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

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

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

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

Insossa fase na pré-campanha em todo Maranhão, figuras sonhadoras 
de poder mantém o incompreensível e incompetente formato na apre-
sentação das suas propostas administrativa. 
 

História recontada

Relógio da João Lisboa vai ser restaurado
O processo de revitalização do local ainda prevê novo projeto de paisagismo, 

ampliação dos espaços para pedestres, de acordo com as devidas normas de 
acessibilidade e uniformização do pavimento, além do reordenamento dos 
serviços de engraxate. Os abrigos serão amplamente reformados. PÁGINA 9

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

Clubes estão com medo do valor dos testes
Amplamente divulgada com antecedência, a programação pode até ser 

cumprida sem maiores problemas, porém o clima ainda é de preocupação por 
parte de alguns clubes notadamente no interior. Na capital, também há quem 

reclame das despesas para exames e  aguardam ajuda da FMF. PÁGINA 10

O sistema de sinalização náutica no Maranhão se compõe de faróis e  faroletes. Os faróis tem alcance acima até 10 milhas, 
ou seja, mais de 16 quilômetros, enquanto os faroletes tem alcance de até 5 milhas. Cinco destes faróis tem a segurança garan-

tida por militares da Marinha que cuidam da vigilância e manutenção..  PÁGINA 8

Lideranças começam a definir 
apoio aos pré-candidatos

Com a aproximação da campanha para a Prefeitura de São Luís, os pré-candidatos começam a fazer suas alianças em busca de apoio 
para viabilizar as suas candidatura. Nos últimos dias, uma série de lideranças políticas anunciou sua preferência e o cenário político. 

PAGINA 2

TEMPORADA DE ALIANÇAS

PÁGINA 5

Suspeito de matar 
Diogo Sarney tem 
prisão preventiva 

decretada

Adoção de animais 
pode ajudar com o 
bem-estar pessoal 

na pandemia

Consulta Pública do 
Orçamento participativo 

é lançada hoje 
em versão digital

Prefeitura do Rio de 
Janeiro anuncia que 
não haverá festa de 
reveillon nas praias

PÁGINA 11 PÁGINA 7PÁGINA 9

Conheça a história e fatos dos  faróis do Maranhão

Pré-candidatos demonstras quais as obras
estruturantes fariam em São Luís

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

Luís para que possam responder semanalmente sobre diversos temas inerentes ao cotidiano .   PÁGINA 3

ELEIÇÕES 
SÃO LUÍS}

F
O

T
O

S
 :
 D

O
U

G
A

S
 J

U
N

IO
R



oimparcial.com.brPOLÍTICAGeorge Raposo
E-mail: gdinamite@gmail.com2

RU BENS JR  (PC doB)

NE TO EVAN GE LIS TA (DEM)

EDU AR DO BRAI DE (PO DE MOS)

CAR LOS MA DEI RA (SO LI DA RI E DA DE)
DU AR TE JÚ NI OR (RE PU BLI CA NOS)

DE TI NHA (PL)

ELEIÇÕES 2020

Temporada de alianças
dá o tom da campanha
A

s elei ções mu ni ci pais de no- 
vem bro pro me tem ser his tó- 
ri cas em São Luís, não ape nas
pe la pan de mia, que mo di fi- 

cou to tal men te o ce ná rio e o jei to de
se fa zer cam pa nha em to do Bra sil,
mas tam bém pe la “sen sa ção” de que
po de re pre sen tar um mar co po lí ti co
pa ra o Ma ra nhão.

E a bus ca pe la ca dei ra

prin ci pal do Pa la cio La

Ra var di e re é tão gran de

que, atu al men te, São

Luís pos sui 14 pré-

can di da tos e não há

uma de fi ni ção fá cil de

quem se ri am os

prin ci pais pos tu lan tes

ao car go.

Com a pro xi mi da de das da tas ofi ci- 
ais e de fi ni ções de quem se rão os can- 
di da tos, as prin ci pais li de ran ças po lí- 
ti cas co me çam a anun ci ar seu po si ci- 
o na men to e pa ra on de vai o seu apoio
nes sa elei ção. Com is so, lis ta mos al- 
guns des tes apoi os con fir ma dos nos
úl ti mos tem pos.

A pré-cam pa nha de Ru bens Jr (PC- 
doB) tem si do mar ca da pe lo mo vi- 
men to Diá lo gos Por São Luís. Sua ba- 

se de apoio con ta com o De mo cra ta
Cris tã (DC), Par ti do da Mu lher Bra si- 
lei ra (PMB), Pro gres sis ta (PP), que
tem co mo prin ci pal no me no es ta do o
de pu ta do fe de ral An dré Fu fu ca e Ci- 
da da nia da se na do ra Eli zi a ne Ga ma.
Além dis so, Ru bens Jr já con ta com o
apoio de di ver sas li de ran ças po pu la- 
res, po lí ti cos e se cre tá ri os do go ver na- 
dor Flá vio Di no, que tam bém é do seu
par ti do.  En tre os apoi a do res de Ru- 
bens Jr a se cre tá ria de Ju ven tu de do
Ma ra nhão, Ta ti a na Pe rei ra (PC doB), o
ve re a dor Ho no ra to (PT),  do ex-de pu- 
ta do fe de ral Wag ner La go, o se cre tá rio
de Di rei tos Hu ma nos do Ma ra nhão,
Chi co Gon çal ves (PT). O pre si den te
da Agên cia Es ta du al de Mo bi li da de
Ur ba na e Ser vi ços Pú bli cos (MOB) e
ex-de le ga do ge ral da Po lí cia Ci vil do
Ma ra nhão, La wren ce Me lo Pe rei ra
(PT).  Clayton No le to, se cre tá rio de
Es ta do de in fra es tru tu ra, o se cre tá rio
de Es ta do da Agri cul tu ra Fa mi li ar
(SAF), Jú lio Cé sar Men don ça, o se cre- 
tá rio de Igual da de Ra ci al, Ger son Pi- 
nhei ro, a ve re a do ra Fá ti ma Araú jo e a
pré-can di da ta a ve re a do ra de São
Luís, Ro se Sa les (Ci da da nia), tam bém
es tão apoi an do Ru bens Jr.

Quem tam bém já de cla rou apoio à
pré-can di da tu ra Ru bens Jr foi o se cre- 
tá rio de Es ta do da Saú de, Car los Lu la.
Além de le, a se cre tá ria da Ges tão, Pa- 
trimô nio e As sis tên cia dos Ser vi do res
(Se gep), Flá via Ale xan dri na, anun ci ou
que es ta rá no pro je to elei to ral do par- 
ti do do go ver na dor Flá vio Di no em
2020. Já o de pu ta do fe de ral Már cio
Jerry (PC doB) anun ci ou na úl ti ma ter- 
ça-fei ra (21) que as su miu a co or de na- 
ção ge ral da cam pa nha do pré-can di- 
da to Ru bens Jú ni or (PC doB) à pre fei- 
tu ra de São Luís.

Em seu pro je to de dis pu ta pe la pre- 

fei tu ra de São Luís nas elei ções mu ni- 
ci pais des te ano o de pu ta do Ne to
Evan ge lis ta (DEM) con ta com o apoio
do PDT e PSL. O de pu ta do fe de ral Jus-
ce li no Fi lho é o prin ci pal no me. Co or- 
de na dor de cam pa nhas elei to rais no
Ma ra nhão e em ou tros es ta dos nas úl- 
ti mas elei ções, Ze ca Pi nhei ro é um
no me de con fi an ça do lí der do PDT
no Ma ra nhão, se na dor We ver ton Ro-
cha que já de cla rou ofi ci al men te
apoio a Evan ge lis ta. Até o mo men to o
pre fei to de São Luís, Edi val do Ho lan-
da Jr (PDT), se man tém em si lên cio
so bre à pre ten são de Ne to Evan ge lis ta
di re ci o na da ao Pa lá cio La Ra var di e re.
 Quem tam bém con fir mou apoio a
Ne to Evan ge lis ta foi o se cre tá rio de
Es ta do da Edu ca ção, Fe li pe Ca ma rão.
Ne to Evan ge lis ta (DEM) re ce beu re- 
cen te men te o apoio do ve re a dor Na to
Ju ni or (PDT), do ex-ve re a dor Na to e
de seus res pec ti vos gru pos po lí ti cos.
Em anún cio fei to nas re des so ci ais, o
se cre tá rio de Es por tes Ro gé rio Ca fe- 
tei ra tam bém de cla rou apoio.

Já o pre si den te es ta du al do PSL, ve- 
re a dor Fran cis co Car va lho vai à Bra sí- 
lia na ter ça-fei ra (28) pa ra de fi nir com
o pre si den te na ci o nal da le gen da, de-
pu ta do fe de ral Lu ci a no Bi var, os ter- 
nos do acor do da ali an ça com
DEM/PDT pa ra a dis pu ta da Pre fei tu- 
ra de São Luís. Ele quer sa ber de Bi var
qual es pa ço o PSL te rá pa ra ocu par na
co li ga ção que tem co mo pré-can di da-
to o de pu ta do es ta du al Ne to Evan ge- 
lis ta. O ve re a dor já ti nha acer ta do a
in di ca ção do vi ce do pré-can di da to
do Re pu bli ca nos, Du ar te Jú ni or, 
quan do re ce beu ori en ta ção de Bi var
pa ra en cer rar as con ver sa ções e ini ci- 
ar en ten di men tos com o DEM e que
ain da não sa be qual o es pa ço es tá re-
ser va do ao PSL na no va ali an ça, em-
bo ra es te ja pra ti ca men te sa cra men ta-
da.

Alianças devem definir quem será candidato

AO MENOS  14 PRÉ-CANDIDATOS   PRETENDEM CONCORRER AO PALÁCIO LA RAVARDIÈRE NAS ELEIÇÕES DE 2020

O de pu ta do fe de ral e ex-se cre tá rio
de se gu ran ça do go ver no Ro se a na
Sarney, Aluí sio Men des, vai se con so- 
li da do co mo um dos ar ti cu la do res da
can di da tu ra de Edu ar do Brai de (Po- 
de mos) à pre fei tu ra de São Luís.O se- 
na dor Ro ber to Ro cha (PSDB) e o de- 
pu ta do fe de ral Jo si mar de Ma ra nhão- 
zi nho (PL) tam bém che ga ram a si na li- 
zar apoio a can di da tu ra de Brai de,
mas aca ba ram mu dan do de ideia. Pa- 
ra con cre ti zar o seu pro je to de ser pre- 
fei to de São Luís, Edu ar do Brai de tam- 
bém fez ali an ça com o PSD, do de pu- 
ta do fe de ral Edi lá zio Jú ni or, que por
sua vez, é gen ro da de sem bar ga do ra
Nel ma Sarney.

O pre si den te do So li da ri e da de no
Ma ra nhão, se cre tá rio de In dús tria,
Co mér cio e Ener gia, Sim plí cio Araú jo,
co or de na a cam pa nha do ex-juiz fe- 
de ral apo sen ta do, Car los Ma dei ra. 
Ele con ta com o apoio for te de ou tros
dois se cre tá ri os de es ta do, Jef fer son
Por te la (Se gu ran ça Pú bli ca), e An der- 
son Lin do so (Cul tu ra), além do ve re a- 
dor Afon so Ma no el, da de pu ta da es ta- 
du al He le na Du ai li be. e o se cre tá rio

de Es ta do da Se gu ran ça Pú bli ca, Jef- 
fer son Por te la. O pré-can di da to à Pre- 
fei tu ra de São Luís), con quis tou o
apoio do Sin di ca to de Po li ci ais Ci vis
do Ma ra nhão (Sin pol/MA) que tem
co mo pre si den te do Sin pol/MA, Klin- 
ger Mou ra e da As so ci a ção de Sur dos
do Ma ra nhão (AS MA), que tem co mo
re pre sen tan tes da As so ci a ção de Sur- 
dos, Lí dia Arou che e Mai que Val de- 
mar, e do pre si den te da As so ci a ção
Ma ra nhen se dos Dis tri bui do res e Ata- 
ca dis tas (AM DA), João Ja nuá rio Mo- 
rei ra Li ma. Lí de res evan gé li cos de di- 
ver sas de no mi na ções tam bém ofi ci a- 
li za ram apoio ao pro je to de Ma dei ra,
en tre eles a pas to ra Vil ci mar de Je sus,
que é pré-can di da ta a ve re a do ra pe lo
So li da ri e da de.

