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

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

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

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

Nenhum demitido pelo presidente Jair Bolsonaro (ainda sem seu par-
tido) pode chorar as pitangas afirmando que não conhecia o tem-
peramento do eleito com a promessa de varrer a esquerda do Brasil.  

Próxima vítima 

A história da maior indústria do Maranhão
A Fábrica Martins, do Grupo Martins & Irmão e Cia, foi a maior indústria 

genuinamente maranhense, comandada desde os seus primórdios pelo 
português Manoel Pereira Martins, que depois de uma saboaria no interior do 

estado, se transferiu para São Luís e construiu a maior indústria. PÁGINA 9
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Zuluzinho vai voltar ao "torneio de tapas"
Considerado uma lenda viva das lutas marciais e do esporte bizarro, 

o lutador maranhense Zuluzinho, pretende voltar à Russia para cumprir 
quatro apresentações. Considerado um esporte bizarro, o tapa na cara, uma 

modalidade que está cada vez mais popular na Russia. PÁGINA 11

Obra estruturante é composta por galerias celular dupla, rede de dutos tubulares, alargamento e revestimento do canal do Planalto Turu e 
terá impacto positivo na vida de mais de 30 mil moradores da região que não sofrerão mais com os prejuízos causados pela falta de infraestru-

tura na área. A finalidade da obra é acabar com as inundações que ocorrem na região, no período chuvoso.  PÁGINA 8

Diante da denúncia de fraudes, 
UFMA muda protocolo de "cotas"

Na seleção, o candidato opta pelas vagas de ampla concorrência ou destinadas às políticas de ações afirmativas (afrodescendentes, 
indígenas, egressos de escolas públicas). Um vídeo de 30 segundos deve ser gravado, afirmando suas características fenotípicas, como cor 

da pele, características faciais, cabelo, entre outras que possam inserir o  candidato no critério das cotas. PÁGINA 10

INGRESSO NA UNIVERSIDADE

PÁGINA 2

Filmes sobre a 
amizade para 
você curtir no 
Dia do Amigo

SBI recomenda 
fim do uso da 

hidrocloroquina 
contra covid-19

Cuidar da sua beleza 
durante a quarentena 
é uma forma de elevar 

a autoestima

Saiba tudo sobre a 
capela em que Padre 
Antônio Vieira fez o 
"Sermão aos Peixes"
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Prefeito Edivaldo implanta 12 km de rede de drenagem profunda no bairro Divinéia

Pré-candidatos contam como se aproximar 
do eleitorado em tempos de pandemia

O jornal O Imparcial continua a série intitulada “A pergunta é...”  direcionada aos pré-candidatos à Prefeitura de São 

Luís para que possam responder semanalmente sobre diversos temas inerentes ao cotidiano  .   PÁGINA 5
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Apa rên cia bo ni ta e sau dá vel

As mãos e as unhas

Se gu ran ça e eco no mia pa ra to dos

Quei ma du ras e man chas

QUARENTENA

Cuidar de você  é
sinal de autoestima

P
a ra quem es tá sem pre atrás da fe li ci da de, tal vez
va les se a pe na dei xar de pro cu rar, se aqui e tar,
pas sar um tem po con si go pa ra per ce ber que ela
co me ça es tan do bem, cur tin do vo cê mes mo. O

aler ta é da psi co pe da go ga Cláu dia As sis Abreu. A au to- 
es ti ma e a au to con fi an ça es tão pre sen tes no pa pel que
as su me ao cui dar de si, se gos tar e, por tan to, ser fe liz. Se- 
gun do ela, é pos sí vel ser vai do sa, com li mi tes, ze lar pe la
apa rên cia e fa zer tu do que pre ci sa. Não é por que en- 
fren ta mos uma pan de mia que ire mos nos dei xar de la- 
do. O cui da do tem de acon te cer, mes mo den tro de ca sa,
por que nos faz sen tir bem.

O im pac to do no vo co ro na ví rus, pa ra al guns, po de re- 
sul tar em de sen can to, de sin te res se, mas a saí da pa ra su- 
pe rar to da cri se é re a gir, bus car as fer ra men tas dis po ní- 
veis e ao al can ce pa ra en con trar um ca mi nho do seu jei- 
to e não se en tre gar à tra gé dia. O de Cláu dia Abreu é bem
cla ro: “Eu me cui do pa ra mim”. Por is so, ca be lo, pe le,
ros to, ca da par te do cor po tem to da a sua aten ção di a ri- 
a men te. O ca be lo é a mol du ra do ros to, me re ce in ves ti- 
men to.

Ela dá uma di ca: nun ca la ve no chu vei ro; só no tan- 
que. Água fria, mes mo no in ver no. Es co lha uma ho ra
com tem pe ra tu ra mais al ta. O re sul ta do é ou tro, o bri- 
lho, fi os sau dá veis. E in ter ca lar os sham po os, ca da se- 
ma na um. “A pe le, nos so mai or ór gão, tam bém, pre ci sa
de cui da dos pa ra man ter a jo vi a li da de e pos ter gar o en- 
ve lhe ci men to. Te nho uma ro ti na de um pas so a pas so
diá rio, não dei xo de fa zer, e fa ço ques tão de ter es se tem- 
po co mi go.”

Cláu dia con ta que tem pro du tos fa ci ais de tra ta men- 
to que usa há 10 anos, não abre mão dos in di ca dos pa ra
seu ti po de pe le, da hi gi e ni za ção, do tô ni co, do sé rum
com vi ta mi na C pa ra uni for mi zar a pe le e es ti mu lar a
pro du ção de co lá ge no, do áci do hi a lurô ni co pa ra ame- 
ni zar as li nhas de ex pres são e pa ra cla re ar a pe le, de hi- 
dra tar e cui dar da hi per pig men ta ção das olhei ras e nun- 
ca se es que ce do pro te tor so lar, mes mo den tro de ca sa.
“São in ves ti men tos que fa ço em mim, com cus to/be ne- 
fí cio”, diz.

To do o cor po pre ci sa de aten ção. Do ca be lo aos pés.
Mas com a pan de mia, as mãos e as unhas, di an te de tan- 
to ál co ol em gel e água com sa bão a to da ho ra, são par tes
do cor po que vão exi gir ain da mais aten ção. Elas não só
de vem ser mais hi dra ta das e pro te gi das, co mo tam bém,
com o au men to se ja de reu niões vir tu ais, por cau sa do
ho me of fi ce, ou mes mo con ta to com a fa mí lia, ami gos e
amo res por ví deo, na da co mo se mos trar pe la te la bo ni- 
ta, bem cui da da. Um es tí mu lo pa ra vo cê e o ou tro.

Co mo as unhas sem pre apa re cem, Ma ria Lour des Pi- 
nhei ro, po dó lo ga e co or de na do ra téc ni ca da Doc tor Fe- 
et, lem bra que elas tam bém me re cem aten ção. An tes,
ela aler ta que unhas fra cas po dem in di car sin to mas de
di a be tes, dis fun ção hor mo nal, es tres se e até pro ble mas
de fí ga do, pul mão e co ra ção. “O ide al é cui dar das unhas

com pro fis si o nais ha bi li ta dos e, ao per ce ber que elas
con ti nu am que bran do com frequên cia, é ho ra de pro- 
cu rar um mé di co, um der ma to lo gis ta. E não se es que ça
de man ter mãos e unhas sem pre hi dra ta das.”

No en tan to, Ma ria Lour des des ta ca que al gu mas mu- 
dan ças de há bi to po dem ame ni zar a que bra e dei xar as
unhas bo ni tas e sau dá veis. “Evi te ro er ou le var as mãos à
bo ca. A sa li va en fra que ce a unha e o mau há bi to po de
cau sar in fec ções, cau san do até a sua per da.” Em ca sa,
na da co mo apro vei tar o tem po e in ves tir em ba ses for ta- 
le ce do ras e nu tri ti vas que de vem ser apli ca das sem pre
an tes do es mal te: “Quan do vol tar ao sa lão for pos sí vel,
pre fe ria sem pre um pro fis si o nal se ma nal men te, mas
lem bre-se de não re ti rar to tal men te as cu tí cu las, já que
elas aju dam na pro te ção con tra do en ças, co mo a mi co- 
se”.

Ma ria Lour des aler ta so bre o uso de pro du tos com
for mol pa ra for ta le cer as unhas, já que po dem cau sar
aler gi as, e in di ca o con su mo de ali men tos ri cos em vi ta- 
mi na C que vão aju dar a for ta le cê-las, além de be ne fi ci- 
ar a pe le e, de que bra, o sis te ma imu no ló gi co.

Em qua ren te na, com mui tos ten do de li dar com os
afa ze res do més ti cos e pro du tos quí mi cos, a po dó lo ga
in di ca o uso de lu vas pa ra pro te ger mãos e unhas. E re- 
mo ver o es mal te com pro du tos es pe cí fi cos, que não
con te nham ace to na, já que ela cau sa da nos nas unhas e
res se ca as cu tí cu las. Aten te-se aos pra zos de va li da de de
es mal tes, ba ses e cre mes pa ra as mãos. E não se es que ça
de dei xar a unha res pi rar, re mo ven do o es mal te, pe lo
me nos, dois di as an tes de uma no va apli ca ção.

Der ma to lo gis tas aler tam que o ide al é nun ca com- 
par ti lhar o seu ma te ri al com ou tras pes so as. A uti li za ção
de ma te ri al con ta mi na do po de pro vo car des de uma
sim ples mi co se de unha ou a trans mis são de ví rus que
cau sa a ver ru ga na pe le até con ta mi na ção com ví rus de
do en ças mais gra ves, co mo o HIV e as he pa ti tes.

Ca mi la Ja co ni, mé di ca da der ma to lo gia e es té ti ca da
Clí ni ca Mais Ba leia – Hos pi tal da Ba leia, aler ta que o au- 
to cui da do de ve es tar sem pre pre sen te na vi da de to dos.
Par ti cu lar men te, a aten ção di an te da qua ren te na se faz
ne ces sá ria por que li dar com no tí ci as ruins, iso la men to
so ci al, ro ti nas de ho me of fi ce e o en si no es co lar dos fi- 
lhos e a ex po si ção diá ria à CO VID-19 au men tam o es- 
tres se, po den do cau sar sin to mas na pe le co mo a pi o ra
da ac ne, a que da de ca be lo, o au men to das cri ses da pso- 
ría se, a pi o ra da der ma ti te se bor rei ca e da der ma ti te ató- 
pi ca, que, em ca so de pi o ra, de vem ter ava li a ção mé di ca.

Mas res sal ta que há acon te ci men tos que não de pen- 
dem de nós; por tan to, o que po de mos fa zer é de di car al- 
guns mi nu tos do dia ao cui da do da saú de e do bem-es- 
tar. O au to cui da do é sim ples, rá pi do, e o tra ta men to da
pe le e dos ca be los po dem tra zer mo men tos de paz e de
re la xa men to den tro de ca sa. É uma vál vu la de es ca pe,
não só pa ra a be le za, mas pa ra man ter a saú de men tal e
fí si ca.

Os cui da dos são sim ples, que to dos po dem fa zer em
ca sa. Uma boa di ca, des ta ca Ca mi la Ja co ni, de hi dra ta- 
ção da pe le é usar o mel na fa ce de pois da hi gi e ne, dei xá-
lo por 30 mi nu tos e en xa guar. Ou tra di ca va li o sa é apli- 
car o óleo de co co nos ca be los se cos e dei xar agir por du- 
as ho ras; de vol ve rá a ma ci ez dos fi os. Apro vei te pa ra re- 
du zir o uso de se ca dor de ca be los, re du zin do as sim a
que bra e o res se ca men to dos fi os. Ao cui dar da sua pe le
em ca sa, te nha cui da do com re cei tas ca sei ras, aler ta a
der ma to lo gis ta. É um ris co fa zer o pe e ling ca sei ro ou
apli car re cei tas com fru tas na pe le. Há ris co de man chas
e quei ma du ras. Ca mi la Ja co ni lem bra que os ho mens
tam bém de vem se cui dar. Ela re co men da que usem
xam pu pa ra la var os ca be los e a bar ba e nun ca con di ci o- 
na dor, por que po de pro vo car der ma ti te se bor rei ca, as
fa mo sas “cas pas”. “Fi quem aten tos, mui tos cos mé ti cos
são ca ros e não tra zem be ne fí ci os à pe le. En tão, só use os
pro du tos in di ca dos por seu mé di co. Pa ra evi tar o en ve- 
lhe ci men to pre co ce to me cui da dos bá si cos, co mo não
fu mar, la var o ros to com sa bo ne te fa ci al, usar vi ta mi na
C no ros to an tes do pro te tor so lar, não se ex por ao sol
sem pro te ção, la var o ros to an tes de dor mir e ao acor dar.
Re pe tir es ses cui da dos di a ri a men te.”

Ca mi la Ja co ni lem bra que a ima gem é igual men te im- 
por tan te pa ra vin cu lar, por exem plo, a um bom cur rí cu- 
lo. Uma apre sen ta ção bem cui da da, pe le vi ço sa, ros to
sem as pec to de can sa ço e ca be lo ar ru ma do são di fe ren- 
ci ais. A mé di ca lem bra que a to xi na bo tu lí ni ca (bo tox) e
pre en chi men tos com áci do hi a lurô ni co/har mo ni za ção
fa ci al aju dam a ter uma apa rên cia sau dá vel e bo ni ta, re- 
du zin do as ru gas, as olhei ras e o “bi go de chi nês”. “Sua
ima gem de ve de mons trar se gu ran ça e con fi a bi li da de.
Se vo cê já é pai, mãe, avó, avô, te ve ro ti nas di fí ceis, is so
não pre ci sa fi car evi den te no seu ros to. In de pen den te- 
men te de sua ida de, é pos sí vel apre sen tar-se mais jo- 
vem. A es co lha cor re ta do pro fis si o nal ga ran te re sul ta- 
dos na tu rais com se gu ran ça e mai or du ra bi li da de do
tra ta men to.”

 No in ver no e com mais tem po em ca sa, Ca mi la Ja co ni
diz que é tem po ide al pa ra quem qui ser se pro gra mar
pa ra fa zer tra ta men tos de re ju ve nes ci men to fa ci al com
la ser e pe e ling, sem pre ob ser van do as pre cau ções e os
cui da dos re fe ren tes às res tri ções da pan de mia. Mui tos
acham que a der ma to lo gia es té ti ca é ca ra de mais e não
tem co mo ter aces so. 

O Mais Ba leia foi cri a do pe lo Hos pi tal da Ba leia pa ra
pro por ci o nar o aces so à saú de de qua li da de com bai xo
cus to pa ra tra ta men tos ci rúr gi cos am bu la to ri al e pa ra
os tra ta men tos de es té ti ca fa ci al, co mo a to xi na bo tu lí- 
ni ca (bo tox), har mo ni za ção fa ci al (pre en chi men to com
áci do hi a lurô ni co) e pe e ling pa ra re du ção de man chas,
ru gas e ac ne (es pi nhas).

No en tan to, a mé di ca des ta ca que, pa ra ter se gu ran ça
e eco no mi zar, é sem pre im por tan te ter ori en ta ção do
mé di co, já que ele sa be rá a sua ne ces si da de, os pro du tos
mais in di ca dos e, as sim, te rá um re sul ta do sa tis fa tó rio e
que cai ba no seu bol so. “Já pa rou pa ra pen sar que o su- 
ces so es tá di re ta men te li ga do à apa rên cia do ros to? Se
quer ter mais opor tu ni da des pes so ais e pro fis si o nais,
cui de de sua pe le. Ela é seu car tão de vi si tas. Vo cê sem- 
pre se rá o seu me lhor in ves ti men to. Cui de-se.”

São Luís, segunda-feira, 20 de julho de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/
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Entre os piores, no seguundo lugar, aparece o Distrito Federal. Na semana encerrada no
dia 1º, o DF aparecia na 18ª posição

RANKING

Roraima é o pior no
combate à covid-19

R
o rai ma foi o pi or Es ta do do 
Bra sil no com ba te ao co ro na- 
ví rus na se ma na en cer ra da 
no dia 14 de ju lho. Com o re- 

sul ta do, o Es ta do ocu pa há três se ma- 
nas a co lo ca ção. A in for ma ção cons ta 
no Ran king Co vid-19 dos Es ta dos, ela- 
bo ra do pe lo Cen tro de Li de ran ça Pú- 
bli ca (CLP) e ob ti do com ex clu si vi da- 
de pe lo Bro ad cast.

No se gun do lu gar en tre os pi o res, 
apa re ce o Dis tri to Fe de ral. Na se ma na 
en cer ra da no dia 1º, o DF apa re cia na 
18ª po si ção. No ran king do CLP, quan- 
to mais al ta a po si ção de um Es ta do, 
pi or seu de sem pe nho no en fren ta- 
men to ao co ro na ví rus.

Com ple tam os des ta ques ne ga ti vos 
o Pa rá, que me lho rou sua co lo ca ção 
da se gun da pa ra a quar ta po si ção no 
pe río do, e o Ma to Gros so, es tá vel em 
ter cei ro lu gar. Na quin ta co lo ca ção 
es tá o Es ta do de Goiás, que, du as se- 
ma nas an tes, apa re cia na 21ª po si ção.

Em bo ra te nha per ma ne ci do na pri- 
mei ra co lo ca ção do ran king do dia 14, 
Ro rai ma tem me lho ra do seu de sem- 
pe nho. A no ta do Es ta do pas sou de 
67,5 pa ra 49,77, ape nas dois pon tos 
aci ma do DF, que apa re ce com 47,23, 
de 34,46 na se ma na en cer ra da no dia 
1º. Na me to do lo gia usa da pe lo CLP, 
uma no ta mais bai xa in di ca me lhor 
de sem pe nho con tra o co ro na ví rus.

“A tra je tó ria da cur va tem cres ci do 
no Cen tro-Oes te. Ago ra, te mos es sas 
ações dos go ver nos do Dis tri to Fe de- 
ral e de Goiás, de re a ber tu ra, en quan- 
to há uma al ta ocu pa ção de lei tos. Eles 
pre ci sam emer gen ci al men te to mar 
me di das pa ra pa rar es se pro ces so”, 
ava lia Jo sé Hen ri que Nas ci men to, He-

Ten dên cia

ESTADO DE RORAIMA OCUPA, HÁ TRÊS SEMANAS, A PIOR COLOCAÇÃO

ad de Com pe ti ti vi da de do CLP.
Con si de ra da o epi cen tro do co ro- 

na ví rus nas úl ti mas se ma nas pe lo 
CLP e com a pi or no ta no ran king, a 
re gião Cen tro-Oes te ti nha 165.211 in- 
fec ta dos e 3.481 mor tes por co vid-19 
até a úl ti ma quin ta-fei ra, 16, se gun do 
o con sór cio de veí cu los de im pren sa.

Em bo ra os Es ta dos do Cen tro-Oes- 
te con cen trem as pi o res no tas do ran- 
king, a re gião Sul po de se tor nar ra pi- 
da men te o des ta que ne ga ti vo do País 
nas pró xi mas di vul ga ções. O CLP vê 
San ta Ca ta ri na e Pa ra ná com as mai o- 
res ten dên ci as cres ci men to no nú me- 
ro de ca sos. “Pa ra ho je, a pre o cu pa ção 
é o Cen tro-Oes te, mas, pa ra o fu tu ro, é 
a re gião Sul”, afir ma Da ni el Du que, 
He ad de In te li gên cia Téc ni ca do cen- 
tro.

Du que ob ser va, no en tan to, que a 
evo lu ção do co ro na ví rus em ca da Es- 
ta do vai de pen der das ações de sen- 
vol vi das pe los go ver nos, não da pro xi- 
mi da de com Es ta dos que têm uma rá- 
pi da evo lu ção de ca sos. “Nin guém es- 
tá fa da do a uma si tu a ção ruim por que 
tem vi zi nhos ruins, is so é uma coi sa 
que a evo lu ção da pan de mia na re gião 
Nor des te mos tra, por exem plo.”

Nas ci men to afir ma que, em bo ra a 
re a ber tu ra econô mi ca tra ga sem pre 
um im pac to ne ga ti vo so bre o nú me ro 
de ca sos, a ges tão re gi o na li za da e ba-
se a da em da dos do sis te ma de saú de 
tem ren di do efei tos po si ti vos pa ra os 
Es ta dos que a ado tam. “O Es pí ri to 
San to, por exem plo, foi o me lhor co lo- 
ca do nes te ran king e tem fei to um tra-
ba lho in te res san te nes te sen ti do de 
to mar de ci sões mi cror re gi o na li za- 
das”, afir ma.

