
Desmatamento aumenta 
40% no cerrado maranhense 
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A eleição da Câmara dos Deputados está num impasse difícil de ser desfeito 
antes do dia 1º de fevereiro. O PT, dono da maior bancada na Casa, com 52 
parlamentares, desconfia do candidato Baleia Rossi (MDB-SP), enquanto este 
não tem a garantia de que todos os petistas votarão nele.

Eleição dos jabutis 

M E I O     A M B I E N T E 

REFORMAS
Flávio Dino anuncia 
novas mudanças na 
equipe de governo
Flávio Dino anunciou que fará

 novas mudanças administrativas 
até o dia 30 de janeiro

Novos secretários 
tomam posse   

Os números são do Projeto Prodes Cerrado, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). Os dados divulgados 
recentemente apontaram que o estado do Maranhão foi o que apresentou a maior área de desmatamento (1.836,14 km²), 

respondendo por 25% das perdas no bioma. Em seguida vem os estados do Tocantins (1.565,88 km2) e Bahia (919,17 km2). 
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NOSSOS TELEFONES:  REDAÇÃO 982320262   •   COMERCIAL 991151624   •   CAA - CENTRAL DE ATENDIMENTO AO ASSINANTE 991445645  

Lá e cá
 

STEFFANO SILVA NUNES 
Médico Veterinário e           
estudante de Economia

O Pato e Donald Trump
JOÃO BATISTA ERICEIRA 
Advjogado,  sócio majoritário de João 
Batista Ericeira Advogados Associados

Médico  é acusado de estuprar técnica de 
enfermagem dentro de hospital na Capital

O P O R T U N I D A D E S 
Procon abre inscrições 

para estagiários
Até sexta-feira, dia 15 de janeiro, estão 
abertas as inscrições para estágio no 

Instituto de Promoção e Defesa do Ci-
dadão e Consumidor do Maranhão.

PÁGINA 10

FICA A DICA
Veja como fazer
Revisão do Enem 
sem sair de casa
na véspera da prova

Que tal mergulhar na revisão de 
véspera do cursinho Pré-Vestibu-
lar Gonçalves Dias – Aprova Brasil. 
Será nos dias

Veja  as  vagas  de  emprego
disponíveis em São Luís

PÁGINA 10

Caio Dantas, artilheiro
do Sampaio de malas 
prontas para o exterior

Jogador acerta sua transferência 
para um clube do exterior e não via-

ja com a delegação tricolor para o jogo 
desta noite contra o Botafogo-SP na ci-

dade de Ribeirão Preto. PÁGINA 11

V E N D I D O 

Cidade morna
ANTÔNIO NELSON FARIA  
Jornalista

PÁGINA 10

E N T R E V I S T A 
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Prefeitura de São Luís

 elabora protocolo para 
retomada de práticas

 coletivas de esporte e lazer
 PÁGINA 6

Vereadores de São Luís 
aprovam Reforma

 Administrativa  propostas 
pelo Prefeito Braide

 PÁGINA  2

Secretário fala  sobre 
cenário positivo  e

empregabilidade  no 
Maranhão em  2020

Jowberth Alves

Secretário  de Estado do Trabalho 
e da Economia Solidária  Jowberth 
Alves fala sobre cenário positivo da 
empregabilidade e realiza balanço 

da Setres em 2020. PÁGINA 6

Veja como é o plano de vacinação contra a covid-19 no Maranhão
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Vereadores de São Luís aprovam reforma administrativa e isenção da taxa de alvará
propostas pelo Executivo

MUDANÇAS

Câmara aprova
Reforma de Braide

A
pe sar do re ces so par la men- 
tar, o ple ná rio da Câ ma ra Mu- 
ni ci pal de São Luís se reu niu
nes ta se gun da-fei ra, 11, em

ses são ex tra or di ná ria hí bri da, on de
apro vou três pro je tos de lei en vi a dos a
Ca sa pe lo pre fei to Edu ar do Brai de
(Po de mos), cu jas ma té ri as vão des de
a re for ma na es tru tu ra ad mi nis tra ti va
do mu ni cí pio até a isen ção da ta xa de
al va rá pa ra mi cro em pre sas que atu- 
am na ca pi tal, em ra zão da pan de mia
da Co vid-19.

O pre si den te da Câ ma ra, Os mar Fi- 
lho (PDT), jus ti fi cou a ne ces si da de de
uma con vo ca ção ur gen te dos 31 ve re- 
a do res em vir tu de das pro po si ções
en ca mi nha das ao Le gis la ti vo pe lo
Exe cu ti vo se rem ur gen tes e de ex tre- 
ma re le vân cia do in te res se pú bli co,
con for me de ter mi na o ar ti go 44, in ci- 
so I, da Lei Or gâ ni ca do Mu ni cí pio
(LOM).

A ses são te ve iní cio por vol ta das
10h e a lei tu ra dos pro je tos foi fei ta pe- 
lo 1º se cre tá rio da Me sa Di re to ra, ve- 
re a dor Otá vio So ei ro (Po de mos). A
pri mei ra ma té ria a ser apre sen ta da ao
ple ná rio foi o PL 001/21, que tra ta da
cri a ção da Se cre ta ria Mu ni ci pal Ex tra- 
or di ná ria da Pes soa com De fi ci ên cia
(SE ME PED) e da Sub pre fei tu ra da Zo- 
na Ru ral de São Luís.

Am bos pro je tos fo ram am pla men- 
te de ba ti dos pe los ve re a do res que res- 
sal ta ram a im por tân cia das ma té ri as
pa ra a po pu la ção da ci da de. O lí der do
go ver no mu ni ci pal, Mar ci al Li ma (Po- 
de mos), res sal tou a ne ces si da de de
cri a ção de uma pas ta em de fe sa da

É

pes soa com de fi ci ên cia. “É im por tan- 
te que te nha mos apro va do es se pro je- 
to, que mes mo sem or ça men to pré- 
vio, da rá opor tu ni da de pa ra que o
pre fei to pos sa fa zer re ma ne ja men tos
or ça men tá ri os fu tu ros”, res sal tou.

Já o ve re a dor Jho na tan So a res, do
Co le ti vo Nós, des ta cou que ape sar da
re le vân cia do pro je to é pre ci so que o
pre fei to de fi na não só a ti tu la ri da de
da pas ta, mas tam bém a es tru tu ra
fun ci o nal pa ra que o ór gão não fi que
sem a de vi da com pe tên cia e pos sa de- 
sem pe nhar as fun ções que os mo vi- 
men tos em de fe sa des se seg men to al- 
me jam. O par la men tar ain da che gou
a pe dir vis ta da ma té ria, sen do ne ga- 
do pe la Me sa Di re to ra, por se tra tar de
ca rá ter de ur gên cia.

O pro je to que tra ta da cri a ção da
sub pre fei tu ra da Zo na Ru ral foi abra- 
ça do por una ni mi da de pe los ve re a do- 
res, que pa ra be ni za ram o Exe cu ti vo
pe la pro pos ta. Te rá a fi na li da de apro- 
xi mar a ges tão mu ni ci pal dos mo ra- 
do res des sa re gião, re a li zan do o ge- 
ren ci a men to e o con tro le dos as sun- 
tos mu ni ci pais na que la lo ca li da de,
res pei tan do ain da a le gis la ção vi gen te
e ob ser van do as pri o ri da des es ta be le- 
ci das pe lo Po der Exe cu ti vo. A área de
abran gên cia e o li mi te ter ri to ri al de
atu a ção do ór gão se rão de fi ni dos por
ato do Che fe do Po der Exe cu ti vo Mu- 
ni ci pal.

O se gun do pro je to apre ci a do foi PL
nº 002/21, que tra ta da dis tri bui ção de
car gos co mis si o na dos nos ór gãos da
ad mi nis tra ção mu ni ci pal. O ve re a dor
Rai mun do Pe nha (PDT) ar guiu so bre

os cri té ri os de al te ra ção no quan ti ta ti- 
vo fun ci o nal e co mo se da ria a ma te ri- 
a li za ção pe lo Exe cu ti vo. Por se tra tar
de re gi me de ur gên cia, o pro je to foi
apro va do com a pers pec ti va de que o
pre fei to Brai de en ca mi nhe à Ca sa
uma aná li se mais de fi ni da da ma té ria
pa ra pos te ri or es cla re ci men to téc ni- 
co.

O des fe cho da ses são se deu com a
apre ci a ção e vo ta ção do PL nº 003/21,
que in clui o dis po si ti vo na Lei nº
4.827, de 31 de ju lho de 2007, pa ra au- 
men to da fai xa de fa tu ra men to pa ra
fins de isen ção na ta xa de li cen ça e ve- 
ri fi ca ção fis cal pa ra mi cro em pre sas
que ope ram em São Luís, ex cep ci o- 
nal men te em tem pos da pan de mia da
Co vid-19, cri an do o pro gra ma “Al va rá
Ze ro”.

Com a apro va ção da ma té ria, se rão
be ne fi ci a das mi cro em pre sas com re- 
cei ta bru ta anu al de até R$ 250 mil.
An te ri or men te, eram isen tas mi cro- 
em pre sas com ca pi tal anu al de até R$
177.013,00. O ve re a dor Na to Ju ni or
(PDT) pa ra be ni zou o pre fei to pe la ini- 
ci a ti va, di zen do que só no Pó lo Co ro a-
di nho mais de 1 mil mi cro em pre en-
de do res se rão be ne fi ci a dos pe la no va
me di da to ma da pe lo Exe cu ti vo Mu ni-
ci pal. “Es sa é uma gran de ini ci a ti va do
pre fei to com os mi cro em pre sá ri os”,
fri sou.

Ao fi nal o pre si den te da Câ ma ra,
Os mar Fi lho: “Vol ta re mos ao re ces so e
a Ca sa ago ra pas sa rá por ade qua ções
em seu sis te ma ge ren ci al e te nho cer-
te za que nes ta le gis la tu ra, da re mos
gran des con tri bui ções à po pu la ção”.

SAÚDE

“Vacina começa no dia D, na hora H”, diz Pazuello

MINISTRO DA SAÚDE REFORÇA QUE TODOS OS ESTADOS RECEBERÃO O IMUNIZANTE SIMULTANEAMENTE

O mi nis tro da Saú de, Edu ar do Pa- 
zu el lo, re a fir mou nes ta se gun da-fei ra
(11/1), em vi si ta a Ma naus, que o país
po de ini ci ar a va ci na ção em 20 de ja- 
nei ro. Es ta é a pre vi são oti mis ta, já ci- 
ta da pe lo ge ne ral em ou tros mo men- 
tos. Ou tros dois pos sí veis pe río dos
pre vis tos pa ra iní cio da imu ni za ção
são en tre 20 de ja nei ro e 10 de fe ve rei- 
ro, ou, o pra zo mais dis tan te, de 10 de
fe ve rei ro ao co me ço de mar ço.

“To dos os es ta dos re ce be rão si mul- 
ta ne a men te as va ci nas, no mes mo
dia. A va ci na vai co me çar no dia D, na
ho ra H, no Bra sil. No pri mei ro dia que
a au to ri za ção for fei ta, a par tir do ter- 
cei ro ou quar to dia es ta rá nos es ta dos
e mu ni cí pi os pa ra ini ci ar a va ci na ção.
A pri o ri da de já es tá da da, é o Bra sil to- 
do. Va mos fa zer co mo exem plo pa ra o
mun do. Os gru pos pri o ri tá ri os já es- 
tão dis tri buí dos”, afir mou.

Pa zu el lo ain da pon tu ou: “Os nú- 
me ros já es tão dis tri buí dos pe las 3 hi- 
pó te ses: 2 mi lhões, 6 mi lhões ou 8 mi- 
lhões ago ra pa ra ja nei ro. Sa be o que

vai acon te cer se fo rem 8 mi lhões? Nós
va mos ser o país que mais vai va ci nar
no mun do, e que ro ver o que vão di- 
zer”. Ao fa lar em 8 mi lhões, o mi nis tro
con si de ra 2 mi lhões da va ci na de Ox- 
ford/Fi o cruz e 6 mi lhões da do Bu tan- 
tan.

O mi nis tro tam bém vol tou a mi ni- 
mi zar o atra so do Bra sil na va ci na ção
con tra a co vid-19. “So mem quan tas
va ci nas fo ram apli ca das no mun do.
Sa be quan to dá? A ci da de de São Pau- 
lo. So man do to das, Chi na, Es ta dos
Uni dos, Is ra el, tu do. Vo cê imu ni za
uma gran de ci da de, o res to não. E a
gen te tem que ou vir que es ta mos
atra sa dos por que a gen te não com- 
prou 500 mil do ses da Pfi zer com es- 
sas pe que nas cláu su las?”, quei xou-se.
Até o mo men to, já fo ram apli ca das
24,1 mi lhões de do ses no mun do, sen- 
do 9 mi lhões na Chi na e 6,7 mi lhões
nos Es ta dos Uni dos, se gun do le van ta- 
men to do Our World In Da ta.

O mi nis tro res sal tou que, com a do- 
ses im por ta das, não se ria pos sí vel va- 

ci nar mais de uma ci da de e, por is so, é
pre ci so fa bri car os imu ni zan tes no
Bra sil. Den tro do país, o Ins ti tu to Bu-
tan tan e a Fun da ção Oswal do Cruz
(Fi o cruz) irão fa bri car va ci nas con tra
a co vid-19. No en tan to, am bas as ins-
ti tui ções já pro to co la ram pe di dos pa- 
ra uso emer gen ci al pa ra uma quan ti-
da de de dos ses que já foi ou se rá im- 
por ta da. Na úl ti ma sex ta-fei ra (8), o
Bu tan tan pro to co lou ofi ci al men te o
pe di do de uso emer gen ci al de 6 mi- 
lhões de do ses da Co ro na Vac vin das
da Chi na, e no mes mo dia, a Fun da- 
ção Oswal do Cruz (Fi o cruz) fez so li ci- 
ta ção de uso emer gen ci al de 2 mi- 
lhões de do ses im por ta das da Ín dia da
va ci na de Ox ford/As tra Ze ne ca.

No ca so des ta se gun da, a An vi sa in-
for mou no fim de se ma na que os do- 
cu men tos en tre gues são su fi ci en tes, e
a va ci na se gue em aná li se. Já pa ra a
Co ro na Vac, a agên cia in for mou que
ain da fal ta vam da dos ne ces sá ri os à
ava li a ção e que ha via so li ci ta do mais
do cu men tos téc ni cos ao Bu tan tan.

LU CI A NA GO MES

1° fa se

2° fa se

3° fa se

Co ro na ví rus no Ma ra nhão

COVID-19

Maranhão apresenta
plano de vacinação

Na tar de des ta se gun da-fei ra (11), foi apre sen ta do
du ran te co le ti va de im pren sa com o se cre tá rio de saú de
Car los Lu la e o go ver na dor em exer cí cio Car los Bran dão,
o pla no de va ci na ção pa ra o es ta do do Ma ra nhão. De
acor do com o se cre tá rio, o es ta do já es tá pre pa ra do pa ra
ini ci ar a va ci na ção da po pu la ção. A imu ni za ção vai di vi- 
di da em 3 fa ses. Ain da de acor do com o se cre tá rio, ges- 
tan tes, lac tan tes e me no res de 18 anos ain da não es tão
no pla no de va ci na ção por não ter si do fei to tes te nes se
pú bli co.

Con fi ra:

O fo co da va ci na ção os pro fis si o nais da saú de, pes so- 
as de 75 anos ou mais, pes so as de 60 anos ou mais ins ti- 
tu ci o na li za das, po pu la ção em si tu a ção de rua, in dí ge- 
nas al de a do em ter ras de mar ca das al de a da, po vos e co- 
mu ni da des tra di ci o nais ri bei ri nhas e qui lom bo las. A es- 
ti ma ti va do Mi nis té rio da Saú de é que 401.638 pes so as
se jam imu ni za das nes sa pri mei ra fa se.

Pes so as de 60 a 74 anos, ten do uma es ti ma ti va de
535.021 pes so as imu ni za das no Ma ra nhão.

Na ter cei ra fa se os di a bé ti cos, hi per ten sos gra ves,
pes so as com do en ça pul mo nar obs tru ti va crô ni ca, do- 
en ça re nal, pes so as com do en ças car di o vas cu la res e ce- 
re bro vas cu la res, in di ví du os trans plan ta dos de ór gão só- 
li do, ane mia fal ci for me, cân cer e obe si da de gra ve. A es- 
ti ma ti va do mi nis té rio da saú de é de 813.679 pes so as
imu ni za das na 3° fa se.

De acor do com o úl ti mo bo le tim di vul ga do pe la Se- 
cre tá ria de Es ta do da Saú de (SES), o Ma ra nhão já re gis- 
tou 201.945 ca sos con fir ma dos e 4.562 óbi tos pe lo no vo
co ro na ví rus no es ta do. Ain da de acor do com a SES, o in- 
te ri or do es ta do es tá com 19, São Luís 11 e o mu ni cí pio
de Im pe ra triz não re gis trou ne nhum ca so do no vo co ro- 
na ví rus. Um ou tro nú me ro pre o cu pan te é no au men to
na ta xa de ocu pa ção de lei tos de UTI, Dos mais de 201
mil ca sos, 5.838 es tão ati vos. Des ses, 5.281 es tão em iso- 
la men to so ci al, 329 in ter na dos em en fer ma ria e 228 em
lei tos de UTI.

IMPOSTO

Ford encerra produção
de veículos no Brasil

A mon ta do ra Ford anun ci ou, nes ta se gun da-fei ra
(11/1), que vai en cer rar a pro du ção de veí cu los no Bra- 
sil. As três fá bri cas, em Ca ma ça ri (BA) e em Tau ba té (SP)
da mar ca Ford, e em Ho ri zon te (CE), da Trol ler, se rão fe- 
cha das ao lon go de 2021. A jus ti fi ca ti va da em pre sa é a
re es tru tu ra ção na Amé ri ca do Sul, “à me di da que a pan- 
de mia de co vid-19 am plia a per sis ten te ca pa ci da de oci- 
o sa da in dús tria e a re du ção das ven das, re sul tan do em
anos de per das sig ni fi ca ti vas”. A com pa nhia man te rá o
Cen tro de De sen vol vi men to de Pro du tos, na Bahia, o
Cam po de Pro vas, em Ta tuí (SP), e a se de re gi o nal, em
São Pau lo. Os con su mi do res bra si lei ros se rão aten di dos
por uni da des pro du ti vas da Ar gen ti na, Uru guai e ou tros
paí ses, in for mou a com pa nhia. “A Ford aten de rá a re- 
gião com seu port fó lio glo bal de pro du tos e man tém as- 
sis tên cia to tal ao con su mi dor, com ope ra ções de ven- 
das, ser vi ços, pe ças de re po si ção e ga ran tia pa ra seus
cli en tes no Bra sil e na Amé ri ca do Sul.”

“Sa be mos que es sas são ações mui to di fí ceis, mas ne- 
ces sá ri as, pa ra a cri a ção de um ne gó cio sau dá vel e sus- 
ten tá vel”, dis se Jim Farley, pre si den te e CEO da Ford.
“Es ta mos mu dan do pa ra um mo de lo de ne gó ci os ágil e
en xu to ao en cer rar a pro du ção no Bra sil, aten den do
nos sos con su mi do res com al guns dos pro du tos mais
em pol gan tes do nos so port fó lio glo bal. Va mos tam bém
ace le rar a dis po ni bi li da de dos be ne fí ci os tra zi dos pe la
co nec ti vi da de, ele tri fi ca ção e tec no lo gi as autô no mas
su prin do, de for ma efi caz, a ne ces si da de de veí cu los
am bi en tal men te mais efi ci en tes e se gu ros no fu tu ro.”

So bre os fun ci o ná ri os, a em pre sa dis se que irá tra ba- 
lhar ime di a ta men te em es trei ta co la bo ra ção com os sin- 
di ca tos e ou tros par cei ros no de sen vol vi men to de um
pla no jus to e equi li bra do pa ra mi ni mi zar os im pac tos
do en cer ra men to da pro du ção. “Tra ba lha re mos in ten- 
sa men te com os sin di ca tos, nos sos fun ci o ná ri os e ou- 
tros par cei ros pa ra de sen vol ver me di das que aju dem a
en fren tar o di fí cil im pac to des se anún cio”, dis se Lyle
Wat ters, pre si den te da Ford Amé ri ca do Sul e Gru po de
Mer ca dos In ter na ci o nais.

Ele ex pli cou que o ti me da Amé ri ca do Sul fez pro- 
gres sos sig ni fi ca ti vos na trans for ma ção das ope ra ções,
in cluin do a des con ti nui da de de pro du tos não lu cra ti vos
e a saí da do seg men to de ca mi nhões. “Es ses es for ços
me lho ra ram os re sul ta dos nos úl ti mos qua tro tri mes- 
tres, en tre tan to a con ti nui da de do am bi en te econô mi co
des fa vo rá vel e a pres são adi ci o nal cau sa da pe la pan de- 
mia dei xa ram cla ro que era ne ces sá rio mui to mais pa ra
cri ar um fu tu ro sus ten tá vel e lu cra ti vo”, co men tou.

São Luís, terça-feira, 12 de janeiro de 2021

https://banca.oimparcial.com.br/
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Flávio Dino anunciou que fará novas mudanças administrativas até o dia 30 de janeiro.
Paralelamente à informação, três novos secretários tomaram posse  ontem

REFORMA NO GOVERNO

Flávio Dino anuncia
novas mudanças
SAMARTONY MARTINS

O
go ver na dor Flá vio Di no 
(PC doB) anun ci ou atra vés 
de sua re de so ci al que até o 
dia 30 de ja nei ro ha ve rá no- 

vas mu dan ças no seu se cre ta ri a do. 
Flá vio Di no não adi an tou qual se rão 
as pas tas on de ocor re rão as mu dan- 
ças, mas dei xou cla ro que ha ve rá mo- 
di fi ca ções na com po si ção do pri mei- 
ro es ca lão. Po rém já há es pe cu la ções 
que as mu dan ças ocor ram al te ra ções 
ocor re rão na Sec ma (Se cre ta ria de 
Cul tu ra do Ma ra nhão), que tem co mo 
ti tu lar An der son Lin do so; na MOB 
(Agên cia Es ta du al de Mo bi li da de Ur- 
ba na e Ser vi ços Pú bli cos)que es tá sob 
o co man do de Da ni el Car va lho e Se- 
des (Se cre ta ria de Es ta do do De sen- 
vol vi men to So ci al). Que tem co mo ti- 
tu lar o atu al se cre tá rio Már cio Ho nai- 
ser.

