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04H26 ................ 0.5M

10H39 ................ 6.0M

16H51 ................ 0.7M

23H02 ................ 6.0M

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 Ma-
galhães de Almeida, criando novas feições com aspectos mais modernos.

Diretor com rumo?

MUDANÇAS NA PREFEITURA 

Vacinação pode 
começar a partir 

de 20 de janeiro no 
território brasileiro

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

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

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

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

Prefeitura  lança  
programa "Alvará Zero"

com isenção para 
as microempresas

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

As máscaras continuam. Mas quais são eficazes?
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

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

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 go-
verno inicie a vacinação nacional contra a doença. Os fre-
quentes 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 imuniza-
ção, 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 emergen-
cial da CoronaVac — desenvolvida pelo laboratório chi-
nês Sinovac em parceria com o Instituto Butantan, órgão 
vinculado ao governo paulista.

Em uma das últimas ofensivas contra a vacina, Bol-
sonaro 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 tenta-
tiva de colher os louros da campanha de vacinação. Pres-
sionado pelo início da imunização em dezenas de paí-
ses 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 produ-
zido 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 serin-
gas e agulhas compradas pelo governo paulista, mas foi 
barrado pelo ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo 
Tribunal Federal (STF). A postura adotada por Bolsona-
ro desde o início da pandemia tem servido para manter 
aceso o apoio dos bolsonaristas mais fiéis, que corres-
pondem 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 Repú-
blica. Esse grupo inclui o governador do Maranhão, Flá-
vio Dino (PCdoB); o ex-ministro Ciro Gomes (PDT), o ex-
prefeito Fernando Haddad (PT); o ex-juiz Sergio Moro; o 
apresentador Luciano Huck; e o empresário João Amo-
êdo (Novo).

Grande efeito
O cientista político Paulo Calmon, professor da Uni-

versidade 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 pro-
cesso 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, “cer-
tamente esse fracasso será lembrado por todos e terá um 
grande efeito no resultado do pleito de 2022”, com possí-
veis prejuízos para Bolsonaro.

“Já em um outro cenário hipotético, com uma redução 
considerável do número de casos da doença, o que pode-
ria 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 Corona-
Vac, demonstrando liderança, espírito público e compe-
tência. Isso poderia facilitar seu acesso ao segundo tur-
no”, 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 polí-
tico brasileiro. “Quando tivemos a Revolta da Vacina, em 
1904, houve os que aproveitaram o momento para crescer 
politicamente. Essa apropriação ocorre quando os políti-
cos 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 imu-
nização no Brasil terá impacto nas eleições de 2022. “O 
próprio Doria, o prefeito Alexandre Kalil (de Belo Horizon-
te) conseguiram o capital de solucionadores de proble-
mas. 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 ree-
leição 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 pan-
demia lhe custou a reeleição. Aqui, Bolsonaro depende da 
economia para se reerguer, e isso precisa da vacinação. 

MARIA EDUARDA CARDIM

A 
Agência Nacional de Vigilân-
cia Sanitária (Anvisa) rece-
beu, ontem, e com diferença 
de poucas horas, dois pedi-

dos para o uso emergencial de vaci-
nas a serem aplicadas contra a co-
vid-19. O primeiro a chegar foi feito 
pelo Instituto Butantan e se refere 
às seis milhões de doses da Corona-
Vac importadas da China, enquan-
to o segundo foi feito pela Funda-
ção 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 janei-
ro o país terá oito milhões de doses 
disponíveis para iniciar o Programa 
Nacional de Imunização (PNI) –– e, 
assim, se encaixar na “melhor hipó-
tese”, dada pelo ministro da Saúde, 

Eduardo Pazuello, para começar a 
vacinar a partir do dia 20.

“O primeiro período que trabalha-
mos é até 20 de janeiro, na melhor hi-
pótese. Contamos aí com as vacinas 
do Butantan e com as vacinas impor-
tadas 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 au-
mentar se houver alguma informa-
ção pendente a ser apresentada pelos 
laboratórios. A expectativa, no en-
tanto, 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 anuncia-
do 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 fa-
zer um outro pedido de uso emergen-
cial 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 em-
presa chinesa Sinovac, que produz 
a CoronaVac em parceria com o ins-
tituto paulista. No entanto, não deu 
uma data para a solicitação aconte-
cer. “O pedido será feito pela Sino-
vac, que recolhe os dados dos estudos 
do imunizante e submete o pedido 
de registro inicialmente lá na agên-
cia reguladora da China e, imediata-
mente, o mesmo se estende ao Bra-
sil 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 con-
firme, e o Ministério da Saúde comece 
a vacinação levando em conta o me-
lhor 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 Pro-
grama Nacional de Imunização, de 
alguma maneira, for antecipado, ba-
seado na declaração do ministro de 
ontem (quinta), que tem como pri-
meiro prazo iniciar a vacinação até 

20 de janeiro, por óbvio, o programa 
estadual também será antecipado. 
E, assim, nós vacinaremos no mes-
mo dia, que é o que nós queremos. 
Que os estados comecem a vacinar 
no mesmo dia”, afirmou o coorde-
nador executivo do Centro de Con-
tigência da covid-19 de São Paulo, 
João Gabbardo.

Caso haja um cenário contrário, no 
qual o PNI comece após 25 de janei-
ro, Gabbardo explicou que São Paulo 
“não abrirá mão da sua programa-
ção”. 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 popu-
lação idosa”, garantiu Gorinchteyn.

Poucas horas depois de divulgar 
um vídeo no qual adotava um tom 
conciliatório e prometia uma tran-
sição “tranquila”, Trump tornou a 
adotar a retórica divisiva. “A todos 
aqueles que perguntaram. Eu não 
irei à posse em 20 de janeiro”, escre-
veu em seu perfil no Twitter, que ti-
nha sido desbloqueado na véspera. 
“Os 75 milhões de grandes patriotas 
americanos que votaram em mim, 
‘América em primeiro lugar’ e ‘Tor-
nar a América grande novamente’, 
terão uma voz gigantesca no futu-
ro. Eles não serão desrespeitados ou 
tratados injustamente de nenhum 
modo, formato ou forma!!!”, acres-
centou. 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 au-
sência”, 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, Pelo-
si revelou que conversou, na manhã 
de ontem, com o chefe do Estado-
Maior 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 pro-
teger o povo americano de seu ata-
que descompensado ao nosso país 
e à nossa democracia”, comentou.

Ackerman lembrou que o único 
presidente destituído, Andrew Jo-
hnson, 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 sena-
dores considerem o tema durante 
o breve tempo que lhe resta no car-
go. Ele aposta que não há senado-
res republicanos suficientes para se 
unirem aos democratas e formarem 
a maioria de dois terços necessária 
para a condenação. Isso desacredi-
tará ainda mais o Partido Republi-
cano aos olhos da vasta maioria dos 
americanos”, afirmou.

O professor de Yale considera “mui-
to improvável” um aventureirismo 
militar de Trump, face à resistência 
do Estado-Maior Conjunto. “É bem 
mais provável que Trump conceda 
um autoperdão, um exercício ver-
dadeiramente sem precedentes do 
poder presidencial. Nem mesmo Ri-
chard Nixon tomou tal atitude. Em 
vez disso, seu sucessor Gerald Ford 
perdoou o antecessor por abuso de 
poder no escândalo Watergate”, dis-
se Ackerman.

ELEIÇÕES AMERICANAS

Trump não vai à posse de Biden
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Vereadores fazem hoje, sessão extraordinária para aprovar ou não mudanças na
estrutura administrativa proposta pelo prefeito eleito de São Luís, Eduardo Braide.

SAMARTONY MAR TINS

NOVA GESTÃO

Câmara vota Reforma
Administrativa de Braide

A
Câ ma ra Mu ni ci pal de São
Luís re a li za ho je (11), às 9h,
Ses são Ex tra or di ná ria, no
Ple ná rio Si mão Es tá cio da Sil- 

vei ra, em for ma to hí bri do, atra vés do
Sis te ma de De li be ra ção Re mo ta em
na sa la de vo ta ção vir tu al e de for ma
pre sen ci al o Pro je to de Lei que dis põe
so bre a cri a ção, trans for ma ção e ex- 
tin ção de ór gãos do Po der Exe cu ti vo
Mu ni ci pal, que foi anun ci a da pe lo
pre fei to de São Luís, Edu ar do Brai de
(Po de mos) que anun ci ou em en tre- 
vis ta co le ti va na se ma na pas sa da as
mu dan ças na es tru tu ra ad mi nis tra ti- 
va que tem co mo ob je ti vo  for ta le cer a
sua ad mi nis tra ção. En tre os ór gãos a
se rem ex tin gui dos es tá a Se cre ta ria de
Ar ti cu la ção Par la men tar, além da cri- 
a ção da Se cre ta ria de Apoio aos Por ta- 
do res de De fi ci ên ci as. Coin ci den te- 
men te, o anún cio foi fei to no Dia
Mun di al do Brai le, afir man do que es- 
tá cum prin do uma de su as pro mes sas
de cam pa nha e pro pos ta que es tá pre- 
sen te no seu pla no de go ver no. 

De acor do com o pre fei to Edu ar do
Brai de, a no va se cre ta ria se rá im por- 
tan te pois con tri bui rá com as de mais,
co mo por exem plo, a de saú de, de
edu ca ção e de mo bi li da de ur ba na.
“Pra gen te dei xar bem cla ro que São
Luís pre ci sa ter um olhar vol ta do pra
pes soa com de fi ci ên cia, pra gen te dei- 
xar bem cla ro aqui lo que eu sem pre
dis se: que nós iría mos trans for mar
São Luís em uma ci da de in te li gen te,
sus ten tá vel e hu ma na”, ex pli cou Brai- 
de.

Ou tra mu dan ça é a re or ga ni za ção
da se cre ta ria de pro je tos es pe ci ais.
Ago ra, ela se rá de ino va ção, sus ten ta- 
bi li da de e pro je tos es pe ci ais. “To dos
os gran des pro je tos de São Luís te rão
olhar vol ta do pa ra a sus ten ta bi li da de
e olhar cri a ti vo”. 

Ou tro ór gão que se rá

cri a do se rá a

sub pre fei tu ra da Zo na

Ru ral, es ta uma

pro mes sa de cam pa nha,

afir man do que es te é

“um so nho aguar da do

por mui tos”. 

“In de pen den te da ges tão, a sub pre- 
fei tu ra da zo na ru ral se rá cri a da por
lei. Es se é um com pro mis so e um res- 
pei to que de ve mos a to da po pu la ção
da zo na ru ral” des ta cou Brai de. 

Du ran te a re ta fi nal de sua cam pa- 
nha, o atu al pre fei to per cor reu os
bair ros da zo na ru ral, en tre eles, Vi la
Ma ra nhão, Ar rai al, Es ti va, Vi la Es pe- 
ran ça e Vi la In dus tri al, na re gião do
Ma ra ca nã, e tam bém ao Que bra-Po te
on de fu tu ra men te se rá cons truí do o
por to de atra ca ção do Que bra-Po te,
uma das mais an ti gas rei vin di ca ções
da co mu ni da de, além de ou tras lo ca- 

li da des e po vo a dos da re gião, in cluin-
do Cin tu rão Ver de, “Va mos tra zer uma
ex ten são da pre fei tu ra pa ra a Zo na
Ru ral. Com is so os ser vi ços pú bli cos
mu ni ci pais em to das as co mu ni da des
da re gião se rão exe cu ta dos com mais
ra pi dez e efi ci ên cia”, dis se Brai de du- 
ran te a cam pa nha. Na men sa gem en-
ca mi nha da por Brai de à Câ ma ra cri-
an do os no vos ór gãos, o pre fei to dei-
xou bem cla ro que não cri a rá ne nhum
car go. E que a sub pre fei tu ra da zo na
ru ral se rá cri a da por lei e não por de- 
cre to co mo foi cri a da a ou tra sub pre- 
fei tu ra do Cen tro His tó ri co na ges tão
mu ni ci pal pas sa da. Brai de acres cen- 
tou que a res tru tu ra ção da sub pre fei- 
tu ra do Cen tro His tó ri co de São Luís é
uma ado ção de uma po lí ti ca es pe cí fi- 
ca pa ra cui dar do cen tro his tó ri co, pa-
trimô nio da hu ma ni da de. Com uma
área de 220 hec ta res de ex ten são e
cer ca de 3000 imó veis tom ba dos pe lo
pa trimô nio his tó ri co es ta du al e 1400
pe lo Ins ti tu to de Pa trimô nio His tó ri co
e Ar tís ti co do Ma ra nhão (IPHAN), e
sen do con si de ra do Pa trimô nio Mun- 
di al em 1997, por seu con jun to ar qui-
tetô ni co co lo ni al por tu guês adap ta do
ao cli ma do lo cal, o Cen tro His tó ri co é
um dos prin ci pais pon tos tu rís ti cos
do es ta do. Por es se mo ti vo são gran- 
des os de sa fi os de ad mi nis trar tan ta
in for ma ção e re or ga ni zar es sa re gião
da ci da de. “Es se re for ço que nós va- 
mos dar à Fun da ção Mu ni ci pal do Pa-
trimô nio His tó ri co é pa ra aca bar de
uma vez por to das com es sa pos si bi li- 
da de de São Luís vir a per der o tí tu lo
de Pa trimô nio Mun di al e dar uma
aten ção mui to es pe ci al vol ta da por
es se la do”, afir mou.