Afir man do que a sua pré-can di da- 
tu ra sur ge do re co nhe ci men to da po- 
pu la ção ao tra ba lho que vem de sen- 
vol ven do co mo de pu ta do es ta du al e
quan do es te ve à fren te do Vi va Ci da- 
dão e do Pro con/MA, Du ar te Jú ni or
(Re pu bli ca nos) vai cos tu ran do apoi os
pa ra vi a bi li zar seu pro je to po lí ti co pa- 
ra ser elei to pre fei to de São Luís. O rei- 
tor da Uni ver si da de Es ta du al do Ma- 

ra nhão (UE MA), Gus ta vo Cos ta, de- 
cla rou apoio a sua pré-can di da tu ra.
Quem tam bém de cla rou apoio ao
par la men tar foi o pre si den te es ta du al
do PTC no Ma ra nhão, o ex-de pu ta do
es ta du al Jú ni or Ver de e o ve re a dor de
São Luís pe lo PTC, Antô nio Gar cez. O
pré-can di da tos ga nhou ain da a ade- 
são dos de pu ta dos es ta du ais Da ni el la
Te ma, Fe li pe dos Pneus, Aris ton Ri- 
bei ro e Fá bio Ma ce do, am bos co le gas
de par ti do de Du ar te. For ta le cem ain- 
da o pro je to po lí ti co de Du ar te, o vi ce-
go ver na dor do Ma ra nhão, Car los
Bran dão, e o pre si den te es ta du al do
Re pu bli ca nos, o de pu ta do fe de ral
Clé ber Ver de. O can di da to que es te ve
à fren te do Pro con/Ma afir ma que es- 
pe ra con tar com o apoio do go ver na- 
dor Flá vio Di no.

A de pu ta da es ta du al De ti nha, pré-
can di da ta do PL à Pre fei tu ra de São
Luís, tam bém já con so li dou o apoio
de dois par ti dos ao seu pro je to. Con- 
fir ma ram ali an ça o Pa tri o tas, re pre- 
sen ta do pe lo de pu ta do fe de ral e pre-
si den te es ta du al Mar re ca Fi lho, e o
Avan te, com o ve re a dor Be to Cas tro
do Pa tri o tas e o de pu ta do fe de ral
Mar re ca fi lho.

APAR TE AN DO

His tó ria re con ta da

In sos sa fa se na pré-cam pa nha em to do Ma ra nhão, fi- 
gu ras so nha do ras de po der man tém o in com pre en sí vel
e in com pe ten te for ma to na apre sen ta ção das su as pro- 
pos tas ad mi nis tra ti va.

To dos pré-can di da tos in sis tem em man ter o ve lho
pa drão da es cu ta pú bli ca de ações den tro do tu mul to da
cam pa nha. Fi ca pa re cen do que ne nhum de les ti nham
pla nos po lí ti cos pa ra es ta elei ção. Mui to me nos es tu da- 
ram pa ra apre sen tar um pro je to pron to.

His tó ri as acon te cem pa ra se rem re con ta das, som- 
bras si len ci o sas fa zem jo ga das nos po rões das ar ti cu la- 
ções pa ra tro pe ço dos ad ver sá ri os de seus afi lha dos elei- 
to rais, de vi da men te cal cu la das que per mi tam a ex ten- 
são dos pla nos de ca mi nha da pa ra to mar de as sal to o
Pa lá cio dos Leões do ocu pan te Flá vio Di no (PC doB) no
ano de 2022.

Pa ra Ro se a na Sarney (MDB) pou co in te res sa ser go- 
ver na do ra no va men te, sua bús so la con ti nua com o
pon tei ro na vai da de, nem tem pre di le to em São Luís.

We ver ton Ro cha (PDT) pre ci sa de ses pe ra da men te
ele ger o pre fei to da ca pi tal pa ra so nhar em ser go ver na- 
dor, tu do se rá vá li do, com ou sem es crú pu los.

Jo si mar de Ma ra nhão zi nho (PL) vem, de va gar, co- 
men do pe las bei ra das, in ves tin do em can di da tos dos
mu ni cí pi os da ilha, mes mo co lo can do a es po sa co mo
des vio de aten ção.

Com ple tan do os pa dri nhos, apa re ce Car los Bran dão
(Re pu bli ca nos) no con for to de um man da to in te ri no e
os bons olhos do atu al go ver na dor.

Ain da mui to pou co acon te ceu nes te plei to mu ni ci pal
pa ra mui to que acon te ce nu ma cam pa nha de go ver na- 
dor. São Luís po de de fi nir uma elei ção do can di da to que
fi zer a mai o ria dos pre fei tos no Ma ra nhão. Tu do igual,
co mo sem pre foi!

No tem e não tem, de pen den do dos in te res ses po lí ti- 
cos, sur ge e de sa pa re ce, na ca pi tal, o “Con sór cio de Can- 
di da tos” da bo ca do pre si den te do PC doB, de pu ta do
Már cio Jerry.

Fes ti va men te con quis ta do por Ne to Evan ge lis ta
(DEM) dois vo tos in di vi du ais dos se cre tá ri os Fe li pe
Ca ma rão e Ro gé rio Ca fe te ria. Cu ri o sa men te, am bos
do mes mo par ti do do pré-can di da to!

Co me mo ran do 20 anos de pro gra ma a ani ma do ra de
pal co, Pau li nha Lo bão. Der ra dei ra es pe ran ça do MDB
de São Luís pa ra o de pu ta do Ro ber to Cos ta.

Gu lo sos de ape ti te in sa ciá vel, os co mu nis tas que- 
rem ele ger so men te 97 pre fei tos no Ma ra nhão. Nos de- 
mais mu ni cí pi os os vi ces e ve re a do res.

Se guin do os pas sos de Sarney, Lo bão e We ver ton, Jo- 
si mar de Ma ra nhão zi nho (PL) pro cu ra in ten sa men te
um veí cu lo de co mu ni ca ção pa ra com prar. Ven do até
nos clas si fi ca dos!

Mis té rio ron da o as sas si na to dos pais do de pu ta do
fe de ral Clé ber Ver de (Re pu bli ca nos). Fal ta a se cre ta ria
de Se gu ran ça ex pli car a ra zão de tan ta gen te pre sa sem
o re al mo ti vo do la men tá vel cri me.

Le gí ti mos fi li a dos do PSL de São Luís aguar dam a de- 
ter mi na ção do pre si den te Chi co Car va lho pa ra em bar- 
car na cam pa nha de Ne to Evan ge lis ta (DEM/PDT) ou
cui dar de ele ger seus ve re a do res.

Vi rou lou cu ra o to ma não to ma Clo ro qui na, de pois
da in sa na pres são do pre si den te Jair Bol so na ro (ain da
sem seu par ti do) sur ge o MPF ten tan do, de bil men te,
em pur rar na po pu la ção o re mé dio sem efi cá cia con tra
a Co vid.

Fe liz da vi da, pré-pre si den ciá vel Flá vio Di no (PC doB)
co me mo ra os 1,6 % na pes qui sa da re vis ta VE JA e o cha- 
me go do can tor Lu lu San tos.

Pa trimô nio pú bli co na ga le ria dos ho mens de bem
do Ma ra nhão, lí der cam po nês Ma no el da Con cei ção
co me mo ra 85 anos de vi da dig na. Di fe ren te dos 90
anos do seu al goz Jo sé Sarney (MDB).

São Luís, segunda-feira, 27 de julho de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/
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A PERGUNTA É... 
 “Caso você seja prefeito de São Luís, 

cite duas obras estruturantes que 
você fará na capital. E por quê?”

ELEIÇÕES  SÃO LUÍS

SAMARTONY MARTINS

O 
investimento de recursos pú-

blico e privado em infraes-

trutura, como por exemplo, 

em abastecimento de água, 

rede de energia elétrica, asfalto, rede de esgoto; 

e em equipamentos (escolas, hospitais, entre 

outros) são determinantes para o desenvolvi-

mento de uma cidade. E foi pensando nessa 

situação, que a série de entrevistas do jornal 

O Imparcial intitulada “A pergunta é...” dire-

cionada, semanalmente, aos pré-candidatos 

à Prefeitura de São Luís sobre diversos temas 

inerentes ao cotidiano da população, ques-

tionou: “Caso você seja prefeito de São Luís, 

cite duas obras estruturantes que você faria 

na capital. E por quê?”. Apesar da simplici-

dade da pergunta, a maioria dos pré-can-

didatos mostrou não ter projetos concretos 

para a cidade e outros não se deram nem 

trabalho de responder, apesar das diversas 

solicitações feitas por O Imparcial. Confira 

de que forma seu pré-candidato respondeu.

Adriano Sarney (PV)

“Em linha com o ideal de cidade sustentá-
vel defendido pelo Partido Verde no mundo, 
duas obras estruturantes que não faltarão no 
meu plano de governo serão a São Luis Azul, 
que se trata de despoluir rios e praias da nos-
sa capital demandando da gestão pública a 
implantação de estações de tratamento em 
pontos estratégicos para o tratamento do es-
goto e garantir maior qualidade de vida para 
a população. A segunda será a São Luís Ver-
de, que compreende em arborização da ci-
dade por meio de plantação de árvores que 
visa o bem estar da população com a dimi-
nuição da temperatura, da poluição sonora 
e da qualidade do ar”.

Bira do Pindaré (PSB)

“Duas obras estruturantes em São Luís. 
Modernizar o sistema de Saúde, zerando as 
filas de atendimento para consulta médica, 
exames e outros procedimentos, oferecen-
do dignidade ao atendimento para todas as 
pessoas; e, na Educação, implantando a rede 
de escolas plenas para dar gosto aos nossos 
jovens e crianças de frequentar as escolas, 
de valorizar os professores, as professoras e 
profissionais da educação; e permitir, assim, 
que as pessoas possam ter uma perspecti-
va de vida digna. Então, são estas as nossas 
duas obras estruturantes mais importantes 
para São Luís”.

Detinha (PL)

Não respondeu até o fechamento desta edição.

Eduardo Braide

 (Podemos)

“O trânsito de São Luís merece uma atenção 
diferenciada. Por isso, é fundamental a reali-
zação de obras estruturantes para melhorar 
a mobilidade urbana da capital. E sem dúvi-
das, é fundamental a reforma e a ampliação 
da rede física da educação municipal. Alu-
nos e professores precisam de um ambiente 
adequado para uma educação de qualidade”.

Duarte Júnior

 (Republicanos)

“Quando a gente pensa em obra estru-
turante, a gente pensa em ponte, em gran-
des monumentos, em centros de convenção. 
Isso pode mudar a paisagem da cidade, mas 
não muda a vida de todos os moradores. Sa-
neamento básico e educação não mudam 
a paisagem da cidade, mas eles, com cer-
teza, mudam a vida de 100% das pessoas 
que vivem na cidade, os pobres e os ricos. 
Por isso, as principais obras estruturantes 
da nossa gestão serão para garantir sanea-
mento básico e um abastecimento de água 
com qualidade em todas as regiões da nossa 
cidade. Na área da educação, é intolerável 
aceitar que, em pleno século 21, 39%, das 
escolas municipais não têm saneamento 
básico. E 24% delas, de acordo com dados 
de 2010 do Instituto Nacional de Estudos 
e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 
(INEP), não têm sequer abastecimento de 
água. Por esses motivos, vamos enfrentar e 
resolver, prioritariamente, esses problemas”.

Franklin Douglas (PSOL)

“Considerando que obras estruturantes 
são aquelas que geram estruturas para no-
vas obras, ou seja, que servem de base para 
o desenvolvimento de outras atividades da 
cidade, eleito prefeito, chamarei a popula-
ção a decidir quais as áreas prioritárias para 
iniciarmos as obras estruturantes, em um 
planejamento a longo, médio e curto prazo. 
Dentre outras, proporemos duas grandes 
obras estruturantes muito importantes para 
São Luís: Primeira – construir uma rede de 
tratamento de esgoto e saneamento básico. 
Isso contribuirá para recuperar a balneabi-
lidade de nossas praias, alavancando o tu-
rismo, valorizando o lazer mais acessível ao 
povo, gratuitamente. Cobraremos da Caema 
os investimentos devidos e estabelecere-
mos as metas a serem cumpridas; Segunda 
– vamos propor o debate com a população 
sobre a criação de uma nova malha viária 
para a cidade, integrando vias locais para 
desafogar as vias troncais. A curto prazo, 
já propondo as áreas não edificantes para 
viabilizar, a médio e longo prazo, os novos 
corredores, ciclovias e vias exclusivas para 
ônibus. Não repetiremos a experiência do 
BRT que liga o Alphaville ao Calhau. Pro-
poremos uma via exclusiva de ônibus in-
terligando Maiobão-Forquilha-Anil-João 
Paulo-Anel Viário, beneficiando as classes 
populares de nossa cidade. Construir uma 
nova cidade passa por romper com velhas 
práticas políticas que só considera os in-
teresses do 1% mais rico. Priorizaremos os 
outros 99% da cidade. Isso é inverter prio-
ridades!”

Madeira (Solidariedade)

“Há muitos projetos estruturantes para 
serem executados durante a nossa gestão 
e que podem melhorar significativamente 
a qualidade de vida da população de São 
Luís. Para obras de pequeno porte – como 
novas vias que vão facilitar o acesso entre 
os bairros, o que vai beneficiar diretamente 
o transporte interbairros que iremos imple-
mentar, com mais efetividade e tarifas re-
duzidas – vamos investir recursos próprios, 
procurando sempre meios para ampliar a 
arrecadação municipal. Mas em termos de 
obras estruturantes de grande porte, que 
vou citar adiante, recorremos a parcerias 
público-privadas, e também apresentare-
mos projetos de viabilidade financeira junto 
ao governo estadual, ao governo federal e a 
instituições internacionais. Uma das nossas 
prioridades será a construção de uma via 
costeira na área Itaqui-Bacanga, nos moldes 
da avenida Litorânea, ligando o bairro do 
Sá Viana até a Praia da Guia, abrindo uma 
nova frente de lazer e turismo em São Luís. 
É um projeto arrojado que contempla so-
bretudo geração de emprego e renda para 
uma região de grande contingente popu-

número de aglomerados subnormais (favelas, 
ocupações etc...) , sem as mínimas condições 
de habitabilidade“.

