
12 mortes em 11 dias nas 
rodovias do Maranhão  
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BAIXA      1H57     -0.04M 

ALTA        8H12      4.80M 

BAIXA    14H10      0.33M 

ALTA       20H24     5.14M

Os consumidores brasileiros estão aprendendo a se reinventar e reinventar o dinhei-
ro contado que levam ao supermercado ou à feira. Semana após semana o valor do 
dinheiro vai perdendo o poder de compra, o carrinho ficando cada vez mais vazio e 
a dona de casa com os nervos à flor da pele. 

O arroz bate o Real 

O começo do ano não está nada tranquilo nas rodovias federais que cortam o Maranhão. Segundo o 
relatório diário do Centro de Comando e Controle Regional, divulgado pelo Núcleo de Comunicação Social da 

Polícia Rodoviária Federal, do início do ano de 2021 até a terça-feira, 12, já ocorreram 12 óbitos.
PÁGINA   9
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OMS descarta alcançar imunidade 
coletiva contra covid-19  neste ano  

NAO É BRINCADEIRA

 PÁGINA 10

PÁGINA  5

Sampaio tenta 
quebrar tabu 

contra o Paraná

Até aqui, as duas equipes se en-
frentaram sete vezes no Brasileiro, 

com três empates e quatro vitó-
rias dos paranaenses. O time mara-
nhense não ganhou nenhuma vez 

PÁGINA  11

Saiba tudo sobre 
“Wandavision” que 

estreia hoje no Disney+
PÁGINA  12

Bolsonaro sanciona MP 
da Casa Verde e Amarela. 
Programa vai substituir o 
Minha Casa Minha Vida

PÁGINA  2

Empresas  que 
operam ferry-boats 

multadas  por  falhas na  
prestação de serviço

PÁGINA 10

Atrasos, não emissão de nota fiscal, des-
respeito a limites de ocupação, além de pro-
blemas com a acessibilidade foram algumas 
das infrações encontradas nas fiscalização 
realizada pelo Procon-MA   o órgão aplicou 
multas que totalizaram R$ 38.686,80 

RECONHECIMENTO      UFMA dará Comenda de 200 anos da Imprensa no Maranhão
PÁGINA 10

Homem condenado no
Maranhão por calúnia 

em  WhatsApp

PRÉ-CARNAVAL

Brasil busca dois milhões 
de vacinas na Índia

Uma missão coordenada pelo Ministério da Saúde vai até a Índia para 
buscar dois milhões de doses da vacina contra a covid-19 desenvolvida 

pelo consórcio da farmacêutica britânica AstraZeneca e da Universidade de 
Oxford. O lote foi fabricado pelo laboratório indiano Serum. PÁGINA 5

MORADIA

Ministério Público vai fiscalizar 
aglomeração  em festas PÁGINA  10
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Norma regulamenta novo programa habitacional do Governo Federal

PROGRAMA

Bolsonaro sanciona MP
da Casa Verde e Amarela

O
pre si den te Jair Bol so na ro 
san ci o nou nes ta ter ça-fei ra 
(12) a me di da pro vi só ria 
(MP) que ins ti tui o pro gra- 

ma Ca sa Ver de e Ama re la, no va po lí ti- 
ca ha bi ta ci o nal do go ver no fe de ral, 
lan ça da em agos to do ano pas sa do 
pa ra su ce der o pro gra ma Mi nha Ca sa 
Mi nha Vi da.

A MP tra mi tou ao lon go dos úl ti- 
mos me ses no Con gres so Na ci o nal e 
te ve sua ver são fi nal apro va da em de- 
zem bro pe lo Se na do Fe de ral. O pro- 
gra ma re gu la men ta a con ces são de fi- 
nan ci a men to e sub sí dio pa ra a com- 
pra da ca sa pró pria, com fo co em fa- 
mí li as de áre as ur ba nas com ren da 
men sal de até R$ 7 mil. Nas áre as ru- 
rais, o fo co são fa mí li as com ren da 
anu al de até R$ 84 mil.

A me ta do go ver no é aten der 1,6 
mi lhão de fa mí li as de bai xa ren da 
com fi nan ci a men to ha bi ta ci o nal de 
até 2024, um in cre men to de 350 mil 
re si dên ci as em re la ção ao que se con- 
se gui ria aten der com os pa râ me tros 
atu ais. Is so se rá pos sí vel em fun ção de 
ne go ci a ções com o Con se lho Cu ra dor 
do Fun do de Ga ran tia do Tem po de 
Ser vi ço (FGTS), que sub si dia o pro- 
gra ma, e com a Cai xa Econô mi ca Fe- 
de ral, que é o agen te fi nan cei ro.

De acor do com o Mi nis té rio do De- 
sen vol vi men to Re gi o nal, as re giões 
Nor te e Nor des te se rão con tem pla das 
com a re du ção nas ta xas em até 0,5 
pon to per cen tu al pa ra fa mí li as com 
ren da de até R$ 2 mil men sais e 0,25 
pon to pa ra quem ga nha en tre R$ 2 mil 
e R$ 2,6 mil. Nes sas lo ca li da des, os ju-

Ve to

PRÉDIOS PARA MORADORES DE BAIXA RENDA DO CONJUNTO HABITACIONAL CINGABUR

PRÉDIOS PARA MORADORES DE BAIXA RENDA DO CONJUNTO HABITACIONAL CINGABUR

ros po de rão che gar a 4,25% ao ano e, 
nas de mais re giões, a 4,5% ao ano.

Se gun do a Se cre ta ria Ge ral da Pre- 
si dên cia da Re pú bli ca, Bol so na ro ve- 
tou um dos dis po si ti vos in cluí dos pe- 
los par la men ta res na no va lei, que es- 
ten dia ao pro gra ma Ca sa Ver de e 
Ama re la as re gras do re gi me tri bu tá- 
rio apli cá veis às cons tru to ras atu al- 
men te sub me ti das ao re gra men to do 
Mi nha Ca sa Mi nha Vi da. Es se re gi me 
tri bu tá rio di fe ren ci a do pre vê o re co- 
lhi men to uni fi ca do de tri bu tos equi- 
va len te a 4% da re cei ta men sal au fe ri- 
da pe lo con tra to de cons tru ção. A lei 
san ci o na da com ve to se rá pu bli ca da 
na edi ção do Diá rio Ofi ci al da União 
des ta quar ta-fei ra (13).

“Ape sar de me ri tó ria a in ten ção do 
le gis la dor, a pro po si ção en con tra óbi- 
ce ju rí di co por não apre sen tar a es ti- 
ma ti va do res pec ti vo im pac to or ça- 

men tá rio e me di das com pen sa tó ri as 
cor res pon den tes, em vi o la ção às re- 
gras do art. 113 do ADCT, do art. 14 da 
Lei Com ple men tar nº 101, de 2000 
(LRF), bem co mo do art. 116 da Lei nº 
13.898, de 2019 (LDO 2020). Ade mais, 
a me di da in cor re na inob ser vân cia do 
art. 137, da Lei nº 14.116, de 2020 
(LDO 2021), que es ta be le ce que o pra-
zo de vi gên cia do be ne fí cio fis cal de ve 
con ter cláu su la de, no má xi mo, cin co 
anos”, in for mou a pas ta, em no ta.

Após a pu bli ca ção do ve to, os par la-
men ta res pre ci sam de li be rar, em ses- 
são con jun ta do Con gres so Na ci o nal, 
a ma nu ten ção ou não da de ci são pre-
si den ci al. A par tir de 30 di as do en vio 
da Men sa gem Pre si den ci al ao Con- 
gres so, a aná li se de ve tos pas sa a tran- 
car a pau ta le gis la ti va. Pa ra re jei ção 
do ve to é ne ces sá ria a mai o ria ab so lu-
ta dos vo tos de de pu ta dos (257) e se- 
na do res (41), com pu ta dos de for ma 
se pa ra da.

JANEIRO BRANCO

OMS pede atenção para o consumo de álcool

O JANEIRO BRANCO PRETENDE CHAMAR A ATENÇÃO PARA O TEMA.

No mês es co lhi do pe la Or ga ni za- 
ção Mun di al da Saú de (OMS) pa ra re- 
for çar a aten ção pa ra a saú de men tal e
pre ve nir as pa to lo gi as, um dos prin ci- 
pais aler tas do Cen tro de In for ma ções
so bre Saú de e Ál co ol (Ci sa) é pa ra a re- 
la ção en tre o uso do ál co ol e pro ble- 
mas emo ci o nais. 

Se gun do a en ti da de, o Ja nei ro
Bran co pre ten de cha mar a aten ção
pa ra o te ma, prin ci pal men te no pe- 
río do de con fi na men to em de cor rên- 
cia da con vid-19, que se es ten de des- 
de mar ço do ano pas sa do até os di as
atu ais, e que vem mos tran do o au- 
men to no con su mo de ál co ol, além do
fa to de que a pan de mia tem de sen ca- 
de a do trans tor nos men tais ou agra va- 
men to dos exis ten tes.

Se gun do uma pes qui sa da Fun da- 
ção Oswal do Cruz (Fi o cruz), re a li za da
em par ce ria com as uni ver si da des Fe- 
de ral de Mi nas Ge rais e Es ta du al de
Cam pi nas, no pe río do de 24 de abril a
8 de maio de 2020, in di cou que o au- 
men to do es ta do de pres si vo po de es- 
tar re la ci o na do ao au men to do con su- 
mo de ál co ol re la ta do du ran te a pan- 
de mia: 18% dos en tre vis ta dos – 18,4%
en tre ho mens e 17,7% en tre mu lhe res

– afir ma ram es tar in ge rin do mais be- 
bi das al coó li cas nes se pe río do.

O mai or au men to, de 26%, foi re gis- 
tra do na fai xa etá ria de 30 anos a 39
anos de ida de, e o me nor en tre ido sos,
de 11%. Quan to mai or a frequên cia
dos sen ti men tos de tris te za e de pres- 
são, mai or o au men to do uso de be bi- 
das al coó li cas, atin gin do 24% das pes- 
so as que têm se sen ti do des sa for ma
du ran te a pan de mia, in di cou a pes- 
qui sa.

 “Nes sa fai xa etá ria exis te um de pó- 
si to mui to gran de de so nhos, é quan- 
do em al guns pon tos da vi da de ca da
um, nes sa fai xa etá ria, se es tá com
ener gia so bran do que ren do tra ba lhar,
ca sar, ter fi lhos, ser ou sa do pa ra cons- 
truir me tas mais in te res san tes. Is so
tu do foi po da do de for ma vi o len ta por
con ta da pan de mia. 

As pes so as ti ve ram que fi car pre sas,
sem os ami gos, su as ex pe ri ên ci as,
adi ar so nhos e pro je tos por con ta des- 
se fu tu ro to tal men te in cer to”, ava li ou
o mé di co psi qui a tra e pre si den te do
Ci sa, Arthur Guer ra. Guer ra lem bra
que ape sar de as pes so as te rem uma
ex pec ta ti va de que o ano de 2021 vi ra- 
ria uma cha ve na es pe ran ça da nor- 

ma li da de, is so não es tá ocor ren do,
por que os nú me ros da co vid-19 só au-
men tam e tra zem a ideia de que o ano
de ve ser tão ou mais di fí cil do que o
an te ri or, con tri buin do pa ra uma pi o- 
ra da saú de men tal.

De acor do com Guer ra, pa ra en ten- 
der o con cei to de saú de men tal, é pre- 
ci so com pre en der que o mun do e a
hu ma ni da de mu da ram es sa de fi ni- 
ção. No pas sa do, is so sig ni fi ca va a au- 
sên cia de do en ça men tal, co mo es-
qui zo fre nia, de pres são, an si e da de,
de pen dên cia quí mi ca, en tre ou tras,
en tão, na au sên cia de um di ag nós ti co
mé di co psi quiá tri co, o in di ví duo era
con si de ra do sau dá vel men tal men te.

“Ho je o con cei to evo luiu. Nós te- 
mos que saú de men tal é mui to mais
um mo de lo de qua li da de de vi da no
qual vo cê es tá pre o cu pa do não só
com o apa re ci men to da do en ça men-
tal, mas, prin ci pal men te, com a pre- 
ven ção, com o di ag nós ti co pre co ce,
com os fa to res que le va ri am a uma
do en ça men tal. É mui to mais uma
pos tu ra pró-ati va de não dei xar que a
do en ça se ins ta le, por que mui tas ve-
zes po de fi car crô ni ca”, ex pli cou.

 

ACIMA DO MÍNIMO

Benefícios do INSS
tem aumento de 5%

TETO DOS BENEFÍCIOS PAGOS PELO INSS PASSA PRA R$ 6.433,57

O Mi nis té rio da Eco no mia pu bli cou ho je (13) no Diá- 
rio Ofi ci al da União (DOU) por ta ria que ofi ci a li za o re a- 
jus te de 5,45% das apo sen ta do ri as e be ne fí ci os aci ma de
um sa lá rio mí ni mo pa gos pe lo Ins ti tu to Na ci o nal do Se- 
gu ro So ci al (INSS).

Com o au men to, a par tir de 1º de ja nei ro, o te to dos
be ne fí ci os pa gos pe lo INSS pas sa de R$ 6.101,06 pa ra R$
6.433,57.

O re a jus te se gue o Ín di ce Na ci o nal de Pre ços ao Con- 
su mi dor (INPC), con for me de ter mi na a le gis la ção pre vi- 
den ciá ria. O in di ca dor, cal cu la do pe lo Ins ti tu to Na ci o- 
nal de Ge o gra fia e Es ta tís ti ca (IB GE), fe chou o ano pas- 
sa do em 5,45%.

A por ta ria tam bém ofi ci a li za em R$ 1.100 o mí ni mo a
ser pa go em apo sen ta do ri as, pen sões por mor te, au xí- 
lio-do en ça e au xí lio re clu são, en tre ou tros be ne fí ci os es- 
pe ci ais. Es se é o va lor equi va len te ao sa lá rio mí ni mo pa- 
ra 2021, que pe la lei ser ve de pi so pa ra tais pa ga men tos
fei tos pe lo INSS.

Nes te ano, o sa lá rio mí ni mo foi re a jus ta do em 5,29%,
com ba se em es ti ma ti va do go ver no so bre o INPC.

No ca so dos be ne fí ci os con ce di dos no ano pas sa do, o
be ne fi ciá rio po de ter di rei to a um re a jus te ape nas pro- 
por ci o nal, de acor do com o mês em que ob te ve o di rei to
a re ce ber o pa ga men to.

A por ta ria do Mi nis té rio da Eco no mia tam bém traz a
ta be la com o re a jus te dos va lo res de ba se pa ra a con tri- 
bui ção pro gres si va dos tra ba lha do res ao INSS. Os va lo- 
res ser vem de re fe rên cia pa ra em pre ga dos com car tei ra
as si na da, do més ti cos e tra ba lha dor avul so.

As ta xas são pro gres si vas. Ou se ja, ca da per cen tu al in- 
ci de so men te a par te do sa lá rio cor res pon den te a ca da
fai xa de co bran ça. Por exem plo, quem re ce be R$
2.000,00, pa ga rá 7,5 % so bre R$ 1.100,00 e 9% so bre o
res tan te, R$ 900,00, re sul tan do em uma con tri bui ção de
R$ 163,50.

CONGRESSO

PP apoia Rodrigo
Pacheco para o Senado

O PP fe chou apoio à can di da tu ra do se na dor Ro dri go
Pa che co (DEM-MG) pa ra a pre si dên cia do Se na do Fe de- 
ral. Com a de ci são, ofi ci a li za da no iní cio da tar de des ta
quar ta-fei ra (13/01), o mi nei ro já tem 38 vo tos com pro- 
me ti dos pa ra a dis pu ta pe lo car go na Me sa Di re to ra.

“Acre di ta mos que o se na dor Ro dri go Pa che co se
iden ti fi ca com os an sei os pro gres sis tas de uni fi car o Se- 
na do Fe de ral em tor no de pro je tos que vão ga ran tir a re- 
to ma da do cres ci men to econô mi co do país pós-pan de- 
mia e as re for mas de que o Bra sil pre ci sa”, di vul gou o PP,
em no ta as si na da pe lo se na dor Ci ro No guei ra (PP-PI),
pre si den te da le gen da. 

O PP con ta com se te se na do res na

Ca sa. 

A le gen da se jun ta a De mo cra tas, par ti do de Pa che co
e do atu al pre si den te do Se na do, Da vi Al co lum bre
(DEM-AP), e ao PSD, Pros, Re pu bli ca nos, PT, PSC e PL,
que já anun ci a ram apoio ao mi nei ro.

Além dos ago ra se te par ti dos jun tos de Pa che co, o
pre si den te da Re pú bli ca, Jair Bol so na ro (sem par ti do),
apoia a elei ção do mi nei ro. O go ver nan te afir mou a pre- 
fe rên cia em reu nião, no úl ti mo (10/01), com se na do res
do MDB. Nes sa ter ça-fei ra (12/01), o pre si den te re a fir- 
mou a sim pa tia, mas se dis se in co mo da do com o apoio
do PT.

“O PT re sol veu apoi ar quem eu te nho sim pa tia no Se- 
na do. Nun ca con ver sei com de pu ta do do PT, PC doB e
Psol, nem eles pro cu ra ram fa lar co mi go. Que já sei qual
a pro pos ta de les”, afir mou.

Tam bém nes sa ter ça, o MDB, com 15 se na do res na
Ca sa, de fi niu uma can di da ta pa ra a dis pu ta: Si mo ne Te- 
bet (MDB-MS). O Ci da da nia, com qua tro par la men ta- 
res, de ve ser uma das pri mei ras le gen das a anun ci ar
apoio à Te bet. A par la men tar diz que tam bém con ver sa- 
rá com PSDB, Po de mos e PSL, o que che ga ria nos mes- 
mos 38 vo tos já con se gui dos por Pa che co.

A elei ção pa ra a pre si dên cia do Se na do no bi ê nio
2021-2022 acon te ce rá em 2 de fe ve rei ro. Pa ra ser elei to,
o can di da to pre ci sa de 41 dos 81 vo tos da Ca sa.

São Luís, quinta-feira, 14 de janeiro de 2021

https://banca.oimparcial.com.br/
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Batista Matos (Patriotas) requereu verbalmente ao prefeito Eduardo Braide (Podemos) a
criação da Secretaria Municipal de Promoção da Igualdade Racial.

CÂMARA DE SÃO LUÍS

Batista quer Secretaria
da Igualdade Racial

D
u ran te ses são ex tra or di ná- 
ria hí bri da re a li za da pe la 
Câ ma ra Mu ni ci pal de São 
Luís (CMSL), na úl ti ma se- 

gun da-fei ra (11), pa ra a apre ci a ção de 
pro je tos de leis en ca mi nha dos pe lo 
Exe cu ti vo Mu ni ci pal, o ve re a dor Ba- 
tis ta Ma tos (Pa tri o tas) re que reu ver- 
bal men te, ao pre fei to Edu ar do Brai de 
(Po de mos), a cri a ção da Se cre ta ria 
Mu ni ci pal de Pro mo ção da Igual da de 
Ra ci al.

A fi na li da de des se ór gão, se gun do o 
par la men tar, se rá for mu lar e co or de- 
nar po lí ti cas e di re tri zes, pa ra a pro- 
mo ção da igual da de ra ci al e ava li a ção 
das po lí ti cas pú bli cas de ações afir- 
ma ti vas da pro mo ção dos di rei tos dos 
in di ví du os e gru pos ét ni co-ra ci ais, 
com ên fa se na po pu la ção ne gra, que 
so fre de si gual da des so ci ais, mo ti va- 
das pe la dis cri mi na ção ra ci al e de- 
mais for mas de in to le rân cia.