“Alvará Zero” é lançado pela Prefeitura de São Luís

PREFEITO EDUARDO BRAIDE LANÇA PROGRAMA “ALVARÁ ZERO”.

O pre fei to de São Luís, Edu ar do
Brai de, lan çou  o pro gra ma “Al va rá Ze- 
ro”, que am plia o al can ce da isen ção
do al va rá de fun ci o na men to às mi cro- 
em pre sas es ta be le ci das no mu ni cí- 
pio. O ob je ti vo do pro gra ma é au men- 
tar a aber tu ra de mer ca do e ge ra ção
de no vas opor tu ni da des.

“As me di das pro pos tas

pe la nos sa ges tão vão

per mi tir um au men to

sig ni fi ca ti vo de

em pre sas be ne fi ci a das

com a isen ção do al va rá

de fun ci o na men to, por

meio do Pro gra ma

‘Al va rá Ze ro’. Uma

me di da econô mi ca

im por tan te nes te

mo men to”, afir mou o

pre fei to.

O Pro gra ma “Al va rá Ze ro” vai be ne- 
fi ci ar mais de 17 mil mi cro em pre sas,
cu jo fa tu ra men to não te nha ul tra pas- 
sa do o va lor de R$ 250.000,00 (du zen- 
tos e cin quen ta mil re ais) no ano de
2020. E, pe la pri mei ra vez, ha ve rá a

isen ção da Ta xa de Ex pe di en te pa ra
es sas mi cro em pre sas na emis são do
al va rá de fun ci o na men to.

Pa ra o pre fei to Edu ar do Brai de, a
me di da vai re du zir os im pac tos na
eco no mia lo cal cau sa dos pe la pan de- 
mia da co vid.

“To ma mos es sa de ci são pa ra di mi- 
nuir o cus to da ati vi da de em pre sa ri al
dos pe que nos ne gó ci os e, con se quen- 
te men te, aju dar a man ter em pre gos,
re du zin do os im pac tos cau sa dos pe la
pan de mia da co vid”, con cluiu o pre- 
fei to.

O Pro je to de Lei que cria o Pro gra- 
ma “Al va rá Ze ro”, com os be ne fí ci os
de isen ção da Ta xa de Li cen ça e de Ve-
ri fi ca ção Fis cal pa ra lo ca li za ção e fun- 
ci o na men to e Ta xa de Ex pe di en te às
Mi cro em pre sas já foi en ca mi nha do à
Câ ma ra Mu ni ci pal e de ve ser vo ta do
na pró xi ma se gun da-fei ra (11).

Di re tor com ru mo?

Pe los anos de 1937 acon te ceu a pri mei ra mu dan ça no
tra ça do do Cen tro His tó ri co de São Luís alar gan do a Rua
do Egi to e abrin do a Ave ni da Ma ga lhães de Al mei da, cri- 
an do no vas fei ções com as pec tos mais mo der nos. Ma- 
ra nhão vi via no chi co te cur to do Es ta do No vo, na era
Var gas, ten do co mo in ter ven tor o fa mi ge ra do Pau lo Ra- 
mos, o que per mi tiu ao in ten den te, ti po um pre fei to,
Ota cí lio Ri bei ro, com a ex pe ri ên cia de en ge nhei ro ur ba- 
nis ta fa zer as in ter ven ções sem con sul tar a po pu la ção
da pa ca ta ci da de.

So men te em 1958, o vi si o ná rio en ge nhei ro ser gi pa no,
en tão di re tor do DER-MA, Rui Ri bei ro de Mes qui ta, tra- 
çou o me lhor pla no de ex pan são pa ra o mu ni cí pio, fa vo- 
re cen do, dé ca das mais tar de, a cons tru ção da Pon te Jo sé
Sarney e a Bar ra gem do Ba can ga, pro je tan do a am pli a- 
ção a par tir do São Fran cis co, pas san do pe lo Re nas cen- 
ça, pe la Pon ta d’Areia, che gan do a Ave ni da Li to râ nea.
Es ta va cri a da a no va plan ta da ca pi tal. No va men te sem
a con sul ta pú bli ca.

Che gan do a dé ca da de se ten ta, o bri lhan te, mas bi ô- 
ni co, pre fei to Ha rol do Ta va res, con vi dou o ur ba nis ta Wit
Olaf Pro chi nik pa ra cri ar mais um pro je to de mo der ni- 
za ção sur gin do o Anel Viá rio que in ter li gou e or ga ni zou
a es tru tu ra ur ba na, mes mo que de pois te nha vi ra do um
amon to a do de in va sões sem ne nhum pla ne ja men to
acei tá vel. Ho je cha ma mos de bair ros. Cu ri o sa men te
não per gun ta ram a opi nião dos ha bi tan tes. Vi vía mos a
di ta du ra mi li tar.

Pa re ce que nun ca mais sur giu um ges tor do exe cu ti vo
mu ni ci pal pa ra co or de nar a ela bo ra ção de um pro je to
de Pla no Di re tor ca paz de ajus tar a plan ta da Zo na Ur ba- 
na a Zo na Ru ral, res pei tan do as ca rac te rís ti cas e po ten- 
ci a li da des de ca da re gião. Prin ci pal men te con du zin do a
es cu ta nas co mu ni da des.

Na úl ti ma ten ta ti va de pro pos ta aca ba vam com as
du nas e qua se ex tin gui am a tra di ci o nal área ru ral. Evi- 
den te que tu do foi cri a do nos es cri tó ri os dos se den tos
em pre sá ri os da cons tru ção ci vil em co mum acor do com
ve re a do res lou cos pe lo di nhei ro fá cil. Nem per gun ta- 
ram na da a nin guém. Me lhor, fi ze ram de con ta.

Fa to que o Mi nis té rio Pú bli co Es ta du al aca bou com a
gri tan te ar ma ção. Man dan do en ga ve tar, an tes que ti- 
ves sem de al ge mar os ou sa dos usur pa do res. Fa to que o
pre fei to Edu ar do Brai de (Po de mos) pe diu a pro pos ta de
vol ta do le gis la ti vo mu ni ci pal. Fa to que trou xe pa ra seu
co lo tal vez o mai or de sa fio do seu man da to. Fa to que
pre ci sa dos me lho res pro fis si o nais pa ra ris car o de sen- 
vol vi men to pa ra a mai o ria, ja mais ce den do às pres sões
dos po de ro sos.

Po de es tar com a his tó ria da sua vi da po lí ti ca sen do
es cri ta com a as si na tu ra da com pe tên cia. Mas po de fi- 
car igual aos ou tros exe cu ti vos. Es ta mos aguar dan do!

Pre sen tes – Opi nião co le ti va de mons tra que o ges tor
da edu ca ção, Fe li pe Ca ma rão (DEM), sem pre es te ve
com o pon tei ro adi an ta do nas ações do go ver no es ta du- 
al. Jun ta men te com o se cre tá rio de Saú de, Car los Lu la
(PC doB), da In fra es tru tu ra, Clayton No le to (PC doB), da
Ar ti cu la ção Po lí ti ca, Ru bens Jr. (PC doB) e de Ci da des,
Már cio Jerry (PC doB), es tão na lei tu ra diá ria das re des
so ci ais co mo as ses so res de Flá vio Di no (PC doB) que
mais in te ra gem com a po pu la ção. Ou tros tam bém. Al- 
guns não.

Quan do? – Va len tão Trump es tu dan do pe dir pa ra o
ain da pre si den te Trump per dão pre si den ci al pe la in va- 
são do con gres so ame ri ca no. Quan do se rá que o bru to
Bol so na ro vai ten tar sa ci ar seus de se jos de man dar in- 
va dir o le gis la ti vo e o ju di ciá rio bra si lei ro? Tem des cul- 
pa?

São Luís, segunda-feira, 11 de janeiro de 2021
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MÁR CIO COIM BRA
Co or de na dor da pós-gra du a ção em Re -
la ções Ins ti tu ci o nais e Go ver na men tais
da Fa cul da de Pres bi te ri a na Mac ken zie
Bra sí lia, Ci en tis ta Po lí ti co, mes tre em
Ação Po lí ti ca pe la Uni ver si dad Rey Ju an
Car los (2007). Ex-di re tor da Apex-Bra sil.
Di re tor exe cu ti vo do In ter le gis no Se na -
do Fe de ral.

Resistência democrática
Tem pos som bri os os atu ais. Se não bas- 

tas se a pan de mia do no vo co ro na ví rus, que
cei fou a vi da de mais de 1,85 mi lhão de pes- 
so as em to do o pla ne ta, o mai or ba lu ar te da
de mo cra cia mun di al, os Es ta dos Uni dos, so- 
freu ame a ça nun ca an tes vis ta na era mo der- 
na.

Mas as ins ti tui ções re pu bli ca nas mos tra- 
ram sua for ça ao re pu di ar e im pe dir que
pros pe ras se a ten ta ti va de gol pe na na ção
de mo crá ti ca mais lon ge va do Oci den te. As
ce nas da in va são do Ca pi tó lio, o Con gres so
nor te-ame ri ca no, cho ca ram o mun do e pro- 
vo ca ram re a ções ime di a tas.

As ins ti tui ções de mo crá ti cas não dei xa- 
ram pro gre dir a in sur rei ção pa tro ci na da por
apoi a do res de ex tre ma di rei ta — gru pos que
mais se as se me lham a hor das fas cis tas — do
ain da pre si den te Do nald Trump, que tei ma
em não acei tar o re sul ta do das elei ções, de
no vem bro, que ele ge ram o de mo cra ta Joe
Bi den pa ra a Pre si dên cia dos EUA. Ele in su- 
flou, de for ma ir res pon sá vel e ina cei tá vel,
seus se gui do res a in va dir a se de do Le gis la ti- 
vo, ocu pa do pe la úl ti ma vez há mais de dois
sé cu los por tro pas in gle sas, du ran te a Guer- 
ra An glo-Ame ri ca na de 1812.

 
No en tan to, pre va le ceu a for ça da de mo- 

cra cia ame ri ca na, que fi cou pa ten te no re- 
pú dio unâ ni me, ao de sa ti no do re pu bli ca no
Do nald Trump — em me nos de du as se ma- 

nas, dei xa rá a Ca sa Bran ca —, na ten ta ti va de
ten tar im pe dir a pro cla ma ção da vi tó ria de
Bi den. O ata que sem pre ce den tes na his tó ria
à de mo cra cia ame ri ca na te ve sal do de qua- 
tro mor tos e foi re cha ça do, ime di a ta men te,
in clu si ve pe los mais pro e mi nen tes mem- 
bros do Par ti do Re pu bli ca no, que não con- 
cor da ram com o des ca la bro in cen ti va do pe- 
lo ain da pre si den te dos EUA.

Mes mo quan do se viu for ça do a pe dir a
seus cor re li gi o ná ri os que dei xas sem as de- 
pen dên ci as do Ca pi tó lio e vol tas sem pa ra
ca sa, o an ti go apre sen ta dor do reality show
O Apren diz in sis tiu em con tes tar a es co lha
dos elei to res ame ri ca nos pa ra que Bi den co- 
man de o país nos pró xi mos qua tro anos.
Mas é in con tes tá vel a vi tó ria do ve te ra no de- 
mo cra ta nas ur nas, de acor do com a le gis la- 
ção que re ge as elei ções nos Es ta dos Uni dos.

 
To dos os vo tos dos 50 es ta dos fo ram va li- 

da dos pe la Jus ti ça, nas 60 ten ta ti vas de im- 
pug na ção apa dri nha das por Trump. Di an te
dis so, jo gou sua úl ti ma car ta da com se na do- 
res fi eis e o vi ce-pre si den te Mi ke Pen ce, que
pre si dia, no Ca pi tó lio, a ses são de ra ti fi ca ção
da elei ção de Bi den. O ain da pre si den te
apos ta va que seu vi ce de cla ras se nu los os
vo tos em es ta dos on de fo ra der ro ta do. Acre- 
di ta va que os vo tos se ri am can ce la dos por
Pen ce de pois de se rem con tes ta dos pe los se- 
na do res re pu bli ca nos, o que não ocor reu.

 
Ade mais, Trump so freu ou tra der ro ta no

mes mo dia, com a vi tó ria do pri mei ro ne gro
pa ra o Se na do dos Es ta dos Uni dos, o pas tor
Rapha el War nock, da mes ma igre ja do re ve- 
ren do Mar tin Luther King, íco ne na lu ta pe- 
los di rei tos ci vis e con tra o ra cis mo, as sas si- 
na do a ti ros em 1968 a man do de su pre ma- 
cis tas bran cos. Com a elei ção de ou tro de- 
mo cra ta na Ge or gia, o jor na lis ta Jon Os soff,
o par ti do de Bi den te rá mai o ria nas du as ca- 
sas le gis la ti vas, o que fa ci li ta rá seu go ver no
de re no va ção.

 
A gra vi da de da ati tu de do des pre pa ra do

Trump não de ve ser re le va da de ma nei ra al- 
gu ma, pois ele pro mo veu uma ina cre di tá vel
rup tu ra do Es ta do de mo crá ti co de di rei to.
Com pa rou-se aos di ta do res das cha ma das
“re pú bli cas de ba na nas”, pro mo to res de gol- 
pes ins ti tu ci o nais mui to co muns na se gun- 
da me ta de do sé cu lo pas sa do na Amé ri ca
La ti na.