Wellington do Curso (PSDB)

“Como pré-candidato a prefeito, o nosso 
foco será garantir obras estruturantes de inte-
resse público, cujos resultados sejam benefícios 
diretos à população. Para isso haverá necessidade 
de se viabilizar novos investimentos. Reforçamos, 
desde já, a importância da aplicação de recur-
sos na área da de saúde, educação, transporte, 
mobilidade urbana e infraestrutura. Na Saúde, a 
construção de um novo Socorrão com ampliação 
de atendimento e atenção a um Centro de hemo-
diálise, Centro Tratamento de Queimados, que 
não existe no Maranhão; a conclusão do Hospital 
da Criança e construção de um Hospital Públi-
co Municipal Veterinário, que e uma luta nossa 
antiga. Na educação, a construção de creches 
que possam atender a população do Eixo Itaqui-
Bacanga, e polos Coroadinho, Cidade Operária 
- Cidade Olímpica, Turu - Vila Luizão - Divinéia 
e Zona Rural de São Luís”.

Zé Inácio (PT)

“Apresento duas propostas relevantes para 
a nossa capital, uma referente à saúde e ou-
tra relacionada ao transporte público. No que 
se refere ao Transporte público, vamos tornar 
realidade um sonho antigo da população lu-
dovicense, que é o Veículo Leve sobre Trilhos 
— VLT. A proposta é construir um VLT que li-
gue o Centro de São Luís aos bairros mais po-
pulosos, uma alternativa moderna e eficiente 
para desafogar o trânsito da capital e garantir 
mais comodidade aos usuários de transporte 
público. Diferente do que foi feito no passado, 
o VLT deixará de ser um mero instrumento de 
propaganda eleitoral para virar uma realida-
de sobre os trilhos da nossa capital. Na saúde, 
geridos pelo município, temos dois Hospitais 
Socorrão, que atendem toda a população de 
São Luis, mas que estão lotados e muitas das 
vezes sem capacidade de atendimento. Por-
tanto, é fundamental a criação de uma espé-
cie de UPA nos bairros mais populosos, que 
chamaremos de “Unidades de Atenção a Saú-
de do Bairro A, B,C” (UAS), descentralizando 
os serviços de urgência e emergência e desa-
fogando com isso os Socorrões”.

Yglésio Moysés (PROS)

“Em primeiro lugar, é necessário superar 
essa mentalidade de que uma prefeitura atuante 
é aquela que realiza obras faraônicas, que são 
vistas por toda a cidade. Este é, inclusive, um 
dos motivos pelos quais o saneamento básico 
ainda é tão negligenciado, já que obras relacio-
nadas ao saneamento básico costumam estar 
abaixo do solo e não são tão visíveis. Então, 
para muitos gestores, se a obra não é aparen-
te, ela não dá votos. Nosso compromisso não é 
meramente eleitoral, é em cuidar das pessoas 
e de nossa cidade, oferecendo o melhor para os 
ludovicenses. Isto significa que obras relacio-
nadas ao saneamento básico serão prioridade 
absoluta em nossa gestão, pois são urgências 
de São Luís, que, em um ranking elaborado 
pelo Instituto Trata Brasil, entre as 100 maio-
res cidades do país, ocupa a 83ª posição no 
que se refere ao oferecimento de serviços de 
água tratada e coleta de esgoto, problema que 
afeta principalmente os bairros periféricos e 
a zona rural de São Luís e são nessas regiões 
que nossa gestão atuará com mais vigor para 
solucionar problemas sanitários que se acu-
mularam por décadas. Considerando a apro-
vação do Novo Marco Legal do Saneamento, 
que define serem os municípios os responsá-
veis diretos pelo serviço de saneamento bási-
co, não haveria momento mais propício para 
a priorização desta pauta. Além disso, temos 
em andamento um pacote de obras na ordem 
de R$ 250 milhões, é o Programa São Luís em 
Obras. Um bom gestor, tem que dar continui-
dade a obras relevantes para a cidade e reade-
quar outras. Temos que aproveitar a iniciativa 
do São Luís em Obras para a melhoria da mo-
bilidade urbana, também”.

lacional. São mais de 250 mil pessoas naquela 
área. A nova via costeira contará com ciclovia e 
área reservada para bares, restaurantes, concha 
acústica para shows, serviços de passeio e mu-
seu náutico e parques para prática de ativida-
des físicas. E terá ainda uma torre de visitação 
que será o grande observatório de São Luís, com 
uma vista privilegiada do Centro Histórico e de 
toda a área da Ponta d’Areia. Outra obra estru-
turante de extrema utilidade será a abertura de 
uma via pavimentada ligando a área do distrito 
industrial à Cidade Olímpica. São duas regiões 
importantes que, se bem conectadas, vão faci-
litar a vida de muita gente, principalmente no 
que diz respeito ao escoamento de produção 
agrícola da zona rural para uma das áreas mais 
populosas de São Luís. O que São Luís precisa 
é de cuidado, de atenção e presença do poder 
público. À frente da Prefeitura, vamos trabalhar 
sempre com eficiência e transparência na apli-
cação dos recursos para cuidar, cada vez melhor, 
da vida das pessoas. E, para isso, reitero: todas 
as parcerias serão sempre bem-vindas. São Luís 
precisa de um prefeito que tenha bom trânsito 
na esfera pública – nos governos estadual e fe-
deral – e na iniciativa privada”.

Neto Evangelista (DEM)

Não respondeu até o fechamento desta edição

Jeisael Marx (Rede)

“Nenhuma obra é mais importante do que 
cuidar das pessoas da nossa cidade de forma 
digna. Vamos implantar uma estrutura de ges-
tão moderna, baseada no seguinte tripé: Des-
centralização, Sustentabilidade, Participação 
Popular. Não adianta ficar enganando o povo 
prometendo obras faraônicas quando não se 
tem o básico funcionando; quando você vai a 
uma Unidade Básica de Saúde e falta até espa-
radrapo; quando o povo da Zona Rural não tem 
transporte público que preste; quando os ônibus 
deixam de fazer a rota no bairro por causa de 
buracos nas ruas; quando as pessoas protestam 
por falta de faixa de pedestre; quando telhados 
das escolas estão cheios de goteiras. Chega des-
sa molecagem de ficar enganando o povo com 
promessas absurdas só pra ganhar eleição. O 
povo está precisando que as coisas mais bási-
cas funcionem na cidade de forma prioritária”.

Rubens Júnior (PCdoB)

“Ao invés de obras isoladas, propondo a re-
estruturação em redes, para garantir o desen-
volvimento da cidade para toda a população a 
partir de quatro eixos: Primeira Infância, Comba-
te à Pobreza, Desenvolvimento Urbano Susten-
tável e Inovação Tecnológica. Porém, podemos 
citar dois conjuntos de obras estruturantes: Em 
primeiro, Rede de atenção à Primeira Infância, 
para garantir equipamentos públicos de atendi-
mento a crianças de zero a seis anos, engloban-
do atendimento de qualidade, tanto de saúde, 
quanto de educação. Em segundo, um conjunto 
de obras estruturantes de mobilidade, que ga-
rantirão asfalto de qualidade em todas as vias e 
corredores de transporte público, além de inter-
ligação das atuais ciclovias, com infraestrutura 
de arborização, sinalização, equipamentos, etc”.

Saulo Arcangeli (PSTU)

“Devido à carência da cidade de São Luís 
em várias áreas, principalmente nas periferias, 
precisamos de um conjunto de obras estrutu-
rantes, principalmente para dar acesso à saú-
de, educação, moradia, trabalho e renda. Para 
isso, priorizaremos um grande plano de obras 
públicas com o dinheiro que hoje os prefeitos 
pagam da controvertida dívida pública, realiza-
da pelos governantes e sem consulta, e da arre-
cadação de impostos das grandes empresas que 
exploram as nossas riquezas e nossos trabalha-
dores, como Vale e Alumar. Uma primeira obra 
seria no setor do saneamento básico garantin-
do o abastecimento de água e coleta de esgoto 
para toda a população. A outra na área da ha-
bitação popular, buscando eliminar o grande 
déficit habitacional da cidade e tirar São Luís 
da terceira posição entre as capitais com maior 
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JA QUE LI NE FER NAN DES
Ges to ra cul tu ral, ar tis ta, ati vis ta e co mu -
ni ca do ra, é fun da do ra do Fes ti val La ti ni -
da des e pre si den te do Ins ti tu to Afro la ti -
nas

SI BE LE NE GRO MON TE

Julho das Pretas

Em 2007, re ce bi um DVD com ima- 
gens do 1º En con tro de Mu lhe res
Afro-la ti no-ame ri ca nas e Afro-ca ri be- 
nhas, re a li za do na Re pú bli ca Do mi ni- 
ca na em 1992. Mu lhe res ne gras de 70
paí ses reu ni ram-se pa ra cons truir es- 
tra té gi as de su pe ra ção do ra cis mo e
ma chis mo. Ali, foi ins ti tuí do o 25 de
ju lho co mo Dia da Mu lher Afro-La ti- 
no-Ame ri ca na e Ca ri be nha — um
mar co de lu tas e re sis tên cia da mu- 
lher ne gra na re gião e ini ci a ti va que
mu da ria os ru mos da mi nha vi da.

Co mo ar tis ta e pro du to ra cul tu ral,
sem pre acre di tei na ca pa ci da de que
os en con tros têm de trans for mar as
pes so as e das pes so as de trans for ma- 
rem o mun do. No mes mo ano, jun to
de du as ami gas, cri ei uma em pre sa
es pe ci a li za da em cul tu ra ne gra, in co- 
mo da da com a fal ta de es pa ços pa ra a
cir cu la ção da pro du ção de ar te, cul tu- 
ra e co nhe ci men to pro ta go ni za do por
pes so as ne gras no Dis tri to Fe de ral.

En tão, veio a ideia de cri ar um pro- 
je to pa ra dar vi si bi li da de ao 25 de ju- 
lho e, ao mes mo tem po, im pul si o nar
sa be res e fa ze res de mu lhe res ne gras
da ca pi tal. Nas cia o Fes ti val La ti ni da- 
des, que, me nos de dois anos de pois,
tor nou-se o mai or fes ti val de mu lhe- 
res ne gras da Amé ri ca La ti na e um dos
mai o res res pon sá veis por di fun dir a
da ta no Bra sil.

So mos qua se 100 mi lhões de mu- 
lhe res ne gras na Amé ri ca La ti na e Ca- 
ri be — for ça mo triz de de sen vol vi- 
men to e trans for ma ção. Su jei tos his- 

tó ri cos com pro du ção de me mó ria e
pa trimô nio ci en tí fi co, ar tís ti co, ma te- 
ri al e ima te ri al in com pa rá veis, que se
or ga ni zam pa ra dis pu tar epis te mo lo- 
gi as que nos re pre sen tem, mes mo en- 
quan to car re ga mos a pi râ mi de so ci al
nas cos tas.

O mo vi men to tem mui tos pro je tos
pa ra a so ci e da de e o olhar sis tê mi co
de quem co nhe ce a re a li da de da mai- 
or par te da po pu la ção. Mas o pe so e a
res pon sa bi li da de pre ci sam ser di vi di- 
dos. É trá gi co ca ber jus ta men te à par- 
ce la mais vul ne ra bi li za da o em pe nho
de ma te ri a li zar mu dan ças ne ces sá ri- 
as. Es se tem si do um far do que car re- 
ga mos des de as pri mei ras vi vên ci as
de ra cis mo na in fân cia e pre ci sa mos
dis cu tir a res pei to.

Em 20 de no vem bro de 2019, a con- 
vi te do Pon to de Cul tu ra Pal co, fui fa- 
ci li ta do ra de uma vi vên cia no Var jão,
que reu niu, apro xi ma da men te, 50 cri- 
an ças com ida de en tre no ve e 12 anos.
A ati vi da de te ve co mo fio con du tor
uma per gun ta apa ren te men te sim- 
ples: qual é o seu so nho? “So nho de
quan do a gen te dor me ou so nho que a
gen te so nha acor da do?” “Pra quan do
eu cres cer?” ”Pra mim?” “Pro mun- 
do?”