“Ho je te re mos a pos se dos no vos 
se cre tá ri os Már cio Jerry (Ci da des), 
Ru bens Jú ni or (Ar ti cu la ção Po lí ti ca) e 
Ro dri go La go (Agri cul tu ra Fa mi li ar). 
Até o dia 30 de ja nei ro te re mos no vas 
mu dan ças”, pos tou o go ver na dor em 
sua pá gi na no Twit ter, re fe rin do-se a 
pos se dos se cre tá ri os nes ta se gun da-
fei ra (11).

Ou tra me di da que de ve ser anun ci- 
a da pe lo go ver na dor Flá vio Di no no 
re tor no de su as fé ri as se rá o des mem- 
bra men to da Se cre ta ria de Es ta do da 
Co mu ni ca ção e Ar ti cu la ção Po lí ti ca 
(Se cap). Por en quan to, o de pu ta do fe- 
de ral Ru bens Jú ni or, em pos sa do co- 
mo no vo se cre tá rio de Ar ti cu la ção Po- 
lí ti ca, res pon de rá tam bém pe la Co-

CARLOS BRANDÃO EMPOSSOU OS TRÊS NOVOS SECRETÁRIOS   DO GOVERNO

mu ni ca ção do go ver no. O no me do ti- 
tu lar da Se com, co mo de ve ser cha- 
ma da a pas ta, ain da não foi de fi ni do 
ofi ci al men te.

Du ran te a so le ni da de, o go ver na- 
dor em exer cí cio do Ma ra nhão, Car los 
Bran dão, em pos sou os três no vos se- 
cre tá ri os que irão com por o Go ver no, 
além de Jú lio Men don ça, que to mou 
pos se na Agên cia Es ta du al de Pes qui- 
sa Agro pe cuá ria e Ex ten são Ru ral do 
Ma ra nhão (AGERP). Va le res sal tar que 
até o fim do ano pas sa do, Ro dri go La- 
go era se cre tá rio de Co mu ni ca ção e 
As sun tos Po lí ti cos e Ru bens Pe rei ra Jr. 
se cre tá rio das Ci da des, pas ta que as- 
su miu até an tes de con cor rer ao car go 
de pre fei to nas elei ções mu ni ci pais 
em São Luís. “Um re ma ne ja men to 
nor mal. Ini ci a mos um no vo mo men- 
to, com no vas me tas, e na da mais jus- 
to que dar opor tu ni da de a es ses se cre- 

tá ri os que são com pe ten tes e já co- 
nhe cem a li nha do go ver na dor, que é 
de tra ba lho e de en tre ga de re sul ta-
dos”, res sal tou Car los Bran dão.

Após a ce rimô nia de pos se, Ru bens 
fa lou ape nas de co mo se rá seu tra ba-
lho jun to à clas se po lí ti ca. “Re for ça re- 
mos o diá lo go do Go ver no do Es ta do 
não só com a clas se po lí ti ca, mas com 
os ma ra nhen ses. O po vo me re ce to da 
a nos sa aten ção e pa ra eles que o nos- 
so go ver no é vol ta do”. “Me de di ca rei 
ao má xi mo a es ta no va atri bui ção, co-
mo tu do que fa ço na vi da. O mes mo 
com pro mis so que as su mi co mo de- 
pu ta do es ta du al e lí der da opo si ção 
na As sem bleia Le gis la ti va; co mo de-
pu ta do fe de ral; co mo se cre tá rio das 
Ci da des (Se cid); até mes mo nas dis- 
pu tas elei to rais que en fren tei ao lon- 
go da mi nha vi da”, com ple men tou 
Ru bens.

Reformas  com olhos em 2022
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Na mis são de ar ti cu la dor po lí ti co
do Go ver no, Ru bens des ta ca a mis são
de li de rar um pro ces so que con ta com
êxi to po lí ti co do go ver na dor. “Não po- 
de mos es que cer que es te go ver no foi
elei to e re e lei to no pri mei ro tur no e
que con ta mos com a mai or ti me de
de pu ta dos es ta du ais na As sem bleia e
na Câ ma ra Fe de ral, da mai o ria dos
pre fei tos e pre fei tas e, so bre tu do com
for te apro va ção po pu lar. Mi nha pri o- 
ri da de é ou vir bas tan te e apren der
mais”, dis se.

Já o no vo se cre tá rio de ci da des
Már cio Jerry, res sal tou que es tá com
mui to en tu si as mo. “Te re mos mui ta
de di ca ção, pa ra que pos sa mos fa zer
no va men te no Go ver no aqui lo que te- 
mos fei to ao lon go da vi da, que é ter
sem pre es sa di men são mi li tan te, en- 
ga ja da, apai xo na da pe lo nos so po vo e

por um Ma ra nhão ca da vez me lhor
pa ra to dos”, vi brou o se cre tá rio da Se- 
cid. Már cio Jerry. usou sua re de so ci al
pa ra mos trar que já co me çou a tra ba- 
lhar na sua no va pas ta. “O pre fei to de
Ri a chão, Rug ge ro Fe li pe (Pa tri o tas)
inau gu rou ho je mi nha agen da de diá- 
lo gos com pre fei tos e pre fei tas na Se- 
cre a traia de Ci da des do Ma ra nhão
(Se cid). Es ta va acom pa nha do do co- 
le ga se cre tá rio de De sen vol vi men to
So ci al, Már cio Ho nai ser”, pos tou o
de pu ta do fe de ral li cen ci a do.

Pa ra o se cre tá rio Ro dri go La go, que
já es te ve à fren te de ou tras pas tas no
Go ver no, a SAF pro por ci o na uma
opor tu ni da de di fe ren te e es pe ci al: o
con ta to di re to com o po vo. “Se o es ta- 
do não in duz, o cam po não pro duz.
Es se se rá o meu le ma, es sa se rá a mis- 
são”. Jú lio Men don ça, que re tor na à

Agerp após pas sa gem pe la Se cre ta ria
de Agri cul tu ra Fa mi li ar, dis se que a
ex pe ri ên cia ad qui ri da na SAF se rá
mui to im por tan te pa ra o no vo de sa-
fio. “Es ta mos con vic to de que o ca mi- 
nho do Ma ra nhão é o de sen vol vi men- 
to sus ten tá vel pro por ci o na do pe la
agri cul tu ra fa mi li ar, em par ce ria com
os mo vi men tos so ci ais”, com ple tou.

As mu dan ças pro pos tas por Flá vio
Di no es tão sen do vis tas co mo par te
de uma es tra té gia po li ti ca do PC doB
na ci o nal em fa zer um bom nú me ro de
de pu ta dos pa ra fu gir da ex tin ção, pro-
vo ca da pe la cláu su la de bar rei ras. O
go ver na dor de ve rá con cor rer em 2022
a uma ca dei ra do Se na do ou a pre si- 
dên cia do Bra sil, de pen den do das ar- 
ti cu la ções po li ti cas que po dem acon- 
te cer com o PSB.
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De vol ta à ca sa (1)

De vol ta à ca sa (2)

Jun tos e mis tu ra dos

“Apoio do PT à Ba leia Ros si é fenô me no
de mo crá ti co”

Re for ço no ti me (1)

Re for ço no ti me (2)

Elei ção dos ja bu tis
A elei ção da Câ ma ra dos De pu ta dos es tá num im pas se di fí cil

de ser des fei to an tes do dia 1º de fe ve rei ro. O PT, do no da mai or
ban ca da na Ca sa, com 52 par la men ta res, des con fia do can di da to
Ba leia Ros si (MDB-SP), en quan to es te não tem a ga ran tia de que
to dos os pe tis tas vo ta rão ne le. O PT quer ob ter de le o com pro mis- 
so man dar em fren te o im pe a ch ment de Bol so na ro. Mas Ba leia
caiu na es par re la nes te fim de se ma na. Dis se em en tre vis ta à Fo- 
lha de S. Pau lo que não pau ta ria, na pre si dên cia da Câ ma ra, o im- 
pe a ch ment de Bol so na ro, que já acu mu la pe los me nos 58 pe di dos
nas mãos Ro dri go Maia.

Maia é um dos prin ci pais ar ti cu la do res da fren te pa ra ele ger
Ba leia Ros si, con tra o Arthur Li ra (PP-AL), apoi a do pe lo pre si den- 
te Jair Bol so na ro. O blo co de Maia con ta com 11 par ti dos, mas o
PT con ti nua re ga te an do ofi ci a li zar o apoio. Vi rou a au tên ti ca si tu- 
a ção do ra to e o ga to. Na Câ ma ra, ca da qual ten ta mos trar ha bi li- 
da des na ar te de fa zer po lí ti ca, mi ni mi zan do os ris cos de trai ção,
ine vi tá vel nu ma elei ção da Câ ma ra dos De pu ta dos. Num co lé gio
de 513 vo tan tes, a mai o ria po lí ti cos ex pe ri men ta dos, nin guém
con fia em nin guém.

No gru po de Maia con gre gam as le gen das: DEM, PSB, PC doB,
Re de, PDT PT, além de par te do PSL, o MDB, par te do PSL, PSDB,
Ci da da nia e PV. So mam 281 de pu ta dos. São ne ces sá ri os 247 vo- 
tos. A for ma co mo o pre si den te da Câ ma ra, Ro dri go Maia (DEM-
RJ) su biu o tom con tra Jair Bol so na ro no fim de se ma na em bu te
um cál cu lo po lí ti co so bre a elei ção da Ca sa. Al te ra do, Maia usou o
twit ter, na 6ª fei ra, pa ra des car re gar sua ira. Cha mou Bol so na ro de
“co var de” e o cul pou pe las mais de 200 mil mor tes de co vid-19 no
Bra sil na que le dia.

Se gun do fon tes do si te Poder360, Ro dri go Maia ain da não deu
in di ca ti vo de que po de ria co lo car em an da men to um dos pro ces- 
sos de im pe a ch ment con tra Bol so na ro, an tes de dei xar a pre si- 
dên cia da Câ ma ra. Ca so to me tal ati tu de, Maia cor re ria o ris co de
afas tar par te dos po lí ti cos do Cen trão, ho je ali nha dos com de le.
Ou tro ris co cal cu la do: Bol so na ro es tá com a po pu la ri da de al ta de- 
mais pa ra so frer cas sa ção. Se o pro ces so fos se aber to e o go ver no
evi tas se a der ru ba da do pre si den te, ele se for ta le ce ria. Ape sar de
to do es se im bró glio, Maia é o prin ci pal ar tí fi ce da ali an ça en tre a
cú pu la ali an ça que vai do PT ao PSL, car re gan do a can di da tu ra do
eme de bis ta Ba leia Ros si.

Os de pu ta dos fe de rais do PC doB, Már cio Jerry e Ru bens Pe rei- 
ra Jú ni or vol ta ram on tem a ocu par car gos no go ver no Flá vio Di no.
O pri mei ro as su me a Se cre ta ria das Ci da des e o se gun do, a pas ta
da Co mu ni ca ção e Ar ti cu la ção Po lí ti ca. Os dois tro ca ram de lu gar.

Jerry dis se on tem ao jor na lis ta So a res Jú ni or (TV-Mi ran te) que
sua mis são vai ser for ta le cer o mu ni ci pa lis mo e ser o in cen ti va dor
de par ce ri as en tre as ci da des do in te ri or e o go ver no es ta du al, nu- 
ma ação in te gra da com as de mais se cre ta ri as.

A elei ção da Fa mem es tá tão com pli ca da que as du as cha pas
con tam com vá ri os pre fei tos de par ti dos que in te gram tan to da
cha pa de Fá bio Gen til (Re pu bli ca nos) quan to a de Er lâ nio Xa vi er
(PDT). Gen til tem Jo si mar do Ma ra nhão zi nho que ele geu 40 pre- 
fei tos ali a dos.

 

De o ex-pre si den te Mi chel Te mer, que foi vi ce da pe tis ta Dil ma
Rous seff e ar ti cu lou a gol pe de 2016 que a des pe jou do Pa lá cio do
Pla nal to pa ra ele ter mi nar o man da to.

 
En quan to a elei ção da Câ ma ra dos De pu ta dos pe ga fo- 

go, nu ma ba ta lha que de mar ca os ru mos da dis pu ta
pre si den ci al de 2022, na As sem bleia Le gis la ti va do Ma- 

ra nhão, o atu al pre si den te Othe li no Ne to foi re e lei to em
maio de 2019, em cha pa úni ca.

 
Foi uma jo ga da de mes tre, com o apoio de to dos os co- 

le gas. Ago ra, só fal ta ele to mar pos se no dia 1º de fe ve- 
rei ro, pa ra o exer cí cio de 2021/22. A no va me sa tem a

par ti ci pa ção de vá ri os par ti dos e blo cos, num plei to 20
me ses an tes da da ta ini ci al men te pre vis ta.

 
Bons tem pos, quan do o so nho da clas se mé dia era ter

um fi lho em pre ga do do Bran co do Bra sil ou dos cor rei- 
os. Ago ra, o ve lho BB, anun cia de mis são in cen ti va da

de cin co mil fun ci o ná ri os e o mi nis tro Pau lo Gue des
que fe char 361 agên ci as. Já os Cor rei os es tá com pla ca de

ven da.

Co men do pe las bei ra das, o de pu ta do fe de ral Edi lá zio jú ni or
(PSD) es tá in can sá vel du ran te o re ces so par la men tar. Seu ob je ti vo
é tor nar o PSD uma ban ca da ro bus ta na As sem bleia Le gis la ti va
ten tan do atrair pe los me nos três de pu ta dos.

Ao sair for ta le ci do da elei ção de 2022, o PSD de Edi lá zio in di- 
cou até a vi ce-pre fei ta de São Luís, Is mê nia Mi ran da, já na pas ta
da Edu ca ção. Ago ra ele ten ta atrair os de pu ta dos Yglésio Moi sés,
que po de dei xar o Pros; Wel ling ton do Cur so, que es ta ria com o pé
fo ra do PSDB; e Adri a no Sarney, que po de tro car o PV por ou tra le- 
gen da.

São Luís, terça-feira, 12 de janeiro de 2021
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JOÃO BA TIS TA ERI CEI RA
É só cio ma jo ri tá rio de João Ba tis ta Eri -
cei ra Ad vo ga dos As so ci a dos

ANTÔ NIO NEL SON FA RIA
Jor na lis ta

O Pato e Donald Trump

O ge ni al de se nhis ta Walt Disney cri ou
uma plêi a de de per so na gens, Mickey Mou- 
se, o Pa to Do nald. Pos te ri or men te, o de se- 
nhis ta Cart Barks, in tro du ziu o Tio Pa ti nhas,
pa ra com por com o so bri nho Do nald, que é
por sua vez tio de Ze zi nho, Hu gui nho e Lui si- 
nho. Eles ani ma ram ge ra ções de adul tos e
cri an ças aten tas ao Con to de Na tal, ins pi ra- 
do em Char les Dic kens. São Per so na gens de
re vis tas em qua dri nhos e fil mes de de se nho
ani ma do. Em 1941, Disney es te ve no Bra sil
em mis são do De par ta men to de Es ta do nor- 
te-ame ri ca no ob je ti van do con quis tar a sim- 
pa tia dos paí ses da Amé ri ca La ti na no es for- 
ço de guer ra con tra o na zi-fas cis mo. Na oca- 
sião, cri ou o per so na gem Zé Ca ri o ca, um ti- 
po en gra ça do de ma lan dro de bem com a vi- 
da. Dis se ser a sua ho me na gem aos bra si lei- 
ros, e em es pe ci al ao de se nhis ta e ca ri ca tu- 
ris ta J. Car los, a quem con vi dou pa ra in te- 
grar o seu es tú dio.

Os ti pos ide a li za dos por Disney têm si do
ob je to de es tu dos de par te de so ció lo gos vi- 
san do des co brir os arqué ti pos que re pre sen- 
tam. A exem plo do Pa to Do nald e do seu tio
Pa ti nhas. São mi li o ná ri os, dão enor me va lor
ao po der do di nhei ro. Ba se a do em Dic kens,
seus so bri nhos-ne tos, Ze zi nho, Hu gui nho e
Lui si nho ten tam des per tar no ve lho os sen ti- 
men tos de amor, bon da de, so li da ri e da de,

em vão, seu ob je ti vo é ame a lhar mais e mais
mo e das, é sem pre lu crar.

O atu al Pre si den te dos Es ta dos Uni dos,
Do nald Trump é um mi li o ná rio do ra mo
imo bi liá rio e de ou tros ne gó ci os ren tá veis.
Pa ra ele não in te res sa a for ma de le var a me- 
lhor e ven cer, im por ta é ga nhar sem pre.
Com es sa fi lo so fia, fi li ou-se ao Par ti do De- 
mo cra ta, de pois ao Re pu bli ca no, tra zen do
pa ra a po lí ti ca a mes ma vi são ne go ci al. Can- 
di da tou-se e ele geu-se Pre si den te de uma
das mai o res po tên ci as mun di ais, ado tan do
pos tu ra de po pu lis ta de di rei ta. Não vem ao
ca so dis cu tir o mé ri to de su as idei as, to das se
po dem fa zer re pre sen tar em uma de mo cra- 
cia. Im por ta sim, o res pei to às ins ti tui ções
as se cu ra tó ri as do pro ces so ga ran ti dor da
con ti nui da de de uma so ci e da de aber ta e li- 
vre.

Se ma na pas sa da, to das as te le vi sões do
mun do re gis tra ram as cho can tes ce nas de
in va são do Con gres so dos Es ta dos Uni dos
por ati vis tas des con ten tes com os re sul ta dos
das elei ções pa ra a pre si dên cia. As se gu ram
ter ha vi do frau des nos re sul ta dos que da ri- 
am vi tó ria ao seu lí der Do nald Trump. Sem
pro vas con vin cen tes a Jus ti ça do país des- 
con si de rou os ar gu men tos. O su fi ci en te pa- 
ra que os te les pec ta do res as sis tis sem o ini- 
ma gi ná vel. Pa re ci am ce nas do que os nor te-
ame ri ca nos cha ma vam nos anos cin quen ta
e ses sen ta do sé cu lo pas sa do, de coi sa de re- 
pú bli cas de ba na nas, se re fe rin do aos gol pes

e lan ces pa re ci dos em paí ses la ti no-ame ri- 
ca nos.

In de pen den te men te dos pre juí zos des- 
ses acon te ci men tos pa ra a ima gem da de- 
mo cra cia dos Es ta dos Uni dos, que co mo se
sa be, é do ta da de ins ti tui ções só li das, em
tem po de glo ba li za ção, eles são re ple tos de
li ções uni ver sais. A co me çar pe la evi dên cia
de que o mun do dos ne gó ci os não é igual ao
da po lí ti ca, nes te tra ba lha-se com va lo res,
co mo jus ti ça, igual da de, li ber da de, fra ter ni-
da de, en quan to na ati vi da de ne go ci al pre- 
do mi nam as ra zões de lu cros e de re sul ta-
dos.

As sim, o prin ci pal equí vo co de Do nald
Trump foi a ado ção da mo e da do Tio Pa ti- 
nhas e do seu so bri nho Do nald co mo le ma e
sím bo lo de exer cí cio da Pre si dên cia. Per deu
a elei ção e a cre di bi li da de pa ra boa par te da
po pu la ção dos Es ta dos Uni dos. Seus se gui- 
do res, aqui e alhu res não de vem es que cer, a
His tó ria não se re pe te, a não ser em for ma de
far sa.

No epi só dio da in va são do Con gres so, ilí-
ci tos fo ram co me ti dos con tra as ins ti tui ções
nor te-ame ri ca nas, mas eles sa be rão co mo
pu ni-los na for ma da Lei. É vi sí vel a ne ces si- 
da de de re for mu la ção da le gis la ção par ti dá- 
ria, que lá não en con tra a im por tân cia e os li- 
mi tes de paí ses co mo o nos so, in te gran tes
do sis te ma ju rí di co con ti nen tal. Com cer te- 
za te rão as saí das den tro de sua tra di ção po-
lí ti ca e ju rí di ca.

Cidade morna

São Luís, bu có li ca, com seus so bra dos,
ca sa rões e no vos ban galôs da rua do Egi to,
da ave ni da Bei ra Mar e do Are al(atu al Mon te
Cas te lo) exi bia vi da pa ca ta e de pou ca pu- 
jan ça, de cor rên cia da fal ta de in ves ti men tos
pa ra co lo cá-la na ro ta da pros pe ri da de. Mas,
tu do mu da ria com a ins ta la ção do Pro je to
Gran de Ca ra jás e su as em pre sas Amazô nia
Mi ne ra ção-Am za e Va lu ec(joint-ven tu re da
Va le com a US Ste el)que trou xe pa ra cá Ma- 
no el Na lim, um cul to e ex pe ri en te exe cu ti vo
que mo ra até ho je na ci da de. A che ga da da
Va le trans for mou o nos so es ta do no mai or
ex por ta dor de mi né rio de fer ro do país com
o Ter mi nal da Pon ta da Ma dei ra. Lo go de- 
pois, re ce be mos o Con sór cio Alu mar, a mai- 
or plan ta in dus tri al de fa bri ca ção de alu mí- 
nio do pla ne ta, que en fren tou a re sis tên cia
do in te lec tu al e am bi en ta lis ta Jo sé Nas ci- 
men to Mo ra es, fun da dor do “Co mi tê con tra
a Alu mar” que cau sou mui tos pro ble mas à
mul ti na ci o nal. De pois da inau gu ra ção da
in dús tria e re fei ta a ca tar se emo ci o nal, o ne- 
gó cio de gran de im por tân cia pa ra o nos so
de sen vol vi men to fun ci o na até ho je.

