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de calamidade por causa 
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BAIXA   1H14    -0.03M 

ALTA     7H29     4.77M 

BAIXA  13H27    0.37M 

ALTA     19H40   5.16M 

A história do Brasil vai registrar esse momento gravíssimo do fechamento das mon-
tadoras da Ford no Brasil neste início de 2021, com cinco mil postos de trabalho. A 
situação é gravíssima porque a crise da pandemia do coronavírus ainda persiste tão 
forte quanto no seu auge no Brasil e no mundo.

O tchau da Ford 

Helicóptero e carros de 
luxo apreendidos em 

nova operação da 
Lava Jato em São Luís

Por causa do número crescente de casos da covid-19, dois prefeitos prefeitos  a decretar estado de 
calamidade pública para tentar conter do avanço da doença. . .O prefeito eleito de Porto Franco, Deoclides 

Macedo (PDT),  Assim como   o prefeito eleito de Imperatriz Assis Ramos  PÁGINA 3
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O deputado  Arthur Lira  visita o governador 
Brandão e o prefeito Eduardo Braide

Butantan divulga 
novo índice  de 

eficácia  de vacina  
Com os dados divulgados, o Bu-

tantan reforça que a eficácia geral 
da vacina ficou em 50,38% – medi-
da da capacidade da vacina de re-

duzir os casos muito leves. 
PÁGINA 2

PÁGINA  3 e 8

Prefeitura de São Luís inicia limpeza do canal do Rio Gangan, na região do Turu
 O serviço, que deve durar cerca de sete dias, foi acompanhado pelo prefeito Eduardo Braide.   “Esse trabalho preventivo iniciado hoje no Rio Gangan, na região do 

Turu, será permanente e será realizado em vários pontos da cidade, para evitar alagamentos e enchentes em São Luís”, afirmou o prefeito Eduardo Braide. PÁGINA 9

Netflix divulga 
lista  de filmes que 

serão para 2021
A Netflix divulgou, uma lista de mais 

de 70   filmes que serão lançados no ca-
tálogo toda semana ao longo de 2021. 
O trailer de anúncio reuniu diversos 
atores para apresentarem as produ-
ções que vão estrelar na plataforma 

PÁGINA  12

Disney revive 
Lucasfilm para

 reunir jogos
PÁGINA  12

Privatização da 
Eletrobras deve 

ser retomada
PÁGINA  2

Em São Luís, um dos alvos foi o Sistema Difusora de Comunicação. Os policiais federais foram à sede da empresa, que fica localizada na Camboa, 
além de endereços ligados a familiares do ex-ministro Edison Lobão, onde foram apreendidos um helicóptero e três veículos de luxo. PÁGINA 9
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Secretário de Desestatização, Diogo Mac Cord, diz que PL ficou "repousando" na mesa
de Rodrigo Maia 

Efi cá cia de 50,38%

GVOERNO

Privatização da Eletrobras
deve ser retomada

O
go ver no es tá aguar dan do a 
elei ção da Me sa Di re to ra da 
Câ ma ra dos De pu ta dos, dia 
1º de fe ve rei ro, pa ra “res sus- 

ci tar” o pro je to de lei (PL) de pri va ti- 
za ção da Ele tro bras no dia se guin te. O 
se cre tá rio es pe ci al de De ses ta ti za ção, 
De sin ves ti men to e Mer ca dos do Mi- 
nis té rio da Eco no mia, Di o go Mac 
Cord, dis se, nes ta ter ça-fei ra (12/1), 
que o PL fi cou “re pou san do” na me sa 
do atu al pre si den te da Ca sa, de pu ta- 
do Ro dri go Maia (DEM-RJ), e que es- 
pe ra que o no vo ocu pan te do car go 
se ja com pro me ti do com a agen da de 
de ses ta ti za ção.

O PL da pri va ti za ção da Ele tro bras 
foi en vi a do ao Le gis la ti vo no fim de 
2019. “Até ho je não tem nem re la tor. 
Is so é uma evi dên cia de que não é pri- 
o ri tá rio. Se ti ver mos um no vo pre si- 
den te da Câ ma ra com pro me ti do, ele 
es co lhe rá re la tor pa ra o PL que es tá 
re pou san do na me sa do Ro dri go Maia 
des de 2019”, al fi ne tou Cord. “Va mos 
tra ba lhar pa ra res sus ci tar o PL dia 2 
de fe ve rei ro. As sim, até o fim do ano é 
pos sí vel con cluir o pro ces so”, es ti- 
mou, du ran te li ve re a li za da pe lo Jo ta.

O PL pa ra pri va ti za ção dos Cor rei os 
se rá en ca mi nha do no iní cio da no va 
ges tão da Câ ma ra, tam bém na ex pec- 
ta ti va de que o no vo pre si den te dê ce- 
le ri da de à agen da do go ver no. “A van- 
ta gem é que os es tu dos dos Cor rei os já 
fo ram ini ci a dos. Nos sa me ta é con- 
cluir até de zem bro de 2021”, afir mou. 
En tre as pos si bi li da des ava li a das es- 
tão o fa ti a men to por pro du to, por re- 
gião ou a ven da in te gral da em pre sa

Por tos e trens ur ba nos

SAÍDA DE RODRIGO MAIA DA PRESIDÊNCIA DEVE AJUDAR ANDAMENTO

pos tal. “Não dá pa ra ba ter o mar te lo 
an tes de ter o PL apro va do. Co mo não 
te mos tem po a per der, ava li a mos vá- 
ri as op ções em pa ra le lo”, res sal tou.

Ou tra pri o ri da de da se cre ta ria é a 
mo ne ti za ção dos con tra tos de pe tró- 
leo, ho je a car go da Pré-Sal Pe tró leo 
S.A. (PP SA). “Te mos tra ba lha do na li- 
nha de de sin ves ti men tos dos ati vos 
do Te sou ro. No ca so da PP SA, a gen te 
vai pre ci sar bus car a so lu ção”, ex pli- 
cou. Pa ra es te ano, Cord es ti mou a 
con clu são da pri va ti za ção da Com pa- 
nhia Do cas do Es pí ri to San to (Co de- 
sa), do Tren surb, da re gião me tro po li- 
ta na de Por to Ale gre, e da Com pa nhia 
Bra si lei ra de Trens Ur ba nos (CB TU) 
Mi nas. “O Por to de San tos es tá pre vis- 

to pa ra 2022’, afir mou.
O se cre tá rio as si na lou que es tá oti- 

mis ta, mas que as pri va ti za ções pre ci-
sam ser acom pa nha das de uma es tra- 
té gia só li da. “O pro ces so é mais lon go 
do que a gen te gos ta ria. A pri va ti za- 
ção da Em bra er co me çou em 1991 e 
ter mi nou em 1994. Ou se ja, a de mo ra 
não é de ho je. Es ta mos fa lan do de pa- 
trimô nio pú bli co, de um bem que é de 
to da a po pu la ção bra si lei ra”, ava li ou.

No en tan to, o se cre tá rio res sal tou 
que já hou ve uma en tre ga re le van te, 
ape sar de o go ver no de Jair Bol so na ro 
não ter con se gui do pri va ti zar na da, o 
que fez o an te ces sor de Cord, Sa lim 
Mat tar, dei xar o go ver no. “As es ta tais 
já de sin ves ti ram cer ca de R$ 200 bi- 
lhões até ago ra”, lem brou.

CORONAVAC

Butantan divulga novo índice de eficácia de vacina

SEGUNDO O DIRETOR DO INSTITUTO BUTANTAN, RICARDO PALÁCIOS, A EFICÁCIA DA CORONAVAC DEVE SER ”BEM MAIS ALTA”

O di re tor de Pes qui sas Mé di cas do
Ins ti tu to Bu tan tan, Ri car do Pa lá ci os,
afir mou nes ta ter ça-fei ra (12/01) que
a efi cá cia da va ci na no uso pa ra a po- 
pu la ção em ge ral “de ve ser bem mais
al ta” que o en con tra do du ran te os es- 
tu dos de fa se 3 do imu ni zan te. Se gun- 
do re for çou o pes qui sa dor res pon sá- 
vel pe lo es tu do, os tes tes fo ram re a li- 
za dos com pro fis si o nais da saú de vo- 
lun tá ri os e, por tan to, não ne ces sa ri a- 
men te re pre sen tam os re sul ta dos en- 
con tra dos en tre a po pu la ção ge ral.

“A va ci na é ex tre ma men te se gu ra,
nin guém vai vi rar ou tra coi sa além de
um ser hu ma no pro te gi do quan do to- 
mar a va ci na”, ex pli cou o mé di co.

Con for me afir mou Pa lá ci os, 85 dos
par ti ci pan tes do es tu do clí ni co que
re ce be ram a Co ro na vac – va ci na con- 
tra a CO VID-19 de sen vol vi da em par- 
ce ria com a chi ne sa Si no vac – ti ve ram
sin to mas mui to le ves ou não ti ve ram
ne nhum, con tra 167 do gru po con tro- 
le.

Com os da dos di vul ga dos, o Bu tan- 
tan re for ça que a efi cá cia ge ral da va- 
ci na fi cou em 50,38% – me di da da ca- 
pa ci da de da va ci na de re du zir os ca- 
sos mui to le ves. Na úl ti ma se ma na, o
Bu tan tan ha via anun ci a do que a va ci- 
na foi ca paz de re du zir em 78% a ocor- 
rên cia de ca sos le ves da do en ça e em
100% as for mas gra ves e in ter na ções.

“Te mos uma va ci na ca paz de con- 
tro lar a pan de mia por di mi nuir a in- 
ten si da de da do en ça”, afir mou Pa lá ci- 
os du ran te en tre vis ta co le ti va no Ins- 
ti tu to Bu tan tan no iní cio da tar de des- 
ta ter ça-fei ra.

Após pres são de ci en tis tas e jor na- 
lis tas, o go ver no de São Pau lo e o Ins ti- 
tu to Bu tan tan re ve lou, nes ta ter ça-
fei ra (12/01) que a ta xa de efi cá cia ge- 
ral da Co ro na vac é de 50,38%. O da do
foi in for ma do à An vi sa (Agên cia Na ci- 
o nal de Vi gi lân cia Sa ni tá ria) no pe di- 
do de re gis tro emer gen ci al da va ci na,

e es tá aci ma dos 50% re que ri dos uni-
ver sal men te pa ra con si de rar um imu-
ni zan te viá vel. A va ci na con tra o co ro- 
na ví rus foi de sen vol vi da pe la far ma- 
cêu ti ca chi ne sa Si no vac e pro du zi da
no Bra sil pe lo Ins ti tu to Bu tan tan.

Na quin ta-fei ra pas sa da, a ges tão
João Do ria (PSDB) afir mou que o imu-
ni zan te tem 78% de efi cá cia con tra
ca sos le ves da do en ça e 100% con tra
os qua dros gra ves e mo de ra dos.

Mas, co mo o Es ta dão re ve lou no sá- 
ba do, 9, os da dos re fe rem-se só a um
re cor te do es tu do. A efi cá cia ge ral,
prin ci pal in di ca dor da pes qui sa e que
con si de ra to da a amos tra de vo lun tá- 
ri os, não ha via si do re ve la da até en-
tão.

Es pe ci a lis tas já pre vi am que es se
per cen tu al pu des se fi car em pa ta mar
in fe ri or, se gun do dis se à re por ta gem o
in fec to lo gis ta Es per Kal las. Pro fes sor
da USP, ele é co or de na dor do cen tro
da pes qui sa da Co ro na vac no Hos pi- 
tal das Clí ni cas.

PREVIDÊNCIA

Governo antecipa 13°e
abono para beneficiários

MINISTRO PAULO GUEDES HAVIA ANTECIPADO POSSIBILIDADE

No in tui to de ga ran tir a re to ma da econô mi ca e com- 
pen sar o fim do abo no sa la ri al, que in je tou R$ 254 bi- 
lhões na eco no mia e aten deu 66,4 mi lhões de pes so as, o
go ver no vai adi an tar o 13º sa lá rio dos be ne fi ciá ri os do
INSS, se gun do di vul gou a Fo lha de S. Pau lo. A me di da,
quan do anun ci a da, em me a dos de de zem bro, cau sou
po lê mi ca, mas tem o apoio da equi pe econô mi ca do mi- 
nis tro Pau lo Gue des. A in ten ção é, tam bém, adi an tar o
abo no sa la ri al (uma es pé cie de 14° sa lá rio pa ra tra ba- 
lha do res que ga nham até dois sa lá ri os mí ni mos).

Se gun do ana lis tas, a ini ci a ti va po de ser con si de ra da
um pla no de con tin gên cia pa ra aque cer a ati vi da de
econô mi ca no país. Es sa “car ta na man ga” já es ta va no
ra dar do mi nis tro Pau lo Gue des pa ra en fren tar uma
pos sí vel ne ces si da de de re tor no mais ri go ro so ao dis- 
tan ci a men to so ci al e um re pi que da in fec ção pe la CO- 
VID-19 — que acon te ce nes se pri mei ro mês de 2021,
com mais de 203 mil mor tes e 8,1 mi lhões de ca sos con- 
fir ma dos no país.

No fi nal de 2020, Gue des deu al gu mas pis tas do que o
go ver no fa ria pa ra uma “ater ris sa gem” após o fim do au- 
xí lio emer gen ci al. “Te mos a ca pa ci da de de an te ci par be- 
ne fí ci os, di fe rir ar re ca da ção de im pos tos — já fi ze mos
is so nes te ano”, dis se, du ran te au di ên cia pú bli ca no
Con gres so, ao ga ran tir que es sas ações vão res pei tar o
te to de gas tos, re gra que li mi ta o avan ço das des pe sas à
in fla ção.

À épo ca, fon tes da equi pe econô mi ca, ao con trá rio,
dis se ram que não es ta vam pre vis tos di fe ri men tos de tri- 
bu tos (pos ter ga ção do pa ga men to) por que a Re cei ta Fe- 
de ral es tá co me çan do a re cu pe rar, ago ra, a ba se de ar re- 
ca da ção.

Con sul ta da, por meio de no ta, a Se cre ta ria Es pe ci al
de Pre vi dên cia e Tra ba lho in for mou que “não co men ta
so bre es tu dos em an da men to”.

EDUCAÇÃO

Ministro mantém
datas do Enem

MILTON RIBEIRO GARANTIU AS MEDIDAS CONTRA A COVID-19

O mi nis tro da Edu ca ção, Mil ton Ri bei ro, afir mou nes- 
ta ter ça-fei ra (12) que o Exa me Na ci o nal do En si no Mé- 
dio (Enem) não se rá no va men te adi a do. A edi ção de
2020 do Enem foi adi a da em ra zão da pan de mia e as
pro vas da ver são im pres sa aca ba ram re mar ca das pa ra
17 e 24 de ja nei ro e da ver são di gi tal pa ra 31 de ja nei ro e
7 de fe ve rei ro. Ape sar da mu dan ça na da ta, há dis cus- 
sões so bre a per ti nên cia de se man ter o exa me, tan to por
con ta dos ris cos de con ta mi na ção pe lo co ro na ví rus
quan to pe lo fa to de alu nos te rem fi ca do sem au las uma
par te do ano.

Em en tre vis ta à CNN, Ri bei ro ga ran tiu que to dos as
me di das de se gu ran ça con tra a co vid-19 es tão sen do to- 
ma das pa ra pro te ger es tu dan tes e fun ci o ná ri os du ran te
a apli ca ção das pro vas. “Não va mos adi ar o Enem. Pri- 
mei ro por que to ma mos to dos os cui da dos de bi os se gu- 
ran ça pos sí veis. Que re mos dar tran qui li da de pa ra vo cê
que vai fa zer a pro va, as sim co mo acon te ceu no (úl ti mo)
do min go, em me nor pro por ção, cla ro, no exa me da Fu- 
vest”, dis se o mi nis tro.

Ri bei ro ci tou um tre cho da Bí blia e afir mou que “a es- 
pe ran ça que se adia ado e ce o co ra ção” e que o go ver no
não po de fa zer is so com as ex pec ta ti vas dos es tu dan tes.
Ain da se gun do ele, uma mi no ria quer o adi a men to das
pro vas. “Uma mi no ria, ba ru lhen ta, mas mi no ria.”

O mi nis tro tam bém la men tou a mor te do che fe da di- 
re to ria do Ins ti tu to Na ci o nal de Es tu dos e Pes qui sas
Edu ca ci o nais (Inep) e res pon sá vel pe la ela bo ra ção do
Enem, o ge ne ral da re ser va Car los Ro ber to Pin to de Sou- 
za, que mor reu na se gun da-fei ra, 11, aos 59 anos, após
com pli ca ções cau sa das pe la co vid-19.

São Luís, quarta-feira, 13 de janeiro de 2021

https://banca.oimparcial.com.br/
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Por causa do número crescente de casos de covid 19, dois prefeitos prefeitos voltaram a
decretar estado de calamidade pública para tentar conter do avanço da doença.

SAMARTONY MAR TINS

COVID 19 NO MARANHÃO

Prefeitos decretam
estado de calamidade

O
pre fei to elei to de Por to
Fran co, De o cli des Ma ce do
(PDT), edi tou De cre to na
úl ti ma, se gun da-fei ra (11)

que pror ro ga por 180 di as o es ta do de
ca la mi da de pú bli ca de vi do à pan de- 
mia da co vid-19. Se gun do o úl ti mo
bo le tim epi de mi o ló gi co da Se cre ta ria
de Es ta do da Saú de do Ma ra nhão
(SES), o mu ni cí pio con ta atu al men te
com 886 ca sos con fir ma dos, 14 óbi tos
e a ta xa de le ta li da de é de 1,58%. Por
con ta do nú me ro de ca sos da do en ça
e da si tu a ção que o mu ni cí pio atra- 
ves sa o aten di men to ao pú bli co pe la
pre fei tu ra es tá sus pen so até a pró xi- 
ma se gun da-fei ra (18).

Se gun do De o cli des Ma ce do, um
dos pri mei ros pro ble mas que te rá que
re sol ver nes ta ges tão é a si tu a ção de
es ta do de aban do no que Por to Fran co
se en con tra. Em seu De cre to o pre fei- 
to ale ga que a ci da de es tá pas san do
por uma cri se mui to sé ria e que pa ra
is so te ve que to mar al gu mas me di das
emer gen ci ais pa ra ten tar co lo car a ca- 
sa em or dem. “Es ta mos en fren tan do é
o es ta do caó ti co de ex tre ma de sor ga- 
ni za ção e aban do no ad mi nis tra ti vo
que en con tra mos ao as su mir mos a
pre fei tu ra. Pa ra não pa rar mos o tra ba- 
lho, des de o dia 4 de ja nei ro es ta mos
tra ba lhan do in ter na men te, pa ra que
pos sa mos aten der de for ma emer gen- 
ci al, e da me lhor for ma pos sí vel, às
ne ces si da des da po pu la ção. O aten di- 
men to ao pú bli co vol ta rá a par tir do
dia 18 de ja nei ro. Con to com a com- 
pre en são de to dos nes te gra ve mo- 

men to pe lo qual pas sa mos”, diz um
tre cho do do cu men to .

De o cli des Ma ce do que ele geu-se
de pu ta do es ta du al em 1998, em 2002
foi can di da to a vi ce-go ver na dor na
cha pa de Jack son La go sem ob ter êxi- 
to es tá em seu quar to man da to co mo
pre fei to de Por to Fran co. Nes ta le gis- 
la tu ra ele foi elei to com 58,96% dos
vo tos com 8.283 vo tos no to tal pa ra os
pró xi mos qua tro anos. O can di da to
der ro tou Dr Nel son, que fi cou em se- 
gun do lu gar com 40,78% (5.729 vo- 
tos). De o cli des Ma ce do tem 58 anos, é
ca sa do, tem su pe ri or com ple to e de- 
cla ra ao TSE a ocu pa ção de ad vo ga do.
Ele tem um pa trimô nio de cla ra do de
R$ 510.933,58. O pre fei to elei to vai co- 
man dar o mu ni cí pio ao la do da sua vi- 
ce Iva na da Far má cia, do PL, que tem
37 anos.

As sim co mo De o cli des Ma ce do, na
se ma na pas sa da, o pre fei to elei to de
Im pe ra triz As sis Ra mos, já ha via as si-
na do um no vo De cre to em de zem bro
do ano pas sa do, man ten do o es ta do
de ca la mi da de pú bli ca na se gun da
mai or ci da de do Ma ra nhão.

Di fe ren te do pri mei ro, de cre ta do
no iní cio da pan de mia no ano pas sa- 
do, des ta vez os ser vi do res do gru po
de ris co fo ram au to ri za dos a vol ta rem
às su as ati vi da des após me ses afas ta- 
dos.