An te on tem, a mais an ti ga de mo cra cia da
era mo der na vi veu mo men tos di fí ceis de se- 
rem es que ci dos. Por pi o res que te nham si do,
o mais im por tan te, po rém, é que a de mo cra- 
cia re sis tiu. Que to do o ocor ri do sir va de
aler ta pa ra ou tros paí ses, cu jos go ver nan tes
in ves tem, sis te ma ti ca men te, con tra as ins ti- 
tui ções re pu bli ca nas, co lo can do em ris co a
es ta bi li da de de mo crá ti ca.

Tópicos de geopolítica para ficar de olho em 2021

Em 2020, a pan de mia me xeu com as es- 
tru tu ras do mun do co mo co nhe ce mos. As
mu dan ças fo ram pro fun das e de to da or- 
dem, pau tan do de for ma im por tan te a ge o- 
po lí ti ca mun di al, afi nal, um ví rus le tal cau- 
sou im pac tos pro fun dos nos mais di fe ren tes
pon tos do pla ne ta. Adi an te, a pan de mia
con ti nu a rá sen do um ator cru ci al nos jo gos
de po der, que, ali a da a ou tros fa to res, de vem
de fi nir os ru mos do mun do em 2021.

A va ci na é o pon to de par ti da do ano que
se ini cia. Um es for ço que co me çou pe lo Rei- 
no Uni do,  atra ves sou o Atlân ti co pa ra os Es- 
ta dos Uni dos e se es pa lha pe lo mun do. O
im pac to do ca mi nho da va ci na ção afe ta rá o
grau de re a ber tu ra das eco no mi as, sen do
cru ci al pa ra que mui tos paí ses con si gam re- 
to mar o em pre go, pro du ção e es ta bi li da de
aba la dos du ran te a pan de mia.

Cer ta men te, paí ses pe ri fé ri cos en fren ta- 
rão pro ble mas mai o res, com pou co aces so a
re cur sos ou a lo gís ti ca ne ces sá ria pa ra uma
am pla va ci na ção. O Bra sil, di an te de seu vas- 
to ter ri tó rio, cer ta men te en fren ta rá enor me
de sa fio em fa zer com que a va ci na che gue a
to dos os mu ni cí pi os em pou co tem po. Aliás,
tem po é ele men to es sen ci al a par tir des te
mo men to, uma vez que a re to ma da da eco- 
no mia de pen de da ra pi dez e de se gu ran ça
do pro ces so de imu ni za ção.

A pan de mia se rá o te ma cen tral do go ver- 
no que che ga na Ca sa Bran ca. Joe Bi den pre- 
ci sa rá li dar, nos dois pri mei ros anos de man- 
da to, com du as ques tões cen trais: imu ni za- 
ção e re to ma da. Com o mai or nú me ro de ví- 
ti mas da co vid-19, o tra ba lho dos ame ri ca- 
nos se rá fo ca do na imu ni za ção e na re cu pe- 
ra ção dos em pre gos e da ati vi da de econô mi- 

ca, um pro ces so que de ve du rar, no mí ni mo,
es tes dois anos, quan do o país en ca ra um
no vo pro ces so elei to ral com a re no va ção da
Câ ma ra e de um ter ço do Se na do.

O pe so ge o po lí ti co dos ame ri ca nos se rá
um pon to im por tan te a ser ob ser va do, uma
vez que a be li ge rân cia de Trump se rá subs ti- 
tuí da pe lo tom di plo má ti co de Bi den. O no- 
vo pre si den te é ve lho co nhe ci do do es ta- 
blish ment de Washing ton, com am plo trân- 
si to en tre os dois par ti dos e uma vas ta ex pe- 
ri ên cia em re la ções ex te ri o res, se ja no Se na- 
do, co mo na Vi ce-Pre si dên cia. Ve re mos uma
mu dan ça pro fun da de nar ra ti va e exer cí cio
do po der, abrin do-se es pa ço pa ra mul ti la te- 
ra lis mo, diá lo go e soft power.

Nes te no vo de se nho, a Rús sia as su me o
pa pel de mai or an ta go nis ta de Washing ton,
com Pe quim sen do mo ni to ra da, con tu do,
sem o en fren ta men to ex pos to e di re to exer- 
ci do por Trump. A in fluên cia des tes dois ato- 
res na Amé ri ca La ti na, ter ri tó rio de na tu ral
in fluên cia ame ri ca na, é um dos pon tos que a
Ca sa Bran ca de ve man ter em seu ra dar. 

A in fluên cia de chi ne ses e rus sos no con- 
ti nen te ame ri ca no é vis ta com mui ta des- 
con fi an ça por Washing ton e, cer ta men te, Bi- 
den vai tra ba lhar pa ra evi tar a ex pan são des- 
te mo vi men to. Ain da em 2020, a Rús sia te ve
que li dar com a cri se en tre Ar mê nia e Azer- 
bai jão, um no vo go ver no an ti-Krem lin elei to
na Mol dá via e uma se ve ra cri se po lí ti ca no
Quir guis tão, na fron tei ra chi ne sa. Pu tin bus- 
ca rá es ta bi li zar os sa té li tes ou te rá que li dar
com uma on da de go ver nos hos tis em paí ses
que Mos cou con si de ra ter in fluên cia di re ta.

En quan to is so, a Chi na, que acre di ta pos- 
suir uma pro vín cia re bel de em Taiwan, de ci- 
diu usar to do seu po der pa ra cer ce ar Hong
Kong.  Pe quim tem ou tras fren tes de ba ta lha.
A prin ci pal é uma ofen si va de re cons tru ção
de sua ima gem, di la ce ra da após a dis se mi- 
na ção da co vid-19. O con tro le ini ci al da do- 
en ça foi fa lho. Uma ad mi nis tra ção caó ti ca
do pro ble ma am pli ou o al can ce do sur to,
trans for man do a do en ça em pan de mia com

re fle xos mun di ais. Uma in ter ven ção ini ci al e
com bi na da te ria si do cru ci al pa ra evi tar a
pro pa ga ção vi ral. Um fa to que mar ca rá pa ra
sem pre a ima gem de Wuhan.

A re cons tru ção da ima gem chi ne sa, en-
tre tan to, pre ci sa ir mui to além dis so. A per- 
se gui ção aos ui gu res ga nhou es pa ço na mí-
dia e pre ci sa ces sar. Se Pe quim de se ja re- 
cons truir sua ima gem de pois da co vid-19,
de ve ria res pei tar os Di rei tos Hu ma nos da
mi no ria ui gur, ces sar a pres são so bre Taiwan
e as ame a ças di plo má ti cas aos paí ses que
não de se jam ado tar seu pa drão de 5G da Hu- 
awei. Ho je já são mais de 50 na ções.

Nes te es pec tro sur ge o Bra sil, que de ve
de fi nir o ca mi nho que se gui rá no to can te ao
5G, com gran des chan ces de afas tar-se da
so lu ção chi ne sa, mes mo so fren do ris co de
re ta li a ção, co mo acon te ceu com a Aus trá lia
re cen te men te. Es te, en tre tan to, é ape nas um
dos de sa fi os que o Bra sil de ve en fren tar.
Com uma re gião que se mo vi men tou pa ra
es quer da no es pec tro po lí ti co com vi tó ri as
na Bo lí via e Ar gen ti na, o Bra sil ad qui re im- 
por tân cia se mi nal na re gião li de ran do um
ca mi nho à di rei ta que po de se guir pres si o- 
nan do a di ta du ra de Ma du ro na Ve ne zu e la.

A pan de mia é cer ta men te o mai or de sa fio
do mun do no ano que co me ça, con tu do,
ques tões re le van tes se guem no ra dar, co mo
as vi o la ções aos di rei tos hu ma nos em lu ga- 
res co mo Co reia do Nor te, Chi na, Rús sia e,
tam bém, Ve ne zu e la. O Bre xit se gue sen do
um de sa fio na Eu ro pa, ao mes mo tem po que
o Bra sil es pe ra ver en ca mi nha do o acor do
en tre Mer co sul e União Eu ro peia. A li ber da- 
de de ex pres são so fre ata ques em Hong
Kong, Tur quia e Chi na e a so be ra nia de
Taiwan é co lo ca da em xe que por Pe quim.

O xa drez po lí ti co in ter na ci o nal re ce be
no vos ato res na me di da que se re po si ci o na
es pe ran do os mo vi men tos des te in trin ca do
jo go. Des ta so ma de fa to res de ve sur gir um
no vo equi lí brio de for ças, com es go ta men to
de so lu ções po pu lis tas e re nas ci men to de
um mun do mul ti po lar. 2021 pro me te. Até
por que, con ve nha mos, 2020 re al men te fi-
cou de ven do.

MAR COS PAU LO LI MA
mar cos pau lo.df@da br.com.br

Fu te bol não é
mun do à par te

A re ta fi nal da tem po ra da do fu te bol

bra si lei ro co lo ca na vi tri ne um

com bo as sus ta dor de des ser vi ços à

so ci e da de. 

Do fim de 2020 ao iní cio de 2021, o es por te mais po- 
pu lar no país co lo cou na vi tri ne al gu mas das nos sas pi o- 
res ma ze las: ra cis mo, xe no fo bia, ma chis mo, as sé dio
mo ral e até ir res pon sa bi li da de ao vo lan te.

Em de zem bro, o vo lan te Ger son acu sou o co lom bi a- 
no Ín dio Ra mí rez de in jú ria ra ci al na vi ra da do Fla men- 
go por 4 x 3 con tra o Bahia. O jo ga dor do ti me tri co lor te- 
ria di to ao ru bro-ne gro: “Ca la a bo ca, ne gro”, em um
lan ce do jo go. Na mes ma par ti da, uma lei tu ra la bi al fla- 
grou su pos ta xe no fo bia do ata can te Bru no Hen ri que ao
di ri gir-se a Ra mí rez co mo “grin go de m…”.

De pois de clas si fi car o Grê mio pa ra a fi nal da Co pa do
Bra sil, Re na to Gaú cho usou me tá fo ra con si de ra da ma- 
chis ta ao tri pu di ar da pos se de bo la do São Pau lo. O téc- 
ni co fez uma ana lo gia com pa que ra pa ra ex pli car o su- 
ces so do ti me gaú cho di an te da pos se de bo la de 70% do
ri val.

“Te ve um ca ra que pe gou uma mu lher bo ni ta e a le- 
vou pa ra jan tar à luz de ve las, con ver sou bas tan te. Saiu
do res tau ran te, foi à bo a te e fi cou até 5h da ma nhã com
ela. Gas tou uma sa li va mons tru o sa. Ai, na bo a te, che gou
um ami go meu. Con ver sou com ela 1 mi nu to e le vou pa- 
ra o mo tel. Meu ami go ga nhou o jo go”, con cluiu Re na to
Gaú cho.

Na úl ti ma quar ta-fei ra, ou tro trei na dor, Fer nan do Di- 
niz, sur tou à bei ra do cam po. Des con ten te com o meia
Tchê Tchê, o che fe di ri giu-se ao atle ta com as se guin tes
pa la vras du ran te a go le a da do Bra gan ti no por 4 x 2 so bre
o lí der do Bra si lei rão. “Seu in gra to do c…, seu per ni nha
do c…, seu mas ca ra di nho. Vai se f…”. 

Na en tre vis ta co le ti va, Di niz ten tou ex pli car a co bran- 
ça. “Foi coi sa do jo go. Te nho um jei to de co brar, ele en- 
ten de”. O mau exem plo é in ter pre ta do co mo as sé dio
mo ral — um dos ma les com ba ti dos no mer ca do cor po- 
ra ti vo.

A mor te do ca sal de pro fes so res em de cor rên cia do
atro pe la men to cau sa do por Mar ci nho, ex-la te ral-di rei- 
to do Bo ta fo go, no Rio, é mais uma tris te cons ta ta ção de
que o fu te bol se con si de ra um mun do à par te, uma bo- 
lha fo ra da lei. In di ci a do por du plo ho mi cí dio cul po so —
quan do não há a in ten ção de ma tar — o jo ga dor de 24
anos, com pas sa gem pe la Se le ção, ad mi tiu que con du- 
zia o Mi ni Co o per e fu giu sem pres tar so cor ro.

Há quem de fen da que o fu te bol tem um có di go pró- 
prio de con du ta no qual dis cur sos ra cis tas co mo “ca la a
bo la, ne gro”; xe nó fo bos, co mo “seu grin go de m…”; ou
ma chis tas do ti po “con ver sou com ela 1 mi nu to e le vou
pa ra mo tel” são nor mais, ou se ja, fa zem par te de um
mun do da bo la. Dis cor do.

 É por cau sa de co ni vên ci as co mo es sas que te mos,
por exem plo, Ro bi nho, um dos mai o res ta len tos do país
no iní cio do sé cu lo, pro ces sa do, na Itá lia, por es tu pro
co le ti vo. 

E nem fa lei so bre Neymar, hein, o gê nio in do má vel…
É pre ci so es ta be le cer li mi tes, cor ri gir ru mos. Que re mos
cra ques em sé rie, mas não da mos bo la pa ra a edu ca ção,
a for ma ção ci da dã. O fu te bol não es tá aci ma do bem do
mal. Pe lo me nos não de ve ria.

São Luís, segunda-feira, 11 de janeiro de 2021
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Vai sair? Use a más ca ra in di ca da pa ra ca da si tu a ção

Cui da dos e di cas

Proteção

Como saber a
eficiência da máscara

C
om tan tas op ções de más ca ras co mo equi pa- 
men tos de pro te ção in di vi du al con tra a CO- 
VID-19, vo cê tem cer te za que a sua más ca ra é
re al men te efi ci en te?