A re a ção à mi nha pro vo ca ção veio
com uma ava lan che de ou tras per- 
gun tas, co mo é bem tí pi co da cu ri o si- 
da de e en tu si as mo das cri an ças. Res- 
pon di que va le ria tu do, qual quer so- 
nho, pes so al ou co le ti vo; que elas po- 
de ri am sol tar a ima gi na ção pa ra o al to
e além. Me ses atrás, ha via fei to a mes- 
ma di nâ mi ca com cri an ças des sa fai xa
etá ria. Eu me di ver ti com a ca pa ci da- 
de ima gi na ti va de las, que ren do coi sas
co mo pe gar ca ro na na cau da do co- 
me ta ou ter su per po de res ini ma gi ná- 

veis.
Mas, no Var jão, foi di fe ren te. To das

as cri an ças ex pres sa ram de se jo pro- 
fun do de aca bar com a vi o lên cia e
com a po bre za do mun do e de dar
uma vi da me lhor pa ra as mães. Im-
por ta ex pli car que a pri mei ra vi vên cia
foi re a li za da em uma es co li nha no La- 
go Sul, on de não vi su a li zei ne nhu ma
cri an ça ne gra. Na ati vi da de do Var jão,
com mais de 90% de cri an ças ne gras,
a pre o cu pa ção era com pro ble mas
gra vís si mos da so ci e da de, por vi vê-
los na pe le des de que nas ce ram. Mui- 
tas ti nham o de se jo de se rem bran cas,
por que não se vi am re pre sen ta das
dig na men te.

Eu sem pre acho que exis te um rap
pa ra to das as cir cuns tân ci as da vi da.
Vol tei pa ra ca sa ou vin do Má gi co de
Oz, do gru po Ra ci o nais MC’s. Nos pri- 
mei ros mo men tos da mú si ca, um me-
ni no res pon de à mes ma per gun ta fei- 
ta por mim no La go Sul e no Var jão: “O
meu so nho é es tu dar, ter uma ca sa,
uma fa mí lia. Se eu fos se má gi co? Não
exis tia dro ga, nem fo me, nem po lí- 
cia”.

O mo vi men to de mu lhe res ne gras
ar ti cu lou, por meio do 25 de ju lho,
mais um es pa ço po ten te pa ra con- 
fron tar as es tru tu ras de ex clu são e dis- 
pu tar nar ra ti vas de equi da de. Ali men- 
tar e pro te ger os so nhos e a vi da de
cri an ças ne gras pa ra que elas pos sam
se pro je tar pa ra além das vi vên ci as
que o ra cis mo im põe é uma das ur- 
gên ci as. Por is so, o Ju lho das Pre tas
2020 traz os te mas do bem-vi ver e das
uto pi as ne gras, ao mes mo tem po em
que cha ma a aten ção pa ra o fa to de
que a lu ta an tir ra cis ta não po de mais
ser ta re fa só da po pu la ção ne gra.

Sem consumismo para ser mais feliz

Uma das li ções que ti rei des ta qua- 
ren te na é a de que não pre ci so de tan- 
tas rou pas, sa pa tos e aces só ri os pa ra
vi ver. 

É cer to que, nos úl ti mos qua tro me- 
ses, só te nho saí do de ca sa o es tri ta- 
men te ne ces sá rio, mes mo as sim, per- 
ce bi que so bre vi ve ria mui to bem com
me nos de um dé ci mo dos itens que
te nho no meu ar má rio. Nes ses di as de
ho me of fi ce, es co lhi pou co mais de
uma dú zia de pe ças con for tá veis, que
se tor na ram mi nhas fiéis com pa nhei- 
ras, e um par de sa pa to pa ra as mi- 
nhas ra ras an dan ças, que per ma ne ce
na por ta de ca sa.

Es sa ques tão do con su mis mo exa- 
ge ra do — con fes so, sou con su mis ta
— já era al go que vi nha me in co mo- 
dan do an tes mes mo de o mun do vi rar
de pon ta-ca be ça. Ago ra, en tão, com a
re ces são e o no vo nor mal que nos
aguar da, o te ma se faz mais ur gen te
do que nun ca.

Aten to aos no vos tem pos, o icô ni co
es ti lis ta Gi or gio Ar ma ni pu bli cou, em
abril, uma car ta aber ta ao mun do
fashi on, re pu di an do a cul tu ra da mo- 
da des car tá vel e cha man do de imo ral
a ân sia do fast fashi on de ven der ca da
vez mais. “Não faz sen ti do que mi- 
nhas ja que tas ou rou pas que fi cam na
lo ja por três se ma nas tor nem-se ime- 
di a ta men te ob so le tas e se jam subs ti- 

tuí das por no vas mer ca do ri as, que
não são mui to di fe ren tes das que as
pre ce de ram. Eu não tra ba lho as sim,
acho imo ral fa zê-lo.”

A pre o cu pa ção não é ape nas
econô mi ca, mas, tam bém, am bi en tal
e so ci al. O pro ces so de fa bri ca ção de
al gu mas rou pas usa uma quan ti da de
enor me de re cur sos na tu rais — a cal- 
ça je ans, por exem plo, che ga a de- 
man dar 42 li tros de água por la va gem.
Não ra ra men te, ve mos, es tar re ci dos,
no tí ci as de gran des em pre sas de ves- 
tuá rio sub me ten do tra ba lha do res a
con di ções in sa lu bres ou até mes mo
aná lo gas à es cra vi dão.

Es sas são ape nas al gu mas pre o cu- 
pa ções que pre ci sam fa zer par te do
nos so co ti di a no co mo ci da dãos. E
não ape nas em re la ção ao ves tuá rio. A
ques tão do ex ces so de em ba la gens —
so bre tu do, plás ti co — que des car ta- 
mos é al go que pre ci sa ser re vis ta com
ur gên cia. E al gu mas em pre sas já per- 
ce be ram is so cla ra men te.

Na in dús tria cos mé ti ca, xam pus,
con di ci o na do res, cre mes e de so do- 
ran tes pas sam a ser ofe re ci dos em
bar ras, em bru lha das em ma te ri al bi o- 
de gra dá vel. Tam bém ve mos a vol ta de
em ba la gens re tor ná veis, co mo fa zía- 
mos com os “cas cos” de cer ve jas e re- 
fri ge ran tes no pas sa do. Lem bram?

Em uma li nha um pou co mais ra di- 

cal, um mo vi men to tem ga nha do for-
ça en tre os mil len ni als. A pro pos ta do
FI RE (Fi nan ci al In de pen den ce, Re ti re
Early, ou in de pen dên cia fi nan cei ra,
apo sen te-se ce do, em li vre tra du ção)
é apro vei tar ao má xi mo os anos pro- 
fis si o nais mais pro du ti vos, não gas tar
com su pér flu os, in ves tir, no mer ca do
fi nan cei ro, de for ma agres si va e in te li-
gen te, ao me nos 50% do sa lá rio pa ra,
en tre os 30 e 40 anos, con se guir a so-
nha da in de pen dên cia fi nan cei ra.

Po de ser pa ra uma apo sen ta do ria
pre co ce, ou, co mo pre fe ri rão os mais
di nâ mi cos, pa ra pas sar o res to dos
anos pro du ti vos fa zen do ape nas o
que der na te lha. Pa ra che gar a es se
ob je ti vo, os adep tos do FI RE ado tam
um es ti lo de vi da mi ni ma lis ta — na da
de gas tar for tu nas acu mu lan do bens
des car tá veis, mas pri o ri zar o in ves ti- 
men to em ex pe ri ên ci as de vi da, co mo
vi a gens, na saú de e na edu ca ção, na
pró pria e da fa mí lia.

Tu do em no me de um pro pó si to
mai or: re du zir o im pac to so bre o pla- 
ne ta, vi ver de for ma mais fru gal e ver- 
da dei ra men te pra ze ro sa, sem pre o- 
cu pa ções com o sus ten to. Se a mo da
vai pe gar, não sei. Mas, uma coi sa é
cer ta: não exis te na da mais ca fo na do
que es ban jar uma vi da de os ten ta ção
quan do, mui tas ve zes, não se tem
nem con di ções re ais de pa gar por is- 
so.

EU NI CE CHE GUE VA RA E FLÁ VIA AL MEI DA
Co le ti vos Nos

Nas ci tu ro do Ju lho das
Pre tas – Amé ri ca La ti na,
Bra sil e Ma ra nhão

De fe sa, va lo ri za ção da mu lher ne gra, o com ba te ao ódio e ao
ra cis mo, de for ma que apoi a mos o Ju lho das Pre tas, pois é um es- 
pa ço de or ga ni za ção, pla ne ja men to, apoio e for ta le ci men to, va lo- 
ri zan do ca da uma das mu lhe res que es tão na ár dua ca mi nha da de
com ba ter as in jus ti ças que uma mu lher ne gra pas sa.  E des ta ca- 
mos aqui co mo es sa his tó ria foi/vem sen do cons truí da por mui- 
tas mãos de mu lhe res ne gras e for tes, por que acre di ta mos que a
so ci e da de pre ci sa va lo ri zar o de ba te e de fen der, tam bém, a vi da
da mu lher ne gra.  Em 25 de ju lho de 1992, acon te cia em San to Do- 
min gos – Re pú bli ca Do mi ni ca na, o pri mei ro en con tro de mu lhe- 
res Ne gras La ti nas e Ca ri be nhas. A par tir da que le ano, mu lhe res
pas sa ram a se reu nir to dos os anos pa ra dis cu tir ques tões on de
mu lhe res ne gras es tão sem pre mais ex pos tas e for mas de com ba- 
tê-las.  No Bra sil, a da ta des ta ca-se mais ain da, com o Ju lho das
Pre tas, da ta cri a da em 2013 com o in tui to tam bém de pro mo ver
es pa ços com dis cus são, lu ta e for ta le ci men to na ca mi nha da. No
Ma ra nhão, a par tir de 2014, a lu ta se for ta le ceu com apoio do Ins- 
ti tu to da mu lher ne gra Oda ra da Bahia, que con tri buiu no pro ces- 
so de mo bi li za ção, ao la do do Gru po de Mu lhe res Ne gras Mãe An- 
dre sa/MA – GMN MA – e de mais or ga ni za ções.  Mas, não pen sem
que a da ta é uma co me mo ra ção, pe lo con trá rio, é um dia em que
mu lhe res ne gras, in dí ge nas e de co mu ni da des tra di ci o nais re fle- 
tem e for ta le cem as or ga ni za ções vol ta das às mu lhe res ne gras e
su as di ver sas lu tas. O Ma ra nhão, na que le ano, ado tou o Ju lho das
Pre tas co mo o mês das Mu lhe res Ne gras do Nor des te re a li zan do
uma sé rie de ati vi da des com a par ti ci pa ção de di ver sos mo vi men- 
tos e gru pos de mu lhe res ne gras. Na opor tu ni da de hou ve a par ti- 
ci pa ção de di ver sas ar tis tas e ati vis tas ne gras com su as ri cas lin- 
gua gens com o ob je ti vo de am pli ar a vi si bi li da de da mu lher ne- 
gra, nas di ver sas áre as da so ci e da de, es pe ci al men te a ar tís ti co-
cul tu ral, fun da men tal na mo bi li za ção e for ta le ci men to da lu ta
con tra dis cri mi na ção ra ci al e de gê ne ro.  No ano se guin te, hou ve a
fun da ção da Re de de Mu lhe res Ne gras do Nor des te on de os no ve
es ta dos da re gião de li be ra ram por uma agen da co mum que ge- 
ras se im pac tos na so ci e da de com des ta ques pa ra a im por tân cia e
a va lo ri za ção da mu lher ne gra na so ci e da de.

O Co le ti vo Nós faz to do es se res ga te e cha ma aten ção, tam- 
bém, pa ra a me mó ria de Te re za de Ben gue la, ho me na gem ins ti- 
tuí da no Bra sil pe la Lei n° 12.987, lí der qui lom bo la que vi veu no
sé cu lo XVI II e que foi mor ta em uma em bos ca da. Uma das prin ci- 
pais e re pre sen ta ti vas mu lhe res, sím bo lo de re sis tên cia e im por- 
tan te li de ran ça na lu ta con tra a es cra vi dão. Foi lí der qui lom bo la
du ran te, li de ran do o qui lom bo do Qua ri tê, em Ma to Gros so, e foi
res pon sá vel pe la im ple men ta ção de uma es pé cie de par la men to e
de um avan ça do sis te ma de de fe sa.

No ar ti go 25º, da De cla ra ção dos Di rei tos Hu ma nos, diz que to- 
da pes soa tem di rei to a saú de, bem-es tar e se gu ran ça, mas pa ra
mui tas mu lhe res, saú de e bem es tar, ain da é uma re a li da de dis- 
tan te. O ra cis mo se ma nis fes ta em di fe ren tes for mas, e se tra tan do
de vi o lên cia, as mu lhe res ne gras são as prin ci pais ví ti mas con for- 
me da dos:  Bra sil tem 13 ho mi cí di os de mu lhe res por dia e mai o ria
das ví ti mas (66%) é ne gra (Ipea/FBSP-2017); Mu lhe res Ne gras so- 
frem mais com vi o lên cia obs té tri ca (OMS); Ne gras ga nham me- 
nos e so frem mais com o de sem pre go do que as bran cas; Mu lhe- 
res ne gras tem um ren di men to mé dio re al de R$ 1.476 – me nos da
me ta de da ren da do ho mem bran co, de R$ 3.364. Aci ma de la es tão
os ho mens ne gros – R$ 1.849 e as mu lhe res bran cas – R$ 2.529.
(PNAD – 2015).  E é olhan do pa ra es sa re a li da de, pa ra es ses nú me- 
ros, que ou sa mos acre di tar em um mun do mais jus to, igua li tá rio e
sem ra cis mo. No Co le ti vo Nós, tam bém te mos mui tas mu lhe res
ne gras que de fen dem es sa cau sa, den tre es tas des ta ca mos du as
des sas mu lhe res ne gras (Eu ni ce Che gue va ra, e Flá via Al mei da,
mi li tan tes dos Di rei tos Hu ma nos, e que par ti ci pam dos mo vi- 
men tos REM NE GRA – Re de de Mu lhe res Ne gras do Ma ra nhão e
ENE GRE CER-…. res pec ti va men te), que es tão na lu ta, le van tan do
a ban dei ra da mu lher ne gra, e com is so, acei ta ram o de sa fio, e se
co lo ca ram pra so mar na pré-can di da tu ra de um man da to co le ti- 
vo, á Câ ma ra de Ve re a do res de São Luís.  É nes sa pers pec ti va que
as mu lhe res do co le ti vo Nós a to do mo men to vem ocu pan do di- 
ver sos es pa ços de atu a ção cha man do aten ção da so ci e da de pa ra
le van tar a ban dei ra do an ti fas cis mo e do an tir ra cis mo na in ten- 
ção de ele var o de ba te con tra o dis cur so do ódio e do ra cis mo,
bem co mo pro vo car ain da mais a mu lher ne gra pa ra o seu em po- 
de ra men to e seu amor por si mes ma sem per der a vis ta, su as uto- 
pi as na cer te za de um bem vi ver on de pre va le ça o res pei to a di ver- 
si da de e a har mo nia com a na tu re za hu ma na a par tir da sa be do ria
dos di ver sos po vos exis ten tes no mun do.