Não há mai or et nia que 

so fra com tan ta 

de fi ci ên cia so ci al, do 

que a po pu la ção ne gra, 

den tro de São Luís

“Fa ço es ta pro pos ta, de cri a ção da 
Se cre ta ria da Igual da de Ra ci al, pois

O  VEREADOR BATISTA MATOS (PATRIOTAS)  

não há mai or et nia que so fra com tan- 
ta de fi ci ên cia so ci al, do que a po pu la- 
ção ne gra, den tro de São Luís. Se for- 
mos com pa rar, o mai or ín di ce de de- 
sem pre go tem cor, é a da po pu la ção 
ne gra, in fe liz men te.

O mai or ín di ce de cri an ça fo ra da 
sa la de au la, é ne gra; mu lhe res com o 

mai or ín di ce de vi o lên cia do més ti ca, 
é ne gra; mai or nú me ro de jo vens as- 
sas si na dos, são ne gros.

Acre di to que o Exe cu ti vo quer uma 
ci da de mais hu ma na, mais in clu si va. 
Pre ci sa mos avan çar nes te de ba te”, fi- 
na li zou Ba tis ta Ma tos.

RESIDENCIAIS CAMBOA E FÉ EM DEUS

Secretário assina ordem reforma de prédios

O SECRETÁRIO DAS CIDADES  MÁRCIO JERRY ASSINOU ORDENS DE SERVIÇOS PARA INÍCIO DAS OBRAS DE REFORMA DOS RESIDENCIAIS 

Mais dig ni da de e me lho ria na qua- 
li da de de vi da das fa mí li as de bai xa
ren da. Nes ta quar ta-fei ra (13), o se- 
cre tá rio das Ci da des e De sen vol vi- 
men to Ur ba no, Már cio Jerry as si nou
or dens de ser vi ços pa ra iní cio das
obras de re for ma dos re si den ci ais
Cam boa e Fé em Deus.

Os tra ba lhos en vol vem as áre as in- 
ter nas e ex ter nas dos re si den ci ais e a
re vi ta li za ção da qua dra es por ti va e
área de vi vên cia. Os em pre en di men- 
tos in te gram o pro je to PAC Rio Anil e
con tem plam apro xi ma da men te 550

fa mí li as que an tes mo ra vam em pa la- 
fi tas e que mu da ram pa ra apar ta men- 
tos, per to do cen tro da ci da de, com
se gu ran ça, luz, água e dig ni da de.

De acor do com Már cio Jerry, a ini- 
ci a ti va se gue de ter mi na ção do go ver- 
na dor Flá vio Di no pa ra pro mo ver a
re for ma dos pré di os cons truí dos por
meio do Pro gra ma de Ace le ra ção do
Cres ci men to (PAC).“Em aten di men to
a de man da da co mu ni da de e as se gu- 
ran do des ta ma nei ra, me lho ria nas
con di ções de vi da de to dos, ini ci a mos
os ser vi ços. O que é mui to im por tan te

tam bém é que se rá uti li za da mão de
obra da co mu ni da de, ge ran do as sim
tra ba lho e ge ra ção de ren da na lo ca li- 
da de”.

Pa ra a li de ran ça do re si den ci al Fé
em Deus, Wel lin ton Fi guei re do, es sa
obra che gou na ho ra cer ta, an tes do
in ver no, que vai be ne fi ci ar to dos os
mo ra do res. “Es ta mos fe li zes, pois
além dos ser vi ços de sa ne a men to bá- 
si co, nos sa área de la zer se rá re vi ta li- 
za da”, afir mou o mo ra dor Hud son Sil- 
va de Car va lho.
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Pre ven do aglo me ra ções (1)

Pre ven do aglo me ra ções (2)

Ne gri tu de

“Es sa de 50% é uma boa?”

Fal ta de fi nir (1)

Fal ta de fi nir (2)

O ar roz ba te o Re al
Os con su mi do res bra si lei ros es tão apren den do a se rein ven tar

e rein ven tar o di nhei ro con ta do que le vam ao su per mer ca do ou à
fei ra. Se ma na após se ma na o va lor do di nhei ro vai per den do o po- 
der de com pra, o car ri nho fi can do ca da vez mais va zio e a do na de
ca sa com os ner vos à flor da pe le. Os mais po bres já se pre pa ra pa- 
ra aban do nar o seu lo cal de com pras ali men tí ci as e vol tar à ve lha
qui tan da. Nes ses es ta be le ci men tos da vi zi nhan ça é pos sí vel ne- 
go ci ar uma com pri nha mais re for ça da, dei xan do par te do va lor
ano ta do no ca der ni nho, amas sa do de tan tos “fi a dos”, a es pe ra do
fim do mês.

Ago ra, com o fim do au xí lio emer gen ci al, a si tu a ção pi o rou
mui to pa ra os 14,5 mi lhões de de sem pre ga dos bra si lei ros. Até pa- 
ra quem ga nha o sa lá rio mí ni mo, o aper to vai au men tan do to do
mês, com a ca res tia de sen fre a da des de o qui lo de ar roz, pas san do
pe lo óleo de co zi nha e es bar ran do no bo ti jão de gás. A lis ta do su- 
per mer ca do tam bém acom pa nha es se mo vi men to, mas no sen ti- 
do in ver so. Os “cor tes” de pro du tos da lis ta são ine vi tá veis, en- 
quan to a me sa tam bém vai sen ti do o efei to da in fla ção nos pre ços
da car ne, fei jão, ar roz, fa ri nha de man di o ca, etc. Con su mi do res já
or ga ni zam cam pa nha con tra a car ne ca ra.

Os fa zen dei ros di zem que a cul pa da dis pa ra da do pre ço da
car ne é da Chi na que com pra as ex por ta ções bra si lei ras. Mas o
Ma ra nhão, por exem plo, não ven de um úni co qui lo da car ne pa ra
o país asiá ti co. Cul pam tam bém o au men to do dó lar. Mas o pre ço
do boi no Nor des te é do la ri za do des de quan do? O que acon te ce é
que os fri go rí fi cos ex por ta do res de car ne do Sul e Su des te com- 
pram boi de qual quer es ta do, jo gan do pa ra ci ma o pre ço em to do
o país, en quan to a in fla ção vai ocu pan do o seu es pa ço, há anos
aban do na do.

Se gun do o IB GE, em au men to re al, sa lá rio mí ni mo tem o me- 
nor po der de com pra pa ra ali men tos des de 2005. In fla ção ofi ci al
do Bra sil fe chou 2020 com al ta de 4,52%, en quan to os pre ços dos
ali men tos acu mu la ram au men to mé dio de 14,09%, mas al guns,
mais de 100 por cen to. Res ta ao tra ba lha dor as sa la ri a do imi tar o
pro fes sor apo sen ta do Da vid Xa vi er. Ele per cor re o su per mer ca do,
de olhos pre ga dos na lis ta de com pras. Pou co a pou co, vai re fa- 
zen do as con tas ao che car ca da pre ço. O jei to é tro car car ne por
fran go, e vai ten tan do dri blar a in fla ção. Afi nal, o sa lá rio de 2021
te rá o me nor po der de com pra des de 2005, se gun do da dos do De- 
par ta men to In ter sin di cal de Es ta tís ti ca (Di e sel). As sim, de con ta
em con ta, o sa lá rio vai apa nhan do do lo ro sa men te pa ra os pre ços.

Com os ex plo si vos nú me ros da pan de mia do co ro na ví rus, em
li nha cres cen te em to do o país, o Mi nis té rio Pú bli co do Ma ra nhão
es tá pre pa ran do atu a ção in te gra da com a PM pa ra o pe río do de
car na val, quan do ha ve rá aglo me ra ções, mes mo sen do proi bi das.

Os abu sos acon te ce ram nas fes tas de fim de ano e ré veil lon e a
co vid-19 ex plo diu. Não há dú vi da de que os mes mos gru pos vão
agi tar no car na val que ofi ci al men te foi adi a do pe lo go ver no do
Es ta do e Pre fei tu ra de São Luís. Mas no in te ri or, nin guém con tro- 
la.

O ve re a dor Ba tis ta Ma tos vai pro por pro je to de lei pa ra a cri a- 
ção, na es tru tu ra da Pre fei tu ra de São Luís, a Se cre ta ria da Igual- 
da de Ra ci al, a exem plo do que ocor re no go ver no do Ma ra nhão,
que pos sui uma pas ta di re ci o na da pa ra a po pu la ção ne gra.

 

Do pre si den te Jair Bol so na ro, ten tan do iro ni zar a efi cá cia da
va ci na Co ro na Vac, pro du zi da pe la far ma cêu ti ca chi ne sa Si no vac
e o Ins ti tu to Bu tan tan.

 
O go ver no Do nal do Trump de fa to já aca bou e ne nhum

avan ço sig ni fi ca ti vo se cons ta ta no Cen tro de Lan ça- 
men to de Al cân ta ra, quan to ações efe ti vas so bre o

Acor do de Sal va guar das Tec no ló gi cas (AST) fir ma do
com o Bra sil e Es ta dos Uni dos.

 
O acor do foi apro va do pe la Câ ma ra em ou tu bro de 2019

e pre vê o lan ça men to de fo gue tes, es pa ço na ves e sa té- 
li tes que usam tec no lo gia nor te-ame ri ca na a par tir da

ba se me di an te re mu ne ra ção. Mas de pois, o as sun to
per deu for ça e na da mais se fa la a res pei to.

 
Equi pes da Po lí cia Fe de ral, RF e CGU que par ti ci pa ram

da Ope ra ção La va Ja to em São Luís con tra os em pre sá- 
ri os Lo bão Fi lho e Már cio Lo bão te ri am per ma ne ci do

em São Luís pa ra ou tro des do bra men to. Po rém, a PF
não con fir mou es sa in for ma ção.

Com o even tu al des mem bra men to da Se cre ta ria de Co mu ni- 
ca ção da pas ta de Ar ti cu la ção Po lí ti ca do go ver no Flá vio Di no, pe- 
lo me nos dois jor na lis tas des pon tam co mo chan ces de ocu par a
pri mei ra: Ri car do Cap pel li e Da ni el Merley.

Os dois já atu am na área de co mu ni ca ção pa ra o go ver no Di no.
Es tão em Bra sí lia, o pri mei ro na Se cre ta ria de Re pre sen ta ção Es- 
ta du al no DF, e o se gun do foi da Se com e per ma ne ce com li ga ções
com o go ver no, além de ser mem bro do PC doB. Ru bens Jr fi ca na
Ar ti cu la ção Po lí ti ca.

São Luís, quinta-feira, 14 de janeiro de 2021

https://banca.oimparcial.com.br/
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RA FA EL PIN TO COS TA
Di re tor-ge ral do Cen tro Ges tor e Ope ra -
ci o nal do Sis te ma de Pro te ção da
Amazô nia

O alienado desvario de Trump

Aon de che ga re mos? Es sa per gun ta me é
in sis ten te. E mui to mais tem si do in sis ten te,
a cons ti tuir-se nu ma ob ses são. Nem a pra ga
per se cu tó ria do co ro na ví rus te ve a for ça de
afas tá-la de mim. Sou da que les que tem a
de mo cra cia co mo um va lor su pre mo. Por
ela, o quan to pu de, lu tei. E foi uma lu ta bem
lu ta da. Ali nhei-me ao la do de Re na to Ar cher
e de ou tros bra vís si mos com pa nhei ros pa ra
al me jar o bom com ba te e der ro tar o ar bí trio,
que en tão vi ce ja va ain da com bas tan te for ça
nes ta nos sa pá tria de Flo res tan Fer nan des,
Raymundo Fa o ro, Sér gio Bu ar que de Ho lan- 
da e tan tos mais pen sa do res, ar tis tas e in te- 
lec tu ais, co mo Gil ber to Freyre, que re es cre- 
ve ram a his tó ria do Bra sil, de for ma crí ti ca,
sem o ufa nis mo fan ta si o so do ofi ci a lis mo
pa trió ti co. Lu ta mos o bom com ba te, re pi to.
Em al guns mo men tos, per de mos, com os
sen ti men tos ful mi na dos pe las in cer te zas,
co mo ocor reu com emen da cons ti tu ci o nal
das di re tas-já. Mas, er gue mos a ca be ça e
con ti nu a mos a uti li zar as ar mas de que dis- 
pú nha mos na lu ta pe las li ber da des pú bli cas
e pe la cons tru ção de um só li do Es ta do de di- 
rei to. Por to das es sas re mi nis cên ci as his tó ri- 
cas, am pla men te do cu men ta das em vá ri os
de li vros e fil mes, de au to res isen tos, com- 
pro me ti dos com a de mo cra cia, co mo es sên- 
cia de re gi me de go ver no do po vo, as so mou-
me o te mor e a per ple xi da de ao ver a exi bi- 
ção pe los ca nais de TV das ce nas do dia 6 de
ja nei ro, nos Es ta dos Uni dos, país con si de ra- 
do uma das pá tri as da de mo cra cia. O Con- 
gres so (o Ca pi tó lio) in va di do por for ças re a- 
ci o ná ri as, in con for ma das com o des fe cho
da elei ção pre si den ci al. O mais gra ve: sob a

ma ni fes ta ção ar ru a cei ra do can di da to der- 
ro ta do, o ain da pre si den te Do nald Trump,
que, em dis cur sos rei te ra dos, in ci ta va a sua
tur ba ig na ra de se gui do res a se in sur gi rem
con tra o pro ces so de mo crá ti co elei to ral dos
Es ta dos Uni dos da Amé ri ca do Nor te.

Quem co nhe ce a his tó ria nor te-ame ri ca- 
na, ain da que em su pér flu as lei tu ras, sa be o
quan to o seu po vo tem lu ta do, a sua ma nei- 
ra, em cons tan tes em ba tes pa ra cons tru ção
de uma igual da de, ain da não al can ça da, pa- 
ra pre ser var o seu sis te ma de va lo res de mo- 
crá ti cos. A Guer ra Ci vil – a Guer ra de Se ces- 
são – é um exem plo his tó ri co, ha ja vis ta que
os Es ta dos do Nor te e do Sul es ta be le ce ram
en tre si uma en san de ci da lu ta por va lo res
ab so lu ta men te an tagô ni cos, ten do co mo ei- 
xo da di ver gên cia a eman ci pa ção do re gi me
es cra vo cra ta. Lin coln, até ho je o gran de pre- 
si den te dos EUA, man te ve-se ir re du tí vel na
re a li za ção dos va lo res e ide ais de mo crá ti cos,
até quan do se deu o fim da guer ra com a der- 
ro ta dos Es ta dos do sul, de fen so res da es cra- 
vi dão ne gra, que sus ten ta va o seu sis te ma
econô mi co.

Re cen te men te, es cre vi um tex to – A de- 
mo cra cia can sa da -, no qual tra to de al gu- 
mas des sas ques tões, que, pen so, de vem ser
re fle ti das e dis cu ti das em to dos os fo ros,
aca dê mi cos ou não. Is so quer di zer: na fa mí- 
lia, nas as so ci a ções, nas aca de mi as de le tras
ou não, nas es co las, de quais quer ní veis, nos
sin di ca tos, nas pra ças pú bli cas, en fim, em
qual quer lu gar, até nos clu bes de mães. Os
gre gos, que cri a ram a de mo cra cia, quan do
as sim o fi ze ram, a par tir das idei as de um
aris to cra ta pro gres sis ta, Clís te nes, que li de- 
rou o mo vi men to de der ru ba da da ti ra nia, ti- 
ve ram co mo es co po que o po der saís se das
mãos dos eu pá tri das (a clas se ri ca e po de ro- 
sa) e se con cen tras se em to dos os ci da dãos,

ain da que mais hu mil des, ex cluin do os es- 
cra vos e as mu lhe res; de pois, foi su ce di do
por Pé ri cles e ou tros go ver nan tes. Co mo de- 
fe sa a es se re gi me de po der po pu lar, ins ti- 
tuiu-se co mo san ção àque les que se in sur- 
gis sem con tra es se re gi me da igual da de e da
li ber da de a pe na do os tra cis mo, pe lo pe río- 
do de 10 anos. Em de cor rên cia, as re gras de-
mo crá ti cas de vem pre va le cer e os que con- 
tra elas se in sur gi rem, ob je ti van do gol peá-
las, são ape na dos pe lo os tra cis mo, pu ni dos
pe lo es que ci men to, dan do-se sus ten ta ção a
um re gi me de go ver no frá gil, por não se am- 
pa rar na for ça mi li tar, mas no po der das idei- 
as e das su as sa gra das ins ti tui ções, nas quais
se ali cer çam os fun da men tos do Es ta do de
di rei to, eri gi dos em re gras cons ti tu ci o nais,
oriun das da von ta de po pu lar.

Trump, no seu de lí rio in sa no, ina pro pri a-
do pa ra uma cul tu ra li be ral, per de, con for- 
me re gras, há sé cu los vi gen tes, as elei ções,
agri de o bom sen so e en la meia a de mo cra cia
nor te-ame ri ca na, que nun ca foi um mal en- 
ten di do, co mo é a nos sa de mo cra cia, no di- 
zer de Sér gio Bu ar que de Ho lan da, em Raí-
zes do Bra sil. Co mo o ali e na do Dr. Si mão Ba-
ca mar te, ten tan do fu gir do ma nicô mio da
der ro ta que lhe foi in fli gi da, saiu aos qua tro
can tos a de nun ci ar o seu pe sa de lo de que fo- 
ra rou ba do nas elei ções. Es sa do en tia ideia
de um Trump ali e na do foi re cep ci o na da pe-
los seus se gui do res e, co mo se to dos ti ves- 
sem se con ta mi na do por es sa in sa na ob ses-
são, re sol vem, em pe ri go so de lí rio, trans for- 
mar o Ca pi tó lio na Ca sa Ver de, e a po de ro sa
Amé ri ca, de tan tas lu tas de mo crá ti cas, na
so fri da Ita guaí, do fa mo so con to ma cha di a- 
no. Ain da bem que tem a 25ª emen da, uma
es pé cie de ca mi sa de for ça, pa ra sal var o
mun do do in cên dio des se Ne ro dos nos sos
tem pos.

Tendência de queda no desmatamento da Amazônia

O no vo ci clo de con ta bi li za ção do des ma- 
ta men to, ini ci a do em agos to de 2020, fe chou
o ano com que da de 18% em re la ção ao mes- 
mo pe río do do ci clo an te ri or. Es sa re ver são,
pa ra uma ten dên cia de que da, que se ob ser- 
va nos da dos do sis te ma De ter do Ins ti tu to
Na ci o nal de Pes qui sas Es pa ci ais (IN PE), nos
úl ti mos cin co me ses do ano pas sa do, re pre- 
sen ta um im por tan te avan ço na ques tão
am bi en tal.

Es sa mu dan ça de ten dên cia, que ha via se
ini ci a do em ju lho de 2019, úl ti mo mês do ci- 
clo an te ri or, quan do os ín di ces apre sen ta- 
ram re du ção de 26%, con tri bui tam bém pa ra
de mons trar o bom de sem pe nho das ações
de com ba te aos ilí ci tos am bi en tais e o es for- 
ço con jun to re a li za do pe los ór gãos go ver na- 
men tais de fis ca li za ção e pe las For ças Ar ma- 
das, no con tex to do Con se lho Na ci o nal da
Amazô nia Le gal (Cnal), por meio, prin ci pal- 
men te, da Ope ra ção Ver de Bra sil, que re pre- 
sen ta um gran de es for ço con jun to e in te ra- 
gên ci as, sem pre ce den tes. O go ver no fe de ral
mo bi li zou as For ças Ar ma das pa ra atu a rem
na Ga ran tia de Lei de da Or dem (GLO) am bi- 
en tal, em apoio aos ór gãos am bi en tais e po- 
li ci ais, for ne cen do lo gís ti ca, se gu ran ça e co- 
or de na ção.