REMÉDIO

”É urgente que a cloroquina seja abandonada”, diz SBI

SOCIEDADE BRASILEIRA DE INFECTOLOGIA CONTRAINDICA A DROGA EM QUALQUER FASE DA DOENÇA

O uso da hi dro xi clo ro qui na pa ra
tra tar in fec ta dos pe la co vid-19 foi de- 
sa con se lha do pe la So ci e da de Bra si- 
lei ra de In fec to lo gia (SBI) de pois de
du as pes qui sas in ter na ci o nais não
apon ta rem re sul ta dos efi ci en tes do
me di ca men to nes ta si tu a ção de apli- 
ca ção fo ra da bu la. Nes ta sex ta-fei ra
(17), a en ti da de emi tiu um in for me
aos pro fis si o nais de saú de afir man do
que, di an te das no vas evi dên ci as ci- 
en tí fi cas, “é ur gen te e ne ces sá rio que
a hi dro xi clo ro qui na se ja aban do na da
no tra ta men to de qual quer fa se da co- 
vid-19.”

A atu a li za ção do en ten di men to da
SBI so bre a clo ro qui na ain da re qui si ta
que o pró prio Mi nis té rio da Saú de re- 
a va lie a ori en ta ção de tra ta men to pa- 
ra que não gas te di nhei ro pú bli co em
tra ta men to que “são com pro va da- 
men te ine fi ca zes e po de cau sar efei- 
tos co la te rais”.

A SBI pe de que o re cur so pú bli co
se ja usa do em me di ca men tos que
com pro va da men te “são efi ca zes e se- 

gu ros pa ra pa ci en tes com co vid-19 e
que es tão em fal ta, tais co mo anes té- 
si cos pa ra in tu ba ção de pa ci en tes que
pre ci sam ser sub me ti dos à ven ti la ção
me câ ni ca”.

An te ri or men te, a en ti da de ape nas
dei xa va a cri té rio dos pro fis si o nais de
saú de a ava li a ção pe lo uso ou não do
com pos to, sen do uma de ci são en tre
mé di co e pa ci en te e le van do em con ta
o qua dro clí ni co do do en te. A con- 
train di ca ção foi ex pli ci ta da a par tir do
re sul ta do de dois es tu dos clí ni cos,
que fo ram di vul ga dos nes ta quin ta-
fei ra (16/7).

Se gun do a no ta, os en sai os fo ram
pu bli ca dos em re vis tas mé di cas pres- 
ti gi o sas ava li an do a efi cá cia e se gu- 
ran ça da hi dro xi clo ro qui na mes mo
que em pa ci en tes com os pri mei ros
sin to mas da do en ça. Em am bas as
aná li ses, fo ram pra ti ca das a me to do- 
lo gia ran do mi za da, ou se ja, quan do
se con tro la dois gru pos em si tu a ções
se me lhan tes, em que um re ce be a do- 
se da subs tân cia ava li a da e o ou tro

não.
Um dos es tu dos ava li ou pa ci en tes

em 40 es ta dos ame ri ca nos e 3 pro vín-
ci as do Ca na dá. Se gun do a SBI, não
hou ve ne nhum be ne fí cio clí ni co, já
que, além do uso não re ve lar re du ção
dos sin to mas, da hos pi ta li za ção ou da
mor ta li da de, o que se ob ser vou fo ram
efei tos co la te rais ad ver sos, co mo di-
ar réia e vô mi to. O ou tro es tu do, que
ocor reu na Es pa nha, tam bém não
mos trou efi cá cia na re du ção da car ga
vi ral ou na du ra ção dos sin to mas.

Mes mo sem evi dên ci as ci en tí fi cas,
o Mi nis té rio da Saú de in cluiu a clo ro- 
qui na co mo me di ca men to pa ra tra ta-
men to de pa ci en tes in fec ta dos pe lo
no vo co ro na ví rus com sin to mas le ves
em uma no ta in for ma ti va di vul ga da
em 20 de maio. Ti tu la res de se te se cre- 
ta ri as da pas ta de ram aval ao do cu- 
men to. De pois dis so, o mi nis té rio ain-
da am pli ou a ori en ta ção de uso da
me di ca ção no tra ta men to de pa ci en-
tes da co vid-19 e pas sou a ori en tar o
uso te ra pêu ti co pre co ce do me di ca- 
men to pa ra ges tan tes e as cri an ças.

1

2

APAR TE AN DO

Pró xi ma ví ti ma

Ne nhum de mi ti do pe lo pre si den te Jair Bol so na ro
(ain da sem seu par ti do) po de cho rar as pi tan gas afir- 
man do que não co nhe cia o tem pe ra men to do elei to
com a pro mes sa de var rer a es quer da do Bra sil. 

En tre as ví ti mas exe cu ta das na ci o nal men te pe la in sa- 
ni da de ide o ló gi ca en con tra va-se uma fi gu ra com pa ten- 
te de ge ne ral, um de to ga de Deus juiz fe de ral, uma ar tis- 
ta de top glo bal e um de pu ta do ce le bri da de da pan de- 
mia. 

Ago ra, sur ge a no va gra de de se den tos as pi ran tes ao
po der, sem tra zer ne nhu ma luz que pos sa ofus car o bri- 
lho vai do so do Se nhor do Pla nal to, o mes mo in ca paz de
con ter o ge no cí dio de mi lha res de bra si lei ros co mo afir- 
ma o mi nis tro do STF, Gil mar Men des. Pa ra de pois do
aco cho ca lar o bi co em Lis boa. 

To dos ali nha dos com o dis cur so pro fé ti co de aju dar o
“Mes si as” a cons truir a no va na ção con ser va do ra ca paz
de mu dar os cor rup tos da tra di ci o nal po lí ti ca. Ti ran do
as cons tan tes tra pa lha das, ne nhum mi nis tro con se guiu
fa zer na da de di fe ren te per mi tin do en ten der que exis te
um go ver no cui dan do de to dos nós. 

Sem mui ta adi vi nha ção, a pró xi ma ví ti ma a cair se rá o
in te ri no mi nis tro da saú de. Du vi dam?

 
 

Eu, aqui – Des te mi da, pré-can di da ta à pre fei tu- 
ra de São Luís, De ti nha (PL), sen tou na ban ca- 
da de Os Ana lis tas, na TV Gua rá, pa ra des mis ti- 
fi car o seu pa pel co mo uma mu lher de ci di da a

mos trar a ca pa ci da de de en fren tar a cam ba da de ho- 
mens apre sen ta dos co mo a so lu ção da ca pi tal.

 
Eu, aqui – Afir mou que não es tá so men te co mo

es po sa do de pu ta do fe de ral Jo si mar de Ma ra- 
nhão zi nho (PL) pa ra fa zer efei to na elei ção de
2022. Sur ge no ce ná rio elei to ral tra zen do pro- 

pos tas ad qui ri das co mo ex-pre fei ta e, atu al men- 
te, de pu ta da es ta du al. Se jam ele gan tes com ela, se nho- 
res pré-can di da tos!

 
Im pres si o nan te co mo o acor do en tre o PC doB e o PT

na cor ri da elei to ral de São Luís agi tou os pré-can di da tos
e seus co mu ni ca do res. De sen ter rou até o pe tis ta Ma ca- 
xei ra!  

Pe que no e sór di do jo go po lí ti co do pré-can di da to
Ne to Evan ge lis ta (DEM) acom pa nha do do sem pre o
mes mo ve re a dor Os mar Fi lho (PDT) pa ra ten tar fur tar
elei to ral men te a obra do Re si den ci al Jo mar Mo ra es fi na- 
li za da pe lo en tão se cre tá rio das Ci da des, Ru bens Jr. (PC- 
doB). Tris te de ver! 

Mais uma da tia mal va da Ro se a na Sarney (MDB) ca so
dei xe de apoi ar o so bri nho Adri a no Sarney (PV) pa ra
pre fei to da ca pi tal. Ne nhu ma no vi da de pa ra a ir mã que
não apoi ou o ma no ca çu la Ze qui nha (PV) pa ra o se na- 
do. Ciú mes se gui do de vai da de!  

Mes mo im pos si bi li ta do de so lu ci o nar o pro ble ma de
água e es go to em São Luís com a ino pe ran te Ca e ma, Flá- 
vio Di no (PC doB) cri ti cou o mar co le gal do sa ne a men to.
Fal tou mos trar ou tros ca mi nhos! 

Crí ti co se ve ro do “Fu ti”, o co nhe ci do Zé Sarney, de ve
jo gar a to a lha de vez na cor ri da de Pa ço do Lu mi ar
abrin do a vi tó ria fá cil pa ra a mi li o ná ria cam pa nha Fred
Cam pos (PDT). Du tra (PC doB) no va men te na me sa de
ci rur gia!

São Luís, segunda-feira, 20 de julho de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/
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SER GEI ME DEI ROS ARAÚ JO
Pro cu ra dor Re gi o nal da Re pú bli ca Mes -
tre em Di rei to pe la UF PE

O Dia do Amigo

Mui tos paí ses de di cam o vi gé si mo
dia do mês ju lho pa ra a ce le bra ção da
ami za de, ins ti tuin do o Dia do Ami go,
por lei ou por cos tu me. A pro pó si to da
da ta e des tes tem pos de afas ta men to
so ci al que nos pri va da con vi vên cia
com fa mi li a res e ami gos que nos são
ca ros, vi e ram-me à lem bran ça três es- 
cri tos so bre a ami za de re ti ra dos da li- 
te ra tu ra.

O pri mei ro tex to emer giu das Me- 
mó ri as do ma ra nhen se Hum ber to de
Cam pos (1886-1934) e tra ta do re la to
ca ri nho so e co mo ven te so bre um
ami go de in fân cia que ele dei xou na
ci da de de Par naí ba, no Pi auí, no tem- 
po em que lá fi cou en tre sua saí da do
pe que no po vo a do de Mi ri ti ba, no Ma- 
ra nhão, e sua exi to sa car rei ra jor na lís- 
ti ca e li te rá ria no Rio de Ja nei ro.

 O mais sur pre en den te e be lo pa ra
quem não co nhe ce o tex to é que es te
ami go de in fân cia era um sim ples ca- 
ju ei ro! Sim, uma ár vo re que ele vi ra
sob a for ma de um pe que no bro to re- 
cém emer gi do num can to qual quer
do quin tal de sua ca sa, e que plan tou
por su ges tão de sua mãe. Es ta ini ci a ti- 
va sur gi da de um lam pe jo pro por ci o- 
nou àque la cri an ça po bre de um re- 
can to sim ples, dé ca das de pois, dar
um sig ni fi ca do uni ver sal à sin ge la
ação de plan tar, re gar e sim ples men te
cui dar de uma ár vo re. Pois aque le ca- 
ju ei ro, por ele tra ta do co mo “meu ca- 
ju ei ro”, co mo que a di zer: “meu ami- 
go”, foi re al men te seu inu si ta do com- 
pa nhei ro de in fân cia, pro por ci o nan- 
do-lhe as brin ca dei ras lú di cas por ele
re la ta das em su as me mó ri as. 

O ca ju ei ro des per tou no imor tal
Hum ber to de Cam pos o sen ti men to
in fan til da ami za de, ou da ami za de
co mo a sen te uma cri an ça, even to que
nos le gou uma das pá gi nas mais be las

da li te ra tu ra na ci o nal, cu ja a es sên cia
é a ideia da ami za de co mo um sen ti- 
men to ina to e du ra dou ro, que sur ge
de nos sa ne ces si da de e de se jo de fra- 
ter ni da de, e so bre vi ve, mes mo quan- 
do o ami go já não es tá em nos so cír- 
cu lo de con vi vên cia.

O se gun do tex to vem da li te ra tu ra
rus sa, de uma obra que é con si de ra da
o “Guer ra e Paz” do sé cu lo XX. Fa lo do
pou co co nhe ci do li vro Vi da e Des ti no,
de Vas si li Gros s man (1905-1964), que
o au tor não viu pu bli ca do em vi da, e
cu ja edi ção com ple ta, mais fi el que as
ver sões pu bli ca das clan des ti na men te
fo ra da en tão União So vié ti ca, so men- 
te veio a di vul ga ção em 1989. O pe- 
que no ca pí tu lo do li vro tra ta da ami- 
za de e de “quan tas for mas di fe ren tes
ela tem”. Di go ser a ami za de em su as
ma ni fes ta ções na vi da adul ta es ta de
que tra ta o au tor, pois é a ami za de do
tra ba lho e dos en con tros for tui tos da
vi da. A co mu nhão é fun da men to da
ami za de, diz ele, mas o que sig ni fi ca?
Pa ra o ro man cis ta, co mu nhão pres su- 
põe pon tos em co mum, e por ve zes “a
ami za de é um es pe lho no qual a pes- 
soa se vê’” por que “a ami za de é igual- 
da de e se me lhan ça”, mas ao mes mo
tem po é “de si gual da de e des se me- 
lhan ça”, daí que du as per so na li da des
opos tas po dem ser ami gas. 

Con tu do, lem bra o ro man cis ta, “se
os ami gos são se me lhan tes em tu do,
se um é re fle xo do ou tro”, en tão a re la- 
ção com um ami go vi ra uma re la ção
con si go mes mo. Mas per gun ta ria: há
em tal igual da de, num es pe lho tão fi- 
el, ver da dei ra ami za de ou al go de
Nar ci so? Não, res pon de Vas si li, por- 
que “a ami za de tem fun da men to na
se me lhan ça, mas se ma ni fes ta nas di- 
fe ren ças, con tra di ções, des se me lhan- 
ças”. Al go com ple xo é a ami za de, mas
que vi ven ci a mos in tui ti va men te de
ma nei ra sim ples, por que a ale gria da
ami za de es tá na sim pli ci da de de um
sen ti men to aci ma de tu do par ti lha do.

O ter cei ro e der ra dei ro tex to é o
mais eru di to e com ple xo, da da a di fi- 
cul da de de re su mir em pou cas li nhas
a ri que za de sua cons tru ção. Tra ta-se
do en saio Da ami za de, es cri to por Mi- 
chel Eyquem de Mon taig ne (1533-
1592). A eru di ção do tex to es tá a ser vi- 
ço de uma be la ode à ami za de que
une os fi ló so fos. Se es tes bus ca vam
um ide al de per fei ção, o pen sa dor
bor da lês par te do prin cí pio de que “o
pon to má xi mo da per fei ção da vi da
em so ci e da de é a ami za de”. 

E tra tou ele de di fe ren ciá-la em su-
pe ri o ri da de dos vín cu los na tu rais (fa- 
mi li a res), so ci ais e amo ro sos, guar-
dan do-lhes a de vi da im por tân cia. E
con quan to sai ba mos da in tan gi bi li-
da de des se sen ti men to ide a li za do, e
da su pre ma cia do amor ro mân ti co no
mun do mo der no, ain da é pos sí vel
con fe rir a nos sa exis tên cia co mum de
con su mi do res nu ma so ci e da de de
mas sa, e de mi lhões de se gui do res em
re des so ci ais, um vis lum bre do va lor
da ami za de en quan to sen ti men to
úni co in di vi sí vel (“mas des ta ami za- 
de, que se apo de ra da al ma e go ver na
com to tal so be ra nia é im pos sí vel que
se ja du pla”, dis se Mon taig ne).

 E tal vez o pon to de pro xi mi da de
en tre aque la ami za de ide al e as ami- 
za des re ais se ja que, ao con trá rio dos
vín cu los na tu rais e so ci ais sur gi dos ao
aca so, a ami za de só po de sur gir do li- 
vre-ar bí trio, que “não tem pro du to
que se ja mais pro pri a men te seu que a
afei ção e a ami za de”. Mon taig ne con- 
fes sa-nos, afi nal, ima gi nan do-se
pres si o na do a di zer a ori gem de tan to
amor fra ter nal em re la ção ao ami go
Éti en ne de La Boé tie, a quem de di ca o
en saio: “por que era ele, por que era
eu”. E eis que nu ma fra se sim ples re- 
ve la-se a ami za de en quan to la ço de
ma tu ri da de que tem na es sên cia es ta
du a li da de inex pli cá vel e, por ve zes
inex pri mí vel.

Ce le bre mos, pois, o Dia do ami go!

Norma com liberdade de expressão
Men ti ra tem per nas cur tas. O ve lho

adá gio po pu lar não se apli ca quan do
a fal sa in for ma ção é dis se mi na da pe la
re gião ocul ta da web por meio de
robôs pro gra ma dos pa ra fa zer dis pa- 
ros, a ca da dois se gun dos, e con ta gi ar
os usuá ri os das re des so ci ais.

Pa ra con ter a pan de mia de fa ke
news, iden ti fi ca da em 2016 na cam- 
pa nha do pre si den te nor te-ame ri ca- 
no Do nald Trump e que ra pi da men te
che gou ao Bra sil, o Se na do apro vou o
pro je to do se na dor Ales san dro Vi ei ra
(Ci da da nia-SE), al te ra do pe lo re la tor
Ân ge lo Co ro nel (PSD-BA), com 44 vo- 
tos a fa vor, 32 con trá ri os e du as abs- 
ten ções.

O re sul ta do ex põe as di ver gên ci as
em tor no da Lei Bra si lei ra de Li ber da- 
de, Res pon sa bi li da de e Trans pa rên cia
na In ter net. Pa ra os par la men ta res,
tan to do Se na do quan to da Câ ma ra, o
tex to não foi de ba ti do su fi ci en te men- 
te e en con tra rá um am bi en te hos til
en tre os de pu ta dos.

O pre si den te Jair Bol so na ro re co- 

men dou aos de pu ta dos ali a dos vo to
con trá rio à pro pos ta. Ele de ve rá pro- 
por ao pre si den te da Câ ma ra, Ro dri go
Maia, uma con sul ta po pu lar so bre o
pro je to de lei. Os di ri gen tes das re des
so ci ais — Fa ce bo ok, Twit ter, What- 
sApp, Ins ta gram — tam bém se in sur- 
gi ram con tra as fu tu ras re gras pa ra os
pro ve do res e ser vi ços de men sa gem.
A pro pos ta de sa gra dou or ga ni za ções
so ci ais e até apoi a do res do go ver no.

En tre os pon tos po lê mi cos, des ta- 
cam-se a sus pen são de con tas de ce- 
lu la res de sa bi li ta dos; a proi bi ção de
con tas au to ma ti za das, co nhe ci das
co mo robôs, que não te nham si do
iden ti fi ca das pa ra o pú bli co e pa ra os
pro ve do res; a con cei tu a ção de con ta
inau tên ti ca; a ten ta ti va de ras tre ar a
ori gem de men sa gens vi ra li za das pe lo
What sApp ou por ou tros ser vi ços de
men sa gens pri va das.

O ras tre a men to de men sa gens é
vis to co mo “tor no ze lei ra ele trô ni ca
em mi lhões de bra si lei ros”, ava li ou o
di re tor de Po lí ti cas Pú bli cas do What- 

sApp pa ra a Amé ri ca La ti na, Pa blo
Bel lo. 

Com opi nião con trá ria, o co or de- 
na dor do Mo ni tor de De ba te Po lí ti ca
por Meio Di gi tal, Pa blo Or tel la do, afir- 
mou que o dis po si ti vo pre vis to no
pro je to é im por tan te pa ra de ter mi nar
a ori gem e o al can ce de men sa gens vi- 
ra li za das via What sApp.

Con tro vér si as à par te, é im por tan te
que ha ja re gras que im pe çam a dis se- 
mi na ção de no tí ci as fal sas, ca lú ni as e
ou tros abu sos con tra pes so as e au to- 
ri da des do país, in du zin do usuá ri os à
for ma ção de opi niões equi vo ca das. O
con tro le, en tre tan to, não po de in frin- 
gir o di rei to à li ber da de de ex pres são,
as se gu ra do pe la Cons ti tui ção.

A nor ma le gal de ve ser pau ta da pe- 
lo bom sen so, pro te ger con quis tas e
cri ar bar rei ras ao uso da in ter net co- 
mo ins tru men to pa ra aten der a in te- 
res ses de gru pos, se jam po lí ti cos ou
econô mi cos, se jam so ci ais, que tra fe-
gam nos sub ter râ ne os obs cu ros do
mun do vir tu al.

» BRE NO BRANT GON TI JO
Ad vo ga do es pe ci a lis ta em mé to dos al ter na ti vos de re so lu -
ção de con fli tos

A pan de mia e o
pro ces so ju di ci al

O co ro na ví rus avan ça, as ver da des en ve lhe cem e é di- 
fí cil di zer o que vem pe la fren te. A pan de mia da co vid-19
as so lou o mun do e cha co a lhou as re la ções ju rí di cas. En- 
quan to na ve ga mos nes se mar de in cer te zas, o Ban co
Cen tral pro je ta, des de ju nho, uma re tra ção de 6,4% no
Pro du to In ter no Bru to (PIB) 2020.