São Luís, segunda-feira, 27 de julho de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/
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Prefeito Edivaldo valoriza a história de São Luís 

com reforma de espaços públicos no Centro
Obra da Praça João Lisboa, Largo do 
Carmo, Rua de Nazaré e entorno resgata 
um cartão postal do patrimônio de São 
Luís em iniciativa da gestão do prefeito 
Edivaldo em parceria com o IPHAN

 

A 
obra de requalificação da Praça João Lisboa, Lar-
go do Carmo, Rua de Nazaré e entorno realiza-
da pela Prefeitura de São Luís em parceria com 
o Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional (IPHAN), lançará um foco de destaque a um dos 
principais cartões postais da cidade. A obra, que integra 
o programa São Luís em Obras, promove a restauração 
de traços arquitetônicos do patrimônio histórico e im-
plementa um robusto projeto paisagístico realçado por 
um conjunto formado por 16 novas árvores, manuten-
ção das existentes no logradouro e implante de plantas 
ornamentais distribuídas em canteiros. A reabilitação 
de área histórica é um desafio que a gestão do prefeito 
Edivaldo Holanda Junior assumiu e vem obtendo resul-
tados positivos.

A restauração dos logradouros, fundamenta-se no res-

peito às características e materiais originais destes es-
paços urbanos, a partir dos registros encontrados em 
documentos autênticos. O IPHAN é um importante 
parceiro da Prefeitura na execução do maior programa 
de requalificação de espaços públicos do Centro dos 
últimos anos. Entre as obras realizadas pelo Instituto 
em parceria com a Prefeitura destaque para as praças 
Deodoro, Panteon, Pedro II e Rua Grande. Também já 
passaram por reforma a Praça da Alegria, Praça dos 
Pescadores, Fonte das Pedras, Fonte do Ribeirão, to-
das estas concluídas. Ainda no rol das obras do Cen-
tro executadas no momento pela Prefeitura estão a 
reforma do Parque do Bom Menino e Praça da Bíblia, 
esta com previsão de entrega para os próximos dias, 
e a requalificação da Praça da Saudade, Praça da Mi-
sericórdia e Fonte do Bispo.

Sobre a reforma da Praça João Lisboa, Largo do Car-
mo e Rua de Nazaré o prefeito Edivaldo destaca que 
na plena retomada das atividades econômicas e so-
ciais, os espaços se tornarão ponto de convergência 
na cidade, retomando seu papel de importância no 
cenário urbano e histórico da cidade. “Nossa gestão 
tem investido na recuperação de espaços arquitetô-
nicos do Centro Histórico e, com isto, dando mais cor, 
vida e destaque à nossa história e cultura, tão ricas e 

diversificadas. Depois de prontas, estas obras darão uma 
nova configuração a esta área da cidade”, disse o prefei-
to Edivaldo.

Com mais de 12 mil metros quadrados, a área que com-
preende Praça João Lisboa, Largo do Carmo e Rua de Na-
zaré, no Centro da cidade, terá requalificação que devolve 
importância a um cenário urbano tombado como patri-
mônio. O projeto paisagístico norteou todo o trabalho de 
restauro e inclui uma variedade de espécies nativas como 
ipês, pau Brasil e oiti, encontrada em larga escala no Cen-
tro Histórico de São Luís, com mais de 10 árvores somente 
na Praça João Lisboa.

O Instituto Municipal de Paisagem Urbana (Impur), ór-
gão da Prefeitura de São Luís responsável pela execução da 
obra, tem procedido com podas e tratamentos destas árvo-
res com intenção de prolongar sua longevidade. As novas 
árvores plantadas chegam com altura superior a três me-
tros. “Todas as espécies são árvores frondosas com intenção 
de dar sombra e conforto no ambiente dos logradouros”, 
explica o presidente do Impur, Fábio Henrique Carvalho.

Foi com base em laudos técnicos expedidos pela equi-
pe de seis engenheiros agrônomos do Impur, em conso-
nância com o IPHAN, a empresa responsável pelas obras 
procedeu com a retirada de uma árvore tamboril do Lar-
go do Carmo.

CONSERVAÇÃO
A requalificação do espaço é mais uma obra de conservação e proteção do 

patrimônio arquitetônico, apoiado no princípio da conservação integrada, 
que se acrescenta a um repertório extenso. São modificações significativas 
no quadro que antes aparentava o abandono do acervo arquitetônico. A pa-
vimentação de paralelepípedo das vias no perímetro da praça está entre as 
medidas de resgate dos traços originais. Junto com a realização desta etapa da 
obra, emergiu materiais da linha férrea do antigo bonde que por ali passava.

Todo o trabalho realizado na requalificação da Praça João Lisboa está nor-
teado no conceito de desenvolvimento sustentável, segundo o qual atende às 
necessidades do presente sem comprometer a possibilidade de as gerações 
futuras atenderem às suas próprias necessidades.

 

Governo do Maranhão lança Consultas Públicas online 
para realização do Orçamento Participativo 2020

 

MONUMENTO HISTÓRICO
Um decreto municipal de 28 de julho de 1901 deu ao trecho compreendido en-

tre as ruas da Paz e do Sol a denominação de Praça João Lisboa. A Praça João Lisboa 
sublinha um período histórico relevante na evolução da cidade. É exemplo de va-
lor cultural consolidado.

A homenagem ao destacado jornalista, político e imortal das Academias Brasi-
leira e Maranhense de Lestras, João Lisboa (Pirapemas. 1822- São Luís.1863), ga-
nhou um monumento em bronze no ano de 1918. A escultura colocada em pedes-
tal de mármore do escultor francês Jean Magrou primeiramente foi fixado no Largo 
do Carmo. No governo Paulo Ramos (1937-1945) foi deslocado para a praça que o 
homenageia. As cinzas do intelectual jazem sob este monumento. 

O Governo do Maranhão lança, nesta 
segunda-feira (27), às 10h, por meio de 
uma transmissão ao vivo nos canais ofi-
ciais do Estado (redes sociais e Rádio 
Timbira), mais uma edição do Orçamento 
Participativo (OP) que, este ano, devido 
à pandemia do novo coronavírus, acon-
tecerá num formato totalmente digital.

Coordenado pelas Secretarias de Es-
tado de Direitos Humanos e Participação 
Popular (Sedihpop), de Planejamento 
e Orçamento (Seplan) e Comunicação 
e Assuntos Políticos (Secap), o OP 2020 
tem por objetivo elencar, por meio de 
um processo de participação social, as 
propostas que serão priorizadas na Lei 
Orçamentária Anual de 2021. Ao acessar o 
ambiente das Consultas Públicas na Pla-
taforma Digital de Participação Popular 
- PARTICIPA MA (participa.ma.gov.br), 
a população poderá eleger propostas de 
diversas áreas, como saúde, educação, 
infraestrutura, segurança pública e la-
zer, as quais já foram debatidas duran-
te a elaboração participativa do Plano 
Plurianual - PPA (2020/2023) em 2019.

Para o secretário de Estado de Direitos 

Humanos e Participação Popular, Fran-
cisco Gonçalves, o OP é uma marca que 
coleciona grandes números e avanços 
para o povo do Maranhão. “Desde 2015, 
o governador Flávio Dino vem dando 
total apoio e garantindo todas as con-
dições para que o OP se consolide como 
um dos casos de sucesso do governo. 
Os números impressionantes - tanto de 
investimentos da ordem de quase 700 
milhões de reais, quanto em participa-
ção popular, tendo registrado em 2019 
a participação de mais de 60 mil mara-
nhenses no decorrer de todo o processo 
- qualificam o Orçamento Participativo 
como uma das políticas de governo de 
maior impacto junto à população ma-
ranhense”, concluiu o secretário.

Já para a secretária de Estado de Pla-
nejamento e Orçamento, Cynthia Mota 
Lima, o OP é um importante instrumento 
de participação popular na destinação 
dos recursos públicos, por meio do qual 
cada cidadão pode votar em demandas 
que julga prioritárias para a sua região. 
“O processo de votação, este ano, será 
simples, intuitivo e rico de informações. 

É importante que todos possam conferir 
os vídeos que preparamos e que propi-
ciam uma escolha mais consciente das 
demandas em votação. Durante o pro-
cesso de votação, será possível compre-
ender a importância do OP e dos instru-
mentos de planejamento estaduais de 
forma mais ampla, bem como conhe-
cer algumas fragilidades e potenciali-
dades de cada região do Estado. Vamos 
participar do OP 2020 e exercer o nosso 
papel de cidadão maranhense”, enfati-
za a secretária.

Plataforma PARTICIPA MA
Uma vez no ambiente digital das Con-

sultas Públicas, o(a) usuário(a) terá contato 
com todos os conteúdos de uma audiên-
cia pública presencial, como nos conta o 
secretário adjunto de participação popu-
lar da Sedihpop, Gilvan Alves. “Tivemos o 
cuidado de planejar o passo a passo de re-
alização de uma audiência pública como a 
população já estava habituada, respeitan-
do as premissas que norteiam a filosofia do 

Orçamento Participativo, que são o caráter 
mobilizador e pedagógico. Para cada re-
gião temos um ambiente único, com vídeos 
onde o Instituto Maranhense de Estudos 
Socioeconômicos e Cartográficos (Imesc) 
explica sobre as potencialidades e carências 
de cada região para que a população faça a 
melhor escolha de acordo com a realidade 
local”, destacou Gilvan Alves.

A população poderá participar das Con-
sultas Públicas e Votação online do OP 2020 
a partir do dia 27/07, acessando o endere-
ço participa.ma.gov.br e clicando na cha-
mada em destaque.

SERVIÇO:

O QUÊ? Lançamento, consultas públicas 
e votação online do Orçamento Participa-
tivo 2020, com transmissão ao vivo pelos 
canais oficiais do Governo do Estado (Rá-
dio Timbira e redes sociais)

QUANDO? Segunda-feira (27), às 10h
ONDE? Canais oficiais do Governo do 

Estado no Youtube, Facebook, Instagram 
e Rádio Timbira do Maranhão (1290 AM)

COMEÇA HOJE
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A SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL – SEDES - por intermédio do 

Pregoeiro torna público que realizará licitação na Modalidade Pregão Eletrônico, na forma do Decreto 

Federal nº 10024/2019, do tipo Menor Preço por Lote, cujo objeto é Contratação de Pessoa Jurídica 

Especializada na prestação de serviços de gráficos descrição no anexo I, conforme Projeto Técnico 

FORTALESAN para fortalecimento do SISAN – Sistema Nacional de Segurança Alimentar e 

Nutricional. Data de Recebimento das Propostas: 27/07/2020.  Data de abertura: 07/08/2020 às 

14h30. O Edital poderá ser acessado através do site: http://www.comprasgovernamentais.gov.br, 

Informações: Sala da Comissão Setorial Permanente de Licitação, situada na Rua das Gardênias, 

Quadra 01, n° 25 – Jardim Renascença, São Luís (MA), de 2ª a 6ª feira, no horário de 14h às 18h.

São Luís (MA), 27 de julho de 2020.

Ignácio de Loyola da Silva Pinheiro.

Pregoeiro da CSL/SEDES.