Além do im pac to re gis tra do na re du ção
do des ma ta men to, a Ope ra ção Ver de Bra sil 2
al can çou ou tros re sul ta dos bas tan te ex pres- 
si vos ao lon go de 2020. Em 240 di as, mi li ta- 
res e agen tes fe de rais com ba te ram mais de

7,6 mil in cên di os e 286 pes so as fo ram pre sas
em fla gran te. Fo ram apli ca das mais de 4,7
mil mul tas, re sul tan do em R$ 3,3 bi lhões. A
ope ra ção re a li zou tam bém mais de 67 mil
fis ca li za ções e pa tru lhas ri bei ri nhas, ter res- 
tres e aé re as, apre en den do 329 mil m3 de
ma dei ra ile gal, 154 to ne la das de mi ne rais,
1.600 em bar ca ções, mais de 500 veí cu los e
mi lha res de má qui nas e equi pa men tos de
ma dei rei ras. A atu a ção da Ope ra ção Ver de
Bra sil é ori en ta da téc ni ca e ci en ti fi ca men te
por um gru po de pro fis si o nais de di fe ren tes
ins ti tui ções go ver na men tais que, des de
maio de 2020, foi reu ni do no Cen tro Ges tor e
Ope ra ci o nal do Sis te ma de Pro te ção da
Amazô nia (Cen si pam). O Gru po In te gra do
de Pro te ção da Amazô nia (Gi pam), co or de- 
na do pe lo Cen si pam, é com pos to, per ma- 
nen te men te, pe los se guin tes ór gãos: Ins ti tu- 
to Na ci o nal de Pes qui sas Es pa ci ais (In pe),
Ins ti tu to Bra si lei ro do Meio Am bi en te (Iba- 
ma), Ins ti tu to Chi co Men des de Con ser va- 
ção da Bi o di ver si da de (ICM Bio), Ser vi ço
Flo res tal Bra si lei ro, Ins ti tu to Na ci o nal de
Co lo ni za ção e Re for ma Agrá ria (In cra), Fun- 
da ção Na ci o nal do Ín dio (Fu nai), da Po lí cia
Fe de ral (PF), Po lí cia Ro do viá ria Fe de ral
(PRF), Agên cia Bra si lei ra de In te li gên cia
(Abin) e Agên cia Na ci o nal de Mi ne ra ção
(ANM).

O tra ba lho do Gi pam bus ca iden ti fi car
aque las áre as que são pri o ri tá ri as pa ra ori- 
en tar a ação em cam po, pri o ri zan do de li tos
em ter ras in dí ge nas e uni da des de con ser va- 
ção e iden ti fi can do re giões com des ma ta- 
men to em seu iní cio e que apre sen tam mai- 
or po ten ci al de cres ci men to. A me to do lo gia
ci en tí fi ca, de sen vol vi da de for ma con jun ta

pe lo gru po, be ne fi cia-se da ex per ti se de ca- 
da um dos seus in te gran tes, par tin do de
uma aná li se de ta lha da de di ver sas in for ma-
ções já dis po ní veis em ca da ór gão e, ao pro- 
mo ver a fu são e a ve ri fi ca ção des ses da dos,
pos si bi li tan do a ela bo ra ção re la tó ri os de ta-
lha dos que di re ci o nam o pla ne ja men to co- 
or de na do das ações das For ças Ar ma das e
dos ór gãos am bi en tais e de se gu ran ça pú bli- 
ca. O tra ba lho cen tra do na emis são de aler- 
tas de des ma ta men to mais opor tu nos em
re giões crí ti cas é ca paz de iden ti fi car áre as
ati vas de des ma ta men to e fo men tar a in ter-
ven ção em cam po de for ma mais rá pi da e
efi caz, de mons tran do um po ten ci al de evi- 
tar a der ru ba da da flo res ta que se re fle te nos
da dos ofi ci ais. O ci clo nor mal de me di ção de
des ma ta men to não obe de ce ao ca len dá rio
anu al, mas con si de ra os me ses en tre agos to
de um ano e ju lho do ano sub se quen te. Es sa
es tra té gia é ado ta da pa ra que a con so li da ção
to me por re fe rên cia as ima gens óti cas co le-
ta das no mês de agos to, ápi ce da tem po ra da
de se ca na re gião e, por tan to, com me nor in-
ter fe rên cia de nu vens.

To dos es ses in di ca ti vos e re sul ta dos, ob ti-
dos du ran te o ano de 2020, são mar can tes ao
se rem con si de ra das to das as res tri ções e de- 
sa fi os im pos tos às equi pes de tra ba lho em
cam po em um ano de pan de mia mun di al.
Os da dos mos tram uma re ver são na ten dên- 
cia, que va li da to do es for ço em pre ga do nes- 
se en fren ta men to e for ta le ce a con ti nui da de
das ações de for ma co or de na da en tre os di- 
ver sos ato res, bus can do sem pre a con tí nua
re du ção dos nú me ros as so ci a dos aos ilí ci tos
am bi en tais e o cum pri men to das me tas de
pre ser va ção.

ELTHON ARA GÃO
 – His to ri a dor e so ció lo go

Si gam os po lí ti cos!

No vos pre fei tos to ma ram pos se no úl ti mo dia pri mei ro de ja- 
nei ro. Ou tros fo ram re em pos sa dos pa ra mais qua tro anos a fren te
das ci da des pa ra as quais fo ram elei tos. Após es se mo men to, sem- 
pre há (ou era pa ra ter) a es pe ran ça de que al gu mas coi sas vão me- 
lho rar, se ja por que os pre fei tos são ou tros ou por que no vas con fi- 
gu ra ções fo ram co lo ca das a pos tos em cer tas ci da des, co mo o re a- 
li nha men to com os go ver nos es ta du al e fe de ral. Po rém, uma coi- 
sa que não mu da no uni ver so da po lí ti ca é o en con tro de pre fei tos
elei tos com po lí ti cos de ní vel aci ma de les, tais co mo de pu ta dos
(es ta du ais e fe de rais), se na do res e go ver na do res.  Pa re pa ra pen- 
sar co mi go: por que há tan tas reu niões en tre pre fei tos elei tos e
po lí ti cos “de ci ma” lo go após as vi tó ri as nas ur nas? Na era das re- 
des so ci ais di gi tais (RSD), os agen tes pú bli cos ado ram ex por em
su as pu bli ca ções que eles têm uma be la re de de con ta tos, que es- 
ses par cei ros irão aju dar bas tan te na ad mi nis tra ção das ci da des
com re cur sos, etc. Is so po de ser ver da de. Em mui tos ca sos é mes- 
mo. En tre tan to, há uma sé rie de ló gi cas por trás das fo tos pos ta- 
das que pas sam des per ce bi das dos elei to res/ci da dãos. A meu ver,
dois pon tos são os mais im por tan tes pa ra ex por aqui.

No pa rá gra fo an te ri or, es cre vi três pa la vras cha ves pa ra o mo- 
men to: re des so ci ais di gi tais. O ter mo “di gi tais” aí faz to da a di fe- 
ren ça. Des de a po pu la ri za ção da in ter net e das pla ta for mas di gi- 
tais, é co mum fa lar mos ape nas “re des so ci ais” pa ra de sig nar o fi- 
na do Or kut, o Fa ce bo ok, Ins ta gram, What sApp, etc. To da via, faz-
se ne ces sá rio adi ci o nar o ter mo di gi tal pa ra fa zer re fe rên ci as às
mes mas. A di fe ren ça en tre a adi ção do ter mo ou não é bem sim- 
ples: re des so ci ais sem pre exis ti ram. Nos sa fa mí lia, vi zi nhos, co le- 
gas de tra ba lho, ami gos da es co lha, to do es se con jun to so ci al faz
par te de nos sa re de so ci al. To das es sas pes so as, de mo do mais for- 
te ou fra co, fa zem par te do nos so uni ver so so ci al. São com elas
que nos re la ci o na mos du ran te to da nos sa vi da. Uma re de so ci al
di gi tal é a vir tu a li za ção des sas re la ções. De for ma ge ral, nos sos
ami gos de in ter net são os mes mo de nos sa vi da fo ra de la. Fa lan do
das pes so as nor mais (ex cluin do aque las com gran de en ga ja men- 
to, ou se ja, os di gi tal in flu en cers), é in co mum ver mos en tre nos- 
sos ami gos pes so as que não co nhe ce mos. Se al guém lhe adi ci o na
no Ins ta gram, por exem plo, vo cê bus ca sa ber de on de co nhe ce
aque la pes soa. Se vo cê lem bra de la, adi ci o na. Se não, pro va vel- 
men te o con vi te vai fi car pen den te até o fim dos tem pos.

Le van do es sa dis cus são pa ra o mun do da po lí ti ca, as pu bli ca- 
ções de agen te pú bli cos são ex tre ma men te re le van tes pois nos
mos tram qual é, na que le mo men to, sua re de po lí ti ca (ên fa se no
na que le). Per ce ba que uma par te das pu bli ca ções de um can di da- 
to a pre fei to é so bre seus apoi os em ní vel es ta du al e fe de ral. Coi sas
co mo “Se na dor Fu la no apoia nos sa can di da tu ra” são co muns ao
abrir qual quer RSD. Após ven cer o plei to, adi vi nhem com quem o
vi to ri o so apa re ce com uma fo to on de to dos sor ri em e com le gen- 
das co mo “Reu ni dos em prol de [qual quer ci da de]”? Ou se ja, ho je
em dia, te mos uma gran de ar ma pa ra vi su a li zar mos a re de de
apoi os de um po lí ti co.  Co me ce a acom pa nhar uns dois ou três
pre fei tos, de pu ta dos, se na do res e ve ja co mo os apoi os vão mu- 
dan do de acor do com as pos si bi li da des e ne ces si da des de ca da
um de les.

Um se gun do pon to, mais es con di do ain da, que tais pu bli ca- 
ções po dem nos mos trar é a ca pa ci da de que as no vas equi pes dos
mu ni cí pi os têm de ad mi nis trar as ci da des. Le van do em con ta
prin ci pal men te os lo cais on de o pre fei to exer ce rá um car go exe- 
cu ti vo pe la pri mei ra vez na vi da, é mui to im por tan te que os no vos
ges to res te nham um con jun to de apoi os que pos sam lhe aju dar a
ad mi nis trar o mu ni cí pio. Uma per gun ta sin ce ra: vo cê que lê es se
tex to acha mes mo que to dos os pre fei tos es tão pre pa ra dos pa ra
ge rir um mu ni cí pio e que ele es co lhe rá uma equi pe téc ni ca pra
áre as cha ve? Há al guns anos, ou vi de uma pes soa bem re la ci o na- 
da nos bas ti do res da po lí ti ca que mui tos pre fei tos che gam em ga- 
bi ne tes de de pu ta dos e se na do res per gun tan do co mo que se ad- 
mi nis tra uma ci da de. Al guns po lí ti cos fo ram opo si ção por mui to
tem po e sa bi am fa zer opo si ção de for ma bri lhan te, mas que não
ti nham a me nor ideia de co mo se ria ad mi nis trar uma ci da de. On- 
de eles iam bus car as res pos tas? Na que las pes so as que lhe apoi a- 
ram du ran te a cam pa nha, on de há um cor po téc ni co bem ca pa ci- 
ta do pa ra sa ber, por exem plo, co mo cap tar um re cur so es ta du al,
con se guir uma emen da le gis la ti va, ob ter um pro gra ma fe de ral.
Mui tos pre fei tos elei tos não têm al ter na ti va: eles pre ci sam co lo- 
car pes so as in com pe ten tes em de ter mi na dos pos tos pa ra pa ga- 
rem dí vi das de cam pa nha. Es se pro ble ma é re sol vi do com a aju da
de seu ali a do, aque le que apa re ce em fo tos fo fas com le gen das cli- 
chês nas RSD. Aque le que ele apoi a rá dois anos de pois pa ra o car- 
go que ele con cor re rá.  As sim é a po lí ti ca no Bra sil. Um jo go mui to
com ple xo pa ra a mai or par te da po pu la ção. Ho je nós te mos al gu- 
mas fer ra men tas, co mo as RSD, pa ra en ten der um pou co des se
jo go e das jo ga das fei tas por aque les que es tão en vol vi dos. Ca be a
nós, ci da dãos, usá-las ou não. Apren der a usá-las ou não. É as sim
que nos sa de mo cra cia vai se for ta le cer. Ou não.

São Luís, quinta-feira, 14 de janeiro de 2021

https://banca.oimparcial.com.br/
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A missão sai hoje (14) em um avião que parte da cidade do Recife e fará uma viagem de
15 horas de duração até a cidade indiana de Mumbai

MISSÃO

Brasil vai buscar 
doses na Índia

U
ma mis são co or de na da pe- 
lo Mi nis té rio da Saú de vai 
até a Ín dia pa ra bus car dois 
mi lhões de do ses da va ci na 

con tra a co vid-19 de sen vol vi da pe lo 
con sór cio da far ma cêu ti ca bri tâ ni ca 
As tra Ze ne ca e da Uni ver si da de de Ox- 
ford. O lo te foi fa bri ca do pe lo la bo ra- 
tó rio in di a no Se rum.

A mis são sai ho je (14) em um avião 
que par te da ci da de do Re ci fe e fa rá 
uma vi a gem de 15 ho ras de du ra ção 
até a ci da de in di a na de Mum bai. A ae- 
ro na ve de ve re tor nar ao Bra sil no sá- 
ba do (16). A che ga da se rá no Ae ro por- 
to do Ga leão, no Rio de Ja nei ro.

Se gun do o Mi nis té rio da Saú de, os 
do cu men tos de im por ta ção já es tão 
pron tos. O pro ce di men to com pre en- 
de rá ape nas a che ga da ao país e o car- 
re ga men to das do ses. A car ga es tá es- 
ti ma da em 15 to ne la das.

A dis tri bui ção da va ci na, 

con tu do, só po de rá 

ocor rer após a Agên cia 

Na ci o nal de Vi gi lân cia 

Sa ni tá ria (An vi sa) dar a 

au to ri za ção em ca rá ter 

emer gen ci al. O ór gão 

ava lia o pe di do fei to 

pe la Fun da ção Oswal do

A AERONAVE DEVE RETORNAR AO BRASIL NO SÁBADO (16).

VACINA PARA COVID-19

Cruz (Fi o cruz), que 

fir mou par ce ria com a 

As tra Ze ne ca e a 

Uni ver si da de de Ox ford.

A An vi sa in for mou que a reu nião 
pa ra to ma da da de ci são so bre a con- 
ces são ou não da au to ri za ção em ca- 
rá ter emer gen ci al es tá pre vis ta pa ra 

es te do min go (17). A agên cia tam bém 
de ci di rá so bre a so li ci ta ção fei ta pe lo 
Ins ti tu to Bu tan tan.

Ca so a An vi sa dê a au to ri za ção, a 
pre vi são do Mi nis té rio da Saú de é que 
em até cin co di as as va ci nas se jam 
dis tri buí das aos es ta dos. Pa ra além 
das du as mi lhões de do ses da va ci na 
da As tra Ze ne ca, o go ver no in for mou 
que es ta ri am dis po ní veis tam bém, 
ca so a An vi sa per mi ta, mais seis mi- 
lhões de do ses da va ci na Co ro na Vac, 
do Ins ti tu to Bu tan tan em par ce ria 
com a far ma cêu ti ca chi ne sa Si no vac.

IMUNIZAÇÃO

Papa Francisco é vacinado no Vaticano

EM UMA ENTREVISTA NO DOMINGO À NOITE, FRANCISCO DECLAROU QUE ELE JÁ TINHA MARCADO A SUA VACINAÇÃO

O Pa pa Fran cis co, de 84 anos, re ce- 
beu a va ci na con tra a co vid-19 nes ta
quar ta-fei ra (13), no pri mei ro dia da
cam pa nha de va ci na ção or ga ni za da
no Va ti ca no, in for ma ram fon tes da
im pren sa pró xi mas ao pon tí fi ce ar- 
gen ti no.

O pa pa foi va ci na do “em um se tor
do átrio do Sa lão Pau lo VI, es pe ci al- 
men te pre pa ra do” pa ra a apli ca ção
das va ci nas, ga ran ti ram o jor nal ar- 
gen ti no La Na ción e a re vis ta je suí ta
Ame ri can Je suit Re vi ew Ame ri ca.

O por ta-voz do Va ti ca no, Mat teo
Bru ni, con fir mou o iní cio da cam pa- 
nha de va ci na ção pa ra os qua se 5.000
re si den tes e fun ci o ná ri os do Va ti ca no.

O pon tí fi ce “re ce beu a

va ci na da

Pfi zer/Bi oN Te ch e foi

um dos pri mei ros a ser

imu ni za do”, re por tou o

jor nal ar gen ti no.

Fran cis co re ce beu a pri mei ra do se
da va ci na e, em três se ma nas, re ce be- 
rá a se gun da, co mo pre vê o imu ni zan- 
te pa ra a co vid-19. Ne nhu ma fo to foi
di vul ga da até ago ra.

Vá ri os pre la dos, bis pos e car de ais
con traí ram o ví rus nos úl ti mos me ses,
in cluin do o car de al Cres cen zio Se pe,
ar ce bis po de Ná po les, que cum pre

iso la men to após tes tar po si ti vo pa ra a
do en ça.

O mé di co par ti cu lar do pa pa por
cin co anos, Fa bri zio Soc cor si, mor reu
no sá ba do, aos 78 anos, após “com pli- 
ca ções da co vid-19”, quan do foi “hos-
pi ta li za do por uma pa to lo gia re la ci o- 
na da ao cân cer”.

Fran cis co can ce lou to das as su as
vi a gens ao ex te ri or des de o iní cio da
pan de mia em mar ço de 2020 e ques ti- 
o nou a ce le bra ção de sua vi si ta ao Ira-
que, mar ca da pa ra os pró xi mos 5 a 8
de mar ço.

O Pa pa emé ri to Ben to XVI, 93 anos,
apo sen ta do em um mos tei ro den tro
do Va ti ca no, tam bém es tá en tre os
pri mei ros va ci na dos, se gun do seu se-
cre tá rio par ti cu lar, o ar ce bis po Ge org
Gänswein.

Avan ço da va ci na ção

OMS des car ta
al can çar imu ni da de
co le ti va con tra co vid
em 2021

Ape sar de vá ri os paí ses já es ta rem apli can do va ci nas
con tra o co ro na ví rus, o mun do não al can ça rá a imu ni- 
da de de re ba nho em 2021, se gun do aler tou a Or ga ni za- 
ção Mun di al da Saú de (OMS).

“Não va mos atin gir ne nhum ní vel de imu ni da de co le- 
ti va em 2021” por que o pro ces so de apli ca ção de va ci nas
“le va tem po”, dis se a ci en tis ta-che fe da OMS, Soumya
Swa mi nathan, em uma en tre vis ta co le ti va vir tu al em
Ge ne bra.

“Le va tem po pa ra di men si o nar a pro du ção de do ses
— não só em mi lhões, mas aqui es ta mos fa lan do de bi- 
lhões”, dis se ela, que pe diu que as pes so as ti ves sem “um
pou co de pa ci ên cia”.

Swa mi nathan des ta cou que no fi nal “as va ci nas vão
che gar” e que “vão pa ra to dos os paí ses”. Mas ela lem- 
brou que nes se ín te rim “há me di das que fun ci o nam”.