O no vo De cre to in for ma que os ser- 
vi do res em si tu a ção mais vul ne rá vel
po de so li ci tar mais tem po de afas ta- 
men to me di an te ates ta do mé di co que
de ve apre sen tar as con di ções de saú- 
de do fun ci o ná rio, além de jus ti fi ca ti- 
va e pra zo pa ra afas ta men to o que não
im pe de o tra ba lho em re gi me re mo to.
A ci da de da Re gião To can ti na con ta
atu al men te com 8.645 ca sos con fir- 
ma dos e 4010 óbi tos.

Va le lem brar que em ju nho de 2020
que As sem bleia Le gis la ti va do Ma ra-
nhão re co nhe ceu os pro je tos de De- 
cre to Le gis la ti vo que já ti nham pa re- 
ce res apro va dos pe la Co mis são de
Cons ti tui ção, Jus ti ça e Ci da da nia
(CCJ), a si tu a ção de es ta do de ca la mi- 
da de pú bli ca nos mu ni cí pi os de: São
Pe dro da Água Bran ca, Vi la No va Dos
Mar tí ri os, São Ben to, Gon çal ves Di as,
Se na dor La Roc que, Afon so Cu nha,
Pe dro do Ro sá rio, Ita pe cu ru-Mi rim,
Pas tos Bons, Go ver na dor Ar cher, Ce- 
dral, Al deia Al tas, Api cum Açu e Go- 
ver na dor Eu gê nio Bar ros.

ELEIÇÕES NA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Braide recebe  o deputado federal Arthur Lira

PARLAMENTARES DA BANCADA MARANHENSE E DE OUTROS ESTADOS QUE APOIAM A CANDIDATURA DE LIRA O ACOMPANHARAM

O pre fei to Edu ar do Brai de re ce beu,
nes ta ter ça-fei ra (12), o de pu ta do fe- 
de ral Arthur Li ra (PP-AL). O Ma ra- 
nhão é o pri mei ro es ta do do Nor des te
a re ce ber o par la men tar que é can di- 
da to à pre si dên cia da Câ ma ra dos De- 
pu ta dos. Ele es ta va acom pa nha do de
par la men ta res da ban ca da ma ra- 
nhen se e de ou tros es ta dos que apoi- 
am sua can di da tu ra.

“Agra de ce mos a vi si ta do de pu ta do
Arthur Li ra e de to da a co mi ti va que
vem com ele e que o apoia. Eu sei a ne- 
ces si da de de ter um pre si den te que
co lo que pau tas im por tan tes pa ra o
Bra sil pa ra se rem dis cu ti das na Câ- 

ma ra Fe de ral. Fi co fe liz em ver to do
es se gru po de par la men ta res se co lo- 
car à dis po si ção pa ra aju dar não só o
país, mas o Ma ra nhão e a nos sa que ri- 
da São Luís”, dis se o pre fei to Edu ar do
Brai de.

Du ran te a reu nião, o pre fei to Edu- 
ar do Brai de des ta cou a im por tân cia
da Câ ma ra dos De pu ta dos e dis se que
es pe ra que ago ra se pos sa avan çar em
pau tas im por tan tes, a exem plo da re- 
for ma tri bu tá ria. 

O pre fei to tam bém pe diu apoio em
uma pau ta es pe cí fi ca, de sua au to ria
quan do era de pu ta do fe de ral, pa ra

que se ja co lo ca da na pau ta da Câ ma ra
o mais bre ve pos sí vel: o pro je to que
cria o Es ta tu to da Pes soa com Cân cer,
no que te ve si na li za ção po si ti va dos
de pu ta dos pre sen tes.

“Va mos pri o ri zar as pau tas mu ni ci-
pa lis tas, dos es ta dos e, prin ci pal men- 
te, as que vão li be rar o Bra sil pa ra o
ano 2021. 

Pre ci sa mos lu tar pe la va ci na ção,
que acre di ta mos que co me ça ain da
ago ra em ja nei ro, ou vir os pre fei tos, a
exem plo do ex-com pa nhei ro da Câ- 
ma ra e ho je pre fei to de São Luís, Edu- 
ar do Brai de”, fi na li zou o de pu ta do.
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Es to ca da

Ca ba lan do vo to (1)

Ca ba lan do vo to (2)

“Bra sil es tá vi ran do uma gran de fa zen da”

Per to de tu do

Atu a ção

O tchau da Ford
A his tó ria do Bra sil vai re gis trar es se mo men to gra vís si mo do

fe cha men to das mon ta do ras da Ford no Bra sil nes te iní cio de
2021, com cin co mil pos tos de tra ba lho. A si tu a ção é gra vís si ma
por que a cri se da pan de mia do co ro na ví rus ain da per sis te tão for- 
te quan to no seu au ge no Bra sil e no mun do. Coin ci de tam bém
com pa ga men to da úl ti ma co ta do au xí lio emer gen ci al do go ver- 
no fe de ral. É ain da o mo men to em que o Ban co do Bra sil, que
com ple tou 213 anos em ou tu bro pas sa do, anun cia pla no de de- 
mis são vo lun tá ria pa ra mais de cin co mil fun ci o ná ri os e o fe cha- 
men to de 361 agên ci as.

A “Eco no mia em V” do mi nis tro Pau lo Gue des já não com bi na
com o seu dis cur so en tu siás ti co e ufa nis ta, no qual vem ten tan do
ani mar os bra si lei ros. Tam bém não com bi na com a men sa gem do
twit ter pos ta da, pos ta da por Bol so na ro em no vem bro de 2019, co- 
me mo ran do o fa to de três gran des em pre sas, in cluin do a Hon da,
ter anun ci a do a tro ca da Ar gen ti na pa ra se ins ta lar no Bra sil, mais
con fiá vel pa ra o in ves ti dor. Co mo não era ver da de, ele apa ga ria a
pos ta gem, mas não a pro vo ca ção de ran ço ide o ló gi co con tra e de- 
sa fe to sul-ame ri ca no Al ber to Fer nán dez, que se pre pa ra va pa ra
as su mir a Ca sa Ro sa da.

Pou co mais de um ano de pois, o Pla nal to te ve que amar gar um
anún cio ver da dei ro e sim bó li co, mas no sen ti do con trá rio: a
mon ta do ra nor te-ame ri ca na Ford anun ci ou que vai dei xar de fa- 
bri car veí cu los no Bra sil. A mais an ti ga fá bri ca de au to mó veis a se
ins ta lar no país, em 1919, vai con cen trar a pro du ção jus ta men te
no Uru guai e, prin ci pal men te, na Ar gen ti na. Jus ti fi cou a de ci são
ci tan do a cri se da co vid-19, a des va lo ri za ção do re al e a re es tru tu- 
ra ção glo bal da com pa nhia.

A Ford dei xou tam bém pa ra os his to ri a do res o pro je to mi ra bo- 
lan te da For dlân dia (14,5 mil km²), em Avei ro, es ta do do Pa rá, às
mar gens do Rio Ta pa jós. Foi ins ta la do em 1927 e en cer ra do em
1945, no fim da Gran de Guer ra. A in ten ção da gi gan te mul ti na ci o- 
nal era tor nar a For dlân dia o po lo for ne ce dor de lá tex pa ra os
pneus de seus car ros, já de pen den tes da bor ra cha pro du zi da na
Ma lá sia, na épo ca colô nia bri tâ ni ca. A Ford ti nha con tra to de
isen ção to tal de im pos tos com o go ver no do Pa rá, pa ra ex por ta ção
de bor ra cha, lá tex, pe le, cou ro, pe tró leo, se men tes, ma dei ra e ou- 
tros bens mi ne rais.

O en cer ra men to to tal e de fi ni ti vo das ati vi da des in dus tri ais da
Ford no Bra sil não foi de to do uma sur pre sa. As fá bri cas de Ca ma- 
ça ri (BA) e Tau ba té (SP) já eram. A pe que na ins ta la ção da Trol ler,
em Ho ri zon te (CE), per ma ne ce rá ape nas até o 4º tri mes tre de
2021. A es tas al tu ras, os com pra do res das mar ca Ford de vem es tar
sen tin do ca la fri os. Uma si tu a ção bem lon ge dos tem pos em que
os cai pi ras nor des ti nos gos ta vam se van glo ri ar com a mar ca ame- 
ri ca na: “O car ro é o Fó (Ford), a muié é a fo goió”.

 

 
Pa ra Flá vio Di no, a de sin dus tri a li za ção é um dos prin ci pais

pro ble mas do Bra sil. É pre ci so po lí ti ca in dus tri al, dis tri bui ção de
ren da e im pul si o nar o mer ca do in ter no, ge ran do de man da. “O fe- 
cha men to da Ford é mais uma ‘con quis ta’ des se pe río do de tre vas
em que vi ve mos”.

 
O can di da to a pre si den te da Câ ma ra Fe de ral, Arthur Li ra (PP)

man te ve reu nião on tem em são Luís com o pre fei to Edu ar do Brai- 
de (Po de mos) e de pois, com o go ver na dor em exer cí cio, Car los
Bran dão (Re pu bli ca nos).

 
Ar tur Li ra an da ca ba lan do vo tos da ban ca da ma ra nhen se. Ao

meio dia, ele al mo çou com de pu ta dos que lhe se guem. Arthur Li- 
ra con ta com 10 vo tos fa vo rá veis dos 18 do Ma ra nhão.

 

Do go ver na dor da Bahia, Rui cos ta, so bre saí da da Ford do Bra- 
sil.

 
Mos tran do uma pos tu ra di fe ren ci a da de seus an te ces- 

so res, o pre fei to de São Luís Edu ar do Brai de po de as su- 
mir um pa pel re le van te na Fe de ra ção dos Mu ni cí pi os,

num mo men to his tó ri co pa ra o mu ni ci pa lis mo, ca da
vez mais exi gen te jun to ao Pla nal to.

Em te se, a Fe de ra ção con gre ga qua se to dos os 217 mu- 
ni cí pi os do Ma ra nhão, mas es te ano, o pre fei to da ca- 
pi tal não deu si nal de pre fe rên cia. Po rém, mas há in di- 

ca ti vo de que, pe las cir cuns tân ci as do mo men to, po- 
de rá op tar por Er lê nio Xa vi er.

Afi nal, o pre fei to de Iga ra pé Gran de é do PDT, par ti do
que apoi ou Brai de no se gun do tur no, con tra Du ar te
Jú ni or, do Re pu bli ca nos, par ti do de Fá bio Gen til. No

en tan to, o pre fei to de São Luís tem fu gi do de se en vol- 
ver da pen den ga Fa mem.

 
me nos de du as se ma nas no car go, o pre fei to de São Luís, Edu- 

ar do Brai de já mos tra a ca ra nos bair ros, acom pa nhan do an da- 
men to de obras. On tem, ele foi ver o tra ba lho de lim pe za do ca nal
do Rio Gan gan, no bair ro Tu ru – Obras da Se mosp.

 
We ver ton Ro cha dis se no twit ter que o mi nis tro da In fra es tru- 

tu ra Tar cí sio de Frei tas dis se-lhe que a ban ca da do PDT ma ra- 
nhen se con se guiu vi a bi li zar o mai or apor te de re cur sos do Bra sil,
na área de in fra es tru tu ra.

São Luís, quarta-feira, 13 de janeiro de 2021
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Em to do o pla ne ta, qua se 20 mi- 
lhões de pes so as fo ram imu ni za das
con tra o no vo co ro na ví rus, des de de- 
zem bro até on tem. Ho je, no mun do,
são mais de 90 mi lhões de in fec ta dos
e o nú me ro de óbi tos es tá pró xi mo a 2
mi lhões. No Bra sil, são mais de 200
mil mor tos e 8,1 mi lhões de in fec ta- 
dos e, em mé dia, mil vi das são cei fa- 
das a ca da 24 ho ras.

En tre se tem bro e ou tu bro, a mai o- 
ria dos paí ses eu ro peus e vá ri as ou tras
na ções re la xa ram o iso la men to so ci al.
Na que le pe río do, a pan de mia do no vo
co ro na ví rus si na li za va es ta bi li da de
ou de clí nio. Vá ri os se to res da eco no- 
mia, prin ci pal men te o co mér cio, vol- 
ta ram a fun ci o nar. Mas a tré gua du rou
pou co. A se gun da on da do ví rus tor- 
nou-se um tsu na mi, e co lo cou a Eu ro- 
pa, mais uma vez, co mo epi cen tro da
cri se sa ni tá ria.

As va ri an tes do ví rus se pro pa gam
em ve lo ci da de mui to mai or do que a
da pri mei ra on da da pan de mia. O
fenô me no tem le va do os go ver nos a
to ma rem me di das drás ti cas, com o
lock down em Por tu gal, Ale ma nha, Es- 
pa nha, Itá lia, Rei no Uni do, Áus tria,
Es pa nha, Suí ça, Gré cia, en tre ou tros.

O Rei no Uni do foi o pri mei ro país,
em 8 de de zem bro, a ini ci ar a va ci na- 
ção con tra a co vid-19. Oi to di as de- 
pois, os Es ta dos Uni dos de ram a lar- 
ga da en tre os nor te-ame ri ca nos. Ho- 
je, mais de 50 paí ses ten tam con ter a
do en ça, que vem se alas tran do, por
meio de ou tras va ri an tes do ví rus,
que, se gun do es pe ci a lis tas, não com- 

pro me tem a efi cá cia das va ci nas até
ago ra tes ta das e apro va das pe la ci ên- 
cia.

O Bra sil ain da não fi xou da ta pa ra a
lar ga da da imu ni za ção em mas sa —

os ci la en tre o pró xi mo dia 20 e os pri-
mei ros di as de mar ço. A Agên cia Na ci-
o nal de Vi gi lân cia Sa ni tá ria (An vi sa)
ana li sa pe lo me nos du as va ci nas: a
Co ro na Vac, re sul ta do de uma par ce- 
ria en tre o Ins ti tu to Bu tan tan e a far- 
ma cêu ti ca chi ne sa Si no vac; e a da As- 
tra Ze ne ca, a par tir de um acor do en- 
tre a Fun da ção Oswal do Cruz (Fi o- 
cruz) e a Uni ver si da de de Ox ford, do
Rei no Uni do. O Mi nis té rio da Saú de
ne go cia com ou tras far ma cêu ti cas a
com pra de mais va ci nas, além de in- 
su mos.

O re cru des ci men to vi o len to da cri-
se no país não re sul ta ape nas do en- 
con tro com pes so as que vi e ram de
ou tros con ti nen tes. Em gran de par te,
de ve-se à ir res pon sa bi li da de e ao des- 
ca so com as re gras de pre ven ção es ta- 
be le ci das pe la ci ên cia. No fim do ano,
os bra si lei ros lo ta ram as prai as, pro-
mo ve ram, e se guem pro mo ven do,
aglo me ra ções em fes tas clan des ti nas,
sem más ca ras ou qual quer ou tro cui- 
da do. Os ba res fi cam su per lo ta dos.

Os que me nos pre zam a for ça da co- 
vid-19 agem co mo se, na vi ra da do
ano, o ví rus ti ves se dei xa do de exis tir,
ape sar de to dos os aler tas. As au to ri-
da des fa zem o que po dem e, quan do
têm con di ções, pa ra con ter a cri se sa-
ni tá ria. A Cons ti tui ção es ta be le ce que
saú de é di rei to de to dos e de ver do Es- 
ta do. Mas, pre ser var a pró pria vi da
de pen de mais de uma ati tu de in di vi- 
du al res pon sá vel. In fe liz men te, par te
dos bra si lei ros se es que ceu do que é
so li da ri e da de e res pei to. Uma pe na.

SI BE LE NE GRO MON TE
Jor na lis ta

NOSSA VISÃO

Crise na saúde fica mais grave

Na Amé ri ca do Sul, o

Chi le ini ci ou a

imu ni za ção da

po pu la ção com a va ci na

de sen vol vi da pe la

far ma cêu ti ca nor te-

ame ri ca na Pfi zer e pe la

ale mã Bi oN Te ch. A

Ar gen ti na vem

va ci nan do seus

ci da dãos des de o fim de

de zem bro e foi o

pri mei ro país la ti no a

op tar pe la Sput nik V, de

ori gem rus sa.

O incômodo causado por uma vagina

Uma no tí cia cha co a lhou o mun do
das ar tes nes tes pri mei ros di as do ano
e, des de en tão, tem cau sa do po lê mi- 
ca: uma vul va de 33m de al tu ra, por
16m de lar gu ra e 6m de pro fun di da de
en cra va da nas ter ras de uma an ti ga
usi na de ca na-de-açú car, na Zo na da
Ma ta de Per nam bu co. A obra da ar tis- 
ta plás ti ca Ju li a na No ta ri, in ti tu la da
Di va, tem des per ta do pai xão e ódio
nas re des so ci ais des de que a per nam- 
bu ca na di vul gou as fo tos em seu per fil
no Ins ta gram. Di va é re sul ta do de 11
me ses de tra ba lho e fru to de uma par- 
ce ria en tre a Usi na de Ar te com o Mu- 
seu de Ar te Mo der na Aloí sio Ma ga- 
lhães (Ma mam), do Re ci fe. Ju li a na
abriu a se gun da fa se do Pro je to Re si- 
dên ci as Ar tís ti cas. Na pri mei ra eta pa,
os ar tis tas Már cio Al mei da, Mar ce lo
Sil vei ra, Pau lo Bruscky e Pau lo Mei ra
dei xa ram sua mar ca na an ti ga usi na,
de sa ti va da na dé ca da de 1980, e que
tem si do trans for ma da em um ver da- 
dei ro mu seu a céu aber to. A po lê mi ca
em tor no do tra ba lho de Ju li a na No ta- 
ri tem uma ra zão de ser. Pa ra uma so- 
ci e da de ma chis ta e pa tri ar cal, acos tu- 
ma da a uma ar te es sen ci al men te ba- 
se a da em obras fá li cas, a ex po si ção de
uma va gi na gi gan te não só cho ca co- 
mo abre fe ri das. A obra che gou a ser
no ti ci a da no Daily Mail, im por tan te
pe rió di co in glês. Po rém cha mou a
aten ção uma ati tu de inu si ta da do jor- 
nal, que bor rou a fo to da obra, co mo

ser vis to por to dos. “Em Di va, uti li zo a
ar te pa ra di a lo gar com ques tões que
re me tem à pro ble ma ti za ção de gê ne- 
ro a par tir de uma pers pec ti va fe mi ni- 
na ali a da a uma cos mo vi são que
ques ti o na a re la ção en tre na tu re za e
cul tu ra na nos sa so ci e da de oci den tal
fa lo cên tri ca e an tro po cên tri ca”, re su- 
miu a pró pria Ju li a na, no Ins ta gram.

Ape sar da jus ti fi ca ti va,

Di va re ce beu crí ti cas,

in clu si ve de mu lhe res.

En tre as fo tos

pu bli ca das, há al gu mas

que mos tram os 20

ho mens que pu se ram a

mão na mas sa pa ra

le van tar a es tru tu ra de

con cre to e re si na, e uma

ima gem gri tou aos

olhos de mui tos: não

ha via ne nhu ma mão de

obra fe mi ni na e a

mai o ria dos

tra ba lha do res era

for ma da por ne gros.

Uma in ter nau ta che gou a pu bli car:
“Uma es cul tu ra de vul va que ela des- 
cre ve co mo um ato de re sis tên cia ar-
tís ti ca e pro ble ma ti za ção de gê ne ro,
mas que, pa ra ser cri a da, usou pra ti- 
ca men te só mão de obra de ho mens
ne gros. Uma sá ti ra do fe mi nis mo
bran co?”. Em en tre vis ta ao Cor reio,
Ju li a na ana li sou que es se pro ces so vai
além de la. “É uma con ta gran de, a
qual eu não con si go se gu rar, de um
pas sa do es cra vo cra ta e co lo ni al, que
não fez re pa ra ção ne nhu ma.” Ou tros
in ter nau tas lem bra ram que nem to da
mu lher tem va gi na, em re fe rên ci as às
mu lhe res trans. “Uma coi sa não anu la
a ou tra. Além dis so, não é uma dis pu- 
ta”, de fen deu-se. Mas a ar tis ta pro me-
teu con si de rar as crí ti cas cons tru ti vas
em pró xi mos tra ba lhos. A fun ção da
ar te na so ci e da de é uma dis cus são an-
ti ga e mui to apro fun da da. Po rém, pa-
ra es ta não es pe ci a lis ta, so mos en ri-
que ci dos por to da obra que, além de
cap tu rar a aten ção dos sen ti dos, con- 
vi da a re pen sar o mun do, re ver con-
cei tos, tro car as len tes. Quan do Di va
in co mo da, quan do pro vo ca re a ções
apai xo na das, ela cum pre o seu pa pel.
Que ve nham mais Di vas e mais ar te
pa ra o mun do.