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL – SEDES

COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO - CSL
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 01/2020-CSL/SEDES
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0027263/2020-SEDES

O SECRETÁRIO ADJUNTO DE REGISTRO DE PREÇOS torna público que fará realizar, na forma 

Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto 

Estadual nº 31.553, de 16 de março de 2016, da Lei Complementar nº 123/2006, da Lei Estadual nº 

9.529, de 23 de dezembro de 2011 e da Lei Estadual nº 10.403, de 29 de dezembro de 2015, 

aplicando subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e demais normas 

regulamentares pertinentes à espécie, licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo Menor 
Preço por ITEM, objetivando a Registro de Preços para Aquisição de kits laboratoriais para 
perícia oficial de natureza criminal, de interesse da Secretaria de Estado da Segurança Pública 
– SSP, no dia 10/08/2020, às 14h (horário de Brasília), através do uso de recursos de tecnologia da 

informação, no site www.comprasnet.gov.br, sendo presidida por Pregoeiro da Secretaria Adjunta de 

Registro de Preços – SARP/MA, situada na Av. Jerônimo de Albuquerque, Edifício Clodomir 
Milet, s/n°, 4º andar, Calhau - São Luís/MA. CEP: 65074-220. O Secretário Adjunto informa que, o 

edital encontra-se disponível na página web www.comprasnet.gov.br e www.segep.ma.gov.br

 

São Luís, 22 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 LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2020 – SARP/MA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 037600/2020 – SARP/SEGEP

A EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA – EMAP torna público que 

realizará licitação, na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo Menor Preço, no modo de disputa 
aberto, com orçamento sigiloso, no dia 19/08/2020, às 09h30 – Hora de Brasília - DF, por meio do 

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

empresa especializada para Renovação de subscrição de Licença de uso do software Proofpoint 

Platform (MTA) Email Protection, de acordo com o constante no Processo Administrativo n.º 

0844/2020 - EMAP, de 15/06/2020 e especificações e condições do Edital e seus Anexos, e em 

conformidade disposições do Regulamento de Licitações e Contratos da Empresa Maranhense de 

Administração Portuária - EMAP, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006 e 

alterações, Lei Estadual n° 10.403 de 29 de dezembro de 2015 e Lei Federal n° 13.303, de 30 de 

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

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

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

eletrônica (pen drive), durante os dias úteis, das 08h às 12h e das 13h às 17h. Fone: (98) 

3216-6533/3216-6531/3216-6532 e 3216-6028.

São Luís-MA, 24 de julho de 2020.

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

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

AVISO DE LICITAÇÃO
 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2020-EMAP

A SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL – SEDES - por intermédio do 

Pregoeiro torna público que realizará licitação na Modalidade Pregão Eletrônico, na forma do Decreto 

Federal nº 10024/2019, do tipo Menor Preço por Lote, cujo objeto é Contratação de Pessoa Jurídica 

Especializada na prestação de serviços de gráficos descrição no anexo I, conforme Projeto Técnico 

FORTALESAN para fortalecimento do SISAN – Sistema Nacional de Segurança Alimentar e 

Nutricional, descritos no Plano de Trabalho do Convênio Federal Nº 013/2016 – MC. Data de 

Recebimento das Propostas: 27/07/2020.  Data de abertura: 10/08/2020 às 14h30. O Edital poderá 

ser acessado através do site: http://www.comprasgovernamentais.gov.br, Informações: Sala da 

Comissão Setorial Permanente de Licitação, situada na Rua das Gardênias, Quadra 01, n° 25 – 

Jardim Renascença, São Luís (MA), de 2ª a 6ª feira, no horário de 14h às 18h.

São Luís (MA), 16 de julho de 2020.

Ignácio de Loyola da Silva Pinheiro.

Pregoeiro da CSL/SEDES.

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL – SEDES

COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO - CSL
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 02/2020-CSL/SEDES
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0039576/2020-SEDES

 O SECRETÁRIO ADJUNTO DE REGISTRO DE PREÇOS torna público que fará realizar, na forma 

Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto 

Estadual nº 31.553, de 16 de março de 2016, da Lei Complementar nº 123/2006, da Lei Estadual nº 

9.529, de 23 de dezembro de 2011 e da Lei Estadual nº 10.403, de 29 de dezembro de 2015, 

aplicando subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e demais normas 

regulamentares pertinentes à espécie, licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo Menor 
Preço por ITEM, objetivando a Registro de Preços para a aquisição de insumos para 
laboratórios interativos, de interesse da Secretaria de Estado da Educação – SEDUC, no dia 
11/08/2020, às 14h (horário de Brasília), através do uso de recursos de tecnologia da 
informação, no site www.comprasnet.gov.br, sendo presidida por Pregoeiro da Secretaria 
Adjunta de Registro de Preços – SARP/MA, situada na Av. Jerônimo de Albuquerque, Edifício 
Clodomir Milet, s/n°, 4º andar, Calhau - São Luís/MA. CEP: 65074-220. O Secretário Adjunto 

informa que, o edital encontra-se disponível na página web www.comprasnet.gov.br e 

www.segep.ma.gov.br

São Luís, 23 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 LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2020 – SARP/MA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 089985/2020 – SARP/SEGEP

O PREGOEIRO DA SEGOV/MA torna público que será realizada às 15h (horário local) do dia 07 de 

agosto do corrente ano, no auditório do Edifício João Goulart, Centro, São Luís – MA, CEP: 

65065-545, licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, 
para contratação de empresa especializada na execução de serviços de jardinagem e 
paisagismo do Parque Estadual do Sítio do Rangedor, Parque Ambiental de Codó, Parque 
Ambiental de Bacabeira, Área de Proteção Ambiental da Lagoa da Jansen, Área de Proteção 
Ambiental do Itapiracó e demais espaços públicos pertencentes a Secretaria de Estado de 
Governo, na forma Lei Federal nº. 10.520/2002, da Lei Complementar nº 123/2006, da Lei Estadual 

nº 10.403/2015, do Decreto Federal nº 3.555/2000, da Instrução Normativa nº 

05/2017-SEGES/MPDG, aplicando subsidiariamente a Lei Federal nº. 8.666/1993 e demais normas 

pertinentes à espécie. O Edital e seus Anexos estão à disposição para consulta nos dias de 

expediente das 09h às 18h, de segunda à sexta-feira, na Comissão Setorial de Licitação da 

Secretaria de Estado de Governo, estabelecida no Edifício João Goulart, 9º andar, Centro, São Luís 

– MA, CEP: 65065-545, onde poderá ser retirado gratuitamente através da apresentação de um pen 

drive ou através do site: http:// www.segov.ma.gov.br. São Luís/MA.

São Luís/MA, 23 de julho de 2020.

Anderson Araujo Perdigão
Pregoeiro da SEGOV/MA

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N° 17/2020-CSL/SEGOV-MA

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS-MA
AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA E REABERTURA PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020.005.005/2020 - 

CPL TOMADA DE PREÇOS 005/2020 - CPL.
AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA E REABERTURA PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020.005.005/2020 - CPL 
TOMADA DE PREÇOS – 005/2020 – CPL. A Comissão Permanente de Licitação -CPL do Município de Vila 
Nova dos Martírios – MA., torna público, que a licitação Aberta no dia 08 de Julho de 2020, às 
09hs00min. Objeto: Contratação de empresa especializada para realização de serviços de 
Engenharia para construção do portal de entrada da cidade de Vila Nova dos Martírios, conforme 
Projeto Básico, torna público que o PROCESSO LICITATÓRIO Nº Nº 020.005.005/2020 -  CPL TOMADA 
DE PREÇOS Nº 005/2020 – CPL,  foi aberto no dia 08 de Julho de 2020, às 09h00mi, foi declarado 
LICITAÇÃO DESERTA e terá   REABERTURA em 13 de Agosto de 2020, ás  09h:00min. Os interessados 
poderão consultar gratuitamente ou adquirir o Edital e seus anexos em horário das 08:00 às 12:00 horas, 
Sala de reunião da CPL, na sede da Prefeitura Municipal de Vila Nova dos Martírios - MA, localizada na 
Avenida Rio Branco S/Nº- Centro, ou solicitar em mídia  ou impresso mediante a apresentação de 
material de impressão (papel A-4), até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas e 
documentos, conforme Preceitua o art. 22 § 2º Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. Vila Nova dos 
Martírios - MA, aos 24/07/2020. Secretário Municipal de Planejamento, Finanças e Gestão Pública. Edson 
Rodrigues Chaves.

PESTADO DO MARANHAO
MUNICIPIO DE BERNARDO DO MEARIM
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA DE BERNARDO DO MEARIM

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 002/2020

O Município de Bernardo do Mearim através da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo, 
Transporte e Trânsito, torna público que, realizará licitação na modalidade Concorrência. OBJETO: 
Contratação de empresa de engenharia especializada para execução de obra de recapeamento 
asfáltico dos povoados Boa Vista do Angical, Morada Nova e Sede do município de Bernardo do 
Mearim (MA). DATA: 28 de agosto de 2020. HORA: 08:20hs. TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço.  
REGIME DE EXECUÇÃO: Empreitada por preço global. REGÊNCIA LEGAL: Lei nº 8.666/93 e suas 
alterações.  INFORMAÇÕES: O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na 
sala da Comissão Central de Licitação, na Av. Manuel Matias, s/n – Centro – Bernardo do Mearim/-
MA, horário de 08:00 às 12:00 horas. Informações complementares, no mesmo endereço, e-mail: 
cclpmbm@hotmail.com. Bernardo do Mearim (MA), 23 de julho de 2020. Antônio Hilton Laranjeira 
Silva. Secretário. 

 

PESTADO DO MARANHAO
MUNICIPIO DE BERNARDO DO MEARIM
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA DE BERNARDO DO MEARIM

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2020

O MUNICÍPIO DE BERNARDO DO MEARIM, Estado do Maranhão, através da Secretaria Municipal de 
Obras, Urbanismo e Transporte e Trânsito, torna público que fará licitação na modalidade Tomada 
de Preços. BASE LEGAL: Lei Federal n° 8.666/93 e alterações. OBJETO: contratação de empresa de 
engenharia para execução, mediante o regime de empreitada por preço global, de serviços 
referente a melhorias urbanas na sede do município de Bernardo do Mearim (MA). ABERTURA: 17 
de agosto de 2020 às 08:20 horas. TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço. REGIME DE EXECUÇÃO: 
Empreitada por preço global. INFORMAÇÕES: O Edital e seus anexos encontra-se à disposição dos 
interessados, na sala da Comissão Central de Licitação, no endereço Av. Manoel Matias, s/n – Centro 
– Bernardo do Mearim/MA, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08:00 às 12:00 horas. Informações 
complementares, no endereço acima ou por e-mail: cclpmbm@hotmail.com.  Bernardo do Mearim 
(MA), 23 de julho de 2020. Antonio Hilton Laranjeira Silva. Secretário.

 

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

AVISO DE LICITAÇÃO. Pregão Presencial nº 015/2020-CPL/PMC. A Prefeitura Municipal de Carolina, 
mediante seu Pregoeiro, designado pela Portaria nº 047-A, de 17 de maio de 2020, torna público que 
o Pregão Presencial nº 015/2020-CPL/PMC, do tipo Menor Preço por Item, Registro de Preços de 
aquisição de Materiais Esportivos de interesse da Secretaria Municipal de Esportes, conforme Anexo I 
do Edital, realizar-se-á em 10.08.2020, às 08h30min, na sala da Comissão Permanente de Licitação-CPL, 
desta Prefeitura, localizada na Praça Alípio Carvalho, nº 50, Centro. CEP 65.980-000 - Carolina/MA. O 
Edital foi redigido na forma da Lei Federal nº 10.520/2002, do Decreto Federal nº 3.555/2000, da Lei 
Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar n° 147/2014 e pela Lei Complementar nº 
155/2016, aplicando subsidiariamente, no que couber, a Lei Federal nº 8.666/1993 e demais normas 
regulamentares pertinentes à espécie; e seus anexos estão à disposição dos interessados, de 2º a 6º 
feira, no horário das 08h às 12h, na Comissão Permanente de Licitação-CPL desta Prefeitura ou no site 
www.carolina.ma.gov.br. Esclarecimentos adicionais, no mesmo endereço. Carolina/MA, 23 de julho 
de 2020. AMILTON FERREIRA GUIMARÃES – Pregoeiro Substituto.

A Comissão Especial de Licitação do IFMA , no uso de suas atribuições que lhe conferem a lei federal nº 8.666/1993, comunica 
aos interessados que realizará Chamada Pública que tem como objeto o recebimento de propostas de preços para a seleção 
de empresa especializada na prestação de serviços de sanitização e desinfecção de salas de aulas, bibliotecas, auditórios, 
laboratórios e demais dependências da instituição de uso comum, visando a obtenção de adequada condição de salubridade 
e higiene para as atividades pedagógicas e administrativas no Instituto Federal do Maranhão, conforme condições e descritas 
na Chamada Pública e seus anexos.

Obtenção da Chamada Pública: A chamada pública e seus anexos estão a disposição dos interessados na Diretoria de 
Administração, no Instituto federal de educação, ciência e tecnológica do maranhão-Reitoria, Avenida Colares Moreira nº 477, 
Bloco B, Sala 104, Renascença - São Luís/MA, em horário comercial, dias úteis de segunda a sexta-feira, ou ainda pelo site 
www.ifma.edu.br.