Ela pe diu que as pes so as con ti nu em to man do pre- 
cau ções co mo o dis tan ci a men to fí si co, a la va gem das
mãos e o uso de más ca ras em mas sa pa ra com ba ter a
pan de mia, cui da dos que se rão ne ces sá ri os “pe lo me nos
du ran te o res to des te ano”.

Es ti ma-se que pe lo me nos 60% da po pu la ção mun di- 
al pre ci se ser imu ni za da pa ra que o con cei to de imu ni- 
da de de re ba nho (co le ti va ou de gru po) co me ce a sur tir
efei to. Mas es sa ci fra ain da é im pre ci sa e po de ser ain da
mai or. Al guns es pe ci a lis tas fa lam num pa ta mar de 80%.

E o mun do ain da es tá lon ge dis so. Até 11 de ja nei ro,
pou co mais de 28 mi lhões de pes so as fo ram va ci na das,
o que re pre sen ta ape nas cer ca de 0,4% da po pu la ção
mun di al (7 bi lhões).

Nes ta pan de mia, a imu ni da de de gru po ocor re rá
quan do uma par ce la gran de o su fi ci en te da po pu la ção
de sen vol ver uma de fe sa imu no ló gi ca con tra o co ro na ví- 
rus. Nes se ce ná rio, a do en ça não con se gue se es pa lhar
por que a mai o ria das pes so as é imu ne e ela pas sa a ter
gran de di fi cul da de pa ra en con trar al guém sus ce tí vel.

Mais de um ano se pas sou des de que a Chi na re la tou
os pri mei ros ca sos de um no vo ti po de pneu mo nia à
OMS, que se ma nas de pois se ria ba ti za da de co vid-19.

Des de en tão, fo ram re gis tra dos 90,9 mi lhões de ca sos
da do en ça no mun do e 1,9 mi lhão de pes so as mor re ram
em to das as re giões do pla ne ta. No Bra sil, são 8 mi lhões
de ca sos e mais de 203 mil mor tes.

En quan to o Bra sil dis cu te seu pla no de va ci na ção, pe- 
lo me nos 40 paí ses já co me ça ram a va ci nar sua po pu la- 
ção con tra co vid-19.

Is ra el, Rei no Uni do, Ale ma nha, Es ta dos Uni dos, Chi- 
na, Rús sia, Itá lia, Ca na dá são al guns dos paí ses que já
co me ça ram a imu ni zar su as po pu la ções.

Na Amé ri ca La ti na, Mé xi co, Chi le, Cos ta Ri ca e Ar gen- 
ti na já apli cam a va ci na.

Al gu mas me tas são am bi ci o sas. Is ra el quer se tor nar o
pri mei ro país a aca bar com a co vid-19 por meio de va ci- 
na ção. Já o go ver no bri tâ ni co — que apro vou três va ci- 
nas con tra co vid-19 — anun ci ou no fim de se ma na que
sua me ta é va ci nar to da a po pu la ção adul ta até me a dos
de se tem bro.

Das mais de 28 mi lhões de pes so as va ci na das, a mai or
par te es tá na Chi na (9 mi lhões) e nos Es ta dos Uni dos
(8,99 mi lhões), se gui dos por Rei no Uni do (2,68 mi lhões)
e Is ra el (1,85 mi lhão).

Em pro por ção ao ta ma nho da po pu la ção, Is ra el es tá
no to po da lis ta, com mais de 21% de seus ha bi tan tes va- 
ci na dos. Em se gui da, apa re cem os Emi ra dos Ára bes
Uni dos (11,8%) e Bah rein (5,44%). Os de mais, in cluin do
Rei no Uni do e EUA, ain da não che ga ram a 5% da po pu- 
la ção imu ni za da.

A cor ri da mun di al en tre paí ses pa ra va ci nar su as po- 
pu la ções, que mar ca o co me ço de 2021, já tem re ve la do
pro ble mas lo gís ti cos. En tre as pre o cu pa ções, es tão a fal- 
ta de fras cos de vi dro pa ra as va ci nas, a bus ca por mais
pes so as pa ra va ci nar a po pu la ção, além do su pri men to
de se rin gas.

Na úl ti ma con fe rên cia de 2020, a OMS dis se que, ape- 
sar da va ci na ção, a er ra di ca ção do co vid-19 “é um obs tá- 
cu lo mui to al to”.

“A exis tên cia de va ci na, mes mo com al ta efi cá cia, não
é ga ran tia de eli mi na ção ou er ra di ca ção de uma do en ça
in fec ci o sa”, dis se Mark Ryan, che fe do pro gra ma de
emer gên ci as da OMS, no fi nal de de zem bro.

São Luís, quinta-feira, 14 de janeiro de 2021
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OBJETO: Constitui o objeto desta, AQUISIÇÃO DE OPME – ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS 

ESPECIAIS (CURATIVOS ESPECIAIS PARA TRATAMENTO DE EPIDERMÓLISE BOLHOSA), PARA 

ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE ADMINISTRADAS PELA EMSERH.

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço Por Item.

DATA DA ABERTURA: 27/01/2021, às 9h, horário de Brasília-DF.

Local de Realização: Sistema Licitações-e www.licitacoes-e.com.br.

Edital e demais informações disponíveis em www.emserh.ma.gov.br e www.licitacoes-e.com.br.

Informações adicionais serão prestadas na CSL/EMSERH localizada na Av. Borborema, Qd-16, n° 25, 

bairro do Calhau, São Luís-MA, pelos e-mails csl@emserh.ma.gov.br e/ou 

maiane.lobao@emserh.ma.gov.br.br, ou pelo telefone (98) 3235-7333.

São Luís (MA), 11 de janeiro de 2020

Maiane Rodrigues Corrêa Lobão

Agente de Licitação da EMSERH

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES – EMSERH
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 006/2021 – CSL/EMSERH

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 152.722/2020 – EMSERH

OBJETO: Contratação de empresa especializada no fornecimento de medicamentos formas 

farmacêuticas diversas, para atender às necessidades das Unidades Hospitalares administradas pela 

Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares - EMSERH.

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM.

DATA DA ABERTURA: 27/01/2020, às 8h30, horário de Brasília.

Local de Realização: Sistema Licitações-e (www.licitacoes-e.com.br).

Edital e demais informações estão disponíveis em www.emserh.ma.gov.br e www.licitacoes-e.com.br.

Informações adicionais serão prestadas na CSL/EMSERH localizada na Av. Borborema Qd-16, n° 25, 

Bairro do Calhau, São Luís-MA, no horário de 8h às 12h e das 14h às 18h, de segunda a sexta, pelos 

e-mails csl@emserh.ma.gov.br e/ou lauro.costa@emserh.ma.gov.br ou pelo telefone (98) 3235-7333.

São Luís (MA), 11 de janeiro de 2021

Lauro César Costa

Agente de Licitação da EMSERH

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES – EMSERH
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 007/2021 – CSL/EMSERH

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 158.974/2020 – EMSERH

ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRAL
CNPJ: 69.398.402/0001-92
Praça Governador Newton Bello, 
nº 66 - Centro, Cedral/MA. - CEP: 65.260-000

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL nº 001/2021. A Câmara Municipal de Cedral-MA, 
CNPJ nº 69.308.402/001-92, através da Comissão Permanente de Licitação, comunica que 
realizará licitação na modalidade  Pregão Presencial nº 001/2021, tipo Menor Preço. OBJETO: 
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Locação de veículo automoti-
vo, tipo Caminhonete, 4 x 4, Diesel, com fornecimento de combustível, a fim de atender as 
demandas da Câmara Municipal de Cedral-MA. DATA: 01/02/2021, às 08hs00min (oito horas). 
LOCAL DA SESSÃO: Prédio do Legislativo à Praça Governador Newton Bello, nº 66, Centro, 
Cedral-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, de 08hs30min às 12hs00min na sala da Comissão Permanente de Licitação. 
Cedral (MA), 11//01/2021. Antônio João Silva Lira, Presidente/CPL

ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRAL
CNPJ: 69.398.402/0001-92
Praça Governador Newton Bello, 
nº 66 - Centro, Cedral/MA. - CEP: 65.260-000

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL: 002/2021.A Câmara Municipal de Cedral-MA, 
CNPJ nº 69.308.402/001-92, através da Comissão Permanente de Licitação, comunica que 
realizará licitação na modalidade Pregão Presencial nº 002/2021, tipo Menor Preço, por Item. 
OBJETO: Contratação de empresa especializada no fornecimento parcelado de material de 
consumo, tipo Expediente, Limpeza e Gêneros Alimentícios, a fim de atender a demanda da 
Câmara Municipal de Cedral-MA. DATA: 01/02/2021, às 10hs00min (dez horas). LOCAL DA 
SESSÃO: Prédio do Legislativo à Praça Governador Newton Bello, nº 66, Centro, Cedral-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. Cedral (MA), 
11/12/2021. Antônio João Silva Lira Presidente/CPL.

ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRAL
CNPJ: 69.398.402/0001-92
Praça Governador Newton Bello, 
nº 66 - Centro, Cedral/MA. - CEP: 65.260-000

AVISO DE LICITAÇÃO. A Câmara Municipal de Cedral-MA, CNPJ Nº 69.308.402/001-92, através da 
Comissão Permanente de Licitação, torna público que realizará licitação, na modalidade Tomada 
de Preços nº 001/2021, do tipo Menor Preço. OBJETO: Contratação de Pessoa Jurídica para a 
prestação de serviços técnicos de forma contínua de assessoria e consultoria junto ao setor de 
licitações no âmbito da administração pública municipal, compreendendo a área de licitações e 
contratos administrativos da Câmara Municipal de Cedral-MA. DATA DA SESSÃO: 29/01/2021, às 
08hs00min (oito horas).  LOCAL: Prédio do Legislativo à Travessa 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 mencionado acima, de 2ª a 6ª, 
no horário: 08hs30min às 12hs00min na sala da Comissão Permanente de Licitação. Cedral (MA), 
11/01/2021. Antônio João Silva Lira, Presidente da CPL.

ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRAL
CNPJ: 69.398.402/0001-92
Praça Governador Newton Bello, 
nº 66 - Centro, Cedral/MA. - CEP: 65.260-000

AVISO DE LICITAÇÃO. A Câmara Municipal de Cedral-MA, CNPJ nº 69.308.402/001-92, através da 
Comissão Permanente de Licitação, comunica que realizará licitação na modalidade Tomada de 
Preço nº 002/2021, tipo Menor Preço. OBJETO: Contratação de Escritório de Contabilidade, 
pessoa jurídica, com experiência na área de Contabilidade Pública, para a prestação dos serviços 
técnicos de forma continua de Consultoria e Assessoria Contábil, a fim de atender a demanda da 
Câmara Municipal de Cedral-MA. DATA: 29/01/2021, às 10hs00min (dez horas). LOCAL DA 
SESSÃO: Prédio do Legislativo à Praça Governador Newton Bello, nº 66, Centro, Cedral-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. Cedral (MA), 
11/01/2021. Antônio João Silva Lira, Presidente/CPL.

ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRAL
CNPJ: 69.398.402/0001-92
Praça Governador Newton Bello, 
nº 66 - Centro, Cedral/MA. - CEP: 65.260-000

AVISO DE LICITAÇÃO. A CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRAL-MA, torna público que realizará 
licitação, na modalidade Tomada de Preços nº 003/2021, do tipo Menor Preço. OBJETO: 
Contratação de Escritório de Advocacia, pessoa jurídica, com experiência na área de Direito 
Administrativo para a prestação de serviços técnico de forma continua de Advocacia, Assessoria 
e Consultoria Jurídica ao Poder Público, para atender as demandas da Câmara Municipal de 
Cedral-MA. DATA: 29/01/2021, às 14hs00min (catorze horas).  LOCAL: Prédio do Legislativo à Rua 
Praça Governador Newton Bello, nº 66, Centro, Cedral-MA. LEGALIDADE: Lei Federal nº 8.666/93 
e alterações posteriores. 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. Antônio João Silva Lira, Presidente da Comissão Permanente de 
Licitação. Cedral (MA), 11/01/2021.

Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Graça Aranha MA

Aviso de Licitação

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021. Processo Administrativo n° 01.1101.0001/2021. 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: 26 
de janeiro de 2021 às 08:00 horas. 

Os editais e seus anexos estão à disposição dos interessados na Sala de reunião da CPL, no prédio da 
Secretaria Municipal de Administração, na São Francisco, s/nº, Centro, Graça Aranha - MA, de 2ª a 6ª feira, 
no horário das 08:00 às 12:00 horas. Esclarecimento adicional no endereço supra, ou pelo endereço 
eletrônico pmgracaaranha@yahoo.com.br.

Graça Aranha  - MA, 11 de janeiro de 2021
Milka Verônica Stéfane Silva dos Santos

Pregoeira

Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Graça Aranha MA

Aviso de Licitação

PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021. Processo Administrativo n° 01.1101.0002/2021. OBJETO: Contratação 
de empresa para prestação de serviços de limpeza publica 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: 26 de janeiro de 2021 às 
11:00 horas.

Os editais e seus anexos estão à disposição dos interessados na Sala de reunião da CPL, no prédio da 
Secretaria Municipal de Administração, na São Francisco, s/nº, Centro, Graça Aranha - MA, de 2ª a 6ª feira, 
no horário das 08:00 às 12:00 horas. Esclarecimento adicional no endereço supra, ou pelo endereço 
eletrônico pmgracaaranha@yahoo.com.br.

Graça Aranha  - MA, 11 de janeiro de 2021
Milka Verônica Stéfane Silva dos Santos

Pregoeira

Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Graça Aranha MA

Aviso de Licitação

PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021. Processo Administrativo n° 01.1101.0003/2021. 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. MODALIDA-
DE: 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: 26 de janeiro de 
2021 às 14:00 horas.

Os editais e seus anexos estão à disposição dos interessados na Sala de reunião da CPL, no prédio da 
Secretaria Municipal de Administração, na São Francisco, s/nº, Centro, Graça Aranha - MA, de 2ª a 6ª feira, 
no horário das 08:00 às 12:00 horas. Esclarecimento adicional no endereço supra, ou pelo endereço 
eletrônico pmgracaaranha@yahoo.com.br.

Graça Aranha  - MA, 11 de janeiro de 2021
Milka Verônica Stéfane Silva dos Santos

Pregoeira

Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Graça Aranha MA

Aviso de Licitação

PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2021. Processo Administrativo n° 01.1101.0004/2021. OBJETO: Contratação 
de empresa para fornecimento de gêneros alimentícios diversos para atender as necessidades da 
Secretaria Municipal de Administração e setores diversos 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: 26 de janeiro de 2021 às 16:00 horas.

Os editais e seus anexos estão à disposição dos interessados na Sala de reunião da CPL, no prédio da 
Secretaria Municipal de Administração, na São Francisco, s/nº, Centro, Graça Aranha - MA, de 2ª a 6ª feira, 
no horário das 08:00 às 12:00 horas. Esclarecimento adicional no endereço supra, ou pelo endereço 
eletrônico pmgracaaranha@yahoo.com.br.

Graça Aranha  - MA, 11 de janeiro de 2021
Milka Verônica Stéfane Silva dos Santos

Pregoeira

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ GRANDE- MA

AVISO DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS Nº. 01/2021 (REPUBLICAÇÃO)

A Prefeitura Municipal de Igarapé Grande/MA, localizada na rua São Francisco, s/nº, Centro, CEP 
65.720-000, comunica aos interessados que realizará licitação na modalidade Tomada de Preços nº. 
01/2021, do tipo Menor Preço, no dia 01/02/2021, às 08h30min horas, horário local, objetivando a 
Contratação de empresa especializada para Prestação de Serviços em Consultoria na área da 
Contabilidade Pública, conforme especificações contidas no Termo de Referência/Projeto Básico, 
anexo I do edital.O presente Edital estará à disposição dos interessados no Departamento de Licitações 
da Prefeitura Municipal de Igarapé Grande - MA, sito à rua São Francisco, s/nº, Centro, de segunda a sexta 
(exceto feriados) no horário das 08:00 as 13:00 horas, onde poderão ser consultados  ou obtido 
GRATUITAMENTE por meio digital na Comissão de Licitação bem como pela internet, através do nosso 
endereço eletrônico http://www.igarapegrande.ma.gov.br.

Igarapé Grande (MA), 11/01/2021.
FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SOARES 

Relator

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO MARANHÃO/MA
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021. A Prefeitura Municipal de Junco do 
Maranhão/MA, torna público que realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico, para 
Registro de Preços, do tipo Menor Preço. OBJETO: EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, 
conforme definido no Edital, seus Anexos e no Termo de Referência. DISPOSITIVOS LEGAIS: LEI Nº 
10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002, DO DECRETO Nº 10.024, DE 20 DE SETEMBRO DE 2019, DO 
DECRETO Nº 7.746, DE 05 DE JUNHO DE 2012, DO DECRETO N° 8.538, DE 06 DE OUTUBRO DE 
2015, DECRETO MUNICIPAL 019/2019, APLICANDO-SE, SUBSIDIARIAMENTE, A LEI Nº 8.666, DE 21 
DE JUNHO DE 1993. DATA DE ABERTURA: 26 de janeiro de 2021. HORARIO: 09h:30m. LOCAL/SITE: 
www.portaldecompraspublicas.com.br. O Edital e Termo de Referência está disponibilizado, na 
íntegra, no endereço eletrônico: www.portaldecompraspublicas.com.br, e também poderão ser 
lido e/ou obtido na Sala de reunião da CPL, localizada na Rua Valmir Araújo, nº 111, centro, Junco 
do Maranhão/MA. no horário das 08h00min às 13h00mim. Para maiores informações e esclareci-
mentos pelo e-mail: cpljunco@hotmail.com. Junco do Maranhão/MA, 12 de janeiro de 2021. 
Samuel de Araújo Passos – Pregoeiro Municipal. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO MARANHÃO/MA
AVISO DE LICITAÇÃO.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2021. A Prefeitura Municipal de Junco do 
Maranhão/MA, torna público que realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico, para 
Registro de Preços, do tipo Menor Preço. OBJETO: EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDA-
DES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO MARANHÃO, SECRETARIAS E FUNDOS 
MUNICIPAIS, conforme definido no Edital, seus Anexos e no Termo de Referência. DISPOSITIVOS 
LEGAIS: LEI Nº 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002, DO DECRETO Nº 10.024, DE 20 DE SETEMBRO DE 
2019, DO DECRETO Nº 7.746, DE 05 DE JUNHO DE 2012, DO DECRETO N° 8.538, DE 06 DE 
OUTUBRO DE 2015, DECRETO MUNICIPAL 019/2019, APLICANDO-SE, SUBSIDIARIAMENTE, A LEI 
Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993. DATA DE ABERTURA: 27 de janeiro de 2021. HORARIO: 
14h:00m. LOCAL/SITE: www.portaldecompraspublicas.com.br. O Edital e Termo de Referência 
está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico: www.portaldecompraspublicas.com.br, 
e também poderão ser lido e/ou obtido na Sala de reunião da CPL, localizada na Rua Valmir 
Araújo, nº 111, centro, Junco do Maranhão/MA. no horário das 08h00min às 13h00mim. Para 
maiores informações e esclarecimentos pelo e-mail: cpljunco@hotmail.com. Junco do 
Maranhão/MA, 12 de janeiro de 2021. Samuel de Araújo Passos – Pregoeiro Municipal. 