De acor do com o pes qui sa dor da Uni ver si da de de
Ver mont e mem bro do Ob ser va tó rio CO VID-19BR Vi tor
Mo ri, exis te uma sé rie de cri té ri os a se rem ob ser va dos
pa ra, de fa to, va li dar a se gu ran ça e efi cá cia. En tre os
prin ci pais es tão a ve da ção e fil tra gem.

Is so por que as más ca ras de pro te ção pre ci sam es tar
sem pre bem ajus ta das ao ros to pa ra evi tar os cha ma dos
“es ca pes” de go tí cu las e/ou ae ros sóis res pon sá veis pe la
pro li fe ra ção do ví rus.

Além dis so, a ca pa ci da de de ca da equi pa men to de fil- 
trar as par tí cu las emi ti das na fa la, tos se e es pir ro pre ci sa
ser se gu ra. As sim sen do, Vi tor Mo ri elen ca os três ti pos
mais efi ci en tes: a PFF2, ou co mo é mais co nhe ci da N95,
as más ca ras ci rúr gi cas e as fei tas de pa no.

“A N95, ou PFF2 co mo é cha ma da no Bra sil, tem co mo
pa drão fil trar 94% das par tí cu las de até 0,3 mi crons, que
são par tí cu las mais di fí ceis de se rem fil tra das. Pa ra ilus- 
trar, as par tí cu las mui to gran des são in ter cep ta das pe las
fi bras do te ci do da más ca ra e as mui to pe que nas, co mo
são le ves e se guem um mo vi men to di fu so, tam bém são
fa cil men te cap tu ra das. Mas nes sa fai xa de 0,3 já é um
pou co mais di fí cil, e é nes se ta ma nho que a gen te de fi ne
a efi ci ên cia da más ca ra”, elu ci da o pes qui sa dor, que de- 
cla ra, ain da, ser es se mo de lo – o PFF2 –, “de lon ge”, mais
efi ci en te.

Quan to aos ou tros dois ti pos – as

más ca ras ci rúr gi cas e as de pa no,

mais co muns –, Vi tor Mo ri ex pli ca

que a efi ci ên cia mais tem a ver com

a for ma co mo o equi pa men to es tá

ajus ta do ao ros to do que com a sua

ca pa ci da de de fil tra gem.

Se gun do o es pe ci a lis ta, na da adi an ta um fil tro efi ci- 
en te se há bu ra cos nos la dos e na par te de ci ma da más- 
ca ra pa ra que o ar saia, vis to que se sa be que jun to são
ex pe li das go tí cu las. “Vo cê, por exem plo, ao es tar usan do
uma más ca ra ci rúr gi ca mui to fol ga da, es ta rá me nos se- 
gu ro do que com uma más ca ra de pa no que es tá bem

ajus ta da”, jus ti fi ca.
Com boa ve da ção e fil tra gem, tu do cer to. Mas co mo

sa ber se a más ca ra se rá efi ci en te e se ela es tá bem ajus- 
ta da ao ros to? Se gun do Vi tor Mo ri, pa ra ve ri fi car o ajus- 
te, bas ta ob ser var se tem va za men to de ar pe los la dos ou
por ci ma quan do se usa a más ca ra.

Quan to me nos va za men to, me lhor. Quan to à efi cá- 
cia, prin ci pal men te das más ca ras de pa no, o pes qui sa- 
dor en si na: “um pri mei ro tes te é ver a más ca ra con tra a
luz. Se vo cê ver mui to a luz pas san do pe las ma lhas, é si- 
nal de que é me lhor pe gar uma más ca ra um pou co mais
gros sa”.

“Um se gun do tes te é: usan do a más ca ra, ten te so prar
uma ve la, fós fo ro ou is quei ro. Se for mui to fá cil apa gar o
fo go é me lhor pe gar uma más ca ra mais gros sa. E, as sim,
a más ca ra de ve ter ao me nos du as ca ma das e ide al men- 
te três ou mais”, com ple ta.

Vi tor Mo ri ex pli ca, ain da, que, ao sair de ca sa, se ja pa- 
ra lo cais mais ar ris ca dos ou não, o uso de más ca ras pre- 
ci sa le var em con ta cri té ri os mais es pe cí fi cos, ha ja vis ta
a im por tân cia de se ava li ar a si tu a ção de ma nei ra con- 
jun ta e am pla.

“Não é só olhar a más ca ra e pron to. É mui to im por- 
tan te que se evi te es pa ços fe cha dos, mal ven ti la dos e
aglo me ra dos, lem bran do sem pre que a trans mis são é
prin ci pal men te pe lo ar. Por is so, lo cais fe cha dos, co mo
ba res e res tau ran tes, mal ven ti la dos e to do mun do fa- 
lan do al to sem más ca ra são lo cais de ris co mai or”, ex pli- 
ca.

Nes se ce ná rio, o pes qui sa dor des ta ca que, de pen den- 
do do lo cal a ser fre quen ta do, de ter mi na das más ca ras
po dem ser mais in di ca das.

“Nas ati vi da des ao ar li vre, es pa ços bem ven ti la dos e
não aglo me ra dos, uma más ca ra de pa no ou ci rúr gi ca
bem ajus ta da e bem fi xa no ros to já é o su fi ci en te. Mas,
lem bran do sem pre da im por tân cia de cer ti fi car a ve da- 
ção. Ago ra, pa ra lo cais de gran de ris co, co mo am bi en tes
hos pi ta la res, é fun da men tal que se te nha a más ca ra
PFF2 bem ajus ta da jun to com ou tros equi pa men tos de
pro te ção in di vi du al.”

Em lo cais fe cha dos e aglo me ra dos, co mo veí cu los pú- 
bli cos lo ta dos, é mais com pli ca do, por que nos trans por- 
tes pú bli cos não tem fil tra ção de ar ade qua da e as pes so- 
as fi cam fa lan do.

“Tal vez, a pes soa que te nha al gu ma co mor bi da de ou
mo ra com pes soa que é do gru po de ris co e tem que se
ex por, pe gar trans por te pú bli co ou es tar em lo cais de
ris co, va le usar a PFF2. Mas é ne ces sá rio usar com mui ta
par cimô nia e mui to cui da do, e lem brar que ela po de ser
reu ti li za da por pes so as que es tão fo ra do am bi en te hos- 
pi ta lar pa ra que ela não es te ja em fal ta pa ra os pro fis si o- 

nais”, ori en ta.

Pa ra man ter a efi ci ên cia das más ca ras de pro te ção e
po ten ci a li zar a sua se gu ran ça, Vi tor Mo ri pon tua a im- 
por tân cia de que, no ca so das más ca ras PFF2, elas, em
ca so de reu ti li za ção, não se jam la va das com água e sa- 
bão e nem de sin fec ta das com ál co ol. Is so por que, con- 
for me elu ci da do pe lo pes qui sa dor, a man tra de fil tra- 
gem ten de a per der efi cá cia nes sas si tu a ções.

“De pois do uso, dei xe a más ca ra des can san do por
três di as em lo cal are ja do, co lo can do tal vez em um sa co
de pa pel e sem pre ve ri fi can do se a más ca ra es tá ín te gra
e se a ve da ção es tá ade qua da, por que a me di da em que
va mos usan do, o elás ti co da más ca ra vai se des gas tan do
– po de se tro car o elás ti co pa ra au men tar a uti li da de. A
más ca ra, se ela es ti ver vi su al men te ín te gra, não ti ver ne- 
nhum ras go ou ne nhum des gas te evi den te, dá pa ra con- 
ti nu ar usan do”, ar gu men ta.

Vi tor Mo ri pon tua, ain da, que, pa ra oti mi zar o uso das
más ca ras de pa no e au men tar a ve da ção do equi pa men- 
to, al gu mas di cas po dem bem úteis. “Más ca ras que
pren dem com elás ti co na nu ca cos tu mam ser mais ajus- 
ta das, por que con se gue-se apli car uma ten são mai or
sem ma chu car a ore lha. Um ou tro as pec to im por tan te é
a pe ça de me tal na re gião do na riz pa ra mol dar a más ca- 
ra e dei xá-la bem fi xa, evi tan do o va za men to nes sa re- 
gião”, in for ma.

Quan to a hi gi e ni za ção das más ca ras de pa no, va le fri- 
sar a im por tân cia de de sin fec ção do equi pa men to após
o uso. Além dis so, é im por tan te des ta car que, pa ra man- 
ter a efi ci ên cia, as más ca ras de pa no de vem ser tro ca das
a ca da du as ho ras ou quan do a trans pi ra ção a dei xar
mo lha da o su fi ci en te pa ra in ter fe rir na se gu ran ça.

O pes qui sa dor faz, ain da, um aler ta a res pei to do uso
de más ca ras de acrí li co que co brem bo ca e na riz, mas
dei xam es pa ços aber tos pa ra “es ca pes”. “Não adi an ta,
vai ha ver saí da de go tí cu las ou ae ros sóis pos si vel men te
in fec ta dos pe los la dos. Más ca ras de tricô tam bém não
fun ci o nam, por que elas não têm ve da ção e nem boa
qua li da de de fil tra gem”, afir ma Vi tor Mo ri, que não vê,
tam bém, ne ces si da de em gas tar mais em más ca ras an ti- 
vi rais. “Tem que lem brar que, na ver da de, a más ca ra an- 
ti vi ral não ofe re ce mui to mais pro te ção que uma más ca- 
ra nor mal de pa no bem ajus ta da. A con ta mi na ção acon- 
te ce prin ci pal men te pe la ina la ção de go tí cu las e ae ros- 
sóis que es tão sus pen sos no ar. En tão, uma más ca ra de
pa no, bem ajus ta da, sem va za men to, vai ser bem mais
efi ci en te do que uma más ca ra an ti vi ral to tal men te fol- 
ga da. Par ti cu lar men te, ve jo mui tas pes so as op tan do pe- 
la más ca ra an ti vi ral, que é mais ca ra, mas não ve jo ne- 
ces si da de nis so, por que uma más ca ra de pa no bem
ajus ta da já cum pre bem es se pa pel”, diz.

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

https://banca.oimparcial.com.br/
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São Luís, segunda-feira 11 de janeiro de 2021

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 DE LICITAÇÃO

LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 203/2020 - CSL/EMSERH
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 99.960/2020 – 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

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

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

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 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)

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

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

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

TRAGÉDIA

A 
equipe conseguiu resgatar 
sete recém-nascidos que es-
tavam no hospital distrital 
de Bhandara (centro), mas 

não foi capaz de salvar outros dez 
bebês, declarou à AFP o médico Pra-
mod 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 desconhe-
cida, mas nossa equipe extinguiu o 

fogo o mais rápido possível. Os be-
bês foram asfixiados pela fumaça”, 
acrescentou o médico.

As enfermeiras acionaram o alarme 
ao perceberem que havia um incên-
dio na unidade neonatal do hospi-
tal. Os bombeiros conseguiram evitar 
que o fogo se propagasse para outras 
partes do edifício.

“Uma tragédia de partir o coração 
em Bhandara, Maharashtra, onde per-
demos preciosas vidas jovens”, de-

clarou o primeiro-ministro indiano, 
Narendra Modi, no Twitter.

O líder da oposição, Rahul Gan-
dhi, considerou essas mortes como 
“extremamente trágicas”.

As autoridades ordenaram uma 
investigação imediata, após este 
novo drama em um estabelecimen-
to hospitalar. Em 2011, um incên-
dio matou mais de 90 pessoas em 
um hospital em Calcutá (Bengala 
Ocidental, leste).

INDONÉSIA

62 pessoas estavam em Boeing 
que desapareceu após decolagem

As autoridades indonésias temem que 
um Boeing 737-500 da companhia aérea 
local Sriwijaya Air, com 62 pessoas a bor-
do e com o qual o contato foi perdido após 
sua decolagem neste sábado (9) de Jacar-
ta, tenha caído no mar.

“Enviamos nossas equipes, assim como 
embarcações, para a área onde há suspei-
ta 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, incluin-
do 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 nor-
malmente leva 90 minutos para chegar a 
Pontianak. Mas o avião em questão desa-
pareceu do radar logo após a decolagem 
sobre o mar de Java.

De acordo com dados do site FlightRa-
dar24, a aeronave atingiu uma altitude de 
quase 11.000 pés (3.350 metros) antes de 
cair para 250 pés. Ela então perdeu con-
tato 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 destro-
ços na área das 1.000 ilhas perto da capi-
tal, 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 ou-
tubro de 
2018, 189 
p e s s o a s 
morreram 
quando um 
Boeing 737 
MAX caiu 
no mar de 
Java, 12 mi-
nutos após 
a decola-
gem.

Este aci-
dente e outro envolvendo o mesmo mode-
lo 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 dei-
xaram 346 mortos, antes de serem nova-
mente 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 indo-
nésias foram proibidas de operar na Eu-
ropa e nos Estados Unidos no passado.