No âm bi to tra ba lhis ta, a cri se não se rá di fe ren te. Da- 
dos do Mi nis té rio da Eco no mia apon tam cres ci men to
de 53% no nú me ro de pe di dos de se gu ro-de sem pre go
em com pa ra ção com o mes mo pe río do de 2019.

As mai o res dú vi das, por tan to, não re ca em so bre as
con sequên ci as da pan de mia, mas to cam a ex ten são de- 
las. Sem pre juí zo, a tur bu lên cia pro mo vi da nas re la ções
ju rí di cas ten de a se agra var em igual ou pi or pro por ção.

A ne ces si da de im põe mu dan ça. As di ver gên ci as mul- 
ti pli cam-se em di ver sas áre as, fa mí li as se par ti ram, em- 
pre gos se per de ram, con tra tos fo ram re vi sa dos ou rom- 
pi dos e so ci e da des de ve rão ser re for mu la das ou ex tin- 
tas. Pa ra to das as hi pó te ses, a ação ju di ci al sem pre foi ti- 
da co mo a me lhor ou úni ca so lu ção dos im pas ses.

O Po der Ju di ciá rio cer ta men te se rá exi gi do, mas cren- 
ça de que a ju di ci a li za ção é o úni co e me lhor meio de so- 
lu ci o nar con tro vér si as não se adap ta aos no vos tem pos.
E is so não é des me re ci men to da nos sa Jus ti ça, mui to pe- 
lo con trá rio. A Jus ti ça Bra si lei ra mos tra-se aten ta à ne- 
ces si da de de cri a ti vi da de e ino va ção, o que lhe per mi te,
tam bém com mui to es for ço, apre sen tar al tos ín di ces de
pro du ti vi da de.  Du ran te o pe río do de ado ção do tra ba- 
lho re mo to, o Su pe ri or Tri bu nal de Jus ti ça pro fe riu
170.174 de ci sões. O que se ria im pos sí vel, se não im pro- 
vá vel, sem a uti li za ção de sis te mas ele trô ni cos de tra ba- 
lho e jul ga men to. A pro pó si to, a mo der ni za ção tec no ló- 
gi ca e o re gi me re mo to fo ram im ple men ta dos pe la cor te
an tes que mui tos es cri tó ri os de ad vo ca cia o fi zes sem.
En tre tan to, ape sar da efi ci ên cia e do es for ço, há que re- 
co nhe cer a ne ces si da de de re du ção do vo lu me de ca sos
que in gres sam no Po der Ju di ciá rio.

Du ran te a pan de mia, o con tra to de alu guel foi um dos
pro ta go nis tas na Jus ti ça bra si lei ra, com di ver sas de ci- 
sões pro fe ri das em sen ti do con trá rio. Além dis so, se- 
gun do o úl ti mo re la tó rio ela bo ra do pe lo Con se lho Na ci- 
o nal de Jus ti ça, o tem po mé dio de sen ten ça na Jus ti ça
Es ta du al é de 2 anos e 4 me ses. Por tan to, a sen ten ça nem
sem pre aten de aos in te res ses do “ven ce dor”.

Por es ta ra zão, inú me ros são os exem plos de pes so as
que op ta ram por re ne go ci ar os pró pri os con tra tos, so lu- 
ci o na do a di ver gên cia por meio da au to com po si ção, um
dos mé to dos al ter na ti vos de re so lu ção de con fli tos.

O Con se lho Na ci o nal de Jus ti ça pro mo ve, des de 2006,
o Mo vi men to pe la Con ci li a ção, cu ja mis são é con tri buir
pa ra a efe ti va pa ci fi ca ção de con fli tos, bem co mo pa ra a
mo der ni za ção, ra pi dez e efi ci ên cia do Ju di ciá rio. Se- 
guin do o mes mo ca mi nho, o Có di go de Pro ces so Ci vil
im põe po lí ti ca es ta tal de pro mo ção da so lu ção con sen- 
su al de con fli tos e es ti mu la ção de ins tru men tos de so lu- 
ção al ter na ti va, co mo con ci li a ção, me di a ção e ar bi tra- 
gem.

Du ran te a cri se sa ni tá ria do co ro na ví rus, além da co- 
me mo ra ção do quin to ani ver sá rio da Lei de Me di a ção, o
mu ni cí pio de São Pau lo pu bli cou no va le gis la ção que
tem o ob je ti vo de es ti mu lar e pro mo ver a so lu ção ade- 
qua da e con sen su al de con fli tos, além de re du zir a li ti gi- 
o si da de no âm bi to da ad mi nis tra ção pú bli ca mu ni ci pal
di re ta e in di re ta.

Le gis la ti vo e Exe cu ti vo têm re co nhe ci do que não se
de ve re le gar ao Ju di ciá rio a mis são ex clu si va de so lu ci o- 
nar li tí gi os, tra di ção en si na da du ran te anos na for ma- 
ção dos ad vo ga dos. A pan de mia ca ta li sou mu dan ças
com por ta men tais e afe tou as re la ções ju rí di cas. Cri a ti- 
vi da de e ino va ção são atri bu tos es sen ci ais aos que de se- 
jam se man ter mi ni ma men te es tá veis no ce ná rio de in- 
cer te zas e re ces são econô mi ca. Agir de for ma rá pi da e
de ci si va é fun da men tal.

No âm bi to ju rí di co, os mé to dos al ter na ti vos de re so- 
lu ção de con fli tos re pre sen tam tais va lo res, de mo do
que a con ci li a ção, a me di a ção e a ar bi tra gem po dem, e
de vem, ga nhar mai or es pa ço. No mun do que exi ge ca da
vez mais ve lo ci da de, a cul tu ra do pro ces so é a no va má- 
qui na de da ti lo gra far.

São Luís, segunda-feira, 20 de julho de 2020

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


5
 São Luís,  terça-feira 20 de julho de 2020

A PERGUNTA É... 
 Como se aproximar do eleitorado 

diante da crise sanitária da Pandemia?

ELEIÇÕES  SÃO LUÍS

SAMARTONY MARTINS

A
s eleições de 2020 para prefei-

to e vereador ficaram marcadas 

na história do Brasil por conta 

da pandemia do novo corona-

vírus (covid-19) e também da campanha 

eleitoral virtual, em decorrência do dis-

tanciamento social que o momento pede. 

Na disputa pelos votos, os pré-candidatos 

à Prefeitura de São Luís estão apostando 

suas fichas nas redes sociais promovendo 

lives, que também servem como termôme-

tro, além dos “likes” dos eleitores nas pos-

tagens de suas ações. A intenção é ganhar 

a simpatia dos internautas/eleitores com 

mensagens inspiradoras, memes engra-

çados e tentar fortalecer a empatia junto à 

população. 

E foi pensando nessa situação, que o 

jornal O Imparcial dá continuidade à sua 

série de entrevista intitulada “A pergun-

ta é...”, direcionada aos pré-candidatos à 

Prefeitura de São Luís, para que possam 

responder semanalmente sobre diversos 

temas inerentes ao cotidiano da Ilha. De 

todos os entrevistados, apenas o pré-can-

didato  juiz federal, Carlos Madeira (PROS), 

não deu retorno até o fechamento desta 

edição. Veja como os demais pré-candida-

tos responderam à pergunta: “Diante do 

isolamento social provocado pela pande-

mia do novo coronavírus, qual sua estraté-

gia para se aproximar do eleitor, visto que 

São Luís, segundo a última Pesquisa Nacio-

nal de Amostragem por Domicílio (PNAD) 

16% da população não tem acesso à inter-

net?”   

Adriano Sarney (PV)

“Diante do cenário atípico e da necessi-
dade de isolamento social durante a pan-
demia, intensifiquei os diálogos por meio 
das minhas plataformas digitais e busquei 
aproximação com líderes que representam 
a sociedade civil, tais como, presidentes 
de sindicatos, associações, líderes comu-
nitários, entre outros segmentos. Através 
deles pude compreender as dores e as ne-
cessidades também daquelas pessoas que 
não tem acesso à internet por meio de reu-
niões virtuais utilizando da tecnologia de 
videoconferências e o resultado foi a mi-
nha atuação no parlamento estadual com 
a apresentação de aproximadamente 50 
proposições”.

Bira do Pindaré (PSB)

“Faremos campanha respeitando todas 
as exigências sanitárias e as restrições esta-
belecidas pelas autoridades de saúde. En-
tendemos que a vida é o nosso bem mais 
valioso e ele vem em primeiro lugar. A de-
mocracia  é um direito fundamental, mas a 
vida é prioridade. Nesse sentido, se não foi 
possível as reuniões presenciais porque ge-
ram aglomerações, usaremos canais alter-
nativos, como as redes sociais, a internet, 
os canais convencionais de comunicação. 
Enfim, tudo aquilo que estiver ao nosso al-
cance para levar a nossa mensagem. Contu-
do, estou otimista que será possível termos 
regras mais flexíveis no final de setembro 
e no mês de outubro, quando a campanha 
acontecerá. Espero que tenhamos a opor-
tunidade de fazer a campanha de forma 
presencial, porque eu faço questão de ca-
minhar nas ruas, percorrer os bairros, vi-
sitar as feiras, pisando no chão, ouvindo as 
pessoas e pedindo a elas apenas o voto da 
consciência e do coração”. 

Eduardo Braide 
(Podemos)

“É natural que com o distanciamento 
por conta da pandemia, o contato com a 
população tenha se intensificado por meio 
das redes sociais. Sempre mantive um ca-
nal permanente de diálogo com o povo. E 
agora, seguindo as recomendações sanitá-
rias, continuo ouvindo pessoalmente as su-
gestões das pessoas para a nossa cidade”.

Detinha (PL)

“Eu tenho usado estratégias específicas 
para cada situação. Primeiro, há um grande 
número de eleitores que tem acesso à In-
ternet e para esse público, eu realizo uma 
série de ações virtuais visando me comu-
nicar com eles (realização de lives com te-
máticas específicas, postagens diárias nas 
minhas redes sociais etc); segundo, para 
esses 16% que não têm acesso à Internet 
tenho realizado reuniões presenciais em 
pequenos grupos (tendo todos os cuida-
dos orientados pela OMS), quase diaria-
mente, nos mais diversos bairros de São 
Luís. Dessa forma, com o planejamento 
que temos executado, estamos contem-
plando, a cada dia, um percentual cada 
vez maior dos eleitores ludovicenses e le-
vando nossa mensagem (virtual e presen-
cial) de mudança e esperança”.

Duarte Júnior                 

(Republicanos)

“Fazer o que sempre fiz: sair do conforto 
do gabinete, ir até as pessoas, ouvir, con-
versar e trabalhar para resolver os proble-
mas. A internet reduz as distâncias, mas não 
supera o olho no olho, o contato. A política 
é a arte de ouvir, de saber se colocar no lu-
gar do outro, e esse sentimento a gente só 
tem quando coloca o pé no chão, quando 
compartilha frente a frente as dores e ne-
cessidades de cada um”.

Franklin Douglas (PSOL)

“Aos 16% sem internet, dependeremos 
do horário eleitoral no rádio e TV, das entre-
vistas e sabatinas nos veículos de comuni-
cação de massa. Respeitando os protocolos 
de biossegurança, nossa campanha será a 
campanha militante, organizada pela nossa 
chapa de vereadores, apoiadores e simpa-
tizantes. Juntos, juntas e juntes faremos a 
campanha da turma do 50!”

Madeira (Solidariedade)
Não respondeu ao questionamento.

Neto Evangelista (DEM)

“Muito mais grave que essa limitação 
temporária no contato com o eleitor é a pró-
pria falta de acesso dessa parcela da popu-
lação à internet. É inaceitável que, em uma 
cidade como São Luís, 16% da população 
ainda estejam desconectadas – e, portan-
to, sem acesso à informação gratuita, a uma 
série de serviços, ao lazer e, principalmen-
te, ao conhecimento que a internet pode 
propiciar. Por isso mesmo, uma das minhas 
propostas na área de educação é garantir 
acesso à internet a todas as escolas da rede 
municipal. Também pretendo investir em 
ciência, tecnologia e inovação para tornar 
São Luís a capital mais conectada, eficiente 
e empreendedora do Nordeste, onde todos 
tenham as mesmas oportunidades. Em re-
lação às dificuldades provocadas pela pan-
demia no acesso ao eleitor, acredito que o 
mais importante é garantir a segurança de 
todos. Mas havendo condições espero, em 
breve, poder voltar a circular pela cidade e 
apresentar nossas propostas diretamente 
às pessoas”. 

Diante da pandemia do novo coronavírus, nós 
tivemos nossa pré-campanha interrompida para 
cumprir o isolamento social e focamos em di-
vulgar nossas ações pela internet. No entanto, 
sabemos que nem todos tem acesso à rede e, 
por isso, buscamos aproximação através das 
mídias que são mais acessíveis para essas pes-
soas.  Agora, com a diminuição de casos na 
capital e a flexibilização das medidas de iso-
lamento social pelos órgãos responsáveis, esta-
mos retornando de forma gradual para nossas 
atividades de pré-campanha, obedecendo to-
dos os protocolos sanitários, justamente para 
nos aproximar daquele eleitor que não teve 
como nos acompanhar. Apesar da dificulda-
de de aproximação com o eleitor que não tem 
acesso à internet, seguimos nossa pré-campa-
nha ao lado do povo, e agora, com a certeza de 
que precisamos democratizar o acesso às tec-
nologias, de fato, em nossa cidade, aproveita-
mos a oportunidade, inclusive para construir 
nossas propostas de governo, de forma par-
ticipativa com a população.  Ter esse contato 
com as pessoas sempre foi característica do 
nosos mandato. Agora, a diferença é que esta-
mos adotando todas as medidas preventivas, 
a exemplo do uso de máscaras, álcool em gel 
e distanciamento mínimo. Aproveitamos, in-
clusive, as reuniões para sempre enfatizar que 
todos devem se cuidar e cuidar do outro. No 
entanto, não é um impeditivo para estarmos 
levando às informações necessárias à popu-
lação.  Seguimos firmes e juntos, adotando os 
cuidados para que todos estejam protegidos”.

Zé Inácio (PT)

“Levando em consideração que grande 
parte da população ludovisence tem acesso 
a internet e faz uso das redes sociais, iremos 
manter os métodos de comunicação já usados 
previamente como as redes sociais, além dis-
so, jornais impressos, programas de TV e rádio 
também serão uma opção para alcançar aque-
les menos adeptos as redes ou sem acesso a 
internet. Também buscaremos elaborar uma 
melhor forma de levar as nossas propostas e 
projetos para essa parcela da população. Sa-
bemos que na política a melhor forma de co-
municação com o eleitor é pessoalmente, um 
contato mais direto. Mas, devido a pandemia 
do novo coronavirus novas estratégias de co-
municação precisam ser elaboradas.

Yglésio Moysés (PROS)

“Observamos nas últimas eleições o desin-
teresse do cidadão no horário eleitoral obri-
gatório na mídia tradicional de rádio e tv. Os 
debates, ao lado da internet, porém, foram 
determinantes no confronto e exposição de 
ideias. Embora haja um sentimento geral de 
que o eleitor demonstra certo desinteresse em 
assistir o horário obrigatório, acreditamos que 
a mídia tradicional deve promover o máximo 
de debates possíveis entre os candidatos. É este 
o formato de conteúdo que o eleitor quer ter 
acesso e não o formato embalado, como mero 
produto final de uma campanha de marketing. 
Se os sistemas de comunicações adotarem essa 
estratégia vai contribuir para o distanciamento 
social e com o debate eleitoral. Agora na pré-
-campanha, temos comparecido em rádios, te-
levisões e mídia impressa, atendendo convites 
para conceder entrevistas e participar de de-
bates sobre as eleições municipais. Na medi-
da que o pleito se aproximar, essas entrevistas 
devem ser mais constantes e vamos ter a opor-
tunidade de dialogar com as pessoas também 
desta forma, obedecendo protocolos sanitá-
rios. Mesmo que São Luís não tenha a cober-
tura completa por Internet, esse será o meio 
que a nossa campanha vai investir. YouTube, 
Facebook, Instagram, WhatsApp e site próprio 
serão as ferramentas na internet que vamos dis-
ponibilizar para a população conhecer o que 
pensamos sobre gestão, o que queremos para 
São Luís. Nos bairros, no momento certo, va-
mos caminhar e bater de porta em porta para 
ter esse contato mais próximo com as pesso-
as. Nossa pré-campanha de rua ainda não ini-
ciaram para valer, pois acreditamos que neste 
momento é importante manter os protocolos 
sanitários e o distanciamento social, por con-
ta da pandemia que ainda não foi embora”.

Pré -candidatos explicam como fazer a campanha  em meio ao isolamento social provocado pela pandemia do novo coronavírus, visto que 
São Luís, segundo a última Pesquisa Nacional de Amostragem por Domicílio (PNAD), 16% da população não tem acesso à internet 

Jeisael Marx (Rede)

“Tem sido um grande desafio para todo mun-
do encarar essa situação de pandemia. Os negó-
cios estão se adaptando, as pessoas estão, em sua 
maioria, adquirindo novos hábitos de compor-
tamento. E para continuar nossa caminhada na 
política nós temos buscado formas de interação 
social com as pessoas dentro dos limites de segu-
rança. Mas acreditamos que os meios digitais são 
cruciais para o desenvolvimento dessa interação”.

Rubens Júnior (PCdoB)

“Por conta dos desafios impostos pela Co-
vid-19, sabemos que esta será uma eleição que 
vai exigir muita criatividade, em primeiro lugar, 
e também muito enraizamento. Nós confiamos 
na criatividade da nossa equipe, mas confiamos 
no enraizamento da nossa chapa de vereadores, 
que permitirá que, sem grandes aglomerações, 
inclusive por meio digital, cheguemos a cada 
canto de São Luís.  Nesta semana, o Movimen-
to Diálogos por São Luís, completou o primeiro 
mês. O balanço é excelente. Realizamos mais de 
180 reuniões presenciais e online e recebemos 
533 propostas e contribuições para a constru-
ção da nossa proposta de Plano de Governo.�  
Nesses 30 dias de trabalho, ouvimos diversos 
setores da sociedade: profissionais, especia-
listas, estudantes, intelectuais, pré-candida-
tos, ativistas, líderes comunitários e trabalha-
dores. ��Nas últimas quatro semanas, também 
tivemos a oportunidade de mostrar à centenas 
de ludovicenses.��Conversei com muitas pessoas 
sobre nossas estratégias para a superação da ex-
trema pobreza, a valorização da primeira infân-
cia, a gestão séria que garanta desenvolvimento 
sustentável, além de colocarmos nossa capital 
no século XXI, com programas de inovação ao 
alcance de todos. � �O êxito do Movimento Di-
álogos e o acolhimento de tantas pessoas que 
se juntam à nós nessa etapa de pré-campanha 
me motivam a ampliar ainda mais nossas ati-
vidades. �Convido todos a continuarem contri-
buindo com esse diálogo. Ouvir a população e 
pactuar coletivamente as prioridades para São 
Luís, é a forma mais democrática e efetiva de 
cumprir compromissos e atender aos enormes 
desafios que vêm pela frente”.����

��

Saulo Arcangeli (PSTU)

“O PSTU, diante da nova regra eleitoral, não 
terá tempo de TV, prejudicando ainda mais a nos-
sa aparição e a divulgação de nosso programa 
e demonstrando que o processo eleitoral não 
tem nada de democrático. Uma boa parte da 
imprensa também tem a tendência de cobrir, 
principalmente no período oficial de campa-
nha, as candidaturas que são apoiadas pelos 
que estão no poder ou que tem mandatos ele-
tivos. Além disso, sempre temos muita dificul-
dade de participar de debates públicos, princi-
palmente na TV. É, na verdade, uma retaliação 
não declarada à nossa participação nas princi-
pais lutas que ocorrem no Maranhão e em razão 
do projeto de sociedade que defendemos,  em 
que os trabalhadores devem governar, a par-
tir dos conselhos populares. Mas, mesmo com 
esse déficit de acesso à internet de uma parte 
expressiva da população, vamos investir nas vá-
rias redes sociais (facebook, twitter, instagram, 
Youtube, entre outras) e buscar, mesmo que li-
mitado pela pandemia, fazer contatos e expor 
nosso programa para a população de São Luís, 
principalmente da periferia de nossa cidade. 
Também denunciaremos todo tipo de corrup-
ção eleitoral (aliciamento de eleitores, propa-
ganda abusiva e irregular, etc...), principalmente 
em um momento delicado que passa os traba-
lhadores que perderam empregos e direitos, di-
minuíram sua renda,  em meio à pandemia do 
novo coronavírus.