MISSA DE SÉTIMO DIA
MARIA RAIMUNDA CORREIA PEREIRA

CONVITE

OS FAMILIARES DA SAUDOSA MARIA RAIMUNDA 
CORREIA PEREIRA, CONVIDAM PARENTES E AMIGOS 
PARA A MISSA DE SÉTIMO DIA, A REALIZAR-SE   NO DIA 
15.01.2021 (SEXTA-FEIRA) ÀS 17.30H NA IGREJA 
NOSSA SENHORA DA CONCEIÇAO (MONTE CASTE-
LO) AGRADECEMOS A TODOS QUE COMPARECEREM A 
ESTE ATO DE FÉ E SOLIDARIEDADE CRISTÃ.

-

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NINA RODRIGUES
CNPJ Nº 06.124.408/0001-51
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2021

O MUNICÍPIO DE NINA RODRIGUES, através da Prefeitura Municipal de Nina Rodrigues, por meio da Comissão 
Permanente de Licitação, torna público aos interessados que, com base na Lei Federal nº 8.666/93 e alterações 
posteriores, fará realizar às 09h:00 (nove) horas do dia 02 de Fevereiro de 2021, licitação na modalidade 
Tomada de Preços nº 01/2021, do tipo menor preço global, tendo por objeto à contratação de empresa para 
execução de serviços de assessoria, consultoria, elaboração e análise de projetos de obras e serviços de 
engenharia civil e arquitetura de interesse desta Administração Pública. A presente licitação será realizada na 
sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Praça Rui Fernandes Costa, s/n, Centro, Nina Rodrigues-
–MA. O Edital e seus anexos estão a disposição dos interessados no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no horário 
das 08h:00 (oito) às 12h:00 (doze), onde poderão ser consultados ou obtidos mediante pagamento de taxa de 
R$ 100,00 (cem) Reais. Esclarecimentos adicionais, no mesmo endereço ou pelo telefone (98) 99235-5423.

Nina Rodrigues/MA, 13 de Janeiro de 2021.
João Batista Bezerra de Sousa

Presidente da CPL

Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Santa Filomena do Maranhão MA

Aviso de Licitação

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2021. OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de  material de 
limpeza para atender as necessidades das secretarias 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: 26 de janeiro de 2021 às 08:00 horas. 

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 3 
566-1049 ou pelo endereço eletrônico cpl.stf@hotmail.com.

SANTA FILOMENA DO MARANHÃO, 12 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 006/2021. OBJETO: contratação de empresa para o fornecimento de material de 
expediente, escolar e didático, para atender as necessidades do Município, 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: 26 de janeiro de 2021 às 11:00 horas.

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 3 
566-1049 ou pelo endereço eletrônico cpl.stf@hotmail.com.

SANTA FILOMENA DO MARANHÃO, 12 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 007/2021. OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de gêneros 
alimentícios diversos para atender as necessidades das secretarias do Município durante o exercício fiscal 
de 2021. 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: 
26 de janeiro de 2021 às 15:00 horas.

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 3 
566-1049 ou pelo endereço eletrônico cpl.stf@hotmail.com.

SANTA FILOMENA DO MARANHÃO, 12 de janeiro de 2021
WILSON LUCAS CAMPOS PEDROSA

Pregoeiro

                 AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2021
A Prefeitura Municipal de Tuntum/MA, através da Comissão Permanente de Licitação – CPL, torna 
público para conhecimento de todos que realizará licitação na modalidade: Tomada de Preços. TIPO: 
Menor Preço Global. OBJETO: Contratação de Empresa para prestação de serviços técnicos na área 
de engenharia e arquitetura, para elaboração e acompanhamento de obras no Município de 
Tuntum/MA. BASE LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores. Recebimento e abertura 
dos envelopes de Habilitação e Proposta de Preços: às 09h00min do dia 01 de fevereiro de 2021. O 
edital estará à disposição para consulta gratuita no setor de licitação das 08h00min às 12h00min e no 
site do município. Os interessados na aquisição do mesmo deverão recolher o valor de R$ 20,00 (vinte 
reais) mediante a retirada do DAM, na sala da CPL, na Sede da Secretaria Municipal de Educação de 
Tuntum/MA, localizada na Rua Ariston Léda, S/N – Centro – Tuntum/MA, CEP: 65763-000, onde está 
funcionando provisoriamente a Prefeitura.

Tuntum/MA, 13 de janeiro de 2021.
POLIANA MENEZES DE SOUSA

PRESIDENTE DA CPL

O JORNAL MAIS 
ACESSADO

DO MARANHÃO

76Milhões Milhão18

Eneva registra aumento em suas 
reservas de gás no Maranhão
O Índice de Reposição de Reservas (IRR) na Bacia do Parnaíba foi de 241% no ano passado

A 
Eneva registrou um aumento expressivo em 
suas reservas de gás no Maranhão, em 2020. 
De acordo com informações do Relatório Exe-
cutivo de Auditoria das Reservas de Gás Na-

tural dos Campos, elaborado pela consultoria indepen-
dente Gaffney, Cline & Associates, Inc., as reservas de gás 
da empresa na Bacia do Parnaíba, que ficam no estado, 
fecharam o ano passado em 25,976 bilhões de metros 
cúbicos (Bm³), ante 24,072 Bm³ no fim de 2019 (2P).

A variação deve-se principalmente à conclusão da 
perfuração de poços produtores, à interpretação de no-
vos dados sísmicos e à boa performance dos campos de 
produção. 

“Os resultados da certificação 2021 comprovam a ca-
pacidade da companhia para aplicar seus conhecimentos 
da geologia da Bacia do Parnaíba e seguir aumentando 
suas reservas de gás apesar do consumo anual do parque 
termoelétrico. Adicionalmente, à medida que avança-
mos em áreas antes pouco exploradas, como os blocos 

da R13, R14 e da oferta permanente de 2019, ampliamos 
nosso conhecimento destas novas áreas e aumentamos 
a nossa confiança em resultados exploratórios cada vez 
mais expressivos.”, destaca o diretor de Operações da Ene-
va, Lino Cançado.

O Índice de Reposição de Reservas (IRR) na Bacia do 
Parnaíba foi de 241% e a relação entre o volume de re-
servas e o volume produzido (R/P) ficou em 18,6 anos.

Na análise, foram abordados nove campos da Bacia, 
sendo que cinco estão em produção (Gavião Real, Gavião 
Azul, Gavião Branco, Gavião Caboclo e Gavião Vermelho) 
e outros quatro, em desenvolvimento (Gavião Preto, Ga-
vião Tesoura, Gavião Branco Norte e Gavião Carijó).

Em 31 de dezembro de 2020, as reservas 2P totais da 
Eneva somaram 31,827 bilhões de metros cúbicos, dos 
quais 5,851 bilhões de metros cúbicos são referentes à 
Bacia do Amazonas e 25,976 bilhões à Bacia do Parnaíba.

ENERGIA



oimparcial.com.br PETS George Raposo
E-mail: gdinamite@gmail.com 7

Cau sas

• fa rin gi te;
• in fla ma ção da ca vi da de oral;
• tár ta ro acu mu la do;
• do en ça gen gi val;
• aci dez;
• pro ble mas di ges ti vos;
• do en ça re nal;
• do en ça he pá ti ca;
• di a be tes;
• co pro fa gia;
• fal ta de pro fi la xia e hi gi e ne bu cal do cão.

Ida de avan ça da

Co mi da ina de qua da

Ti pos de odo res de sa gra dá veis

Ca chor ro com chei ro po dre na bo ca

Chei ro de ace to na – di a be tes mel li tus

• se de;
• per da/ga nho re pen ti no de pe so;
• le tar gia e apa tia;
• co cei ra.

Mau há li to do ca chor ro com chei ro de me tal ou san gue

Mau há li to do ca chor ro com chei ro de pei xe

Pre ven ção

O que fa zer se o mau há li to for um si nal de do en ça?

Re su mo

Higiene e saúde

Como se livrar do
mau hálito canino

M
au há li to em ca chor ro? Pa ra co me çar, va le a
pe na sa li en tar uma coi sa: ne nhum ca chor ro
tem um chei ro par ti cu lar men te agra dá vel
co mo um hu ma no de pois de es co var os

den tes.
O mau há li to em ca chor ro, per cep tí vel ape nas quan- 

do o cão apro xi ma a bo ca do nos so ros to, não é mo ti vo
de pre o cu pa ção. No en tan to, qual quer mu dan ça, e in- 
ten si da de de vem ser um si nal de aler ta.

As cau sas mais co muns de mau há li to são pro cu ra das
prin ci pal men te na bo ca do cão, em bo ra pos sa ser um
er ro gra ve.

O mau há li to em ca chor ro é fre quen te men te re la ci o- 
na do pe los do nos ao fa to de que o qua drú pe de não tem
os den tes lim pos. Cla ro, is so é ver da de, mas um cão sau- 
dá vel não tem um odor for te e per sis ten te se a di e ta for
ade qua da men te ba lan ce a da.

Por tan to, a pri mei ra pis ta de ve ser a co mi da que o ca- 
chor ro co me.

Uma di e ta se le ci o na da in cor re ta men te, ri ca em car- 
boi dra tos, ge ral men te cau sa um chei ro de sa gra dá vel na
bo ca do cão. Mas o que, além da di e ta, po de cau sar mau
há li to em um ca chor ro?

Os mo ti vos po dem ser:

Co mo vo cê po de ver, a lis ta é bas tan te lon ga. Em al- 
guns ca sos, po de mos ver a olho nu de on de vem o mau
há li to do cão; Is so se apli ca prin ci pal men te a gen gi vi te,
tár ta ro ou da nos à lín gua, pa la to e den tro das bo che- 
chas.

No ca so de in su fi ci ên cia re nal, um dos pri mei ros sin- 
to mas ge ral men te é um há li to com chei ro de uri na. Por
sua vez, o di a be tes às ve zes dá um há li to se me lhan te ao
chei ro de ma çãs em fer men ta ção.

In fe liz men te, nos sos ir mãos me no res tam bém en ve- 
lhe cem. E quan do per gun ta do por que um ca chor ro tem
mau há li to, a res pos ta é sim ples: a ve lhi ce che gou.

As sim, com o tem po, os den tes co me çam a se de te ri o- 
rar e os ór gãos in ter nos não fun ci o nam mais com for ça
to tal. Daí os aro mas de sa gra dá veis.

É ne ces sá rio ter um cui da do es pe ci al com os ani mais
de es ti ma ção que já ul tra pas sa ram o li mi ar de 10 anos
de vi da: se le ci o ne cui da do sa men te a di e ta e mos tre-a
re gu lar men te ao ve te ri ná rio.

Pro ble mas res pi ra tó ri os
Quan do uma in fec ção en tra no sis te ma res pi ra tó rio, a

ha li to se se tor na um dos sin to mas que a acom pa nham.
Tos se, fe bre e con ges tão na sal irão jun tar-se ao mau há- 
li to.

É ne ces sá rio mos trar ra pi da men te o ani mal de es ti- 
ma ção de qua tro pa tas ao ve te ri ná rio pa ra que as com- 
pli ca ções não co me cem e a do en ça não se trans for me

em crô ni ca.

Mui tos cri a do res es tra gam seus ani mais de es ti ma- 
ção com al go de li ci o so. O mau há li to de um ca chor ro fa- 
la e às ve zes gri ta por cau sa de co mi da que não é ade- 
qua da pa ra ele.

A ali men ta ção de ve ser ba lan ce a da e va ri a da. Os cães
não de vem co mer do ces: o açú car não só des trói os den- 
tes, mas tam bém pre ju di ca o fí ga do e os rins.

Além dis so, o cão po de ter um odor na bo ca se ti ver
con su mi do al go ven ci do. Dê uma olha da no que vo cê dá
ao seu ani mal de es ti ma ção.

A co mi da não de ve ser mui to quen te ou fria quan do
ser vi da, o re gi me ali men tar de ve ser ob ser va do e ali- 
men tos áci dos não de vem ser usa dos.

Exis tem di fe ren tes ti pos de odo res fé ti dos que o do no
do cão po de sen tir. A na tu re za do “chei ro” aju da rá a de- 
ter mi nar a pos sí vel cau sa da ha li to se.

Uma ex pli ca ção por que o cão chei ra a po dre na bo ca,
são pro ble mas com os den tes e com a mu co sa oral. Mas
é ne ces sá rio es tu dar o ani mal de for ma in de pen den te:
ve ri fi car a pre sen ça de cá ri es, a in te gri da de das gen gi- 
vas, a pre sen ça ou au sên cia de pla ca.

Me nos co mu men te, um aro ma po dre ocor re em co- 
ne xão com a in ter rup ção do tra to res pi ra tó rio ou com o
apa re ci men to de di a be tes mel li tus. É im por tan te não
he si tar e le var o cão ao hos pi tal ve te ri ná rio pa ra exa mes
ini ci ais de uri na e san gue.

Apa re ce prin ci pal men te no di a be tes mel li tus. So ma-
se a is so sin to mas co mo:

Se vo cê viu que sur gi ram pe que nas úl ce ras na pe le e o
ani mal co me çou a be ber mui to lí qui do, de ve le var o ani- 
mal ra pi da men te ao hos pi tal.

Seu ani mal de es ti ma ção pre ci sa rá de cui da dos de su- 
por te ao lon go de sua vi da, pois o di a be tes é in cu rá vel.
Por tan to, é mui to im por tan te en con trar um bom es pe- 
ci a lis ta pa ra acon se lha men to pro fis si o nal.

Nor mal men te o san gue chei ra as sim, um aro ma es- 
pe cí fi co é emi ti do por pe que nas fe ri das na bo ca ou na
la rin ge.

Cui de de en con trar um den tis ta ca ni no e mar car uma
con sul ta.

Os fi lho tes po dem san grar se ti ver di fi cul da de pa ra
tro car os den tes. Se vo cê ti ver um cão adul to, pre ci sa rá
pas sar por vá ri os tes tes, in cluin do fe zes.

Oca si o nal men te, o pro pri e tá rio sen te o chei ro de pei- 
xe. As sim, is so po de ser o re sul ta do de ali men tos que são
mui to chei ro sos (e mui tas ve zes proi bi dos pa ra cães) ou
fi cam pre sos en tre os den tes.

Um chei ro se me lhan te é um si nal de do en ça da gen- 

gi va e da ca vi da de oral. Exa mi ne as gen gi vas em bus ca
de in fla ma ção e úl ce ras, em ca so de ver me lhi dão e ain- 
da mais su pu ra ção, con sul te um mé di co.

Al gu mas per tur ba ções no sis te ma en dó cri no le vam
ao apa re ci men to de ha li to se.

Co mo pre ve nir o mau há li to em ca chor ro? Exis tem
pe lo me nos uma dú zia de ma nei ras.

Mas cla ro, a ba se são as vi si tas re gu la res ao ve te ri ná- 
rio e a re a li za ção – além dos exa mes ge rais – tam bém de
exa mes pre ven ti vos na for ma de mor fo lo gia ou exa mes
de uri na e fe zes.

Po de mos cui dar do há li to do cão em ca sa, an tes de
mais na da, es co lhen do uma di e ta com as pro por ções
cor re tas de nu tri en tes, bem co mo ser vin do o cão com
gu lo sei mas du ras que vão aju dar na re mo ção do tár ta ro.

Além dis so, va le a pe na cui dar do há bi to do cão de es- 
co var os den tes co mo me di da pre ven ti va.

Tam bém va le a pe na che car a bo ca do ca chor ro re gu- 
lar men te, es pe ci al men te de pois de brin car com, por
exem plo, gra ve tos, cu jas par tes afi a das po dem gru dar
nos te ci dos mo les, cau san do dor e des con for to, e se tor- 
nan do um cri a dou ro de bac té ri as.

Tam bém é im por tan te pre ve nir epi só di os de in ges tão
de fe zes de ou tros ani mais, ou se ja, co pro fa gia, tam bém
por ra zões de saú de. Por fim, não atra se a vi si ta ao ve te- 
ri ná rio quan do seu cão co me çar a se com por tar de ma- 
nei ra per tur ba do ra ou quan do o mau há li to de le cau sar
da nos.

Se o mau há li to no ca chor ro pi o rar e seu cão apre sen- 
tar sin to mas adi ci o nais, co mo dor du ran te a ali men ta- 
ção, le tar gia, apa tia ou até mes mo fal ta de ape ti te, vo cê
de ve con sul tar um ve te ri ná rio que irá de ter mi nar a cau- 
sa do mau há li to e apli car tra ta men to efi caz.

O mau há li to é ape nas um sin to ma de uma do en ça,
por tan to, pri mei ro en con tre e eli mi ne a cau sa do chei ro.
Tes tes adi ci o nais po dem ser ne ces sá ri os, in cluin do he- 
mo gra ma, ul tras som, raio-X de ór gãos in ter nos, cul tu ra
ou um an ti bi o gra ma.

No ca so de do en ças que afe tam a ca vi da de oral, de ve-
se uti li zar du ran te o tra ta men to uma di e ta com pos ta
por ali men tos fá ceis de mas ti gar.

Ali men tos en la ta dos úmi dos ou se cos pre vi a men te
em be bi dos em água po dem ser úteis. Co mo os pro ble- 
mas de den te e gen gi va são do lo ro sos, seu cão po de não
que rer co mer pe da ços du ros de co mi da por que sen te
dor ao mor der.

Após o tra ta men to, va le a pe na re tor nar ao ali men to
se co, que re mo ve me ca ni ca men te os res tos de ali men- 
tos e se di men tos da su per fí cie dos den tes en quan to
mas ti ga as par tí cu las do ali men to.

Os cães po dem ter mau há li to por vá ri os mo ti vos.
Mas es te fenô me no po de ser tan to um si nal de do en ça
quan to sim ples men te o fa to de o cão ter co mi do al go
com um chei ro for te.

Mo ni to re cui da do sa men te a hi gi e ne oral do seu ani- 
mal. Pois é in tei ra men te sua res pon sa bi li da de se de se ja
que seu ani mal de es ti ma ção se ja sau dá vel.

Es co var os den tes de um ca chor ro não é um ca pri cho,
mas uma ne ces si da de de saú de

São Luís, quinta-feira, 14 de janeiro de 2021
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Minotauro e Flávio Canto curtem as 
belezas de Tutóia  e praticam kitesurf

O ex-campeão UFC Rodrigo No-
gueira, também conhecido como Mi-
notauro, desembarcou em terras ma-
ranhenses nesta terça-feira (12) ao 
lado do ex-judoca Flávio Canto para 
praticarem o desporto aquático ki-
tesurf. Os ex-atletas passaram o dia 

no município de Tutóia, no interior 
do Maranhão, curtindo as belezas 
da cidade e percorrendo os lençóis 
tutoienses.

Minotauro e Flávio compartilha-
ram em suas redes sociais alguns 
registros de seu dia em Tutóia, co-

nhecendo fãs e vivendo aventuras.
O ex-campeão UFC tem viajado 

para diversas cidades do nordeste 
em sua kite trip e tem registrado em 
suas redes sociais essa jornada, pro-
metendo cruzar “3 estados, Ceará, 
Piaui, Maranhão pela água”.

Eleição da Famem 
acontece  hoje em São Luís
SAULO DUAILIBE

Com duas chapas inscritas! Assim será a eleição da Federa-
ção dos Municípios do Estado do Maranhão (Famem), amanhã, 
quinta-feira (14).   A duas chapas que vão disputar a presidên-
cia da Famem, pelo biênio 2021/2022, foram registradas no 
dia 6 de janeiro. Quem vencer a eleição vai comandar a Nova 
Diretoria e Conselho Fiscal da da Famem.

A chapa 1, denominada “Salvio Dino – Municipalismo na 
prática”, tem como representante é o prefeito de Igarapé Gran-
de, Erlanio Xavier. Já a chapa 2, denominada “Zé Gentil: Muni-
cipalização para Todos”, é representante pelo prefeito de Ca-
xias, Fábio Gentil. Neste pleito da Famem, pode-se afirmar 
que também será um jogo político que visa a eleição de 2022, 
para o Governo do Estado. 