FRAN CIS CO MAIA
Pre si den te do Sis te ma Fe co mér cio-DF

O bi cho so me

“Se cor rer o bi cho pe ga, se fi car o bi cho co me”. Nes sa
ex pres são fal ta um pe da ço. A fra se per fei ta se ria, “Se
cor rer o bi cho pe ga, se fi car o bi cho co me, mas se nos
jun tar mos, o bi cho so me”.  A ins pi ra ção des se re men do
ao afo ris mo é de Ro dri go Dru bi, um teó lo go pau lis ta. Se- 
ria per da de tem po se fi car mos tra tan do da eti mo lo gia
de di tos po pu la res. O as sun to mes mo é coi sa gra ve, ver- 
go nho sa e de sa fi a do ra.  A in di fe ren ça das so ci e da des às
ma ze las so ci ais, co mo a fo me, aban do no e mor te a ca da
dia, vi vem mui to per ti nho de nós. No úl ti mo do min go, o
jor nal Cor reio Bra zi li en se pu bli cou uma fan tás ti ca re- 
por ta gem, que é um coi ce na si len ci o sa cons ci ên cia co- 
le ti va.  A re pór ter Dar ci an ne Di o go, com a co la bo ra ção
da tam bém jor na lis ta Lu a na Pas tro li no, as si nou uma
ma té ria du ra e pun gen te, com o tí tu lo A fa ce da de si- 
gual da de: DF tem mais de 160 mil fa mí li as na fai xa da
po bre za. Co mo re ve la a re por ta gem, “es se ce ná rio mos- 
tra fa lhas em áre as co mo edu ca ção, mer ca do de tra ba- 
lho e de sen vol vi men to ur ba no”. Em ati vi da des pre cá ri- 
as, que se re su mem a ca tar li xo, ser am bu lan te, men di- 
gos ou sim ples men te fa zer pe que nos bi cos, es sa po pu- 
la ção de apro xi ma da men te 800 mil ha bi tan tes so bre vi- 
ve com ren das que os ci lam de R$ 250 a R$ 400 ao mês.
 As sim é a po bre vi da dos des pos suí dos. Sem cul par as
au to ri da des do Es ta do, mui tas ve zes ne gli gen tes, é ho ra
de acor dar nos sas clas ses pro du ti vas, ci da dãos co muns
e gran des as so ci a ções em pre sa ri ais. Pre ci sa mos per ce- 
ber que as ques tões so ci ais, mui tas ve zes, po dem ser ex- 
pli ca das pe la ma te má ti ca. Gran des na ções de eco no mia
li vre de mons tra ram que o fim do de sem pre go e da fo me
é o co me ço da pros pe ri da de. Quan to mais o vo lu me de
sa lá ri os cres cer, mai or se rá o gi ro do di nhei ro e su ces so
nos ne gó ci os. Ca da car tei ra de tra ba lho as si na da é uma
ga ran tia pa ra os que pro du zem, ser vem ou ven dem.

Se as pes so as fu gi rem de seus pro ble mas, eles  mes- 
mos sa be rão vol tar. Qual quer li xo não de sa pa re ce quan- 
do var ri do pa ra um can to es cu ro da sa la. A vas sou ra fun- 
ci o na rá me lhor se for usa da por to dos. Aque la his tó ria
que faz o bi cho su mir, é, pre ci sa men te, a cons ci ên cia do
mu ti rão co le ti vo. Se to dos, uni dos e dis pos tos, ba te rem
for te com os pés, o bi cho so me. Con ta a his tó ria que es sa
in crí vel união vem do sé cu lo 12.  Por vol ta dos anos
1300, a no bre za co me çou sen tir chei ro de chi fre quei- 
ma do.

Em tor no dos cas te los, as po pu la ções ple bei as pas sa- 
ram a su prir os no bres de tu do que ne ces si ta vam pa ra
seus lu xos. Por mai or po der que os su se ra nos ti ves sem,
sem pre al guém te ria que pro du zir ara dos, car ros de boi,
ar mas, te ci dos e tri go. Mui to mais que is so, eram os ofí- 
ci os de ven das e ser vi ços. A aris to cra cia se di zia mar ca- 
da pe la tra di ção que a proi bia de par ti ci par da “in fâ mia”
do tra ba lho. Os que vi vi am lon ge dos bur gos eram aque- 
les que, por ne ces si da de e pas sa do, de di ca vam-se à ne- 
ga ção do ócio pa ra pra ti car o ne gó cio. As sim, o co mér- 
cio pas sou a ser a sus ten ta ção da que la eco no mia. A for- 
ça do di nhei ro co me çou na ati vi da de mer can til, que foi
o ali cer ce da acu mu la ção de ri que zas. As sim sur gi ram
as ban cas de ne gó ci os que co me ça ram a em pres tar di- 
nhei ro à no bre za e sus ten tar guer ras e gran des lu xos.
Des sa for ma, a ser pen te e seus ovos saí ram do ni nho.
Pou co mais de 500 anos de pois, na Re vo lu ção Fran ce sa,
os ha bi tan tes dos bur gos co me ça ram a de go lar pes so as.
A va ca que es ta va no bre jo se afun dou ain da mais na la- 
ma da his tó ria. As cor po ra ções de ofí cio fo ram as pri- 
mei ras as so ci a ções de co mér cio que re gu la men ta vam
pro fis sões e o pro ces so ar te sa nal nas ci da des. Es sas uni- 
da des de pro du ção fo ram mar ca das pe la hi e rar quia
(mes tres e apren di zes), pe lo con tro le da téc ni ca de pro- 
du ção das mer ca do ri as, a ci ên ci as das ven das e pres ta- 
ção de ser vi ços.  En tre as mais im por tan tes, es tão as cor- 
po ra ções dos cons tru to res e dos ar te sãos. Ab so lu ta- 
men te nin guém po de ria exer cer um de ter mi na do ofí- 
cio, se não fos se mem bro de uma cor po ra ção e, ca so is so
não fos se obe de ci do, ha via o ris co de ex pul são da ci da- 
de. Ape sar de to da es sa or ga ni za ção, aqui lo que ser viu
de he ran ça pa ra o fu tu ro foi a obri ga ção de ca da as so ci- 
a ção de ofí ci os pro te ger os ido sos, viú vas, de sem pre ga- 
dos e ór fãos. Nós, das ati vi da des dos ser vi ços e co mér- 
cio, es ta mos cum prin do as or dens de nos so pas sa do.
To das as ati vi da des pro du ti vas as sis ten ci ais es tão jun tas
nes sa mis são: ven cer do en ças e fo me. As sim des pon tou
a ideia de to dos se jun ta rem pa ra ven cer o bi cho e su mi- 
rem com ele. 

São Luís, quarta-feira, 13 de janeiro de 2021
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1. Ovos são his tó ri cos

2. Ovos = po tên cia nu tri ci o nal

3. Cos tu ma vam ter má re pu ta ção

4. Mas sem pre fo ram sim bó li cos

5. Não, os ovos não são a mens tru a ção da ga li nha

6. Co vid-19 au men tou a de man da

7. As gai o las em ba te ria são proi bi das na União Eu ro peia

8. Múl ti plos usos

Interessante

Ovos: curiosidade
sobre o alimento

U
m dos ver da dei ros mi la gres da vi da, o hu mil- 
de ovo, é tal vez um dos ali men tos mais ver sá- 
teis do pla ne ta.

É for ma do em pe río dos en tre 24 e 26 ho ras,
e as ga li nhas po dem bo tar cer ca de 250 ovos por ano.

O ovo é pu ra pro teí na, e há vá ri os mé to dos (tan to do- 
ces, quan to sal ga dos) de pre pa rar es ta po tên cia nu tri ci- 
o nal na tu ral.

Ovos po dem ser adi ci o na dos crus em smo othi es, po- 
dem ser fri tos, co zi dos, me xi dos ou po chê, e po dem ser
con su mi dos no ca fé da ma nhã, al mo ço, lan che e jan tar.

Po dem ser com pra dos em qua se qual quer lu gar, du- 
ram vá ri as se ma nas, são re la ti va men te ba ra tos e po dem
fa zer má gi ca em for na das de bo los, bis coi tos e pães.

To dos nós sa be mos quão fa cil men te eles po dem ser
trans for ma dos em uma re fei ção, mas há mui to mais nos
ovos do que po de mos ver.

A se guir, tu do o que vo cê pre ci sa sa ber so bre o po de- 
ro so ovo.

Os se res hu ma nos co mem ovos des de os pri mór di os
da hu ma ni da de.

Os an ti gos ro ma nos co mi am ovos de pa vão, e di zem
que os chi ne ses se in te res sa vam por ovos de pom bo.

Quan do a mai o ria de nós pen sa em ovos, ge ral men te
ima gi na ovos de ga li nha. No en tan to, ovos de co dor na,
pa to, gan so e pe ru tam bém são con su mi dos.

Os de aves truz e emu são

pos si vel men te os mai o res ovos

co mes tí veis, pe san do de 1 a 2 kg.

Há ain da as ovas de pei xe, co mo ca vi ar e hil sa, uma
igua ria re ple ta de nu tri en tes es sen ci ais.

Os ovos são con si de ra dos um dos ali men tos mais nu- 
tri ti vos do pla ne ta.

São uma fon te na tu ral de pro teí na ba ra ta e de al ta
qua li da de: mais da me ta de da pro teí na se en con tra na
cla ra, que tam bém in clui vi ta mi na B2 e quan ti da des
me no res de gor du ra do que a ge ma.

Ou tra ca rac te rís ti ca dos ovos é que eles são ri cos em
se lê nio, um an ti o xi dan te

A pro teí na dos ovos aju da a re du zir a pres são ar te ri al,
oti mi zar a saú de ós sea e au men tar a mas sa mus cu lar.

Os ovos tam bém são uma fon te ri ca

em se lê nio, um an ti o xi dan te

im por tan te pa ra o fun ci o na men to

da ti re oi de, nos so sis te ma

imu no ló gi co e saú de men tal, jun to

com as vi ta mi nas D, B6, B12, zin co e

fer ro.

São uma boa fon te de an ti o xi dan tes e tam bém po- 
dem aju dar a re du zir o ris co de de ge ne ra ção ma cu lar e
ca ta ra ta.

Por mui tos anos, os ovos fo ram con si de ra dos pre ju di- 
ci ais à saú de de vi do aos seus al tos ní veis de co les te rol.

De fa to, se re co men dou li mi tar o con su mo de ovos.
Mas es sa in for ma ção se ori gi nou do que ho je são con- 

si de ra das con clu sões in cor re tas de uma pes qui sa ini ci al
que es ta be le cia que o co les te rol ali men tar con tri buía
pa ra au men tar o co les te rol no san gue.

Mui ta gen te acre di ta que o co les te rol é pre ju di ci al,
mas a ver da de é que ele é es sen ci al pa ra o fun ci o na men- 
to do nos so or ga nis mo.

Por tan to, ape sar do que vo cê po de ter ou vi do por aí,
não há uma re co men da ção que li mi te o nú me ro de ovos
que vo cê po de co mer.

Em mui tas cul tu ras ao re dor do mun do, o ovo é sinô- 
ni mo de vi da no va, fer ti li da de e re nas ci men to.

Em mui tas cul tu ras, os ovos são car re ga dos de sim bo- 
lis mo

Eles sig ni fi cam vi da no va des de as ori gens da hu ma- 
ni da de, mui to an tes do Cris ti a nis mo

Na ver da de, um an ti go pro vér bio ro ma no di zia que
to da vi da vem de um ovo.

Vo cê po de ter ou vi do o ru mor de que co mer ovos é
co mer a mens tru a ção da ga li nha.

Mas, co mo as ga li nhas não são ma mí fe ros, elas não
têm úte ro — en tão, o ovo é clas si fi ca do, na ver da de, co- 
mo am bos: ovo e úte ro.

Por tan to, não é igual ao sis te ma re pro du ti vo hu ma no.

Os ovos que vo cê com pra no

mer ca do não fo ram fer ti li za dos

Os ovos que as ga li nhas põem di a ri a men te e são ven- 
di dos co mer ci al men te não fo ram fer ti li za dos.

Se re ce be rem os nu tri en tes cer tos, as ga li nhas põem
ovos in de pen den te men te de te rem es ta do ou não na
pre sen ça de um ga lo.

Na ver da de, a úni ca coi sa que a ga li nha pre ci sa pa ra
bo tar ovo é luz.

As ven das de ovos dis pa ra ram du ran te a pan de mia, o
que por sua vez le vou a um au men to sig ni fi ca ti vo no
pre ço dos ovos.

A de man da por ovos é his to ri ca men te al ta du ran te
pe río dos econô mi cos di fí ceis, pos si vel men te de vi do ao
fa to de que eles são uma fon te re la ti va men te ba ra ta de
pro teí na e ou tros nu tri en tes e tam bém são um in gre di- 
en te ex tre ma men te ver sá til.

E com mais tem po em ca sa, a atu al pan de mia le vou
mais fa mí li as a co zi nhar do ze ro, as sar pães e bo los e co- 
mer em ca sa, usan do por tan to mais ovos.

Mais de 90% dos ovos pro du zi dos no Rei no Uni do
têm a mar ca re gis tra da.

As gai o las em ba te ria, em que as ga li nhas fi cam con fi- 
na das, são proi bi das na União Eu ro peia

Is so ga ran te que as ga li nhas e os ovos são bri tâ ni cos,
que as ga li nhas fo ram va ci na das con tra sal mo nel la e cri- 
a das de acor do com os al tos pa drões de bem-es tar exi gi- 
dos por lei.

Na União Eu ro peia, as con ven ci o nais gai o las em ba- 
te ria são proi bi das.

No Rei no Uni do, elas fo ram subs ti tuí das por gai o las
mai o res e “en ri que ci das”, que per mi tem que as ga li nhas
ex pres sem mais seus com por ta men tos na tu rais, co mo
se em po lei rar, to mar ba nho de po ei ra e fa zer ni nho.

No Bra sil não exis tem res tri ções le gais, mas di ver sas
em pre sas da in dús tria ali men tí cia já anun ci a ram pla nos
de aban do nar o uso de ovos de ga li nhas con fi na das em
gai o las de ba te ria.

Os ovos não são ape nas pa ra co mer. Eles têm mui to
mais usos tan to den tro de ca sa, quan to em seus ar re do- 
res e no jar dim, além de se rem óti mos em pro du tos de
be le za ca sei ros.

Os ovos po dem ser uma ex ce len te

co la ca sei ra, po dem ser usa dos ??

pa ra lim par cou ro e po dem ser vir,

in clu si ve, de adu bo.

O ovo tam bém po de ser usa do em pro du tos de be le za
A cas ca tam bém é um re cur so sur pre en den te men te

útil, e uma par te vi tal e im por tan te des te ma ra vi lho so
ali men to re ple to de nu tri en tes.

Al gu mas das mui tas uti li da des da cas ca de ovo in clu- 
em abas te cer sua pi lha de com pos ta gem, ser usa da co- 
mo de sen tu pi dor abra si vo e pa ra con tro lar pra gas no
jar dim.

E a mem bra na da cas ca do ovo po de até ser usa da co- 
mo um cu ra ti vo im pro vi sa do pa ra cor tes ou ar ra nhões
— cer ti fi que-se ape nas de lim pá-la bem pri mei ro.

São Luís, quarta-feira, 13 de janeiro de 2021

https://banca.oimparcial.com.br/
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A COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO – CSL/SECMA, através de seu Pregoeiro, instituído pela 

Portaria nº 028 de 7 de fevereiro de 2020, publicada no Diário Oficial do Estado em 11 de fevereiro de 

2020, COMUNICA aos interessados que, em razão da retificação no edital, conforme errata 01 constante 

no site da Secretaria de Estado da Cultura, o Pregão Presencial nº 003/2020 – CSL/SECMA, cujo objeto 

é “concessão remunerada de uso de 02 (dois) espaços físicos denominados “Quiosques”, integrantes da 

área localizada na Praça dos Poetas, Centro, neste Município de São Luís – MA, espaço este em área de 

imóvel pertencente a Secretaria de Estado da Cultura do Maranhão – SECMA”, anteriormente agendado 
para às 14h, do dia 12 de janeiro de 2021, fica ADIADO para o dia 18 de janeiro de 2021 às 14 h.

São Luís (MA), 12 de janeiro de 2021

ARTHUR BARROS FONSECA RIBEIRO
Presidente da Comissão Setorial de Licitação e Pregoeiro-CSL/SECMA

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA – SECMA

COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO – CSL
SEGUNDO AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020 – CSL/SECMA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 047273/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITO LEITE
ESTADO DO MARANHÃO
CNPJ Nº 06.096.218/0001-78

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO nº 001/2021 – SRP. O Município de Benedito Leite(MA), por 
meio da Comissão Permanente de Licitação – CPL, torna público aos interessados que, com base na Lei nº 
10.520/02, Decreto Municipal nº 009/2017, Decreto federal 10.024/2019 aplicando-se também os 
procedimentos determinados pela Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar 147/2014 
e subsidiariamente a Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, fará realizar às 08h30 (oito horas e trinta 
minutos) do dia 27 de janeiro de 2021, licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO nº 001/2021 - 
SRP, do tipo menor preço por item, tendo por OBJETO: Registro de Preços para eventual e futura 
Contratação de empresa para fornecimento de medicamentos, correlatos, insumos para o Hospital municipal 
bem como postos de saúde, visando suprir as necessidades das unidades de saúde de Benedito Leite - MA 
para atender pacientes usuários do SUS – Sistema Único de Saúde.  LOCAL - Sala da Comissão Permanente de 
Licitação, sito à Rua 07 de Setembro, 03, Centro, Benedito Leite/MA. OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital e seus 
anexos estão à disposição dos interessados nos dias de expediente das 08h00min às 12h00min, na Comissão 
Permanente de Licitação - CPL, situada na sede da Prefeitura Municipal, à Rua 07 de Setembro, 03, Centro, 
Benedito Leite/MA, bem como no site da Prefeitura Municipal: www.beneditoleite.ma.gov.br, onde poderão 
ser consultados e obtidos gratuitamente. Informações adicionais no endereço acima ou através do fone: (89) 
3544-7075 ou e-mail: cplb.leite@gmail.com.  Benedito Leite/MA, 11 de janeiro de 2021.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSOCIAÇÃO DE SURF DA PONTA D’AREIA

Convoca-se todos os interessados para a Assembleia Geral de sua fundação, a realizar-se em:

DATA e HORA: 17/01/2021 AS 10:00hs
LOCAL: Praia da Ponta D’areia no Restaurante Alcântara
ENDEREÇO: Avenida São Marcos/Ponta da areia CEP:65077-310

Com os seguintes assuntos:
1. Leitura, Análise e aprovação do estatuto social;
2. Eleição da Diretoria e do Conselho Fiscal;
3. Aprovação de constituição da associação;
4. Assuntos gerais;

São Luís, definir data.

Vinicius Meireles do Nascimento Gomes 
Presidente

ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR NUNES FREIRE-MA
CNPJ – 01.612.834/0001-10

AVISO DE LICITAÇÃO PÚBLICA
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 001/2021

O Município de Governador Nunes Freire (MA), através da Prefeitura Municipal de Governador Nunes Freire, 
por meio da Comissão Permanente de Licitação – CPL, torna público aos interessados que, com base na Lei 
n° 10.520/02, Lei Complementar n°. 123/2006, Decreto Municipal n° 002/17, Decreto Municipal n° 003/17 e 
subsidiariamente as disposições da Lei n° 8.666/93 e suas alterações posteriores, fará realizará às 09 (Nove 
horas) do dia 27 de janeiro de 2021, a licitação na modalidade Pregão n° 001/2021, do tipo menor preço por 
item, tendo como objeto o Registro de Preços para eventual contratação de pessoa (s) jurídica (s) para 
prestação dos serviços de locação de veículos leves de interesse desta Administração Pública, de acordo com 
Edital e Anexos. A presente licitação será realizada na sala de reunião da Prefeitura Municipal de Governador 
Nunes Freire, situada na Rua do Varejão n°. 115, centro, Governador Nunes Freire – MA, e será presidiada pelo 
pregoeiro desta prefeitura municipal. O Edital e seus anexos encontram-se disponíveis para consulta grátis 
ou ser adquirido mediante DAM - taxa de R$20,00 (vinte reais) no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no horário 
das 08h00hs (oito horas) às 12h00hs (doze horas) e no site oficial deste poder executivo - www.governador-
nuesfreire.ma.gov.br, onde poderão ser consultados ou obtidos gratuitamente. Esclarecimentos adicionais 
no endereço supra, ou pelo e-mail: cplgnf2017@hotmail.com.