Wellington do Curso (PSDB)

“É importante frisar que a pandemia ainda 
não acabou e que, em hipótese alguma, iríamos 
expor as pessoas. Estamos cientes sim de que 
parte significativa da população não tem acesso 
à internet e, por isso, de forma gradual, retoma-
mos nossas atividades e reuniões presenciais.  



BRASIL/ MUNDO
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CONTRATO Nº 04/2020-SEDUC. REF. Processo Administrativo nº 86853/2019. CONTRATANTE: O 
ESTADO DO MARANHÃO, através da SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO. CNPJ: 
03.352.086/0001-00. REPRESENTANTE: neste ato representado por seu Secretário Adjunto de 
Administração, o Sr. DANIEL MELO SOARES PINHO DE CARVALHO; CPF: 958.646.523-34. 
CONTRATADA: CONSTRUPLAN LTDA, CNPJ: 28.757.170/0001-34. REPRESENTANTE: INGRID 
NAZARETH GONÇALO GASPAR; CPF: 023.598.753-02,. CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO – O 
presente instrumento tem por objeto a contratação de empresa especializada em engenharia para 
execução de serviços de construção de escola regular com 06 (seis) salas de aula – padrão FNDE, 
com muro e fachada padrão – no Município de Humberto de Campos/MA, envolvendo os serviços a 
seguir discriminados resumidamente: administração da obra; serviços preliminares; movimento de terra; 
infraestrutura; superestrutura; paredes; instalações hidráulicas, sanitárias e elétricas; louças, metais e 
acessórios; combate a incêndio; cobertura; pavimentação; esquadrias; revestimento; pintura; serviços 
gerais; e serviços finais, para atender as necessidades da Secretaria de Estado da Educação – SEDUC, 
conforme condições, especificações e quantitativos contidos no Projeto Básico – Anexo do Edital. 
PARÁGRAFO ÚNICO - Este Termo de Contrato vincula-se ao Instrumento Convocatório do RDC 
ELETRÔNICO nº 006/2019 - CSL/SEDUC e seus anexos, identificado no preâmbulo acima, e à proposta 
vencedora, independentemente de transcrição. CLÁUSULA TERCEIRA – PRAZO DE VIGÊNCIA DO 
CONTRATO – O prazo de vigência do contrato será de 90 (noventa) dias, a contar do término do 
prazo de execução da obra, admitindo-se prorrogação nos termos do art. 57 da Lei nº 8.666/1993. 
CLÁUSULA QUARTA - PRAZO DE EXECUÇÃO E NORMAS DE MEDIÇÃO - O prazo para execução 
dos serviços de engenharia será de 06 (seis) meses, a contar do início efetivo dos serviços após a 
emissão da Ordem de Serviço. CLÁUSULA QUINTA – VALOR DO CONTRATO - O valor total da 
contratação é de R$ 1.175.500,00 (um milhão cento e setenta e cinco mil reais). CLÁUSULA SEXTA 
– DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em 
dotação orçamentária própria, para o exercício de 2020, na classificação abaixo:

BASE LEGAL - Lei Federal nº 12.462, de 5 de agosto de 2011, Decreto Federal nº 7.581, de 11 de outubro de 
2011, Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 1/2010 de 19 de janeiro de 2010 e suas alterações, Instrução 
Normativa nº 03/2018, de 26 de abril de 2018 e Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro 2006, alterada 
pela Lei Complementar nº 147, de 07 de agosto de 2014, Lei Federal nº 11.101 de 09 de fevereiro de 2005, Lei 
Federal nº 8.429 de 02 de junho de 1992, aplicando subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 
1993 e o Decreto Federal nº 5.450, de 31 de maio de 2005 e demais normas regulamentares e princípios 
correlatos pertinentes à espécie. DATA DE ASSINATURA: 28 de maio de 2020. FORO: Comarca de São 
Luís/MA

FELIPE ARAGÃO COSTA
Secretário Adjunto de Orçamento, Finanças e Contabilidade.

SAOFC/SEDUC

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

SECRETÁRIA ADJUNTA DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE
RESENHA DE CONTRATO

CÓDIGO NOME

CONSTRUÇÃO
– ESCOLA

EM MATÕES

Nº DE
ORDEM PROGRAMA AÇÃO SUBAÇÃO FONTE NATUREZA

01 0611 3255 016331 0310261255 44.90.51.08

 O SECRETÁRIO ADJUNTO DE REGISTRO DE PREÇOS torna público que, por motivos de ordem 

administrativa, a licitação em epígrafe, objetivando o Registro de Preço para contratação de empresa 

especializada na prestação de serviços de reserva, emissão, marcação, remarcação e fornecimento de 

passagens aéreas nacionais e internacionais, terrestres (rodoviárias) e marítimas (fluviais), anteriormente 

marcada para às 09h do dia 21 de julho de 2020, fica adiada até ulterior deliberação.

 

São Luís, 16 de julho de 2020.

Deimison Neves dos Santos

Secretário Adjunto de Registro de Preços

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO,

PATRIMÔNIO E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES – SEGEP
SECRETARIA ADJUNTA DE REGISTRO DE PREÇOS – SARP

 AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2020 – SARP/MA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 43739/2020 – SARP

CONTRATO Nº 06/2020. REF. Processo Administrativo nº 12261/2020-SEDUC. CONTRATANTE: O 
ESTADO DO MARANHÃO, através da SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO. CNPJ: 
03.352.086/0001-00. REPRESENTANTE: neste ato representado por seu Secretário Adjunto de 
Administração, o Sr. DANIEL MELO SOARES PINHO DE CARVALHO; CPF: 958.646.523-34. 
CONTRATADA: TOPÁZIO CONSTRUÇÕES LTDA.E-EPP, CNPJ (MF): 08.634.231/0001-69. 
REPRESENTANTE: VALDINE DINIZ DOS SANTOS; CPF (MF): 767.021.463-53. CLÁUSULA PRIMEIRA 
– DO OBJETO – 1. Contratação de empresa de engenharia para execução parcelada de serviços de 
manutenção preventiva e corretiva de imóveis, para atender as demandas da Secretaria de Estado da 
Educação – SEDUC/MA, conforme especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Termo de 
Referência, notadamente:

CLÁUSULA QUARTA – DOS PRAZOS - 4.1. O presente contrato terá como termo inicial de vigência a sua 
assinatura e vigorará por 12 (meses). CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR DO CONTRATO - 8. O valor total 
da contratação é de R$ 4.070.789,33 (quatro milhões setenta mil setecentos e oitenta e nove reais e trinta e três 
centavos), conforme proposta de preços vencedora da Licitação Pregão Eletrônico nº 02/2019. CLÁUSULA 
SEXTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 9. As despesas decorrentes do presente Contrato correrão à 
conta dos recursos oriundos do Orçamento destinado à SEDUC, detalhadamente:

BASE LEGAL: com fundamento nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho 2002, Decreto Federal nº 
3.555, de 08 de agosto de 2000, Lei Estadual  nº 10.297, de 19 de agosto de 2015, Decreto nº 31.553, de 16 
de março de 2016, Decreto Estadual 32.285, de 25 de outubro de 2016, da Lei Complementar 123, de 14 de 
dezembro de 2006 alterada pela Lei Complementar nº 147, de 07 de agosto de 2014 e do Decreto Estadual nº 
31.017, de 6 de Agosto de 2015, aplicando subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666,  de 21 de junho 1993  e 
demais normas regulamentares pertinentes à espécie. Pregão Eletrônico nº 02/2019, Ata de Registro de 
Preços – ARP nº 01/2019-IFMA, Processo nº 23249.012944.2019-31. DATA DE ASSINATURA: 29 de maio de 
2020. FORO: Comarca de São Luís/MA.

FELIPE ARAGÃO COSTA
Secretário Adjunto de Orçamento, Finanças e Contabilidade.

SAOFC/SEDUC

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

SECRETÁRIA ADJUNTA DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE
RESENHA DE CONTRATO

CÓDIGO NOME

MANUTENÇÃO
PREDIAL

Nº DE
ORDEM PROGRAMA AÇÃO SUBAÇÃO FONTE NATUREZA

01 611 3255 317 0310263771 33.90.39.16

Serviço de manutenção predial corretiva e preventiva nos Centros de Ensino de 
Tempo Integral no Município de São Luís
Serviço de manutenção predial corretiva e preventiva nos Centros de Ensino de 
Tempo Integral no Município de Açailândia
Serviço de manutenção predial corretiva e preventiva nos Centros de Ensino de 
Tempo Integral no Município de Alcântara
Serviço de manutenção predial corretiva e preventiva nos Centros de Ensino de 
Tempo Integral no Município de Barra do Corda
Serviço de manutenção predial corretiva e preventiva nos Centros de Ensino de 
Tempo Integral no Município de Caxias
Serviço de manutenção predial corretiva e preventiva nos Centros de Ensino de 
Tempo Integral no Município de Coelho Neto
Serviço de manutenção predial corretiva e preventiva nos Centros de Ensino de 
Tempo Integral no Município de Grajaú
Serviço de manutenção predial corretiva e preventiva nos Centros de Ensino de 
Tempo Integral no Município de Imperatriz
Serviço de manutenção predial corretiva e preventiva nos Centros de Ensino de 
Tempo Integral no Município de Itapecuru Mirim
Serviço de manutenção predial corretiva e preventiva nos Centros de Ensino de 
Tempo Integral no Município de Pedreiras
Serviço de manutenção predial corretiva e preventiva nos Centros de Ensino de 
Tempo Integral no Município de Presidente Dutra
Serviço de manutenção predial corretiva e preventiva nos Centros de Ensino de 
Tempo Integral no Município de Pinheiro
Serviço de manutenção predial corretiva e preventiva nos Centros de Ensino de 
Tempo Integral no Município de Santa Inês
Serviço de manutenção predial corretiva e preventiva nos Centros de Ensino de 
Tempo Integral no Município de São João dos Patos
Serviço de manutenção predial corretiva e preventiva nos Centros de Ensino de 
Tempo Integral no Município de São José de Ribamar
Serviço de manutenção predial corretiva e preventiva nos Centros de Ensino de 
Tempo Integral no Município de Timon
Serviço de manutenção predial corretiva e preventiva nos Centros de Ensino de 
Tempo Integral no Município de Viana
Serviço de manutenção predial corretiva e preventiva nos Centros de Ensino de 
Tempo Integral no Município de Zé Doca
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ITEM UNID.DESCRIÇÃO

Objeto: “Aquisição de medicamentos para atender demandas judiciais ajuizadas contra o Estado do 

Maranhão, de acordo com os quantitativos e especificações constantes no Termo de Referência”; Abertura: 

31/07/2020 às 09h (horário de Brasília); Local: Site www.comprasgovernamentais.gov.br. Informações: 

Comissão Setorial Permanente de Licitação – CSL, localizado na Av. Professor Carlos Cunha, s/n, Jaracaty, 

CEP: 65.076-820 São Luís/MA;  E-mail: csl@saude.ma.gov.br; Fones: (98) 3198-5558 e 3198-5559.

 

São Luís - MA, 16 de julho de 2020.

CHRISANE OLIVEIRA BARROS

Pregoeira da CSL/SES.

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

COMISSÃO SETORIAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO
 AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2020
PROCESSO Nº 84909/2020/SES

CONTRATO Nº 15/2020. REF. Processo Administrativo nº 235136/2020 -SEDUC. CONTRATANTE: O 
ESTADO DO MARANHÃO, através da SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO. CNPJ: 
03.352.086/0001-00. REPRESENTANTE: neste ato representado por seu Secretário Adjunto de 
Administração, o Sr. DANIEL MELO SOARES PINHO DE CARVALHO; CPF: 958.646.523-34. 
CONTRATADA: ANA PAULA GONSALVES DE BARROS-ME, CNPJ: 308198510001-21. 
REPRESENTANTE: ANA PAULA GONSALVES DE BARROS; CPF: 288696798-02. CLÁUSULA 
PRIMEIRA – OBJETO O presente instrumento tem por objeto a contratação de empresa 
especializada no fornecimento de material de consumo, para atender à necessidade de desenvolver 
as atividades relacionadas ao Censo Escolar da Educação Básica 2019 e 2020, conforme especificações, 
quantitativos e condições estabelecidas no Termo de Referência – Anexo I do Edital:

CLÁUSULA QUINTA– DO PRAZO DE VIGÊNCIA - O prazo de vigência deste contrato vai até 31 de 
dezembro de 2020, a contar de sua assinatura, condicionada sua eficácia à publicação no Diário Oficial do 
Estado. BASE LEGAL: Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 10.024/2019, Instrução Normativa 
SLTI/MPOG nº 1/2010 e suas alterações, Instrução Normativa nº 03/2018, Lei Complementar nº 123/2006, 
alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, Decreto Federal nº 8.538/2015, aplicando, subsidiariamente, a 
Lei Federal nº 8.666/1993 e demais normas regulamentares e princípios correlatos pertinentes à espécie. 
DATA DE ASSINATURA: 09 de julho de 2020. FORO: Comarca de São Luís/MA.

FELIPE ARAGÃO COSTA
Secretário Adjunto de Orçamento, Finanças e Contabilidade.

SAOFC/SEDUC

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

SECRETÁRIA ADJUNTA DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE
RESENHA DE CONTRATO

CÓDIGO NOME

Material
de Consumo

Nº DE
ORDEM PROGRAMA AÇÃO SUBAÇÃO FONTE NATUREZA

01 0411 4457 0295 110883532 33.90.30.16

DESCRIÇÃO QUANT. VALOR UNITÁRIO
VALOR
TOTAL

ITEM

VALOR TOTAL:

MEMÓRIA RAM – memória 
portátil microcomputador, 
capacidade memória 16GB, 
interface USB 2.0, aplicação 
armazenamento de dados.

MÉMORIA RAM - memória 
portátil microcomputador, 
capacidade memória 8GB, 
interface USB 2.0, aplicação 
armazenamento de dados.

36 50

50

17,00

20,52

850,00

1.026,00

1.876,00

37

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR TOTAL - A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pelo 
fornecimento dos materiais, o valor total de R$ 1.876,00 (mil oitocentos e setenta e seis reais), no qual já se 
encontram inclusos todos os impostos, taxas, seguros, transporte, instalação, treinamento, bem como todos os 
outros custos que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, sobre o objeto desta contratação. 
CLÁUSULA QUARTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS - Todas as despesas decorrentes do 
fornecimento do material para a SEDUC, objeto do presente Contrato, correrão à conta dos recursos 
consignados na dotação abaixo e Nota de Empenho: 2020NE005567:

A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária – SEAP, através de sua Comissão Setorial de Licitação 
– CSLIC, torna público aos interessados que realizará licitação epigrafada, conforme condições e 
especificações constantes no edital e anexos, tendo como objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE 
ENGENHARIA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE 
PRISIONAL DE RESSOCIALIZAÇÃO- UPR DE SANTA INÊS, que será realizada no DIA 24 DE AGOSTO 
DE 2020, ÀS 14h, no Auditório Central desta SEAP, localizada na Rua Gabriela Mistral, nº 716 - Vila Palmeira, 
CEP – 65045-070, nesta Capital.
O edital e seus anexos estarão à disposição dos interessados no site ‘www.seap.ma.gov.br” – na opção 
“Licitações Online” e através dos e-mails cslicseap@gmail.com ou cslic@seap.ma.gov.br. Outras informações 
em (98) 99228-7275.

São Luís/MA, 16 de julho de 2020
ANTONIO FELIPE GOMES DUARTE DE FARIAS

Presidente – CSLIC/SEAP

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO – CSLIC
AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 003/2020-CSLIC/SEAP
PROCESSO Nº 0066186/2018-SEAP

A EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA - EMAP torna público aos interessados 

que procedeu alterações nos termos do Edital e anexos do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2020-EMAP, cujo 

objeto é a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Seguro Saúde, Plano de 

Saúde para operar Plano Privado de Assistência à Saúde aos empregados da EMAP e seus dependentes, em 

conformidade com a Lei nº 9.656/98, conforme especificações do Termo de Referência Anexo I do edital.

1) As alterações ocorreram no objeto, no item 1 e na exigência contida no subitem 2.3 do Anexo I – Termo de 

Referência;

2) A data da sessão pública do PREGÃO ELETRÔNICO N° 011/2020-EMAP, em vista das alterações 

realizadas, fica marcada para as 09h30, hora de Brasília-DF, do dia 10 de agosto de 2020, ou no primeiro 
dia útil subsequente, na hipótese de não haver expediente na EMAP nesta data.
3) A versão alterada do Edital e seus anexos estão disponíveis aos interessados no sítio www.emap.ma.gov.br, 

no link Transparência/Compras. Fone: (98) 3216-6533/3216-6531/3216-6532 e 3216-6028.

 

São Luís-MA, 17 de julho de 2020.

Flavia Alexsandra Noleto Miranda Carvalho
Gerente de Compras e Contratos da EMAPt

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

 AVISO DE ALTERAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2020-EMAP

OBJETO: Fornecimento de Etiquetas e Ribbons especiais para ambiente hostis, para atender a 

demanda do Hemomar, unidade administrada pela EMSERH.

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço por Lote.

DATA DA REABERTURA: Considerando a ERRATA 001, a licitação anteriormente adiada até ulterior 

deliberação, fica REMARCADA para o dia 04/08/2020 às 09h, 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, no horário de 08h às 12h e das 13h às 17h, de segunda a 

sexta-feira, pelos e-mails csl@emserh.ma.gov.br e/ou stterffanny.veras@emserh.ma.gov.br ou 

pelo telefone (98) 3235-7333.

São Luís (MA), 15 de julho de 2020.

STTERFFANNY ANDRÔMEDA MIRANDA VERAS

Agente de Licitação da EMSERH

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO

 AVISO DE REMARCAÇÃO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 017/2020 - CSL/EMSERH

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 215.206/2019 – EMSERH

CONTRATO Nº 03/2020-SEDUC. REF. Processo Administrativo nº 86840/2019. CONTRATANTE: O 
ESTADO DO MARANHÃO, através da SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO. CNPJ: 
03.352.086/0001-00. REPRESENTANTE: neste ato representado por seu Secretário Adjunto de 
Administração, o Sr. DANIEL MELO SOARES PINHO DE CARVALHO; CPF: 958.646.523-34. 
CONTRATADA: CONSTRUPLAN LTDA, CNPJ: 28.757.170/0001-34. REPRESENTANTE: INGRID 
NAZARETH GONÇALO GASPAR; CPF: 023.598.753-02,. CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO – O 
presente instrumento tem por objeto a contratação de empresa especializada em engenharia para 
execução de serviços de construção de escola regular com 06 (seis) salas de aula – padrão FNDE, com 
muro e fachada padrão – no Município de Matões/MA, envolvendo os serviços a seguir discriminados 
resumidamente: administração da obra; serviços preliminares; movimento de terra; infraestrutura; 
superestrutura; paredes; instalações hidráulicas, sanitárias e elétricas; louças, metais e acessórios; combate a 
incêndio; cobertura; pavimentação; esquadrias; revestimento; pintura; serviços gerais; e serviços finais, para 
atender as necessidades da Secretaria de Estado da Educação – SEDUC, conforme condições, 
especificações e quantitativos contidos no Projeto Básico – Anexo do Edital. PARÁGRAFO ÚNICO - Este 
Termo de Contrato vincula-se ao Instrumento Convocatório do RDC ELETRÔNICO nº 005/2019 - 
CSL/SEDUC e seus anexos, identificado no preâmbulo acima, e à proposta vencedora, independentemente 
de transcrição. CLÁUSULA TERCEIRA – PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO – O prazo de vigência do 
contrato será de 90 (noventa) dias, a contar do término do prazo de execução da obra, admitindo-se 
prorrogação nos termos do art. 57 da Lei nº 8.666/1993. CLÁUSULA QUARTA - PRAZO DE EXECUÇÃO E 
NORMAS DE MEDIÇÃO - O prazo para execução dos serviços de engenharia será de 06 (seis) meses, a 
contar do início efetivo dos serviços após a emissão da Ordem de Serviço. CLÁUSULA QUINTA – VALOR DO 
CONTRATO - O valor total da contratação é de R$ 1.197.900,00 (um milhão cento e noventa e sete mil e 
novecentos reais). CLÁUSULA SEXTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - As despesas decorrentes desta 
contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, para o exercício de 2020, na classificação 
abaixo:

BASE LEGAL - Lei Federal nº 12.462, de 5 de agosto de 2011, Decreto Federal nº 7.581, de 11 de outubro de 
2011, Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 1/2010 de 19 de janeiro de 2010 e suas alterações, Instrução 
Normativa nº 03/2018, de 26 de abril de 2018 e Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro 2006, alterada 
pela Lei Complementar nº 147, de 07 de agosto de 2014, Lei Federal nº 11.101 de 09 de fevereiro de 2005, Lei 
Federal nº 8.429 de 02 de junho de 1992, aplicando subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 
1993 e o Decreto Federal nº 5.450, de 31 de maio de 2005 e demais normas regulamentares e princípios 
correlatos pertinentes à espécie. DATA DE ASSINATURA: 28 de maio de 2020. FORO: Comarca de São 
Luís/MA.