A chapa encabeçada por Erlanio Xavier tem o apoio do se-
nador Weverton Rocha (PDT). O pedetista busca o excutivo es-
tadual. Do outro lado, o prefeito de Caxias, Fábio Gentil, tem 
o apoio do governador em exercício Carlos Brandão (Republi-
canos). O chefe interino do poder estadual é vice-governador 
e quer ocupar a cadeira após Flávio Dino deixar o comando 
do Maranhão.

O pleito
A eleição acontece hoje, na sede da Famem, na Avenida dos 

Holandeses, nº 6, Quadra 8, bairro do Calhau, em São Luís. A 
votação será de forma direta e secreta, através de cédula úni-
ca.   São elegíveis os cargos da Diretoria e Conselho Fiscal. Es-
tão aptos a votar todos os prefeitos dos municípios associados 
quites com as obrigações perante a instituição. 

TURISMO

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

Temporada teatral

O Te a tro Na po leão Ewer ton, do Sesc São
Luís, dá iní cio à tem po ra da 2021 com a apre-
sen ta ção de “Ma ria Fir mi na dos Reis – Uma
voz além do tem po”, com a atriz Jú lia Mar- 
tins, no elen co. Tam bém es ta rão em car taz
“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.

CarnaRio em julho

O ca len dá rio de da tas ofi ci ais do Es ta do
do Rio de Ja nei ro aca ba de ser al te ra do, in-
cluin do no mês de ju lho de to do ano o “Car- 
na Rio – Car na val fo ra de épo ca”, pa ra es ti- 
mu lar o tu ris mo. 

É o que de fi ne a lei 9.174/20, do de pu ta do
Di o ní sio Lins (PP), que foi san ci o na da pe lo
go ver na dor em exer cí cio, Cláu dio Cas tro e
pu bli ca da no Diá rio Ofi ci al Ex tra de ter ça-
fei ra. 

Tem pe ro ma ra nhen se com a so -
bre me sa do Brow nie do Luiz em jan -
tar no apê do ca sal Gui lher me Mar -
ques e Joyce Mackay no fim de se ma -
na em São Pau lo. Gui lher me, que co -
man dou por mui tos anos em São Luís
a Glacymar Tu ris mo, pe río do que foi
pre si den te da ABAV-MA, ho je re si de
em SP com a es po sa Joyce (Jor na lis -
ta que por aqui tra ba lhou no por tal
G1), re ce beu o ca sal Luiz Quin de ré e
sua na mo ra da Da ni Gui ma rães (ele
so bri nho de Gui lher me e fi lho do
com po si tor ma ra nhen se Clau dio Po -
pó e Re na ta Quin de ré), que en tre
igua ri as do Ma ra nhão, sa bo re a ram o
su ces so do Brow nie do Luiz que ago -
ra se ex pan de na ca pi tal pau lis ta.

O pre si den te da MA PA
– Ma ra nhão Par ce ri as,
Antô nio Nu nes, ga -
nhou des ta que nes ta
quar ta-fei ra, 12, ao
lan çar o edi tal de Cha -
ma men to Pú bli co Nº
01/2021. “Com es te
edi tal, bus ca mos ob ter
es tu dos e pro je tos de
vi a bi li da de téc ni ca,
econô mi co-fi nan cei ro
e ju rí di ca que pro po -
nham for mas de im -
ple men ta ção da Lo te -
ria do Ma ra nhão, bem
co mo de ex plo rar seus
jo gos lo té ri cos”, ex pli -
cou Nu nes.

O se cre tá rio Na ci o nal
de Sa ne a men to Bá si co,
Pe dro Ma ra nhão, fez
uma vi si ta às ins ta la -
ções da BRK Am bi en tal
em Pa ço do Lu mi ar,
uma das ci da des em
que a con ces si o ná ria é
res pon sá vel pe los ser -
vi ços de água e es go to,
além de São Jo sé de
Ri ba mar.  O se cre tá rio
foi re ce bi do por Mar ce -
lo Araú jo, ge ren te de
en ge nha ria, Mar ce lo
Hag ge, ge ren te ad mi -
nis tra ti vo e Ga bri el Ra -
mos, da área de Re la -
ções Ins ti tu ci o nais.

Estreias Netflix

A Net flix anun ci ou que vai lan çar pe lo me nos
um fil me no vo por se ma na em 2021. Atra vés de
um ví deo pu bli ca do nas re des so ci ais, o ser vi ço
de stre a ming apre sen tou al guns dos tí tu los que
vão ser lan ça dos nos pró xi mos me ses. No to tal,
a pla ta for ma tem uma lis ta de 70 tí tu los pa ra es- 
tre ar es te ano. A pla ta for ma se gue lan çan do  em
ja nei ro Zo na de Com ba te (dia 15), O Ti gre Bran- 
co (22), A Es ca va ção (29) e Em Bus ca de ‘Oha na
(29). Ou tros fil mes com da tas de es treia anun ci- 
a das são Mal colm & Ma rie (5 de fe ve rei ro) e Mo- 
xie: Quan do As Ga ro tas Vão À Lu ta (3 de mar ço).

Azul e a vacina

Com o ob je ti vo de con tri buir com o com ba te
à pan de mia de co vid-19 no Bra sil, a Azul Car go
anun cia que irá à Ín dia bus car dois mi lhões de
do ses da va ci na de sen vol vi da pe la As tra ze ne- 
ca/Ox ford. Um Air bus A330neo, a mai or ae ro na- 
ve da fro ta da com pa nhia, vai de co lar de Re ci fe
nes ta quin ta (14), ru mo à ci da de in di a na de
Mum bai pa ra bus car a car ga es ti ma da em 15 to- 
ne la das. Se rão 15 ho ras de voo, sem es ca las, em
um tra je to de mais de 12 mil quilô me tros. O voo
de ve che gar ao Bra sil no dia 16, pou san do no
Ae ro por to In ter na ci o nal do Ga leão (RJ).

Turismo disciplinado

De sen vol ver ações pa ra dis ci pli nar o co mér- 
cio in for mal da Praia Gran de é pre o cu pa ção do
Go ver no do Es ta do. Em reu nião na se de da Se- 
tur-MA com téc ni cos da Blitz Ur ba na e do Ba ta- 
lhão de Po lí cia Mi li tar do Tu ris mo, Ca tu lé Ju ni or
(ti tu lar da Se tur), fa lou que es tas ações irão me- 
lho rar e for ta le cer nos so atra ti vo tu rís ti co. “Es sa
pa dro ni za ção das ati vi da des do co mér cio in for- 
mal na re gião irá tra zer me lho ri as e qua li da de
dos ser vi ços que es ses co mer ci an tes de ve rão
pres tar aos nos sos vi si tan tes”, des ta cou o se cre- 
tá rio de Tu ris mo, Ca tu lé Jú ni or.

Pra curtir

Sem agen da men to,
to das as ca sas de cul -
tu ra de São Luis e ge -
ren ci a das pe la SEC -
MA – Go ver no do Es -
ta do vol tam a abrir
pa ra vi si ta ções es -
pon tâ ne as, de ter ça-
fei ra a do min go, das
14h às 18h.

As vi si tas não pre ci -
sa rão ser agen da das,
po rém, va le res sal tar
que os pro to co los sa -
ni tá ri os con ti nu am,
en tão a vi si ta ção a
qual quer equi pa -
men to cul tu ral de ve
ser fei ta com o uso de
más ca ras e o cum pri -
men to do dis tan ci a -
men to so ci al

O Tu ris mo acu mu la
per das de mais de R$
261 bi lhões en tre
mar ço e de zem bro e
de ve re cu ar 36,8%
em 2020, de acor do
com da dos e es ti ma -
ti vas da Con fe de ra ção
Na ci o nal do Co mér -
cio de Bens, Ser vi ços
e Tu ris mo (CNC).

O mon tan te tem co -
mo ba se to dos os da -
dos da Pes qui sa
Men sal de Ser vi ços
(PMS) de no vem bro,
di vul ga da nes ta
quar ta, 13, pe lo IB GE.

Foi de fi ni do o ran king
dos ros tos mas cu li -
nos mais bo ni tos de
2020. 

Re pre sen tan do o
Bra sil, os elei tos fo -
ram Da ni el Mat su na -
ga que é ator, mo de lo
e jo ga dor de fu te bol e
atu al men te se gue
car rei ra nas Fi li pi nas
e o tam bém mo de lo
Mar lon Tei xei ra na tu -
ral de Ita jaí, mas re si -
de em No va York .

São Luís, quinta-feira, 14 de janeiro de 2021

ELANIO X GENTIL
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Ocorrências de acidentes nas rodovias federais que cortam o Maranhão foram
registradas pela Polícia Rodoviária Federal e causaram doze mortes

MARANHÃO 

12 mortes em 11 dias
nas rodovias do estado 
PATRÍCIA CUNHA

O
co me ço do ano não es tá na- 
da tran qui lo nas ro do vi as 
fe de rais que cor tam o Ma ra- 
nhão. Se gun do o re la tó rio 

diá rio do Cen tro de Co man do e Con- 
tro le Re gi o nal, di vul ga do pe lo Nú cleo 
de Co mu ni ca ção So ci al da Po lí cia Ro- 
do viá ria Fe de ral, do iní cio do ano de 
2021 até a ter ça-fei ra, 12, já ocor re ram 
12 óbi tos. Va le res sal tar que no pe río- 
do de 23 de de zem bro de 2020 a 3 de 
ja nei ro de 2021 fo ram re gis tra dos 32 
aci den tes que re sul ta ram em 8 mor tes 
e 54 fe ri dos.

No dia 7 (quin ta-fei ra), 3 aci den tes 
cau sa ram a mor te de 7 pes so as. No 
pri mei ro aci den te, em Al to Ale gre do 
Ma ra nhão, um veí cu lo de pas seio co- 
li diu com uma car re ta Sca nia, re sul- 
tan do no óbi to de 6 ocu pan tes do 
Pris ma: Lu an Al ves Sil va, 16 anos; Yani 
Be a triz Ro dri gues Sou sa, 9 anos; Ma- 
ri lân dia Sil va Be zer ra, 34 anos; Ma ria 
da Con cei ção Ro dri gues Fi lha, 29 
anos; Arthur Le vi Ro dri gues da Sil va, 4 
anos. Dois ou tros ocu pan tes fi ca ram 
fe ri dos gra ve men te. O mo to ris ta do 
Pris ma, de 41 anos de ida de, te ve trau- 
ma tis mo cra ni a no e fa le ceu já no hos- 
pi tal.

No ou tro aci den te, em Ca xi as, um 
veí cu lo Fi at/ To ro e uma mo to Hon- 
da/CG 160 co li di ram le van do o con- 
du tor da mo to, An to nio Mar cos da 
Con cei ção San tos de 37 anos, a óbi to 
no lo cal.

No sá ba do, 9, ocor re ram 5 óbi tos 
na BR-222/MA, re sul tan tes de dois 

aci den tes gra ves dis tan tes vin te e 
qua tro quilô me tros um do ou tro.

A pri mei ra ocor rên cia acon te ceu 
no pe rí me tro ur ba no da ci da de de

NO ÚLTIMO SÁBADO (9) FORAM DOIS ACIDENTE E CINCO MORTES NA BR-222

Açai lân dia, quan do um Fi at Si e na, de 
cor pra ta, co li diu com uma car re ta 
Vol vo Fh. As du as ocu pan tes fi ca ram 
gra ve men te fe ri das e pre sas nas fer ra- 
gens. Elas fo ram re ti ra das por uma 
equi pe do Cor po de Bom bei ros e le va- 
da por po pu la res pa ra a UPA de Açai- 
lân dia, lo ca li za da em fren te on de 
acon te ceu a co li são. A con du to ra so- 
freu fe ri men tos na ca be ça e fra tu ra 
nas per nas, e pos te ri or men te fa le ceu. 
Se gun do le van ta men to da equi pe 
PRF, a con du to ra po de ter dor mi do ao 
vo lan te, e is to le vou o veí cu lo pa ra a 
con tra mão na di re ção à car re ta, que 
se guia no sen ti do con trá rio.

Du as ho ras de pois, no km 624 da 
BR-222, ain da no mu ni cí pio de Açai- 
lân dia, uma pi ca pe Re nault/ Dus ter 
Oro chi ca po tou e pro vo cou a mor te 
de qua tro pes so as e dei xou mais du as 

ocu pan tes fe ri das. De acor do com a 
PRF, os ocu pan tes da pi ca pe se di ri gi-
am de San ta Lu zia (do Ti de) pa ra o 
mu ní ci pio de Go ver na dor Edi son Lo- 
bão. Pró xi mo ao po vo a do Re ta um 
veí cu lo te ria en tra do na con tra mão e 
co li di do la te ral men te na pi ca pe Oro- 
ch, que per deu o con tro le e ca po tou. 
O con du tor, po li ci al mi li tar, e ou tras 
três pes so as tam bém mor re ram no 
aci den te. O po li ci al, sol da do PM J. Al- 
cân ta ra, de 35 anos, era na tu ral de Vi-
to ri no Frei re e in gres sou na PM em 
2015. Tam bém mor re ram uma se nho-
ra de 42 anos, na tu ral de San ta Lu zia 
(do Ti de); uma pré-ado les cen te, de 12 
anos, na tu ral de Im pe ra triz; e uma 
ou tra pas sa gei ra (sem ida de e sem na- 
tu ra li da de iden ti fi ca da). Du as pes so- 
as so bre vi ve ram, uma de 11 anos e ou-
tra de 35, am bas do se xo fe mi ni no.

Acidentes por excesso de velocidade e de lotação

“Nes ses 10 pri mei ros di as nas ro do- 
vi as fe de rais, ti ve mos aci den tes gra- 
ves com mui tos óbi tos e uma das cau- 
sas é que nes se pe río do tem mui tos
veí cu los tra fe gan do em fun ção das fé- 
ri as, re ces so, fes tas, fe ri a dos e tam- 
bém por con ta da quan ti da de de pes- 
so as den to de ca da veí cu lo, por is so
es sa so ma gran de. Em dois aci den tes
fo ram 10 óbi tos, e foi ve ri fi ca do ex ces- 
so de lo ta ção, ex ces so de ve lo ci da de, e
fal ta de cin to nos dois ca sos. No aci- 
den te do Km 196 per to da Ca xu xa (Al- 
to Ale gre do Ma ra nhão), o con du tor
era in fra tor e já ti nha si do mul ta do
por fal ta de cin to, por ex ces so de pas- 
sa gei ro e de ve lo ci da de, e aca bou pro- 
vo can do a mor te de le mes mo e de
mais 5 pes so as e dei xan do uma cri an- 
ça gra ve men te fe ri da”, dis se An to nio
No ber to, do Nú cleo de Co mu ni ca ção,
da PRF.

No dia 11 (se gun da-fei ra), dois aci- 
den tes re sul ta ram em 3 fe ri dos e 1

óbi to. 
O aci den te com mor te foi em Im pe- 

ra triz, no km 250, on de ocor reu uma
co li são fron tal en vol ven do uma mo- 
to ci cle ta Biz e uma car re ta Sca nia R
124 GA4X2NZ 420. 

A con du to ra da mo to ci cle ta Ma ria
Ode te Tei xei ra Sil va, 53 anos, te ve
mor te ime di a ta e a pas sa gei ra fi cou
gra ve men te fe ri da.

Se gun do in for ma ções da PRF, o
con du tor do ca mi nhão dis se que es ta- 
va re a li zan do a cur va na ro ta tó ria pró- 
xi ma ao Su per mer ca do Ata ca dão,
sen ti do Go ver na dor Ed son Lo bão,
não per ce ben do que a ví ti ma es ta va
pró xi ma do Ca mi nhão. Que sou be por
ter cei ros que vi nham lo go atrás que o
úl ti mo se mi-re bo que ti nha co li di do
com a mo to ci cle ta. Ele foi apre sen ta- 
do na De le ga cia de Trân si to de Im pe- 
ra triz/MA. “Di an te das in for ma ções
ob ti das foi cons ta ta da, a prin cí pio,
ocor rên cia de ho mi cí dio cul po so na

di re ção de veí cu lo au to mo tor”, dis se a
PRF.

An to nio No ber to ori en ta que os
con du to res pre ci sam es tar aten tos e
cons ci en tes das re gras de trân si to,
aler tan do que a fis ca li za ção se rá mais
ri go ro sa, com apli ca ção de mul tas. “O
con du tor tem que es tar ci en te que
exis tem mais veí cu los e mais pes so as
nas ro do vi as. Des sas fé ri as até o fi nal
da Ope ra ção Ro do Vi da, é um pe río do
de mui tos veí cu los e por tan to, exi ge
mais aten ção ain da dos con du to res. É
pre ci so mais cui da do, até por que a
PRF já  co me çou a fis ca li za ção mais
in ten sa e vai co me çar a apli car mais
mul tas em veí cu los in fra to res. Por
exem plo, o pneu do veí cu lo tem que
es tar de qua li da de, é im por tan te que a
pes soa ob ser ve o seu veí cu lo e evi te
ex ces so nas ro do vi as. As mul tas não
são ba ra tas, en tão, é tra fe gar com pru- 
dên cia pa ra evi tar aci den tes e qual- 
quer ti po de trans tor no”, dis se.

SÃO LUÍS

Dois homicídios em
apenas uma manhã

RAILSON TEIXEIRA FOI MORTO COM UM TIRO NA CABEÇA

A Su pe rin ten dên cia de Ho mi cí di os e Pro te ção à Pes- 
soa (SHPP) te rá bas tan te tra ba lho nos pró xi mos di as,
pois ape nas na ma nhã de on tem, quar ta-fei ra (13), dois
as sas si na tos, com ca rac te rís ti cas de exe cu ção, acon te- 
ce ram em São Luís. Os ca sos fo ram na Cohab e Ci da de
Olím pi ca.

A pri mei ra mor te foi em um cen tro co mer ci al, na
Cohab, on de a ví ti ma, Rail son Vi ei ra Tei xei ra, es ta va na
fi la de uma agên cia ban cá ria, quan do dis cu tiu com ou- 
tra pes so as e foi mor to com um ti ro na ca be ça. In for ma- 
ções re ve lam que Rail son es ta va pre so e foi sol to no úl ti- 
mo sá ba do (9). A po lí cia acre di ta que o cri me te nha si do
acer to de con tas en tre fac ções cri mi no sas.

A se gun da mor te foi na Ci da de Olím pi ca. O cri me
acon te ceu por vol ta das 12h. Um jo vem es ta va em uma
mo to e foi as sas si na do com um ti ro, na Rua 8 do bair ro,
pró xi mo à fei ra.

BAIRRO RIBEIRA

Mulher traficava drogas
dentro de sua casa

DROGAS FORAM ENCONTRADAS NA CASA DA SUSPEITA

A Po lí cia Ci vil do Ma ra nhão re a li zou, no Bair ro Ri bei- 
ra, mu ni cí pio de São Luís, a pri são em fla gran te de li to de
uma se nho ra que es ta va co mer ci a li zan do dro gas em
sua re si dên cia.

Os po li ci ais re ce be ram de nún cia oriun da do What- 
sApp de nún cia da Su pe rin ten dên cia Es ta du al de Com- 
ba te ao Nar co trá fi co (Se narc) e, após ve ri fi car a ve ra ci- 
da de da in for ma ção, re a li za ram a abor da gem na ca sa e
en con tra ram di ver sas por ções de dro ga dos ti pos ma co- 
nha e co caí na que se ri am fra ci o na das pa ra se rem ven di- 
das a usuá ri os.