An te ri or men te, a ex pan são de no vas li- 
nhas da Com pa nhia Te lefô ni ca do Ma ra- 
nhão-Co te ma(leia-se Rai mun di nho Vi ei ra
da Sil va e Ha rol do Rê go) te ve gran de re per- 
cus são na ci da de. Se não me en ga no, a ci da- 
de pos suía me nos de 2 mil li nhas ins ta la das.
Ina cre di tá vel é que as li ga ções efe tu a das pa- 
ra o João Pau lo e Anil eram con si de ra das in- 
te rur ba nas, com co bran ça de ta ri fa adi ci o- 
nal. Des de que co me cei a me en ten der , 18-
50 era o nú me ro do te le fo ne da nos sa ca sa,
des de a rua de San ta na até a rua de Na za ré.
Da fir ma de meu pai, na Praia Gran de, per- 
ma ne ceu 19-44, por mui tas dé ca das. Um
des se apa re lhos con ser vo na mi nha re si dên- 
cia(Erics son pre to com te cla do de bron ze) e
fun ci o na até ho je. A Co te ma foi ven di da pa ra

a Te le brás, a es ta tal cri a da pe lo go ver no mi li- 
tar pa ra in cor po rar as em pre sas do se tor

No mes mo pe río do, a rua Gran de se
trans for ma va no gran de cen tro co mer ci al da
Ca pi tal. Lá des pon ta vam a Oca pa na com
lan cho ne te ao la do, Lo jas Ar pa so(Ar sê nio
Pa cí fi co de Sou sa e ir mãos), Man che te e Cal- 
ça dei ra Pi aui en se(de Jo sé Ar tei ro, pre si den- 
te da Fe co mér cio), Lo jas Se ta, Ca sa Ga rim- 
po(seu Cou to), a Ex po si ção, Ca sa Pa ris(Ni- 
co lau Safady), Óti ca Lux, Ar ma zém Pa raí ba e
Lo ja das Noi vas(Is sac Tel man dis tri bui dor
dos mó veis Ci mo), Lo jas Sal da nha, Sa pa ta- 
ria Sil va e o sur gi men to do Edi fí cio Du as Na- 
ções, de Car los Amo rim, em pre sá rio e ex-
pre si den te do Lí te ro, clu be so ci al que mar- 
cou com gló ria o car na val da ci da de.

Ha rol do Ta va res, o gran de pre fei to de São
Luís, di zia sem pre que pa ra go ver nar era
pre ci so pla ne jar. Além dos gran des ei xos viá- 
ri os da ci da de con ce bi dos e im plan ta dos

na sua ges tão, foi o ide a li za dor do ar ro ja- 
do pla no de de sen vol vi men to ur ba no com a
cons tru ção do Anel Viá rio(Praia Gran- 
de/Arei nha), obra que per mi tiu fi xar mu ro
de pro te ção pa ra as se gu rar a pre ser va ção do
nos so pa trimô nio ar qui tetô ni co co lo ni al.

Cons truiu ain da a pri mei ra Ro do viá ria de
São Luís, no iní cio da ave ni da dos Fran ce ses,
ao la do da Mar di sa(con ces si o ná ria da Mer- 
ce des-Benz de pro pri e da de do em pre sá rio
Ar nal do Mar ques), na Ale ma nha, on de foi fi- 
xa do um obe lis co as si na do pe lo gran de pin- 
tor, gra vu ris ta e mu ra lis ta An to nio Al mei da.
An tes des sa pla ta for ma, os ôni bus in ter mu- 
ni ci pais agru pa vam-se em fren te ao Mer ca- 
do Cen tral, on de pros pe ra vam a Ca sa Fa ria,
a lo ja de Mi guel Ce cim Saif(whisky e o re mé- 
dio Te trex) e a fá bri ca de ma car rão Mi ner- 
va(fi nal da rua Cruz), ou en tão no iní cio da
rua de San ta na, lo cal on de os veí cu los ro do- 
viá ri os do pai de Se ve ro, que fa zi am li nha
pa ra o Rio de Ja nei ro, em bar ca vam os seus
pas sa gei ros. Uma aven tu ra de mais de qua- 

tro di as de vi a gem.
 
Na João Lis boa, dois gru pos ocu pa vam o

es pa ço ar bo ri za do e de co ra do de pe dras
por tu gue sas, res tau ra do pe lo IH PAN re cen- 
te men te. Na par te de ci ma, atrás do Abri go
Ve lho, com sua os ten to sa pla ca lu mi no sa do
ver mu te Mar ti ni, o gru po do Se na do, li de ra- 
do por Mi chel Na zar, Is sac Tel mam(Lo ja das
Noi vas), o res pei ta do de sem bar ga dor Ives
Ázar, Jo sé Ri ba mar Ma rão(do no da Ci nor te),
Hil de bran do Lo pes Fi lho(Chi na), o em pre- 
sá rio Rai mun do Fon tou ra, o tam bém em-
pre sá rio Má rio La mei ras, Seu Fra zão(gran de
fi gu ra hu ma na), o jor na lis ta e pes qui sa dor
Be ne di to Bu zar e ou tros mui tos ilus tres que
de ba ti am o mun do po lí ti co, econô mi co, so- 
ci al e os fa tos co ti di a nos. Mi chel Na zar foi o
ide a li za dor da “Lis ta dos Cha tos”, do Jor nal
Pe que no, que foi aper fei ço a da pe lo jor na lis- 
ta Jo sé Ri ba mar Bo géa, fun da dor do JP.

No ou tro ex tre mo da pra ça, em fren te à
VASP, ou de bai xo da mar qui se dos Cor rei os
no pe río do das chu vas, o Se na di nho, pon to
de en con tro das no vas ge ra ções, abor da va a
cul tu ra, o am bi en te dos ne gó ci os e a vi da
dos clu bes so ci ais que, nes se tem po, eram o
prin ci pal lo cal de reu nião. En tre os fre quen- 
ta do res, es te seu cro nis ta, Adro al do Sou za,
Car los Al ber to Di as, Edu ar do Fa ri as(Pe ni-
nha, em vi a gem ce les ti al), Jo sé Fran cis co
Mu rad, o sau do so Mié cio Jor ge Fi lho, Luís
Al ber to Nu nes Frei re, Hei tor Heluy, o pro cu- 
ra dor Te o do ro Ne to e a sa be do ria do ilus tre
pro fes sor Ka lil Moha na. É cla ro que a tur ma
era bem mai or, mas o es pa ço dis po ní vel não
dá pa ra ci tar to dos.

Bons tem pos quan do po ma da de pe ni ci- 
li na Squibb, Mer cú rio Cro mo, Em plas tro Sa- 
biá, Co lu bi a zol pa ra em bro ca ção na gar gan- 
ta, Io dex pa ra lu xa ções e Ci ba zol, an ti bió ti co
cu ra tu do, eram os re mé di os com po nen tes
da ces ta de me di ca men tos re co men da dos
pe los mé di cos.

STEF FA NO SIL VA NU NES
Mé di co Ve te ri ná rio e es tu dan te de Eco no mia

Lá e cá

Al go que aju dou mui to o mun do e as ge ra ções fu tu ras
en ten de rem o que foi o na zis mo é que na que la épo ca já
ha vi am mui tas fil ma gens que re gis tra ram pa ra a his tó- 
ria os acon te ci men tos co mo os dis cur sos de Hi tler e as
atro ci da des dos cam pos de con cen tra ção. Além da re fe- 
rên cia dos li vros, as ima gens com mo vi men to fa lam
com mui ta for ça e o ex pri mem com cla re za o que aque le
con jun to de idei as ra cis tas se propôs a fa zer e fez na prá- 
ti ca.

 
Da mes ma ma nei ra se eter ni za rá o que foi o 06 de ja- 

nei ro de 2021 pa ra o mun do. O “mo de lo” de de mo cra cia
ame ri ca na mos trou que não é imu ne e não es tá a sal vo,
mes mo den tro dos pa râ me tros nos quais eles con cei tu- 
am de mo cra cia. Os cin co mor tos na in va são do con gres- 
so ame ri ca no, cha ma do de Ca pi tó lio, in fe liz men te são
só a pon ta do ice berg de um mo de lo po lí ti co que ma ta
in di re ta men te mui tas ou tras pes so as lá mes mo e pe lo
mun do a fo ra.

 
A ex tre ma-di rei ta mos tra mais uma vez o quão é pe ri- 

go sa e se co lo ca co mo a prin ci pal ame a ça pa ra a cons- 
tru ção ci vi li za tó ria. As de nún ci as de frau de na elei ção
ame ri ca na pa re ci am, de iní cio, ser so men te cho ro de
per de dor, pois se ha via al gu ma pos si bi li da de de frau de
em um pro ces so elei to ral é na tu ral se su por que quem
tem es sa ca pa ci da de de frau dar é exa ta men te quem es tá
no po der, por dis por de in for ma ções, con ta tos, etc, que
po de ri am de al gu ma for ma in flu en ci ar no plei to e não
quem es tá de fo ra da má qui na es ta tal e se opon do ao
atu al go ver no.

 
Trump es tá qua se que to tal men te iso la do no mun do.

A úni ca voz de apoio que ob te ve, ao es ti mu lar os ma ni- 
fes tan tes que in va di ram o con gres so ame ri ca no, foi do
pre si den te bra si lei ro Jair Bol so na ro, que mes mo não
sen do ame ri ca no, não re si din do nos EUA e após o ju di- 
ciá rio ame ri ca no não con fir mar ne nhu ma das acu sa- 
ções con tra o pro ces so elei to ral de lá, Bol so na ro afir ma
ca te go ri ca men te que a elei ção ame ri ca na foi frau da da.

 
Além de com par ti lha rem uma sin to nia po lí ti ca, tam- 

bém com par ti lham os re cor des de mor tes pe la CO VID-
19. A po pu la ção ame ri ca na e a bra si lei ra tem dis pu ta do
a li de ran ça do per cen tu al de con ta mi na dos e de óbi tos.
Os dois paí ses se al ter nam na li de ran ça. O dis cur so de
de fe sa da fa mí lia, da pá tria, da pro pri e da de e da re li gião,
nas mãos da ex tre ma di rei ta tem se mos tra do ape nas
co mo uma for ma de ten tar es con der o va zio da in com- 
pe tên cia e da ir res pon sa bi li da de que a ca rac te ri za.

 
Bol so na ro vi ve afir man do que tam bém ha ve rá pro- 

ble mas aqui na elei ção de 2022. Já nos an te ci pa uma
pro vá vel con fu são que ele mes mo po de vir a cau sar se
se guir o ru mo do seu ído lo ame ri ca no. 

Quer o vo to im pres so aqui. O mes mo que foi usa do
pe los ame ri ca nos e que ele acu sa de frau du len to. Se não
hou ver pro ble ma, po de mos ter cer te za de que eles in- 
ven ta rão um, pois pre ci sam sem pre de um ini mi go
cons pi ra tó rio pa ra que pos sam apon tar e com is so se
pas sa rem por ví ti mas de uma per se gui ção que eles mes- 
mo cri am.

 
Bol so na ro e Trump são pe ri go sos, mas eles ape nas as- 

su mem a li de ran ça de um seg men to mun di al que es tá
por trás de les e que é tão  pe ri go so quan to os mes mos. O
epi só dio ame ri ca no mos tra que es tão dis pos tos a tu do.
De mo cra cia é um no me que foi ris ca do do seus di ci o ná- 
ri os.  Es ta vam na ve gan do tran qui la men te e sem re sis- 
tên cia até ago ra.

 Os seus pró pri os mo vi men tos po dem con tri buir pa ra
o fim de su as in fluên ci as no po der glo bal. A in va são do
Ca pi tó lio po de ser res pon di da de for ma exem plar de- 
ses ti mu lan do a ti ra nia.

 Os adep tos do to ta li ta ris mo con ti nu a rão fa zen do
mui to ba ru lho, mas é sem pre bom lem brar que es se ba- 
ru lho só se man te rá vi vo se do ou tro la do hou ver sem pre
o si lên cio, tan to lá co mo cá.

São Luís, terça-feira, 12 de janeiro de 2021
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Ox ford/As tra ze ne ca

Jans sen (John son & John son)

Pfi zer/Bi o Te ch

Co ro na vac

En ten da co mo a va ci na é apro va da

Plano

As vacinas que podem
ser liberadas no Brasil

O
Bra sil en fren ta em 2021 um no vo ca pí tu lo no
com ba te ao no vo co ro na ví rus: a va ci na ção.
En quan to 50 paí ses já es tão imu ni zan do e
mais de 17 mi lhões de pes so as já re ce be ram a

va ci na, o Es ta do bra si lei ro con ti nua en fren tan do uma
di fí cil ques tão fis cal. ́

Pa ra que a va ci na ção co me ce, é pre ci so que a Agên cia
Na ci o nal de Vi gi lân cia Sa ni tá ria (An vi sa) li be re a imu ni- 
za ção. Nes ta sex ta-fei ra (08/01), o Ins ti tu to Bu tan tan e a
Fi o cruz en tra ram com o pe di do de uso emer gen ci al da
va ci na Co ro na Vac e da Ox ford/As tra Ze ne ca, res pec ti va- 
men te.

Em en tre vis ta co le ti va na tar de des sa quin ta-fei ra
(07/01), o mi nis tro da Saú de, Edu ar do Pa zu el lo, ga ran- 
tiu, em um ce ná rio oti mis ta, que a va ci na ção em so lo
bra si lei ro co me ce até 25 de ja nei ro. Mas, afi nal, quais
va ci nas po dem ser li be ra das no Bra sil?

De acor do com in for ma ções do si te da An vi sa, qua tro
va ci nas es tão em aná li se. São elas: a da Ox ford/As tra Ze- 
ne ca, a da Jans sen, a da Pfi zer/Bi o Te ch e a Co ro na vac.

De acor do com a An vi sa, a  va ci na Sput nik V não apa- 
re ce no qua dro de aná li se por que o pe di do de anuên cia
do es tu do ain da es tá em ava li a ção. Quan do os do cu- 
men tos fo rem en vi a dos, ela se rá in cluí da em aná li se.

Na ma nhã des ta sex ta, o Ins ti tu to Bu tan tan ofi ci a li- 
zou o pe di do de uso emer gen ci al da Co ro na Vac à An vi- 
sa. O ór gão pre vê que a aná li se do pe di do emer gen ci al
le ve até 10 di as. Ca so se ja apro va do, a imu ni za ção de
gru pos de ris co, co mo ido sos e pro fis si o nais da saú de,
es ta rá au to ri za da.

Pro du zi da pe lo gru po bri tâ ni co As tra Ze ne ca, em par- 
ce ria com a Uni ver si da de de Ox ford, es ta va ci na foi o se- 
gun do imu ni zan te apro va do pe la Agên cia Re gu la do ra
de Me di ca men tos e Pro du tos pa ra a Saú de (MH RA).

Se gun do es tu di o sos, es se imu ni zan te é o mais econô- 
mi co e fá cil de ar ma ze nar. Is so por que ele cus ta cer ca de
2,50 li bras (cer ca de R$ 14) a do se. Além dis so, o me di ca- 
men to tam bém po de ser con ser va do na tem pe ra tu ra de
um re fri ge ra dor, en tre 2°C e 8°C, di fe ren te men te das va- 
ci nas da Mo der na e Pfi zer/Bi oN Te ch, que po dem ser ar- 
ma ze na das ape nas a tem pe ra tu ras mui to re du zi das
(-20°C no pri mei ro ca so e -70°C no se gun do).

A va ci na Ox ford/As tra Ze ne ca é de “ve tor vi ral”. Ou se- 
ja, to ma co mo ba se ou tro ví rus (um ade no ví rus de
chim pan zé) que foi trans for ma do e adap ta do pa ra com- 
ba ter o co ro na ví rus.

Na ter ça-fei ra (05/01), o Mi nis té rio da Saú de con fir- 
mou a aqui si ção de 2 mi lhões de do ses da va ci na. A pas- 
ta ti nha pe di do cer ca de 10 mi lhões de do ses, mas con- 
se guiu ape nas 20% dos imu ni zan tes.

Se gun do Pa zu el lo, a de ci são do go ver no fe de ral de
op tar em um pri mei ro mo men to pe la va ci na da far ma- 
cêu ti ca As tra Ze ne ca foi to ma da por ser o me lhor ne gó- 
cio pa ra o go ver no na épo ca.

“Há seis me ses, op ta mos pe la me lhor va ci na na épo- 
ca, o me lhor ne gó cio. Fi ze mos uma en co men da tec no- 
ló gi ca a As tra Ze ne ca, com uma MP (Me di da Pro vi só ria)
de R$ 1,9 bi lhão pa ra, com R$ 600 mi lhões, fa zer mos o
in ves ti men to ne ces sá rio de pro du ção”, ex pli cou Pa zu el- 
lo. “Com a tec no lo gia in cor po ra da até ju lho de 2021,
pas sa re mos a pro du zir por mês 20 mi lhões de do ses to- 
tal men te bra si lei ras com a es tru tu ra da Fi o cruz”, in for- 
mou.

Ain da se gun do Pa zu el lo, uma do se da va ci na cus ta
cer ca de US$ 3 (R$ 16,40).

Ain da es tá em an da men to no Bra sil a fa se 3 do es tu do
clí ni co da Jans sen. Cha ma do de En sem ble, o es tu do é 
ran do mi za do e con tro la do por pla ce bo de se nha do pa ra
ava li ar a se gu ran ça e efi cá cia da va ci na.

Os tes tes es tão sen do con du zi dos em cer ca de 60 mil
adul tos com ida de aci ma de 18 anos. Além do Bra sil, a
pes qui sa es tá sen do fei ta na Ar gen ti na, Chi le, Colôm bia,
Mé xi co, Pe ru, Áfri ca do Sul e Es ta dos Uni dos.

Os 28 cen tros de pes qui sa par ti ci pan tes no Bra sil es- 
tão dis tri buí dos em 11 es ta dos. En tre eles: São Pau lo,
Bahia, Dis tri to Fe de ral, Rio de Ja nei ro, Ma to Gros so, Ma- 
to Gros so do Sul, Mi nas Ge rais, Pa ra ná, Rio Gran de do
Nor te, Rio Gran de do Sul e San ta Ca ta ri na.

Se gun do o si te da Jans sen, a va ci na é ba se a da em ve- 
to res de ade no ví rus so ro ti po 26 (Ad26). Os ade no ví rus
são um ti po de ví rus que cau sam o res fri a do co mum –
por tan to, são bons trans por ta do res em se res hu ma nos.
Ao se rem mo di fi ca dos pa ra de sen vol ver a va ci na, eles
não se re pli cam e não cau sam res fri a do.

Ou tra par te do pro ces so en vol ve o có di go ge né ti co da
pró pria CO VID-19. Ele pos sui em sua su per fí cie ex ter na
uma es pé cie de co roa, for ma da pe los cha ma dos “spi- 
kes”, ou es pi gões, que são os res pon sá veis pe la li ga ção
do ví rus às cé lu las do cor po hu ma no. Pa ra pro du zir a va- 
ci na da Jans sen, um pe da ço da pro teí na “S”, pre sen te
nes ses es pi gões, é co lo ca do den tro do ade no ví rus (que é
o ve tor, ou trans por ta dor).

Quan do a pes soa re ce be a va ci na com pos ta do ade- 
no ví rus não re pli can te que car re ga a in for ma ção ge né ti- 
ca do no vo co ro na ví rus, o cor po ini cia um pro ces so de
de fe sa e pro duz an ti cor pos con tra aque le in va sor. A res- 
pos ta imu no ló gi ca pro du zi da por es se pro ces so cria en- 
tão uma me mó ria no cor po con tra o co ro na ví rus e en si- 
na o pró prio cor po a re co nhe cer e ata car o ví rus quan do
a pes soa en trar em con ta to com ele.

Du ran te a co le ti va, Pa zu el lo con fir mou a com pra do
me di ca men to. Ele fez elo gi os ao imu ni zan te e des ta cou
que os téc ni cos do mi nis té rio afir mam se tra tar da “me- 
lhor ne go ci a ção”. Ape sar dis so, ele dis se que “in fe liz- 
men te” só fo ram ofe re ci das 3 mi lhões de do ses ao Bra sil
a par tir de abril ou maio.

A va ci na “fa vo ri ta do mun do”, a Pfi zer/Bi o te ch, es tá
sen do apli ca da em pe lo me nos 40 paí ses. No Bra sil, ela
fi cou co nhe ci da de pois que o pre si den te Jair Bol so na ro
(sem par ti do) fa lou so bre os efei tos co la te rais. Na épo ca,
o pre si den te iro ni zou e dis se que as pes so as que to ma- 
ram  a va ci na po de ri am ser trans for ma das em ja ca rés.

Se gun do a Pfi zer Bra sil, a va ci na con tra a CO VID-19 é
ba se a da no RNA men sa gei ro, ou mR NA, que aju da o or- 
ga nis mo a ge rar a imu ni da de con tra o co ro na ví rus, es- 
pe ci fi ca men te a CO VID-19. A ideia é que o mR NA sin té- 
ti co dê as ins tru ções ao or ga nis mo pa ra a pro du ção de
pro teí nas en con tra das na su per fí cie do ví rus. Uma vez
pro du zi das no or ga nis mo, es sas pro teí nas (ou an tí ge- 
nos) es ti mu lam a res pos ta do sis te ma imu ne re sul tan do,
as sim, po ten ci al men te em pro te ção pa ra o in di ví duo.

Ain da se gun do a em pre sa, no mo men to, não é pos sí- 
vel de fi nir uma da ta pa ra que a va ci na es te ja dis po ní vel
no Bra sil.

Se gun do Pa zu el lo, es se imu ni zan te não é o ide al pa ra
o Bra sil. O mi nis tro fez vá ri as crí ti cas e re cla mou do va- 
lor e da pro pos ta ofe re ci dos pe lo la bo ra tó rio. Ele tam- 
bém ci tou qua tro con di ci o nan tes apre sen ta das, en tre
elas a isen ção de res pon sa bi li da de por even tu ais efei tos
co la te rais pe la va ci na.

“Is so tu do, ob vi a men te, faz com que a gen te não con- 
si ga con tra tar a Pfi zer”, ex pli cou. “Que re mos que a Pfi- 
zer nos dê o tra ta men to com pa tí vel com o nos so país,
ame ni ze es sas cláu su las. Não po de mos as si nar des sa
for ma”, afir mou.

A Co ro na vac é a va ci na de sen vol vi da pe lo Ins ti tu to
Bu tan tan em par ce ria com a far ma cêu ti ca chi ne sa Si no- 
vac. A va ci na “bra si lei ra” apre sen ta 78% de efi cá cia na
pre ven ção de ca sos le ves da do en ça cau sa da pe lo co ro- 
na ví rus. Es sa efi cá cia au men ta pa ra 100% pa ra ca sos
gra ves e mo de ra dos.

A va ci na do Bu tan tan é a gran de res pon sá vel pe la
“guer ra po lí ti ca” en tre o go ver na dor de São Pau lo, João
Do ria (PSDB), e o pre si den te Bol so na ro. En tre as ten ta ti- 
vas de Do ria pa ra ga ran tir de ime di a to a aqui si ção de
mi lhões de do ses e o ne ga ci o nis mo de Bol so na ro pon do
em dú vi da a ori gem do pro du to – a Chi na, país co mu- 
nis ta – e efi cá cia da imu ni za ção, o imu ni zan te aca bou
ga nhan do os ho lo fo tes no Bra sil.