FELIPE ARAGÃO COSTA
Secretário Adjunto de Orçamento, Finanças e Contabilidade.

SAOFC/SEDUC

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

SECRETÁRIA ADJUNTA DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE
RESENHA DE CONTRATO

CÓDIGO NOME

CONSTRUÇÃO
– ESCOLA

EM MATÕES

Nº DE
ORDEM PROGRAMA AÇÃO SUBAÇÃO FONTE NATUREZA

01 0611 3255 016331 0310261255 44.90.51.08

A COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E 

DESENVOLVIMENTO URBANO – SECID realizará às 14h do dia 05 de agosto de 2020, na sala de sessões 

públicas da Comissão Setorial de Licitações/SECID, localizada na Avenida Getúlio Vargas, n.º 1.908, Monte 

Castelo (próximo à FABRIL), nesta Capital, licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS, do tipo MENOR 

PREÇO, no regime de empreitada por PREÇO GLOBAL de interesse desta SECID, objetivando a 

Contratação de Empresa de Engenharia para a execução das obras de construção e melhorias em unidades 

habitacionais - casas das famílias dos emasculados - São Luís, São José de Ribamar e Paço do Lumiar, 

desenvolvido pela Secretaria de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano (SECID-MA). O certame será 

realizado nos termos da Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, aplicando-se no 

que couber os procedimentos determinados pela Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, 

alterada pela Lei Complementar nº 147, de 07 de agosto de 2014.

O Edital e seus Anexos estarão à disposição dos interessados no sítio da SECID (www.secid.ma.gov.br) ou 

ainda, na sede da SECID no endereço acima citado, de segunda a sexta-feira, no horário das 14h às 18h, 

gratuitamente, mediante a entrega de “pen drive”.

São Luís - MA, 16 de julho de 2020.

SAMUEL SERRA DA SILVEIRA NETO

Presidente CSL/SECID

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES
E DESENVOLVIMENTO URBANO – SECID
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÕES

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N.º 004/2020 – CSL/SECID

 PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 0081960/2020/SECID

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELAVISTA DO MARANHÃO
AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL no SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 
10/2020 – SRP. A Prefeitura Municipal de Bela Vista do Maranhão/MA, através da 
Comissão Permanente de Licitação – CPL torna público que realizará licitação na 
MODALIDADE: Pregão Presencial. TIPO: Menor preço por item. OBJETO: Eventual 
aquisição de equipamentos e suprimentos de informática para a Prefeitura Municipal de 
Bela Vista do Maranhão/MA. ABERTURA: Dia 31 de Julho de 2020 às 09:00 horas. LOCAL: 
Rua do Comércio, S/N, Centro, Bela Vista do Maranhão/MA. DIPLOMA LEGAL: Lei 
10.520/2002 e Subsidiariamente a Lei Nº 8.666/93 e suas alterações. OBSERVAÇÕES: Os 
interessados poderão consultar gratuitamente ou adquirir este Edital e seus Anexos na 
Comissão Permanente de Licitação – CPL da Prefeitura Municipal de Bela Vista do 
Maranhão- MA, no endereço mencionado acima, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08:00 às 
12:00 horas, mediante o recolhimento da importância de R$ 50,00 (cinquenta reais) feito 
exclusivamente através de Documento de Arrecadação Municipal – DAM. Bela Vista do 
Maranhão – MA, 20 de julho de 2020. Hermerson Silva Santos – Pregoeiro Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELAVISTA DO MARANHÃO
AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL no SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 
11/2020 – SRP. A Prefeitura Municipal de Bela Vista do Maranhão/MA, através da 
Comissão Permanente de Licitação – CPL torna público que realizará licitação na 
MODALIDADE: Pregão Presencial. TIPO: Menor preço por item. OBJETO: Eventual 
contratação de empresa para execução dos serviços de diárias de hotel para atender as 
necessidades da Prefeitura Municipal de Bela Vista do Maranhão/MA. ABERTURA: Dia 31 
de Julho de 2020 às 10:30 horas. LOCAL: Rua do Comércio, S/N, Centro, Bela Vista do 
Maranhão/MA. DIPLOMA LEGAL: Lei 10.520/2002 e Subsidiariamente a Lei Nº 8.666/93 e 
suas alterações. OBSERVAÇÕES: Os interessados poderão consultar gratuitamente ou 
adquirir este Edital e seus Anexos na Comissão Permanente de Licitação – CPL da 
Prefeitura Municipal de Bela Vista do Maranhão-MA, no endereço mencionado acima, 
de 2ª a 6ª feira, no horário das 08:00 às 12:00 horas, mediante o recolhimento da 
importância de R$ 50,00 (cinquenta reais) feito exclusivamente através de Documento 
de Arrecadação Municipal – DAM. Bela Vista do Maranhão – MA, 20 de julho de 2020. 
Hermerson Silva Santos – Pregoeiro Municipal.

Prefeitura Municipal de Buriticupu
CNPJ: 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, 01 – Centro.
CEP: 65.393-000

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 013/2020. A Prefeitura Municipal de Buriticupu/MA, 
através da Comissão Permanente de Licitação torna público para conhecimento dos interessados, que fará 
realizar, sob a égide da Lei nº 10.520/02 e subsidiariamente as disposições da Lei 8.666/93 e suas alterações 
posteriores, Licitação na modalidade Pregão na sua forma Presencial, do tipo Menor Preço Por Item, sob o 
Regime de fornecimento, objetivando: Formação de Registro de Preços visando a eventual contratação de 
pessoa jurídica, para a aquisição de Livro Didático para os alunos da Educação Infantil – (Creche de 2 e 
3anos, Pré-Escolar de 4 e 5 anos) e EJA do (2º ao 9º ano) da Rede Municipal de Ensino de interesse da 
Secretaria Municipal de Educação do município de Buriticupu/MA. ABERTURA: 30 de julho de 2020, às 
15h00min, Sala de sessões da Comissão de Licitações localizada na Rua São Raimundo, nº 01, Centro, 
Buriticupu – MA, sendo presidida pelo Pregoeiro desta Prefeitura Municipal. O edital e seus anexos 
encontram-se disponíveis no prédio onde funciona a Comissão Permanente de Licitação, onde poderão ser 
consultados gratuitamente ou adquiridos mediante o recolhimento da importância de R$ 50,00 (cinquenta 
reais) feito exclusivamente através de documento de Arrecadação Municipal (DAM), Rua São Raimundo, nº 
01, Centro, Buriticupu – MA, e demais informações no telefone (98) 98108-3987 ou no e-mail cplburiticu-
pu2016@gmail.com. 16 de julho de 2020. Fabiano de Jesus Barbosa Ferreira/ Pregoeiro.

 

Prefeitura Municipal de Buriticupu
CNPJ: 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, 01 – Centro.
CEP: 65.393-000

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 014/2020. A Prefeitura Municipal de Buriticupu/MA, 
através da Comissão Permanente de Licitação torna público para conhecimento dos interessados, que fará 
realizar, sob a égide da Lei nº 10.520/02 e subsidiariamente as disposições da Lei 8.666/93 e suas alterações 
posteriores, além das regras de prazos diferenciados da Lei 13.979/20, Licitação na modalidade Pregão na 
sua forma Presencial, do tipo Menor Preço Por Item, sob o Regime de fornecimento, objetivando: Formação 
de Registro de Preços visando a eventual contratação de pessoa jurídica, para o fornecimento de 
equipamentos de proteção individual para uso das diversas secretarias municipais no combate ao covid-19 
do município de Buriticupu/MA. ABERTURA: 28 de julho de 2020, às 15h00min, Sala de sessões da Comissão 
de Licitações localizada na Rua São Raimundo, nº 01, Centro, Buriticupu – MA, sendo presidida pelo 
Pregoeiro desta Prefeitura Municipal. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis no prédio onde 
funciona a Comissão Permanente de Licitação, onde poderão ser consultados gratuitamente ou adquiridos 
mediante o recolhimento da importância de R$ 50,00 (cinquenta reais) feito exclusivamente através de 
documento de Arrecadação Municipal (DAM), Rua São Raimundo, nº 01, Centro, Buriticupu – MA, e demais 
informações no telefone (98) 98108-3987 ou no e-mail cplburiticupu2016@gmail.com. 16 de julho de 2020. 
Fabiano de Jesus Barbosa Ferreira/ Pregoeiro.

 

Pregão Eletrônico Nº 00014/2020 - UASG 120627 Nº Processo: 

67712003773201820. Fica revogada a licitação supracitada, 

publicada no DOU de 29/06/2020. Objeto: Aquisição de um grupo 

gerador compreendendo o fornecimento e instalação para o Centro de 

Lançamento de Alcântara.

MARCIO TEIXEIRA AMARAL
Ordenador de Despesas

AVISO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO 
ELETRÔNICA/PRESENCIAL

COMANDO DA AERONÁUTICA
GRUPAMENTO DE 
APOIO DE ALCÂNTARA

MINISTÉRIO DA 
DEFESA



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

Segunda-feira 20 de julho de 2020
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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COROATÁ
COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO
Praça Dr. José Sarney, 159 – Centro – Coroatá – MA

Aviso de licitação TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2020. A Comissão Permanente de 

Licitação da Prefeitura Municipal de Coroatá/ MA, torna público para conhecimento dos 

interessados, que fará realizar Licitação na modalidade Tomada de Preços sob o nº. 

013/2020, regime de execução tipo menor preço Global, no dia 05 de Agosto de 2020, às 

08:00 horas, na Sala de reunião da Comissão Permanente de Licitação, situada na Praça José 

Sarney, nº 159, no Centro de Coroatá/MA, tendo por objeto: Contratação de Empresa de 

Engenharia especializada em Serviços de Recuperação de Estradas Vicinais no Município de 

Coroatá- MA. Base Legal: 8.666/93 e alterações. Edital/anexo poderão ser consultados 

gratuitamente ou obtidos mediante recolhimento da importância de R$ 50,00 (cinquenta 

reais), através do Documento de Arrecadação Municipal - DAM. No horário das 8:00 às 12:00 

horas de 2ª a 6ª feira. Coroatá/MA, 20/07/2020, Francisco Carvalho Brandão, Chefe da Casa 

Civil.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRONICO 026/2020. O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Coelho Neto, 

Estado do Maranhão, torna público, para conhecimento dos interessados que fará realizar, sob 

a égide da Lei n.º 10.520/02, Decreto Municipal n.º 330/2019, Lei 13.979/20 e subsidiariamente 

as disposições da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores, licitação na modalidade Pregão 

Eletrônico, do tipo menor preço por item, para Contratação de Empresa para Aquisição de 

Medicamentos para tratamento de COVID-19, para atender as necessidades do Fundo 

Municipal de Saúde de Coelho Neto – MA, no dia 27 de Julho de 2020 às 09:00 horas (horário 

de Brasília), através do uso de recursos da tecnologia da informação, site https://www.portal-

decompraspublicas.com.br, sendo presidida pelo Pregoeiro desta Prefeitura Municipal, na sala 

da Comissão Permanente de Licitação, situada na Praça Getúlio Vargas, s/n, Centro, Coelho 

Neto - MA. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis na pagina web do Portal de 

Compras Públicas – endereço https://www.portaldecompraspublicas.com.br. Esclarecimentos 

adicionais no mesmo endereço, das 08:00 as 12:00hs. Coelho Neto - MA, 15 de Julho de 2020. 

Maurício Rocha das Chagas – Pregoeiro Municipal.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO
CNPJ Nº 06.003.891/0001-16

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 009-2020. A Prefeitura Municipal de Presiden-

te Juscelino-MA, através de sua Comissão Permanente de Licitações, torna público aos interessa-

dos que, com base na Lei nº 10.520/02 e subsidiariamente as disposições da Lei nº 8.666/93 e 

suas alterações posteriores, fará realizar às 09hs do dia 30 de julho de 2020, licitação na 

modalidade Pregão Presencial nº 009-2020 tendo por objeto: a contratação de empresa para 

prestação de serviços técnicos em sanitização e saneamento, para o município de Presidente 

Juscelino-Ma. O Edital e seus Anexos estão a disposição dos interessados de segunda a sexta, das 

08:00h às 12:00h, onde poderá ser consultado gratuitamente ou obtido mediante o recolhimen-

to da importância de R$ 50,00 (cinquenta reais), através de DAM (Documento de Arrecadação 

Municipal). ENDEREÇO: Prefeitura Municipal de Presidente Juscelino-Ma, localizada na rua. 

Constantino Georgiano Rabelo, s/n - Centro – Presidente Juscelino-MA – CEP: 65140-000. 

Presidente Juscelino-MA, 16 de julho de 2020. José Magno dos Santos Teixeira - Prefeito 

Municipal.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO
CNPJ Nº 06.003.891/0001-16

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 010-2020. A Prefeitura Municipal de Presiden-

te Juscelino-MA, através de sua Comissão Permanente de Licitações, torna público aos interessa-

dos que, com base na Lei nº 10.520/02 e subsidiariamente as disposições da Lei nº 8.666/93 e 

suas alterações posteriores, fará realizar às 11hs do dia 30 de julho de 2020, licitação na 

modalidade Pregão Presencial nº 010-2020 tendo por objeto: a contratação de empresa para 

prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva de veículos com fornecimento de 

peças, para o município de Presidente Juscelino-Ma. O Edital e seus Anexos estão a disposição 

dos interessados de segunda a sexta, das 08:00h às 12:00h, onde poderá ser consultado 

gratuitamente ou obtido mediante o recolhimento da importância de R$ 50,00 (cinquenta reais), 

através de DAM (Documento de Arrecadação Municipal). ENDEREÇO: Prefeitura Municipal de 

Presidente Juscelino-Ma, localizada na rua. Constantino Georgiano Rabelo, s/n - Centro – 

Presidente Juscelino-MA – CEP: 65140-000. Presidente Juscelino-MA, 16 de julho de 2020. José 

Magno dos Santos Teixeira - Prefeito Municipal..

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO
CNPJ Nº 06.003.891/0001-16

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 011-2020. A Prefeitura Municipal de Presiden-

te Juscelino-MA, através de sua Comissão Permanente de Licitações, torna público aos interessa-

dos que, com base na Lei nº 10.520/02 e subsidiariamente as disposições da Lei nº 8.666/93 e 

suas alterações posteriores, fará realizar às 14hs do dia 30 de julho de 2020, licitação na 

modalidade Pregão Presencial nº 011-2020 tendo por objeto: a contratação de empresa para 

fornecimento de urnas funerárias e serviços, para o município de Presidente Juscelino-Ma. O 

Edital e seus Anexos estão a disposição dos interessados de segunda a sexta, das 08:00h às 

12:00h, onde poderá ser consultado gratuitamente ou obtido mediante o recolhimento da 

importância de R$ 50,00 (cinquenta reais), através de DAM (Documento de Arrecadação 

Municipal). ENDEREÇO: Prefeitura Municipal de Presidente Juscelino-Ma, localizada na rua. 

Constantino Georgiano Rabelo, s/n - Centro – Presidente Juscelino-MA – CEP: 65140-000. 

Presidente Juscelino-MA, 16 de julho de 2020. José Magno dos Santos Teixeira - Prefeito 

Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA/MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CNPJ nº. 06.439.988/0001-76
E-mail: cplviana2017@gmail.com

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 011/2020

A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA/MA torna público que a CPL estará reunida no dia 31 de julho de 2020, 

sexta-feira, às 9:00hs (nove horas), na sala de reuniões da CPL, situada à Praça Ozimo de Carvalho, 141, 

Centro, Viana – MA, a fim de realizar o Pregão Presencial Nº 011/2020, do tipo menor preço por item, que 

objetiva a Contratação de empresa para realização de serviços de pesquisa e desenvolvimento de 
projeto com o objetivo de promover a avaliação econômico-financeira da folha de pagamento dos 
servidores da Prefeitura Municipal de Viana e concessão de crédito consignado em folha de 
pagamento, a fim de precificar estes ativos, para licitá-los posteriormente e centralizá-los na 
instituição financeira que oferecer o melhor preço pelos negócios, a partir do preço mínimo 
apresentado pelo respectivo estudo de viabilidade e homologado pela Administração Municipal, 
conforme quantidades e especificações discriminadas no Anexo I do Edital. O Edital e seus anexos poderão 

ser examinados gratuitamente pelos interessados, ou obtidos mediante o fornecimento de uma (01) resma 

de papel A4, para a reprodução do edital. Maiores informações no endereço mencionado, das 8h00 às 

14h00. Viana (MA), 16 de julho de 2020. MARIA CELMA, Pregoeira.
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8 GERAL
Prefeito Edivaldo implanta 12 km de rede 
de drenagem profunda no bairro Divinéia
Obra estruturante é composta por galerias celular dupla, rede de dutos tubulares, alargamento e revestimento do canal do Planalto Turu e terá 

impacto positivo na vida de mais de 30 mil moradores da região que não sofrerão mais com os prejuízos causados pela falta de infraestrutura na área

P
refeito Edivaldo concretiza maior 
investimento em drenagem já exe-
cutado na capital e executa na Di-
vinéia obra que acabará com ala-

gamentos na região
“Moro aqui há 32 anos e já perdi colchão, 

sofá e eletrodomésticos por causa dos ala-
gamentos. Todo ano basta começar o perí-
odo de chuvas para a gente não conseguir 
mais dormir em paz”. O depoimento é da 
comerciante Selma Maria Soares, mora-
dora da Avenida Argentina, no bairro Divi-
néia. A realidade de Selma e outros 30 mil 
moradores da região irá mudar para me-

lhor quando forem concluídas as obras de 
drenagem profunda que estão sendo exe-
cutadas no bairro pelo prefeito Edivaldo 
Holanda Junior, que esteve no local nes-
te sábado (18), vistoriando o andamento 
dos trabalhos, que estão em ritmo acele-
rado. Os serviços, que serão entregues até 
o fim deste ano, integram o programa São 
Luís em Obras, que é o maior investimen-
to em infraestrutura já executado na his-
tória da cidade.

Durante a vistoria às obras o prefeito 
Edivaldo destacou a importância desta e 

das centenas de outras frentes que sua ges-
tão está executando pela cidade. “São Luís 
vive um marco histórico com todo o inves-
timento em infraestrutura que estamos fa-
zendo. Estamos com obras simultâneas em 
diversos bairros de todas as regiões da ci-
dade. Aqui na região da Divinéia estamos 
executando uma das maiores obras que a 
cidade já recebeu. São 12 km de rede de 
drenagem profunda que vai acabar com 
o sofrimento de quem mora na área, que 
há mais de 30 anos tem prejuízos com os 
alagamentos. Finalmente este problema 
será resolvido de forma definitiva. Além 

da drenagem, vamos implantar nova pa-
vimentação. São obras estruturantes com 
impacto não somente na infraestrutura da 
cidade, mas na qualidade de vida das pes-
soas”, disse o prefeito Edivaldo.

Acompanharam o prefeito Edivaldo du-
rante a vistoria às obras a primeira-dama, 
Camila Holanda; o secretário municipal de 
Obras e Serviços Públicos, Antonio Araújo; 
e o secretário de Relações Parlamentares, 
Nonato Chocolate. Os vereadores Ivaldo 
Rodrigues e Marquinhos também estive-
ram presentes.

MACRODRENAGEM
Obra estruturante, composta por gale-

rias celular dupla, rede de dutos tubulares, 
alargamento e revestimento do canal do 
Planalto Turu, é uma demanda histórica 
da região que acabará com as inundações 
que ocorrem no período chuvoso. Com 
o serviço a Prefeitura amplia a capacida-
de de vazão das águas pluviais acaban-
do com as inundações. Será feito ainda 
todo o sistema de drenagem superficial, 
complementar à rede principal.

A finalidade da obra é acabar com as 
inundações que ocorrem na região, no 
período chuvoso. Devido a ausência da 
rede de escoamento, as águas pluviais 
inundam ruas e invadem residências, 
promovendo transtornos e prejuízos 
aos moradores, com perdas de imóveis 
e outros bens.

Atualmente as equipes realizam servi-
ços simultâneos em quatro pontos: Ave-
nida Brasil, Avenida Argentina, Rua José 
Antônio e Avenida Progresso. Na Avenida 
Argentina está em execução a constru-
ção de uma galeria de 170 metros de ex-
tensão com 5,5 metros de largura e 1,20 
metros de altura. Somente esta estrutura 
já é uma mostra da magnitude e comple-
xidade da rede que está sendo implan-
tada no bairro.