 Governador Nunes Freire - MA, em 12 de janeiro de 2021. 
AÉCIO PEREIRA SANTOS 

Pregoeiro Municipal

ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR NUNES FREIRE-MA
CNPJ – 01.612.834/0001-10

AVISO DE LICITAÇÃO PÚBLICA
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 002/2021

O Município de Governador Nunes Freire (MA), através da Prefeitura Municipal de Governador Nunes Freire 
(MA), por meio do Órgão Gerenciador Secretaria Municipal de Administração, Comércio e Indústria, torna 
público aos interessados que, com base na Lei n° 10.520/02, Lei Complementar n°. 123/2006, Decreto 
Municipal n° 002/17, 003/2017 e subsidiariamente as disposições da Lei n° 8.666/93 e suas alterações 
posteriores, realizará às 14:00h do dia 27 de janeiro de 2021, a licitação na modalidade Pregão Presencial SRP 
n° 002/2021, do tipo menor preço por item, tendo como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para eventual 
contratação de pessoa(s) jurídica(s) para fornecimento de Gás de cozinha GLP e vasilhames de interesse de 
diversas secretarias e fundos municipal de Governador Nunes Freire/MA, observando as e especificações e 
quantitativos constantes no presente Termo de Referência. A presente licitação será realizada na sala de 
reunião da Prefeitura Municipal de Governador Nunes Freire, situada na Rua do Varejão n°115, centro, 
Governador Nunes Freire – MA, e será presidida pelo pregoeiro desta prefeitura municipal. O Edital e seus 
anexos encontram-se disponíveis para consulta grátis ou ser adquirido no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no 
horário das 08h00hs (oito horas) às 12h00hs (doze horas) e no site oficial deste poder executivo - 
www.governadornuesfreire.ma.gov.br, onde poderão ser consultados ou obtidos gratuitamente. 
Esclarecimentos adicionais no endereço supra, ou pelo e-mail: cplgnf2017@hotmail.com. 

Governador Nunes Freire - MA, em 12 de janeiro de 2021.
Jose Fábio Andrade de Souza – Secretário de Administração, Comércio e Indústria.

ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR NUNES FREIRE-MA
CNPJ – 01.612.834/0001-10

AVISO DE LICITAÇÃO PÚBLICA
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 003/2021

O Município de Governador Nunes Freire (MA), através da Prefeitura Municipal de Governador Nunes Freire 
– MA, por meio do Órgão Gerenciador, Secretaria Municipal de Administração, Comércio e Industria, torna 
público aos interessados que, com base na Lei n° 10.520/02, Lei Complementar n°. 123/2006, Decreto 
Municipal n° 002/17, 003/2017 e subsidiariamente as disposições da Lei n° 8.666/93 e suas alterações 
posteriores, realizará às 09:00h do dia 28 de janeiro de 2021, a licitação na modalidade Pregão SRP n° 
003/2021, do tipo menor preço por item, tendo como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para eventual 
contratação de pessoa (s) jurídica (s) para o fornecimento de Água mineral e vasilhames destinados ao 
atendimento das demandas das diversas secretarias e fundos do Município de Governador Nunes Freire 
(MA), observando as e especificações e quantitativos constantes no presente Termo de Referência. A 
presente licitação será realizada na sala de reunião da Prefeitura Municipal de Governador Nunes Freire, 
situada na Rua do Varejão n°115, centro, Governador Nunes Freire – MA, e será presidida pelo pregoeiro 
desta prefeitura municipal. O Edital e seus anexos encontram-se disponíveis para consulta grátis ou ser 
adquirido no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08h00hs (oito horas) às 12h00hs (doze horas) e 
no site oficial deste poder executivo - www.governadornuesfreire.ma.gov.br, onde poderão ser consultados 
ou obtidos gratuitamente. Esclarecimentos adicionais no endereço supra, ou pelo e-mail: cplgnf2017@hot-
mail.com. 

Governador Nunes Freire - MA, em 12 de janeiro de 2021.
Jose Fábio Andrade de Souza – Secretário de Administração, Comércio e Indústria.

 Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Governador Luiz Rocha MA

    Aviso de Licitação

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021. Processo Administrativo nº 01.0801.0001/2021. 
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento parcelado de combustíveis derivados 
do petróleo, para atender as necessidades do Município durante o exercício fiscal de 2021, 
conforme definido no Edital e seus anexos. MODALIDADE: Pregão. FORMA: Presencial. 
TIPO: Menor Preço Global por item. BASE LEGAL: Lei nº 10.520/2002, Decreto Municipal nº 
002/2013 e Lei nº 8.666/93 e suas alterações. DATA DE ABERTURA: 25 de janeiro de 2021 às 
08:00 horas. 

Governador Luis Rocha - MA, 11 de janeiro de 2021
Adriely Rodrigues da Silva

Pregoeira

 Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Governador Luiz Rocha MA

    Aviso de Licitação

PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021. Processo Administrativo nº 01.0801.0002/2021. 
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de assessoria e consultoria 
contábil para atender as necessidades do Município durante o exercício fiscal de 2021, 
conforme definido no Edital e seus anexos. MODALIDADE: Pregão. FORMA: Presencial. 
TIPO: Menor Preço Global por item. BASE LEGAL: Lei nº 10.520/2002, Decreto Municipal nº 
002/2013 e Lei nº 8.666/93 e suas alterações. DATA DE ABERTURA: 25 de janeiro de 2021 às 
11:00 horas.

Governador Luis Rocha - MA, 11 de janeiro de 2021
Adriely Rodrigues da Silva

Pregoeira

 Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Governador Luiz Rocha MA

    Aviso de Licitação

PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021. Processo Administrativo nº 01.0801.0003/2021. 
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de locação de veículos e 
maquinas para atender as necessidades do Município durante o exercício fiscal de 2021, 
conforme definido no Edital e seus anexos. MODALIDADE: Pregão. FORMA: Presencial. 
TIPO: Menor Preço Global Por item. BASE LEGAL: Lei nº 10.520/2002, Decreto Municipal nº 
002/2013 e Lei nº 8.666/93 e suas alterações. DATA DE ABERTURA: 25 de janeiro de 2021 às 
14:00 horas.

Governador Luis Rocha - MA, 11 de janeiro de 2021
Adriely Rodrigues da Silva

Pregoeira

 Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Governador Luiz Rocha MA

    Aviso de Licitação

PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2021. Processo Administrativo nº 01.0801.0004/2021.OB-
JETO: Contratação de empresa para fornecimento de materiais de expediente, escolares e 
didáticos, suprimento e material de informática,  para atender as necessidades do 
Município durante o exercício fiscal de 2021, conforme definido no Edital e seus anexos. 
MODALIDADE: Pregão. FORMA: Presencial. TIPO: Menor Preço Global Por item. BASE 
LEGAL: Lei nº 10.520/2002, Decreto Municipal nº 002/2013 e Lei nº 8.666/93 e suas 
alterações. DATA DE ABERTURA: 25 de janeiro de 2021 às 16:00 horas.

Governador Luis Rocha - MA, 11 de janeiro de 2021
Adriely Rodrigues da Silva

Pregoeira

 Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Governador Luiz Rocha MA

    Aviso de Licitação

Os editais e seus anexos estão à disposição dos interessados na Sala de reunião 
da CPL, na Prefeitura, situada à Praça João Gonçalves, s/nº, Centro, Governador 
Luiz Rocha - MA, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08:00 às 12:00 horas. Esclareci-
mento adicional no endereço supra, ou pelo endereço eletrônico pmglr.licita-
cao@hotmail.com.

Governador Luis Rocha - MA, 11 de janeiro de 2021
Adriely Rodrigues da Silva

Pregoeira

 ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE HUMBERTO DE CAMPOS

AVISO DE LICITAÇÃO. A CÂMARA MUNICIPAL DE HUMBERTO DE CAMPOS-MA, CNPJ 
Nº 12.567.418/0001-64, torna público que realizará licitação na modalidade Pregão 
Presencial nº 001/2021. OBJETO: Prestação de serviços para confecção e impressão 
de materiais gráficos, a fim de atender a demanda da Câmara Municipal de Humberto 
de Campos-MA. DATA DA SESSÃO: 28/01/2021, às 10hs30min. LOCAL: prédio do 
Legislativo à Travessa Otaviano Ribeiro, s/nº, Centro, Humberto de Campos-MA, em 
conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93 e alterações. Os Editais e seus Anexos 
estão à disposição dos interessados, no local mencionado acima, de 2ª a 6ª, no horário: 
08hs30min às 12hs00min na sala da Comissão Permanente de Licitação. Humberto de 
Campos(MA), 11/01/2021. . Silvio Antônio Bruzaca dos Santos, Presidente da CPL. 

 
 ESTADO DO MARANHÃO

CÂMARA MUNICIPAL DE HUMBERTO DE CAMPOS
AVISO DE LICITAÇÃO.A Câmara Municipal de Humberto de Campos-MA, CNPJ Nº 
12.567.418/0001-64, torna público que realizará licitação na modalidade Pregão 
Presencial nº 002/2021. OBJETO: Prestação de serviços de implantação, locação e 
manutenção de software de Contabilidade, Folha de Pagamento e Portal da Transparência, 
destinados a atender as demandas das atividades internas da Câmara Municipal de 
Humberto de Campos-MA. DATA DA SESSÃO: 28/01/2021, às 13hs30min. LOCAL: prédio do 
Legislativo à Travessa Otaviano Ribeiro, s/nº, Centro, Humberto de Campos-MA, em 
conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93 e alterações. Os Editais e seus Anexos estão à 
disposição dos interessados, no local mencionado acima, de 2ª a 6ª, no horário: 08hs30min 
às 12hs00min na sala da Comissão Permanente de Licitação. Humberto de Campos(MA), 
11/01/2021. Silvio Antônio Bruzaca dos Santos, Presidente da CPL. 

 

 ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE HUMBERTO DE CAMPOS

AVISO DE LICITAÇÃO.A CÂMARA MUNICIPAL DE HUMBERTO DE CAMPOS-MA, CNPJ Nº 
12.567.418/0001-64, torna público que realizará licitação na modalidade Pregão 
Presencial nº 003/2021. OBJETO: Prestação de serviços de locação de veículos, tipo 
Caminhonete, 4 x 4, Diesel, com fornecimento de combustível, a fim de atender a demanda 
da Câmara Municipal de Humberto de Campos-MA. DATA DA SESSÃO: 28/01/2021, às 
15hs00min. LOCAL: prédio do Legislativo à Travessa Otaviano Ribeiro, s/nº, Centro, 
Humberto de Campos-MA, em conformidade com a Lei Federal nº 10.520/02, Lei Federal nº 
8.666/93 e alterações. Os Editais e seus Anexos estão à disposição dos interessados, no 
local mencionado acima, de 2ª a 6ª, no horário: 08hs30min às 12hs00min na sala da 
Comissão Permanente de Licitação. Humberto de Campos(MA), 11/01/2021. Silvio Antônio 
Bruzaca dos Santos, Presidente da CPL. 

 
 ESTADO DO MARANHÃO

CÂMARA MUNICIPAL DE HUMBERTO DE CAMPOS
AVISO DE LICITAÇÃO. A Câmara Municipal de Humberto de Campos-MA, CNPJ Nº 
12.567.418/0001-64, torna público que realizará licitações, na modalidade Tomada de 
Preços nº 001/2021, do tipo Menor Preço. OBJETO: Contratação de Escritório de Contabi-
lidade, pessoa jurídica, com experiência na área de Contabilidade Pública, para a prestação 
de serviços técnicos de forma continua de Consultoria e Assessoria Contábil. DATA DA 
SESSÃO: 28/01/2021, às 8hs30min.  LOCAL: Prédio do Legislativo à Trav. Otaviano Ribeiro, 
s/nº, Centro, Humberto de Campos-MA. LEGALIDADE: Lei Federal nº 8.666/93 e alterações 
posteriores. Os Editais e seus Anexos estão à disposição dos interessados, no local mencio-
nado acima, de 2ª a 6ª, no horário: 08hs30min às 12hs00min, na sala da Comissão 
Permanente de Licitação. Humberto de Campos(MA), 11/01//2021. Silvio Antônio Bruzaca 
dos Santos, Presidente da CPL. 

 

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS
CNPJ Nº 06.933.519/0001-09
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021.

O MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS-MA, através da Prefeitura Municipal de Lima Campos, torna público aos 
interessados que, com base na Lei nº 10.520/02, Decreto Municipal nº 002/2013, Decreto Municipal nº 20 
02 001/2017 e subsidiariamente as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores e demais 
legislações pertinentes, fará realizar às 08:00hs (oito horas) do dia 27 de janeiro de 2021, licitação na 
modalidade Pregão nº 001/2021, para registro de preços, do tipo menor preço, tendo por objeto a 
eventual contratação de pessoa(s) jurídica(s), para prestar serviços de manutenção preventiva e corretiva 
em equipamentos hospitalares, odontológicos e afins, de interesse da Secretaria Municipal de Saúde. A 
presente licitação será realizada na sala de reunião da Prefeitura Municipal de Lima Campos, situada na 
Av. JK, s/nº, Centro, Cep 65.728-000, Lima Campos–MA e será presidida pelo pregoeiro desta Prefeitura 
Municipal. O edital e seus anexos estão a disposição dos interessados no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, 
no horário das 08:00hs (oito horas) às 12:00hs (doze horas) e no sitio oficial deste poder executivo 
(www.limacampos.ma.gov.br), onde poderão ser consultados ou obtidos gratuitamente. Esclarecimentos 
adicionais, no mesmo endereço e/ou pelo telefone (0**99) 3646-1112.

Lima Campos (MA), 12 de janeiro de 2021.
Lidiane de Sá Curvina

Secretária Municipal de Saúde
Decreto nº 010/2021

AVISO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2021.

O MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS-MA, através da Secretaria Municipal de Saúde, torna público que fica 
aberto no período de 13 de janeiro de 2021 a 11 de fevereiro de 2021, o CREDENCIAMENTO DE PESSOAS 
JURÍDICAS ESPECIALIZADAS NA ÁREA DE SAÚDE PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE 
EXAMES LABORATORIAIS CONSTANTES DA TABELA SUS, de interesse da Secretaria Municipal de Saúde 
de Lima Campos – MA. A Sessão Pública para julgamento da presente Chamada Pública será realizada às 
08:00hs (oito horas) do dia 12 de fevereiro de 2021, na sala de reunião da Prefeitura Municipal de Lima 
Campos, situada na Av. JK, s/nº, Centro, Cep 65.728-000, Lima Campos–MA. O edital e seus anexos estão 
a disposição dos interessados no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08:00hs (oito horas) às 
12:00hs (doze horas) e no sitio oficial deste poder executivo (www.limacampos.ma.gov.br), onde 
poderão ser consultados ou obtidos gratuitamente. Esclarecimentos adicionais, no mesmo endereço 
e/ou pelo telefone (0**99) 3646-1112.

Lima Campos (MA), 11 de janeiro de 2021.
Lidiane de Sá Curvina

Secretária Municipal de Saúde
Decreto nº 010/2021

AVISO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2021
O MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS-MA, através da Secretaria Municipal de Educação, torna público aos 
interessados que fará realizar Chamada Pública nº 002/2021, que tem por objeto a aquisição de gêneros 
alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural ou suas organizações, visando atender as 
necessidades da alimentação escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino, através da 
Secretaria Municipal de Educação de Lima Campos/MA, em atendimento a Lei Nº 11.947/2009, Resolução 
CD/FNDE Nº 26/2013 e Resolução/CD/FNDE nº4/2015. Para tanto, os interessados em fornecer os gêneros 
alimentícios deverão apresentar a documentação para habilitação e o projeto de venda, impreterivelmente, 
durante os dias 13 de janeiro de 2021 a 11 de fevereiro de 2021 (excetuando-se sábados e domingos), no 
horário de 08:00h (oito horas) às 12:00h (doze horas). A sessão da chamada pública será realizada às 11:00h 
(onze horas) do dia 12 de fevereiro de 2021, na sala de reunião da Prefeitura Municipal de Lima Campos, situada 
na Av. JK, s/n, Centro, CEP: 65.728-000, Lima Campos e será presidida pelo Presidente da CPL. O edital e seus 
anexos estão a disposição dos interessados no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08:00h (oito 
horas) às 12:00h (doze horas), e no site oficial deste poder executivo municipal (www.limacampos.ma.gov.br), 
onde poderão ser consultados ou obtidos gratuitamente. Esclarecimentos adicionais, no mesmo endereço 
e/ou pelo telefone (0**99) 3646-1112.

Lima Campos – MA. 12 de Janeiro de 2021.
Francisca Kyara de Abreu Santos Alves

Secretária Municipal de Educação
Decreto n°. 002/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAJÁ DO SENA
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2021-CPL/PMMS

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAJÁ DO SENA, Estado do Maranhão, torna público, que fará 
realizar licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS, do tipo Melhor Técnica e Preço, tendo por 
objeto a contratação de empresa para prestação dos serviços de assessoria e consultoria especiali-
zados na assistência técnica ao gerenciamento (cadastramento e acompanhamento de propostas) 
e controle das obras no âmbito de plataformas gerenciais SIMEC, SICONV E SISMOB, e na gestão de 
convênios firmados junto ao município de Marajá do Sena - MA, conforme edital e anexos. A sessão 
do certame licitatório será realizada no dia 15 de fevereiro de 2021, às 09h:00min (nove horas), na 
sala de reunião da Prefeitura, sito na Av. Dep. César Bandeira, s/n, Centro, Marajá do Sena – MA. O 
Edital e seus anexos estão à disposição no site oficial (www.marajadosena.ma.gov.br), ou 
solicitados via email (licitacaopmms@gmail.com). Esclarecimentos adicionais no endereço supra, 
via email ou no fone (98) 984643679 de 2º à 6º feira, no horário das 08h:00min às 12h:00min. Marajá 
do Sena – MA, 11 de janeiro de 2021. Silas Faustino da Silva. Secretário Municipal de Obras e 
Urbanismo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAJÁ DO SENA
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2021-CPL/PMMS

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAJÁ DO SENA, Estado do Maranhão, torna público, que 
fará realizar licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS, do tipo Melhor Técnica e Preço, 
tendo por objeto a contratação de empresa para prestação dos serviços de assessoria e 
consultoria em controle interno municipal para atender as necessidades da Administração 
Pública de Marajá do Sena – MA, conforme edital e anexos. A sessão do certame licitatório 
será realizada no dia 15 de fevereiro de 2021, às 14h:00min (quatorze horas), na sala de 
reunião da Prefeitura, sito na Av. Dep. César Bandeira, s/n, Centro, Marajá do Sena – MA. O 
Edital e seus anexos estão à disposição no site oficial (www.marajadosena.ma.gov.br), ou 
solicitados via email (licitacaopmms@gmail.com). Esclarecimentos adicionais no endereço 
supra, via email ou no fone (98) 984643679 de 2º à 6º feira, no horário das 08h:00min às 
12h:00min. Marajá do Sena – MA, 11 de janeiro de 2021. Elivando Pessoa Lima. Secretário 
Municipal de Adm. Planej. e Finanças.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAJÁ DO SENA
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2021-CPL/PMMS

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAJÁ DO SENA, Estado do Maranhão, torna público, que 
fará realizar licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS, do tipo Melhor Técnica e Preço, 
tendo por objeto a contratação de empresa especializada na Prestação de serviços de 
assessoria e consultoria contábil junto às Secretarias e Fundos Municipais da Prefeitura 
Municipal de Marajá do Sena – MA, conforme edital e anexos. A sessão do certame 
licitatório será realizada no dia 17 de fevereiro de 2021, às 09h:00min (nove horas), na sala 
de reunião da Prefeitura, sito na Av. Dep. César Bandeira, s/n, Centro, Marajá do Sena – MA. 
O Edital e seus anexos estão à disposição no site oficial (www.marajadosena.ma.gov.br), ou 
solicitados via email (licitacaopmms@gmail.com). Esclarecimentos adicionais no endereço 
supra, via email ou no fone (98) 984643679 de 2º à 6º feira, no horário das 08h:00min às 
12h:00min. Marajá do Sena – MA, 11 de janeiro de 2021. Elivando Pessoa Lima. Secretário 
Municipal de Adm. Planej. e Finanças.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAJÁ DO SENA
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2021-CPL/PMMS

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAJÁ DO SENA, Estado do Maranhão, torna público, que 
fará realizar licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS, do tipo Melhor Técnica e Preço, 
tendo por objeto a contratação de empresa especializada na Prestação de serviços de 
assessoria e consultoria contábil junto às Secretarias e Fundos Municipais da Prefeitura 
Municipal de Marajá do Sena – MA, conforme edital e anexos. A sessão do certame 
licitatório será realizada no dia 17 de fevereiro de 2021, às 14h:00min (quatorze horas), na 
sala de reunião da Prefeitura, sito na Av. Dep. César Bandeira, s/n, Centro, Marajá do Sena – 
MA. O Edital e seus anexos estão à disposição no site oficial (www.marajadosena.ma.go-
v.br), ou solicitados via email (licitacaopmms@gmail.com). Esclarecimentos adicionais no 
endereço supra, via email ou no fone (98) 984643679 de 2º à 6º feira, no horário das 
08h:00min às 12h:00min. Marajá do Sena – MA, 11 de janeiro de 2021. Elivando Pessoa 
Lima. Secretário Municipal de Adm. Planej. e Finanças.

 Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Santa Filomena do Maranhão MA

    Aviso de Licitação

Os editais e seus anexos estão à disposição dos interessados na Sala de reunião 
da CPL, no prédio da Prefeitura, situado à Avenida Valentim Gomes, 200, 
Centro, Santa Filomena do Maranhão - MA, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08:00 
às 12:00 horas. Esclarecimento adicional no endereço supra, pelo telefone 99 
3566-1049 ou pelo endereço eletrônico cpl.stf@hotmail.com.

SANTA FILOMENA DO MARANHÃO, 11 de janeiro de 2021
WILSON LUCAS CAMPOS PEDROSA

Pregoeiro

 Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Santa Filomena do Maranhão MA

    Aviso de Licitação

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021. OBJETO: Contratação de empresa para 
fornecimento parcelado de combustíveis derivados do petróleo, para atender as 
necessidades do Município durante o exercício fiscal de 2021, conforme definido no 
Edital e seus anexos. MODALIDADE: Pregão. FORMA: Presencial. TIPO: Menor Preço 
Global por item. BASE LEGAL: Lei nº 10.520/2002, Decreto Municipal nº 005/2021 e 
Lei nº 8.666/93 e suas alterações. DATA DE ABERTURA: 25 de janeiro de 2021 às 08:00 
horas. 

SANTA FILOMENA DO MARANHÃO, 11 de janeiro de 2021
WILSON LUCAS CAMPOS PEDROSA

Pregoeiro

 Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Santa Filomena do Maranhão MA

    Aviso de Licitação

PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021. OBJETO: Contratação de empresa para 
prestação de serviços de limpeza publica para atender as necessidades do Municí-
pio durante o exercício fiscal de 2021, conforme definido no Edital e seus anexos. 
MODALIDADE: Pregão. FORMA: Presencial. TIPO: Menor Preço Global por item. 
BASE LEGAL: Lei nº 10.520/2002, Decreto Municipal nº 005/2021 e Lei nº 8.666/93 e 
suas alterações. DATA DE ABERTURA: 25 de janeiro de 2021 às 11:00 horas.

SANTA FILOMENA DO MARANHÃO, 11 de janeiro de 2021
WILSON LUCAS CAMPOS PEDROSA

Pregoeiro

 Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Santa Filomena do Maranhão MA

    Aviso de Licitação

PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021. OBJETO: Contratação de empresa para 
prestação de serviços de assessoria e consultoria contábil para atender as necessida-
des do Município durante o exercício fiscal de 2021, conforme definido no Edital e 
seus anexos. MODALIDADE: Pregão. FORMA: Presencial. TIPO: Menor Preço Global 
por item. BASE LEGAL: Lei nº 10.520/2002, Decreto Municipal nº 005/2021 e Lei nº 
8.666/93 e suas alterações. DATA DE ABERTURA: 25 de janeiro de 2021 às 14:00 horas.

SANTA FILOMENA DO MARANHÃO, 11 de janeiro de 2021
WILSON LUCAS CAMPOS PEDROSA

Pregoeiro

 Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Santa Filomena do Maranhão MA

    Aviso de Licitação

PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2021. OBJETO: Contratação de empresa para 
prestação de serviços de locação de veículos e maquinas para atender as necessida-
des do Município durante o exercício fiscal de 2021, conforme definido no Edital e 
seus anexos. MODALIDADE: Pregão. FORMA: Presencial. TIPO: Menor Preço Global 
por item. BASE LEGAL: Lei nº 10.520/2002, Decreto Municipal nº 005/2021 e Lei nº 
8.666/93 e suas alterações. DATA DE ABERTURA: 25 de janeiro de 2021 às 16:00 horas. 

SANTA FILOMENA DO MARANHÃO, 11 de janeiro de 2021
WILSON LUCAS CAMPOS PEDROSA

Pregoeiro
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Equi lí brio

Com pre en são

Di le ma

O que diz a lei

Criação

A importância da
guarda compartilhada

P
er dão. Se gun do a den tis ta Re na ta So a res Mi- 
chel li, de 40 anos, mãe de Edu ar da So a res, de 9, e
Ga bri e la So a res, de 6, es sa é a pa la vra-cha ve pa- 
ra tor nar a guar da com par ti lha da pos sí vel após

o tér mi no do re la ci o na men to en tre os pais. E foi jus ta- 
men te o que nor te ou a re la ção que ela e o pai das me ni- 
nas, o exe cu ti vo Fer nan do Di as, tam bém de 40, man têm
atu al men te, a fim de se fa ze rem pre sen tes na vi da das fi- 
lhas, de for ma a so mar amor, afe to e res pon sa bi li da des.

“Des de o pri mei ro fim de se ma na após a se pa ra ção,
ti ve mos a guar da com par ti lha da co mo nor te. Mes mo
an tes de dar iní cio ao pro ces so de di vór cio, es sa já era
uma ideia bem con so li da da en tre nós, pois a de ci são de
ter fi lhos foi de am bos. E sem pre foi um pro ces so bem
tran qui lo por um úni co mo ti vo: nos so ob je ti vo mai or é
pre ser var a saú de men tal e emo ci o nal de nos sas fi lhas,
mes mo ten do que pas sar por ci ma de nos sas di fe ren- 
ças”, con ta Re na ta So a res.

Ou tro pon to que os man te ve uni dos na ideia de com- 
par ti lha men to da guar da e dos mo men tos vi vi dos com
as fi lhas foi o amor que sen tem pe la Du da e pe la Ga bi:
“Dei xa mos bem cla ro e ex plí ci to pa ra elas que, in de pen- 
den te men te da se pa ra ção, sem pre ire mos amá-las”, re- 
la ta a den tis ta. A par tir dis so, Fer nan do Di as con ta que
to das as de ci sões per pas sam pe lo bem-es tar das fi lhas.
“É o que sem pre quis, não ser um pai ape nas de fim de
se ma na, pa ra par ti ci par do cres ci men to e das des co ber- 
tas, da for ma ção das du as, e acom pa nhar de per to a ro ti- 
na.”

Ele res sal ta que os dois ten tam ali nhar tu do pa ra que
as cri an ças não fi quem con fu sas em re la ção a ro ti nas,
ho rá rio de dor mir, dia de co mer do ce, es tu dos. “E per ce- 
bo uma coi sa mui to le gal em re la ção ao vín cu lo afe ti vo.
Elas vêm pa ra a mi nha ca sa e não re cla mam de ir em bo- 
ra ou o con trá rio, elas cur tem o mo men to que es tão com
a mãe e co mi go. É per cep tí vel que elas es tão bem me- 
lhor e mais se gu ras com es sa se pa ra ção. Con se gui mos
nos de di car mais co mo pais as sim, es tan do bem. O am- 
bi en te in flu en cia, e mui to”, com ple ta.

Is so, de acor do com a psi có lo ga An drea Bar re to, es pe- 
ci a lis ta em ges tão de po lí ti cas so ci ais e mes tre em ges tão
so ci al e edu ca ção, tem re la ção di re ta com a es ta bi li da de
emo ci o nal dos pais. “É su pe rim por tan te que os ca sais
que se se pa ra ram en ten dam que não exis te ex-fi lho e
não exis te uma ex-re la ção de pai ou ex-re la ção de mãe.
Es sa es ta bi li da de emo ci o nal en tre o ca sal é sen ti da pe la
cri an ça e é fun da men tal pa ra a sua for ma ção. O ca sal,
en tão, pre ci sa en ten der que, en quan to hou ver o fi lho
em co mum pa ra to mar de ci sões, o diá lo go pre ci sa ser
cons tan te.”

Quan to mais diá lo go e es ta bi li da de

eles pas sa rem pa ra a cri an ça, mais

es ta bi li da de emo ci o nal e mais for te

ela vai cres cer. 

Além dis so, se gun do An drea Bar re to, a igual da de de
res pon sa bi li da des, con ta to com a cri an ça e/ou ado les- 
cen te, tro ca de afe to, dis cus são de opi niões e de ci sões
co le ti vas, ti ran do o pe so de um só ge ni tor ser so zi nho o
res pon sá vel pe lo de sen vol vi men to fí si co, cog ni ti vo e so- 
ci al da cri an ça im pli ca no sen ti men to de se gu ran ça,
tan to na com pa nhia do pai quan to da mãe. “Is so aju da a
não ha ver ali e na ção pa ren tal. As sim, eles con vi vem bem
com os dois ge ni to res”, jus ti fi ca.

Mes tre em di rei to pri va do e pro fes so ra da UNA, Isa- 
be la The bald des ta ca a ne ces si da de de ha ver um equi lí- 
brio na di vi são dos di as, a fim de evi tar que a cri an ça fi- 
que de ca sa em ca sa e sem pre de “mo chi li nha nas cos- 
tas”, bem co mo que o re al sen ti do da guar da com par ti- 
lha da se ja vi vi do. “Na guar da com par ti lha da não é ne- 
ces sá rio que exis tam di as pre de fi ni dos en tre os ge ni to- 
res, mas os acor dos pre ci sam le var em con si de ra ção o
me lhor in te res se do me nor e seu di rei to ao con ví vio
com os ge ni to res e pa ren tes re la ci o na dos, co mo avós, ir- 
mãos e ti os. Além dis so, to das as de ci sões so bre a vi da do
fi lho, as sim co mo a par ti ci pa ção efe ti va em reu niões es- 
co la res e de mais ne ces si da des, de vem ser fei tas de for- 
ma com par ti lha da”, ex pli ca.

Nes sa no va con fi gu ra ção fa mi li ar, a psi có lo ga clí ni ca
Ca ro li na Oli va, de 34, afir ma ser im por tan te com pre en- 
der o que é me lhor pa ra a cri an ça e fa zer o exer cí cio de
sen tir o que ela sen te.

 “As sim, ao nos ba se ar nis so, to das

as de ci sões re fe ren tes à guar da

po dem ser to ma das de for ma a

aten der aos de se jos e ne ces si da des

dos fi lhos. Além dis so, é es sen ci al

ter mui to cui da do ao fa lar do ou tro,

se ja mãe ou pai, na fren te da

cri an ça. O que ela pen sa so bre os

pais nun ca de ve ser que bra do ou

des res pei ta do. Com amor, em pa tia

e res pei to, não tem er ro.”

É o mes mo que pen sa seu ex-ma ri do e pai de seu fi- 

lho, o ar qui te to de so lu ções em TI Le o nar do Bar bo sa
Ran gel, de 40. Pa ra ele, é im por tan te sem pre res pei tar o
pa pel da mãe e do pai, bem co mo da fa mí lia co mo um
to do. “Os pais pre ci sam en ten der a im por tân cia das re- 
fe rên ci as ma ter nas e pa ter nas. O ca sa men to ter mi na,
mas a re fe rên cia de pai e mãe não. Por tan to, é ne ces sá- 
rio con du zir to das as si tu a ções com res pei to e em pa tia.
Ha ven do res pei to, tu do irá fluir bem”, res sal ta.

Ca ro li na Oli va e Le o nar do Bar bo sa com par ti lham a
guar da do pe que no Ra fa el Oli va, de 7, des de o iní cio da
se pa ra ção. “Acre di ta mos que des sa for ma nos so fi lho
não sen ti ria tan to to dos os im pac tos que uma se pa ra ção
cau sa ria pa ra ele, bem co mo en ten de mos que am bos te- 
mos res pon sa bi li da de em sua cri a ção e na cons tru ção
de um vín cu lo amo ro so e res pei to so que só traz be ne fí- 
ci os pa ra a cri an ça. O Ra fa fi ca uma se ma na co mi go e
ou tra com o pai, de for ma in ter ca la da. E is so é mui to
bom pa ra ele”, des ta ca a mãe.

Ani ver sá ri os, fe ri a dos pro lon ga dos, fes tas de fim de
ano. São mui tas as da tas co me mo ra ti vas em que pais e
fi lhos de se jam pas sar jun tos. Afi nal, com pa nhia, amor e
afe to cos tu mam ser sen ti men tos mar can tes nes ses mo- 
men tos, qua se que um an seio por fes te jar ci clos e ter
“um tem pi nho a mais pa ra cur tir”. Nes se ce ná rio, o mai- 
or dos di le mas sur ge: com quem a cri an ça e/ou ado les- 
cen te irá pas sar e vi ven ci ar as me mó ri as da da ta no ano
em ques tão?

“É uma de ci são que tem que ser co le ti va en tre os pais
e os fi lhos. E, nes se sen ti do, eles tam bém pre ci sam ser
en vol vi dos e ou vi dos. É ló gi co que nem sem pre dá pa ra
con ci li ar fa zen do com que o mo men to se ja vi ven ci a do
com o pai e mãe ao mes mo tem po, se ja por ques tões lo- 
gís ti cas ou de vi a gens. Mas, quan do es sa de ci são fi ca
evi den ci a da pa ra os fi lhos, que é uma de ci são co le ti va e
con ver sa da, não há im pac tos e eles aca bam en ten den- 
do”, afir ma An drea Bar re to.

A guar da com par ti lha da é re a li da de no Bra sil des de
2014, em ra zão da Lei 13.058, que pre vê di vi são equi li- 
bra da do tem po de con ví vio en tre os fi lhos e os pais se- 
pa ra dos, bem co mo ple no exer cí cio do po der fa mi li ar a
am bos os ge ni to res. Quan to à de li mi ta ção dos di as a se- 
rem des ti na dos à mãe ou ao pai, prin ci pal men te no que
tan ge da tas co me mo ra ti vas, co mo ani ver sá ri os, Isa be la
The bald, mes tre em di rei to pri va do e pro fes so ra da
UNA, ex pli ca que a pri mei ra op ção é o acor do, pri o ri- 
zan do o diá lo go e as pos sí veis con ces sões. “Em al guns
ca sos, quan do os ge ni to res se mos tram me nos pro pí ci os
ao acor do, a pró pria de ci são que fi xa a guar da po de de li- 
mi tar que es sa al ter nân cia e re ve za men to se jam im pos- 
tos. Ou tros acor dos e de ci sões já de fi nem, em juí zo, qual
da ta se rá ce le bra da com quem”, diz. Ca so ha ja des cum- 
pri men to ou o diá lo go se ja di fi cul ta do pe los res pon sá- 
veis, sem pos si bi li da de de acor do, faz-se ne ces sá rio o
aci o na men to ju di ciá rio.

São Luís, quarta-feira, 13 de janeiro de 2021
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Governador em exercício Carlos Brandão 
recebe visita do deputado federal Arthur Lira

Na manhã desta terça-feira (12), o 
governador em exercício Carlos Bran-
dão, recebeu a visita do deputado federal 
Arthur Lira e sua comitiva, no Palácio 
dos Leões. O diálogo teve a participa-
ção de secretários de Estado e de par-
lamentares.

Carlos Brandão definiu o encontro 
como um ato republicano, e ressaltou, 
que o diálogo com todas as esferas dos 
poderes é fundamental. 

“Ouvimos o deputado e apresenta-
mos a ele algumas demandas do nosso 
estado. Nós temos que marchar jun-
tos, governos municipais, estaduais e 
federal, e o deputado Arthur Lira tem 
toda essa capacidade, habilidade de 
fazer a ponte entre o governo federal 
e o governo do Estado para nos aju-
dar”, reforçou. 

O deputado Arthur Lira, que é can-
didato à presidência da Câmara dos 
Deputados, apresentou suas principais 
propostas e reforçou a importância da 
bancada maranhense na garantia de 

investimentos para o estado, mantendo 
as portas abertas para o diálogo.

“O diálogo é imprescindível, o bom sen-
so, manter as portas abertas, principal-
mente para a região Nordeste. Uma região 
de povo trabalhador com muita aptidão 

para agricultura, infraestrutura e turis-
mo”, explicou. 

Estiveram presentes no encontro os de-
putados federais: André Fufuca, Gil Cutrim, 
Pastor Gildenemyr, Cléber Verde, Josivaldo 
JP e Dr. Elisabeth Gonçalo, além  dos se-

cretários de Estado Márcio Jerry (das Ci-
dades e Desenvolvimento Urbano), Mar-
celo Tavares (Casa Civil), Rubens Júnior 
(Articulação Política), Diego Rolim (Meio 
Ambiente), e o prefeito de Santa Rita, Hil-
ton Gonçalo.

NEDILSON MACHADONedilson Machado E-mail: nedilsonmachado@gmail.com

Detran na escola

O De par ta men to Es ta du al de Trân si to do
Ma ra nhão (De tran-MA), por meio da Co or-
de na do ria de Edu ca ção pa ra o Trân si to, já
deu iní cio as ati vi da des do pro je to De tran
vai à Es co la – 2021 que, ago ra, pas sa tam bém
a ofe re cer ati vi da des na área de trân si to pa ra
edu ca do res das re des pú bli ca e pri va da. O
ob je ti vo é sen si bi li zar os pro fis si o nais de
edu ca ção so bre a im por tân cia em tra ba lhar
com o te ma trân si to de mo do trans ver sal

Hotelaria em alta

Se gun do da dos de uma pes qui sa da Pre-
fei tu ra de São Luís, via Se cre ta ria Mu ni ci pal
de Tu ris mo (SE TUR) em par ce ria com o Ob- 
ser va tó rio do Tu ris mo de, vin cu la do à Uni- 
ver si da de Fe de ral do Ma ra nhão (UF MA), a
re de ho te lei ra de São Luís ini ci ou o ano de
2021 em al ta. Se gun do a pes qui sa, a ta xa de
ocu pa ção du ran te a vi ra da do ano atin giu
83% du ran te o pe río do de 30 de de zem bro
do ano pas sa do ao dia 2 de ja nei ro des te ano.

Ho je, acon te ce a elei ção da FA -
MEM. O pre fei to de Ca xi as, Fa bio
Gen til, for te can di da to a ocu par a
pre si dên cia da ins ti tui ção, é vis to na
fo to em com pa nhia do pre fei to de Co -
dó, Dr. Jo sé Fran cis co, em vi si ta ao
go ver na dor em exer cí cio Car los
Bran dão, no Pa lá cio dos Leões. Fa bio
Gen til lan çou sua can di da tu ra à pre -
si dên cia da FA MEM de pois de pro cu -
ra do por vá ri os pre fei tos re cém em -
pos sa dos que de se jam ver uma FA -
MEM mais par ti ci pa ti va e en ga ja da
com o Go ver no do Es ta do. Fa bio que
te ve uma vo ta ção con sa gra do ra em
Ca xi as, e te ve um gran de cres ci men -
to po lí ti co no es ta do após qua tro
anos de uma ges tão efi ci en te em Ca -
xi as, com me lho ri as em to dos os
seus ín di ces.

O con sul tor e psi co ló -
go Ra fa el Sam paio es -
tá a fren te do cur so on-
li ne que se rá mi nis tra -
do nes ta quar ta-fei ra:
“Em pre go Já”. O pro je -
to é gra tui to e tem o
ob je ti vo de aju dar pes -
so as que es tão bus -
can do uma opor tu ni -
da de de em pre go. O
par ti ci pan te te rá aces -
so a con cei tos, di cas,
mo de los de ar qui vos e
ti ra dú vi das. As ins cri -
ções ain da es tão aber -
tas e po dem ser fei tas
no dia de ho je.

O pre mi a do ad vo ga do
e edu ca dor, Dhi e go
Fran co (ao la do da di -
re to ra Kleyjane Fran -
co), te ve um ano de
2020 de mui tas vi tó ri -
as, ape sar da pan de -
mia do no vo co ro na vi -
rus. A ins ti tui ção de
en si no bá si co Cen tro
Edu ca ci o nal Mak tub,
que tam bém se rá pre -
mi a da no The Best, é
com pro me ti da em ofe -
re cer edu ca ção de qua -
li da de com o ob je ti vo
de con tri buir pa ra a
for ma ção in te gral dos
seus alu nos.