Dois dos prin ci pais no mes pa ra as elei ções de 2022,
Bol so na ro e Do ria tro ca ram di ver sas far pas so bre o as- 
sun to. O pre si den te che gou até mes mo a cha mar o go- 
ver na dor de “mé di co do Bra sil” e ain da co me mo rou a
mor te de um dos pa ci en tes do es tu do, o que fez a pes- 
qui sa ser pa ra li sa da por al gum tem po.

Em ou tu bro de 2020, o mi nis tro da Saú de anun ci ou,

em uma reu nião com mais de 23 go ver na do res, a com- 
pra do imu ni zan te chi nês. Me nos de 24 ho ras de pois, a
aqui si ção foi de sau to ri za da pe lo pre si den te em li ve fei ta
pe lo Ins ta gram. Na épo ca, o anún cio ge rou po lê mi ca
en tre os go ver na do res po la ri zan do ain da mais a guer ra
po lí ti ca en tre o go ver na dor pau lis ta e o pre si den te.

Ape sar dis so, na co le ti va de on tem, Pa zu el lo con fir- 
mou a com pra de 100 mi lhões de do ses da va ci na.

O mi nis tro afir mou que só con se guiu avan çar no con- 
tra to com o Bu tan tan após a edi ção, na quar ta-fei ra
(06/12), da MP que per mi te a com pra de va ci nas an tes
da li be ra ção do re gis tro pe la An vi sa.

Nes ta sex ta-fei ra, a An vi sa re ce beu o pe di do de uso
emer gen ci al da Co ro na Vac. A agên cia pre ten de fa zer a
aná li se do uso emer gen ci al em até 10 di as.

Fa se 1 – Se gun do a An vi sa, es sa é a pri mei ra eta pa de
tes tes em hu ma nos pa ra ava li ar a se gu ran ça e pos sí veis
re a ções in de se já veis no lo cal da apli ca ção da va ci na ou
no or ga nis mo. Nes sa fa se tam bém po de ser ve ri fi ca da,
de for ma pre li mi nar, a imu no ge ni ci da de da va ci na, ou
se ja, sua ca pa ci da de de ge rar an ti cor pos con tra o no vo
co ro na ví rus.

Fa se 2 – Es sa é a ho ra de ava li ar a do se, a for ma de va- 
ci na ção e a ca pa ci da de de ge rar an ti cor pos (con tra o no- 
vo co ro na ví rus) na po pu la ção (fai xa etá ria, por exem- 
plo) que de ve rá ser in di ca da pa ra re ce ber a va ci na. A se- 
gu ran ça con ti nua em aná li se aqui.

Fa se 3 – Os tes tes nes sa eta pa são re a li za dos em gran- 
des po pu la ções pa ra ava li ar a se gu ran ça e a efi cá cia da
va ci na. A va ci na pre ci sa pro var que, de fa to, é ca paz de
pro te ger da do en ça.

Pe di do de uso emer gen ci al – Fei to an tes do re gis tro fi- 
nal pa ra apli car a va ci na em um gru po es pe cí fi co da po- 
pu la ção. Pre ci sa ser en vi a do à An vi sa pe la em pre sa fa- 
bri can te ou im por ta do ra da va ci na, pre sen te no ter ri tó- 
rio bra si lei ro. Po de ser re a li za do com a fa se 3 em an da- 
men to.

Re gis tro – Pro fis si o nais es pe ci a li za dos da An vi sa pre- 
ci sam  re vi sar to dos os do cu men tos téc ni cos e re gu la tó- 
ri os e ve ri fi car os da dos de se gu ran ça e efi cá cia, bem co- 
mo ava li ar a qua li da de da va ci na. O re gis tro con ce di do
pe la An vi sa é o si nal ver de pa ra que a va ci na se ja co mer- 
ci a li za da e dis po ni bi li za da no país. Pre ci sa ser so li ci ta do
à An vi sa pe la em pre sa fa bri can te da va ci na.

Da dos de efi cá cia e se gu ran ça – Es sas in for ma ções
com pre en dem es tu dos clí ni cos e não clí ni cos. Es tão in- 
cluí dos nes ta fa se da dos re fe ren tes aos es tu dos re a li za- 
dos em ani mais e hu ma nos.

Da dos de tec no lo gia far ma cêu ti ca – São da dos re fe- 
ren tes à qua li da de, ao pro ces so de fa bri ca ção e ao con- 
tro le de qua li da de. Eles têm co mo ob je ti vo de mons trar
que o pro du to se rá fa bri ca do com qua li da de e de for ma
con sis ten te, den tro das es pe ci fi ca ções de uso. Es ses da- 
dos tam bém de ter mi nam o pra zo de va li da de do pro du- 
to.

Pa co tes – São os gru pos de do cu men tos apre sen ta dos
pe las em pre sas à An vi sa. Pa co tes 1, 2, 3 e su ces si va men- 
te – São pa co tes com da dos e in for ma ções par ci ais. As
em pre sas apre sen ta rão mais da dos e in for ma ções em
pa co tes sub se quen tes ou quan do apre sen ta rem o pe di- 
do de re gis tro da res pec ti va va ci na.

Sta tus – É re fe ren te à aná li se de um de ter mi na do pa- 
co te de do cu men tos.

Sub mis são par ci al – É  as sim cha ma da por que a em- 
pre sa não apre sen tou a do cu men ta ção com ple ta pa ra o
re gis tro da res pec ti va va ci na.

Cer ti fi ca ção de Bo as Prá ti cas de Fa bri ca ção – Es sa é a
va li a ção re a li za da por ins pe to res qua li fi ca dos pa ra ga- 
ran tir que uma fá bri ca, em qual quer lu gar do mun do,
cum pre com os re qui si tos de ter mi na dos pe la le gis la ção
bra si lei ra. São ava li a das as es tru tu ras fí si cas das áre as
de pro du ção, ar ma ze na men to e la bo ra tó ri os de con tro- 
le de qua li da de, além de to da a do cu men ta ção do sis te- 
ma de ga ran tia de qua li da de da em pre sa. O Bra sil en- 
fren ta em 2021 um no vo ca pí tu lo no com ba te ao no vo
co ro na ví rus: a va ci na ção. En quan to 50 paí ses já es tão
imu ni zan do e mais de 17 mi lhões de pes so as já re ce be- 
ram a va ci na, o Es ta do bra si lei ro con ti nua en fren tan do
uma di fí cil ques tão fis cal. ́
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Prefeitura de São Luís 
elabora protocolo para 
retomada de práticas 
coletivas de esporte e lazer

 Para retomada das atividades das escolinhas de esporte e 
a realização de práticas coletivas de lazer em áreas públicas 
da capital, a Prefeitura de São Luís, por meio das secretarias 
municipais de Saúde (SEMUS) e de Desporto e Lazer (SEM-
DEL), já está elaborando um protocolo sanitário para o com-
bate e prevenção à Covid. O objetivo é realizar as atividades 
da forma mais segura possível, tanto para quem as pratica, 
quanto para os profissionais que atuam na área.

Nesta segunda-feira (11), os secretários de Desporto e La-
zer, Ricardo Diniz, e da Saúde, Joel Nunes Júnior, se reuniram 
para tratar sobre o tema. Na ocasião, os gestores também con-
versaram a respeito da realização de ações de saúde voltadas 
para crianças e adultos que integram os programas de des-
porto e lazer colocados em prática pela Prefeitura de São Luís.

O secretário Ricardo Diniz informou que a retomada das 
atividades faz parte do plano de ação de 100 dias que está 
sendo planejado pela SEMDEL, seguindo determinação do 
prefeito Eduardo Braide. “Estamos fazendo o calendário ofi-
cial anual de todas as atividades e estamos trabalhando para 
levar o esporte e lazer para os bairros. Teremos caminhadas, 
campeonatos nos bairros, interbairros, jogos de salão, fute-
bol, vôlei, artes marciais, basquete e aulas de zumba, entre 
outras atividades. Mas vamos fazer isso com responsabilida-
de, daí a importância do protocolo sanitário”, destacou o se-
cretário acrescentando que na reunião com o secretário de 
Saúde também foi tratado sobre o atendimento às crianças 
e jovens que participam das escolinhas, para que possam ter 
acesso facilitado à rede municipal de saúde.

Os secretários de Desporto e Lazer, Ricardo Diniz,  e da Saúde, Joel Nunes 
Júnior, se reuniram para estabecer os protocolos para volta do esporte

Secretário Jowberth Alves fala 
sobre cenário positivo da e
mpregabilidade  em 2020
Secretário Jowberth Alves fala sobre cenário positivo da empre-
gabilidade e realiza balanço da Setres em 2020

retamente, em 19 munícipios. 
Outra ação importantíssima, atendida 

em tempo hábil pelo governador Flávio Dino, 
foi a criação do Auxílio Emergencial Mensal 
no valor de R$ 400 aos catadores e catadoras 
de resíduos sólidos, que tiveram suas ativi-
dades afetadas pela pandemia da Covid-19. 

Uma iniciativa relevante, realizada tam-
bém em caráter emergencial, foi a “Setres 
em Ação Solidária”. Buscamos avançar com 
medidas para reduzir os impactos causados 
pela pandemia aos maranhenses. Com isto, 
realizamos a distribuição de 5.600 cestas bá-
sicas, kits de higiene e kits de EPIs em mais 
de 20 munícipios, atendendo cerca de 3.200 
pessoas. A ação visou auxiliar famílias em 
situação de vulnerabilidade social e também 
catadores e catadoras de resíduos sólidos.  

Criamos, ainda, a Rede Solidária de Co-
mércio Virtual, como forma de assegurar uma 
ferramenta que pudesse gerar renda aos tra-
balhadores e trabalhadoras formais e infor-
mais, afetados pela pandemia.  

Quais foram os resultados do pro-

grama Mutirão Rua Digna?

Jowberth Alves -O programa Mutirão Rua 
Digna registrou a marca de 221 ruas em 2020 
e beneficiou quase 5 mil pessoas, gerando 

O 
Maranhão superou a marca de 2019 e, 
pelo 4º ano seguido, mantém o cresci-
mento de novos empregos com cartei-
ra assinada, de acordo com dados do 

Cadastro Geral de Empregados e Desempregados 
(Caged), divulgado pelo Ministério da Economia. 
De janeiro a outubro de 2020 foram gerados mais 
de 18 mil novos postos formais. Em um novo apa-
nhado, de janeiro a novembro, o estado apresen-
tou 3,92% de crescimento no saldo acumulado de 
empregos formais, sendo o 6º melhor do Brasil e 
líder no Nordeste na geração de postos de traba-
lho. Abaixo, o secretário de Estado do Trabalho e 
da Economia Solidária, Jowberth Alves comenta 
esta conquista e faz um breve apanhado de ou-
tras ações da pasta durante 2020. 

IMPARCIAL - Quais as medidas tomadas 

para que o Maranhão apresentasse resul-

tados positivos, mesmo em um ano impac-

tado pela pandemia e pela crise?

Jowberth Alves -O ano de 2020 foi um ano de 
muita dificuldade, mas de muito aprendizado. 
Ficou cada vez mais nítido que fazer política pú-
blica de Estado direcionada às pessoas, garantir 
a vida e os direitos sociais dos trabalhadores dá 
resultado. Por isso, o Maranhão se destaca por 
ter dado garantias ao trabalhador, ao empresário, 
a segurança política e jurídica para que, hoje, a 
gente se destaque no cenário nacional. Além dis-
so, a série de investimentos feitos pelo Governo 
do Maranhão foram fatores que ajudaram para 
que o comércio se mantivesse aquecido e a eco-
nomia pudesse girar dentro do estado.

Na Setres, que tipo medidas foram to-

madas para reduzir os impactos provoca-

dos pela pandemia?

Jowberth Alves -Buscamos criar, em tempo 
hábil, ações que pudessem garantir emprego e 
renda, em um ano tão desafiador como foi 2020. 
Um exemplo disto foi o Edital Compras Solidá-
rias, criado por meio do Programa Emergencial 
de Empregos Celso Furtado, que comprou R$1 
milhão em produtos de empreendimentos da eco-
nomia solidária, gerando renda ao segmento e 
beneficiando quase 4 mil pessoas, direta e indi-

A EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA – EMAP torna público que realizará 

licitação, na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo Menor Preço (Lote Único), no modo de disputa 

aberto, com orçamento sigiloso, no dia 26/01/2021, às 9:30h – hora de Brasília-DF, por meio do uso de 

recursos de tecnologia da informação, pelo site www.licitacoes-e.com.br, para contratação de empresa 

especializada para o fornecimento de 10 (dez) Tablets, conforme especificações do Termo de Referência 

Anexo I do edital, de acordo com o constante no Processo Administrativo nº 1773/2020 - EMAP, de 

24/11/2020 e especificações e condições do Edital e seus Anexos, e em conformidade com as disposições 

do Regulamento de Licitações e Contratos da Empresa Maranhense de Administração Portuária - EMAP, 

da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações e Lei Federal n° 13.303, de 30 de 

junho de 2016. O edital e seus anexos estão à disposição dos interessados nos sites 

www.licitacoes-e.com.br e www.emap.ma.gov.br, no link Transparência/Compras, podendo ainda ser 

adquirido gratuitamente na CSL/EMAP, através da apresentação de dispositivo de armazenagem 

eletrônica (pen drive), durante os dias úteis, das 8h às 12h e das 13h às 17h. Fone: (98) 3216-6533 / 

3216-6531 / 3216-6532 e 3216-6028.

São Luís-MA, 11 de janeiro de 2021

Flavia Alexsandra Noleto Miranda Carvalho

Gerente de Compras e Contratos da EMAP

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA-EMAP

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021-EMAP

O PREGOEIRO do Departamento Estadual de Trânsito do Estado do Maranhão – DETRAN/MA, 

designado pela Portaria nº 697 – GDC de 25 de agosto de 2020, publicada no Diário Oficial do Estado em 

01 de setembro de 2020, que realizará às 9h, do dia 25 de janeiro de 2021, nas dependências do 

DETRAN-MA, na Avenida dos Franceses, s/n, Bairro Vila Palmeira, nesta capital, licitação na 

modalidade Pregão Presencial, do tipo Menor Preço, objetivando a contratação de empresa prestadora 

de serviços terceirizados de mão de obra residente para atender às demandas das unidades 

funcionais e administrativas deste Órgão, sob a égide da Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal 

nº 3.555/2000, da Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações, Lei Estadual nº 10.403, de 29 de 

dezembro de 2015, aplicando subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/1993 e demais normas 

regulamentares pertinentes à espécie. Esse Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados na 

página www.detran.ma.gov.br/licitações, no portal www.compras.ma.gov.br ou na sede do DETRAN, 

ao custo de uma resma de papel A4.

São Luís-MA, 8 de janeiro de 2021

Alexandre Rosa de Carvalho

Pregoeiro do DETRAN/MA

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN/MA
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO – CSL

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021 – CSL/DETRAN-MA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0019560/2020 – DETRAN-MA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO MARANHÃO - MA
AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2021 - CPL/PMBV

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO MARANHÃO-MA, com sede na Rua do Comércio, s/nº Centro, 
no Município de Bela Vista do Maranhão - MA, através da Comissão Permanente de Licitação, Portaria nº 
010/2020, que com base na Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993. Torna público, que fará realizar 
licitação na modalidade Tomada de Preços, do tipo Menor Preço Global, tendo por objeto a Contratação 
de Empresa Especializada para Implantação de Pavimentação Asfáltica no Município de Bela Vista do 
Maranhão, conforme Edital e seus anexos. A sessão do certame licitatório será realizada no dia 27 de 
Janeiro de 2021, às 09:00 (nove) horas, na sala de licitações da Prefeitura. O Edital e seus anexos estarão à 
disposição dos interessados na Sala da CPL das 08:00 as 12:00 horas, onde poderão ser consultados ou 
obtido através de mídia eletrônica, gratuitamente ou ainda por cópia, mediante o recolhimento da 
importância de R$ 50,00 (Cinquenta Reais) feito exclusivamente através de guia de recolhimento 
Municipal-DAM. Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço.

Bela Vista do Maranhão – MA, 12 de Janeiro de 2021.
Hermeson Silva Santos

Presidente da CPL/PMBV.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA

AVISO DE LICITAÇÃO. Tomada de Preços nº 001/2021-CPL/PMC. A Prefeitura Municipal de Carolina, 
mediante o Presidente da Comissão Permanente de Licitação, designado pela Portaria nº 013, de 01 de 
janeiro de 2021, torna público que a Tomada de Preços nº 001/2021-CPL/PMC, do tipo Menor Preço, 
para contratação de empresa para realização integral de serviços regulares de manutenção preventiva 
e corretiva, melhoria e ampliação do sistema de Iluminação Pública do Município, conforme Anexo I do 
Edital, realizar-se-á em 22.01.2021, às 08h30min, na sala da Comissão Permanente de Licitação-CPL, 
desta Prefeitura, localizada na Praça Alípio Carvalho, nº 50, Centro. CEP 65.980-000 - Carolina/MA. O 
Edital foi redigido na forma da Lei Federal nº 10.520/2002, do Decreto Federal nº 3.555/2000, da Lei 
Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar n° 147/2014 e pela Lei Complementar nº 
155/2016, aplicando subsidiariamente, no que couber, a Lei Federal nº 8.666/1993 e demais normas 
regulamentares pertinentes à espécie; e seus anexos estão à disposição dos interessados, de 2º a 6º 
feira, no horário das 08h às 12h, na Comissão Permanente de Licitação-CPL desta Prefeitura ou no site 
carolina.ma.gov.br. Esclarecimentos adicionais, no mesmo endereço. Carolina/MA, 05 de janeiro de 
2021. AMILTON FERREIRA GUIMARÃES-Presidente da CPL

ESTADO DO MARANHÃO
COMARCA DA ILHA DE SÃO LUIS

TERMO JUDICIARIO DE PAÇO DO LUMIAR
TABELIÃ E REGISTRADORA ANA CAROLINA BRASIL CAMPOS MACIEL 

2º OFICIO SERVENTIA EXTRAJUDICIAL
 EDITAL DE PROCLAMAS Nº 2453

LIVRO:  D 9                             FOLHA:  2522                 TERMO:2453

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo 

artigo 1.525 do Código Civil brasileiro, o Sr. CLEONALDO RAMOS DE NORONHA 
MUNIZ e TALIANE REIS BOTAO .Ele, de nacionalidade brasileiro, natural de São 

Luís – MA, nascido em 24/07/1991, estado civil divorciado, profissão 

administrador, residente e domiciliado em Avenida Maioba, Sn, Bloco A, N° 12, 

Maioba, Paço do Lumiar – MA, filho de Reinaldo Rodrigues Muniz, e de Ana Lucia 

Silva de Noronha.Ela, de nacionalidade brasileira, natural de São Luis - MA, nascida 

em 14/09/1998, estado civil solteira, profissão lider operacional , residente e 

domiciliada em Avenida da Maioba, Sn, Bloco A, N° 12, Paço do lumiar – MA, filha 

de Ana Maria Reis Botão.Se alguém souber de algum impedimento, que o oponha. 

Lavro o presente para ser afixado em cartório, no lugar de costume.

Paço do Lumiar - MA, 18 de dezembro de 2020.
Angela Maria Melo Pinheiro

Escrevente Autorizada

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ GRANDE- MA

AVISO DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS Nº. 01/2021

A Prefeitura Municipal de Igarapé Grande/MA, localizada na rua São Francisco, s/nº, Centro, CEP 
65.720-000, comunica aos interessados que realizará licitação na modalidade Tomada de Preços nº. 
01/2021, do tipo Menor Preço, no dia 28/01/2021, às 08h30min horas, horário local, objetivando a 
Contratação de empresa especializada para Prestação de Serviços em Consultoria na área da 
Contabilidade Pública, conforme especificações contidas no Termo de Referência/Projeto Básico, 
anexo I do edital.O presente Edital estará à disposição dos interessados no Departamento de Licitações 
da Prefeitura Municipal de Igarapé Grande - MA, sito à rua São Francisco, s/nº, Centro, de segunda a sexta 
(exceto feriados) no horário das 08:00 as 13:00 horas, onde poderão ser consultados  ou obtido 
GRATUITAMENTE por meio digital na Comissão de Licitação bem como pela internet, através do nosso 
endereço eletrônico http://www.igarapegrande.ma.gov.br.

Igarapé Grande (MA), 11/01/2020.
FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SOARES

Relator

R&D Mineração E Construção Ltda
CNPJ Nº 22.192.546/0005-58

R&D Mineração E Construção Ltda , CNPJ Nº 
22.192.546/0005-58 , torna público que REQUEREU no 
município de São Luís - MA, Processo nº 
20120032854/2020, junto à Secretaria Estadual de Meio 
Ambiente e Recursos Naturais - SEMA a Licença de 
Operação, para a atividade de Transporte de produtos 
perigosos.

Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico nº 36/2020 – UFMA.

Objeto: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa 
para a aquisição de materiais permanentes visando atender às necessidades de 
diversos departamentos da UFMA.

Dia: 21/01/2021  Horário: 10h - horário de Brasília

Local: www.comprasgovernamentais.gov.br

Valor estimado: R$ 955.774,62.

O Edital completo encontra-se à disposição dos interessados no Portal 
de Compras do Governo Federal – COMPRASNET, no endereço 
www.comprasgovernamentais.gov.br. Podendo, alternativamente, ser consultado 
no endereço eletrônico https://portais.ufma.br/PortalProReitoria/ppgt/.

São Luís, 11 de janeiro de 2020
José Carlos Marques Aguiar Júnior

Pregoeiro

AVISO DE REABERTURA

MINISTÉRIO DA 
EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO 
MARANHÃO

PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E TRANSPARÊNCIA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico nº 01/2021 – UFMA. 

Objeto: O objeto da presente licitação é a contratação de serviços de manutenção 
preventiva, corretiva, recarga e sinalização de extintores de incêndio, com 
fornecimento de material nas instalações prediais da UNIVERSIDADE FEDERAL 
DO MARANHÃO e em quaisquer outras instalações que venham a ser ocupadas 
por esta Universidade.