“Esta galeria será interligada ao canal 
do Planalto Turu, onde já estamos exe-
cutando o trabalho de revestimento das 
paredes e alargamento. Nas outras vias 
por onde a rede irá passar iremos implan-
tar tubos de concreto ou polietileno para 
que todo o volume de água das chuvas 
que a região recebe possa ter vazão sem 
provocar alagamentos nos bairros e in-
vada as residências, trazendo prejuízos 
aos moradores e comerciantes”, explicou 
o secretário municipal de Obras e servi-
ços Públicos, Antonio Araújo.

Além da Avenida Argentina, a rede 
de drenagem em execução se estende 
por dezenas de ruas e travessas como 
as ruas Acre, Chile, Euclides Teixeira, 
José Antônio, Madre Margarida e Ve-
nezuela e as travessas Jairzinho, José 
Antônio, entre outras.

POPULAÇÃO BENEFICIADA
 
A obra vai beneficiar mais de 30 mil 

moradores de bairros como Divinéia, Vila 
Luizão, Planalto Turu, Santa Rosa, Sol e 
Mar entre outros da região. Moradores 
como a comerciante Selma Maria Soa-
res, que está na expectativa pelo fim das 
obras. “Vai ser um benefício muito gran-
de para todos nós, com certeza. A gente 
vai poder ficar tranquilo que a chuva não 
vai mais nos prejudicar”, disse.

Quem também está confiante de que a obra 
acabará com os alagamentos é Ronaldo Sousa. 
“Moro há mais de 20 anos no Planalto Turu. 
Minha casa fica a 800 metros de um córre-

SÃO LUÍS EM OBRAS
 
A obra em execução na Divinéia 

integra o programa São Luís em Obras. 
Por meio do programa está sendo feito o 
maior investimento em rede de drenagem 
já executado em São Luís. Mais de 30 km 
de rede de drenagem profunda serão 
implantados na cidade até o fim do ano. 
Outra obra com a mesma magnitude 
da realizada na Divinéia é a da região 
do Santa Bárbara, que impactará 
positivamente na vida de mais de 60 mil 
pessoas das 30 comunidades do entorno. 
Lá são 12 km de drenagem profunda. 
Também estão recebendo obras de 
drenagem os bairros da região do São 
Cristóvão, Santa Efigênia, Vila Sarney, 
Fumacê entre outros.

O São Luís em Obras foi lançado pelo 
prefeito Edivaldo Holanda Junior em 
agosto de 2019 e se consolidou como 
o maior programa de infraestrutura já 
implantado na capital. Dezenas de bairros 
estão sendo urbanizados pela primeira 
vez, recebendo serviços de pavimentação, 
drenagem profunda, construção de 
pontes, reforma ou construção de praças 
entre outros serviços.

Também fazem parte do programa a 
reforma ou reconstrução dos principais 
mercados públicos da cidade, a execução 
de intervenções viárias para dar mais 
fluidez ao trânsito, a reforma estrutural 
do Estádio Municipal Nhozinho Santos, 
a reforma de logradouros no Centro 
Histórico de São Luís entre outros 
investimentos.

go que transborda sempre que chove. Não sei se já 
é efeito da obra, mas na última chuva grande que 
deu o córrego encheu menos, então, acredito que 
depois que a obra ficar pronta a gente não vai pas-
sar por esse tipo de problema”, disse.

 Além de acabar com os alagamentos, a obra pro-
moverá desenvolvimento urbano, social e econô-
mico da região, irá valorizar os imóveis e garantir 
mais mobilidade urbana, fortalecendo a atividade 
comercial.

Prefeito Edivaldo concretiza maior investimento em drenagem já executado na capital 
e executa na Divinéia obra que acabará com alagamentos na região
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DOU GLAS CU NHA
Com in for ma ções de An to nia da Sil va Mo ta e Ulis ses Per -
nam bu ca no

Do San ti a go à Ma dre de Deus

Em pre en de do ris mo pi o nei ro

Ple ni tu de in dus tri al

Gran de em pre ga dor

Es cam bo de si gual

O fa tal de clí nio

Ago ra é uma re de de su per mer ca dos

Fábrica Martins

A maior indústria
maranhense

A
Fá bri ca Mar tins, do Gru po Mar tins & Ir mão e
Cia, foi a mai or in dús tria ge nui na men te ma ra- 
nhen se, co man da da des de os seus pri mór di os
pe lo por tu guês Ma no el Pe rei ra Mar tins que de- 

pois de uma sa bo a ria no in te ri or do es ta do, se trans fe riu
pa ra São Luís e cons truiu a mai or in dús tria do ra mo no
Ma ra nhão, sen do pi o nei ro na pro du ção in dus tri al de
óle os ve ge tais, sa bões, sa bo ne tes com ex ce lên cia de
qua li da de, e o pri mei ro al go dão hi dró fi lo do Bra sil. Seus
pro du tos fi ze ram su ces so no Bra sil e no ex te ri or, no ta- 
da men te na Eu ro pa e Es ta dos Uni dos da Amé ri ca.

Cons ta que foi ain da no Sé cu lo XIX, que Ma no el Pe- 
rei ra Mar tins, por tu guês de Avei ro, de pois de de sen vol- 
ver o fa bri co de sa bão de an di ro ba na re gião de Mor ros,
de ci diu vir pa ra São Luís, ca pi tal da pro vín cia, com o
pro pó si to de am pli ar seus ne gó ci os. Na se gun da me ta de
da que le sé cu lo, já ha via os Mar tins, se tor na do só ci os
pro pri e tá ri os da Fá bri ca San ti a go. Con for me Jerô ni mo
Vi vei ros, à épo ca, de pois da de pi la ção de ar roz, a in dús- 
tria de mai or im por tân cia eram as sa bo a ri as.

E as sim sur giu a fá bri ca dos Mar tins, lo ca li za da no
Lar go de San ti a go, ao la do de vá ri as fá bri cas de be ne fi ci- 
a men to de ar roz, sen do, pa ra is so, uma foi ad qui ri da por
Ma no el Pe rei ra Mar tins, que deu con ti nui da de ao be ne- 
fi ci a men to de ar roz e pa ra le la men te a fa bri car sa bões.
Lo go deu iní cio à ati vi da de de ex tra ção de óle os ve ge- 
tais.

A Fá bri ca San ti a go se ini ci ou com o tra ba lho es cra vo,
na sua mai o ria, mas al guns tra ba lha do res já eram al for- 
ri a dos ou li vres, e já nas dé ca das fi nais do Sé cu lo XIX,
pas sou a ope rar com tra ba lho as sa la ri a do. As sim, a fá- 
bri ca de Mar tins & Ir mão, si tu a da no Lar go de San ti a go
foi di ver si fi can do sua pro du ção com a ex tra ção de vá ri- 
os óle os de ori gem ve ge tal co mo óleo de an di ro ba, ma- 
mo na, ger ge lim, e de ba ba çu. A pro du ção de sa bão ti nha
co mo ba se prin ci pal nos se bos e es sên ci as de vá ri as ori- 
gens, no ex tra to da an di ro ba e na mis tu ra de óle os, que
na re gião pos suía abun dan te men te. Es tas ma té ri as pri- 
mas vi nham do va le dos ri os Mu nim, Ita pe cu ru e Me a- 
rim.

O Lar go de San ti a go, à épo ca, ape sar de já pos suir edi- 
fi ca ções de boa qua li da de, até o sé cu lo XIX, se con fi gu- 
ra va co mo uma área pe ri fé ri ca, lo ca li za da nos con fins
da ci da de, no ex tre mo sul, ain da qua se ma ta vir gem, en- 
tre o la ma çal do Ba can ga e os api cuns da Quin ta do Ga- 
vião, na re gião cha ma da de Pon ta de San to Ama ro.

Foi nes ta re gião que sur giu o bair ro da Ma dre de
Deus, que te ve iní cio em 1713 com a cons tru ção da igre- 
ja de Nos sa Se nho ra da Ma dre de Deus, on de ho je fun ci- 
o na o Hos pi tal Tarquí nio Lo pes. Os es pa ços exis ten tes
nos ar re do res da er mi da, fo ram po vo a dos por pes ca do- 
res e no fi nal do Sé cu lo XX foi que se de sen vol veu, ao ser
ha bi ta da, prin ci pal men te, pe los ope rá ri os da Fá bri ca
dos Mar tins e das fá bri cas de te ci dos São Luís e Câ nha- 
mo, que fo ram ins ta la das na Rua São Pan ta leão, e San ta
Amé lia, na Rua das Cri ou las, ho je Rua Cân di do Ri bei ro.

Jerô ni mo Vi vei ro, no seu li vro “His tó ria do Co mér cio
do Ma ra nhão”, ava lia que das fá bri cas exis ten tes em São
Luís, à épo ca, a de Ma nu el Mar tins foi a que mais pros- 
pe rou, pro du zin do mag ní fi cos sa bo ne tes, iguais aos da

Fran ça. A ex ce lên cia qua li ta ti va dos sa bões e os sa bo ne- 
tes pro du zi dos pe los Mar tins fo ram des ta que na ex po si- 
ção “Fes ta Po pu lar do Tra ba lho” re a li za da em 1873. A
qua li da de dos pro du tos Mar tins era tão su pe ri or, que
um con cor ren te, acu sou Ma nu el Mar tins de ter ex pos to
na mos tra, pro du tos fran ce ses co mo se fos sem de sua
fá bri ca. O em pre sá rio des fez-se da acu sa ção, ofe re cen- 
do à Co mis são Or ga ni za do ra, as apa ras das es fe ras ex- 
pos tas, pro van do que se tra ta va, re al men te, de pro du tos
lo cais.

Cons ta que nes te pe río do, Ma nu el Mar tins, man dou
bus car em Avei ro – Por tu gal, seu ir mão João Pe rei ra
Mar tins, pa ra aju dá-lo na am pli a ção da fá bri ca. Jerô ni- 
mo Vi vei ros ava li ou que os ir mãos Mar tins fo ram os pi o- 
nei ros na ex tra ção de óleo de ba ba çu e lem brou que o
azei te de ba ba çu foi usa do por mui to tem po na ilu mi na- 
ção de mo ra di as, vis to não ter va lor co mer ci al. So men te
em 1891, o pro du to te ve sua pri mei ra co ta ção pe la em- 
pre sa co mer ci al Mar tins & Ir mão. Con for me Vi vei ros, a
con clu são é de que as fá bri cas de be ne fi ci a men to de ar- 
roz e as de sa bão, já se des ta ca vam an tes do avan ço das
fá bri cas têx teis e de vá ri os ra mos, o que acon te ceu no
Ma ra nhão, na úl ti ma dé ca da do Sé cu lo XIX, quan do co- 
mer ci an tes e pro pri e tá ri os ru rais in ves ti ram o ca pi tal
que ain da pos suíam, nas ati vi da des in dus tri ais, prin ci- 
pal men te as de te ci dos.

A Fá bri ca Mar tins & Ir mão atin giu sua ple ni tu de no fi- 
nal do Sé cu lo XIX com a ma nu fa tu ra de óle os, sa bão, ve- 
las e be ne fi ci a men to de ar roz.

Eram ini ci a ti vas di ver si fi ca das, pro cu ran do aten der
às de man das do mer ca do in ter no e ex ter no, o que lhes
abriu no va men te o mer ca do ex ter no no iní cio do sé cu lo
XX. A Fá bri ca dos Mar tins, já na se gun da me ta de do sé- 
cu lo XIX, pro du zia sa bões e sa bo ne tes, uti li zan do óle os
di ver sos, in clu si ve de ba ba çu, o que lhe ga ran tiu uma
di an tei ra sig ni fi ca ti va so bre os ou tros em pre sá ri os. Já na
se gun da par te da pri mei ra me ta de do sé cu lo XX, as ati- 
vi da des com o ba ba çu ga nha ram mai or es pa ço e a par tir
de 1935, os ne gó ci os com o pro du to cres ce ram bas tan te
e, até 1945 o vo lu me ex por ta do au men tou che gan do a
150% das ven das.

A Fá bri ca Mar tins man ti nha no mer ca do, pro du tos
de qua li da de sen do pi o nei ra no Bra sil, na pro du ção do
al go dão hi dró fi lo, es pe ci al pa ra uso na Me di ci na; sa bão,
óle os ve ge tais e ge lo, que era for ne ci do pa ra as em bar ca- 
ções cha ma das ge lei ras, usa das pa ra o trans por te de
pes ca dos do mer ca do pro du tor, na re gião do li to ral ma- 
ra nhen se, pa ra a ca pi tal. Em São Luís o ge lo da Fá bri ca
Mar tins, ti nha tam bém fi el cli en te la na clas se mé dia que
não pos suía ge la dei ra e com pra va o ge lo em qui lo na
car ro ça da Mar tins, que era ope ra ci o na li za da por um
car ro cei ro que per cor ria as ru as da ci da de pro mo ven do
a dis tri bui ção do pro du to. O si no man ti do na car ro ça,
anun ci a va a pas sa gem do “ge lei ro”.

O sa bão Mar tins era lí der no mer ca do, sen do se gui do
pe lo sa bão de an di ro ba pro du zi do em Axi xá, Mor ros,
Ica tu e ou tros mu ni cí pi os da Re gião do Mu nim. Em São
Luís o mer ca do va re jis ta im pul si o na va as ven das do sa- 
bão Mar tins des ta can do-se no Mer ca do Cen tral, co mo

mai o res ven de do res do pro du to as mer ce a ri as Ca sa
Cris tal, do co mer ci an te João Pe trus Fi lho; Ca sa União,
de Ama deu Cu trim Pin to e as bar ra cas lo ca li za das no in- 
te ri or do mer ca do, pro mo vi am a ven da do pro du to no
va re jo que à épo ca era cha ma da de “a re ta lho”, is to é, em
quan ti da de fra ci o na da em me nor vo lu me.

Com o pas sar do tem po, a Fá bri ca Mar tins, mu dou
sua ra zão so ci al pa ra Mar tins, Ir mão & Cia, com vá ri os
só ci os: João Pe rei ra Mar tins, Ma no el Pe rei ra Mar tins, Dr.
João de Vas con ce los Mar tins e Tho mas Mar ques dos
San tos, to dos mem bros da mes ma fa mí lia. O em pre en- 
di men to ofe re cia em pre gos di re tos com tra ba lha do res
as sa la ri a dos e os in di re tos, ab sor ven do mão de obra
pres ta do ra de ser vi ço, co mo for ne ce do res das amên do- 
as do ba ba çu, for ne ce do res de le nha que era ex traí da
dos man gue zais exis ten tes na áre as ala ga das pe lo mar,
ao re dor da ilha e até mes mo tra zi das de mu ni cí pi os co- 
mo Al cân ta ra, Ba cu ri tu ba, Ca ja pió e ou tros. A le nha de
man gue tra zi da do in te ri or ti nha com pra do res que
eram os “atra ves sa do res” do pro du to re ven di do por es- 
tes pa ra pa da ri as, com pa nhia de for ne ci men to de ener- 
gia elé tri ca, e tam bém pa ra as fá bri cas que se uti li za vam
de cal dei ras na ma nu fa tu ra de seus pro du tos.

A Fá bri ca Mar tins & Ir mão man ti nha ne gó ci os com
co mer ci an tes do in te ri or, que eram res pon sá veis pe la
com pra da prin ci pal ma té ria pri ma, as amên do as de ba- 
ba çu, ad qui ri dos dos la vra do res que se de di ca vam à ati- 
vi da de ex tra ti vis ta. Nis to as mu lhe res e as cri an ças ti- 
nham pa pel de gran de im por tân cia, vis to que efe ti va- 
vam a ca ta dos co cos nas ma tas e pas sa vam pa ra as
“que bra dei ras” que ex trai am as amên do as com um ma- 
cha do afi a do e uma man ce ta (pe da ço de pau). Na ver da- 
de, es te seg men to ti nha o pa pel mais im por tan te e o tra- 
ba lho mais du ro, mas era o que me nos ga nha va. Is to
por que, os co mer ci an tes lo cais, for ne ci am pro du tos ali- 
men tí ci os pe los quais co bra vam pre ços ma jo ra dos e
que eram tro ca dos pe las amên do as.

A Fá bri ca Mar tins man ti nha com pra do res no in te ri or
e ar ma zéns em Pe drei ras, Ba ca bal e ou tros dis tri tos lo- 
ca li za dos na zo na dos ba ba çu ais e fa ci li ta va o trans por te
de sua ma té ria pri ma. Pa ra fa ci li tar a na ve ga ção pe lo Rio
Me a rim, em épo cas de es ti a gem, a em pre sa com prou
um lan cha de me tal com fun do cha to e que che ga va a
to dos os rin cões das co mu ni da des ri bei ri nhas pa ra re- 
co lher o pro du to, dos co mer ci an tes e dos pe que nos pro- 
du to res re gi o nais, que as sim ne go ci a vam di re ta men te
com a em pre sa, sem a pre sen ça de atra ves sa do res.

A Fá bri ca Mar tins, além da pro du ção do seu “car ro
che fe”, o sa bão, tam bém ex por ta va pa ra gran des cen- 
tros, in clu si ve pa ra o ex te ri or, ou tros pro du tos com o
óleo de ba ba çu, al go dão me di ci nal, dois ti pos, o da mar- 
ca Mar tins e ou tro com o no me Pas teur em ho me na gem
ao ci en tis ta fran cês. 

Am bos eram bem acei tos na Eu ro pa, em paí ses co mo
In gla ter ra, Ho lan da e Es ta dos Uni dos. Além des tes pro- 
du tos, ex por ta va tam bém a tor ta do ba ba çu, sub pro du- 
to sem va lor co mer ci al no mer ca do lo cal, usa da pa ra ra- 
ção de ani mais, mas que na Ale ma nha, prin ci pal im por- 
ta dor, era re pro ces sa da e da li ex traí do mais óleo, que era
mui to uti li za do na pro du ção de cos mé ti cos.

O sa bão Mar tins, prin ci pal pro du to da Fá bri ca Mar- 
tins & Ir mão se man te ve no mer ca do lo cal por mais de
um sé cu lo, e a em pre sa pas sou, pe lo me nos por três ge- 
ra ções da Fa mí lia Mar tins, pro pri e tá ria da fá bri ca. 

Mas, os ne gó ci os en tra ram em de clí nio em fun ção de
mu dan ças ve ri fi ca das na eco no mia mun di al com re fle- 
xos bas tan te ne ga ti vos na eco no mia bra si lei ra e as co- 
mer ci a li za ções dos pro du tos fo ram sen do in vi a bi li za- 
das. Seus pro pri e tá ri os lu ta ram pa ra evi tar o fe cha men- 
to da em pre sa, mas o en di vi da men to foi cres cen te a re- 
sul tou no en cer ra men to das ati vi da des da mais im por- 
tan te in dús tria ma ra nhen se. 

A fa lên cia da Fá bri ca Mar tins se con cre ti zou com seu
fe cha men to em 21 de de zem bro de 1968, se pul tan do os
so nhos de cen te nas de fa mí li as que ti nham, ali, o seu
meio de sub sis tên cia.

As an ti gas ins ta la ções da Fá bri ca Mar tins fo ram uti li- 
za das, pos te ri or men te, por vá ri os es ta be le ci men tos co- 
mer ci ais co mo o De pó si to Hum ber to; a Ci nor te, em pre- 
sa do ra mo au to mo bi lís ti co e de pois a ca sa de jo gos Bin- 
go Ten ta ção. 

Atu al men te abri ga uma das uni da des do Gru po Ma- 
teus, o Su per mer ca do Ma teus Ca ja zei ras, que cons truiu
na vas ta área de ter re no, a sua lo ja, mas man te ve as ruí- 
nas da an ti ga fá bri ca, tom ba das pe lo Ins ti tu to do Pa- 
trimô nio His tó ri co e Ar tís ti co Na ci o nal – IPHAN, que fo- 
ram adap ta das pa ra re ce ber a vi si ta ção pú bli ca.