Almoço executivo

Pa ra co me çar 2021 da me lhor for ma, o Bis trô
Quin ta lão es tá apre sen tan do um no vo me nu
pa ra o al mo ço exe cu ti vo pa ra dei xar a prin ci pal
re fei ção dos ma ra nhen ses ain da mais ir re sis tí- 
vel.  Na ca sa gas tronô mi ca, lo ca li za da na Pe nín- 
su la da Pon ta d’Areia, o ser vi ço con ta com en- 
tra da e pra to prin ci pal com va lor fi xo, de quar ta
a sá ba do, co mo uma óti ma op ção pa ra quem
bus ca fu gir da ro ti na e ce le brar bons mo men tos
du ran te a se ma na apre ci an do o que há de me- 
lhor na gas tro no mia con tem po râ nea. 

Aposentados e pensionistas

O go ver no fe de ral de ci diu que vai an te ci par o
pa ga men to do 13º sa lá rio de apo sen ta dos e
pen si o nis tas nes te ano. O tam bém se rá an te ci- 
pa do. A me di da es ta va em es tu do co mo for ma
de com pen sar o fim do au xí lio emer gen ci al,
pro gra ma por meio do qual o go ver no in je tou
R$ 254 bi lhões na eco no mia, de sem bol san do re-
cur sos pa ra 66,4 mi lhões de pes so as. A ideia é
que os pa ga men tos co me cem en tre fe ve rei ro e
mar ço.

De olho no vírus

Ve jam só. Cris ti a ne Li ma Lei te, 34 anos, não
ti nha ne nhu ma co mor bi da de, e mes mo as sim
foi ví ti ma da Co vid-19. 

A mo ra do ra de Mon ga guá, no li to ral de São
Pau lo, apre sen tou sin to mas por 11 di as, so freu
du as pa ra das car di or res pi ra tó ri as e mor reu por
com pli ca ções ge ra das pe la do en ça. “O ví rus não
es co lhe quem vai ma tar”, dis se a cu nha da, Ca- 
mil la Lei te, em en tre vis ta ao G1.

Pra curtir

Nes ta sex ta-fei ra, 15,
vai acon te cer no Cen -
tro His tó ri co, o 1° Tour
de Ex pe riência – Res -
sig ni fi can do a His -
tória, pro mo vi do pe la,
G7MA – Co o pe ra ti va
de Tra ba lho de Tu ris -
mo Re cep ti vo do Ma -
ra nhão.

A saí da se rá da Praça
Dom Pe dro II, 15h, e
se gue pe la Rua Por -
tu gal, Be co Ca ta ri na
Mi na, Rua da Es tre la,
Praça Nau ro Ma cha -
do, Rua do Giz, Lar go
do Car mo, Praça Be -
ne di to Lei te, Ave ni da
D. Pe dro ll.

O en cer ra men to se rá
às 18h, na Praça do
Po e ta, pa ra con tem -
plar a vis ta da ci da de
mo der na acom pa -
nha do de um be lo
pôr do sol.

O pas seio se rá ani -
ma do com a pre -
sença de per so na -
gens icôni cos da his -
tória e cul tu ra de São
Luís.

Da dos da Po lí cia Fe -
de ral re ve lam que
um mi lhão de pas sa -
por tes fo ram emi ti -
dos em 2020, uma
que da de 65% com
re la ção ao ano de
2019, quan do
2,9 mi lhões de uni da -
des ti nham si do so li -
ci ta das e en tre gues

Foi a pri mei ra vez
des de 2012 que o vo -
lu me de pas sa por tes
en tre gues fi cou abai -
xo dos dois mi lhões,
vol tan do aos pa ta -
ma res de 2008,
quan do 1,1 mi lhão de
do cu men tos ti nham
si do emi ti dos.

São Luís, quarta-feira, 13 de janeiro de 2021
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Ca pi tal ma ra nhen se

Man da dos ju di ci ais

OPERAÇÃO LAVA JATO

Helicóptero e carros
de luxo apreendidos
A

Po lí cia Fe de ral, em co o pe ra- 
ção com o Mi nis té rio Pú bli co
Fe de ral e a Re cei ta Fe de ral,
de fla grou na ma nhã de on- 

tem, ter ça-fei ra (12), a 79ª Fa se da
Ope ra ção La va Ja to, de no mi na da
“Ver nis sa ge”.

Cer ca de 70 po li ci ais fe de rais e 10
au di to res da Re cei ta Fe de ral cum- 
prem 11 man da dos de Bus ca e Apre- 
en são em: Bra sí lia-DF (2), An gra dos
Reis-RJ (1), Rio de Ja nei ro (3) e em São
Pau lo (2), além de três man da dos em
São Luís.

Em São Luís, um dos al vos foi o Sis- 
te ma Di fu so ra de Co mu ni ca ção. Os
po li ci ais fe de rais fo ram à se de da em- 
pre sa, que fi ca lo ca li za da na Cam boa,
além de en de re ços li ga dos a fa mi li a- 
res do ex-mi nis tro Edi son Lo bão, on- 
de fo ram apre en di dos um he li cóp te ro
e três veí cu los de lu xo.

O Sis te ma Di fu so ra de Co mu ni ca- 
ção se pro nun ci ou atra vés de no ta.
Con fi ra!

O Sis te ma Di fu so ra vem a pú bli co
es cla re cer que na ma nhã des ta ter ça-
fei ra, 12 de ja nei ro de 2021, foi al vo de
man da do de bus ca e apre en são, emi ti- 
do pe la 13ª Va ra Fe de ral em Cu ri ti ba.

Ca be es cla re cer que os fa tos que es- 

tão sen do apu ra dos re fe rem-se ao pe- 
río do que com pre en de os anos de 2007
a 2014, an te ri o res à atu al ges tão do
Sis te ma, que ini ci ou su as ati vi da des
no ano de 2016.

Sis te ma Di fu so ra de Co mu ni ca ção

Os man da dos ju di ci ais fo ram ex pe- 
di dos pe la 13ª Va ra Fe de ral em Cu ri ti- 
ba-PR.

Du ran te as in ves ti ga ções da Ope ra- 
ção La va Ja to, foi iden ti fi ca da uma Or- 
ga ni za ção Cri mi no sa vol ta da a frau- 
dar o ca rá ter com pe ti ti vo das li ci ta- 
ções me di an te o pa ga men to de pro pi- 
na a al tos exe cu ti vos da Pe tro bras,
bem co mo a ou tras em pre sas a ela re- 
la ci o na das, co mo a Trans pe tro.

Pe tro bras e Trans pe tro fo ram ví ti- 
mas des sa or ga ni za ção cri mi no sa.

O en tão di re tor da Trans pe tro, no
pe río do de 2003 a 2014, foi in di ca ção
po lí ti ca no es que ma cri mi no so que
di vi dia os al tos car gos da Pe tro bras e
sub si diá ri as. Sus pei ta-se que os con- 
tra tos ce le bra dos pe la Trans pe tro
com al gu mas em pre sas te ri am ge ra- 
do, en tre os anos de 2008 e 2014, o pa- 
ga men to de mais de R$12 mi lhões em
pro pi nas pa gos a es te gru po cri mi no- 
so.

Após o re ce bi men to des ses va lo res,
mui tas ve zes pa gos em es pé cie, eram
re a li za das vá ri as ope ra ções de la va- 
gem de ca pi tais pa ra ocul tar e dis si- 
mu lar sua ori gem ilí ci ta, es pe ci al- 
men te, atra vés da aqui si ção de obras
de ar te e tran sa ções imo bi liá ri as.

Exem plo dis so foi a com pra de um
apar ta men to de al to pa drão por R$ 1
mi lhão em 2007, pa go em es pé cie por
in ter mé dio de em pre sa dos in ves ti ga- 
dos e ven di do por R$ 3 mi lhões, em
me nos de dois anos, va lo ri za ção não
cor res pon den te às con di ções do mer- 
ca do imo bi liá rio da épo ca.

No ca so das obras de ar te, tais ope-
ra ções con sis ti am na aqui si ção de pe- 
ças de va lor ex pres si vo com a re a li za- 
ção de pa ga men to de quan ti as ‘por fo- 
ra’, de mo do que não fi cas sem re gis- 
tra dos os re ais va lo res das obras ne go-
ci a das. Nes te ca so, tan to o com pra- 
dor, quan to o ven de dor emi ti am no- 
tas fis cais e re ci bos, mas de cla ra vam à
Re cei ta Fe de ral va lo res fla gran te men- 
te me no res do que aque les efe ti va-
men te pra ti ca dos nas tran sa ções.

En tre va lo res de cla ra dos ao Fis co e
os de mer ca do, pra ti ca dos nos lei lões
em Ga le ria de Ar te, ve ri fi ca ram-se di- 
fe ren ças de 167% a 529%.

Em ope ra ção an te ri or, na re si dên- 
cia do in ves ti ga do, fo ram en con tra das
obras de ar te que apre sen ta vam va ri a-
ções sig ni fi ca ti vas en tre o pre ço de
aqui si ção de cla ra do e o va lor de mer- 
ca do, em pa ta ma res de até 1.300%.

Há in dí ci os de cri mes de cor rup- 
ção, frau des li ci ta tó ri as, or ga ni za ção
cri mi no sa e la va gem de di nhei ro.

TURU

Prefeitura inicia limpeza do canal do Rio Gangan

O CANAL DO RIO GANGAN TEM EXTENSÃO DE 1.700 METROS COMEÇANDO NA RUA ARIRIZAL E TERMINA NA RUA PAI INÁCIO, TURU

A Pre fei tu ra de São Luís ini ci ou o
tra ba lho de lim pe za do ca nal do Rio
Gan gan, no Tu ru. 

O ser vi ço, que de ve du rar cer ca de
se te di as, foi acom pa nha do pe lo pre- 
fei to Edu ar do Brai de. A ação, co or de- 
na da pe la Se cre ta ria Mu ni ci pal de
Obras e Ser vi ços Pú bli cos (Se mosp)
em con jun to com o Co mi tê Ges tor de
Lim pe za Ur ba na e a Blitz Ur ba na, in- 
te gra a pro gra ma ção de lim pe za de
ca nais e ga le ri as da ci da de com o ob- 
je ti vo de evi tar ala ga men tos du ran te o
pe río do de chu va. “Es se tra ba lho pre- 
ven ti vo ini ci a do ho je no Rio Gan gan,
na re gião do Tu ru, se rá per ma nen te e
se rá re a li za do em vá ri os pon tos da ci- 
da de, pa ra evi tar ala ga men tos e en- 
chen tes em São Luís”, afir mou o pre- 

fei to Edu ar do Brai de.
O ca nal do Rio Gan gan tem ex ten- 

são de 1.700 me tros co me çan do na
Rua Ari ri zal, atra ves sa a Ave ni da São
Luís Rei de Fran ça e ter mi na na Rua
Pai Iná cio, que dá aces so à Ave ni da
Ge ne ral Ar tur Car va lho, no Tu ru, e
Ave ni da da Vi tó ria, no Par que Vi tó ria.
“Aqui no Rio Gan gan são 1.700 me tros
de ex ten são sen do que mil me tros são
de ga le ria de con cre to e se te cen tos de
for ma na tu ral. Va mos tra ba lhar em
to da a ex ten são da ga le ria”, ex pli cou o
se cre tá rio da Se mosp Da vid Col De- 
bel la.

No tra ba lho de lim pe za do ca nal
es tão sen do uti li za dos ma qui ná ri os
pa ra a re ti ra da do li xo de den tro do ca- 
nal. 

O tra ba lho é com ple men ta do com
o ser vi ço ma nu al re a li za do pe lo tra-
ba lho dos agen tes do Co mi tê Ges tor
de Lim pe za que tra ba lham na cam pi- 
na e lim pe za de to da a ex ten são do lo- 
cal. 

A lim pe za pos si bi li ta que o flu xo de
água que vem das chu vas pos sa pas- 
sar pe las ga le ri as de for ma efi ci en te
evi tan do des ta for ma ala ga men tos.

O pre si den te do Co mi tê de Lim pe- 
za Ur ba na, Jo ab son Jú ni or, que tam- 
bém acom pa nhou a ação, des ta cou
que o tra ba lho em con jun to – Co mi tê
de Lim pe za, Se mosp e Blitz Ur ba na –
é im por tan te nes se tra ba lho pre ven ti- 
vo que tem co mo ob je ti vo evi tar
trans tor nos pa ra a po pu la ção no pe- 
río do de chu va.

PA TRÍ CIA CU NHA

CA SO GE NÉ SIO RÊ GO

Mé di co sus pei to de
es tu prar en fer mei ra
é li be ra do da ca deia

A téc ni ca de en fer ma gem, ví ti ma de um cri me de es- 
tu pro que te ria acon te ci do nas de pen dên ci as do Hos pi- 
tal Ge né sio Rê go, em São Luís, re a li zou exa mes no Ins ti- 
tu to Mé di co Le gal. A par tir do lau do, o ca so, que es tá
sen do acom pa nha do pe la Ca sa da Mu lher Bra si lei ra,
da rá pros se gui men to. O sus pei to, ca pi tão da Po lí cia Mi- 
li tar do Ma ra nhão, e mé di co, de 35 anos, ne ga o cri me e
dis se que hou ve con sen ti men to. Ele 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, mas
após au di ên cia de cus tó dia ele foi li be ra do pe la Jus ti ça e
re ce beu li ber da de pro vi só ria.

De acor do com a di re to ra da Ca sa da Mu lher Bra si lei- 
ra, Su san Lu ce na, a ví ti ma re a li zou to dos os pro ce di- 
men tos e es tá sen do acom pa nha da pe la CMB.  A EM- 
SERH (Em pre sa Ma ra nhen se de Ser vi ços Hos pi ta la res)
se co lo cou à in tei ra dis po si ção da ser vi do ra que es tá
afas ta da pa ra fa zer pro fi la xia de ur gên cia. “Ela es ta va
dor min do e acor dou com ele em ci ma de la a es tu pran do
e quan do viu que a mes ma es ta va cho ran do pa rou e per- 
gun tou se ela não que ria con ver sar. Ela saiu ime di a ta- 
men te do hos pi tal pa ra fa zer a de nún cia. Ele já es ta va
as se di an do a mes ma du ran te to do o dia. Te ve pro va tes- 
te mu nhal das im por tu na ções an tes do es tu pro. A EM- 
SERH abriu pro ce di men to ad mi nis tra ti vo con tra ele e a
de le ga da es tá fi na li zan do o inqué ri to pa ra re me ter pa ra
o ju di ciá rio”, dis se Su san Lu ce na.

Ele já es ta va as se di an do a mes ma

du ran te to do o dia. Te ve pro va

tes te mu nhal das im por tu na ções

an tes do es tu pro. A EM SERH abriu

pro ce di men to ad mi nis tra ti vo con tra

ele e a de le ga da es tá fi na li zan do o

inqué ri to pa ra re me ter pa ra o

ju di ciá rio

A Se cre ta ria de Es ta do da Saú de in for mou que o mé- 
di co foi ime di a ta men te afas ta do de su as ati vi da des e
des de o mo men to da de nún cia, foi da da to da a as sis tên- 
cia à ví ti ma. 

Já o Co man do da Po lí cia Mi li tar do Ma ra nhão (PM- 
MA) in for mou que to mou to das as me di das le gais, in- 
cluin do a au tu a ção em fla gran te do ofi ci al. No en tan to,
na au di ên cia de cus tó dia, o acu sa do ob te ve li ber da de
pro vi só ria con ce di da pe la Jus ti ça.

O cri me te ria acon te ci do na ma dru ga da en tre sá ba do
(9) e do min go (10), quan do tan to ele, quan to a ví ti ma
es ta vam de plan tão. A téc ni ca de en fer ma gem es ta va em
seu ho rá rio de des can so quan do foi sur pre en di da pe lo
mé di co já em ci ma de la.

A co or de na do ra das De le ga ci as da Mu lher, Ka zu mi
Ta na ka in for mou que vai aguar dar o lau do do IML, mas
à par te, já fo ram ou vi das al gu mas tes te mu nhas, pes so as
que ti ve ram con ta to com ela an te ri or men te e pos te ri or- 
men te ao fa to pa ra de mons trar  a ma nei ra co mo ela dis- 
se, o com por ta men to que ela apre sen ta va, o que acha- 
ram de es tra nho na ro ti na da que le plan tão.

“Nes ses ca sos de es tu pro, a pa la vra da ví ti ma tem es- 
pe ci al va lor mui to em fun ção de que não se po de con tar
com ou tras evi dên ci as que não se jam es sas que te co lo- 
quei. Por que o au tor se apro vei ta des sas im pos si bi li da- 
des pa ra pra ti car o ato, sa ben do que a mu lher di fi cil- 
men te vai con se guir re a gir, en tão a pa la vra da ví ti ma pa- 
ra es ses cri mes se xu ais, as sim tam bém co mo de vi o lên- 
cia do més ti ca, tem um va lor di fe ren ci a do”, dis se.

Nes ses ca sos de es tu pro, a pa la vra da

ví ti ma tem es pe ci al va lor mui to em

fun ção de que não se po de con tar

com ou tras evi dên ci as que não

se jam es sas que te co lo quei

Quan to à li ber da de pro vi só ria do acu sa do, Ka zu mi
dis se que é ques tão da Lei, que se não hou ver pre sen tes
os re qui si tos pa ra ma nu ten ção da pri são pre ven ti va, o
juiz de ve li be rar. 

O inqué ri to es tá sen do con cluí do e o ca so es tá nas
mãos da de le ga da Aud fran. “Es ta mos con cluin do as in- 
ves ti ga ções e a de le ga da po de con cluir por es tu pro con- 
for me es tá no có di go pe nal, ou es tu pro de vul ne rá vel,
em ra zão de que a ví ti ma re la tou que ela es ta va dor min- 
do, e ele se apro vei tou da qui lo”.

Do iní cio do ano até ago ra a Ca sa da Mu lher Bra si lei ra
já re gis trou 194 Bo le tins de Ocor rên cia nos ca sos de vi o- 
lên cia con tra a mu lher.

São Luís, quarta-feira, 13 de janeiro de 2021
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Os eventos Hackathons estimularão os alunos e professores impulsionando a cultura
estudantil e novas parcerias corporativas ao Instituto

Ma ra to na Hac kathon

Pla no de Ino va ção

TECNOLOGIA

IEMA prepara eventos
Hackathon em 2021

V
i san do in cen ti var os alu nos a
su pe ra rem de sa fi os e bus ca- 
rem so lu ções ino va do ras pa- 
ra en fren tar os obs tá cu los na

so ci e da de, o Ins ti tu to Es ta du al de
Edu ca ção, Ci ên cia e Tec no lo gia do
Ma ra nhão (IE MA) es tá se pre pa ran do
pa ra a re a li za ção de even tos no for- 
ma to Hac kathon em 2021.

A ação faz par te do Pla no de Ino va- 
ção, lan ça do no fim do mês de agos to
do ano pas sa do pe lo Go ver no do Ma- 
ra nhão, por meio da Se cre ta ria de Es- 
ta do da Edu ca ção (Se duc), com in ves- 
ti men tos na or dem R$ 17 mi lhões pa- 
ra ga ran tir ino va ção e tec no lo gia aos
es tu dan tes.

Os even tos Hac kathons es ti mu la- 
rão os alu nos e pro fes so res im pul si o- 
nan do a cul tu ra es tu dan til e no vas
par ce ri as cor po ra ti vas ao Ins ti tu to,
uma ins pi ra ção pa ra que to dos apren- 
dam e tra ba lhem pa ra trans for ma rem
su as idei as em re a li da de.

De acor do com o se cre tá rio ad jun- 
to de Edu ca ção Pro fis si o nal e In te gral,
An dré Bel lo, com o Hac kathon do IE- 
MA, a ideia é que as uni da des ple nas
pos sam pro por ci o nar uma ex pe ri ên- 
cia ino va do ra aos alu nos e pro fes so- 
res, fo men tan do em pre en de do ris mo
atra vés de apre sen ta ção de so lu ções
em cur to pe río do de tem po.

“A ação tam bém apro xi ma em pre- 
sas da co mu ni da de. Con se gui mos
iden ti fi car os alu nos que pre ci sa ri am
tra ba lhar ou se es pe ci a li zar pa ra ga- 
ran tir es sas in for ma ções, mol dan do
du ran te o en si no mé dio pro fis si o na li- 
zan te seu per fil pa ra o mun do do tra- 
ba lho”, afir mou.

“O prin ci pal ob je ti vo é que eles cri- 

em so lu ções im por tan tes pa ra pro- 
ble mas lo cais, so bre tu do das es co las
em que es tu dam, os pro je tos en vol- 
vem di re ta men te o pro ta go nis mo ju- 
ve nil. Os es tu dan tes ga nham nas ha- 
bi li da des do sé cu lo 21, ca rac te rís ti cas
fun da men tais do nos so mo de lo, uma
vez que de sen vol vem tan to as com pe- 
tên ci as téc ni cas quan to aque las so ci- 
o e mo ci o nais re la ci o na das à li de ran- 
ça, or ga ni za ção, tra ba lho em equi pe e
co la bo ra ção”, con tou o di re tor de En- 
si no e Pes qui sa do Ie ma, Eli nal do Sil- 
va.