Dia: 18/051/2021  Horário: 10:00h - horário de Brasília

Local: www.comprasgovernamentais.gov.br 

Valor Global: R$ 185.417,50

O Edital completo encontra-se à disposição dos interessados no Portal 
de Compras do Governo Federal – COMPRASNET, no endereço 
www.comprasgovernamentais.gov.br. Podendo, alternativamente, ser 
consultado no endereço eletrônico https://portais.ufma.br/PortalProReitoria/ppgt/

São Luís, 07 de Janeiro de 2021
VITOR DAVI BARROS DE SOUZA

Pregoeiro Oficial

AVISO DE LICITAÇÃO

MINISTÉRIO DA 
EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO 
MARANHÃO

PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E TRANSPARÊNCIA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

UNIÃO DOS MORADORES DO BAIRRO RIO ANIL 
CNPJ: 07.374.929/0001-20 

Rua 15, n° 23 – Conjunto Rio Anil, São Luís – MA e-mail: associação_um-
bra@outlook.com 

 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

 
Pelo presente, ficam convocados os senhores Associados em pleno gozo de seus 
direitos a se reunirem em Assembleia Geral de eleição e posse da nova Diretoria e 
do Conselho Fiscal da UNIÃO DOS MORADORES DO BAIRRO RIO ANIL, que se 
realizará no dia 3 de abril de 2021, na sua sede situada na Rua 15, nº 23, conjunto Rio 
Anil, em São Luís - MA, em conformidade com o estatuto em vigor, a fim de deliberar 
sobre a seguinte ordem do dia: 
 
•Horário de votação: das 8:00 às 16:00 horas; x Prazo de registro de chapas: 15 dias 
antes da data de realização da eleição; 
•Prazo para impugnação das chapas: 48 horas após o recebimento pelo órgão 
competente da entidade. 
 
Nota: De acordo com o Art. 39 do Estatuto Social desta entidade, para exercer o 
direito ao voto é necessário que o associado esteja regular com suas obrigações 
sociais e inscrito como sócio no mínimo 2 (dois) anos antes da convocação para a 
eleição. 

São Luís, 11 de janeiro de 2021.

__________________________________ 
FRANCISCO CHAGAS DE ARAÚJO 

CPF: 076.177.393-20 
Presidente da Entidade 

postos de trabalho e mais qualidade de 
vida para todos em 17 munícipios. Tam-
bém, com atuação por meio do Programa 
Emergencial de Empregos Celso Furtado, 
o programa beneficiou mais 2.980 pesso-
as com a construção de 30 ruas. 

Quais são as novas ações da pasta 

previstas para o ano de 2021?

Jowberth Alves -Em 2021, o nosso pla-
no é seguir expandindo a política pública 
de trabalho e que o cenário da emprega-
bilidade se mantenha positivo, para que 
mais pessoas possam estar alocadas no 
mercado de trabalho.

Vamos continuar fortalecendo o seg-
mento dos trabalhadores da pesca, fo-
mentando a criação de novos Centro de 
Referência em Economia Solidária e tam-
bém de Secretarias Municipais do Traba-
lho e da Economia Solidária um projeto, 
que está em fase embrionária, mas que já 
mostra bastante aceitação por parte dos 
gestores que nos procuram. O governo 
Flávio Dino não irá medir esforços para 
defender os trabalhadores e trabalha-
doras e seus direitos, fazendo com que 
o Maranhão continue avançando como 
um estado democrático, justo e solidário.
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1. Con fe rên cia cli má ti ca cru ci al

2. Com pro mis sos uni la te rais de re du ções de emis sões

3. Re du ção de cus tos das ener gi as re no vá veis

4. A pan de mia mu da tu do

5. Os ne gó ci os tam bém es tão se tor nan do ver des

Aquecimento Global

Porque 2021 pode ser
crucial na luta

O
mun do tem um tem po li mi ta do pa ra agir de
mo do a evi tar os pi o res efei tos das mu dan ças
cli má ti cas.

A pan de mia de co vid-19 foi o gran de pro- 
ble ma de 2020, sem dú vi da, mas es pe ra-se que, até o fi- 
nal de 2021, os efei tos das va ci nas te nham si do ati va dos
e fa le mos mais so bre o cli ma do que so bre o co ro na ví- 
rus.

O ano que se ini cia se rá de ci si vo pa ra en fren tar as
mu dan ças cli má ti cas.

Se gun do An tó nio Gu ter res, se cre tá rio-ge ral da ONU
(Or ga ni za ção das Na ções Uni das), es ta mos num “pon to
de rup tu ra” pa ra o cli ma.

Ape sar das es ta tís ti cas pre o cu pan tes, ain da há mo ti- 
vos pa ra oti mis mo. Com o es pí ri to de ano no vo, es tas
são cin co ra zões por que 2021 po de frus trar os ca tas tro- 
fis tas e re pre sen tar um gran de avan ço na agen da glo bal
so bre o cli ma:

Em no vem bro de 2021, os lí de res mun di ais se reu ni- 
rão em Glas gow, na Es có cia, pa ra tra ba lhar no su ces sor
do his tó ri co Acor do de Pa ris de 2015.

Pa ris foi im por tan te por que foi a pri mei ra vez que
pra ti ca men te to das as na ções do mun do con cor da ram
que têm al gum pa pel na lu ta con tra as mu dan ças cli má- 
ti cas.

O pro ble ma foi que os com pro mis sos as su mi dos à
épo ca pe los paí ses pa ra re du zir emis sões de car bo no
não atin gi ram os ob je ti vos es ta be le ci dos pe la con fe rên- 
cia.

Em Pa ris, o mun do con cor dou que, até o fi nal do sé- 
cu lo, o au men to da tem pe ra tu ra glo bal não se ria su pe ri- 
or a 2°C em re la ção aos ní veis pré-in dus tri ais. O ob je ti vo
era li mi tar o au men to a 1,5°C, se pos sí vel.

A re a li da de é que não es ta mos avan çan do nes se sen- 
ti do.

Pe las ex pec ta ti vas atu ais, es pe ra-se que o mun do ul- 
tra pas se o li mi te de 1,5°C em 12 anos ou me nos e al can- 
ce 3°C de aque ci men to até o fim do sé cu lo.

Con for me o Acor do de Pa ris, os paí ses pro me te ram
vol tar a se reu nir a ca da cin co anos e am pli ar seus ob je- 
ti vos de re du ção de emis sões.

Is so de ve ria ter acon te ci do em Glas gow em no vem- 
bro de 2020, mas, de vi do à pan de mia, foi adi a do pa ra es- 
te ano.

As sim, Glas gow 2021 po de ser um en con tro em que as
me tas pa ra re du ção nas emis sões de car bo no se jam am- 
pli a das.

O anún cio mais im por tan te so bre mu dan ças cli má ti- 
cas no ano pas sa do saiu com ple ta men te do na da.

Na As sem bleia Ge ral da ONU em se tem bro, o pre si- 
den te da Chi na, Xi Jin ping, anun ci ou que seu país ti nha
co mo ob je ti vo tor nar-se neu tro em emis sões de car bo- 
no até 2060.

Os am bi en ta lis tas fi ca ram atô ni tos.
Re du zir emis sões de car bo no sem pre foi con si de ra do

um es for ço ca ro, mas aqui es ta va a na ção mais po lu en te
do mun do, res pon sá vel por cer ca de 28% das emis sões
glo bais, com pro me ten do-se a cor tar su as emis sões in- 
con di ci o nal men te, in de pen den te men te de ou tros paí- 
ses se gui rem seu exem plo.

Es sa foi uma mu dan ça com ple ta em re la ção às ne go- 
ci a ções an te ri o res, quan do to dos te mi am as su mir o
cus to de des car bo ni zar a pró pria eco no mia, en quan to
ou tros não fa zi am na da, mas des fru ta vam às cus tas dos
que fi ze ram o de ver de ca sa.

A Chi na não é a úni ca a to mar es sa ini ci a ti va.
Em 2019, o Rei no Uni do foi a pri mei ra das prin ci pais

eco no mi as do mun do a as su mir um com pro mis so le gal
de emis sões lí qui das ze ro.

A União Eu ro peia fez o mes mo em mar ço de 2020.

Des de en tão, Ja pão e Co reia do Sul se so ma ram ao
que, se gun do es ti ma ti vas da ONU, já são mais de 110
paí ses que es ta be le ce ram uma me ta de “ze ro lí qui do”
até me a dos do sé cu lo.

Con for me ex pli ca a ONU, o ze ro lí qui do sig ni fi ca que
não es ta mos acres cen tan do no vas emis sões à at mos fe- 
ra. As emis sões con ti nu am, mas são equi li bra das com
ab sor ções equi va len tes.

Os paí ses que es ta be le ce ram me tas de che gar ao ze ro
lí qui do re pre sen tam mais de 65% das emis sões glo bais,
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du ção das emis sões de car bo no.

Es ses paí ses ago ra pre ci sam de ta lhar co mo pla ne jam
al can çar su as no vas me tas, o que se rá uma par te fun da- 
men tal da agen da de Glas gow. Mas o fa to de eles já es ta- 
rem di zen do que de se jam che gar a es se pon to é uma
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do mun do se com pro me tam com po lí ti cas que co me- 
cem a re du zir as emis sões des de já.

A ONU diz que rer ver o uso do car vão co mo fon te de
ener gia eli mi na do por com ple to, o fim dos sub sí di os aos
com bus tí veis fós seis e uma co a li zão glo bal pa ra che gar
ao ze ro lí qui do até 2050.

Es sa con ti nua sen do uma ta re fa mui to di fí cil, mes mo
que os sen ti men tos glo bais so bre co mo en fren tar o
aque ci men to glo bal es te jam co me çan do a mu dar.

São Luís, terça-feira, 12 de janeiro de 2021
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Feriados de 2021 I

Um dos des ta ques do iní cio da re to ma da
do tu ris mo bra si lei ro no ano pas sa do, os fe- 
ri a dos na ci o nais são a gran de apos ta pa ra a
gui na da do se tor em 2021. Nes te ano, eles se- 
rão res pon sá veis por no ve di as de des can so,
sen do três de les pro lon ga dos, ca so do úl ti- 
mo dia 1º de ja nei ro (sex ta-fei ra). Pa ra se ter
uma ideia, só nos três úl ti mos fe ri a dos de
2020, mais de 6 mi lhões de pes so as vi a ja ram
pe los prin ci pais des ti nos tu rís ti cos do país.

Feriados de 2021 II

Além do fe ri a do de ja nei ro, ou tros dois
pro lon ga rão os di as de des can so dos bra si- 
lei ros: Pai xão de Cris to (02.04) e Pro cla ma- 
ção da Re pú bli ca (15.11).  Ou tros qua tro cai- 
rão no meio da se ma na: Ti ra den tes (21.04),
In de pen dên cia do Bra sil (07.09), Nos sa Se- 
nho ra Apa re ci da (12.10) e Fi na dos (02.11).
Os de mais, Dia do Tra ba lho (01.05) e Na tal
(25.12) se rão ce le bra dos no sá ba do.

A pri mei ra-da ma do país Mi che le
Bol so na ro re ce beu na se ma na pas -
sa da, em Bra sí lia (DF), o CEO da Uni -
on Li fe, Fa bio San tos, e a só cia-exe -
cu ti va Pri ci la Me nin. Na pau ta, o en -
con tro mun di al de pri mei ras-da mas
que se rá re a li za do em Ma cau, em
2021. No re gis tro: da es quer da pa ra a
di rei ta: Fa bio San tos, em pre sá rio; a
pri mei ra-da ma Mi che le Bol so na ro;
Gi se le Fa ri nhas, di re to ra do con se lho
de mu lhe res da fe de ra ção das câ ma -
ras de co mér cio ex te ri or e a ad vo ga -
da Pri ci la Me nin (Fo to/Di vul ga ção)

 Ed gard Ma ga lhães e
Gus ta vo La go, re ce be -
ram sá ba do no Azei te e
Sal Praia, na Pe nín su -
la, a vi si ta do pi lo to de
stock car, Nel si nho Pi -
quet, fi lho do tri cam -
peão mun di al de Fór -
mu la 1, Nel son Pi quet.
Nel si nho que á apai xo -
na do pe los Len çóis
ma ra nhen ses, pas sou
o ré veil lon mais uma
vez em Atins, com a ir -
mã e mo de lo Kelly Pi -
quet, e do seu na mo ra -
do, o pi lo to ho lan dês
Max Vers tap pen.

O di re tor da Fa cul da de
de Ne gó ci os Fa e ne, Ri -
car do Car rei ra, da ma -
nei ra co mo trans cor reu
to do o ano de 2020: co -
nec ta do à re de mun di -
al de com pu ta do res.
Afi nal, o con tex to im -
pos to pe la pan de mia
do no vo Co ro na ví rus
es ti mu lou a di re ção,
alu nos e pro fes so res a
bus ca rem so lu ções pa -
ra a cri se sa ni tá ria,
sem ne gar as di fi cul -
da des que te ri am de
en fren tar. 

Max Verstappen em Atins

A hos pe da gem do pi lo to ho lan dês Max Vers- 
tap pen, em Atins, nos Len çóis Ma ra nhen ses,
um dos des ti nos mais bo ni tos do es ta do agi tou
as re des so ci ais, com pro van do o po ten ci al tu rís- 
ti co da re gião, que em 2021 vai re ce ber um po- 
de ro so in cre men to com o pro gra ma Des ti no
Len çóis e Del ta, ação es ta du al que pre vê a des ti- 
na ção de R$ 20 mi lhões pa ra exe cu ção de obras
e ações em oi to mu ni cí pi os do po lo dos Len çóis
Ma ra nhen ses e Del ta das Amé ri cas. O pro je to, é
ca pi ta ne a do pe la Se cre ta ria de Es ta do do Tu ris- 
mo – Se tur, leia-se Ca tu lé Ju ni or)

Revisão para o ENEM

O cur si nho Pré-Ves ti bu lar Gon çal ves Di as –
Apro va Bra sil, vai ofe re cer au las de re vi são pa ra
quem for pres tar ENEM. Se rá nos di as 16 e 23,
sem pre um dia an tes do exa me. Qual quer pes- 
soa, den tro ou fo ra do es ta do, po de acom pa nhar
a re vi são. O cur si nho foi lan ça do no ano pas sa- 
do pe lo Go ver no do Ma ra nhão, pa ra aju dar os
es tu dan tes du ran te a pan de mia, em que as au- 
las pre sen ci ais fo ram sus pen sas. No dia 16, um
sá ba do, a re vi são se rá de Lin gua gens, Hu ma nas
e Re da ção. No dia 23, tam bém um sá ba do, é a
vez de Ma te má ti ca e Ci ên ci as da Na tu re za.

DJ Cahio nos Lençóis

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, exi biu nes ta se gun da-fei ra, 11, 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 ceu 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.

Pra curtir

É nes ta ter ça-fei ra,
12, às 9h, no Blue Tree
Ho tel, a apre sen ta ção
do no vo Re gu la men -
to de Se gu ran ça Con -
tra In cên dio e Emer -
gên cia do Ma ra nhão. 

O even to é uma re a li -
za ção da Se cre ta ria
de Es ta do da Se gu -
ran ça Pú bli ca e o
Cor po de Bom bei ros
Mi li tar do Ma ra nhão
(CBM MA).

No Ma ra nhão, com -
pe te ao Cor po de
Bom bei ros Mi li tar,
por meio de seu ór -
gão pró prio, es tu dar,
ana li sar, pla ne jar,
exi gir e fis ca li zar to do
o ser vi ço con tra in -
cên dio e emer gên cia.

A Ga le ria de Ar te do
Sesc no Ma ra nhão e a
Sa la Sesc de Ex po si -
ções es tão com ins -
cri ções aber tas pa ra o
cre den ci a men to de
pro pos tas pa ra 2021.

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,
es ta rão lan çan do es -
sa opor tu ni da de, cu -
jas ins cri ções fo ram
pror ro ga das até dia
17.

O Ci ne ma Vir tu al,
pla ta for ma que traz a
sa la de exi bi ção pa ra
jun to do pú bli co,  vai
lan çar quin ta-fei ra,
14, o lon ga de ter ror
‘Con tá gio em Al to
Mar’.

O fil me foi pre mi a do
no Da Vin ci Film Fes -
ti val (2020) co mo Me -
lhor Fil me e in di ca do
pa ra mes ma ca te go -
ria no Sit ges – Ca ta -
lo ni an In ter na ti o nal
Film Fes ti val (2020).
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sa da, em Bra sí lia (DF), o CEO da Uni -
on Li fe, Fa bio San tos, e a só cia-exe -
cu ti va Pri ci la Me nin. Na pau ta, o en -
con tro mun di al de pri mei ras-da mas
que se rá re a li za do em Ma cau, em
2021. No re gis tro: da es quer da pa ra a
di rei ta: Fa bio San tos, em pre sá rio; a
pri mei ra-da ma Mi che le Bol so na ro;
Gi se le Fa ri nhas, di re to ra do con se lho
de mu lhe res da fe de ra ção das câ ma -
ras de co mér cio ex te ri or e a ad vo ga -
da Pri ci la Me nin (Fo to/Di vul ga ção)

 Ed gard Ma ga lhães e
Gus ta vo La go, re ce be -
ram sá ba do no Azei te e
Sal Praia, na Pe nín su -
la, a vi si ta do pi lo to de
stock car, Nel si nho Pi -
quet, fi lho do tri cam -
peão mun di al de Fór -
mu la 1, Nel son Pi quet.
Nel si nho que á apai xo -
na do pe los Len çóis
ma ra nhen ses, pas sou
o ré veil lon mais uma
vez em Atins, com a ir -
mã e mo de lo Kelly Pi -
quet, e do seu na mo ra -
do, o pi lo to ho lan dês
Max Vers tap pen.

O di re tor da Fa cul da de
de Ne gó ci os Fa e ne, Ri -
car do Car rei ra, da ma -
nei ra co mo trans cor reu
to do o ano de 2020: co -
nec ta do à re de mun di -
al de com pu ta do res.
Afi nal, o con tex to im -
pos to pe la pan de mia
do no vo Co ro na ví rus
es ti mu lou a di re ção,
alu nos e pro fes so res a
bus ca rem so lu ções pa -
ra a cri se sa ni tá ria,
sem ne gar as di fi cul -
da des que te ri am de
en fren tar. 

Max Verstappen em Atins

A hos pe da gem do pi lo to ho lan dês Max Vers- 
tap pen, em Atins, nos Len çóis Ma ra nhen ses,
um dos des ti nos mais bo ni tos do es ta do agi tou
as re des so ci ais, com pro van do o po ten ci al tu rís- 
ti co da re gião, que em 2021 vai re ce ber um po- 
de ro so in cre men to com o pro gra ma Des ti no
Len çóis e Del ta, ação es ta du al que pre vê a des ti- 
na ção de R$ 20 mi lhões pa ra exe cu ção de obras
e ações em oi to mu ni cí pi os do po lo dos Len çóis
Ma ra nhen ses e Del ta das Amé ri cas. O pro je to, é
ca pi ta ne a do pe la Se cre ta ria de Es ta do do Tu ris- 
mo – Se tur, leia-se Ca tu lé Ju ni or)

Revisão para o ENEM

O cur si nho Pré-Ves ti bu lar Gon çal ves Di as –
Apro va Bra sil, vai ofe re cer au las de re vi são pa ra
quem for pres tar ENEM. Se rá nos di as 16 e 23,
sem pre um dia an tes do exa me. Qual quer pes- 
soa, den tro ou fo ra do es ta do, po de acom pa nhar
a re vi são. O cur si nho foi lan ça do no ano pas sa- 
do pe lo Go ver no do Ma ra nhão, pa ra aju dar os
es tu dan tes du ran te a pan de mia, em que as au- 
las pre sen ci ais fo ram sus pen sas. No dia 16, um
sá ba do, a re vi são se rá de Lin gua gens, Hu ma nas
e Re da ção. No dia 23, tam bém um sá ba do, é a
vez de Ma te má ti ca e Ci ên ci as da Na tu re za.

DJ Cahio nos Lençóis

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, exi biu nes ta se gun da-fei ra, 11, 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 ceu 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.

Pra curtir

É nes ta ter ça-fei ra,
12, às 9h, no Blue Tree
Ho tel, a apre sen ta ção
do no vo Re gu la men -
to de Se gu ran ça Con -
tra In cên dio e Emer -
gên cia do Ma ra nhão. 

O even to é uma re a li -
za ção da Se cre ta ria
de Es ta do da Se gu -
ran ça Pú bli ca e o
Cor po de Bom bei ros
Mi li tar do Ma ra nhão
(CBM MA).

No Ma ra nhão, com -
pe te ao Cor po de
Bom bei ros Mi li tar,
por meio de seu ór -
gão pró prio, es tu dar,
ana li sar, pla ne jar,
exi gir e fis ca li zar to do
o ser vi ço con tra in -
cên dio e emer gên cia.

A Ga le ria de Ar te do
Sesc no Ma ra nhão e a
Sa la Sesc de Ex po si -
ções es tão com ins -
cri ções aber tas pa ra o
cre den ci a men to de
pro pos tas pa ra 2021.

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,
es ta rão lan çan do es -
sa opor tu ni da de, cu -
jas ins cri ções fo ram
pror ro ga das até dia
17.

O Ci ne ma Vir tu al,
pla ta for ma que traz a
sa la de exi bi ção pa ra
jun to do pú bli co,  vai
lan çar quin ta-fei ra,
14, o lon ga de ter ror
‘Con tá gio em Al to
Mar’.

O fil me foi pre mi a do
no Da Vin ci Film Fes -
ti val (2020) co mo Me -
lhor Fil me e in di ca do
pa ra mes ma ca te go -
ria no Sit ges – Ca ta -
lo ni an In ter na ti o nal
Film Fes ti val (2020).
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Feriados de 2021 I

Um dos des ta ques do iní cio da re to ma da
do tu ris mo bra si lei ro no ano pas sa do, os fe- 
ri a dos na ci o nais são a gran de apos ta pa ra a
gui na da do se tor em 2021. Nes te ano, eles se- 
rão res pon sá veis por no ve di as de des can so,
sen do três de les pro lon ga dos, ca so do úl ti- 
mo dia 1º de ja nei ro (sex ta-fei ra). Pa ra se ter
uma ideia, só nos três úl ti mos fe ri a dos de
2020, mais de 6 mi lhões de pes so as vi a ja ram
pe los prin ci pais des ti nos tu rís ti cos do país.

Feriados de 2021 II

Além do fe ri a do de ja nei ro, ou tros dois
pro lon ga rão os di as de des can so dos bra si- 
lei ros: Pai xão de Cris to (02.04) e Pro cla ma- 
ção da Re pú bli ca (15.11).  Ou tros qua tro cai- 
rão no meio da se ma na: Ti ra den tes (21.04),
In de pen dên cia do Bra sil (07.09), Nos sa Se- 
nho ra Apa re ci da (12.10) e Fi na dos (02.11).
Os de mais, Dia do Tra ba lho (01.05) e Na tal
(25.12) se rão ce le bra dos no sá ba do.