Em 2014, um avião da AirAsia conectan-
do a cidade indonésia de Surabaya a Sin-
gapura caiu com 162 passageiros a bordo. 
Os investigadores concluíram que houve 
erro humano e problemas técnicos.
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DOU GLAS CU NHA

O épi co Mo to Bar

Bar do Ho tel Cen tral

O an to ló gi co Bar do Léo

Ba se do Ra be lo & ou tros

Bar do Ca ju ei ro

A república dos botecos

Os grandes bares
de antigamente

B
oê mi os e no tí va gos lu do vi cen ses ou vi si tan tes,
que gos tam de bo te cos, sem pre en con tra al gum
em qual quer pon to da ilha. É o lu gar cer to pa ra
um ale gre ba te-pa po, de gus ta ção de boa be bi da

e das igua ri as da nos sa gas tro no mia es pe cí fi ca. Dis cu tir
é fa zer ne gó cio, ini ci ar ou aca bar re la ci o na men tos, pa- 
que rar ou afo gar as má go as, o bo te co é sem pre uma te- 
ra pia pa ra pro ble mas de qual quer eti o lo gia.

São Luís é a Re pú bli ca dos Bo te cos. Es ta as ser ti va foi
fei ta pe lo jor na lis ta, com po si tor e es cri tor João Ba tis ta
Lo pes Bo géa, cer ta vez, ao con vi dar seus com pa nhei ros
de Rá dio Tim bi ra, pa ra to mar cer ve jas no bo te co Cai xa
de Fós fo ros, per ten cen te ao seu ami go, a quem cha ma- 
va de ir mão, João Mou che reck, lo ca li za do em um es pa- 
ço pe que no ( o que lhe ren deu a de no mi na ção), na par te
in fe ri or do so bra do em que re si dia com a fa mí lia, na es- 
qui na das ru as dos Afo ga dos com Ri bei rão. Ali, era pon- 
to de en con tro de ve lhos ami gos.

Pa ra o jor na lis ta Antô nio Nel son Fa ria, um do fun da- 
do res da Ban da Pas to ral do Gro gue, em par ce ria com
Ro nald Al mei da, Fran cis co Ra mos (Chi cão), He li as
Haic kel e Fer nan do Go di nho, bo te co é pon to de en con- 
tro pa ra jo gar con ver sa fo ra, atu a li zar co nhe ci men tos
cul tu rais, me di tar so bre a vi da e cur tir a be bi da pre di le- 
ta. É lu gar pa ra so ci a li zar com ami gos mais che ga dos.
Nun ca é, e se quer se rá, pon to pa ra “cha to de ga lo cha” se
en cos tar. “Por que bar va zio é ce na for te de mais pa ra
boê mio co ti di a no”, pro fe ti za Nel son.

En tre tan tos bo te cos que exis ti am na ci da de, o Mo to
Bar foi o que mar cou, na sua épo ca. To da so ci e da de ma- 
ra nhen se o fre quen ta va. Uns pa ra be ber com os ami gos
e bo tar a con ver sa em dia; ou tros, pa ra lan cha rem; al- 
guns pa ra com pra rem fru tas fres cas im por ta das (uvas,
pe ras, ma çãs, amei xas, etc.), so men te lá en con tra das,
vis to que vi nham da Eu ro pa, em na vi os. Ali tam bém
eram en con tra dos be bi das, bis coi tos, quei jos fi nos, pre- 
sun tos de fu ma dos, etc. Ser via ex ce len tes san duí ches de
per nil e de quei jo, sor ve tes de fru tas re gi o nais e de amei- 
xa, e o ini gua lá vel gua ra ná cham pa nhe, além da cer ve ja
mais ge la da da ci da de.

Em ar ti go pu bli ca do nas re des so ci ais da Aca de mia
Ma ra nhen se de Le tras, fa lan do da re la ção do po e ta Fer- 
nan do Bra ga, com o Mo to Bar, o jor na lis ta, dra ma tur go e
es cri tor Ubi ra tan Tei xei ra, emé ri to re pre sen tan te da bo- 
e mia ma ra nhen se e fre quen ta dor ilus tre da que la ca sa
por tu gue sa com cer te za, ga ran tiu que foi no Mo to Bar
que o po e ta Nau ro Ma cha do te ria co nhe ci do o ou tro po- 
e ta Ban dei ra Tri bu zi, nas cen do, as sim, uma gran de e
sau dá vel ami za de que du rou até a mor te do ge ni al au tor
de “Pe le e Os so”. Am bos já es tão bri lhan do no an dar su- 
pe ri or. Ou tros gran des fre quen ta do res do Mo to Bar
eram os jor na lis ta Eras mo Di as e seu fi el es cu dei ro Luís
Al ves, co nhe ci do co mo “Luís Pa pa gaio”, que exer ceu
man da tos con se cu ti vos de ve re a dor de São Luís.

O Mo to Bar per ten cia a um gru po de ci da dãos por tu- 
gue ses li de ra dos por um cha ma do Se ra fim. O no me do
es ta be le ci men to se ori gi na ra por que al guns ra pa zes da
épo ca ali se reu ni am no in tui to de tro car idei as so bre su- 
as pos san tes mo to ci cle tas, que as ti nham co mo hobby, e
não co mo trans por te, co mo ho je se vê; e ali se reu ni am
com o ob je ti vo da tro ca de idei as em tor no do ob je to co- 
mum de to dos que era aque le es por te. Se gun do Fer nan- 
do Bra ga, sur giu as sim, o Mo to Clu be, no me que mais
tar de foi da do ao ti me de fu te bol fun da do pe lo mes mo
gru po, a pro por ci o nar ao tor ce dor ma ra nhen se, mui tas
ale gri as, sen do, in clu si ve, o cam peão do Nor te na dé ca- 
da de 40, re ce ben do, por is so, o ca ri nho so epí te to de
“Pa pão do Nor te”.

O Mo to Bar fe chou e no seu lu gar exis te ape nas o pré- 
dio aban do na do, fe cha do por ti jo los, con tras tan do com
a be le za do re cém re for ma do Lar go do Car mo. Ain da ho- 
je, aque le pré dio ser ve de re fe rên cia pa ra mui tas pes so- 
as, que pa ra in di car a La dei ra do Co mér cio, di zem que a
mes ma fi ca ao la do do pré dio em que fun ci o nou o Mo to
Bar.

Com o fe cha men to do Mo to Bar, os fre quen ta do res
mi gra ram pa ra o Bar do Ho tel Cen tral que re ce bia boê- 

mi os de to das as es tir pes, no ta da men te jor na lis tas, po e- 
tas, ou tros in te lec tu ais e po lí ti cos, pes so as da so ci e da de
que o pre fe ri am pa ra o ba te-pa po de fim de tar de, que se
es ten dia até al tas ho ras. Aque le es ta be le ci men to con ta- 
va com gar çons pres ti mo sos e aten ci o sos com des ta que
pa ra o Lau ro e Seu Jo sé, sem pre tra jan do pa le tós ima cu- 
la da men te bran cos e su as gra va tas bor bo le tas, e que ti- 
nham a pre fe rên cia dos que ali se reu ni am. O bar fun ci- 
o nou du ran te mui tos anos no tér reo do pré dio Pa lá cio
do Co mér cio, e pres tou bons ser vi ços. O lo cal era um
pon to de en con tro, não só de hós pe des do Ho tel Cen- 
tral, mas, tam bém, de pes so as da so ci e da de lo cal. Ali,
ne gó ci os eram re a li za dos ou des fei tos, tu do re ga do a
uís que do bom, e ou tras be bi das.

Foi na que le am bi en te que, no dia 7 de de zem bro de
1973, uma sex ta-fei ra, às 19h30, o em pre sá rio e cam- 
peão de ti ro ao al vo Ivon de Oli vei ra Sou sa, de 36 anos,
as sas si nou com um ti ro no ros to o con ta dor do Tri bu nal
de Con tas do Es ta do Jo sé Ri ba mar Sa cra men to Pes ta na
Cos ta, de 34. A mo ti va ção do cri me te ria si do a dis pu ta
por uma mu lher. Ivon Oli vei ra foi as sas si na do com um
ti ro de es pin gar da, por um po li ci al ci vil apo sen ta do, em
1984, na Arei nha. Mes mo as sim, o bar se man te ve aber to
por mui to tem po, mas o cri me ja mais foi es que ci do.

Um bar tra di ci o nal que ain da re sis te, é o Bar do Léo,
lo ca li za do no hor to mer ca do do con jun to Vi nhais. Tra- 
ta-se de um bar mui to fre quen ta do pe los mo ra do res da- 
que le nú cleo ha bi ta ci o nal e por boê mi os e fa mí li as de
to da ci da de, que ali vão cur tir a boa mú si ca apre sen ta da
pe lo sis te ma de som me câ ni co, e se de li ci ar com as va ri- 
a das co mi di nhas de bo te co da nos sa gas tro no mia re gi o- 
nal.

Já hou ve ten ta ti va de fe chá-lo, mas não deu cer to. Jor- 
na lis tas, po lí ti cos, in te lec tu ais e até mes mo mem bros
do Ju di ciá rio, uni ram for ças em apoio ao seu pro pri e tá- 
rio Le o nil do Mar tins e im pe di ram a ca tás tro fe. Ali se
reú nem pes so as da so ci e da de em ge ral pa ra as con ver- 
sas que não tem fim e tam bém pa ra acon te ci men tos
cul tu rais co mo noi tes de au tó gra fos pa ra lan ça men to de
li vros.

Foi lá que o ra di a lis ta El vas Ri bei ro, co nhe ci do co mo
“Pa ra fu so”, fez o lan ça men to do seu li vro “Me mó ri as de
um pa ra fu so”, em que nar ra fa tos e cau sos vi vi dos e pra- 
ti ca dos por jor na lis tas/ra di a lis tas ma ra nhen ses, por ele
tes te mu nha dos.

O Bar do Léo é um mis to de bo te co e mu seu. Ali es tão
ex pos tas pe ças  de rá dio e ra di o las an ti gos e imen so nú- 
me ro de dis cos de long-plays e CDs, dis cos de 78 rpm,
fo to gra fi as e mui tas bu gi gan gas. Ali, se man tém a tra di- 
ção da boa mú si ca, com ên fa se à MPB de boa qua li da de
e to da va ri e da de de es ti los. Al guns no tí va gos, do ti po
que Antô nio Nel son cha ma de “cha to de ga lo cha”, que
en con tram re sis tên cia do Léo ao pe di rem al gu ma mú si- 
ca, en tão en ce nam uma dis cus são en tre eles, di zen do
que ali não tem a re fe ri da mú si ca. Fun ci o na co mo um
de sa fio e o Léo, sem na da di zer, bo ta a mú si ca pra to car,
pa ra pro var que tem a mai or co le ção de dis cos do es ta- 
do.

No Bair ro do Li ra, um bo te co, mar cou sua épo ca co- 
mo pon to de en con tro de po lí ti cos e in te lec tu ais. Era
um am bi en te sim ples e ao mes mo tem po so fis ti ca do em
fa ce ao ní vel dos seus fre quen ta do res. A Ba se do Ra be lo
se ce le bri zou por ser vir o me lhor ga le to da ci da de. As
aves eram pre pa ra das com es me ra do ze lo e as sa das na
bra sa ou no for no, con for me a pre fe rên cia do fre guês e
sem pre sob a su per vi são do seu pro pri e tá rio. Ser via
tam bém as be bi das de qua li da de in dis cu tí vel co mo o
whisky de boa pro ce dên cia. “Ba le a do”(whisky fal si fi ca- 
da) ali não ti nha vez.

Não mui to dis tan te da li, na Rua João Evan ge lis ta, na
Ma cau ba, se en con tra va a Ba se da Ma ro ca, uma se nho ra
ne gra que ser via sua es pe ci a li da de, car ne bo vi na as sa da
de pa ne la, tem pe ra da com es pe ci a ri as co mo cra vo da
ín dia, o que lhe da va um sa bor for te e gos to so. Ou tra es- 
pe ci a li da de da ca sa era cer ve ja bem ge la da e ba ti da de
li mão e de ma ra cu já. Tem pos de pois a ca sa pas sou a ser
ad mi nis tra da por seu fi lho, Ger ma no, que evo luiu pa ra a

Ba se do Ger ma na. Mu dou pa ra a Ave ni da Wen ces lau
Braz, pró xi mo ao Can to da Fa bril e, gra ças a for te cam- 
pa nha mi diá ti ca, fi cou co nhe ci da por ser vir um pra to
que fi cou fa mo so, a “Ca ma ro a da do Ger ma no”. En cer- 
rou su as ati vi da des com a mor te do pro pri e tá rio, as sas- 
si na do no Tu ru.

No Ca mi nho da Boi a da, dois ba res se di gla di a vam .
Um, de pro pri e da de de um ho mem co nhe ci do co mo
Cam bo ta, que ne go ci a va com pes ca dos no ei xo Des ter- 
ro/Mer ca do Cen tral, e o ou tro per ten cen te ao em pre sá- 
rio Rai mun do Ni co me des, o “Mun di qui nho”, mui to co- 
nhe ci do por pro mo ver bai les de más ca ras no pe río do do
Car na val.

Mun di qui nho foi tam bém do no do Bar Spu ti nik, na
Pra ça do Mer ca do Cen tral, mui to fre quen ta do por co- 
mer ci an tes da re gião após o fim da fei ra e apo sen ta dos,
que ali iam com o pro pó si to de na mo rar com al gu ma
das gar ço ne tes, to das  mui to bo ni tas, es co lhi das pa ra o
tra ba lho co mo cha ma riz, mas o pro pri e tá rio não per mi- 
tia saí das no ho rá rio de tra ba lho e nem qual quer com- 
por ta men to ina de qua do no lo cal. Não era lu gar de pros- 
ti tui ção.