Pa ra o co or de na dor de la bo ra tó ri os
da Ba se Téc ni ca, Adyand Co e lho, a
cul tu ra ma ker es tá di re ta men te li ga da
ao pro fis si o nal do fu tu ro.

“A cri a ção de even tos co mo o Hac- 
kathon IE MA de ve ser vis to co mo uma
gran de opor tu ni da de pa ra in ser ção
do alu no no mer ca do de tra ba lho, ga- 
ran tin do que alu nos que pos su em os
mes mo in te res ses e ha bi li da des se di- 
vir tam, fa zen do o que gos tam e sen do
de sa fi a dos a re sol ver si tu a ções que
me lho ra rão a for ma de ver o mun do,
for man do pro fis si o nais de al ta ca pa- 
ci da de tec no ló gi ca, li de ran ça, com
ha bi li da des com por ta men tais di fe- 
ren ci a das e tam bém pre pa ra dos pa ra
o mun do di gi tal”, des ta cou.

A vi são da Hac kathon IE MA ins pi- 
ra rá as co mu ni da des lo cais a pen sa- 
rem in ten sa men te e cri a rem res pos- 
tas pa ra pro ble mas im por tan tes.

O IE MA irá pro por ci o nar a par tir do
se gun do se mes tre de 2021 os fa mo sos
Even tos Hac kathon, que são uma prá- 
ti ca que vem cha man do a aten ção de
em pre sas, pro fis si o nais, en ti da des,
star tups e go ver no.

O even to ocor re rá di re ci o na do à
Ba se Téc ni ca en vol ven do os ei xos dos
cur sos.

Ocor re rão ma ra to nas de ati vi da des
e idei as, ge ran do o de sen vol vi men to
de pro du tos e ser vi ços, so lu ções a
pro ble mas da nos sa so ci e da de, ne gó- 
cio e mer ca do.

Em 2019, 27 alu nos da uni da de ple-
na São Luís Cen tro do IE MA par ti ci pa-
ram de dois di as de ma ra to na de cri a- 
ção do Hac kathon da NA SA pa ra agre-
gar no vos e im por tan tís si mos co nhe- 
ci men tos à for ma ção.

Os es tu dan tes par ti ci pa ram de
qua tro ti pos de pro vas de de sen vol vi- 
men to de so lu ções cri a ti vas e tec no ló-
gi cas uti li zan do os da dos da NA SA,
nas quais con quis ta ram o quar to lu- 
gar e o prê mio de men ção hon ro sa.

O Pla no de Ino va ção con tem pla a
en tre ga de 81 kits de ro bó ti ca, com a
for ma ção pa ra pro fes so res e re a li za-
ção de cam pe o na to da re de em tem po
in te gral na área de ro bó ti ca; link de
in ter net ban da lar ga, de no mí ni mo
20 GB, em to das as es co las; sa la ma ker
pa ra de sen vol vi men to de prá ti cas de
ino va ção em 72 es co las; 80 kits de la- 
bo ra tó ri os da Ba se Na ci o nal Co mum
pa ra to das as es co las; 15 la bo ra tó ri os
da Ba se Téc ni ca, con tem plan do to dos
os cur sos téc ni cos; in ves ti men tos em
la bo ra tó ri os de in for má ti ca, com
ações de “ga mi fi ca ção”, pro gra ma ção
e cons tru ção de apli ca ti vos, for ma ção
de pro fes so res em tec no lo gia e ino va-
ção, en tre ou tras ações.

Ins cri ções

UEMA

Inscrições abertas para
seletivo de professor

AS INSCRIÇÕES VÃO ATÉ O DIA 15, PRÓXIMA SEXTA-FEIRA

A Uni ver si da de Es ta du al do Ma ra nhão (UE MA), atra- 
vés do Nú cleo de Tec no lo gi as pa ra Edu ca ção, di vul gou o
iní cio das ins cri ções pa ra o pro ces so se le ti vo pa ra Pro- 
fes sor For ma dor, na mo da li da de EaD.

As ins cri ções pa ra o con cur so de for ma ção ini ci al e
con ti nu a da (FIC) de agri cul tor fa mi li ar se en cer ram no
dia 15 de ja nei ro.

O pro ces so se le ti vo tem o ob je ti vo de pre en cher as
va gas e pa ra for ma ção de ca das tro re ser va pa ra atu a ção
ini ci al e con ti nu a da (FIC) de agri cul tu ra fa mi li ar.

Os can di da tos in te res sa dos de vem re a li zar a ins cri- 
ção até o dia 15 de ja nei ro, atra vés do si te se le ti vos.ue- 
ma net.ue ma.br.

Sor teio

NESTA QUARTA

Mega-Sena pode pagar R$ 12 milhões

O SORTEIO SERÁ REALIZADO A PARTIR DAS 20H NO ESPAÇO LOTERIAS CAIXA, EM SÃO PAULO

No quar to con cur so da Me ga-Se na do
ano, o prê mio prin ci pal se gue acu mu la do,
e po de pa gar R$ 12 mi lhões nes sa quar ta-
fei ra (13) pa ra quem acer tar as seis de ze nas
do con cur so 2.334. O sor teio se rá re a li za do
a par tir das 20h (ho rá rio de Bra sí lia), no Es- 
pa ço Lo te ri as Cai xa, lo ca li za do no Ter mi- 
nal Ro do viá rio do Ti e tê, em São Pau lo-SP.

As apos tas po dem ser fei tas até as 19h
des ta quar ta-fei ra nas lo té ri cas de to do o
país, pe lo por tal Lo te ri as CAI XA (www.lo te- 
ri a son li ne.cai xa.gov.br) e pe lo app Lo te ri as
CAI XA, dis po ní vel pa ra usuá ri os das pla ta- 
for mas iOS e An droid. Cli en tes com aces so
ao In ter net Ban king Cai xa po dem fa zer su- 
as apos tas pe lo seu com pu ta dor pes so al,
ta blet ou smartpho ne.

Ca so ape nas um ga nha dor le ve o prê mio
da Me ga-Se na e apli que to do o va lor na
Pou pan ça da CAI XA, re ce be rá no pri mei ro
mês R$ 13,9 mil. Ca so pre fi ra in ves tir no se- 
tor náu ti co, o prê mio se rá su fi ci en te pa ra

ad qui rir 315 mo tos aquá ti cas de R$ 38 mil
ca da uma. O va lor de uma apos ta sim ples
da Me ga, com seis nú me ros, é de R$ 4,50.

Em ob ser vân cia às ori en ta ções pa ra pre- 
ven ção ao co ro na ví rus, o aces so do pú bli co
ao Es pa ço Lo te ri as Cai xa foi re du zi do. Os
sor tei os são trans mi ti dos ao vi vo di a ri a- 
men te pe la te le vi são e pe las re des so ci ais
das Lo te ri as Cai xa (per fil @Lo te ri as CAI XA- 
O fi ci al no Fa ce bo ok e ca nal Cai xa no
Youtube).

É pos sí vel acom pa nhar a trans mis são
in te gral dos pro ce di men tos ini ci ais de
aber tu ra de ma le tas e car re ga men to dos
glo bos e, após os sor tei os, o fe cha men to e
en cer ra men to. Na pá gi na das Lo te ri as Cai- 
xa (www.cai xa.gov.br/lo te ri as), aba trans- 
mis são de sor tei os, o pú bli co tam bém po- 
de re ver as úl ti mas trans mis sões re a li za- 
das.

MEARIM

Região com mais desenvolvimento
Bus can do a me lho ria da qua li da de da

ener gia elé tri ca for ne ci da à po pu la ção e
con tri buin do pa ra o de sen vol vi men to do
es ta do, a Equa to ri al Ma ra nhão tem in ves- 
ti do con ti nu a men te em obras que pos si- 
bi li tam o for ta le ci men to e ex pan são do
sis te ma elé tri co. So men te na re gião do
Me a rim se rão apli ca dos mais de R$ 33 mi- 
lhões no pla no de obras que be ne fi ci a rá
di re ta men te cer ca de 384 mil cli en tes.

Es tu dos mos tram que a re gião cen tro
do es ta do con cen tra um dos mais im por- 
tan tes po los agro pe cuá ri os do Ma ra nhão.
Ba nha da pe los Ri os Me a rim e Gra jaú, a re- 
gião apre sen ta con di ções fa vo rá veis aos
se gui men tos da ri zi cul tu ra e pe cuá ria,
dan do mar gens tam bém ao cres ci men to
dos se to res tu rís ti co e in dus tri al. Nes se
sen ti do, o con jun to de obras em an da- 
men to de ve aten der des de as gran des cri- 
a ções de ga do até a sig ni fi ca ti va de man da
ha bi ta ci o nal.

Em San ta Inês, con si de ra da se de co- 
mer ci al pa ra vá ri os ou tros mu ni cí pi os ad- 
ja cen tes, es tá em cons tru ção a No va Su- 
bes ta ção San ta Inês II. A obra ga ran ti rá vi- 
a bi li da de téc ni ca de ex pan são pa ra aten- 
der em pre en di men tos de gran de por te
co mo a Ci nor – Ci men to Nor te e os re si- 
den ci ais Gran Vi le e Bos que San ta Inês,
acom pa nhan do o avan ço do se tor imo bi- 
liá rio. O in ves ti men to, que ul tra pas sa os
7milhões de re ais, be ne fi ci a rá mais de 215
mil cli en tes nos mu ni cí pi os de Pin da ré
Mi rim, Be la Vis ta do Ma ra nhão, Al ta mi ra
do Ma ra nhão, Mon ção, San ta Lu zia, Iga- 
ra pé do Meio, Pio XII e Tu fi lân dia.

Pa ra o Ex-se cre tá rio Mu ni ci pal de Ad- 
mi nis tra ção de San ta Inês, Ma dei ra de
Me lo, o con jun to de obras que es tá sen do
re a li za do no cen tro do Es ta do le va rá ex- 
pres si vo de sen vol vi men to pa ra a re gião.
“A no va Su bes ta ção de San ta Inês é um in- 
ves ti men to de gran de por te que tra rá me- 
lho ri as tan to pa ra os con su mi do res re si- 
den ci ais quan to pa ra aque les dos se to res
co mer ci al e in dus tri al. In ves ti men tos co- 
mo es ses par tem de em pe sas que acre di- 
tam no po ten ci al dos mu ni cí pi os! ” Apon- 
ta Ma dei ra.

O Lí der de Ma nu ten ção da Equa to ri al
Ma ra nhão, Ja mes Ras que te, des ta ca que
“a Su bes ta ção San ta Inês II, den tre ou tras
obras, faz par te do pla no de ex pan são que
tem le va do di ver sos be ne fí ci os pa ra a po- 
pu la ção. Sen do uma das mais im por tan- 
tes obras re a li za das na re gião, a no va su- 
bes ta ção de ve rá di vi dir as car gas com a
Su bes ta ção San ta Inês I, ga ran tin do o au- 
men to dos ní veis de ten são e mai or es ta- 
bi li da de do for ne ci men to de ener gia”.

Tam bém fa zem par te do pla no de obras
a am pli a ção e apri mo ra men to de su bes- 
ta ções e li nhas de dis tri bui ção que já es- 
tão em fun ci o na men to. A Su bes ta ção
Dom Pe dro se rá am pli a da e re ce be rá au- 
men to no ní vel de ten são, ga ran tin do me- 
nor so bre car ga dos trans for ma do res e
mai or es ta bi li da de do for ne ci men to de
ener gia. A re es tru tu ra ção irá as se gu rar o
ple no fun ci o na men to das fá bri cas de mó- 
veis e em pre sas me ta lúr gi cas ins ta la das
no mu ní ci pio. Além dis so, be ne fi ci a rá
cer ca de 55.566 uni da des con su mi do ras
re si den ci ais.

Com en tre gas pre vis tas pa ra o pri mei ro
tri mes tre de 2021, as obras inau gu ram um
ano de mui to tra ba lho e com pro mis so da
Equa to ri al Ma ra nhão em for ne cer uma
ener gia lim pa e de qua li da de, ser vi ço es- 
sen ci al à dig ni da de e de sen vol vi men to da
po pu la ção.

São Luís, quarta-feira, 13 de janeiro de 2021
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Julgamento terá continuidade sem realização de perícia grafotécnica; processo foi
suspenso no fim de outubro, na comissão disciplinar do TJD-MA

MOTO X IMPERATRIZ

Caso Gleydisson:
julgamento na sexta
DANIEL AMORIM

O
Tri bu nal de Jus ti ça Des por- 
ti va do Ma ra nhão (TJD-MA) 
di vul gou um edi tal pa ra re a- 
li za ção de uma no va ses são 

da co mis são dis ci pli nar. Na pau ta, es- 
tá o jul ga men to do ca so Gleydisson, 
que se rá re to ma do após sus pen são no 
fi nal de ou tu bro. Na oca sião, os au di- 
to res de ci di ram pa ra li sar o jul ga men- 
to pa ra re a li za ção de uma pe rí cia gra- 
fo tec ni ca na as si na tu ra do jo ga dor.

Po rém, o exa me não foi re a li za do. 
De acor do com o TJD-MA, o atle ta foi 
in ti ma do, mas não foi lo ca li za do. “O 
atle ta Gleydsson foi in ti ma do, via Ofi- 
ci al de Jus ti ça e por e-mail, as sim co- 
mo to das as par tes in te res sa das a no- 
me ar seus as sis ten tes téc ni cos, po rém 
o atle ta não foi en con tra do na se de do 
Mo to, tam pou co res pon deu aos e-
mails”, dis se a pre si den te do Tri bu nal, 
Már cia An dréa Pe rei ra.

O ju rí di co do Mo to Club con fir ma 
que Gleydisson foi con vo ca do pa ra 
com pa re cer ao tri bu nal, mas o ob je ti- 
vo da in ti ma ção não foi es cla re ci do. 
“(Con vi da do pa ra) a pe rí cia não. Ele 
foi in ti ma do pa ra com pa re cer no TJD 
pa ra apre sen tar seus do cu men tos, 
mas in for ma mos no pro ces so que o 
atle ta não se en con tra va em São Luís 
na épo ca que cha ma ram, ten do em 
vis ta que foi no pe río do em que os 
atle tas es ta vam dis pen sa dos, de pois 
da des clas si fi ca ção na Sé rie D do Bra- 
si lei ro. De pois dis so, não nos no ti fi ca- 
ram mais. Só pa ra o jul ga men to ago ra 
na sex ta”, afir mou o ad vo ga do Mar cel 
Cam pos, que com põe o ju rí di co do

Re lem bre o ca so

GLEYDISSON NÃO SE ESTÁ EM SÃO LUÍS E NÃO FAZ MAIS PARTE DO ELENCO DO MOTO

Ru bro-Ne gro.
Sem a re a li za ção da pe rí cia, o pro- 

ces so se rá jul ga do na for ma atu al, 
com to das as pro vas já dis po ni bi li za- 
das pa ra os au di to res.

No fim de se tem bro do ano pas sa- 
do, o Im pe ra triz in gres sou, jun to à 
pro cu ra do ria do Tri bu nal de Jus ti ça 
Des por ti va do Ma ra nhão, com uma 
No tí cia de In fra ção.

O clu be ale ga que o con tra to do 
ata can te Gleydisson, do Mo to Club, 
não te ria si do as si na do pe lo jo ga dor e 
sim por ter cei ros.

No do cu men to, o Im pe ra triz faz 

um com pa ra ti vo da as si na tu ra do 
atle ta na car tei ra de iden ti da de e no 
vín cu lo em pre ga tí cio com o Pa pão. O 
clu be da Re gião To can ti na tam bém 
lis tou seis par ti das do Es ta du al, nas 
quais o ata can te te ria atu a do de for- 
ma ir re gu lar. E pe diu a re a li za ção de 
uma pe rí cia gra fo téc ni ca pa ra ve ri fi-
ca ção da le gi ti mi da de da as si na tu ra 
de Gleydisson no con tra to com o Mo-
to Club.

O Im pe ra triz tem in te res se di re to 
no as sun to, pois se a ir re gu la ri da de 
for con fir ma da, a equi pe fi ca com 
uma va ga na Co pa do Bra sil e na fa se 
pre li mi nar da Co pa Nor des te do pró-
xi mo ano.

SAU LO DU AI LI BE

INGLATERRA

Maranhense elogiado
por Mourinho e Lucas

CARLOS VINÍCIUS COM LUCAS MOURA E O TÉCNICO MOURINHO

Após mar car um hat-trick pe lo Tot te nham, o ma ra- 
nhen se Car los Vi ní cius, de Bom Je sus das Sel vas, re ce- 
beu elo gi os, de na da mais, do téc ni co por tu guês Jo sé
Mou ri nho.

O trei na dor dei xou cla ro que es pe ra mais do que os
gols de Car los Vi ni cius. O ma ra nhen se tri tu rou o Ma ri ne
FC na vi tó ria dos Spurs, na go le a da por 5 x 0, pe la Co pa
da In gla ter ra. O por tu guês quer que o ma ra nhen se sai ba
se co mu ni car. Por is so, após a gran de atu a ção do bra si- 
lei ro, o co man dan te fi cou ain da mais fe liz com ou tro fa- 
to: a pri mei ra en tre vis ta em in glês de Car los. “Eu que ro
ver a en tre vis ta de Vi ni cius fa lan do in glês. Que ro sa ber a
qua li da de do seu pro fes sor, Lu cas Mou ra. Re al men te
que ro”, dis se Mou ri nho.

O Car los Vi ní cius já es tá há bas tan te tem po na Eu ro- 
pa, com pas sa gens pe lo Ben fi ca-POR, Re al SC-POR, Na- 
po li-ITA, Mo na co-FRA. No Bra sil, o ma ra nhen se de 25
anos pas sou pe la ba se do san tos-SP e Pal mei ras-SP.

Na lu ta por mais es pa ço no ti me, Car los tem al gu mas
pe que nas au las de in glês com um pro fes sor es pe ci al:
Lu cas Mou ra. Os dois com par ti lha ram nas re des so ci ais
al gu mas ten ta ti vas do ata can te ex-PSG e São Pau lo de
aju dar o com pa nhei ro. Es tou mui to fe liz por ele, por que
ele é um ca ra mui to bom, mui to hu mil de. Ele me re ce is- 
so. Tra ba lha du ro to dos os di as. Fa la mos an tes do jo go
que ele fa ria um hat-trick, e ele fez. Es pe ro que ele con ti- 
nue mar can do. Nós pre ci sa mos de le”, de cla rou Lu cas.

O Tot te nham avan çou pa ra a quar ta fa se da Co pa da
In gla ter ra, que cor res pon de à fa se 16avos de fi nal. O ad- 
ver sá rio do pró xi mo con fron to se rá de fi ni do em sor teio.
Os Spurs vol tam a cam po ho je, quar ta-fei ra (13), fo ra de
ca sa, con tra o As ton Vil la, pe lo Cam pe o na to In glês.

REFORÇOS NA ÁREA

Iape inicia treinos para o Estadual

COM A DESCLASSIFICAÇÃO DO TIMON, O IAPE DEVERÁ SER DECLARADO CAMPEÃO DA SÉRIE B

Após ga ran tir o aces so pa ra a eli te do fu- 
te bol ma ra nhen se, o Ia pe es tá dan do
sequên cia ao pla ne ja men to pa ra o Es ta du- 
al 2021. Nes ta se gun da-fei ra, a equi pe ini- 
ci ou os trei na men tos de olho na com pe ti- 
ção. O Ca ná rio da Ilha con ti nua sen do co- 
man da do pe lo téc ni co Zé Au gus to e tem
Ga bri el Jú ni or co mo pre pa ra dor fí si co. Até
en tão atle ta, Jef fer son Abreu atu a rá co mo
au xi li ar de pre pa ra ção fí si ca.

O clu be apre sen tou três no vi da des pa ra
o elen co. O mais co nhe ci do é o ex pe ri en te
ata can te Jú ni or Chi cão, de 34 anos. Com
pas sa gens por Sam paio, Im pe ra triz e Ri- 
ver-PI, o cen tro a van te dis pu tou a Sé rie B
do Ma ra nhen se pe lo Ba ba çu. Tam bém ini- 
ci a ram os trei nos o go lei ro Ro nal do (25
anos), que es ta va no To can ti nó po lis-TO; e
o la te ral-di rei to Matheus, que já de fen deu

o Ma ra nhão Atlé ti co e o Mo to Club. O atle- 
ta es ta va no Goytacaz-RJ.