De acor do com as in ves ti ga ções, a se nho ra as su miu
as fun ções do seu com pa nhei ro, que atu al men te se en- 
con tra re clu so no com ple xo pe ni ten ciá rio São Luís, na
ven da de dro ga na lo ca li da de.

A sus pei ta foi au tu a da em fla gran te de li to pe lo cri me
de trá fi co de dro gas e, após as for ma li da des le gais, foi
en ca mi nha da ao sis te ma pri si o nal, on de fi ca rá à dis po- 
si ção do po der ju di ciá rio.

São Luís, quinta-feira, 14 de janeiro de 2021
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Ministério Público do Maranhão garante rigorosidade na vigilância de aglomerações
em eventos nos períodos que antecedem e nos dias da festa de Momesca

CARNAVAL NO MARANHÃO

Ministério Público
vai fiscalizar festas

A
s sim com foi na vés pe ra de 
Na tal e nas fes tas de Ré veil- 
lon, o Mi nis té rio Pú bli co do 
Ma ra nhão (MP MA) vai fis ca- 

li zar as fes tas de pré-car na val, que 
acon te cem nos bair ros, cen tros cul tu- 
rais e clu bes do es ta do, prin ci pal men- 
te na ca pi tal ma ra nhen se.

On tem, quar ta-fei ra (13), o Mi nis- 
té rio Pú bli co ex pe diu uma no ta que 
ser ve de aler ta pa ra os pro mo to res de 
even to que pre ten dem re a li zar fes tas 
de pré-car na val e car na val.

Aos pro mo to res de fes tas de sa vi sa- 
dos, as sim co mo no Ano No vo, es ta 
no ta an te ci pa qual quer pro ble ma em 
di as pró xi mos do even to, pa ra que 
não te nham pre juí zos fi nan cei ros co- 
mo acon te ceu no Ré veil lon.

De acor do com a no ta, o Mi nis té rio 
Pú bli co do Ma ra nhão ga ran te ri go ro- 
si da de nas vi gi lân cia con tra aglo me- 
ra ções que ve nham a se for mar em 
even tos nos pe río dos que an te ce dem

EVENTOS DE PRÉ-CARNAVAL VÃO SER MONITORADOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO

e nos di as da fes ta de Mo mes ca.
O Go ver no do Es ta do, atra vés do 

go ver na dor em exer cí cio, Car los 
Bran dão (Re pu bli ca nos), ra ti fi cou a 
po si ção to ma da pe lo exe cu ti vo es ta- 
du al, ain da no ano pas sa do, ga ran tin- 
do que não ha ve rá fes tas em es pa ços 
pú bli cos pro mo vi das pe lo go ver no e, 
pro va vel men te, por pre fei tu ras tam- 
bém e que as de ca rá ter pri va do te rão 
de obe de cer nor mas co mo as de uma 
lo ta ção má xi ma de 150 pes so as.

Con fia a no ta do Mi nis té rio Pú bli- 
co:

O Mi nis té rio Pú bli co do Ma ra nhão, 
re for çan do seu pa pel de de fe sa dos di- 

rei tos da po pu la ção e res pei tan do a in- 
de pen dên cia fun ci o nal de ca da mem- 
bro, in for ma que es tá pla ne jan do uma 
atu a ção de for ma co or de na da pa ra 
im pe dir aglo me ra ções an tes e du ran te 
o pe río do de Car na val, as sim co mo 
tem fei to des de o iní cio da pan de mia. 
Es cla re ce ain da que, evi tar a ocor rên- 
cia de si tu a ções que fa vo re çam o au- 
men to de ca sos de Co vid-19 no es ta do é
uma ne ces si da de pre e mi nen te. O Mi- 
nis té rio Pú bli co do Ma ra nhão res sal ta 
que, nos li mi tes de su as atri bui ções, 
con ti nu a rá atu an do no sen ti do de 
pro te ger a saú de po pu la ção ma ra-
nhen se.

UFMA

Comissão para comenda de 200 anos da imprensa

EM 1821 “O CONCILIADOR DO MARANHÃO” FOI O PRIMEIRO JORNAL CRIADO NO ESTADO, COM SEDE NA CAPITAL MARANHENSE

A im pren sa no Ma ra nhão sur giu
em me a dos de abril de 1821, quan do
era fun da do, na ca pi tal ma ra nhen se,
o pri mei ro jor nal do es ta do, “O Con ci- 
li a dor do Ma ra nhão”, que se tor nou o
mar co do iní cio da ati vi da de jor na lís- 
ti ca no Ma ra nhão. Pa ra ho me na ge ar
es se mar co dos 200 anos da im pren sa
no es ta do, a UF MA im plan tou uma
co mis são que or ga ni za rá uma sé rie de
even tos em 2021.

Uma das prin ci pais ações se rá a
im plan ta ção da “Co men da dos 200
anos da Im pren sa no Ma ra nhão”, pa- 
ra ho me na ge ar, em se tem bro, gran- 
des per so na li da des que fi ze ram par te
da ri ca his tó ria da im pren sa no es ta- 

do. 
O pre si den te da co mis são da co- 

men da re la ti va aos 200 anos da im- 
pres sa do Ma ra nhão, o vi ce-rei tor
Mar cos Fá bio Be lo Ma tos, fa lou que é
ne ces sá rio re co nhe cer as pes so as e as
ins ti tui ções que fi ze ram e ain da fa- 
zem a im pren sa ma ra nhen se. 

“Uma so ci e da de só é for te quan do
tem uma im pren sa for te e a im pren sa
do Ma ra nhão foi uma das pri mei ras a
se rem fun da das no Bra sil. En tão, por
sua tra je tó ria, a Uni ver si da de Fe de ral
do Ma ra nhão se sen te mui to hon ra da
e com pro me ti da com a co me mo ra- 
ção por meio des sa co men da do bi- 
cen te ná rio des sa ins ti tui ção que é a

im pren sa do Ma ra nhão”, en fa ti zou.
A co mis são da co me mo ra ção dos

200 anos é for ma da por re pre sen tan- 
tes da UF MA e por en ti da des li ga das
às Le tras, à His tó ria e à im pren sa no
Ma ra nhão, tais co mo: Rei to ria da UF- 
MA, Co or de na ção de Ce ri mo ni al e
Re la ções Pú bli cas (Dcom) , Cur so de
Jor na lis mo (Im pe ra triz) , Cur so de
Jor na lis mo (São Luís), Sin di ca to dos
Jor na lis tas (São Luís),  Aca de mia Im- 
pe ra tri zen se de Le tras , Aca de mia Ma- 
ra nhen se de Le tras, Aca de mia Lu do-
vi cen se de Le tras, Ins ti tu to His tó ri co e
Ge o grá fi co do Ma ra nhão, Cur so de Li-
cen ci a tu ra em Ci ên ci as Hu ma nas
(Gra jaú).

LU CI A NA GO MES

FERRY-BOAT

Empresas são
multadas pelo Procon

AS IRREGULARIDADES RESULTARAM EM MULTADAS DE R$ 38 MIL

Du ran te fis ca li za ção de ro ti na re a li za da pe lo Pro con
nos ter mi nais de trans por te de ferry-bo ats, fo ram iden- 
ti fi ca das di ver sas ir re gu la ri da des que re sul ta ram em
mul ta das de R$ 38.686,80 pa ra as em pre sas con ces si o- 
ná ri as do trans por te aqua viá rio in ter mu ni ci pal en tre as
ci da des de São Luís (Ter mi nal Pon ta da Es pe ra) e Al cân- 
ta ra (Cu ju pe).

As ir re gu la ri da des fo ram clas si fi ca das co mo: não
emis são de no ta fis cal, des res pei to a li mi tes de ocu pa- 
ção, além pro ble mas com a aces si bi li da de ao lo cal. As
em pre sas mul ta das fo ram Ser vi Por to e In ter na ci o nal
Ma rí ti ma, as san ções fo ram fei tas nos me ses de fe ve rei- 
ro e ou tu bro de 2020.

De acor do com o pre si den te do Pro con/MA, além de
se rem pe na li za dos atra vés de mul tas, elas tam bém têm
a fun ção de edu ca ti va.

PRINTS

Homem condenado por
calúnia em  WhatsApp

O CONDENADO VAI PAGAR R$ 500 À PESSOA OFENDIDA

A Jus ti ça con de nou um ho mem que es ta va sen do
acu sa do de prá ti ca de ca lú nia em gru po do apli ca ti vo
“What sApp”. Con for me sen ten ça pro fe ri da na Co mar ca
de Ba cu ri, ele te rá que in de ni zar o ofen di do no va lor de
R$ 500. Na ação, a par te au to ra ale ga ter si do ca lu ni a da
pe lo réu em gru po de What sapp e, pa ra com pro var as
ofen sas, jun tou ao pro ces so um bo le tim de ocor rên cia e
os prints das con ver sas.

A sen ten ça en fa ti za que foi re a li za da uma au di ên cia
de con ci li a ção, mas as par tes en vol vi das não che ga ram
a um acor do. “De iní cio, via de re gra a au sên cia da par te
re cla ma da le va a que se pro du zam os efei tos da re ve lia,
exo ne ran do a par te au to ra de pro var os fa tos de du zi dos
co mo fun da men to de seu pe di do, an te a pre sun ção da
ve ra ci da de, con for me re za o ar ti go 344 do Có di go de
Pro ces so Ci vil (…) Con tu do, a pre sun ção não é ab so lu ta.
Por tan to, con quan to re vel o de man da do, per sis te o de- 
ver des te juí zo em ana li sar o ca so con cre to em com pa- 
ra ção com as pro vas pre sen tes no pro ces so (…) No ca so
em ques tão, a cau sa re me te à ocor rên cia de ca lú nia per- 
pe tra da pe lo réu em des fa vor do au tor”, ana li sa a sen- 
ten ça, fri san do que a ca lú nia con sis te em im pu tar fal sa- 
men te a pes soa fa to de fi ni do co mo cri me.

O Ju di ciá rio res sal ta que, pa ra fins de res pon sa bi li da- 
de ci vil, po de-se ca rac te ri zar a ofen sa mo ral co mo sub- 
je ti va ou ob je ti va, em que a pri mei ra atin ge o ín ti mo do
ofen di do, en quan to a se gun da de ni gre a ima gem da
pes soa pe ran te o meio so ci al.

São Luís, quinta-feira, 14 de janeiro de 2021
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Até aqui, as duas equipes se enfrentaram sete vezes no Brasileiro, com três empates e
quatro vitórias dos paranaenses. O time maranhense não ganhou nenhuma vez

SEXTA-FEIRA

Sampaio tenta quebrar
tabu contra o Paraná
NERES PÌNTO

D
e pois de cum prir mais um 
jo go pe la Sé rie B do Cam pe- 
o na to Bra si lei ro e per der, 
di an te do Bo ta fo go de Ri- 

bei rão Pre to-SP, por 2 x 1, em  ter ri tó- 
rio pau lis ta, o Sam paio Cor rêa re tor na 
a São Luís, on de jo ga rá na pró xi ma 
sex ta-fei ra, no Cas te lão, con tra o Pa- 
ra ná, às 21h30. Na sequên cia, o Tri co- 
lor  te rá mais dois jo gos em ca sa e dois 
fo ra.

O re tros pec to con tra o Pa ra ná não é 
bom.  Até aqui, as du as equi pes se en- 
fren ta ram se te ve zes no Bra si lei ro, 
com três em pa tes e qua tro vi tó ri as 
dos pa ra na en ses. O re pre sen tan te 
ma ra nhen se não ga nhou ne nhu ma 
vez, mar cou dois gols e so freu se te, 
tem sal do ne ga ti vo de cin co gols.

A his tó ria dos con fron tos en tre tri- 
co lo res e pa ra nis tas no Bra si lei ro co- 
me çou no dia 16 de abril de 2014, 
quan do o Pa ra ná ven ceu por 2 a 0. No 
mes mo ano (2/9), hou ve em pa te por 0 
a 0.No ano se guin te (2015) no dia 14 
de agos to o Sam paio vol tou a per der, 
des ta vez por 1 a 0,  em 28 de no vem- 
bro do mes mo ano, e  em pa te por 1 a 
1. Em 2016, dois jo gos com vi tó ria do 
Pa ra ná por 2 a 1 (24/5) e 1 a 0, dia 30 de 
agos to. No úl ti mo jo go dis pu ta do em 
Cu ri ti ba, no dia 18 de ou tu bro, pe la 
pri mei ra fa se da Se gun do na, hou ve 
em pa te por 0 a 0. As in for ma ções 
cons tam do le van ta men to fei to pe lo 
ma te má ti co Ma no el Mar tins.

No Cam pe o na to Bra si lei ro des te 
ano, en quan to o Pa ra ná co me ça va 
bem e dei xa va trans pa re cer que se ria

Caio Dan tas

NA PARTIDA DE IDA , PELA SÉRIE B, AS EQUIPES EMPATARAM SEM GOLS NO PARANÁ

um sé rio can di da to ao aces so, o Sam- 
paio es ta va mal e com ca ra de quem 
se ria re bai xa do. A si tu a ção se in ver- 
teu, pois os tri co lo res su bi ram e já es- 
ti ve ram na vi ce-li de ran ça ao der ro tar 
o Náu ti co no dia 17 de no vem bro de 
2020 no Es tá dio Cas te lão. Na que la 
oca sião, no en tan to, os bo li vi a nos já 
de mons tra vam si nais de de ca dên cia, 
ape sar da vi tó ria.

O Pa ra ná até an tes do jo go con tra o 
CSA, em Cu ri ti ba, ocu pa va a dé ci ma 
oi ta va po si ção, com ape nas 33 pon tos 
em 33 jo gos dis pu ta dos, mé dia de um 
por jo go, mas com a ví tó ria por 2 x 0 
so bre o ti me ala go a no, su biu uma po- 
si ção com 36 pon tos.

Os pró xi mos jo gos do Sam paio 
Cor rêa são con tra o Pa ra ná, sex ta-fei- 

ra; Con fi an ça (em Ara ca ju) dia 19/01; 
Cui a bá (fo ra) dia 22/01; e Oes te (Cas- 
te lão) 30/01, às 16h30. Dos ad ver sá ri- 
os res tan tes, o Tri co lor der ro tou no 
pri mei ro tur no Cui a bá e Oes te, em pa- 
tou fo ra com o Pa ra ná e per deu em ca- 
sa pa ra o Con fi an ça.

Ape sar do pre si den te  Sér gio Fro ta 
con ti nu ar afir man do que Caio Dan tas 
foi li be ra do ape nas pa ra o jo go di an te 
do Bo ta fo go, em Ri bei rão Pre to-SP,  há 
for tes in dí ci os de que o atle ta não vol- 
ta rá a ves tir a ca mi sa tri co lor, pois 
acer ta os úl ti mos de ta lhes so bre sua 
trans fe rên cia pa ra um clu be do  ex te- 
ri or.

OLIMPÍADAS

Oposição aos Jogos
cresce em Tóquio

ESTADO DE EMERGÊNCIA AINDA AMEAÇA JOGOS OLÍMPICOS

O Ja pão am pli ou o es ta do de emer gên cia na área de
Tó quio pa ra mais se te pre fei tu ras nes ta quar ta-fei ra
(13), em meio a um au men to cons tan te nos ca sos do no- 
vo co ro na ví rus (co vid-19), en quan to uma pes qui sa da
emis so ra pú bli ca NHK mos trou que a mai o ria das pes- 
so as de se ja que a Olim pía da se ja can ce la da ou adi a da.

Os go ver nan tes de Osa ka, Kyoto e ou tras pre fei tu ras
du ra men te atin gi das pe di ram ao go ver no que anun ci- 
as se a emer gên cia, o que dá às au to ri da des lo cais a ba se
le gal pa ra con ter a mo vi men ta ção e os ne gó ci os.

O pri mei ro-mi nis tro ja po nês, Yoshihide Su ga, tem si- 
do cau te lo so em to mar me di das que pre ju di quem a ati- 
vi da de econô mi ca.

“A de cla ra ção do es ta do de emer gên cia é um meio
po de ro so, ba se a do na lei, pa ra com ba ter a pro pa ga ção
de in fec ções, mas tam bém im põe gran des res tri ções à
vi da das pes so as”, dis se Su ga em en tre vis ta co le ti va.
“Por tan to, é ne ces sá ria uma de ci são mui to cui da do sa
do go ver no.”
À me di da que as in fec ções atin gem ní veis re cor des, pes- 
qui sas de opi nião mos tram uma opo si ção ca da vez mai- 
or à re a li za ção dos Jo gos Olím pi cos. Os ca sos de co ro na- 
ví rus no Ja pão che ga ram a 300 mil  nes ta quar ta-fei ra
(13), com o nú me ro de mor tos de 4.187, dis se a NHK.

Em uma pes qui sa no fim de se ma na da NHK, ape nas
16% dos en tre vis ta dos dis se ram que os Jo gos de vem
ocor rer – 11 pon tos per cen tu ais abai xo da pes qui sa an- 
te ri or no mês pas sa do – en quan to 77% acham que o
even to de ve ria ser can ce la do ou adi a do.

Os Jo gos es tão pro gra ma dos pa ra 23 de ju lho a 8 de
agos to. As pre fei tu ras a se rem adi ci o na das ao es ta do de
emer gên cia a par tir des ta quin ta-fei ra (14)  são Osa ka,
Kyoto, Hyogo, Fu ku o ka, Ai chi, Gi fu e To chi gi.

MUNDIAL DE HANDEBOL

Petrus espera teste negativo de covid
Um dos lí de res da se le ção bra si lei ra de

han de bol, Thi a gus Pe trus tes tou po si ti vo
pa ra co vid-19 e não em bar cou on tem, com
a equi pe que dis pu ta o Mun di al do Egi to.

A es treia do Bra sil é ama nhã, sex ta-fei ra
(15), con tra a Es pa nha. No mes mo dia, o
ex-ca pi tão da se le ção vai fa zer um no vo
tes te, em Rio Mai or, em Por tu gal, on de a
se le ção es tá con cen tra da. 

Se der ne ga ti vo, o jo ga dor do Bar ce lo na
diz que já pre ten de se re en con trar com os
com pa nhei ros pa ra a dis pu ta do Mun di al.
“Eu já per di as con tas de quan tas ve zes eu
tes tei des de que a gen te vol tou a trei nar,
em agos to. To da se ma na, uma ou du as ve- 
zes, a gen te tes ta va. Jo ga mos o Fi nal 4 da
Cham pi ons Le a gue em de zem bro e tes ta- 
mos lá tam bém. Vol ta mos, che guei em Por- 
tu gal, tes ta mos, fi quei iso la do até dar o re- 
sul ta do ne ga ti vo dia 6, tes tei de no vo e dei
ne ga ti vo. Aí quan do de ram os pri mei ros
po si ti vos na se le ção a gen te se afas tou. Dia
7 ou 8 ti ve um pou co de tos se. O pro to co lo
sem pre foi afas tar to do mun do, dei xar ape- 
nas quem já te ve co vid trei nan do mais li- 
vre. En tão, on tem (ter ça, dia 12) fiz o exa me
pa ra vi a jar ao Egi to e deu po si ti vo”, ex pli ca
Pe trus.

Thi a gus Pe trus e o téc ni co Mar cus Ta tá
tes ta ram po si ti vo pa ra a co vid na ter ça-fei- 
ra e não vi a ja ram vi a jar com o res tan te da
de le ga ção pa ra o Egi to. Ao to do o gru po
tem se te in fec ta dos com o no vo co ro na ví- 
rus. 