A pri mei ra-da ma do país Mi che le
Bol so na ro re ce beu na se ma na pas -
sa da, em Bra sí lia (DF), o CEO da Uni -
on Li fe, Fa bio San tos, e a só cia-exe -
cu ti va Pri ci la Me nin. Na pau ta, o en -
con tro mun di al de pri mei ras-da mas
que se rá re a li za do em Ma cau, em
2021. No re gis tro: da es quer da pa ra a
di rei ta: Fa bio San tos, em pre sá rio; a
pri mei ra-da ma Mi che le Bol so na ro;
Gi se le Fa ri nhas, di re to ra do con se lho
de mu lhe res da fe de ra ção das câ ma -
ras de co mér cio ex te ri or e a ad vo ga -
da Pri ci la Me nin (Fo to/Di vul ga ção)

 Ed gard Ma ga lhães e
Gus ta vo La go, re ce be -
ram sá ba do no Azei te e
Sal Praia, na Pe nín su -
la, a vi si ta do pi lo to de
stock car, Nel si nho Pi -
quet, fi lho do tri cam -
peão mun di al de Fór -
mu la 1, Nel son Pi quet.
Nel si nho que á apai xo -
na do pe los Len çóis
ma ra nhen ses, pas sou
o ré veil lon mais uma
vez em Atins, com a ir -
mã e mo de lo Kelly Pi -
quet, e do seu na mo ra -
do, o pi lo to ho lan dês
Max Vers tap pen.

O di re tor da Fa cul da de
de Ne gó ci os Fa e ne, Ri -
car do Car rei ra, da ma -
nei ra co mo trans cor reu
to do o ano de 2020: co -
nec ta do à re de mun di -
al de com pu ta do res.
Afi nal, o con tex to im -
pos to pe la pan de mia
do no vo Co ro na ví rus
es ti mu lou a di re ção,
alu nos e pro fes so res a
bus ca rem so lu ções pa -
ra a cri se sa ni tá ria,
sem ne gar as di fi cul -
da des que te ri am de
en fren tar. 

Max Verstappen em Atins

A hos pe da gem do pi lo to ho lan dês Max Vers- 
tap pen, em Atins, nos Len çóis Ma ra nhen ses,
um dos des ti nos mais bo ni tos do es ta do agi tou
as re des so ci ais, com pro van do o po ten ci al tu rís- 
ti co da re gião, que em 2021 vai re ce ber um po- 
de ro so in cre men to com o pro gra ma Des ti no
Len çóis e Del ta, ação es ta du al que pre vê a des ti- 
na ção de R$ 20 mi lhões pa ra exe cu ção de obras
e ações em oi to mu ni cí pi os do po lo dos Len çóis
Ma ra nhen ses e Del ta das Amé ri cas. O pro je to, é
ca pi ta ne a do pe la Se cre ta ria de Es ta do do Tu ris- 
mo – Se tur, leia-se Ca tu lé Ju ni or)

Revisão para o ENEM

O cur si nho Pré-Ves ti bu lar Gon çal ves Di as –
Apro va Bra sil, vai ofe re cer au las de re vi são pa ra
quem for pres tar ENEM. Se rá nos di as 16 e 23,
sem pre um dia an tes do exa me. Qual quer pes- 
soa, den tro ou fo ra do es ta do, po de acom pa nhar
a re vi são. O cur si nho foi lan ça do no ano pas sa- 
do pe lo Go ver no do Ma ra nhão, pa ra aju dar os
es tu dan tes du ran te a pan de mia, em que as au- 
las pre sen ci ais fo ram sus pen sas. No dia 16, um
sá ba do, a re vi são se rá de Lin gua gens, Hu ma nas
e Re da ção. No dia 23, tam bém um sá ba do, é a
vez de Ma te má ti ca e Ci ên ci as da Na tu re za.

DJ Cahio nos Lençóis

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, exi biu nes ta se gun da-fei ra, 11, 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 ceu 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.

Pra curtir

É nes ta ter ça-fei ra,
12, às 9h, no Blue Tree
Ho tel, a apre sen ta ção
do no vo Re gu la men -
to de Se gu ran ça Con -
tra In cên dio e Emer -
gên cia do Ma ra nhão. 

O even to é uma re a li -
za ção da Se cre ta ria
de Es ta do da Se gu -
ran ça Pú bli ca e o
Cor po de Bom bei ros
Mi li tar do Ma ra nhão
(CBM MA).

No Ma ra nhão, com -
pe te ao Cor po de
Bom bei ros Mi li tar,
por meio de seu ór -
gão pró prio, es tu dar,
ana li sar, pla ne jar,
exi gir e fis ca li zar to do
o ser vi ço con tra in -
cên dio e emer gên cia.

A Ga le ria de Ar te do
Sesc no Ma ra nhão e a
Sa la Sesc de Ex po si -
ções es tão com ins -
cri ções aber tas pa ra o
cre den ci a men to de
pro pos tas pa ra 2021.

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,
es ta rão lan çan do es -
sa opor tu ni da de, cu -
jas ins cri ções fo ram
pror ro ga das até dia
17.

O Ci ne ma Vir tu al,
pla ta for ma que traz a
sa la de exi bi ção pa ra
jun to do pú bli co,  vai
lan çar quin ta-fei ra,
14, o lon ga de ter ror
‘Con tá gio em Al to
Mar’.

O fil me foi pre mi a do
no Da Vin ci Film Fes -
ti val (2020) co mo Me -
lhor Fil me e in di ca do
pa ra mes ma ca te go -
ria no Sit ges – Ca ta -
lo ni an In ter na ti o nal
Film Fes ti val (2020).
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do tu ris mo bra si lei ro no ano pas sa do, os fe- 
ri a dos na ci o nais são a gran de apos ta pa ra a
gui na da do se tor em 2021. Nes te ano, eles se- 
rão res pon sá veis por no ve di as de des can so,
sen do três de les pro lon ga dos, ca so do úl ti- 
mo dia 1º de ja nei ro (sex ta-fei ra). Pa ra se ter
uma ideia, só nos três úl ti mos fe ri a dos de
2020, mais de 6 mi lhões de pes so as vi a ja ram
pe los prin ci pais des ti nos tu rís ti cos do país.
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Além do fe ri a do de ja nei ro, ou tros dois
pro lon ga rão os di as de des can so dos bra si- 
lei ros: Pai xão de Cris to (02.04) e Pro cla ma- 
ção da Re pú bli ca (15.11).  Ou tros qua tro cai- 
rão no meio da se ma na: Ti ra den tes (21.04),
In de pen dên cia do Bra sil (07.09), Nos sa Se- 
nho ra Apa re ci da (12.10) e Fi na dos (02.11).
Os de mais, Dia do Tra ba lho (01.05) e Na tal
(25.12) se rão ce le bra dos no sá ba do.

A pri mei ra-da ma do país Mi che le
Bol so na ro re ce beu na se ma na pas -
sa da, em Bra sí lia (DF), o CEO da Uni -
on Li fe, Fa bio San tos, e a só cia-exe -
cu ti va Pri ci la Me nin. Na pau ta, o en -
con tro mun di al de pri mei ras-da mas
que se rá re a li za do em Ma cau, em
2021. No re gis tro: da es quer da pa ra a
di rei ta: Fa bio San tos, em pre sá rio; a
pri mei ra-da ma Mi che le Bol so na ro;
Gi se le Fa ri nhas, di re to ra do con se lho
de mu lhe res da fe de ra ção das câ ma -
ras de co mér cio ex te ri or e a ad vo ga -
da Pri ci la Me nin (Fo to/Di vul ga ção)

 Ed gard Ma ga lhães e
Gus ta vo La go, re ce be -
ram sá ba do no Azei te e
Sal Praia, na Pe nín su -
la, a vi si ta do pi lo to de
stock car, Nel si nho Pi -
quet, fi lho do tri cam -
peão mun di al de Fór -
mu la 1, Nel son Pi quet.
Nel si nho que á apai xo -
na do pe los Len çóis
ma ra nhen ses, pas sou
o ré veil lon mais uma
vez em Atins, com a ir -
mã e mo de lo Kelly Pi -
quet, e do seu na mo ra -
do, o pi lo to ho lan dês
Max Vers tap pen.

O di re tor da Fa cul da de
de Ne gó ci os Fa e ne, Ri -
car do Car rei ra, da ma -
nei ra co mo trans cor reu
to do o ano de 2020: co -
nec ta do à re de mun di -
al de com pu ta do res.
Afi nal, o con tex to im -
pos to pe la pan de mia
do no vo Co ro na ví rus
es ti mu lou a di re ção,
alu nos e pro fes so res a
bus ca rem so lu ções pa -
ra a cri se sa ni tá ria,
sem ne gar as di fi cul -
da des que te ri am de
en fren tar. 

Max Verstappen em Atins

A hos pe da gem do pi lo to ho lan dês Max Vers- 
tap pen, em Atins, nos Len çóis Ma ra nhen ses,
um dos des ti nos mais bo ni tos do es ta do agi tou
as re des so ci ais, com pro van do o po ten ci al tu rís- 
ti co da re gião, que em 2021 vai re ce ber um po- 
de ro so in cre men to com o pro gra ma Des ti no
Len çóis e Del ta, ação es ta du al que pre vê a des ti- 
na ção de R$ 20 mi lhões pa ra exe cu ção de obras
e ações em oi to mu ni cí pi os do po lo dos Len çóis
Ma ra nhen ses e Del ta das Amé ri cas. O pro je to, é
ca pi ta ne a do pe la Se cre ta ria de Es ta do do Tu ris- 
mo – Se tur, leia-se Ca tu lé Ju ni or)
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O cur si nho Pré-Ves ti bu lar Gon çal ves Di as –
Apro va Bra sil, vai ofe re cer au las de re vi são pa ra
quem for pres tar ENEM. Se rá nos di as 16 e 23,
sem pre um dia an tes do exa me. Qual quer pes- 
soa, den tro ou fo ra do es ta do, po de acom pa nhar
a re vi são. O cur si nho foi lan ça do no ano pas sa- 
do pe lo Go ver no do Ma ra nhão, pa ra aju dar os
es tu dan tes du ran te a pan de mia, em que as au- 
las pre sen ci ais fo ram sus pen sas. No dia 16, um
sá ba do, a re vi são se rá de Lin gua gens, Hu ma nas
e Re da ção. No dia 23, tam bém um sá ba do, é a
vez de Ma te má ti ca e Ci ên ci as da Na tu re za.

DJ Cahio nos Lençóis

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, exi biu nes ta se gun da-fei ra, 11, 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 ceu si mul ta ne a men te em to- 
das as pla ta for mas do Ca nal Eu ro peu Dan ce Te- 
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Pra curtir
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12, às 9h, no Blue Tree
Ho tel, a apre sen ta ção
do no vo Re gu la men -
to de Se gu ran ça Con -
tra In cên dio e Emer -
gên cia do Ma ra nhão. 

O even to é uma re a li -
za ção da Se cre ta ria
de Es ta do da Se gu -
ran ça Pú bli ca e o
Cor po de Bom bei ros
Mi li tar do Ma ra nhão
(CBM MA).

No Ma ra nhão, com -
pe te ao Cor po de
Bom bei ros Mi li tar,
por meio de seu ór -
gão pró prio, es tu dar,
ana li sar, pla ne jar,
exi gir e fis ca li zar to do
o ser vi ço con tra in -
cên dio e emer gên cia.
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Sesc no Ma ra nhão e a
Sa la Sesc de Ex po si -
ções es tão com ins -
cri ções aber tas pa ra o
cre den ci a men to de
pro pos tas pa ra 2021.

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,
es ta rão lan çan do es -
sa opor tu ni da de, cu -
jas ins cri ções fo ram
pror ro ga das até dia
17.

O Ci ne ma Vir tu al,
pla ta for ma que traz a
sa la de exi bi ção pa ra
jun to do pú bli co,  vai
lan çar quin ta-fei ra,
14, o lon ga de ter ror
‘Con tá gio em Al to
Mar’.

O fil me foi pre mi a do
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ti val (2020) co mo Me -
lhor Fil me e in di ca do
pa ra mes ma ca te go -
ria no Sit ges – Ca ta -
lo ni an In ter na ti o nal
Film Fes ti val (2020).

São Luís, terça-feira, 12 de janeiro de 2021

Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico nº 02/2021 – UFMA. 

Objeto: O objeto da presente licitação é a contratação de empresa especializada 

em serviços gráficos e impressos de segurança para confecção e impressão 
de bases para diplomas de graduação e pós-graduação, para atender as 
necessidades da Universidade Federal do Maranhão.

Dia: 19/01/2021  Horário: 10:00h - horário de Brasília

Local: www.comprasgovernamentais.gov.br 

Valor Global: R$ 118.000,00

O Edital completo encontra-se à disposição dos interessados no Portal 
de Compras do Governo Federal – COMPRASNET, no endereço 
www.comprasgovernamentais.gov.br. Podendo, alternativamente, ser 
consultado no endereço eletrônico https://portais.ufma.br/PortalProReitoria/ppgt/

São Luís, 07 de Janeiro de 2021
VITOR DAVI BARROS DE SOUZA

Pregoeiro Oficial

AVISO DE LICITAÇÃO

MINISTÉRIO DA 
EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO 
MARANHÃO

PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E TRANSPARÊNCIA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico nº 03/2021 – UFMA. 

Objeto: O objeto da presente licitação é a contratação de empresa especializada na 
prestação de serviços de controle sanitário integrado no combate a todos os tipos de 
pragas urbanas, englobando: dedetização, desratização, descupinização, desinsetização, 
desalojamento de pombos e morcegos e assemelhados em caráter preventivo e corretivo, 
como também o combate de insetos nas caixas de esgotos, nas áreas internas e áreas 
externas no entorno das edificações, com o fornecimento de materiais, mão de obra 
qualificada, equipamentos e insumos para atender à Universidade Federal do Maranhão.
Dia: 20/01/2021  Horário: 10:00h - horário de Brasília

Local: www.comprasgovernamentais.gov.br 

Valor Global: R$ 59.380,56

O Edital completo encontra-se à disposição dos interessados no Portal 
de Compras do Governo Federal – COMPRASNET, no endereço 
www.comprasgovernamentais.gov.br. Podendo, alternativamente, ser 
consultado no endereço eletrônico https://portais.ufma.br/PortalProReitoria/ppgt/

São Luís, 07 de Janeiro de 2021
VITOR DAVI BARROS DE SOUZA

Pregoeiro Oficial

AVISO DE LICITAÇÃO

MINISTÉRIO DA 
EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO 
MARANHÃO

PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E TRANSPARÊNCIA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Luis Fernando Xavier 
assume como membro 
substituto do TRE-MA

Pós-graduando em Direito Político e Práti-
ca Eleitoral, o advogado Luis Fernando Xavier 
Guilhon Filho, de 35 anos, tomou posse na tar-
de desta segunda, 11 de janeiro, como mem-
bro substituto do Tribunal Regional Eleitoral 
do Maranhão.

Os dados são de uma pesquisa realizada pela 
Prefeitura de São Luís, via Secretaria Municipal 
de Turismo (SETUR) em parceria com o Ob-
servatório do Turismo da cidade de São Luís, 
vinculado à  UFMA).

São Luís tem taxa de
ocupação hoteleira acima 
de 80% no início de 2021

A frente da SECID, Márcio 
Jerry  diz que meta e estreitar  
parcerias com os municípios,

O novo titular da Secretaria de Estado de Cidades e Desenvol-
vimento Urbano (Secid), Márcio Jerry, recebeu a transmissão sim-
bólica do comando da pasta pelas mãos do último secretário, Rai-
mundo Reis, na tarde desta segunda-feira (11). Ao ser apresentado 
aos servidores, Márcio Jerry destacou a importância de dar pros-
seguimento ao trabalho que vem sendo desenvolvido pela Secid, 
acrescentando novas missões, como a ampliação da parceria com os 
municípios.   Márcio Jerry, que já esteve, entre 2015 e 2018, à frente 
das Secretarias de Estado de Articulação Política e de Comunicação 
e Assuntos Políticos, e, mais recentemente, ocupava vaga na Câmara 
Federal, assume novo desafio na gestão do governador Flávio Dino. 

“Com muito prazer voltando ao time do governador Flávio 
Dino dentro do Governo, agora na Secretaria de Cidades e De-
senvolvimento Urbano, uma secretaria com muitas atribuições 
e responsabilidades. E eu estou aqui muito orgulhoso e muito 
motivado a fazer um grande trabalho e fazer com que 2021 seja 
um ano inesquecível positivamente para o povo do Maranhão, 
de grandes realizações, que se avance ainda mais sob lideran-
ça do governador Flávio Dino na construção de um Maranhão 

cada vez melhor para todos”, declarou. 
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PA TRÍ CIA CU NHA

Im pac tos nos re cur sos hí dri cos

Es ta do faz mo ni to ra men to de áre as

Cerrado

Desmatamento
aumenta 40% no MA
O

re sul ta do do pro je to Pro des Cer ra do, do Ins ti- 
tu to Na ci o nal de Pes qui sas Es pa ci ais (In pe)
di vul ga do re cen te men te apon tou que o es ta- 
do do Ma ra nhão foi o que apre sen tou a mai or

área de des ma ta men to (1.836,14 km²), res pon den do por
25% das per das no bi o ma. Em se gui da vem os es ta dos
do To can tins (1.565,88 km2) e Bahia (919,17 km2).

Se gun do o Mi nis té rio da Ci ên cia, Tec no lo gia e Ino va- 
ções (MC TI) os da dos de des ma ta men to no bi o ma Cer- 
ra do pa ra o ano de 2020 to ta li zou 7.340 km2 cor res pon- 
den te ao pe río do de agos to de 2019 a ju lho de 2020. Es se
va lor re pre sen ta um au men to de 13% em re la ção ao ano
de 2019, úl ti mo pe río do di vul ga do.

Em com pa ra ção com 2019, a área de ve ge ta ção na ti va
su pri mi da no Bi o ma Cer ra do au men tou 40,22%, pas- 
san do de 1.309,50 km2 pa ra 1.836,14 km2 no Ma ra nhão.
Es sa va ri a ção do in cre men to de des ma ta men to acu mu- 
la do no bi o ma Cer ra do po de in ci dir di re ta men te so bre a
ocor rên cia de im pac tos am bi en tais ao meio am bi en te.

O cer ra do é o se gun do mai or bi o ma da Amé ri ca do
Sul, com área que se es ten de por pou co mais de dois mi- 
lhões de quilô me tros qua dra dos, ocu pan do 22% do ter- 
ri tó rio bra si lei ro e abran gen do os es ta dos de Goiás, To- 
can tins, Ma to Gros so, Ma to Gros so do Sul, Mi nas Ge rais,
Bahia, Ma ra nhão, Pi auí, Rondô nia, Pa ra ná, São Pau lo,
além do Dis tri to Fe de ral, além dos en cla ves no Ama pá,
Ro rai ma e Ama zo nas.

O Cer ra do é res pon sá vel pe la pro du ção de 40% da
água no Bra sil e abri ga as nas cen tes das três mai o res ba- 
ci as hi dro grá fi cas da Amé ri ca do Sul — Amazô ni ca/To- 
can tins, São Fran cis co e Pra ta, o que re sul ta em um ele- 
va do po ten ci al aquí fe ro e fa vo re ce a sua bi o di ver si da de.

Ri co em fru tos na ti vos co mo: ara ti cum, bu ri ti, pe qui e
ca gai ta, o cer ra do tam bém é lar de di ver sas co mu ni da- 
des que so bre vi vem de seus re cur sos na tu rais, a exem- 
plo de et ni as in dí ge nas, qui lom bo las, ge rai zei ros, ri bei- 
ri nhos, ba ba çu ei ras, va zan tei ros, que fa zem par te do
pa trimô nio his tó ri co e cul tu ral bra si lei ro.

Se gun do The re za Ch ris ti na Pe rei ra Cas tro, Vi ce Co or- 
de na do ra Na ci o nal do Fo nasc-CBH (Fó rum Na ci o nal da
So ci e da de Ci vil na Ges tão dos Co mi tês de Ba ci as Hi dro- 
grá fi cas), o Cer ra do “con vi ve” com al tís si mo ín di ce de
des ma ta men to po ten ci a li za dos no úl ti mo ano pe lo en- 
fra que ci men to da fis ca li za ção do des ma ta men to e das
po lí ti cas de mu dan ça cli má ti ca no Bra sil, que ca ta li sa- 
ram o au men to do des ma ta men to ile gal na Amazô nia e
alar man tes ta xas de in cên dio. “A des trui ção da flo res ta é
uma ame a ça não ape nas ao bi o ma, ao Ma ra nhão, mas à
vi da e ao fu tu ro de to dos nós. A Amazô nia é fun da men- 
tal pa ra re gu lar o sis te ma cli má ti co glo bal e pa ra es pa- 
lhar chu va pa ra ou tras re giões do país. Se não pres si o- 
nar mos pa ra bar rar a des trui ção, es sa con ta, que já co- 
me çou a che gar, vai fi car ca da dia mais ca ra. Um ar ti go
re cen te men te pu bli ca do na re vis ta Land Use Policy
mos tra que a por ção de Amazô nia exis ten te no es ta do
do Ma ra nhão já per deu 76% das su as flo res tas ori gi nais
e que um quar to da ve ge ta ção flo res tal re ma nes cen te
es tá de gra da da por in cên di os cri mi no sos e pe la ati vi da- 
de ma dei rei ra ile gal”, dis se.

O es tu do foi pu bli ca do por ci en tis tas de di fe ren tes
cen tros e uni ver si da des, en tre os quais es tão o Ins ti tu to
Na ci o nal de Pes qui sas Es pa ci ais (In pe), as Uni ver si da- 
des Es ta du al e Fe de ral do Ma ra nhão (UE MA e UF MA,
res pec ti va men te), o Con se lho Con sul ti vo da Re ser va Bi- 
o ló gi ca do Gu ru pi e o Mu seu Pa ra en se Emí lio Go el di
(MPEG), e apre sen ta da dos do al to grau de frag men ta- 
ção das pai sa gens flo res tais e evi den cia a ine xis tên cia de
áre as con tí guas de flo res tas na ti vas, com ta ma nho mí ni- 
mo pa ra o ma ne jo flo res tal sus ten tá vel por em pre sas
ma dei rei ras. “Não po de mos es que cer que inú me ros
pes qui sa do res e vá ri as en ti da des afe rem que o au men to
de 9,5% no des ma ta men to na Amazô nia en tre agos to de

2019 e ju lho de 2020 não é ‘sur pre sa’ di an te do que clas- 
si fi cam co mo ‘des mon te das po lí ti cas am bi en tais’ du- 
ran te a ges tão do pre si den te Jair Bol so na ro”, res sal tou a
es pe ci a lis ta.