O Ia pe já ha via anun ci a do a per ma nên- 
cia de al guns jo ga do res: os za guei ros Gus- 
ta vo e De le on; o la te ral-di rei to Andrey; o
vo lan te Co dó; os mei as Léo Ares e Con ca;
além do ata can te Wel ling ton, que dis pu tou
o Cam pe o na to Bra si lei ro de Ju ni o res pe lo
Sam paio. 

Atle tas dos Ju ni o res e do Sub-17 tam- 
bém com põem o elen co. O clu be de ve
anun ci ar mais re for ços nos pró xi mos di as.

A es treia da equi pe no Ma ra nhen se es tá
mar ca da pa ra o dia 14 de fe ve rei ro, con tra o
Ju ven tu de, em São Ma teus. Com a pu ni ção
im pos ta ao Ti mon, o Ca ná rio da Ilha de ve
ser de cla ra do cam peão da Sé rie B do Es ta- 
du al pe la Fe de ra ção Ma ra nhen se de Fu te-
bol. (D.A)

APÓS ACIDENTE

Grosjean mostra cicatrizes nas mãos
Seis se ma nas após o gra ve aci den te so- 

fri do no GP do Ba rein de Fór mu la 1 em
no vem bro do ano pas sa do, Ro main Gros- 
je an re ve lou a evo lu ção do tra ta men to das
quei ma du ras em su as mãos. Já sem os cu- 
ra ti vos, o fran cês exi biu as ci ca tri zes nas
mãos em fo tos pu bli ca das nas re des so ci- 
ais, nas quais apa re ce se gu ran do o ga to da
fa mí lia e um de seus fi lhos e co me mo rou
o avan ço. “Mi nhas mãos es tão de vol ta, e
Pe trus não es tá tão in fe liz com is so!”, es- 
cre veu o pi lo to.

Em me a dos de de zem bro, Gros je an já
ha via re ti ra do as ata du ras que co bri am
sua mão di rei ta, que so freu me nos da nos
na ex po si ção ao fo go du ran te o aci den te,
ocor ri do em 29 de no vem bro. Na oca sião,
o fran cês atin giu o guard-rail nos pri mei- 
ros me tros após a lar ga da e fi cou pre so
den tro do cock pit de seu car ro da Ha as,
em cha mas, por 29 se gun dos, an tes de ser
res ga ta do e le va do pa ra um hos pi tal pró- 
xi mo ao cir cui to.

Gros je an re ce beu al ta do hos pi tal após
três di as de in ter na ção e fi cou fo ra das du- 
as úl ti mas eta pas da tem po ra da 2020 da
F1, no GP de Sakhir, tam bém no Cir cui to
do Ba rein, e no GP de Abu Dha bi. O fran- 
cês foi subs ti tuí do nas pro vas pe lo bra si- 
lei ro Pi e tro Fit ti pal di e, com a con clu são
de seu vín cu lo com a Ha as, es tá fo ra do
grid da ca te go ria em 2021.

Des de en tão, ele vem pu bli can do atu a- 

li za ções so bre seu es ta do de saú de nas re- 
des so ci ais. Na úl ti ma se ma na, qua se 40
di as após o aci den te, Gros je an pu bli cou
uma fo to co me mo ran do a re mo ção tem- 
po rá ria dos cu ra ti vos de sua mão es quer- 
da. Des sa vez, po rém, a re ti ra da das ata- 
du ras é de fi ni ti va.

Ao lem brar dos de ta lhes da ba ti da, o
fran cês re la tou o que sen tiu nos se gun dos
ini ci ais após o cho que con tra o guard-rail.
Ele re ve lou que, além de lem brar de Ni ki
Lau da – tri cam peão fa le ci do em 2019 que
tam bém so freu um gra ve aci den te com
in cên dio em 1976 -, acei tou mo men ta ne- 
a men te que iria mor rer, mas aca bou mu- 
dan do de ideia ao pen sar em seus fi lhos.
“Fi quei em paz co mi go mes mo e sen ti que
ia mor rer. Co me cei a me per gun tar: Vai
quei mar o meu sa pa to, o pé ou a mão? Vai
ser do lo ro so? Co mo vai co me çar? Mas
pen sei nos meus fi lhos e eu dis se “não,
eles não po dem per der o pai ho je”. De ci di
vi rar meu ca pa ce te pa ra o la do es quer do e
de pois ten tar tor cer meu om bro. Per ce bi
que meu pé es ta va pre so no car ro, en tão
eu pu xei o má xi mo que pu de e meu pé
saiu da sa pa ti lha. Fiz de no vo e meus om- 
bros do e ram; e eu sa bia que ia pu lar”, re- 
cor dou Gros je an.

Sem con tra to pa ra a pró xi ma tem po ra- 
da da F1, o fran cês dis se ter a in ten ção de
pro cu rar al gu mas das equi pes do grid pa- 
ra re a li zar tes tes par ti cu la res de “des pe di- 
da” da ca te go ria. 
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Quatro primeiros episódios da nova temporada revelam os efeitos que a grande crise
nos bastidores provocou na série

Ame ri can Mons ters

SÉRIE

“American Gods”
tenta arrumar a casa

Q
uan do o ter cei ro ano de
Ame ri can Gods che gar até
os fãs nos pró xi mos di as,
uma gran de vi tó ria po de rá

ser co me mo ra da pe los en vol vi dos na
pro du ção. Des de que a se gun da tem- 
po ra da foi anun ci a da, a sé rie es te ve
imer sa nu ma quan ti da de im pres si o- 
nan te de pro ble mas, que afe ta ram
ter ri vel men te seu de sen vol vi men to.
O pri mei ro des ses pro ble mas – a saí da
dos sho wrun ners Bryan Ful ler e Mi- 
cha el Gre en – foi o que res soa nos epi- 
só di os até ho je. É qua se se gu ro di zer
que ali foi da do o pon ta pé pa ra to das
as atri bu la ções que vi e ram de pois. E
is so tem uma ra zão: Ful ler era a fren te
con cei tu al da sé rie, es sen ci al men te.

Kris ten Che noweth e Gil li an An der- 
son fo ram as pri mei ras bai xas no
elen co. Eram du as per das con si de rá- 
veis. Kris ten ti nha cri a do uma “deu sa
da pás coa” cheia de ca ris ma. Gil li an
en lou que cia os fãs a ca da vez que Mí- 
dia sur gia ca rac te ri za da de al gum íco- 
ne da cul tu ra pop. Era ho ra de olhar
pa ra o fu tu ro, mas, Jes se Ale xan der as- 
su miu o con tro le e foi de mi ti do lo go
em se gui da. A se gun da tem po ra da,
en tão, fi cou a car go de Ch ris Byrne e
Li sa Kusn ner. De pois de oi to epi só di- 
os es tag na dos, a dan ça das ca dei ras
re co me çou e Chic Eglee che gou pa ra
li de rar o ter cei ro ano jun to com o pró- 
prio Neil Gai man.

Os pro ble mas, con tu do, não pa ra- 
ram por aí. O con tra to de Or lan do Jo- 
nes (Mr. Nancy) não foi re no va do (se- 
gun do a re de por ques tões cri a ti vas).
Or lan do não gos tou na da e foi pa ra as

re des so ci ais acu sar os pro du to res de
te rem mo ti va ções ra cis tas pa ra a de ci- 
são; e ain da cha mou a aten ção do as- 
tro Ricky Whit tle por não ter lhe da do
apoio no con fli to. A es sa al tu ra, New
Me dia (Kahyun Kim), Djinn (Mou sa
Kraish) e Mad Sweeney (Pa blo Sch rei- 
ber) já ti nham dei xa do a sé rie. As fa las
de Or lan do pa re ci am re for çar que al- 
gu ma coi sa nos bas ti do res es ta va bas- 
tan te er ra da. Gai man e o pró prio
Whist tle de cla ra ram que as mu dan ças
ne ces sá ri as acon te ce ram pa ra o bem
da pro du ção. Tu do que Ame ri can
Gods mais pre ci sa va era de es ta bi li da- 
de e cal ma ria.

Por con ta dis so tu do, a ex pec ta ti va
pa ra os no vos epi só di os era gran de. O
Ome le te te ve aces so aos qua tro pri- 
mei ros e fi cou bas tan te cla ro nes sas
qua tro ho ras que o de sen vol vi men to
da tra ma foi atrás de as sen ta men to.
Pa ra is so, as cres cen tes nar ra ti vas re- 
la ti vas à guer ra imi nen te en tre ve lhos
e no vos deu ses pre ci sou ser co lo ca da
em se gun do pla no, o que, ine vi ta vel- 
men te, atin giu Wednesday (Ian
McSha ne). Um re for ço nas his tó ri as
que mais fun ci o na vam foi fei to e no- 
vos no mes pa ra o elen co fo ram pro vi- 
den ci a dos pa ra ten tar ame ni zar as
au sên ci as. É evi den te que es sa não é
mais a Ame ri can Gods que co nhe ce- 
mos, mas tu do que ela quer no mo- 
men to é so bre vi ver.

Não é co mo se a sé rie ti ves se si do
mui to su til des de que foi con ce bi da.
Ame ri can Gods tra ba lha com po los

mui to bem de fi ni dos e em cer tos mo- 
men tos, soa até mes mo ma ni queís ta e
an ti qua da. En tra ano, sai ano e os No- 
vos Deu ses (a tec no lo gia, a mí dia, a
in ter net) con ti nu am sen do tra ta dos
co mo os ab so lu tos vi lões da his tó ria.
Com ex ce ção da Mí dia cri a da por Gil-
li an, to dos os ou tros per so na gens
des se se tor são uni di men si o nais. Es sa
ob vi e da de nar ra ti va se re fle te lo go
nos pri mei ros mi nu tos da no va tem- 
po ra da: Wednesday, o Deus An ti go, é
ova ci o na do num show de rock li de ra- 
do por Marilyn Man son; en quan to
Mr. World (ago ra vi vi do por Do mi ni-
que Jack son, de Po se) es ma ga ca be ças
de jo vens em pre ga dos nu ma sa la de
reu nião.

Tu do bem, es ta mos fa lan do de uma
tra ma so bre Deu ses que são re gi dos,
em pri mei ra ins tân cia, por có di gos
que en vol vem fé e mo ral; um pou co
de ob vi e da de não pre ci sa ser um pro- 
ble ma. Con tu do, con for me os epi só-
di os vão trans cor ren do, vai fi can do
mui to cla ro que do la do dos Deu ses a
his tó ria não an da, jus ta men te por que
eles não tem mais pa ra on de evo luir,
es tão cris ta li za dos. O mo vi men to na-
tu ral de Gai man e Eglee é pe gar to do o
en re do da guer ra e de sa ce le rá-lo ain- 
da mais, dan do mais es pa ço pa ra o
que tem es co po pa ra cres cer, que são,
ve jam só, as his tó ri as que en vol vem
os mor tais. Lau ra (Emily Brow ning),
en tão, con ti nua à fren te, com a
storyline mais en xu ta; e sur pre en den- 
te men te acom pa nha da de nin guém
me nos que Sha dow Mo on.

PRESENCIAL

Teatro Sesc inicia 2021 com três espetáculos

O TEATRO SESC FOI UM DOS PRIMEIROS DA REDE SESC NO BRASIL A REABRIR SUAS PORTAS

O Sesc mais uma vez pre sen teia São
Luís com gran des es pe tá cu los ma ra- 
nhen ses, opor tu ni zan do ao ar tis ta um
im por tan te es pa ço pa ra mos trar seu
ta len to e su as pro du ções e ao pú bli co
aces so à cul tu ra em su as mais di ver- 
sas ver ten tes. O Te a tro Na po leão
Ewer ton dá iní cio à tem po ra da 2021
com três gran des es pe tá cu los ma ra- 
nhen ses: “Ma ria Fir mi na dos Reis –
Uma voz além do tem po” com a atriz
Jú lia Mar tins, “Co mé di as!!!” com o
Gru po Im pro vi so e “Meu Ami go Char- 
lie Brown-Ti ri nhas mu si cais” com En- 
can to Co le ti vo Cul tu ral por três sá ba- 
dos con se cu ti vos: di as 16, 23 e 30 de
ja nei ro, sem pre às 18h. Os in gres sos
de ca da se ma na es ta rão à ven da na bi- 
lhe te ria do Te a tro às sex tas, das 14h às
17h, e aos sá ba dos das 14h às 18h15,
com va lor pro mo ci o nal de R$5,00.

O es pe tá cu lo “Ma ria Fir mi na dos
Reis – Uma voz além do tem po” abre a
pro gra ma ção no dia 16 de ja nei ro
com uma re lei tu ra so bre a vi da e obra
da pri mei ra ro man cis ta afro – bra si- 
lei ra da his tó ria: Ma ria Fir mi na dos
Reis. Em pa ra le lo a vi da de Fir mi na, a

atriz Jú lia Mar tins traz a sua his tó ria e
de ou tras mu lhe res e ho mens ne gros
que se unem à lu ta de Ma ria Fir mi na
dos Reis.

O Gru po Te a tral Im pro vi so vol ta ao
pal co do Te a tro Sesc com o es pe tá cu lo
“Co mé di as” no dia 23 de ja nei ro.
Com pos to por ce nas cur tas, o ro tei ro
mos tra si tu a ções inu si ta das do co ti di- 
a no no me lhor es ti lo “Co mé dia de
Cos tu mes”. Com pos to por alu nos de
es co las pú bli cas e par ti cu la res, o gru- 
po es tá se pro fis si o na li zan do e bus- 
can do seu es pa ço no ce ná rio ar tís ti co
ma ra nhen se.

Um dos qua dri nhos mais fa mo sos
e ama dos de to dos os tem pos,
“Snoopy e Char lie Brown” fez sua es- 
treia há exa tos 70 anos e no dia 30 pro- 
me te di ver tir a pla teia com um en re do
le ve e com gos ti nho de in fân cia. En- 
cer ran do a pro gra ma ção de ja nei ro do
Te a tro Sesc, o En Can to Co le ti vo Cul- 
tu ral dá vi da aos nos tál gi cos per so na- 
gens tra zen do uma dra ma tur gia alu- 
si va às co nhe ci das e ama das ti ri nhas.

ON-LI NE
Pa ra quem pre fe re ter um mo men- 

to de la zer cul tu ral no con for to da sua
ca sa, a pro gra ma ção do Te a tro Sesc
tam bém in clui a apre sen ta ção de três
es pe tá cu los on-li nes que se rão pu bli- 
ca dos no Youtube Sesc Ma ra nhão nos
di as 16, 23 e 30 de ja nei ro, sem pre às
13h.

No es pe tá cu lo in fan to-ju ve nil “Re- 
za a len da”, en ce na do pe la Cia Mi ra- 
mun do/MA, o pú bli co mer gu lha rá
em his tó ri as de ar re pi ar com os per-
so na gens Lu a na e Alan. Já o es pe tá cu- 
lo in fan til “Ma ria Mi nho ca”, do Gru po
de Te a tro En tre ce na, mos tra a di ver ti-
da dis pu ta de dois pre ten den tes que
de se jam na mo rá-la. E, por fim, uma
di ver ti da mon ta gem atu al de “O Má- 
gi co de Oz” en ce na da pe lo Gru po Im-
pro vi so com mui ta mú si ca e ani ma- 
ção. O Te a tro Sesc foi um dos pri mei- 
ros da re de Sesc no Bra sil a re a brir su- 
as por tas. Re to man do gra du al men te
su as ati vi da des, o equi pa men to cul tu-
ral cum pre to dos os pro to co los sa ni- 
tá ri os pa ra re ce ber o pú bli co, um nú-
me ro má xi mo de 118 pes so as, dis pon-
do de Sis te ma de Cli ma ti za ção AVAC-
R (com re no va ção de ar).

GAMES

Disney revive Lucasfilm
para reunir jogos 

LUCASFILM GAMES FOI REVIVIDA PARA STAR WARS

A Lu cas film, sub si diá ria da Disney, anun ci ou nes ta
se gun da (11) a cri a ção de uma no va mar ca pa ra sua
com pa nhia: a Lu cas film Ga mes, vol ta da pa ra reu nir jo- 
gos sob a iden ti da de da mar ca, em es pe ci al Star Wars
(além de, pre su mi vel men te, ou tras fran qui as co mo In- 
di a na Jo nes).

“O le ga do da Lu cas film nos ga mes tem dé ca das”, diz
o anún cio no si te StarWars.com. “E com a Lu cas film e a
ga lá xia mui to dis tan te en tran do em uma fa se sem pre- 
ce den tes de cri a ti vi da de, as sim se rá o mun do da Lu cas- 
film Ga mes — de sen vol vi da em co la bo ra ção com os
me lho res es tú di os pe la in dús tria.”

Em 2013, a Disney e a Elec tro nic Arts anun ci a ram
uma par ce ria de 10 anos pa ra pro du ção de ga mes em
PC, con so les e mo bi le. Des de en tão, fo ram pro du zi dos
tí tu los co mo Star Wars Je di: Fal len Or der, Bat tle front e
Squa drons, além de pro je tos can ce la dos co mo o jo go da
Vis ce ral Ga mes di ri gi do por Amy Hen nig (de Un char ted
e Legacy of Kain).

O anún cio do no vo se lo tam bém con ta com um “sizz- 
le re el” com os vá ri os jo gos da fran quia, in cluin do os ci- 
ta dos aci ma, além do MMORPG The Old Re pu blic e in- 
clu são de con teú dos da mar ca em jo gos co mo Fort ni te.

A cri a ção da mar ca, va le no tar, não afe ta o acor do en- 
tre Disney e EA.

Cu ri o sa men te, es ta não é a pri mei ra en ti da de a ter o
no me Lu cas film Ga mes, já que a di vi são de jo gos ele trô- 
ni cos ori gi nal da em pre sa de Ge or ge Lu cas nas ceu com
es te no me. Pos te ri or men te, em uma re or ga ni za ção da
com pa nhia de 1990, ela foi re no me a da pa ra Lu ca sArts,
que man te ve até o fim de 2013, após a aqui si ção da
Disney, quan do dei xei de pro du zir tí tu los pró pri os e de- 
mi tiu a mai or par te de seus fun ci o ná ri os.

LANÇAMENTOS

Netflix divulga lista
semanal de filmes

SERÃO 70 TÍTULOS AO LONGO DE TODO ANO DE 2021

A Net flix di vul gou, nes ta ter ça-fei ra (12/1), uma lis ta
de mais de 70 tí tu los de fil mes que se rão lan ça dos no ca- 
tá lo go to da se ma na ao lon go de 2021. O trai ler de anún- 
cio reu niu di ver sos ato res pa ra apre sen ta rem as pro du- 
ções que vão es tre lar na pla ta for ma es te ano, en tre eles
Gal Ga dot, Ryan Reynolds e Dwayne “The Rock” John- 
son, pro ta go nis tas de The red no ti ce.

Tam bém es tão em des ta que pro du ções co mo The
har der they fall (com Re gi na King e Jo nathan Ma jors);
Es qua drão tro vão (com Oc ta via Spen cer e Me lis sa
McCarthy); Brui sed (Hal le Berry); tick tick…Bo om! (Lin-
Ma nu el Mi ran da); A bar ra ca do bei jo 3 (Joey King); Pa ra
to dos os ga ro tos: ago ra e pa ra sem pre (La na Con dor e
No ah Cen ti neo); The wo man in the win dow (Amy
Adams); Es ca pe from spi derhe ad (Ch ris Hemsworth);
Dia do sim (Jen ni fer Gar ner); Swe et girl (Ja son Mo moa);
Army of the de ad: in va são em Las Ve gas (Da ve Bau tis ta).

Va le des ta car tam bém, a es pe ra da co mé dia Don’t lo- 
ok up, es tre la da por Le o nar do Di Ca prio e Jen ni fer La- 
wren ce. En tre tan to, a lis ta é gran de e con ta com di ver sos
ou tros tí tu los de gê ne ros di ver sos. Con fi ra o trai ler:

Al gu mas pro du ções já têm da ta de lan ça men to mar- 
ca da, ou já es tão dis po ní veis na pla ta for ma co mo é o ca- 
so de Pi e ces of a wo man, lan ça da em 7 de ja nei ro. Em 15
de ja nei ro, es treia Zo na de com ba te e Pai em do bro, es- 
tre la do pe la apre sen ta do ra Mai sa; se gui do de O ti gre
bran co (22/1); Pen guin blo om (27/1); A es ca va ção e Em
bus ca de Oha na (29/1); Mal colm & Ma rie (5/2); Eu me
im por to (19/2); Mo xie: quan do as ga ro tas vão à lu ta
(5/3) e Dia do sim (12/3).
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