São Luís, segunda-feira, 20 de julho de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/
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Em decorrência da pandemia, candidatos com características afrodescendentes e
indígenas, devem gravar um vídeo. e serão chamados em caso de dúvida

SAMARTONY MAR TINS

SISTEMA DE COTAS

UFMA muda protocolo
para evitar fraudes 

A
Uni ver si da de Fe de ral do Ma- 
ra nhão (UF MA) es ta be le ceu
uma no va mo da li da de de
apre sen ta ção por meio de ví- 

deo pa ra os can di da tos au to de cla ra- 
dos ín di os, pre tos e par do à Co mis são
de He te roi den ti fi ca ção da ins ti tui ção,
re fe ren te ao Si SU 2020.2 e uti li za as
no tas do Enem 2019 pa ra se le ci o nar
os es tu dan tes. O pro ces so se le ti vo
pos sui ape nas uma eta pa de ins cri- 
ção. E ne la o can di da to de fi ne se de se- 
ja con cor rer às va gas de am pla con- 
cor rên cia ou des ti na das às po lí ti cas
de ações afir ma ti vas (afro des cen den- 
tes, in dí ge nas, egres sos de es co las pú- 
bli cas) que, atu al men te, de ve gra var
um ví deo de 30 se gun dos, fa lan do o
seu no me com ple to, o seu re gis tro de
nas ci men to, o cur so e cam pus da ins- 
ti tui ção, o tur no (ma tu ti no, ves per ti- 
no ou no tur no), afir man do su as ca- 
rac te rís ti cas fe no tí pi cas, co mo cor da
pe le, ca rac te rís ti cas fa ci ais, ca be lo en- 
tre ou tros.

Se gun do o pro fes sor Acil do Lei te da
Sil va, di re tor da Pró-rei to ria de En si no
da UF MA, o pro to co lo foi im ple men- 
ta do em vir tu de da pan de mia, pro vo- 
ca da pe la co vid-19, e faz par te das
me di das re or ga ni za ção do Ca len dá rio
Aca dê mi co to ma das tan to pa ra o pri- 
mei ro se mes tre quan to pa ra o se gun- 
do, re a de quan do to das as ati vi da des
no tra ba lho re mo to, te le tra ba lho ou
ho me of fi ce.

“E co mo a ati vi da de de ma tri cu la
en vol ve con ta to e gran de con cen tra- 
ção de pes so as, aglo me ra ção, tan tos

de téc ni cos da UF MA e de can di da tos
apro va dos pa ra ma tri cu lar na Uni ver- 
si da de, re que reu da Pró-rei to ria de
En si no e da Su pe rin ten dên cia de Tec- 
no lo gia da In for ma ção (STI-UF MA), a
im plan ta ção da ma tri cu la on li ne, e
por mo ti vo da pan de mia do co ro na
ví rus não se ria pos sí vel o fun ci o na- 
men to pre sen ci al das Co mis são de
He te roi den ti fi ca ção e da Co mis são
In dí ge na pro ce der a en tre vis ta dos
can di da tos a va gas de co tas pa ra ne- 
gros e das va gas de co tas in dí ge nas.
Daí a de ci são de fa zer a ava li a ção da
au to de cla ra ção ét ni co-ra ci al por ví- 
deo”, ex pli cou Al cin do Lei te.

Des de o iní cio do ano, a Uni ver si- 
da de Fe de ral do Ma ra nhão vem in ves- 
ti gan do se te ca sos de su pos tos frau- 
da do res de co ta e, após uma cam pa- 
nha de de nún cia em uma re de so ci al,
no vos pro ces sos co me ça ram a ser
aber tos pa ra in ves ti ga ção.

Pa ra evi tar frau des de can di da tos
que op ta ram o aces so por co tas du- 
ran te es te no vo pro to co lo, a uni ver si- 
da de po de con vo cá-los pre sen ci al- 
men te em ca so de dú vi da.

“A UF MA es tá aten ta à ques tão da
qua li da de do ví deo, bem co mo a da
pos si bi li da de de edi ção quan to a au- 
sên cia de luz, a ques tão da ma qui a- 
gem, ca rac te ri za ção de um es té ti ca
ne gra, no ca be lo, por exem plo, pa ra
coi bir pos si bi li da de de frau de, co mo
bem já ori en ta mos, o can di da to não
po de usar ma qui a gem, o ví deo tem
que ter luz. To do ví deo que ge rar dú vi- 
da na qua li da de a ava li a ção das ca rac- 
te rís ti cas, à ban ca po de rá so li ci tar
que o can di da to(a), den tro do pra zo
es ti pu la do, en vie um no vo ví deo, pa ra

sa nar a pen dên cia. Além do ví deo o
can di da to pos ta tam bém uma fo to,
co mo mais ele men to pa ra ava li ar a
ima gem de le. Ou tro me ca nis mo, pa ra
evi tar ou in ves ti gar uma pos sí vel frau- 
de, é que o can di da to apro va do e ma- 
tri cu la do na va ga das co tas po de rá, a
qual quer ho ra, ser con vo ca do pa ra
uma afe ri ção pre sen ci al. Ca so for afe-
ri do que ele não pos sui as ca ra te rís ti- 
cas fe no tí pi cas apon ta das no Pa re cer
da Co mis são que ana li sou o ví deo, ele
per de rá a va ga. A Uni ver si da de, co mo
pre vê a re so lu ção po de rá a qual quer
mo men to con vo car o can di da to que
pas sou pe la aná li se dos ví de os, a uma
ve ri fi ca ção pre sen ci al. Com is so po- 
de mos coi bir e in ves ti gar as pos sí veis
frau des”, res sal tou o pró-rei tor de en- 
si no.

A UF MA es tá aten ta à

ques tão da qua li da de do

ví deo, bem co mo a da

pos si bi li da de de edi ção

quan to a au sên cia de

luz, a ques tão da

ma qui a gem,

ca rac te ri za ção de um

es té ti ca ne gra, no ca be lo

Entenda como acontece a seleção por cota

Em en tre vis ta a O Im par ci al, Acil- 
do Lei te da Sil va es cla re ceu que a po lí- 
ti ca de ação afir ma ti va, co tas pa ra ne- 
gros, ini ci ou na UF MA em 2007, e que
des de en tão a uni ver si da de ins ti tuiu a
Co mis são de He te roi den ti fi ca ção,
com mem bros da PRO EN  e do Nú cleo
de Es tu dos Afro-Bra si lei ros (NE AB),
on de to dos os can di da tos apro va dos
nas co tas pa ra ne gros de to dos os cur- 
sos an tes de va li dar a ma tri cu la pas sa- 
vam pe la co mis são, por uma en tre vis- 
ta e a co mis são emi tia o pa re cer se ele
era ap to a ocu par a va ga das co tas pa- 
ra ne gro. E que a Co mis são con fir ma- 
va se era pre to ou par do com ca rac te- 
rís ti cas ne gras e se en qua dra va no
gru po de bai xa ren da oriun da da es- 
co la pú bli ca. Es sa Co mis são vi go rou
de 2007 até 2012 atu an do em ca da pe- 
río do ma tri cu la nos iní ci os dos se- 
mes tres des ses 05 anos de atu a ção.

Ques ti o na do so bre a de nun cia de 
frau des por meio de co tas afir ma ti va,
Acil do Lei te da Sil va, es cla re ceu que
ela re me te ao pe río do em que a ins ti- 
tui ção não ti nha a  Co mis são de He te- 
roi den ti fi ca ção,  e que bas ta va ape nas
a au to de cla ra ção ét ni co-ra ci al. O pe- 
río do sem co mis são foi de 2013 até
2019.  “No ano de 2020 re to ma mos a
Co mis são pa ra coi bir as frau des, pois
a UF MA pas sou a afe ri ção da va li da- 
ção des sa au to de cla ra ção, ava li an do o
can di da to pre sen ci al men te, atra vés
da en tre vis ta, in da ga ca da can di da to
so bres as su as ca rac te rís ti cas fe no tí- 

pi cas, pa ra de fa to apro var so men te os
que tem o per fil pa ra ocu par as va gas
de co tas. É pa ra aque les que tem as
ca rac te rís ti cas ne gras, pre to ou par do
com ca rac te rís ti cas ne gras.

Acil do Lei te da Sil va, ex pli cou que a
for ma ção da Co mis são de He te roi- 
den ti fi ca ção da au to de cla ra ção ét ni- 
co-ra ci al pa ra au to de cla ra dos pre tos
e par dos foi ins ti tuí da por meio de
por ta ria, e é for ma da por do cen tes,
dis cen tes, mem bro de ou tras Ins ti tui- 
ções (IF MA, UE MA, Se cre ta ria da
Igual da de Ra ci al), Mo vi men to So ci al
Ne gro, pes so as li ga das aos es tu dos,
pes qui sa do res, mo vi men tos da ques- 
tão ra ci al. A com po si ção das ban cas
con ta com a re pre sen ta ção de pes so as
do gê ne ro mas cu li no, fe mi ni no, e di- 
ver si da de de cor (pre to, par do, bran- 
co). O pró-rei tor ex pli cou ain da que
va li da ção das ma tri cu las dos es tu- 
dan tes se rá ba se a da na au to de cla ra- 
ção, con jun ta men te com a com pro- 
va ção de acor do com pro ce di men to
de afe ri ção, uti li zan do ex clu si va men- 
te o cri té rio fe no tí pi co. “Os cri té ri os
são as ca rac te rís ti cas fí si cas per cep tí- 
veis do can di da to co tis ta. En quan to
con cei to, o fe nó ti po es tá re la ci o na do
com as ca rac te rís ti cas ex ter nas, mor- 
fo ló gi cas, fi si o ló gi cas dos in di ví du os,
ou se ja, o fe nó ti po de ter mi na a apa- 
rên cia da pes soa – em sua mai o ria, as- 
pec tos vi sí veis -, re sul tan te da in te ra- 
ção do meio e de seu con jun to de ge- 
nes (ge nó ti po).Exem plos de fe nó ti po
ne gros são o for ma to dos olhos, a to- 
na li da de da pe le, cor e tex tu ra do ca- 
be lo, den tre ou tros, que de mons trem
a per cep ção so ci al so bre o(a) can di- 
da to(a) pre to(a) ou par do(a) com ca- 
rac te rís ti cas ne gras. Já na co ta in dí ge- 
na os cri té ri os são a per ten ci men to a
et nia e não se le va em cons pi ra ção o
fe nó ti po do can di da to in dí ge na”, es- 
cla re ceu Acil do Lei te afir man do que
quan do o can di da to não tem per fil, o
fe nó ti po com as ca rac te rís ti cas ne- 
gras, é de cla ra do, no pa re cer emi ti do
pe la Co mis são de He te roi den ti fi ca ção
da UF MA, “Inap to”, e as sim per de a

va ga, não pros se gue na ma tri cu la.
Des de a en tra da em vi gor da Lei

12.711/2012, a Lei de Co tas nas Uni- 
ver si da des Fe de rais, a uma tem uma
mé dia de 1.000 va gas (Mil) ofer ta das
nas Co tas pa ra ne gros em ca da se- 
mes tre de en tra da. Pa ra es se se mes tre
de 2020.2 es ta mos ofer tan do nas du as
mo da li da des de co tas pa ra ne gros os
se guin tes quan ti ta ti vos: Can di da tos
au to de cla ra dos pre tos ou par dos,
com ren da fa mi li ar bru ta per ca pi ta
igual ou in fe ri or a 1,5 sa lá rio mí ni mo
que te nham cur sa do in te gral men te o
en si no mé dio em es co las pú bli cas pa- 
ra 530 va gas e can di da tos au to de cla- 
ra dos pre tos ou par dos que, in de pen-
den te men te da ren da, te nham cur sa- 
do in te gral men te o en si no mé dio em
es co las pú bli cas pa ra  524 va gas. E
am pla con cor rên cia on de fo ram des- 
ti na das 1.680 va gas.

Os cri té ri os são as

ca rac te rís ti cas fí si cas

per cep tí veis do

can di da to co tis ta.

En quan to con cei to, o

fe nó ti po es tá

re la ci o na do com as

ca rac te rís ti cas ex ter nas,

mor fo ló gi cas,

fi si o ló gi cas dos

in di ví du os, ou se ja, o

fe nó ti po de ter mi na a

apa rên cia da pes soa 

PA TRÍ CIA CU NHA

O Pro ces so das For mi gas dos fra des 

So le ni da des re li gi o sas

SÉ CU LO XVII

Uma ca pe la his tó ri ca
na ca pi tal ma ra nhen se

Con si de ra da uma das pri mei ras edi fi ca ções re li gi o sas
em São Luís, a Ca pe la Se nhor Bom Je sus dos Na ve gan- 
tes, foi cons truí da pe los ca pu chi nhos fran ce ses, em
1613. Lá, den tre vá ri os fa tos his tó ri cos, o Pa dre Antô nio
Vi ei ra pro fe riu o cé le bre “Ser mão aos Pei xes” no ano
1654. Em me a dos do sé cu lo XIX, com a cons tru ção da
Igre ja de San to Antô nio, a Ca pe la foi ane xa da ao pré dio
da igre ja. Pos sui um vas to acer vo mor tuá rio on de fo ram
en ter ra dos mem bros do al to clé ri go da Igre ja Ca tó li ca e
de fa mí li as no bres e ilus tres da eli te ma ra nhen se, a
exem plo da ma tro na  Ana Jan sen, do pro fes sor Bar bo sa
de Go dóis, en tre ou tros.

La do a la do com a im por tân cia his tó ri ca, vem a ques- 
tão ar qui tetô ni ca. A ca pe la do Se nhor Bom Je sus dos
Na ve gan tes é uma cons tru ção do sé cu lo XVII, re a li za da
pe lo Je suí ta Frei Cris tó vão de Lis boa. Es te, ao che gar em
São Luís, en con trou em ruí nas o Con ven to de São Fran- 
cis co, obra dos ca pu chi nhos fran ce ses, que ti ve ram que
o aban do nar, quan do de sua ex pul são. Ve ri fi can do a im- 
por tân cia do con ven to, o re fe ri do je suí ta re sol ve en tão
edi fi car um no vo, com o no me de con ven to de San ta
Mar ga ri da, e jun to a es te, re cons ti tuiu tam bém, a ca pe- 
li nha on de ce le bra vam seus ofí ci os.

Pa ra o pes qui sa dor e his to ri a dor An to nio No ber to, o
lo cal é um te sou ro, que, ape sar de to da a exis tên cia ain- 
da pre ci sa ser la pi da do. “É uma ri que za que o Ma ra nhão
tem. En tão pa ra co me çar, a Ca pe la dos Na ve gan tes é a
pri mei ra cons tru ção em pe dra do Ma ra nhão, cons truí- 
da a par tir de ju lho de 1613, quan do che gou o re for ço
dos fran ce ses e cons truí ram o con ven to Sain-Fran çois,
que é o con ven to São Fran cis co e lá, por exem plo, foi se- 
pul ta do o pri mei ro eu ro peu ofi ci al men te, que é Am bró- 
sio de Ami ens. Ele mor reu e foi se pul ta do no al tar, na
Ca pe la dos Na ve gan tes, que é o nú cleo dos fran ce ses.
Foi ali tam bém que acon te ce ram as con fa bu la ções pa ra
a re vol ta de Beck man (1964)”, dis se o pes qui sa dor.

Tam bém o lo cal foi pal co de um pro ces so inu si ta do,
que fi cou co nhe ci do co mo O Pro ces so das For mi gas
(1706), mo vi do pe los fra des ca pu chi nhos do Con ven to
San to Antô nio. De acor do com os re la tos, os “in se tos-
réus” fo ram acu sa dos da prá ti ca de fur to qua li fi ca do,
por re ti ra rem fa ri nha de um de pó si to man ti do pe los re- 
li gi o sos que ha bi ta vam o se mi ná rio. As for mi gas tam- 
bém fo ram acu sa das de cri me de da no por ca va rem ca- 
mi nhos sub ter râ ne os que co lo ca ram em ris co a se gu- 
ran ça do edi fí cio dos mon ges.

Ne la são re a li za das as tra di ci o nais so le ni da des re li gi- 
o sas, res pon sa bi li da de da Ir man da de de Bom Je sus dos
Na ve gan tes, a exem plo da  tra di ci o nal Pro cis são do Se- 
nhor Mor to, na San ta San ta. A Ca pe la é das mais an ti gas
da ci da de e guar da his tó ria. No lo cal há ima gens se cu la- 
res, inú me ras se pul tu ras dis pos tas em seus cor re do res.
Es ta é uma an ti ga tra di ção de fa mí li as mais abas ta das
que ti nham a hon ra de en ter rar seus en tes que ri dos
den tro das Igre jas. “Além dos res tos mor tais de Ana Jan- 
sen que es tá lo go na en tra da, tem a de An to nio Bar bo sa
de Go dois, que fez o hi no do Ma ra nhão. Lá es tá tam bém
Dr. Antô nio dos San tos Ja cintho (mé di co que fez a au- 
tóp sia da ví ti ma no fa mo so Cri me da Ba ro ne sa ocor ri do
em 1876),  o de sem bar ga dor Pon tes Vis guei ro, de fa mí lia
bem tra di ci o nal do Ma ra nhão e mais uma de ze na de
gen te  que fez  his tó ria no Ma ra nhão. En tão é um lo cal
re al men te mui to ri co e que pre ci sa ser pre ser va do e es- 
tu da do”, dis se No ber to.

O lo cal de ve pas sar por uma re for ma com tra ba lhos
de pin tu ra, ca pi na, den tre ou tros, que se gun do a ges to ra
do Mu seu His tó ri co e Ar tís ti co do Ma ra nhão, Amé lia
Cu nha, de ve ser ini ci a da em bre ve. As ca sas de cul tu ra,
mu seus e es pa ços cul tu rais ain da es tão fe cha dos pa ra
vi si ta ção, mas agen da men tos po dem ser fei tos pe lo per- 
fil do Mu seu His tó ri co e Ar tís ti co do Ma ra nhão, na re de
so ci al Ins ta gram. “É a his tó ria do Ma ra nhão, de São Luís,
e mui ta gen te des co nhe ce o lo cal e sua im por tân cia his- 
tó ri ca”, dis se Amé lia Cu nha.

São Luís, segunda-feira, 20 de julho de 2020
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Considerado uma lenda viva das lutas marciais e do esporte bizarro, o lutador
maranhense Zuluzinho, pretende voltar à Russia para cumprir quatro apresentações

TAPA NA CARA

Zuluzinho volta a
lutar em setembro
SAMARTONY MARTINS

L
e gí ti mo re pre sen tan te do di to 
“es por te bi zar ro”, o ma ra- 
nhen se Wag ner da Con cei ção 
Mar tins, mais co nhe ci do por 

Zu lu zi nho, 42 anos é. O ex-lu ta dor 
bra si lei ro de MMA, é fi lho do fa mo so 
lu ta dor Ca si mi ro de Nas ci men to Mar- 
tins, Rei Zu lu, que fi cou co nhe ci do 
na ci o nal men te pe las com pe ti ções de 
va le-tu do no fi nal dos anos de 1980, e 
que era es pe ci a lis ta na lu ta tra di ci o- 
nal ma ra nhen se Tar ra cá. Zu lu zi nho, 
após par ti ci par no fi nal de abril do 
mun di al de “ta pa na ca ra”, na Rús sia, 
de ve vol tar ao país em se tem bro pa ra 
no vas com pe ti ções.

As sim co mo o pai, Zu lu zi nho vi rou 
len da vi va no Ma ra nhão e fez car rei ra 
in ter na ci o nal. Der ro tou gran des no- 
mes do MMA (Mi xed Mar ti al Arts, ou 
em por tu guês, “Ar tes Mar ci ais Mis tas) 
co mo o ja po nês Ikuhi sa Mi nowa e o 
rus so Vla di mir Ku chen ko. Em seu car- 
tel, cons tam ain da lu tas con tra Fe dor 
Eme li a nen ko, Mi no tau ro e Eric But- 
ter be an Es ch. Em 2011, ven ceu uma 
lu ta sem se quer ter lu ta do, pois seu 
ad ver sá rio, As sué rio Sil va, ao ver Zu- 
lu zi nho, de sis tiu da lu ta e foi vai a do 
im pi e do sa men te pe lo pú bli co.

Em en tre vis ta a O Im par ci al, Zu lu- 
zi nho, re ve lou que co me çou a lu tar 
aos 20 anos nas com pe ti ções de MMA 
e se gue até ho je par ti ci pan do dos de- 
sa fi os de “ta pa na ca ra” que acon te- 
cem fo ra do Bra sil. Ape sar de es tá há 
pou co mais de du as dé ca das no es- 
por te bra si lei ro, ele re ve lou que até o 
mo men to não con se guiu um pa drão 
fi nan cei ro que lhe des se uma se gu- 
ran ça quan do saís se de ce na das com- 
pe ti ções es por ti vas. “Não ga nhei di-

ZULUZINHO EMPATOU COM O CAMPEÃO DA MODALIDADE, O RUSSO VASILY KAMOTSKIY

nhei ro por que nor des ti no não tem 
va lor. Nos sas bol sas são pe que nas, fo- 
ra que ain da tem que pa gar em pre sá- 
ri os. A mi nha pri mei ra lu ta acon te ceu 
no Pi auí. De lá prá cá con ti nuo lu tan- 
do por que eu gos to de me ver de sa fi a- 
do”, ex pli cou Zu lu zi nho.