Abertura: Dia 31/07/2020 às 15:00 h (horário de Brasília)

Darlan Gama Martins
Membro da CEL

AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO - PRORROGAÇÃO

MARANHÃO

INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA MINISTÉRIO DA 

EDUCAÇÃO

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DO JUNCO

ERRATA. A Prefeitura Municipal de Lago do Junco/MA, torna 
público a retificação da resenha de publicação da Carta Convite 
005/2020, que vinculou no dia 24/07/2020, por isso fica determi-
nado que ONDE SE LÊ: “Construção de Calçadão de Área Urbana 
na sede do Município de Junco do Maranhão” LEIA-SE: “Constru-
ção de Calçadão de Área Urbana na sede do Município de Lago 
Junco – MA, ficando demais termos inalterados. Lago do Junco/-
MA. Romário da Costa Conceição. Secretário Municipal de Admi-
nistração.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DO JUNCO

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL (SRP) nº 003/2020. O Município de 
Lago do Junco/MA, através da Secretaria Municipal de Administração, torna público 
que realizará licitação na seguinte forma: Objeto: Eventual contratação de serviços 
especializadas no fornecimento dos serviços de conectividade IP (Internet Protocol) 
para atender as necessidades das secretarias e fundos municipais de Lago do 
Junco/MA, conforme definido no Edital e seus Anexos, na forma da Lei nº 8.666/93 
e suas alterações. Modalidade: Pregão Presencial (SRP). Tipo: Menor Preço. Data de 
Abertura: 07 de Agosto de 2020, às 08:00 horas. Local: Sala de reunião da CPL, 
localizada na Rua Cel. Hosano Gomes Ferreira, s/n°, Centro, CEP: 65.710-000, Lago 
do Junco/MA. Aquisição do Edital: Os interessados poderão consultá-lo gratuita-
mente ou adquiri-lo em horário de expediente das 08:00 às 12:00. Maiores esclareci-
mentos no e-mail: cpl-pmlj@hotmail.com. Lago do Junco/MA, 23 de Julho de 2020. 
Romário da Costa Conceição - Secretário Municipal de Administração.

CÂMARA MUNICIPAL
SÃO MATEUS DO MARANHÃO
O Poder do Cidadão
CNPJ – 10.276.327/0001-44

RESULTADO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020 - SRP

A Câmara Municipal de São Mateus do Maranhão/MA, por intermédio de seu Pregoeiro, torna público o 
resultado do Pregão Presencial nº 003/2020 - SRP, que  teve como objeto o Registro de preços visando a 
contratação de empresa especializada para o fornecimento de combustíveis atendendo assim as 
necessidades da Câmara Municipal de São Mateus do Maranhão – Ma, tendo assim por vencedoras 
desta licitação a empresa POSTO SÃO MATEUS LTDA inscrita no CNPJ de n° 08.759.231/0001-95, com 
Valor Total de R$ 50.050,00 (cinquenta mil e cinquenta reais), considerando que o critério de 
julgamento determinado foi do tipo Menor Preço por item. Declaramos então a empresa supra como 
vencedora do Pregão Presencial n°. 003/2020 - SRP. 

São Mateus do Maranhão/MA, 24 de julho de 2020.
Neemias de Oliveira Ripardo Garreth

Pregoeiro

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. 004/2020 (REPUBLICAÇÃO)

A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA/MA torna público que a CPL estará reunida no dia 07 de 
agosto 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 004/2020, 
do tipo menor preço global, que objetiva a Contratação de Empresa especializada para 
instalação e adequação de sistema  de proteção e combate a incêndios, por extintores de 
incêndio, nos prédios da Prefeitura Municipal de Viana/MA - Secretaria de Educação, incluindo o 
fornecimento de equipamentos, materiais e serviços, conforme quantidades e especificações 
discriminadas no Anexo I do Edital. O Edital e seus anexos poderão ser examinados gratuitamen-
te 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), 23 de Julho de 2020. MARIA CELMA, Pregoeira.

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. 009/2020 (REPUBLICAÇÃO)

A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA/MA torna público que a CPL estará reunida no dia 07 de 
agosto de 2020, sexta-feira, às 14:00hs (catorze 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 
009/2020, do tipo menor preço global, que objetiva a Contratação de empresa para prestação 
de serviços técnicos especializados em serviços de recuperação de veículos (mão-de-obra de 
funilaria, tapeçaria, pintura e outros serviços afins), visando a manutenção da frota de Transporte 
Escolar da Secretaria Municipal de Educação de Viana – MA, conforme quantidades e especifica-
ções 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), 22 de julho de 2020. MARIA CELMA, Pregoeira.

O JORNAL 
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De di ca ção

Pandemia

Bem-estar
emocional

A
pan de mia de sen ca de ou um ce ná rio de ins ta bi- 
li da de, e o iso la men to so ci al pro vo cou qua dros
de es tres se, de pres são, me do, rai va e tris te za
nas pes so as. “Is so cul mi nou na ten dên cia por

pro cu rar um ani mal de es ti ma ção.
Nes te mo men to, eles ser vem co mo com pa nhia, es ti- 

mu lam o afe to e cu ram a tris te za”, diz a psi có lo ga Mô ni- 
ca Nas ci men to Ma fra, ao co men tar a ele va ção das ta xas
de cães e ga tos que ga nha ram um no vo lar du ran te o
con fi na men to.

Pa ra ela, em um mo men to no qual as pes so as pre ci- 
sam evi tar o con ta to hu ma no e res trin gir as for mas de
con fra ter ni za ção, a com pa nhia de um pet po de ser be- 
né fi ca e cru ci al pa ra o bem-es tar emo ci o nal.

“Os pets exer cem um pa pel po si ti vo até mes mo na
cu ra de do en ças emo ci o nais e fí si cas. A di mi nui ção da
de pres são é uma de las, pois à me di da que se pas sa mais
tem po na pre sen ça de um ani mal do més ti co, a pes soa
pro duz hormô ni os co mo oci to ci na e se ro to ni na, que
me lho ram o hu mor e aju dam a re du zir a pres são san guí- 
nea, au xi li an do a fun ção car día ca.”

Mô ni ca des ta ca que os ani mais de es ti ma ção são
bons com pa nhei ros e cui da do res, e ao de cor rer da re la- 
ção eles se tor nam mais que ape nas pets. Uma re la ção
que, se gun do a psi có lo ga, trans cen de pa drões so ci ais e
não re quer ne nhum in te res se. “Ele es ta rá ali sem pre e a
qual quer mo men to. Por tan to, es sa ofer ta de se gu ran ça
psi co ló gi ca di mi nui a so li dão”, diz.

E é jus ta men te es se sen ti men to que não faz mais par- 
te da vi da de Mar le ne Me cia Pon tes de Cas tro, de 52
anos, des de que ela ado tou a pri mei ra ca de la: Mé ga li, de
qua se 6 anos. Ho je, já são qua tro: Pan te ra, de 4, Han na,
de 2, e Prin ce sa, mãe de Han na, de 3. Qua tro ca de las que
ale gram a vi da de Mar le ne e a fi lha, Ana Cla ra Pon tes de
Cas tro, de 18, e tor nam os di as de iso la men to so ci al mais
fá ceis.

“Com to das elas pre sen tes em ca sa, nes ta pan de mia,
é im pos sí vel nos sen tir mos so zi nhas. Elas ale gram a ca- 
sa em di as bons e ruins, nos fa zen do rir de su as brin ca- 
dei ras ou nos dan do lam bi das quan do es ta mos em um
dia ruim. Es sas cri a tu ri nhas são mui to le ais, ca ri nho sas
e óti mas com pa nhi as, e com cer te za nos aju dam mui to
du ran te es sa fa se di fí cil que es ta mos en fren tan do”, con- 
ta.

Mô ni ca ob ser va que ter um ani mal de es ti ma ção não
se tra ta de uma obri ga ção, o que ten de a se tor nar até
uma de ci são di fí cil em de ter mi na das si tu a ções, co mo
fal ta de es pa ço e/ou tem po. No en tan to, res sal ta que, ao
con si de rar os be ne fí ci os, es se em pe ci lho mui tas ve zes é
des con si de ra do. E, por is so, afir ma: “A aqui si ção ou ado- 
ção de ani mais não é a so lu ção de to dos os pro ble mas.
Mas, é ga ran tia de com pa nhia e ale gria”.

Foi as sim com Luís Fer nan do Ra mos San tos, de 38.
Ca sa do, o jor na lis ta e sua es po sa, Zai ra La ge Di as San- 
tos, tam bém de 38, ti nham es pa ço em ca sa e mui ta von- 
ta de de te rem um cão, mas não ti nham tem po pa ra que
pu des sem aju dá-lo na adap ta ção. En tão, Luís con ta que
re sol ve ram es pe rar o mo men to cer to. E ele apa re ceu
ago ra.

“De vi do à pan de mia, es ta mos tra ba lhan do em ho me
of fi ce e per ce be mos ser es te o mo men to ide al pa ra ter
es se ca chor ro que tan to que ría mos. Foi en tão que um
ami go nos dis se que Olaf, um cão zi nho, de um ano e oi to
me ses, es ta va sen do do a do. Não pen sa mos du as ve zes, e
o ado ta mos. Ele é um ca chor ri nho mui to es per to e in te- 
li gen te, e en can ta a nos sa vi da. A ca sa vi rou ou tra com a
pre sen ça de le.”

Es se con ví vio agra dá vel diz res pei to, prin ci pal men te,
à es pe ra da che ga da do cão, con for me ocor reu com o ca- 
sal Luís Fer nan do e Zai ra, e elu ci da do por Mô ni ca. 

“Quan do es se ani mal che ga, ele já

es tá sen do es pe ra do. Lo go, o

am bi en te se tor na re con for tan te. Os

ani mais trans mi tem a sen sa ção de

bem-es tar por se rem ca ri nho sos e

cui da rem de quem es tá ao seu

re dor. O be ne fí cio é mú tuo, tan to

pa ra o do no quan to pa ra o ani mal.”

A ve te ri ná ria Pil lar Go mi de do Val le pon tua que, ape- 
sar dos be ne fí ci os, é pre ci so se aten tar aos cui da dos bá- 
si cos e de di car ho ras de ca ri nho e aten ção ao pet. Is so
por que eles tam bém ten dem a sen tir a emo ção do mo- 
men to, vis to que há a ne ces si da de de fi car em ca sa e de
que de ter mi na das ati vi da des, co mo o pas seio e as brin- 
ca dei ras ao ar li vre, se jam evi ta das.

“Nós, hu ma nos, po de mos nos dis trair ven do TV, len- 
do um li vro, na ve gan do na in ter net e fa zen do uma por- 
ção de coi sas que eles não po dem. Por is so, te mos que
nos aten tar pa ra a qua li da de de vi da des se cão. Mui tas
do en ças co mo a der ma ti te psi co gê ni ca po dem ocor rer
por té dio. Uma brin ca dei ra com bo li nhas, gar ra fas PETs
ou la ser point são es sen ci ais pa ra uma vi da, in clu si ve
psi co ló gi ca, sau dá vel. Além dis so, mo vi men to é saú de, e
is so va le tam bém pa ra o ani mal.”

Pil lar des ta ca, ain da, que to dos os cui da dos ine ren tes
à vi da do cão ou ga to ge ram gas tos. Em al guns ca sos, a
eco no mia po de ser fei ta com a con fec ção de brin que dos
em ca sa. No en tan to, do pon to de vis ta ali men tar e da
saú de dos pets, os cus tos po dem ser al tos. Por is so, a ve- 
te ri ná ria fri sa que ter um ani mal do més ti co re quer dis- 
po ni bi li da de de tem po e di nhei ro.

Em re la ção aos va lo res a se rem de sem bol sa dos pa ra

man ter a saú de do cão em dia, há gas tos com ali men ta- 
ção, ba nho e to sa, con sul tas ve te ri ná ri as e va ci nas.
Quan to a ra ção, de pen de da ra ça do pet e do ti po a ser
es co lhi do. “Uma ra ção su per pre mium, por exem plo, pa- 
ra ra ça pe que na gi ra em tor no de R$ 80 por mês. Mas há
ra ções mais ba ra tas. E es se va lor po de di mi nuir pa ra
cer ca de R$ 40 a R$ 50 men sais. Ain da, va le res sal tar que
a ra ção de ve ser ser vi da ao cão três ve zes ao dia. A água é
à von ta de”, afir ma.

No ca so do ba nho, de acor do com Pil lar, petshops de
Be lo Ho ri zon te co bram a par tir de R$ 40, pa ra ra ças pe- 
que nas. Po rém, a ve te ri ná ria des ta ca que es sa lim pe za
po de ser fei ta pe lo pró prio tu tor, gas tan do as sim cer ca
de R$ 60 com a com pra dos pro du tos es pe cí fi cos pa ra o
ba nho de ani mais do més ti cos.

Já as to sas, se gun do a ve te ri ná ria,

va ri am de acor do com o ta ma nho

do ani mal. Pa ra cães de por te

pe que no, por exem plo, são

co bra dos cer ca de R$ 80, en quan to

que pa ra os de gran de por te são

de no ta dos va lo res em tor no de R$

130. A pe ri o di ci da de dos ba nhos é

quin ze nal e das to sas, men sal.

Ou tro gas to im por tan te diz res pei to às con sul tas, va- 
ci nas e an ti pa ra si tá ri os. Pil lar ex pli ca que, pa ra ani mais
com me nos de 7 anos e sem do en ças crô ni cas, uma vi si- 
ta ao ve te ri ná rio por ano é o ide al. E des ta ca que o va lor
a ser co bra do pe los pro fis si o nais va ria en tre R$ 50 e R$
150.

