 2021 da Galeria de Arte
do Sesc (Centro) e da Sala Sesc de Exposições (Jardim
Renascença II) do Sesc no Maranhão são on-line.
Os interessados deverão enviar as propostas em formato de portfólio, assim como os formulários de inscrição com data e assinatura digital, termo de responsabilidade, termo de uso de imagem e voz e os documentos
solicitados no edital n°03/2020 (disponível em
www.sescma.com.br/editais) até o dia 17 de janeiro para o e-mail artesvisuais.sescma@gmail.com
O edital de exposições artísticas do Sesc contemplará
trabalhos em Artes Visuais e suas linguagens, assim como propostas de exposições adequadas aos espaços
com temáticas híbridas, com ações presenciais e virtuais nos conceitos voltados aos temas: Meio Ambiente e
Sustentabilidade, Acessibilidade Cultural, Infanto-Juvenil e Cultura Popular.
Pessoa jurídica, sendo representante legal de mais de
um grupo/artista, poderá concorrer com até dois portifólios. Para mais informações, os interessados podem
entrar em contato pelos telefones (98) 3216-3830 / 3826
ou e-mail galeriadeartesescma@gmail.com
A Galeria de Arte do Sesc no Maranhão e a Sala Sesc de
Exposições tornam acessíveis a públicos de diferentes
culturas produções locais e nacionais, um trabalho de
incentivo à experiência estética e contato com novas
linguagens que iniciou em 1996.