Zu lu zi nho pa rou su as ati vi da des 
co mo lu ta dor de MMA há oi to anos, e 
re cen te men te foi con vi da do por em- 
pre sá ri os ja po ne ses rus sos pa ra par ti- 
ci par do de sa fio de ta pa na ca ra na 
Rús sia. Zu lu zi nho re ve lou que acei tou 
o con vi te e que não sa bia que iria en- 
fren tar o cam peão da mo da li da de. “Vi 
co mo uma gran de opor tu ni da de de- 
pois que eu fiz uma lu ta aqui em São 
Luís uma lu ta que eu per di. Em se gui- 
da fiz uma ou tra em Ma ca pá e de lá fui 
pa ra a Sér via on de eu fiz três lu tas e sai 
cam peão as três ve zes. Foi de pois de 
tu do is so dei a sor te de fe char es se 
con tra to do ta pa na ca ra e vol to em 

se tem bro de no vo”, con tou o lu ta dor.
Con si de ra do um es por te bi zar ro, o 

ta pa na ca ra é uma mo da li da de que 
es tá ca da vez mais po pu lar na Rus sia, 
an tes mes mo do de sa fio in ter na ci o- 
nal que Zu lu zi nho par ti ci pou. Pa ra 
quem du vi da, o es por te tem téc ni cas 
e re gras, co mo, só va le ta pa na bo che-
cha. Além dis so, os par ti ci pan tes do 
de sa fio, an tes de apli car o ta pa na ca ra 
do ad ver sá rio mer gu lham a mão no 
cal pa ra dar uma mai or ade rên cia na 
ho ra do im pac to. Ca da atle ta tem di- 
rei to a uma “mão za da” por vez pa ra 
ca da par ti ci pan te até o no cau te ou 
de sis tên cia. Du ran te as com pe ti ções 
sem pre tem uma equi pe mé di ca no 
lo cal que é aci o na da ca so se ja ne ces- 
sá rio. O ta pa não po de pe gar na ore- 
lha. E pa ra que o ta pa se ja con si de ra- 
do per fei to ele tem que ter ve lo ci da de, 
pre ci são e for ça, que são cri té ri os de 
ava li ção do juiz da com pe ti ção.

Preparação do filho para lutas em breve

Na ter ra das ma tri os kas, Zu lu zi nho
par ti ci pou do du e lo de ta pas na ca ra
num pe que no cô mo do on de en fren- 
tou o fa zen dei ro si be ri a no Vasily
Kamotsky, in tro du zi do co mo cam- 
peão dos ta pas e que vi rou uma per- 
so na li da de mun di al. Com o lu ta dor
Zu lu zi nho dis pu tou o prê mio de 150
mil ru blos rus sos, o equi va len te a R$
10.000.   Após uma sequên cia de gol- 
pes du ros, os dois atle tas de ci di ram
di vi dir o prê mio. Des ta ma nei ra, o du- 
e lo ter mi nou em pa ta do e ca da um
vol tou pa ra ca sa com 75 mil ru blos
rus sos (R$ 5 mil apro xi ma da men te).

Zu lu zi nho es ta va no país pa ra en- 
fren tar o ca za que Shah ma ral Jet pi sov
em um even to de MMA pro gra ma do
pa ra o dia 18 de abril, em Mos cou, po- 
rém, por con ta do im pac to do no vo
co ro na ví rus – clas si fi ca do co mo pan- 
de mia -, re tor nou ao Bra sil an tes do
fe cha men to dos ae ro por tos na Rús- 
sia. “Lá eles tem uma pre pa ra ção es- 
pe cí fi ca pa ra is so. Co mo eu sou acos- 
tu ma do a no cau te ar de mão fe cha da e
eu de mão aber ta, en tão a pre pa ra ção
de le é di fe ren te da mi nha. Fui me ade- 
quan do à pre pa ra ção do ta pa na ca ra
pa ra po der no cau te ar ele da pró xi ma
vez. Fui o úni co bra si lei ro que saiu da- 

qui pa ra dis pu tar es se cam pe o na to na
Rus sia. Fo ram mais de 100 mi lhões de
vi su a li za ções no si te de les”, dis se Zu- 
lu zi nho afir man do que o de sa fio lhe
deu mui ta vi si bi li da de e que o mun do
in tei ro o as sis tiu.

Ao ser ques ti o na do qual a ve lo ci da- 
de que o seu ta pa na ca ra al can ça, Zu- 
lu zi nho dis se que ain da não me diu,
mas afir mou en tre ri sos que o ta pa na
ca ra é mui to do lo ri do. Ele acre di ta
que só o seu so co de mão fe cha da
che ga a qua se 100kg, e que o ta pa de
mão aber ta po de ul tra pas sar es sa
mar ca. E que após o de sa fio Zu lu zi- 
nho, afir mou que não fi cou com ne- 
nhu ma se que la após os ta pas que pe- 
gou.

Fi lho do Rei Zu lu, Zu lu zi nho, her- 
dou a co roa do pai e co mo já pen sa em
pa rar sua par ti ci pa ção em lu tas e de- 
sa fi os, após a sua tem po ra da em se- 
tem bro, ele já co me ça a pre pa rar o seu
fi lho mais ve lho de 14 anos pa ra es tre- 
ar quan do for mai or de ida de e mon- 
tar a sua pró pria aca de mia pa ra des- 
co brir os no vos ta len tos. “Tu do que eu
con se gui foi por es for ço pró prio e in- 
cen ti vo de al gu mas pes so as que acre- 
di ta ram no meu po ten ci al co mo lu ta- 
dor. Na ver da de eu de ve ria ter o re co- 

nhe ci men to do meu es ta do, que era o
cor re to. Por que um atle ta que sai, lu ta
e ven ce em vá ri os paí ses e só não tem
re co nhe ci men to de seu es ta do é com- 
pli ca do. Te nho pou cos pa tro ci na do- 
res e es pe ro que as pes so as in cen ti- 
vem quem tan to lu ta pa ra re pre sen tar
o Ma ra nhão fo ra do país. An tes de pa-
rar eu te nho que ter mi nar um con tra- 
to de qua tro lu tas lá na Rus sia, de pois
eu já co me ço a pre pa rar o meu fi lho
pa ra fu tu ra men te aqui a uns três anos
pa ra co me çar lu tar e se guir a vi da
mon tan do uma aca de mia e me es ta- 
bi li zar na vi da”, acres cen tou o lu ta-
dor.

NE RES PIN TO

CAM PE O NA TO MA RA NHEN SE

Man ti da da ta pa ra
rei ní cio do Es ta du al

A FMF NÃO ACEITOU O PEDIDO DE ADIAMENTO DO JUVENTUDE

O rei ní cio do Cam pe o na to Ma ra nhen se não de ve rá
so frer al te ra ção, ape sar do pe di do de adi a men to fei to
pe lo Ju ven tu de na se ma na pas sa da. É o que in for ma a O
Im par ci al o Vi ce de Com pe ti ções da FMF, Hans Ni na. O
di ri gen te des car tou qual quer pos si bi li da de de adi a- 
men to ao afir mar que a de ci são já é do am plo co nhe ci- 
men to dos clu bes que atu a rão no dia 1º de agos to (Ju- 
ven tu de Sa mas x MAC), no Es tá dio Pi nhei rão, em São
Ma teus, e Im pe ra triz x Sam paio, no Frei Epi fâ nio.

Hans Ni na não acei ta as ale ga ções do Ju ven tu de, que
ma ni fes tou pre o cu pa ção de cor rer o ris co de não ter to- 
dos os jo ga do res em con di ções fí si cas pa ra as pri mei ras
par ti das di an te dos ma que a nos. “Um clu be de fu te bol se
equi pa ra a uma em pre sa. Ao con tra tar um atle ta, o cer to
é fa zer os exa mes clí ni cos, fi si o ló gi cos e de pois as si nar o
con tra to. Es sa tam bém é a prá ti ca do fu te bol, há dé ca- 
das. Se não es tá sen do fei to as sim por al guns clu bes, is so
já fo ge ao nos so con tro le. Ago ra, tem o exa me do co vid,
que faz par te da re a li da de do mun do in tei ro. A ro da da
ini ci al do cam pe o na to se rá mes mo no dia 1º de agos to”,
avi sou o di ri gen te da FMF.

O di ri gen te fe de ra ci o nis ta tam bém co men tou so bre
os “tes tes rá pi dos” que fo ram re a li za dos pe lo Ju ven tu de
e que tam bém es ta ri am sen do fei tos por ou tros clu bes.
Ele re a fir mou que es se ti po de exa me não tem va li da de,
até por que o pro to co lo da CBF já en ca mi nha do às agre- 
mi a ções dei xa bem cla ro quais são os con si de ra dos
mais se gu ros. “Até ago ra, so men te o Ju ven tu de nos en vi- 
ou os re sul ta dos dos tes tes e o pe di do de al te ra ção de
da tas. A gen te in for mou que o tes te rá pi do não é o ti po
exi gi do pe la Con fe de ra ção Bra si lei ra de Fu te bol nem
pe la nos sa Re so lu ção, e pe di mos que is so se ja cor ri gi do.
Es tá es cri to, foi fa la do, en tão não há mo ti vo pa ra os clu- 
bes fa ze rem ou tro tes te que não se ja es se. É pú bli co e
no tó rio nos no ti ciá ri os que o tes te rá pi do tem al ta mar- 
gem de er ros”,avi sou.

SEM JESUS

Quatro técnicos são
oferecidos ao Fla

JORGE JESUS DEIXOU O FLAMENGO NA ÚLTIMA SEXTA-FEIRA

An tes mes mo da ofi ci a li za ção da saí da de Jor ge Je sus
pa ra o Ben fi ca, o Fla men go co me çou a re ce ber in di ca- 
ções de trei na do res es tran gei ros, sen do qua tro de les
por tu gue ses: Le o nar do Jar dim, Mar co Sil va, Pau lo Sou- 
sa e Car los Car va lhal fo ram ofe re ci dos.

Le o na dor Jar dim, de 45 anos, que es tá li vre no mer ca- 
do des de que dei xou o Mo na co-FRA, on de aca bou des- 
pe di do (pe la se gun da vez) em de zem bro do ano pas sa- 
do, é o que tem o cur rí cu lo mais “atra en te”. Foi cam peão
fran cês em 2016/17, ten do ba ti do o to do po de ro so PSG.
An tes, pas sou por Bra ga, Spor ting e Olympiacos. É uma
op ção, ape sar de ca ra, que agra da à di re to ria do Ru bro-
Ne gro.

Tam bém de sem pre ga do, Mar cos Sil va, de 43 anos, foi
o pri mei ro a ter no me co lo ca do em pau ta fla men guis ta.
Ele co me çou sua car rei ra no Es to ril, tra ba lhou no Spor- 
ting e Olympiacos e ga nhou mais vi si bi li da de na Pre mi- 
er Le a gue – aon de trei nou Hull City, Wat ford e Ever ton.

Ex-jo ga dor de Ju ven tus, In ter de Mi lão e Bo rus sia
Dort mund, além da se le ção por tu gue sa, Pau lo Sou sa, de
49 anos, es tá num pro ces so de saí da do Bor de aux, com
quem tem con tra to até ju nho de 2022. Há um pro ble ma
in ter no en tre o trei na dor e os di ri gen tes fran ce ses. Cu ri- 
o sa men te, é agen ci a do pe los mes mos re pre sen tan tes
do es pa nhol Mi guel Án gel Ra mí rez, do In de pen di en te
del Val le, que in te res sa ao clu be ca ri o ca.

Com vín cu lo per to do fim no Rio Ave, Car los Car va- 
lhal, de 54 anos, por sua vez, é um “ve lho co nhe ci do” no
Bra sil. Foi re cen te men te pro cu ra do pe lo Red Bull Bra- 
gan ti no, que, na oca sião, ha via per di do An to nio Car los
Za go pa ra o fu te bol ja po nês. Aca bou por per ma ne cer no
clu be por tu guês, on de atu al men te tem bo as chan ces de
ga ran tir uma va ga na Li ga Eu ro pa da pró xi ma tem po ra- 
da. Tem pas sa gens por Spor ting, Be sik tas, Shef fi eld
Wednesday e Swan sea City.

São Luís, segunda-feira, 20 de julho de 2020
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Toy Story

In to cá veis

Já Es tou Com Sau da des

Um So nho de Li ber da de

As Van ta gens de ser In vi sí vel

Mons tros S.A

O Me ni no do Pi ja ma Lis tra do

Con ta Co mi go

E.T. – O Ex tra ter res tre

Sex And The City

De bi & Lói de

Thel ma & Loui se

Harry Pot ter

Bar ra ca do Bei jo

Gen te Gran de

Qua tro Ami gas e um Je ans Vi a jan te

Pro cu ran do Ne mo

An tes de Par tir

O Pe que no Stu art Lit tle

Liz zie Mc Gui re – Um So nho Pops tar

DIA DO AMIGO

Filmes sobre o
poder da amizade 

S
a bia que o Dia do Ami go é co me mo ra do em 20 de
ju lho? E pa ra ce le brar, que tal cha mar os seus pa- 
ra um ro lê, pre pa rar as co mi di nhas em ca sa e as- 
sis tir a um fil me? Fi ze mos uma lis ta com 20 lon- 

gas que va le a pe na as sis tir com sua BFF!

Os três fil mes de Toy Story são uma li ção de ami za de,
tan to do Andy en tre os brin que dos quan to do Woody e
do Buzz Lightyear. Mas o úl ti mo fil me da tri o lo gia fez
mui ta gen te cho rar com a li ção de vi da e a par ce ria eter- 
na en tre o cowboy e o as tro nau ta. Não à toa, a tri lha so- 
no ra da tri o lo gia é “Ami go, Es tou Aqui”.

O fil me fran cês con ta a his tó ria de Phi lip pe (Fran çois
Clu zet), um aris to cra ta que fi cou te ra plé gi co após um
aci den te de pa ra pen te. Ele con tra ta um as sis ten te, Driss
(Omar Sy), que não tem a me nor ex pe ri ên cia em cui dar
de pes so as no seu es ta do, e a re la ção dos dois se trans- 
for ma em par ce ria e ami za de.

Pre pa re-se pa ra cho rar! Jess (Drew Barrymore) e Milly
(To ni Col let te) são me lho res ami gas des de a in fân cia e
se guem a vi da la do a la do. Anos de pois, já adul tas, Jess
en gra vi da jus ta men te quan do Milly des co bre um cân- 
cer de ma ma.

O fil me de 1994 con ta a his tó ria de Andy Du fres ne
(Tim Rob bins), um ban quei ro acu sa do de um cri me que
não co me teu: ma tar sua es po sa e o aman te. Na ca deia,
ele co nhe ce Boyd Red ding (Mor gan Fre e man), que es tá
pre so há 20 anos. Va le a pe na acom pa nhar o de sen ro lar
da re la ção dos dois.

A gen te sa be que a ado les cên cia não é a fa se mais fá cil
da vi da. Char lie (Lo gan Ler man) é um me ni no tí mi do,
que se sen te des co la do na no va es co la, até que um dia
ele co nhe ce Pa trick (Ez ra Mil ler) e Sam (Em ma Wat son).

Em uma di men são pa ra le la, exis te uma fá bri ca de
sus tos, em que Sulley é o mons tro mais te mi do. A fun ção
dos “fun ci o ná ri os” é as sus tar as cri an ças, que são con si- 
de ra das tó xi cas. Mas Sulley co nhe ce a ga ro ti nha Boo,
des co bre que ela é pu ra fo fu ra e se me te em vá ri as aven- 
tu ras pa ra que a ami za de dos dois não se ja des co ber ta.

É um clás si co. A his tó ria con ta da em li vro e fil me
acon te ce du ran te a Se gun da Guer ra Mun di al, na Ale ma- 
nha. Bru no (Asa But ter fi eld), de 8 anos, é fi lho de um ofi- 
ci al na zis ta (Da vid Te wlis) e co nhe ce Sh mu el (Jack Scan- 
lon), um me ni no da mes ma ida de, que fi ca em um cam- 
po de con cen tra ção.

Qua tro ami gos des co brem que um me ni no da ida de

de les foi pro cu rar fru tas na ma ta e de sa pa re ceu na ci da- 
de. Eles acre di tam que se en con trá-lo se rão con si de ra- 
dos he róis e par tem pa ra uma aven tu ra.

O fil me tem mais de 35 anos, mas es sa ami za de do ci- 
ne ma não po de ria fi car de fo ra da nos sa lis ta. Um ga ro- 
to, El li ot (Henry Tho mas), en con tra um ex tra ter res tre
que fi cou so zi nho na Ter ra de pois que uma na ve par tiu
sem ele. E o me ni no faz tu do pa ra que ele não se ja des- 
co ber to e cap tu ra do.

De pois do su ces so da sé rie, Sex And The City vi rou fil- 
me em 2008 pa ra con tar a his tó ria das ami gas Car rie (Sa- 
rah Jes si ca Par ker), Mi ran da (Cynthia Ni xon), Sa mantha
(Kim Cat trall) e Char lot te (Kris tin Da vis).

Co mo fa zer uma lis ta dos ami gos mais mar can tes das
te lo nas e dei xar De bi e Lói de de fo ra? A du pla fez his tó ria
no ci ne ma ao ten tar re sol ver tu do de um jei to be e e em
sem no ção na co mé dia de 1994.

Loui se Sawyer (Su san Sa ran don) é uma gar ço ne te de
40 anos e Thel ma (Ge e na Da vis), uma jo vem do na de ca- 

sa. As du as de ci dem lar gar tu do e vão vi a jar jun tas, mas
aca bam se en vol ven do num cri me e são per se gui das pe- 
la po lí cia.

A his tó ria do li vro que vi rou fil me con ta as aven tu ras
do ga ro to ór fão de 10 anos que des co bre um mun do má- 
gi co após re ce ber uma car ta. Lá ele en con tra dois ami- 
gos, Rony (Ru pert Grint) e Her mi o ne (Em ma Wat son),
que o acom pa nham em aven tu ras e o aju dam a en fren- 
tar al guns pro ble mas.

O fil me é bem te en e fa la so bre a ideia de ter que abrir
mão de um re la ci o na men to amo ro so por uma ami za de
– e vi ce-ver sa. Tu do por que El le (Joey King) e Lee (Jo el
Courtney) são me lho res ami gos des de a in fân cia, mas
ela se apai xo na pe lo ir mão de le, No ah (Ja cob Elor di).

Lenny (Adam San dler), Kurt (Ch ris Rock), Eric (Ke vin
Ja mes), Mar cus (Da vid Spa de) e Rob (Rob Sch nei der) se
co nhe cem des de a in fân cia e se re en con tram de pois de
30 anos pa ra pas sar um fim de se ma na com su as res pec- 
ti vas fa mí li as.

Tibby (Am ber Tamblyn), Le na (Ale xis Ble del), Brid get
(Bla ke Lively) e Car men (Ame ri ca Fer re ra) se co nhe cem
des de a in fân cia e cres ce ram jun tas. Aos 16 anos, elas es- 
tão pres tes a se se pa ra rem pe la pri mei ra vez nas fé ri as
de ve rão. Du ran te as com pras, en con tram uma cal ça je- 
ans que ser ve per fei ta men te nas qua tro e de ci dem fa zer
um pac to de ir man da de com a pe ça.

Mar tin é um pei xe-pa lha ço que sai em bus ca do fi lho,
Ne mo, de pois de le ser cap tu ra do por um mer gu lha dor e
ir pa ra um aquá rio. Du ran te sua mis são, ele en con tra
Do ri, que atra ves sa o mar com ele e o acom pa nha du- 
ran te to do o tra je to atrás de Ne mo.

Car ter Cham bers (Mor gan Fre e man) e Edward Co le
(Jack Ni chol son) são dois ho mens com vi das fi nan cei ras
bem dis tin tas que se de ci dem um quar to de hos pi tal.
Eles des co brem que es tão com cân cer e têm pou cos me- 
ses de vi da. Com is so, de ci dem fa zer uma buc ket list an- 
tes de par ti rem.

Stu art é um ra to que vi ve em um or fa na to com vá ri as
cri an ças. Até que o ca sal Lit tle de ci de ado tá-lo pa ra fa zer
com pa nhia pa ra o seu fi lho, Ge or ge (Jo nathan Lip nic ki).

Liz zie Mc Gui re (Hilary Duff) es tá nu ma ex cur são na
Itá lia com seus ami gos Gor do (Adam Lam berg), Ka te
(Ash lie Bril laut) e Ethan (Clayton Snyder). Ela é con fun- 
di da com uma can to ra fa mo sa e de ci de cur tir a fa ma
jun to com eles.

São Luís, segunda-feira, 20 de julho de 2020
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