Ain da no Ca mi nho da Boi a da, ha via o Bar do Ara gão,
um mis to de bo te co e qui tan da. Ali ven dia tu do em gê- 
ne ros ali men tí ci os de mer ce a ria, mas tam bém uma cer- 
ve ja, mui to elo gi a da por ser uma das mais ge la das da ci- 
da de.

O Bar do Ca ju ei ro fun ci o nou na Rua Afon so Pe na, no
Cen tro His tó ri co. Su as ati vi da des se ini ci a ram, co mo
uma ga ra pei ra e de pois trans for ma da em bar. Mes mo
com um qua dro de fun ci o ná ri os aten ci o sos, o do no
Antô nio Ca ju ei ro, não se des cui da va no aten di men to
aos seus cli en tes. Era mui to fre quen ta do por jor na lis tas,
vis to que si tu a va-se pró xi mo dos jor nais Pe que no, O Im- 
par ci al e Jor nal do Dia, que fun ci o na va na Rua de San ta- 
na, trans for man do-se de pois no jor nal O Es ta do do Ma- 
ra nhão. Ora fun ci o nan do na Ave ni da Ana Jan sen, no São
Frans cis co.

O Bar do Ca ju ei ro ser via bons ti ra-gos tos, mas sua es- 
pe ci a li da de era ovos co zi dos, tin gi dos em vá ri as co res
com ani li na de con fei tei ro e que eram ser vi dos mes mo
sem o cli en te pe dir, pe lo seu pro pri e tá rio. Antô nio Ca ju- 
ei ro foi pre si den te, por mui to tem po, do Sin di ca to dos
Ba res, Ho téis e Si mi la res de São Luís e foi um mai o res
ven de do res de cer ve ja da ci da de. Na mes ma Rua Afon so
Pe na ti nha o Bar da Ho ra, cu ja es pe ci a li da de era o pra to
“bi fe a ca va lo” ela bo ra do com car nes no bres, o que lhe
ga ran tia a qua li da de.

Ou tro bar que se man tém na his tó ria da ci da de é o ex- 
tin to Bar do Bi né, na Rua do Ri bei rão, pró xi mo da Praia
do Ca ju ( Bei ra-Mar). Nos anos 60, era pon to de en con- 
tro dos jo vens , pro fes so res, po e tas, jor na lis tas e ou tros
pro fis si o nais li be rais que se opu nham ao mo vi men to
di ta to ri al de 1964. Por que ali se reu ni am li de ran ças dos
mo vi men tos re vo lu ci o ná ri os, era um lo cal mui to vi gi a- 
do pe los “ara pon gas” das for ças de se gu ran ça, mas o
gru po de fre quen ta do res for ma do por pes so as bas tan te
ar gu tas, quan do de tec ta vam a pre sen ça de al gum sus- 
pei to, na da que pu des se com pro me ter quem quer que
fos se, era fa la do. Foi no Bar do Bi né que foi fun da da pe lo
jor na lis ta Antô nio Nel son, po e ta Val de li no Cé cio e por
Joi na Mo ra es, a ban da do Bai xo Le blon, ani ma da pe lo
mú si co Tio Ze ca, que por mui tos anos foi a gran de atra- 
ção do car na val de São Luís.

No Bair ro Di a man te, rei nou a Ba se da Di qui nha, es- 
pe ci a li za da em ser vir ga le to fei to na bra sa e a ini gua lá vel
cos te le ta de por co, tam bém fei ta na bra sa. Era fre quen- 
ta da por gran fi nos e pes so as de to dos os seg men tos da
so ci e da de. To dos se ren di am aos sa bo res das co mi das
ser vi das pe la Di qui nha e tam bém pe la cer ve ja, sem pre
mui to ge la da.

O Bar Amen do ei ra, no Olho D’Água, fun ci o nou por
mui to tem po, e ti nha pú bli co ca ti vo mo ti va do pe lo tra- 
ta men to sem pre cor di al de seus pro pri e tá ri os
Wanderley e Do na Jo vi na. Ali, Ro nald Al mei da, Fran cis- 
co Ra mos – “ Chi cão”, Antô nio Nel son, Eli as Haic kel e
Fer nan do Go di nho, fun da ram a Ban da Pas to ral do Gro- 
gue, que até ho je mar ca o Car na val de São Luís.

No An jo da Guar da, além da Boi te Guarany, ha via o
Bar do 29, que fun ci o na va no Mer ca do da que le bair ro e
fi ca va aber to a noi te to da pa ra aten der os boê mi os e no- 
tí va gos de plan tão, ser vin do a cer ve ja mais ge la da, is cas
de pei xe, pei xe fri to e is cas de fí ga do, a mar ca re gis tra da
do bo te co.

Na Pra ça da Ale gria, no Cen tro da ci da de, o Ter ra ço
Bar fun ci o na du ran te o dia até às 21 ho ras, com gran de
mo vi men ta ção, ser vin do cer ve jas e ou tras be bi das e
lan ches. É o pon to pre fe ri do dos co mer ciá ri os e pes so as
que ne ces si tam ir ao Cen tro e apro vei tam pa ra um mo- 
men to de la zer.

Com o pas sar do tem po es tes ba res su cum bi ram ou
evo luí ram pa ra res tau ran tes, fi can do na lem bran ça e na
sau da de da bo e mia da ci da de.

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

https://banca.oimparcial.com.br/
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AEB promove visita à região de Alcântara com representantes do MCTI, MInfra e MDR,
com foco no desenvolvimento socioeconômico e na infraestrutura.
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MCTI, MInfra e MDR
visitam Alcântara

Vi si ta a Al cân ta ra

O
mi nis tro Mar cos Pon tes, da 
Ci ên cia, Tec no lo gia e Ino va- 
ções (MC TI), re ve lou, du- 
ran te en tre vis ta, so bre os 

pro je tos pa ra a Ba se de Al cân ta ra, no 
Ma ra nhão. “Sem pre ti ve a ex pec ta ti va 
do pro je to de co lar, pois a Ba se de Al- 
cân ta ra foi cons truí da há 30 anos”, 
dis se o mi nis tro.

Sem pre ti ve a 

ex pec ta ti va do pro je to 

de co lar, pois a Ba se de 

Al cân ta ra foi cons truí da 

há 30 anos

Já fo ram fei tos es tu dos pa ra que a 
in fra es tru tu ra da ci da de aco lha os 
pro je tos es pa ci ais. “O ano pas sa do foi 
um ano de pla nos e em 2021 en tra em 
ação a exe cu ção do pla no de ação em 
Al cân ta ra”, re ve lou.

O ano pas sa do foi um 

ano de pla nos e em 2021 

en tra em ação a 

exe cu ção do pla no de 

ação em Al cân ta ra

Pa ra que is so fun ci o ne, nos úl ti mos

Di fi cul da de de aces so

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

di as de 2020, a Agên cia Es pa ci al Bra si- 
lei ra (AEB), au tar quia vin cu la da ao 
Mi nis té rio da Ci ên cia, Tec no lo gia e 
Ino va ções (MC TI), pro mo veu vi si ta à 
re gião de Al cân ta ra. Na co mi ti va, es- 
ta vam pre sen tes re pre sen tan tes do 
MC TI, Mi nis té rio da In fra es tru tu ra 
(MIn fra) e Mi nis té rio do De sen vol vi- 
men to Re gi o nal (MDR).

O ob je ti vo da mis são foi le var re- 
pre sen tan tes da área de In fra es tru tu- 
ra e De sen vol vi men to Re gi o nal pa ra 
co nhe cer as pos si bi li da des lo gís ti cas 
en tre Al cân ta ra e São Luís, ob ser var as 
di fi cul da des, ne ces si da des de me lho- 
ri as da re gião e co nhe cer to do o pro- 
ces so pa ra sub si di ar a atu a ção de ca- 
da uma das pas tas den tro do con tex to 
da Co mis são de De sen vol vi men to In- 

te gra do pa ra o Cen tro Es pa ci al de Al- 
cân ta ra (CDI-CEA), vi a bi li zan do, 
tam bém, con di ções lo gís ti cas pa ra 
atu a ção do Pro gra ma Es pa ci al Bra si- 
lei ro (PEB).

O gru po que veio pa ra a mis são, co- 
nhe ceu o tra je to e as di fi cul da des de 
sair de São Luís pa ra a ci da de de Al- 
cân ta ra. O gru po uti li zou mei os de 
trans la do aé reo e aqua viá rio (lan cha e 
ferry bo at).

Além das di fi cul da des ex pos tas na 
vi a gem, fo ram ob ser va dos o tem po 
gas to com o trans la do e bai xa aces si- 
bi li da de, in vi a bi li zan do, as sim, o 
aces so no dia a dia pa ra o mu ni cí pio 
on de é ins ta la da a ba se.

Cidade possui grande potencial turístico
Além dis so, o gru po co nhe ceu o po- 

ten ci al tu rís ti co da ci da de de Al cân ta- 
ra, mui to re la ci o na do ao pa trimô nio
his tó ri co e cul tu ral, vi si tan do as agro- 
vi las, on de os re pre sen tan tes do MDR
pu de ram iden ti fi car vá ri as pos si bi li- 
da des de atu a ção. Já os re pre sen tan- 
tes do MIn fra ti ve ram co mo fo co, pri- 
o ri ta ri a men te, as ques tões re la ci o na- 
das ao aces so à re gião e in fra es tru tu ra
em ge ral.

O fo co de am bos os ór gãos foi iden- 
ti fi car as di fi cul da des e ne ces si da des
da re gião vis lum bran do o ple no aten- 
di men to das ne ces si da des do PEB, as- 
sim co mo cons ta tar os be ne fí ci os de
em pre ga bi li da de ad vin do da atu a ção
es pa ci al na lo ca li da de. 

“No con tex to da ci da de, dos en tor- 
nos da ci da de e do cen tro his tó ri co, há
mui tas pos si bi li da des de en vol vi men- 
to da co mu ni da de lo cal em ati vi da- 
des, ge ra ção de em pre go, ren da, pro- 
por ci o nan do o de sen vol vi men to em
re fle xo do Pro gra ma Es pa ci al Bra si lei- 

ro no lo cal”, res sal tou Cris ti a no Trein,
di re tor de Go ver nan ça do Se tor Es pa- 
ci al, que es ta va re pre sen tan do a AEB
na vi si ta.

As in for ma ções co le ta das sub si di a- 
rão a atu a ção dos ór gãos no con tex to
da CDI-CEA, que le va rá in su mos pa ra
ou tras áre as, prin ci pal men te pa ra o
tu ris mo e opor tu ni da des de em pre go
pa ra ala van car o de sen vol vi men to da
co mu ni da de lo cal, pro por ci o nan do
im pac to na ca deia de va lo res das ati- 
vi da des es pa ci ais no Bra sil.

O Pro gra ma de De sen vol vi men to
In te gra do pa ra o Cen tro Es pa ci al de
Al cân ta ra (PDI-CEA), que foi aven ta- 
do pe la CDI-CEA, vi sa pro por a es tra- 
té gia de im plan ta ção do CEA e as al- 
ter na ti vas pa ra a al can çar es te ob je ti- 
vo, por meio de pro je tos e ini ci a ti vas
com fo co no de sen vol vi men to so ci o e- 
conô mi co e na in fra es tru tu ra pa ra a
re gião de Al cân ta ra e en tor no, com
vis tas ao aten di men to das ne ces si da- 
des do Pro gra ma Es pa ci al Bra si lei ro.

Há mui tas

pos si bi li da des de

en vol vi men to da

co mu ni da de lo cal em

ati vi da des, ge ra ção de

em pre go, ren da,

pro por ci o nan do o

de sen vol vi men to em

re fle xo do Pro gra ma

Es pa ci al Bra si lei ro no

lo cal.

EDUCAÇÃO SUPERIOR

Fies abre 93 mil vagas
em financiamento

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

O Fun do de Fi nan ci a men to Es tu dan til (Fi es) vai ofe- 
re cer 93 mil va gas em 2021. Com is so, o apor te fi nan cei- 
ro do Mi nis té rio da Edu ca ção (MEC) se rá de R$ 500 mi- 
lhões pa ra vi a bi li zar as va gas. Es ses nú me ros es tão no
Pla no Tri e nal do Fun do de Fi nan ci a men to Es tu dan til,
pu bli ca do no úl ti mo dia de de zem bro.

O pla no traz a pre vi são pa ra os pró xi mos três anos.
Nes se pe río do, se rão ofer ta das, no to tal, 279 mil va gas. O
Fi es é o pro gra ma do Go ver no Fe de ral que tem co mo
me ta fa ci li tar o aces so ao cré di to pa ra fi nan ci a men to de
cur sos de en si no su pe ri or ofe re ci dos por ins ti tui ções
pri va das. Cri a do em 1999, ele é ofer ta do em du as mo da- 
li da des des de 2018, por meio do Fi es e do Pro gra ma de
Fi nan ci a men to Es tu dan til (P-Fi es).

O pe río do de ins cri ções pa ra o pro ces so se le ti vo do
Fi es pa ra o 1º se mes tre de 2021 é do dia 26 até as 23h59
de 29 de ja nei ro de 2021. O re sul ta do se rá di vul ga do no
dia 2 de fe ve rei ro. Pa ra os pré-se le ci o na dos em cha ma da
úni ca, o pra zo pa ra com ple men tar a ins cri ção é de 3 a 5
de fe ve rei ro.