A co mis são téc ni ca op tou por não con- 
vo car um subs ti tu to pa ra Pe trus, pos tu ra
di fe ren te da ado ta da na vés pe ra em re la- 
ção ao go lei ro Fer ru gem, pa ra cu ja a va ga
Bom bom, do Tou lou se, foi cha ma do. Os
au xi li a res Gi an car los Ra mi rez e Le o nar do
Bor to li ni as su mi rão o co man do do ti me.
“Ho je já es tou trei nan do a par te fí si ca, no
es pa ço que a gen te po de, pa ra não per der a
for ma, e se no pró xi mo exa me, dia 15, ou
nos pró xi mos que eu fi zer, der ne ga ti vo e
ain da pu der ir ao Mun di al eu vou pa ra lá
pa ra aju dar a se le ção”, afir mou Pe trus, que
é con si de ra do um dos me lho res de fen so- 
res do mun do.

Des de o úl ti mo dia 28 de de zem bro a se- 

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

Os bra si lei ros em bar ca ri am na úl ti ma
sex ta-fei ra, mas os ca sos po si ti vos al te ra- 
ram a pro gra ma ção. Nos úl ti mos di as, os
bra si lei ros fi ze ram ape nas trei nos in di vi- 
du ais pa ra evi tar es pa lhar o ví rus na equi- 
pe. Os amis to sos con tra o Egi to (no sá ba- 
do) e con tra o Bah rein (nes ta se gun da) fo- 
ram can ce la dos.

Eu já per di as con tas de

quan tas ve zes eu tes tei

des de que a gen te vol tou a

trei nar, em agos to. To da

se ma na, uma ou du as

ve zes, a gen te tes ta va

DA NI EL AMO RIM

SÃO MATEUS

Juventude renova com atletas

O MEIA MÁRCIO DIOGO FOI UM DOS PRIMEIROS A RENOVAR COM A EQUIPE DE SÃO MATEUS

De olho no Es ta du al 2021, o Ju ven tu de
es tá se pla ne jan do pa ra vol tar aos trei na- 
men tos no dia 22 de ja nei ro. Com pou cas
de fi ni ções em re la ção ao elen co, o clu be
tra ba lha nos bas ti do res pa ra mon tar o
gru po de atle tas pa ra a tem po ra da. Já fo- 
ram con fir ma das as saí das do go lei ro
Matheus, do za guei ro An der son Ala go a- 
no, dos mei as Már cio Di o go e An cel mo,
além do ata can te Ín dio Po ti guar.

Por ou tro la do, o Po raquê já ofi ci a li zou
a per ma nên cia de al gu mas pe ças: o za- 
guei ro Be tão, o meia Ale mão e o ata can te
Naôh. A si tu a ção da co mis são téc ni ca ain- 
da não es tá de fi ni da. Até o mo men to, o
clu be não se ma ni fes tou so bre o téc ni co

Le an dro Cam pos, que con du ziu a equi pe
até as oi ta vas de fi nal da Sé rie D do ano
pas sa do. Apu ra mos que o trei na dor so li ci- 
tou al gu mas me lho ri as pa ra per ma ne cer.

Ao mes mo tem po, o Ju ven tu de tra ba lha
com ou tras al ter na ti vas pa ra o car go. De
acor do com in for ma ções apu ra das, uma
das op ções é Pau li nho Kobayashi, que es- 
ta va no Amé ri ca-RN e che gou pró xi mo do
aces so à Sé rie C. O clu be po ti guar anun ci- 
ou a saí da do trei na dor, que con du ziu o
Im pe ra triz quan do o ti me qua se su biu pa- 
ra a Sé rie B em 2019.  A es treia do Sa mas
no Es ta du al se rá no dia 14 de fe ve rei ro, di- 
an te do Ia pe, no es tá dio Pi nhei rão. Em
2021, o Po raquê jo ga rá pe la pri mei ra vez a
Co pa do Bra sil e te rá no va par ti ci pa ção na
Sé rie D do Bra si lei ro.

São Luís, quinta-feira, 14 de janeiro de 2021
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Gabo: a criação de Gabriel García Márquez traz depoimentos do Nobel de literatura
colombiano e de pessoas que conviveram com ele, como Bill Clinton

A SÉ RIE FAZ PAR TE DO MES MO UNI -
VER SO DOS FIL MES DA MAR VEL

WAN DA VI SI ON NÃO SE RÁ UMA SÉ RIE
DE TV

A WAN DA PO DE RÁ DAR ORI GENS AOS
MU TAN TES… SEM SER MU TAN TES

NETFLIX

Documentário conta a
vida de García Márquez

G
a bo: a cri a ção de Ga bri el
Gar cía Már quez, dis po ní vel
na Net flix, po de ter um tí tu lo
meio ób vio. Mas des cre ve, à

per fei ção, a pro pos ta do di re tor Jus tin
Webs ter – uma ten ta ti va de en ten der a
es tra nha his tó ria do me ni no nas ci do
na po bre za de um lu ga re jo co lom bi a- 
no e que se tor na um gê nio da li te ra- 
tu ra.Ga bri el nas ce em 1927, em Ara- 
ca ta ca, o mais ve lho de 11 ir mãos.

 Foi cri a do pe los avós, pois os pais
ha vi am se mu da do pa ra Bar ran quil la.
Em di fi cul da des fi nan cei ras, não pu- 
de ram le var o fi lho. Ga bo cres ceu ou- 
vin do as his tó ri as de guer ra do avô e
as nar ra ti vas mís ti cas da avó. Co mo
sa bem os lei to res, são es ses re la tos as
fon tes de cons tru ção de seu ro man ce
mais fa mo so, Cem anos de so li dão. 

E de ou tros li vros tam bém, co mo
Nin guém es cre ve ao co ro nel, que Ga- 
bo, con tra ri an do a crí ti ca, con si de ra- 
va sua obra-pri ma.Se o re a lis mo fan- 
tás ti co de fi ne Cem anos de so li dão,
em que a Ara ca ta ca dos avós se trans- 
for ma na mí ti ca Ma con do, a re a li da de
com pa re ce com mais for ça quan do
Ga bo de se ja fa lar de seus pais. É as sim
no co mo ven te O amor nos tem pos do
có le ra. 

“Quan do fa lo do amor en tre os
dois, não há ne nhu ma fic ção. Eu pro- 
cu ro ape nas des cre ver os fa tos co mo
eles se pas sa ram e co mo eles mes mos
me con ta ram, de pois de mui ta he si ta- 
ção”, diz o es cri tor em uma das inú- 
me ras en tre vis tas in cluí das no fil- 

me.Co lhen do de poi men tos en tre
con tem po râ ne os, ami gos, ex-mu lhe- 
res e co nhe ci dos do es cri tor, Webs ter
re faz os tra ços des sa tra je tó ria aci den- 
ta da e mul ti fa ce ta da. Ga bo ini ci ou a
vi da co mo jor na lis ta em Car ta ge na
das Ín di as e de pois se mu dou pa ra Bo- 
go tá em bus ca de tra ba lho. Foi um
gran de re pór ter e nun ca aban do nou
de fa to o mé ti er. Pe lo con trá rio, cha- 
ma va o jor na lis mo de “a pro fis são
mais lin da do mun do”. 

Tra ba lhou na cu ba na Pren sa La ti- 
na, foi cor res pon den te na Eu ro pa e,
mais tar de, já con sa gra do, cri ou a
Fun da ção do No vo Jor na lis mo La ti- 
no-ame ri ca no pa ra es ti mu lar e for- 
mar no vos ta len tos.O ví cio do jor na- 
lis mo es ta va em seu co ra ção.

 Po rém, di vi di do com a li te ra tu ra.
Quan do con se guiu fun dir a ob je ti vi- 
da de jor na lís ti ca com os tons nar ra ti- 
vos da avó Tran qui li na e do avô Ni co- 
lás Már quez Me jía, deu for ma ao re a- 
lis mo má gi co, pe dra de to que do cha- 
ma do bo om da li te ra tu ra la ti no-ame- 
ri ca na. Um dos prin ci pais de po en tes
do li vro é Ge rald Mar tin, bri tâ ni co,
au tor da bi o gra fia con si de ra da de fi ni- 
ti va do es cri tor: Ga bri el Gar cía Már- 
quez – Uma vi da (Edi ou ro). 

Mar tin aju da a re tra çar os pon tos
prin ci pais des sa vi da agi ta da, da Ara- 
ca ta ca na tal aos pé ri plos pe lo mun do.
Do ati vis mo li te rá rio ao en ga ja men to
po lí ti co, com a po lê mi ca ami za de
com Fi del Cas tro e seu apoio in con di- 

ci o nal a Cu ba, mes mo no cli ma pe sa- 
do da Guer ra Fria. 

Se os de poi men tos aju dam a re- 
cons truir es sa per so na li da de mul ti fa- 
ce ta da, e por ve zes con tra di tó ria, seus
pon tos mais lu mi no sos vêm das pa la- 
vras do pró prio es cri tor. Ga bo fa la coi- 
sas sé ri as, mas tem pe ra das por seu
co nhe ci do sen so de hu mor. Por
exem plo, con ta co mo ele, “cos teño”,
do mul ti co lo ri do Ca ri be, es tra nhou a
ca pi tal Bo go tá quan do pa ra lá se mu-
dou. “Fa zia frio, os ho mens to dos ves- 
ti dos de pre to, da ca be ça aos pés, e ne-
nhu ma mu lher na rua!” Cheio de gra- 
ça, tam bém, quan do re ce be o No bel e
vai a Es to col mo. 

A uma re pór ter que per gun ta se
aque le é o dia mais im por tan te de sua
vi da, res pon de: “Que na da. O dia mais
im por tan te da mi nha vi da foi aque le
em que nas ci”. Mais ten sos são os mo- 
men tos em que se re lem bram os pro- 
ble mas com a re vo lu ção cu ba na. Es- 
cri to res, mes mo ami gos de Cu ba, cen- 
su ra vam a per se gui ção a in te lec tu ais
co mo He ber to Pa dil la, e en ca mi nha- 
ram uma car ta de pro tes to a Fi del. To- 
dos as si na ram, mas Ga bo não foi lo- 
ca li za do. 

As sim, seu ami go de ju ven tu de, o
tam bém es cri tor Plí nio Apuleyo Men- 
do za, re sol veu as si nar em seu no me
(“Afi nal, eram nos sos prin cí pi os co- 
muns so bre li ber da de de ex pres são
que es ta vam em jo go”, diz). Mas Gar- 
cía Már quez o de sau to ri zou.

DISNEY+

O que você precisa saber sobre “Wandavision”?

SÉRIE DA FEITICEIRA ESCARLATE SERÁ A PRIMEIRA DOS SUPERHEROIS DA MARVEL NO DISNEY+

Após os acon te ci men tos de Vin ga- 
do res: Ul ti ma to, vá ri as dú vi das vêm
si do lan ça da na ca be ça de mui tos fãs
do uni ver so da Mar vel, al gu mas des- 
sas dú vi das já fo ram es cla re ci das, ain- 
da mais de pois de ho je (20), no pai nel
da MCU na San Di e go Co mic Con. En- 
tre as mais de 10 no vi da des que o pre- 
si den te da Mar vel Stu di os, Ke vin Fei- 
ge, apre sen tou no pai nel, es ta vam as
lo gos ofi ci ais dos pró xi mos pro je tos
do ca len dá rio Mar vel se gui das de vá- 
ri as in for ma ções. Mas es ta mos aqui
pa ra fa lar so bre Wan da Vi si on, a sé rie
que, co mo o pró prio no me su ge re,
tem co mo prin ci pais per so na gens a
Wan da Ma xi moff e o Vi são, dois im- 
por tan tes per so na gens da úl ti ma fa se
da Mar vel nos ci ne ma. Pre pa ra mos
uma lis ta com tu do que vo cê pre ci sa
sa ber so bre a sé rie com to da in for ma- 
ção que foi di vul ga da até ago ra. Va- 
mos lá?

As sim co mo Agents Of SHI ELD, di- 
fe ren te das sé ri es da Net flix, Van da Vi- 
si on fa rá par te do mes mo uni ver so em
que seus per so na gens fo ram apre sen- 
ta dos, tan to que ho je foi anun ci a do
que a tra ma te rá li ga ção e in flu en cia

di re ta com o re cém anun cia Dou tor
Es tra nho 2, que re ce beu o tí tu lo de
Doc tor Stran ge in the Mul ti ver se of
Mad ness. A Wan da Ma xi moff fa rá par- 
te tam bém do fil me do ma go, dan do
con ti nui da de aos even tos cau sa dos
em sua sé rie.

Em en tre vis ta ao si te da Variety du- 
ran te a di vul ga ção de Vin ga do res: Ul- 
ti ma to, a atriz Eli za beth Ol sen re ve lou
que a tra ma se pas sa rá nos anos 50,
mas que não te rá ne nhu ma li ga ção
com as vi a gens no tem po apre sen ta- 
das em Ul ti ma to. Na ver da de tu do
que acon te ce rá fa rá par te de uma ilu- 
são da Fei ti cei ra on de com os seus ili- 
mi ta dos po de res cri a rá uma re a li da de
on de ela vi ve rá com o Vi são. Tal vez
des sa ma nei ra tam bém se ja apre sen- 
ta do os mu tan tes no uni ver so da Mar- 
vel, a par tir de al gum ato fei to pe la
Wan da.

Tal vez al gu mas pes so as ain da não
sai bam, mas a sé rie se rá lan ça da no
no vo ser vi ço de stre am da Disney, a
in ti tu la da Disney+ que fun ci o na rá co- 
mo a Net flix. Ain da não foi re ve la do se
a sé rie sai rá to da de uma só vez ou te rá
seus epi só di os la ça dos se ma nal men- 

te.

Meio con fu so? Mas eu te ex pli co. O
uni ver so de qua dri nho da Mar vel foi
adap ta do em vá ri os fil mes des de o sé- 
cu lo pas sa do com a ori gem dos fil mes
de he róis, po rém os di re tos fo ram
ven di dos pa ra es tú di os di fe ren tes, lo- 
go eles não fi ze ram par te do mes mo
uni ver so. A Wan da ori gi nal men te nas- 
ceu co mo uma mu tan te nos ar cos de
Xmen, mas os mu tan tes fo ram adap- 
ta dos pe la Fox, di fe ren te de Vin ga do-
res (que foi aon de ela sur giu nos ci ne- 
mas) que per ten ce a MCU (Mar vel Ci-
ne ma tic Uni ver se), lo go não ha via co-
mo a Mar vel usar o ter mo “mu tan te”
em seus fil mes, a Wan da, as sim co mo
seu ir mão Pi e tro, foi apre sen ta da co- 
mo uma “Apri mo ra da“. Es se ano a
Disney com prou a Fox, sen do do na
tam bém de par te dos he róis que es ta- 
vam com ela, po den do as sim fa zer a
jun ção dos Vin ga do res com os Xmen.
Em re cen te en tre vis ta, o pre si den te da
Mar vel, Ke vin Fei ge, de cla rou que o
ter mo “mu tan te” es ta ul tra pas sa do,
es pe cu la-se que o os Xmen sur gi rão,
as sim co mo a Wan da, co mo apri mo-
ra dos.

Ar ma di lha

Car na val vir tu al em 2021

MÚSICA

Farsa do Milli Vanilli
pode virar filme

Um dos pivôs de uma das his tó ri as mais es ca bro sas
do pop mun di al, o can tor Fab Mor van, in te gran te do ex- 
tin to duo Mil li Va nil li, quer con tar a his tó ria do gru po
pre mi a do que não pas sa va de uma far sa. Mor van dis se
que pre ten de le var a sa ga do Mil li Va nil li pa ra o ci ne ma,
uma sé rie de TV e as pá gi nas de uma bi o gra fia, tu do ain- 
da em ne go ci a ção. “No dia em em que ga nha mos aque le
Grammy (1990), era co mo se eu ti ves se fer vi do uma pa- 
ne la. Al go es ta va pres tes a ex plo dir.” A in crí vel his tó ria
de su ces so rá pi do do Mil li Va nil li co me çou a de sa bar as- 
sim que um ví deo pas sou a ser di vul ga do me ses de pois
de o duo re ce ber o Grammy na ca te go ria me lhor ar tis ta
es tre an te em 90.

A ce na bi zar ra acon te ceu du ran te

um con cer to ao vi vo no La ke

Com poun ce The me Park, em Bris tol

(Con nec ti cut), gra va do pe la MTV

nor te-ame ri ca na em ju lho de 1989.

En quan to can ta vam, Mor van e seu par cei ro, o ger mâ- 
ni co-ame ri ca no Rob Pi la tus (mor to em 2 de abril de
1998), a fi ta cas se te com a gra va ção da mú si ca Girl you
know it’s true  em per rou e co me çou a re pe tir a fra se Girl
you know it’s true por vá ri as ve zes, dei xan do cla ro que o
gru po não es ta va can tan do ao vi vo, co mo to dos su pu- 
nham.

Mas o pi or não era is so. Uma de nún cia afir ma va que
as vo zes que es ta vam gra va das nos dis cos do Mil li Va nil li
tam bém não eram nem de Mor van nem de Pi la tus. Fab
des cre ve o que cha ma de ‘ar ma di lha’: “Éra mos inex pe ri- 
en tes, os pro du to res ti nham a in dús tria por trás de les,
eles nos co lo ca vam pa ra dor mir, co mo o en can ta dor de
ser pen tes. Se não fi zés se mos o que man da vam, não po- 
de ría mos tra ba lhar.” Com o es cân da lo, o Mil li Va nil li foi
ba ni do do meio mu si cal. Rob pas sou a ter sé ri os pro ble- 
mas com dro gas, e Fab ten tou se rein ven tar co mo can- 
tor, re sig nan do-se a mos trar sua voz em pe que nos pro- 
je tos (e, acre di te, ela não é tão ruim).

AXÉ

Trio de peso confirma
live no Carnaval

 ‘ENCONTRO’ COM LÉO SANTANA, TONY SALLES E XANDY 

Com as fes tas car na va les cas sus pen sas no Bra sil por
cau sa do co ro na ví rus, Léo San ta na, Tony Sal les e
Xanddy anun ci a ram um show on-li ne de car na val do
pro je to En con tro. A in for ma ção foi di vul ga da pe los três
ar tis tas nas re des so ci ais na ter ça-fei ra (12/1). A da ta e o
ho rá rio da apre sen ta ção ain da não fo ram con fir ma dos.

O pro je to En con tro reú ne Léo San ta na e as ban das
Pa ran go lé e Har mo nia do Sam ba em apre sen ta ções úni- 
cas. Pa ra a li ve de car na val, o re per tó rio se rá com pos to
com su ces sos dos ar tis tas. Show si mi lar es ta va mar ca do
pa ra 9 de maio de 2020, em Bra sí lia, mas te ve que ser
adi a do de vi do à co vid-19.

Re cen te men te, Léo San ta na lan çou com Vi tão a mú- 
si ca Sa mu, que vi sa o cli ma de ve rão. Já Tony Sal les, em
par ce ria com Sor ri so Ma ro to e o fun kei ro MC WM, di- 
vul gou o sin gle Fo go na ga so li na, acom pa nha do por um
rit mo ani ma do.

Os shows vir tu ais se tor na ram al ter na ti va pa ra que os
mú si cos con ti nu as sem os tra ba lhos mes mo em pan de- 
mia. Pa ra im pe dir que o pe río do car na va les co pas se
sem ne nhu ma fes ti vi da de, os ar tis tas es tão pro pon do
uma mu dan ça pa ra o am bi en te vir tu al. Ou tros ar tis tas
co mo Ive te San ga lo e Clau dia Leit te, Bell Mar ques e Olo- 
dum já con fir ma ram apre sen ta ções on-li ne pa ra fe ve- 
rei ro.
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