A des trui ção da flo res ta é uma

ame a ça não ape nas ao bi o ma, ao

Ma ra nhão, mas à vi da e ao fu tu ro

de to dos nós. A Amazô nia é

fun da men tal pa ra re gu lar o sis te ma

cli má ti co glo bal e pa ra es pa lhar

chu va pa ra ou tras re giões do país

Além dos im pac tos am bi en tais já ci ta dos, ca be res sal- 
tar os im pac tos tam bém nos re cur sos hí dri cos. Con for- 
me The re za Ch ris ti na, o Cer ra do bra si lei ro é co nhe ci do
po pu lar men te co mo “cai xa d’água do Bra sil”. É ber ço de
im por tan tes ri os do país, abas te cen do um to tal de oi to
ba ci as hi dro grá fi cas. “Ca be aqui des ta car as ca rac te rís ti- 
cas do so lo do Cer ra do. So los are no sos, com bai xo te or
de ar gi la, fa vo re cem a in te ra ção da água e da chu va,
uma re gião que por es tar mui to pró xi ma da flo res ta
amazô ni ca re ce be mui ta água e uma boa par te des sa
água é ar ma ze na da”, dis se.

Três prin ci pais aquí fe ros do ce ná rio hí dri co na ci o nal
e in ter na ci o nal es tão sob o Cer ra do; o Aquí fe ro Gua ra ni,
o Aquí fe ro Bam buí e o Aquí fe ro Uru cuia – es se úl ti mo
con si de ra do o mai or aquí fe ro 100% bra si lei ro. O Gua ra- 
ni é in ter na ci o nal, es tá em vá ri os paí ses da Amé ri ca do
Sul. Já o Uru cuia ocu pa a re gião Su do es te. Ocu pa o es ta- 
do de Mi nas Ge rais, a re gião Bra sil-Cen tral que faz par te
de Goiás, tam bém es tá no Nor des te por que es tá nos es- 
ta dos da Bahia e Ma ra nhão. E tam bém na re gião Nor te,
já que o es ta do de To can tins tam bém faz par te des se
aquí fe ro. “No en tan to, o mai or po ten ci al hí dri co do Cer- 
ra do não es tá nas águas da su per fí cie, mas nos len çóis
freá ti cos que es tão nas ca ma das mais pro fun das do so- 
lo. Po rém, a ex plo ra ção des te po ten ci al hí dri co por meio
de usi nas hi dro e lé tri cas tem cau sa do sé ri os im pac tos
so ci o am bi en tais. Den tre es tes, po de mos des ta car: per- 
da de bi o di ver si da de, as so re a men to, mo di fi ca ção da
pai sa gem, com ala ga men to de an ti gas áre as agrí co las e
des ma ta men to. Mi lha res de fa mí li as es tão de sa bri ga das
e lu tam por in de ni za ção, e por ou tro la do, o gran de con- 
tin gen te de tra ba lha do res atraí dos pe las obras, sem que
ha ja uma in fra es tru tu ra so ci al, ge ra o in cha ço das ci da- 
des e to das as su as con sequên ci as, co mo au men to da
de si gual da de so ci al e a ex plo ra ção se xu al”, com ple tou a
vi ce co or de na do ra do Fo nasc-CBH.

No en tan to, o mai or po ten ci al

hí dri co do Cer ra do não es tá nas

águas da su per fí cie, mas nos len çóis

freá ti cos que es tão nas ca ma das

mais pro fun das do so lo. Po rém, a

ex plo ra ção des te po ten ci al hí dri co

por meio de usi nas hi dro e lé tri cas

tem cau sa do sé ri os im pac tos

so ci o am bi en tais

De acor do com a Se cre ta ria de Es ta do de Meio Am bi- 
en te e Re cur sos Na tu rais (SE MA) es tão sen do re a li za das
ações es tra té gi cas vol ta das pa ra com ba te e con tro le ao
des ma ta men to no es ta do do Ma ra nhão. En tre as ações
re a li za das, o mo ni to ra men to de áre as com in dí ci os de
des ma ta men to, bem co mo de áre as au to ri za das pa ra a
re a li za ção de pro je tos agros sil vi pas to ris.

“Atra vés do mo ni to ra men to de áre as au to ri za das pa ra
uso al ter na ti vo do so lo é ve ri fi ca do se os li mi tes pa ra
exe cu ção de pro je tos fo ram res pei ta dos, as sim co mo se
áre as de re ser va le gal e áre as de pre ser va ção per ma nen- 
te não pas sa ram por al te ra ções em sua co ber tu ra ve ge- 
tal oriun das de cor te ra so ou de gra da ção. Con si de ran do

os im pac tos am bi en tais oriun dos do des ma ta men to,
tam bém se rão in ten si fi ca das ações no in tui to de sen si- 
bi li zar e cons ci en ti zar a po pu la ção, em pre en de do res,
téc ni cos am bi en tais, en tre ou tros”, dis se a Se cre ta ria.

Após a ve ri fi ca ção de in dí ci os de des ma ta men to, a
SE MA in for mou que re a li za a fis ca li za ção pa ra que os
in fra to res pos sam ser no ti fi ca dos e mul ta dos. “Va le sa li- 
en tar que a fis ca li za ção de áre as com de nún ci as de des- 
ma ta men to tam bém é re a li za da”.

O des ma ta men to pos sui uma sé rie de con sequên ci as,
den tre elas per da de bi o di ver si da de, per da de ser vi ços
am bi en tais, con tri bui ção pa ra o aque ci men to glo bal,
con tri bui ção pa ra a in ten si fi ca ção do efei to es tu fa, ex- 
po si ção do so lo à ero são e de ser ti fi ca ção. “Con si de ran- 
do que a prin ci pal cau sa do des ma ta men to é a ati vi da de
hu ma na e que é re a li za do pre do mi nan te men te de for- 
ma ile gal, pa ra que ta xas de in cre men to de des ma ta- 
men to pos sam ser re du zi das, é ne ces sá rio que ações es- 
tra té gi cas pos sam ser re a li za das no in tui to de com ba ter
e con tro lar o des ma ta men to, as sim co mo de ve ha ver in- 
ten si fi ca ção de ações vol ta das pa ra edu ca ção am bi en tal
so bre es sa te má ti ca, ten do em vis ta que a sen si bi li za ção
e cons ci en ti za ção de to dos os en tes en vol vi dos são es- 
sen ci ais pa ra que mu dan ças de pen sa men tos e com por- 
ta men tos pos sam ocor rer’, dis se a SE MA.

Con si de ran do que a prin ci pal cau sa

do des ma ta men to é a ati vi da de

hu ma na e que é re a li za do

pre do mi nan te men te de for ma ile gal,

pa ra que ta xas de in cre men to de

des ma ta men to pos sam ser

re du zi das, é ne ces sá rio que ações

es tra té gi cas pos sam ser re a li za das

no in tui to de com ba ter e con tro lar o

des ma ta men to

São Luís, terça-feira, 12 de janeiro de 2021

https://banca.oimparcial.com.br/
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Técnica de enfermagem é estuprada durante plantão em hospital de São Luís. O
suspeito foi preso e encaminhado para o presídio de Manelão

DENTRO DO HOSPITAL 

Médico acusado de
estuprar  mulher 

J
á es tá pre so no Ma ne lão, o mé di- 
co e ca pi tão da Po lí cia Mi li tar do 
Ma ra nhão, sus pei to de ter vi o- 
len ta do se xu al men te uma téc ni- 

ca de en fer ma gem den tro de um hos- 
pi tal Ge né sio Rê go, lo ca li za do no 
bair ro da Vi la Pal mei ra, em São Luís. O 
cri me de es tu pro te ria acon te ci do no 
úl ti mo sá ba do (9), quan do a ví ti ma 
es ta va de plan tão e foi des can sar na 
sa la usa da pe los pro fis si o nais da saú- 
de.

De acor do com a de le ga da Es pe ci al 
da Mu lher, Ka zu mi Ta na ka, que es tá à 
fren te do ca so, a en fer mei ra re la tou 
em de poi men to que du ran te plan tão 
do úl ti mo sá ba do, es ta va na sa la do 
Cen tro de Saú de de des can so quan do 
por vol ta das 1h da ma nhã acor dou 
sem a par te de bai xo da rou pa e com o 
mé di co so bre ela. “Es se mé di co re sol- 
veu ir des can sar on de a ví ti ma es ta va. 
Ela es ta va so zi nha. Quan do ela acor- 
dou com ele em ci ma de la”, dis se a de- 
le ga da.

Es se mé di co re sol veu ir 

des can sar on de a ví ti ma 

es ta va. Ela es ta va 

so zi nha. Quan do ela 

acor dou com ele em 

ci ma de la

Após o es tu pro ser con su ma do, a

O CRIME DE ESTUPRO ACONTECEU DENTRO DO HOSPITAL GENÉSIO REGO EM SÃO LUÍS

en fer mei ra con tou pa ra uma co le ga 
de Plan tão e dei xou o hos pi tal mui to 
aba la da e cho ran do. A ví ti ma foi di re- 
to pa ra pa ra a Ca sa da Mu lher Bra si- 
lei ra, no Ja ra ca ti, on de foi ou vi da por 
uma de le ga da e re gis tra do um Bo le- 
tim de Ocor rên cia.

Al gu mas ho ras de pois da de nun cia 
re gis tra da, o mé di co foi pre so em fla- 
gran te e con du zi do ao pre sí dio do 
Ma ne lão, que fi ca den tro do Co man- 
do-Ge ral da Po lí cia Mi li tar do Ma ra- 
nhão, no bair ro do Ca lhau. Tes te mu- 
nhas já fo ram ou vi das pa ra dar pros- 
se gui men to ao inqué ri to. A ví ti ma e o 
sus pei tos fo ram en ca mi nha dos pa ra 
o Ins ti tu to Mé di co Le gal (IML) pa ra 
exa mes de con jun ção car nal e cor po 
de de li to.

A Po lí cia Mi li tar se pro nun ci ou 
atra vés de no ta. Con fi ra!

O Co man do da Po lí cia Mi li tar do 
Ma ra nhão por meio da As ses so ria de 
Co mu ni ca ção da cor po ra ção in for ma 
que te ria to ma do co nhe ci men to do fa- 

to so bre a acu sa ção de en vol vi men to 
do ofi ci al da PM em cri me de es tu pro 
sim ples, ocor ri do nes se do min go em 
um hos pi tal pú bli co de São Luis; con- 
tra uma fun ci o ná ria da que la uni da de 
de saú de. O co man do da PM MA in for-
ma que to das as me di das fo ram to ma-
das por meio da au tu a ção em fla gran- 
te do ofi ci al. As me di das le gais fo ram 
ado ta das, in clu si ve com a au tu a ção 
em fla gran te do ofi ci al acu sa do, en tre- 
tan to, na au di ên cia de cus tó dia, ele fo- 
ra li be ra do pe la Jus ti ça e re ce beu li ber- 
da de pro vi só ria con ce di da pe la jus ti-
ça.

O Co man do da PM MA ra ti fi ca que 
re pu dia ve e men te men te qual quer ati- 
tu de ou ação des sa na tu re za e que es se 
ti po de com por ta men to não se co a du- 
na com os prin cí pi os e va lo res que nor- 
tei am a for ma ção dos po li ci ais mi li ta- 
res que in te gram es ta se cu lar ins ti tui-
ção Po li cia Mi li tar que há 184 anos ga- 
ran te a se gu ran ça e pre ser va ção da or- 
dem pú bli ca em to do o Es ta do do Ma- 

Ins cri ções

• re que ri men to de ins cri ção
• cur rí cu lo vi tae
• his tó ri co es co lar atu a li za do cons tan do co e fi ci en te de
ren di men to
• com pro van te de ma trí cu la atu a li za do
• có pia de do cu men to de iden ti da de
• CPF
• com pro van te de re si dên cia

OPORTUNIDADES

Procon abre inscrições
para estagiários

AS VAGAS SÃO PARA ESTUDANTES DO NÍVEL SUPERIOR

Até sex ta-fei ra, dia 15 de ja nei ro, es tão aber tas as ins- 
cri ções pa ra es tá gio no Ins ti tu to de Pro mo ção e De fe sa
do Ci da dão e Con su mi dor do Ma ra nhão (Pro con/MA).

As va gas são pa ra es tu dan tes do ní vel su pe ri or em
seis va gas pa ra di rei to, uma pa ra ad mi nis tra ção, uma
pa ra jor na lis mo e ou tras pa ra o for ma to de ca das tro re- 
ser va.

As ins cri ções co me ça ram on tem, se gun da-fei ra, dia
11 de ja nei ro e se es ten dem até o dia 15. Os es tu dan tes
in te res sa dos de vem en ca nhar os se guin tes do cu men tos
de for ma di gi ta li za da:

To dos os do cu men tos de vem ser en vi a dos pa ra o e-
mail: es ta gi os do ac@pro con.ma.gov.br.

Pro gra ma ção

• In glês – 8h às 8h45
• His tó ria – 8h45 às 9h30
• Fi lo so fia – 9h30 às 10h15
• In ter pre ta ção Tex tu al – 10h15 às 11h

• So ci o lo gia – 14h às 14h45
• Re da ção – 14h45 às 15h30
• Ge o gra fia – 15h30 às 16h15
• Ar te – 16h15 às 17h
• Es pa nhol – 17h às 17h45

• Ma te má ti ca – 8h às 8h45
• Ma te má ti ca – 8h45 às 9h30
• Bi o lo gia – 9h30 às 10h15
• Bi o lo gia – 10h15 às 11h

• Ma te má ti ca – 14h às 14h45
• Fí si ca – 14h45 às 15h30
• Fí si ca – 15h30 às 16h15
• Quí mi ca – 16h15 às 17h
• Quí mi ca – 17h às 17h45

APROVA BRASIL

Revisão do Enem sem sair de casa

CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR GONÇALVES DIAS – APROVA BRASIL SERÁ NOS DIAS 16 E 23 DE JANEIRO

Sá ba do é dia de des can sar e re la xar, cer- 
to? Não! Ao me nos se vo cê for pres tar a pro- 
va do Enem. Aí é a vez de mer gu lhar na re- 
vi são de vés pe ra do cur si nho Pré-Ves ti bu- 
lar Gon çal ves Di as – Apro va Bra sil. Se rá nos
di as 16 e 23, sem pre um dia an tes do exa- 
me.

Qual quer pes soa, den tro ou fo ra do es ta- 
do, po de acom pa nhar a re vi são. O cur si- 
nho foi lan ça do no ano pas sa do pe lo Go- 
ver no do Ma ra nhão, pa ra aju dar os es tu- 
dan tes du ran te a pan de mia, em que as au- 
las pre sen ci ais fo ram sus pen sas.

No dia 16, um sá ba do, a re vi são se rá de
Lin gua gens, Hu ma nas e Re da ção. No dia
23, tam bém um sá ba do, é a vez de Ma te- 
má ti ca e Ci ên ci as da Na tu re za. “Se rão dois
sá ba dos in tei ros, ma nhã e tar de, pa ra vo- 
cês fi ca rem fe ras e ar re ben ta rem no
Enem”, diz o co or de na dor do Pré-Ves ti bu- 
lar Gon çal ves Di as, Thyago Araú jo.

Se rão dois sá ba dos in tei ros,

ma nhã e tar de, pa ra vo cês

fi ca rem fe ras e

ar re ben ta rem no Enem

To da se ma na, o cur si nho co lo ca no ar 45
ví de os en vol ven do to das as dis ci pli nas ne- 
ces sá ri as pa ra a pro va.

O Pré-Ves ti bu lar es tá dis po ní vel gra tui- 
ta men te pa ra to do o Bra sil na pla ta for ma
www.ma.gov.br/gon cal ves di as e os ví de os
das li ves po dem ser aces sa dos a qual quer
mo men to no ca nal da Se duc no YouTube
ou pe lo link link tr.ee/pla ta for ma.gon cal- 
ves.di as.

16/01/2021
Áre as: Lin gua gens, hu ma nas e re da ção
Ma nhã: 8h às 11h

Tar de: 14h às 18h15

23/01/2021
Áre as: Ma te má ti ca e Ci ên ci as da Na tu- 

re za
Ma nhã: 8h às 11h

Tar de: 14h às 18h15

LU CI A NA GO MES

EMPREGO

Veja as vagas disponíveis em São Luís

Nu tri ci o nis ta – Su pe ri or com ple to em
nu tri ção, CRN ati vo, ex pe ri ên cia em nu- 
tri ção cli ni ca. In te res sa dos de vem en ca- 
mi nhar cur rí cu lo pa ra o e-mail: ins ti tu to- 
reu ma to lo gia@hot mail.com

Au xi li ar ad mi nis tra ti vo com ên fa se
em li de ran ça de equi pe – De se já vel ex pe- 
ri ên cia com ro ti na ad mi nis tra ti va de clí- 
ni ca. In te res sa dos de vem en ca mi nhar
cur rí cu lo pa ra o e-mail: rh cli ni ca- 
cohab@hot mail.com

Es te ti cis ta – Com ex pe ri ên cia com pro- 
va da na área. In te res sa dos de vem en ca- 
mi nhar cur rí cu lo pa ra o nú me ro (98)
98809-5339

Es tá gio em ad mi nis tra ção – Cur san do
4° ao 6° pe río do, dis po ni bi li da de de ho rá- 
rio, ha bi li da de em pa co te of fi ce. In te res- 
sa dos de vem en ca mi nhar cur rí cu lo pa ra o
e-mail: meuestagio98@gmail.com

Ven de dor – Ne ces sá rio ter ex pe ri ên cia.
In te res sa dos de vem en ca mi nhar cur rí cu- 
lo pa ra o e-mail: cur ri cu los fa ci li- 
te@gmail.com

Au xi li ar de pro fes sor – Cur san do ou
en si no su pe ri or com ple to em pe da go gia,
com ou sem ex pe ri ên cia. In te res sa dos de- 
vem en ca mi nhar cur rí cu lo pa ra o e-mail:
setorrhempresa39@gmail.com

De sing de unhas/acri gel/en cap su la das
e fi bra de vi dro – In te res sa dos de vem en- 
ca mi nhar cur rí cu lo pa ra o nú me ro (98) 9

8540-1695
Ma ni cu re e pe di cu re – In te res sa dos de- 

vem en ca mi nhar cur rí cu lo pa ra o nú me ro
(98) 9 8540-1695

De pi la do ra de sign de so bran ce lhas –
In te res sa dos de vem en ca mi nhar cur rí cu- 
lo pa ra o nú me ro (98) 9 8540-1695

Fa xi nei ro – Com ex pe ri ên cia. In te res- 
sa dos de vem en ca mi nhar cur rí cu lo pa ra o
e-mail: ce luc ci@gmail.com

Au xi li ar de pu bli ci da de – Ela bo rar
con cei tos vi su ais e cri a ção de pe ças pu bli- 
ci tá ri as pa ra mí di as on li ne e of fli ne, do- 
mí nio do pa co te ado be. In te res sa dos de- 
vem en ca mi nhar cur rí cu lo pa ra o e-mail:
con ta to@jlmais5.com.br

Ven de dor (a) – In te res sa dos de vem en- 
ca mi nhar cur rí cu lo pa ra o e-mail: (98)
98857-6617

Ana lis ta de con ta bi li da de – En si no su- 
pe ri or em con ta bi li da de, pós-gra du a ção
na área con tá bil, CRC ati vo, ex pe ri ên cia
fis cal/tri bu tá rio ou con tá bil. In te res sa dos
de vem en ca mi nhar cur rí cu lo pa ra o e-
mail: va gas@ibrapp.com

Ven de dor – En si no mé dio com ple to,
ex pe ri ên cia com ven das, dis po ni bi li da de
de ho rá rio, co nhe ci men to em pa co te of fi- 
ce. rh@san ta ri taho me cen ter.com

Co zi nhei ra for no e fo gão – Pa ra tra ba- 
lhar com co mi da ve ge ta ri a na. In te res sa- 
dos de vem en ca mi nhar cur rí cu lo pa ra o
e-mail: na ta li a ac@hot mail.com

São Luís, terça-feira, 12 de janeiro de 2021
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Jogador acerta sua transferência para um clube do exterior e não viaja com a delegação
tricolor para o jogo desta noite contra o Botafogo-SP na cidade de Ribeirão Preto

Con vo ca dos do Bra sil
• Go lei ros
Le o nar do Ter ça ri ol (CB Be ni dorm)
Maik dos San tos (Li ga Tau ba te a na de
Han de bol SP)
Ran gel da Ro sa (Club Ba lon ma no Ciu -
dad De Lo groño)
• Cen trais
Hen ri que Tei xei ra (CSM Bu cha rest)
João Pe dro da Sil va (Club Ba lon ma no
Pu en te Ge nil)
Arthur Pa tri a no va (Atle ti co Val la do -
lid)
• La te rais Di rei to
Gus ta vo Ro dri gues (Pon tault-Com -
bault Han ball)
Jo sé Gui lher me To le do (CS Mi naur
Baia Ma re)
• La te rais Es quer do
Ha ni el Lan ga ro (Bar ce lo na)
Le o nar do Du tra (Or len Wis la Plock)
Thi a go Pon ci a no (Club Ba lon ma no
Ciu dad En can ta da)
Thi a gus Pe trus (Bar ce lo na)
Jo sé Lu ci a no Cos ta (Ben fi ca)
• Pivôs
Gui lher me Bor ges “San tis ta” (Li ga
Tau ba te a na de Han de bol SP)
Ro gé rio Mo ra es (Vesz prém)
Vi ní cius Tei xei ra (Li ga Tau ba te a na de
Han de bol SP)
• Pon tas Di rei ta
Fá bio Chiuf fa (Do bro gea sud Cons -
tan ta)
Ru dolph Hack barth (Club Ba lon ma -
no Ciu dad De Lo groÑo)
• Pon tas Es quer da
Cle ber de An dra de (Li ga Tau ba te a na
de Han de bol SP)
Fe li pe Bor ges (US Cré teil Hand ball)

DE MALAS PRONTAS

Caio Dantas está
fora do Sampaio
NERES PINTO

Jo gou a to a lha

P
ra ti ca men te fo ra da pos si bi li- 
da de de su bir à di vi são de eli te 
do fu te bol, e amar gan do lon- 
go je jum de vi tó ri as na Sé rie B 

do Cam pe o na to Bra si lei ro, o Sam paio 
Cor rêa en fren ta o Bo ta fo go-SP, ho je, a 
par tir das 19h15, em Ri bei rão Pre to. O 
ata can te Caio Dan tas, que es tá sen do 
ne go ci a do com um clu be do ex te ri or, 
não se guiu com a de le ga ção. O pre si- 
den te tri co lor, Sér gio Fro ta não quis 
con fir mar,  on tem, a li be ra ção do atle- 
ta em de fi ni ti vo, ago ra, pa ra um clu be 
do ex te ri or, li mi tan do-se a di zer que o 
ar ti lhei ro tem pro ble ma de or dem fa- 
mi li ar, li ga do à saú de de sua avó. Uma 
fon te ex tra o fi ci al, no en tan to, re ve la 
que o jo ga dor não vol ta rá a ves tir a ca- 
mi sa  sam paí na e tu do de ve rá ser es- 
cla re ci do ho je.