Os can di da tos não pré-se le ci o na dos na cha ma da
úni ca do Fi es po dem dis pu tar uma das va gas ofer ta das
por meio da lis ta de es pe ra. To dos os não pré-se le ci o na- 
dos na cha ma da úni ca se rão, au to ma ti ca men te, in cluí- 
dos na lis ta de es pe ra. A con vo ca ção por meio da lis ta de
es pe ra ocor re rá de 3 de fe ve rei ro até o dia 18 de mar ço
de 2021.

CNI

Medo do desemprego
cresce entre  brasileiros

ÍNDICE FICOU EM 57,1 PONTOS, ACIMA DA MÉDIA HISTÓRICA.

O me do de per der o em pre go é cres cen te en tre os bra- 
si lei ros. A pre o cu pa ção é ain da mais in ten sa en tre mu- 
lhe res, jo vens com ida de en tre 16 e 24 anos, pro fis si o- 
nais com bai xa es co la ri da de e mo ra do res de pe ri fe ri as.
É o que apon ta a pes qui sa Ín di ce do Me do do De sem- 
pre go, di vul ga da pe la Con fe de ra ção Na ci o nal da In dús- 
tria (CNI). Se gun do o es tu do, o ín di ce fi cou em 57,1 pon- 
tos, na me di ção fei ta em de zem bro de 2020 – nú me ro
que se en con tra aci ma da mé dia his tó ri ca de 50,2 pon- 
tos. “No tri mes tre, o in di ca dor su biu 2,1 pon tos na com- 
pa ra ção com se tem bro do ano pas sa do e es tá um pon to
aci ma do re gis tra do em de zem bro de 2019”, dis se a CNI.

Quan do o re cor te abran ge o pú bli co fe mi ni no, o in di- 
ca dor (que me de o me do de per der o em pre go) fi ca ain- 
da mai or, che gan do a 64,2 pon tos. En tre os ho mens, o
ín di ce es tá em 49,4 pon tos. Nos dois ca sos a CNI iden ti- 
fi cou au men to do me do do de sem pre go, na com pa ra- 
ção com se tem bro. Le van do em con ta o grau de ins tru- 
ção dos en tre vis ta dos, o per fil que apre sen tou ní vel mai- 
or de me do é o de pes so as com grau de ins tru ção in fe ri- 
or ao en si no mé dio com ple to, fi can do em 59,1 pon tos
en tre os que es tu da ram até a 4ª sé rie da edu ca ção fun- 
da men tal, e em 59,2 pon tos en tre os com ins tru ção en- 
tre a 5ª e a 8ª sé rie. “O te mor tam bém cres ceu en tre os
en tre vis ta dos com edu ca ção su pe ri or”, afir ma a CNI.
Nes se ca so, o ín di ce pas sou de 50,1 pon tos em se tem bro
pa ra 54,7 pon tos em de zem bro. “Ain da as sim, es se gru- 
po da po pu la ção [é o que] apre sen ta o me nor ín di ce de
me do do de sem pre go en tre os es tra tos por grau de ins- 
tru ção”, ex pli ca a en ti da de. Mo ra do res das pe ri fe ri as
tam bém es tão en tre os que apre sen ta ram mai or cres ci- 
men to no Ín di ce do Me do do De sem pre go, pas san do
dos 55,9 pon tos de se tem bro pa ra 65,5 pon tos em de- 
zem bro. Ten do co mo re cor te os re si den tes nas ca pi tais,
o ín di ce fi cou em 57,5 pon tos. Já os mo ra do res das ci da- 
des do in te ri or re gis tra ram um ín di ce de 55,2 pon tos.

São Luís, segunda-feira, 11 de janeiro de 2021
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NE RES PIN TO

Per gun ta mos a Ha mil ton “Ma ra do na”

Dieguito está "vivo"

Conheça o ‘Maradona’
do Maranhão

C
ra que é aque le que se dis tin gue em al gu ma ati- 
vi da de, prin ci pal men te es por ti va. Daí o des ta- 
que da do aos ha bi li do sos e in te li gen tes atle tas
nas mais di ver sas mo da li da des pra ti ca das no

pla ne ta. No fu te bol, a ge ni a li da de de Pe lé o pre mi ou
com a con quis ta de um Mun di al ape nas aos 17 anos.
Mais tar de, sua fa ma cres ceu e ele che gou a nú me ros
im pres si o nan tes. O bra si lei ro, po rém, não foi úni co. Di- 
e go Ar man do Ma ra do na, que en can tou o mun do em
1986, quan do foi cam peão mun di al, tam bém bri lhou
nos gra ma dos. Mor reu no úl ti mo mês de de zem bro, mas
con ti nua vi vo na men te de mi lhões de fãs.

Pa ra os ar gen ti nos e des por tis tas de vá ri os pon tos do
mun do, “Di e gui to” até te ria si do me lhor, in di vi du al- 
men te, que to dos os atle tas de fu te bol.

Por con ta da sua ge ni a li da de, Ma ra do na se po pu la ri- 
zou e os só si as tam bém fo ram sur gin do, in clu si ve no
Bra sil. Al guns se apro xi mam mui to mais e cha mam à
aten ção quan do che gam em qual quer lu gar, co mo é o
ca so do ma ra nhen se nas ci do na Bai xa da Oci den tal.

Ha mil ton Ma ra do na, mo ra dor de São Luís.

Di e go Ma ra do na, cra que ar gen ti no fa le ci do em 2020.

Ele já jo gou fu te bol, era ata can te, mas mui to lon ge
da qui lo que foi mos tra do ao mun do pe lo con sa gra do
gê nio da bo la. Ha mil ton Mar tins Cor rêa, 54, na tu ral de
Pe ri-Mi rim e re si den te em São Luís, é mais co nhe ci do
por Ma ra do na, ape li do que ga nhou de vi do à se me lhan- 
ça com o cra que ar gen ti no.

Co mer ci an te, “Ma ra do na” mo ra no bair ro Ale ma nha,
mas an tes da mor te do cra que já cha ma va aten ção, prin- 
ci pal men te, quan do usa va a ca mi sa 10 do gran de ído lo e
pas sa va al gum ami go e o cha ma va pe lo ape li do.

Ape sar da for te apa rên cia, no en tan to, lo go as pes so as
fi ca vam ob ser van do e, pe la ló gi ca, re co nhe ci am que se
tra ta va ape nas de um só sia. “Ló gi co que não che guei a
ser con fun di do com Ma ra do na ao pon to de me pe di rem
pa ra ba ter fo to gra fia ou dar au tó gra fo. Usei vá ri as ve zes
a ca mi se ta com o nu me ro 10 de Ma ra do na e as pes so as
acha ram le gal, ba ca na mes mo”, afir ma Ha mil ton que se
diz sen tir mui to fe liz com a boa coin ci dên cia. “Sin to-me
um pri vi le gi a do por ser cha ma do de Ma ra do na, por tu- 
do o que o cra que ar gen ti no fez em cam po, nos gra ma- 
dos”, ma ni fes ta-se, ao lem brar co mo o ape li do co me çou
e aca bou pe gan do mes mo. Daí ter acei ta do, por que pa ra
on de vai só o cha mam pe lo ape li do do gê nio da bo la.

Ha mil ton diz que pas sou a ser co nhe ci do por Ma ra- 
do na num en con tro de ami gos, quan do mui tos in sis ti- 

am e não pa ra ram mais de cha má-lo pe lo so bre no me da
gran de es tre la. “Es se ape li do sur giu nu ma ro da de ami- 
gos e fi cou até ho je. Acei tei, pois Ma ra do na foi, sem dú- 
vi da, o mai or gê nio da his tó ria do fu te bol mun di al. Acho
que foi o me lhor, pe lo fu te bol ale gre e vi bran te que ele
ti nha”, com pa ra.

Na con ver sa com a re por ta gem de O Im par ci al, Ha- 
mil ton Mar tins Cor rêa mos trou ser um ho mem sim ples,
que ape sar da aten ção que des per ta por on de pas sa, res- 
pon deu, de for ma su cin ta, to das as per gun tas for mu la- 
das.

O Im par ci al – Qual seu no me ver da dei ro e por quê o
ape li do Ma ra do na?

Ha mil ton – Meu no me é Ha mil ton Mar tins Cor rêa.
Nas ci no mu ni cí pio de Pe ri-Mi rim, te nho 54 anos e mo ro
no bair ro Ale ma nha, em São Luís. O ape li do sur giu nu- 
ma ro da de ami gos e fi cou até ho je.

Vo cê tem ape li do de um cra que, mas al gum dia jo- 
gou fu te bol ves tin do a ca mi sa de al gu ma se le ção?

Sim, jo guei fu te bol e era cen tro a van te. Fa zia gols, sim.
Dis pu tei o Tor neio In ter mu ni ci pal de Fu te bol pe la Se le- 
ção de Pe ri-Mi rim en tre os anos de 87 e 88.

Ser cha ma do de Ma ra do na o agra da ou vo cê não
gos tou do ape li do?

Re ce bi, na tu ral men te. Mas pos so di zer que me sin to
um pri vi le gi a do em ser cha ma do de Ma ra do na, por tu do
o que o cra que ar gen ti no fez den tro de cam po, nos gra- 
ma dos, com cer te za. Ain da quan do jo go mi nhas pe la das
os ca ras me cha mam pe lo ape li do de Ma ra do na. Tu do
bem, é um pri vi lé gio pra mim.

Di an te dis so, vo cê ar ris ca ria a pe dir a in clu são de
Ma ra do na no seu so bre no me?

Não pen so em uti li zar es se ape li do co mo so bre no me.
Nun ca pen sei nis so, não. Te nho um fi lho, mas ele não
gos ta de jo gar bo la, en tão es tá afas ta da es sa hi pó te se da
uti li za ção do so bre no me Ma ra do na, ape sar do ape li do
ter me dei xa do mais po pu lar em São Luís, com cer te za.

Vo cê acha que Ma ra do na foi me lhor que Pe lé e Mes- 
si?

Sim, pe lo fu te bol ale gre e vi bran te que ele ti nha. Ma ra- 
do na é in com pa rá vel. Na da se com pa ra. Ma ra do na foi
úni co. Mor reu, fi quei mui to tris te, cho rei três di as, mas,
vi da que se gue, sem pre vai ha ver fu te bol

Em sua opi nião, qual o gol mais bo ni to ou mais im- 
por tan te que mar cou Ma ra do na?

Eu acre di to que não foi o gol mais bo ni to, po rém, o
mais im por tan te e po lê mi co, aque le que ele fez con tra a
In gla ter ra, gol de mão, por que va leu a con quis ta de uma
Co pa do Mun do.

Vo cê tem es sa apa rên cia de Ma ra do na por que exis te
al gum pa ren tes co com ar gen ti nos ou ou tros po vos
sul-ame ri ca nos?

Não te nho ne nhum des cen den te ar gen ti no, não.
Es se ape li do Ma ra do na o dei xou mais po pu lar em

São Luís?
Sim, com cer te za.

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

Pro gra ma ção

13/01 – 20h – Ro lê Tri Wow

20/01 – 20h – Nos sa His tó ria Mas ter
Girls

27/01 – 20h – Epí lo go So lidz Krump

03/02 – 20h – Are na Ha ja Luz

10/02 – 20h – Ema ra nhar Pla no B
Crew

DANÇA

“Dança Aqui 2020”
em formato online

E
m sua se gun da edi ção, o Dan- 
ça Aqui, pro gra ma de fo men- 
to à dan ça de rua, pro mo vi do 
pe lo Cen tro Cul tu ral Va le Ma- 

ra nhão, apre sen ta nos di as  06, 13, 20, 
27/01 e 03 e 10/02, sem pre às quar tas-
fei ras, às 20h, por meio do CCVM Di- 
gi tal, no IGTV e no Ca nal do CCVM no 
YouTube, os ví de os-dan ça pro du zi dos 
pe los par ti ci pan tes da edi ção do pro- 
gra ma de 2020. En fren tan do o pe río- 
do da pan de mia, os seis gru pos se le ci- 
o na dos pro du zi ram ví de os em di ver- 
sos for ma tos. Do mi ni do cu men tá rio 
ao ví deo ex pe ri men tal, os ar tis tas 
con tam su as his tó ri as e su as dan ças, 
pro mo ven do a co ne xão en tre as lin- 
gua gens Dan ça e Au di o vi su al.

O pro gra ma, co or de na do e com cu- 
ra do ria de Ca lu Za bel, con tem plou os 
gru pos, Mas ter Girls, So lidz Krump, 
Tri-Wow, Ha ja Luz, Krump UP SLZ e 
Pla no B Crew. Pa ra Ca lu Za bel a dan ça 
e o ví deo pos su em uma es trei ta re la- 
ção ar tís ti ca. “A câ me ra po de dan çar, a 
edi ção po de co re o gra far, abre-se um 
cam po pa ra a ex pe ri men ta ção. Foi 
mui to bo ni to acom pa nhar os pro ces- 
sos de cri a ção de ca da gru po, ver as 
idei as to man do for ma e os gru pos re- 
fle tin do so bre su as dan ças e seus con- 
tex tos.”, con si de ra.

A pro du ção dos ví de os foi ori en ta- 
da pe los pro fis si o nais do au di o vi su al, 
Jo nas Pi res e Jasf An dra de, vi de o ma- 
kers que di a lo gam com o uni ver so 
Hip Hop. Eles acom pa nha ram os gru- 
pos, des de a cri a ção de ro tei ro, cap ta- 
ção de ima gens, ins tru ção no uso dos 
equi pa men tos, até o mo men to fi nal

GRUPO TRI WOW   VÊM TRILHANDO SUA TRAJETÓRIA NO UNIVERSO DO HIP HOP .

da edi ção. “Es se pro je to en vol ven do o 
au di o vi su al e a dan ça me trou xe de 
vol ta às mi nhas ori gens! Pro je tos co- 
mo es tes têm si do al go ino va dor na 
ca be ça des sa me ni na da e es sa união 
da dan ça com o au di o vi su al po de le- 
vá-los mais lon ge do que eles ima gi- 
nam. Es pe ro po der co la bo rar mais ve- 
zes.”, des ta ca Jo nas.

Um dos gru pos par ti ci pan tes des ta 
edi ção, o Mas ter Girls, com pos to so- 
men te por mu lhe res, trou xe pa ra o ví- 
deo, as pau tas e ques tões de gê ne ro, 
co mo a im por tân cia da mu lher na 
cons tru ção da so ci e da de e o pre con- 
cei to ain da en fren ta do pe las dan ça ri- 
nas, en quan to mu lhe res e ar tis tas. 
“Foi uma ex pe ri ên cia úni ca par ti ci par 
do pro je to pro mo vi do pe lo CCVM. Ti- 
ve mos a chan ce de mos trar nos so tra- 
ba lho e nos sos es for ços diá ri os. Foi 

um lon go ca mi nho per cor ri do, cheio 
de apren di za do, no vas des co ber tas e 
prin ci pal men te de sa fi os, so bre tu do, 
pe la si tu a ção em que mun do se en- 
con tra ho je. A par tir dis so, a ten dên cia 
é evo luir pa ra que no fu tu ro pos sa mos 
tra zer no vas pro pos tas, no vas ex pe ri- 
ên ci as e no vos olhos pa ra a dan ça.”, 
com par ti lham as dan ça ri nas.

O Tri Wow, que tam bém par ti ci pa 
pe la pri mei ra vez do Dan ça Aqui, 
acre di ta que a ex pe ri ên cia au di o vi su- 
al irá co la bo rar com a di fu são do seu 
tra ba lho. “Ter que pen sar em te ma, 
ro tei ro, po si ci o na men to de câ me ras, 
atu ar e con ci li ar dan ça e ví deo nos fez 
sair da nos sa zo na de con for to, e co- 
mo con sequên cia, ad qui ri mos no vas 
ex pe ri ên ci as que vão agre gar va lo res a 
tra ba lhos fu tu ros”, con si de ra o gru po.

Confira a apresentação dos selecionados

GRUPO SOLIDZ KRUMP SURGE EM 2016.  DESMATAMENTOS, GUERRAS E O VÍRUS COVID-19 SÃO TEMAS ABORDADOS PELA PRODUÇÃO.

Ro lê é o en con tro en tre ami gos, dia
de fa zer no vas ami za des, cur tir um
som ma nei ro, dar aque le tra to no vi- 
su al e dan çar! O Tri Wow foi cri a do pe- 
los dan ça ri nos e co reó gra fos, Ju ni or
Style, Kim Me ne zes e Hen ri que Cruz,
atu al for ma ção do gru po. Os três ar tis- 
tas vêm tri lhan do su as tra je tó ri as no
Hip Hop e des co brin do o uni ver so de
pos si bi li da des que a dan ça po de  lhes
pro por ci o nar.

O ví deo, hí bri do de co re o gra fi as e
nar ra ti vas do cu men tais, abor da o dia
a dia das dan ça ri nas do gru po, seus
en fren ta men tos e ba ta lhas diá ri as pa- 
ra fu gir dos pre con cei tos, re a fir man- 
do o pa pel e a im por tân cia da mu lher
na so ci e da de. O Mas ter Girls é for ma- 
do, ex clu si va men te, por mu lhe res
dan ça ri nas de Hip Hop. In te gram o
gru po, Ai la Mu ri be ca, El za Fer nan da,
In grid Mas ca re nha, Izabelly Vic to ria,
Ias min We ke nee, La ris sa Ma ra nhão,
Le tí cia Bo as, Ni na San tos, Su e len Mo- 
ra es.

Epí lo go é uma pre vi são so bre a hu- 
ma ni da de dos di as atu ais, e o que po- 

de acon te cer da qui a 30 anos, ca so os
se res hu ma nos con ti nu em agin do in- 
con se quen te men te. Des ma ta men tos,
guer ras e o ví rus co vid-19 são te mas
abor da dos pe la pro du ção. So lidz
Krump sur ge em 2016. Ao lon go dos
anos, de sen vol vem even tos em São
Luís, co mo o So lidz Stre et Ses si on e
So lid Lab Ses si on. Tem co mo in te- 
gran tes, John Brown, Jan sel mo Jú ni or,
Jor ge San tos, Jú ni or Dan tas, Gil bert
Sil va, Pa trí cia Ré gia, Kle nil son Trin da- 
de, Isaías Al ves e Pau lo Bor ges. Os
dan ça ri nos se reú nem to das as se gun- 
das-fei ras pa ra es tu dar e dan çar na
pra ça Be ne di to Lei te, no Cen tro da ca- 
pi tal ma ra nhen se.

Are na traz pa ra o pú bli co um olhar
so bre as ba ta lhas All Style, a par tir da
ex pe ri ên cia do gru po Ha ja Luz. De sa- 
fio, união e afe to, fa zem com que o
mo men to se ja es pe ci al e harmô ni co,
tan to pa ra quem com pe te quan to pa- 
ra os es pec ta do res. O ví deo apre sen ta
ima gens das com pe ti ções e de poi- 
men tos de apai xo na dos por dan ças
ur ba nas e apre ci a do res des ta ar te.
Ha ja Luz foi cri a do em 2018 e tra ba lha
a dan ça de rua nos es ti los Hip Hop,
Krump, Con tem po râ nea, Pop ping  e
Bre a king.  É com pos to por Glau di son
fei jão, Anan da Mayi, Aman da de Je- 
sus, Lho wran Bar bo sa, João Lu cas

Evan ge lis ta e Vi tor Mo ra es.
 

A com po si ção co re o grá fi ca de
Ema ra nhar par te da to ma da de co- 
nhe ci men to da re vo lu ção cul tu ral
ocor ri da há pou cas dé ca das no nor- 
des te bra si lei ro: o mo vi men to Man- 
gue Be at. O co le ti vo Pla no B Crew de- 
ci diu ho me na ge ar es te mo vi men to,
apre sen tan do sua dan ça fre né ti ca na
ba ti da da ex plo são atô mi ca, en tre be- 
cos e vi e las de São Luís (nos sa man- 
gue town).  O Pla no B Crew atua, des de
2015, em even tos e com pe ti ções de
dan ça co mo a Se ma na Ma ra nhen se
de Dan ça, ofi ci nas e workshops.  É
com pos to por Ia go Hen ri que (Igui),
An der son Car los (Pytuiba) e Jack son
Bar ros (Jack), ar tis tas com mais de
dez anos de prá ti ca em dan ça.

 

SER VI ÇO
O quê: Dan ça Aqui 2020 – Exi bi ção

dos ví de os do Pro gra ma
Quan do: Di as 06, 13, 20, 27/01 e 03

e 10/02, às 20h
On de: Ca nal do CCVM no YouTube:

https://www.youtube.com/cen tro- 
cul tu ral va le ma ra nhao e no IGTV do
CCVM: ins ta gram.com/cen tro cul tu-
ral va le ma ra nhao/chan nel

MÚSICA

DJ Cahio escolhe os
Lençóis Maranhenses 

DJ  CHAIO VAI APRESENTAR SET LIST TOTALMENTE AUTORAL.

O ca nal de stre a ming de mai or re fe rên cia no ce ná rio
da mú si ca ele trô ni ca bra si lei ra, Sounds ca pe, vai exi bir
nes ta se gun da-fei ra, às 19h30, o seu pri mei ro epi só dio
do ano ten do co mo ce ná rio o pa ra di sía co Par que Na ci o- 
nal dos Len çóis Ma ra nhen ses. Tra ta-se do be lís si mo tra- 
ba lho do DJ pa ra na en se Cahio que apre sen ta, na oca- 
sião, uma in crí vel vi a gem mu si cal e vi su al, em set 100%
au to ral com 12 (do ze) mú si cas iné di tas.

A exi bi ção acon te ce no ca nal ofi ci al da Sounds ca pe
no YouTube e si mul ta ne a men te em to das as pla ta for- 
mas do Ca nal Eu ro peu Dan ce Te le vi si on. A sa ber,
Cahio é na tu ral de Lon dri na – PR, mo ra em Ita jai-SC,
mas tem raí zes aqui no Ma ra nhão. Já tem uma ba ga gem
de 10 anos de pro du ção den tro e fo ra do Bra sil, já pro du- 
ziu com ar tis tas co mo Vin ta ge Cul tu re, Frac tal e Rocks- 
ted, além de lan ça men tos pe la Sony e Box Of Cats.

A Sounds ca pe tem mos tra do um en ga ja men to e uma
iden ti fi ca ção do pú bli co e dos ar tis tas ca da vez mais for- 
te. O ca nal já re a li zou epi só di os me mo rá veis em lu ga res
in crí veis co mo as Ca ta ra tas do Igua çu, Mu seu Os car
Niemeyer, Câ ni on do Fu nil, La goa Azul e Par que Es ta du- 
al Vi la Ve lha e já re ce beu no mes co mo Ga be, Flow&Zeo,
Ka ká Fran co, Ani nha, ZAC e Al bu quer que, pa ra trans- 
mis sões de ex pe ri ên ci as que vão além da pró pria so no- 
ri da de. DJ Cahio es co lheu o Par que Na ci o nal dos Len- 
çóis Ma ra nhen ses, por ser um ecos sis te ma úni co em to- 
do o pla ne ta. “Es ta é uma gran de opor tu ni da de de re a li- 
zar um tra ba lho que pos sa tam bém mos trar pa ra to do o
mun do es sa ri que za na tu ral tão fas ci nan te e ins pi ra do- 
ra”, des ta cou. Se vo cê é ar tis ta, tem (ou quer ter) um set
gra va do em um lo cal inu si ta do e quer di vul gá-lo nos ca- 
nais da Sounds ca pe, en tre em con ta to no e-mail pro du- 
cao@sounds ca pe.com.br.

Pra sa ber mais: @cahi o mu sic.
https://www.youtube.com/chan nel/UC-
_g53wttrGkIiignDxkzHA

OPORTUNIDADE

Prorrogada inscrição
para propostas artísticas

FORAM LANÇADOS  EDITAIS PARA SELEÇÃO  PARA AGENDA 2021.

A Ga le ria de Ar te do Sesc no Ma ra nhão e a Sa la Sesc de
Ex po si ções são es pa ços ar tís ti cos de mo crá ti cos, que
abra çam di fe ren tes ver ten tes cul tu rais. Vo cê ar tis ta que
de se ja ex por o seu tra ba lho no Sesc, uma boa no tí cia: as
ins cri ções pa ra o cre den ci a men to de pro pos tas ar tís ti- 
cas em 2021 fo ram pror ro ga das até o dia 17 de ja nei ro.

Es te ano o Sesc se le ci o na cin co pro pos tas ar tís ti cas
ma ra nhen ses pa ra in te grar a agen da de ex po si ções, sen- 
do que du as fi ca rão em ca das tro de re ser va. As ins cri- 
ções pa ra o cre den ci a men to de pro pos tas de ex po si ções
ar tís ti cas pa ra com por a agen da 2021 da Ga le ria de Ar te
do Sesc (Cen tro) e da Sa la Sesc de Ex po si ções (Jar dim
Re nas cen ça II) do Sesc no Ma ra nhão são on-li ne.

Os in te res sa dos de ve rão en vi ar  as pro pos tas em for- 
ma to de port fó lio, as sim co mo os for mu lá ri os de ins cri- 
ção com da ta e as si na tu ra di gi tal, ter mo de res pon sa bi- 
li da de, ter mo de uso de ima gem e voz e os do cu men tos
so li ci ta dos no edi tal n°03/2020 (dis po ní vel em
 www.sesc ma.com.br/edi tais) até o dia 17 de ja nei ro pa- 
ra o e-mail  ar tes vi su ais.sesc ma@gmail.com

O edi tal de ex po si ções ar tís ti cas do Sesc con tem pla rá
tra ba lhos em Ar tes Vi su ais e su as lin gua gens, as sim co- 
mo pro pos tas de ex po si ções ade qua das aos es pa ços
com te má ti cas hí bri das, com ações pre sen ci ais e vir tu- 
ais nos con cei tos vol ta dos aos te mas: Meio Am bi en te e
Sus ten ta bi li da de, Aces si bi li da de Cul tu ral, In fan to-Ju ve- 
nil e Cul tu ra Po pu lar.

Pes soa ju rí di ca, sen do re pre sen tan te le gal de mais de
um gru po/ar tis ta, po de rá con cor rer com  até dois por ti- 
fó li os. Pa ra mais in for ma ções, os in te res sa dos po dem
en trar em con ta to pe los te le fo nes (98) 3216-3830 / 3826
ou e-mail ga le ri a de ar te sesc ma@gmail.com

A Ga le ria de Ar te do Sesc no Ma ra nhão e a Sa la Sesc de
Ex po si ções tor nam aces sí veis a pú bli cos de di fe ren tes
cul tu ras pro du ções lo cais e na ci o nais, um  tra ba lho de
in cen ti vo à ex pe ri ên cia es té ti ca e con ta to com no vas
lin gua gens que ini ci ou em 1996.

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