Dan tas li de ra a ar ti lha ria da Se gun- 
do na, com 17 gols e já mar cou 24 nes- 
ta tem po ra da, on de tam bém es tá à 
fren te dos de mais go le a do res. Sua saí- 
da já era es pe ra da, pois o pró prio pre- 
si den te Fro ta  ha via re ve la do no mês 
pas sa do a exis tên cia de pro pos tas de 
clu bes na ci o nais e da Eu ro pa. O atle ta 
tem vín cu lo com o Água San ta-SP e 
es tá em pres ta do até o fi nal da Sé rie B. 
Pa ra li be rar o pro fis si o nal, o Sam paio 
de ve rá ser res sar ci do, fi nan cei ra men- 
te.

A equi pe ma ra nhen se, que che gou 
a ocu par a vi ce-li de ran ça da com pe ti- 
ção, ven ceu pe la úl ti ma vez no dia 5 
de de zem bro, quan do pas sou fá cil pe- 
lo CRB-AL, no Cas te lão, por 3 a 0, ape- 
sar das re mo tís si mas chan ces ma te- 
má ti cas,  pra ti ca men te já “jo gou a to-

Re tor no

O ATACANTE CAIO DANTAS NÃO ENTRA EM CAMPO HOJE CONTRA O BOTAFOGO-SP

a lha” após  a der ro ta pa ra o Cru zei ro 
na úl ti ma sex ta-fei ra (8). “Te mos que 
olhar pra fren te. Ago ra são cin co jo gos 
pa ra ter mi nar a com pe ti ção. É pro cu- 
rar ter mi nar com dig ni da de, com res- 
pei to a ca mi sa do Sam paio, fa zer o 
me lhor pos sí vel, ten tar a me lhor si tu- 
a ção pos sí vel e ver on de que a gen te 
ter mi na den tro da com pe ti ção”, dis se 
o téc ni co Léo Con dé . O ti me pa rou 
nos 45 pon tos e caiu pa ra a no na po si- 
ção, po den do des cer ain da mais. On- 
tem à noi te, o CRB (43 pon tos) en fren- 
tou o Gua ra ni, após o fe cha men to 
des ta edi ção.

Pa ra a par ti da des ta noi te, o Sam- 

paio já po de rá con tar com a vol ta do 
la te ral-di rei to Luís Gus ta vo, que cum- 
priu sus pen são de qua tro jo gos, e Pi- 
men ti nha, após a ex pul são em Ma- 
ceió.

Con dé, no en tan to, não con fir mou 
se os dois atle tas co me çam jo gan do.

A de le ga ção tri co lor já se en con tra 
em ter ri tó rio pau lis ta des de a noi te de 
do min go. An tes de se guir pa ra Ri bei- 
rão Pre to, o gru po fez uma pa ra da em 
Cam pi nas, on de trei nou no CT da 
Pon te Pre ta.

A pro vá vel for ma ção: Gus ta vo; Luís 
Gus ta vo, Joé cio, Da ni el Fe li pe e João 
Vic tor (ou Eloir); An dré Luís, Vi ni cius 
Kiss e Mar ci nho; Rob son (ou Pi men ti- 
nha), Jack son e Roney.

MUNDIAL DE HANDEBOL

Seleção Brasileira tem cinco casos de covid-19

O co ro na ví rus atra pa lhou a re ta fi- 
nal de pre pa ra ção do Bra sil pa ra o
Mun di al mas cu li no. On tem, se gun da-
fei ra (11), a Con fe de ra ção Bra si lei ra
de Han de bol (CBHb) di vul gou que
um atle ta e qua tro mem bros da co- 
mis são téc ni ca tes ta ram po si ti vo pa ra
co vid-19 an tes do em bar que pa ra o
Egi to. To dos es tão as sin to má ti cos e
fo ram sur pre en di dos com o re sul ta do
do exa me. Eles fo ram co lo ca dos em
iso la men to. Os no mes das cin co pes- 
so as in fec ta das não fo ram di vul ga dos,
mas to dos vão ser subs ti tuí dos pa ra o
Mun di al, que acon te ce en tre 13 e 31
de ja nei ro.

Des de o úl ti mo dia 28 de de zem bro
de 2020 a se le ção bra si lei ra es tá reu ni- 
da na ci da de por tu gue sa de Rio Mai or,
iso la dos em uma bo lha no cen tro de
trei na men to que tem par ce ria com o
Co mi tê Olím pi co do Bra sil (COB).

Os bra si lei ros em bar ca ri am na úl ti- 
ma sex ta-fei ra, mas os ca sos po si ti vos
al te ra ram a pro gra ma ção. A de le ga- 
ção vai pas sou por no vos exa mes pa ra
em bar car na quar ta-fei ra, já que o
Egi to exi ge um tes te ne ga ti vo do ti po
PCR pe lo me nos 72 ho ras an tes da

che ga da ao país.
Nos úl ti mos di as, os bra si lei ros fi- 

ze ram ape nas trei nos in di vi du ais pa ra
evi tar es pa lhar o ví rus na equi pe. Ape- 
nas na ter ça-fei ra a se le ção de ve re to- 
mar ati vi da des em con jun to. Me ta de
dos jo ga do res do Bra sil já ti ve ram co- 
vid-19, as sim, o ris co de rein fe ção é
me nor.

Por cau sa dos ca sos de co vid-19 e
da mu dan ça na vi a gem do Bra sil, os
amis to sos con tra o Egi to (no sá ba do)
e con tra o Bah rein (nes ta se gun da) fo- 
ram can ce la dos. O téc ni co Mar cus Ta- 
tá, que tes tou ne ga ti vo pa ra co ro na ví- 
rus, não vai con se guir re a li zar ne- 
nhum amis to so an tes do Mun di al.

O co ro na ví rus é a mai or pre o cu pa- 
ção des te Mun di al e po de ser um fa tor
de ci si vo na com pe ti ção. O Egi to, por
exem plo, so freu com dez ca sos no ti- 
me em de zem bro, mas já re compôs a
equi pe e já fez amis to sos com o Ja pão.

O Bra sil es treia no Mun di al na sex- 
ta-fei ra, às 14h (de Bra sí lia), con tra a
Es pa nha. Polô nia e Tu ní sia com ple- 
tam o gru po, con si de ra do o gru po da
mor te da com pe ti ção. Os três me lho- 
res avan çam à se gun da fa se e car re- 
gam os re sul ta dos da pri mei ra fa se.

Con fi ra a no ta ofi ci al da CBHb
A Con fe de ra ção Bra si lei ra de Han de- 
bol (CBHb) in for ma que cin co in te- 
gran tes da se le ção mas cu li na de han- 
de bol, em pre pa ra ção pa ra o Mun di al
do Egi to, apre sen ta ram re sul ta do po- 
si ti vo pa ra CO VID-19 em exa me PCR
re a li za do no úl ti mo dia 6, em Rio Mai- 
or (Por tu gal).

As sin to má ti cos, um atle ta e qua tro
mem bros da co mis são téc ni ca se en- 
con tram iso la dos do res tan te da de le- 
ga ção des de en tão e, se guin do os pro- 
to co los de ter mi na do pe las au to ri da- 
des lo cais, per ma ne ce rão as sim por 14
di as, quan do se rão no va men te tes ta- 
dos.

De vi do aos ca sos po si ti vos re gis tra- 
dos e vi san do pre ser var a saú de de to- 
dos os pro fis si o nais en vol vi dos na pre-
pa ra ção, os de mais in te gran tes pas sa- 
ram por no vo PCR an tes do em bar que
pa ra o Cai ro, em 13 de ja nei ro.

DA NI EL AMO RIM

FUTEBOL FEMININO

Maranhense vai jogar
pelo Benfica-POR

MARTA CINTRA JÁ SE APRESENTOU NO CLUBE PORTUGUÊS

Na tu ral do mu ni cí pio de Ca xi as, no Ma ra nhão, a ata- 
can te Mar ta Cin tra foi anun ci a da co mo re for ço do Ben- 
fi ca de Por tu gal. A atle ta de 20 anos es ta va no Grê mio-
RS, on de mar cou seis gols em 15 par ti das. Ela já se apre- 
sen tou ao clu be eu ro peu.

Sem atu ar por clu bes ma ra nhen ses, Mar ta foi re ve la- 
da no Me ni nas Olím pi cas-CE. De pois de fen deu as equi- 
pes do Rio Pre to-SP, Ce a rá (on de mar cou 23 gols em 16
jo gos, em 2018) e Foz Ca ta ra tas-PR. Che gou ao Grê mio
em 2019, sen do au to ra de qua tro gols em cin co par ti das
pe lo tri co lor gaú cho.

Atra vés de su as re des so ci ais, a ata can te fa lou so bre a
saí da do Grê mio e o no vo de sa fio na car rei ra. “Mui to fe- 
liz e gra ta por to do o apren di za do, ex pe ri ên cia e mo- 
men tos que tan to agre ga ram na mi nha vi da, e por ter
fei to par te e po der con tri buir com es sa equi pe. Es co lhi
dar mais um pas so im por tan te em mi nha vi da pro fis si o- 
nal, e es pe ro con tar com o apoio de to dos que tor cem
por mim”, dis se Mar ta Cin tra.

Mar ta Cin tra se rá a sex ta bra si lei ra do ti me en car na- 
do. Além da ex-jo ga do ra do Grê mio, a téc ni ca Fi li pa Pa- 
trão tem no elen co a go lei ra Da ni Neuhaus, a meia Ana
Vi tó ria, além das ata can tes Lo re na San ta na, Dr le ne e
Nycole Raysla.

ACESSO

BEC deverá voltar
ao Estadual 2021

TIMON VENCEU NO CAMPO, MAS PERDEU A DISPUTA NO TJD-MA

A Fe de ra ção Ma ra nhen se de Fu te bol de ve rá ho mo lo- 
gar o Ba ca bal co mo no vo in te gran te da Sé rie A na tem- 
po ra da 2021. A en ti da de aguar da ape nas a ho mo lo ga- 
ção da Jus ti ça Des por ti va, do re sul ta do do jul ga men to
do úl ti mo fim de se ma na, que pu niu o Ti mon com  a
per da de 16 pon tos na dis pu ta da Sé rie B,  por ter lan ça- 
do  o za guei ro Si las, ir re gu lar men te, com três car tões 
ama re los. O clu be ain da foi pu ni do pe la Co mis são Dis- 
ci pli nar  com a mul ta de R$ 100. As sim, o Ia pe de ve ser
de cla ra do cam peão da Se gun di nha  e o BEC  se rá o de- 
ten tor da se gun da va ga na Pri mei ro na. Ape sar de ca ber
re cur so,  o Ti mon até  o mo men to não in for mou se  de- 
ve rá re cor rer ao ple no do TJD.

Ao to mar co nhe ci men to do jul ga men to, a FMF,  por
meio do vi ce-pre si den te de Com pe ti ções, Hans Ni na,
dis se que vai aguar dar to dos os trâ mi tes le gais an tes de
al te rar a ta be la do Cam pe o na to Ma ra nhen se (Sé rie A).
Em no ta emi ti da à im pren sa,  a en ti da de afir ma que
quais quer al te ra ções de clas si fi ca ção, ma nu ten ção ou
re ti ra da de pon tos, bem co mo o re sul ta do fi nal do Cam- 
pe o na to, “de pen de rão do te or e dos efei tos da de ci são
dos dou tos jul ga do res”.

Em Ba ca bal, o clu be já es tá se pre pa ran do pa ra a
mon ta gem de uma equi pe re for ça da pa ra a dis pu ta do
Es ta du al. No en tan to, o mai or pro ble ma es tá nas pés si- 
mas con di ções do Es tá dio Jo sé Cor reia. Aban do na do
du ran te vá ri os anos, aque la pra ça de es por tes pre ci sa
ser ur gen te men te re cu pe ra da, ca so con trá rio, os pro- 
ble mas de ve rão se agra var com o pros se gui men to do
pe río do chu vo so. (N.P)

São Luís, terça-feira, 12 de janeiro de 2021
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Sex And The Others

Sa mantha

Série

O que esperar da volta
de Sex And The City?

P
a ra o mun do da cul tu ra pop, a vol ta de Sex and
the City anun ci a da pe la HBO Max foi a pri mei ra
gran de no tí cia de 2021, pa ra o bem e pa ra o mal.
Exis te uma gran de par ce la dos fãs que se jo ga rão

sem me do nes se re vi val, cha ma do de And Just Li ke
That…, mas uma ou tra par ce la (pro va vel men te a mai or)
re a giu ao anún cio com mui ta he si ta ção. As pro ta go nis- 
tas Sa rah Jes si ca Par ker, Cynthia Ni xon e Kris tin Da vis
di vul ga ram o re tor no em su as re des, re for çan do que se- 
rão ape nas elas a vol tar e sa cra men tan do a au sên cia de
Kim Ca tral de pois de uma sé rie de de sen ten di men tos
en tre ela e Sa rah Jes si ca. Is so le van tou a gran de per gun- 
ta: mas… e Sa mantha?

Sex And The City ter mi nou em 2004 no seu au ge. Fo- 
ram seis tem po ra das (uma de las bem me nor, por con ta
do 11 de Se tem bro) de mui to su ces so, mui tos prê mi os e
o re co nhe ci men to de uma que bra de bar rei ras mui to
im por tan te. Al guns anos de pois veio o pri mei ro fil me,
que re for çou o quan to a sé rie per ma ne cia no ima gi ná rio
das pes so as. O se gun do lon ga, con tu do, foi bem mais
con tro ver so. A vi a gem ao Ori en te Mé dio fi cou no li mi te
do mau gos to, e mes mo que Mi cha el Pa trick King (o ro- 
tei ris ta prin ci pal) te nha um ta len to ine gá vel pa ra con tar
his tó ri as di ver ti das, o fil me foi du ra men te cri ti ca do e
pa re cia ter en cer ra do a car rei ra da fran quia.

Sa rah Jes si ca Par ker e King que ri am um ter cei ro fil me
pa ra en cer rar de vez a his tó ria das per so na gens, e co me- 
ça ram a ne go ci ar a pro du ção. Aqui, en tão, acon te ce a
rup tu ra de fi ni ti va. Kim Ca tral, que vi via Sa mantha, afir- 
mou que nun ca acei tou par ti ci par do ter cei ro lon ga. Já
no mes en vol vi dos no elen co (co mo Wil lie Gar son, que
vi via Stan ford) con ta vam ou tra his tó ria. Su pos ta men te
hou ve uma re cep ção po si ti va de Kim ao fil me, mas que
foi por água abai xo quan do ela não con se guiu que seus
pro je tos pes so ais tam bém fos sem apro va dos. Quan do
es sas no tas co me ça ram a va zar, Kim acu sou Sa rah Jes si- 
ca de di fa ma ção e cor tou re la ções com ela pu bli ca men- 
te por meio de uma pos ta gem no Ins ta gram, quan do Sa- 
rah ten tou lhe pres tar con do lên ci as pe la mor te do ir- 
mão.

Uma ten são en tre Sa rah e Kim já era no tó ria des de
quan do a sé rie es ta va no ar. Sa mantha era a per so na gem
mais po pu lar, mas Car rie era a pro ta go nis ta. Is so, ao que
pa re ce, foi par te do que te ria ini ci a do os pro ble mas. De
fa to, a po si ção de Sa rah co mo pro du to ra tam bém foi de- 
ter mi nan te pa ra o au men to des sa ten são, já que Kim era
ca da vez mais ex pos ta na sé rie, en quan to Sa rah ti nha
au to ri da de pa ra se pro te ger. Na ver da de, to das as ou tras
atri zes fi ze ram, por exem plo, ce nas de nu, en quan to
Car rie nun ca nem apa re ceu sem su tiã. O que an tes eram
só ques tões con tra tu ais foi vi ran do to xi ci da de (ao me- 
nos pa ra uma das par tes). Cu ri o sa men te, a im pren sa
abra çou a nar ra ti va de Kim, ig no ran do que Cynthia e

Kris tin (jun to com to do o res to do elen co co ad ju van te)
fi ca ram do la do de Par ker.

A ideia de um ter cei ro fil me fi cou es que ci da por um
bom tem po. Sa rah Jes si ca, con tu do, dis se no pro gra ma
de El len De ge ne res que ha via um pe río do de “lu to” que
pre ci sa va ser res pei ta do e en tão, se hou ves se in te res se
da HBO, eles po de ri am es tu dar a pos si bi li da de. Hou ve
mui tas brin ca dei ras so bre quem po de ria as su mir o lu- 
gar de Kim, com a pró pria Kim de cla ran do que tal vez
fos se a ho ra de Sa mantha ser vi vi da por ou tra pes soa,
uma “atriz não bran ca”, por exem plo. 

O re tor no da sé rie po de ria ser,

en fim, uma in crí vel opor tu ni da de

pa ra cor ri gir as pec tos da pró pria

dra ma tur gia que, olhan do pa ra trás,

são tão pro ble má ti cos.

O pri mei ro fil me, por exem plo, ten tou me lho rar a re- 
pre sen ta ti vi da de ét ni ca tra zen do pa ra o elen co Jen ni fer
Hud son. A per so na gem de la era ca ris má ti ca, ti nha uma
quí mi ca óti ma com Car rie, mas ain da era a “se cre tá ria
da bran ca pri vi le gi a da”. Ago ra se ria a opor tu ni da de per- 
fei ta pa ra tra zer Loui se de vol ta, se apro xi man do mais
das ou tras me ni nas e, quem sa be, fa zen do par te do
quar te to. Não no lu gar de Sa mantha, com a per so na li- 
da de de Sa mantha, mas co mo um no vo ele men to, uma
no va voz.

Quan do Sex and The City es tre ou, em 1998, ela foi –
jun to com The So pra nos – a sé rie que abriu as por tas pa- 
ra a Ter cei ra Era de Ou ro da Te le vi são. Mes mo que ho je
ha ja uma dis cus são le gí ti ma so bre mui tos dos equí vo- 
cos de abor da gem que ela ain da não ti nha ma tu ri da de
pa ra vis lum brar, a exis tên cia da sé rie (mes mo ali, num
ca nal a ca bo, com pro ta go nis tas bran cas e en di nhei ra- 
das) apre sen tou uma abor da gem da mu lher em ce na
que nun ca ti nha si do tra ba lha da. An tes de Sex and the
City, a per so na gem fe mi ni na na TV era a es po sa de di ca- 
da ou a de sa jei ta da cô mi ca. Qual quer ten ta ti va de con- 
tor nar is so era proi bi da. Ma don na, in clu si ve, es ta va
sen do mas sa cra da na mes ma épo ca por fa lar da mu lher
que abra ça va e usa va a pró pria se xu a li da de.

Mu lhe res não po di am fa lar de se xo aber ta men te e to- 

das as acu sa ções so bre a re pre sen ta ção “fú til e su per fi ci- 
al” do quar te to tam bém aca bam sem pre es bar ran do na
proi bi ção de uma fi gu ra fe mi ni na que pos sa ter for ça e
vai da de, que pos sa ser in de pen den te e ro mân ti ca, sem
ser jul ga da por is so. Mas, ain da as sim, hou ve equí vo cos,
e um re tor no po de sig ni fi car a opor tu ni da de pa ra me- 
lho rar tó pi cos pro ble má ti cos que po de ri am tor nar a sé- 
rie ana crô ni ca nos di as atu ais, a des pei to dos avan ços
que pro mo veu à épo ca, mais de 20 anos atrás.

Até que o re vi val se ja co lo ca do em prá ti ca, as per gun- 
tas so bre Sa mantha de vem ser evi ta das por to dos os en- 
vol vi dos. Lo go de pois do can ce la men to do ter cei ro fil- 
me, um su pos to ro tei ro foi va za do pa ra a in ter net e ne le,
Mr Big (Ch ris Noth) mor ria, le van do as per so na gens a
dis cu ti rem o lu to. Es sa é, in clu si ve, a pri mei ra e mais co- 
men ta da op ção pa ra o fu tu ro: ma tar Sa mantha.

 A per so na gem te ve um cân cer na

sex ta tem po ra da e ele po de ser

usa do co mo um meio pa ra es se

des fe cho.

De cer ta for ma, as su mir que a per so na gem es ta rá au- 
sen te po de ser a al ter na ti va me nos pre ju di ci al pa ra o an- 
da men to da his tó ria. Des cul par es sa au sên cia com uma
vi a gem ou pro mo ver uma subs ti tui ção da atriz po de
pro vo car uma re jei ção ain da mai or (Sa mantha até já foi
vi vi da por ou tra atriz, na sé rie The Car rie Di a ri es, nu ma
ver são mais jo vem fei ta com apu ro por Lindsey Gort). O
fa to é que não im por ta o que acon te ça, nin guém es ta rá
100% sa tis fei to e os ro tei ros pre ci sa rão ser ain da me lho- 
res pa ra que o pú bli co “es que ça” es sa per da.

Se a saí da de Kim não ti ves se si do do jei to que foi, a re- 
cep ção pro va vel men te se ria ou tra. Na vi da re al, gru pos
de ami gos so frem per das o tem po to do, e is so é com ple- 
ta men te na tu ral. O pro ble ma é que ha ve rá sem pre uma
as so ci a ção ine vi tá vel com a po la ri za ção que a bri ga en- 
tre Sa rah e Kim pro vo cou. Sa mantha era a ou sa dia, a li- 
ber da de, e co mo fa zer pa ra evi tar que a mor te da per so- 
na gem não soe co mo a mor te de tu do que ela re pre sen- 
ta va? Is so é um tra ba lho pa ra Mi cha el Pa trick King. Se
vai dar cer to ou não, não im por ta. Sex And The City: And
Just Li ke That…, se rá um dos gran des lan ça men tos de
2021, sem ne nhu ma som bra de dú vi das.

São Luís, terça-feira, 12 de janeiro de 2021

https://banca.oimparcial.com.br/