“As va ci nas es sen ci ais pa ra cães são a múl ti pla e an tir- 
rá bi ca, e nor mal men te têm pro to co los anu ais e sa em
em tor no de R$ 60 e R$ 80, ca da. Mas, se o tu tor ti ver
con di ções, va le tam bém imu ni zar o cão con tra leish ma- 
ni o se. Es sa va ci na é for te men te re co men da da e tam bém
tem pro to co lo anu al, mas com o cus to mais ele va do, em
tor no de R$ 200.”

De for ma ge ral, cães e ga tos pre ci sam, ain da, to mar
ver mí fu gos, ao me nos anu al men te, com re for ços de
acor do com o pro to co lo do ve te ri ná rio. Os va lo res de- 
pen dem da mar ca do pro du to e do pe so do ani mal.

“Em mé dia, são gas tos R$ 30 em du as do ses re co men- 
da das na ro ti na. Se faz ne ces sá rio tam bém pre ve nir
con tra pul gas e car ra pa tos, e os cus tos tam bém são in- 
flu en ci a dos pe lo pe so do ani mal, ge ran do gas to en tre R$
30 e R$ 50”, ex pli ca a ve te ri ná ria.

São Luís, segunda-feira, 27 de julho de 2020
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DOU GLAS CU NHA

Os fa róis do Ma ra nhão são:
• Pre gui ças, co nhe ci do co mo Man da ca ru, lo ca li za do
em Bar rei ri nhas.
• Ara ça gi, na Ra po sa( re gião me tro po li ta na da ilha de
São Luis.
• Fa rol de  San ta na, em Hum ber to de Cam pos (fo to
abai xo)

• São João, na ilha de Mai a cu, em Cu ru ru pu
• São Mar cos, em São Luís (fo to abai xo)

Vi si tas mo ni to ra das

Si na li za ção na An ti gui da de

Os fa róis na his tó ria

• 00 AC – Fa rol de Ale xan dria, ci da de do Egi to com um
dos por tos mais ri cos do mun do an ti go, cons truí do por
Pto lo meu II na ilha de Pha ros – daí o no me fa rol que
pas sou a de no mi nar to das as cons tru ções si mi la res – o
mais an ti go de que se tem no tí cia, com cer ca de 130 me -
tros de al tu ra, sua luz po dia ser vis ta a 22 mi lhas náu ti -
cas (cer ca de 40km) de dis tân cia. Era con si de ra do uma
das se te ma ra vi lhas do mun do até sua des trui ção por
um ter re mo to em 1300.
• 40 DC – O Im pe ra dor Ca lí gu la, du ran te a in va são da
Gá lia e da Bre ta nha, man dou cons truir, no con ti nen te
um fa rol que se ima gi na ser o atu al Bou log ne (em Ca -
lais), e na ilha, três ou tros, um dos quais, res ta em Do ver.
• 50 DC – Fa rol de Os tia, com cer ca de 30 me tros de al tu -
ra, o mais fa mo so de pois do de Alen xan dria, cu ja cons -
tru ção foi ter mi na da pe lo Im pe ra dor Cláu dio. Foi des -
truí do por um ma re mo to
• 400 – Até o de clí nio do Im pé rio Ro ma no cer ca de 30 fa -
róis fo ram cons truí dos en tre o Mar Ne gro e Gi bral tar, no
sul da Eu ro pa e nor te da Áfri ca.
• 1130 – Fa rol de Gê no va, fo guei ra na pon ta do pro mon -
tó rio de São Be nig no. Con si de ra do pe los ita li a nos o pri -
mei ro de nos sa Era.
• 1157 – Fa rol de Me lo ria (pró xi mo a Li vor no) o pri mei -
ro cons truí do em Mar aber to.
• 1520 – Fa rol de São Vi cen te, o pri mei ro em Por tu gal,
no Mos tei ro de São Fran cis co.
• 1550 – Fa rol de Cor dou an, pró xi mo a Bor de aux, na
Fran ça, o mais an ti go fa rol em ser vi ço.

Evo lu ção tec no ló gi ca

História

Conheça os faróis
do Maranhão

O
s pri mei ros na ve ga do res pa ra che ga rem à ilha
de São Luís, se uti li za vam de bús so las, mas os
na ti vos que vi nham dos mais dis tan tes rin- 
cões do Li to ral ou da Bai xa da ma ra nhen se, se

va li am da in tui ção, da prá ti ca de na ve ga ção. Com a im- 
plan ta ção da si na li za ção náu ti ca que co bre to das as re- 
giões do es ta do com seus fa róis, a na ve ga ção se tor nou
mais fá cil, vis to que à noi te, os em bar ca di ços se ori en- 
tam pe la luz for te dos fa róis da si na li za ção náu ti ca man- 
ti da pe la Ma ri nha de Guer ra do Bra sil, com o al can ce de
mui tas mi lhas da cos ta.

An tes, pa ra che gar a São Luís, pe la Baía de São Mar- 
cos, à noi te, os na ve gan tes não ti nham qual quer ori en- 
ta ção. E as sim foi a na ve ga ção no Ma ra nhão até os pri- 
mei ros cin quen ta anos do Sé cu lo XIX. So men te em
1831, fo ram im plan ta dos os pri mei ros fa róis de si na li za- 
ção na re gião cos tei ra do Ma ra nhão.

Ho je a en tra da da Baía de São Mar cos, con ta efe ti vo
sis te ma de si na li za ção, com pos to com mo der no ba li za- 
men to ilu mi na do em to da ex ten são do ca nal, de for ma a
pre ve nir aci den tes com os na vi os que cor rem o ris co de
cho ca rem-se com os ban cos de areia. A Ma ri nha do Bra- 
sil, atra vés da Ca pi ta nia dos Por tos, é res pon sá vel pe la
vi gi lân cia e  ma nu ten ção do sis te ma, o que de sen vol ve
com mui ta com pe tên cia e res pon sa bi li da de.

O sis te ma de si na li za ção náu ti ca no Ma ra nhão se
com põe de fa róis e  fa ro le tes. Os fa róis tem al can ce aci- 
ma até 10 mi lhas, ou se ja, mais de 16 quilô me tros, en- 
quan to os fa ro le tes tem al can ce de até 5 mi lhas. Cin co
des tes fa róis tem a se gu ran ça ga ran ti da por mi li ta res da
Ma ri nha que cui dam da vi gi lân cia e ma nu ten ção.

Os fa róis do Ara ça gi, Al cân ta ra (que é des guar ne ci- 
do), e Pre gui ças, pe la fa ci li da de de aces so, são im por- 
tan tes pon tos de vi si ta ção. Os de mais tam bém po dem
ser vi si ta dos. Ten do em vis ta tra tar-se de áre as de se gu- 
ran ça, as vi si ta ções são mo ni to ra das pe los ho mens da
Ma ri nha, ex ce tu an do-se o de Al cân ta ra, vis to fi car na
área ur ba na da ci da de.

A si na li za ção náu ti ca é mui to im por tan te. Os fa róis
in di cam aos co man dan tes das em bar ca ções em ge ral,
sua cor re ta po si ção no mar. Os na ve gan tes, du ran te a
noi te, são ori en ta dos pe los fa chos lu mi no sos dos fa róis,
e ten do co mo ba se a car ta náu ti ca, sa bem efe ti va men te,
sua lo ca li za ção.

Os na ve gan tes da Baía de São Mar cos são ori en ta dos
por três fa róis, o de São Mar cos, o de Al cân ta ra e o de
Ara ça gi, e pe los fa ro le tes, co mo da Ilha do Me do, e bói as
flu tu an tes ilu mi na das, in di can do os lo cais mais se gu ros
pa ra pas sa gem das em bar ca ções. Es ta mo der na si na li- 
za ção por to do o ca nal que dá aces so aos pos tos si tu a- 
dos no Ita qui, se ins ta lou atra vés de uma par ce ria en tre
a Ca pi ta nia dos Por tos, e as em pre sas Va le  e  Con sór cio
Alu mar.

Tra ta-se de uma si na li za ção im por tan te e ne ces sá ria,
ten do em vis ta exis tên cia de di ver sos ban cos de areia,
que re pre sen tam imi nen te pe ri go pa ra as em bar ca ções
em ge ral, que cor rem o ris co de en ca lhar na que les obs- 
tá cu los.

Os fa róis são ali men ta dos por mo tor (e ba te ri as), cor- 
ren te elé tri ca nos fa róis exis ten tes em zo na ur ba na de
ci da des ou com pai nel so lar. So men te os de São João e
San ta na con ti nu am sen do ali men ta dos por mo tor. Pa ra
ga ran tir a se gu ran ça,  a Ma ri nha man tém sol da dos pa ra
vi giá-los e man tê-los. Os mi li ta res per ma ne cem nes ses
pos tos pe lo pe río do de seis me ses, en quan to os da zo na
ur ba na ape nas cum prem ex pe di en te em re gi me de
plan tão.

O plan to nis ta é ex tre ma men te ne ces sá rio por que em
ca so de in ter rup ção no for ne ci men to de ener gia, aci o ne
as ba te ri as pa ra que as em bar ca ções não fi quem sem
ori en ta ção e per cam su as re fe rên ci as.

Pa ra ga ran tir a se gu ran ça dos na ve gan tes, os fa róis, fi- 
cam lo ca li za dos em pon tos de boa vi si bi li da de e de for- 
ma a não ter sua ilu mi na ção con fun di da.

Na An ti gui da de, co mo não ha vi am in ven ta do os fa- 
róis, a si na li za ção no tur na era fei ta de for ma ru di men- 
tar, com fo guei ras que eram man ti das ace sas pe los pa- 
ren tes dos na ve gan tes, que fi ca vam em ter ra.  Es tas  fo- 
guei ras eram er gui das em pon tos al tos sob mon tes de
pe dras que pos si bi li ta vam o fo ga réu ser vis to a lon gas
dis tân ci as.

Com o  avan ço da na ve ga ção, as for mas de si na li za- 
ção tam bém mu da ram na me di da que es ses pri mi ti vos
na ve gan tes se en co ra ja ram e pas sa ram a con tor nar o li- 
to ral cir cun vi zi nho, em vi a gens mais lon gas, ou tros si- 
nais ti ve ram que ser acen di dos, da for ma mais ru di men- 
tar ao al can ce hu ma no da épo ca. Ape sar da aten ção e
im por tân cia sem pre da das às edi fi ca ções, nes ta fa se da
his tó ria, elas não te ri am ser ven tia se não fos sem en ci- 
ma das por uma fon te lu mi no sa, ade qua da men te pro te- 

gi da con tra os ven tos e as in tem pé ri es, por uma “lan ter- 
na”. Com o cor rer dos sé cu los, a lan ter na vi ria a me re cer
igual aten ção dis pen sa da às tor res dos fa róis, por ter de
abri gar, além da fon te lu mi no sa, os apa re lhos re fle to res
ou re fra to res da luz, me ca nis mos de  ro ta ção  e ou tros
aces só ri os. Aliás, é opor tu na uma li gei ra di gres são so bre
o sig ni fi ca do de “lan ter na”, pa ra nós, nes sa épo ca. Lan- 
ter na é tão so men te o dis po si ti vo, guar ne ci do ou não
por cai xi lhos de ma te ri al trans pa ren te, que en ci ma va o
cor po dos fa róis, com o pro pó si to de pro te ger, a fon te de
luz e ou tros apa re lhos afins, que com o tem po sur gi ram.

Exis tem re gis tros do cu men tais, ima gens, des cri ções,
ins cri ções, mo e das e An ti gui da de, en tre 300 A.C. e 300
D.C., e de no mí ni mo ou tros 30 eri gi dos den tro dos li mi- 
tes do Im pé rio Ro ma no, du ran te seu es plen dor.

O mais fa mo so e o que me lhor se co nhe ce des sa épo- 
ca, con si de ra do, de fa to, co mo o pri mei ro fa rol da His tó- 
ria, foi o cons truí do na ilha de Pha ros, a oes te da en tra da
da baía de Ale xan dria, nos li mi tes do del ta do rio Ni lo, e
que lhe deu o no me, “Pha ros de Ale xan dria”. Sua tor re
de pe dra, cal cu la-se, com cer ca de 149 me tros de al tu ra,
ti nha a for ma qua dran gu lar na ba se, com 33 me tros de
la do, oc to go nal na se ção in ter me diá ria e cir cu lar na su- 
pe ri or. Sua fo guei ra po dia ser avis ta da a 29 mi lhas náu ti- 
cas. Es sa, em re su mo, é a des cri ção que nos dei xou o
geó gra fo Edri si, que o vi si tou em 1150, an tes de sua des- 
trui ção por um ter re mo to em 1200.

O Sé cu lo XIX é ca rac te ri za do pe la pre cí pua ne ces si- 
da de dos fa róis se rem guar ne ci dos por dois ou três fa ro- 
lei ros, a quem ca bia acen dê-los ao en tar de cer, dar-lhes
cor das du ran te a noi te (quan do pa ra exi bir luz in ter mi- 
ten te) e apa gá-los pe la ma nhã. Prin ci pal men te en tre
nós, es se pe río do é tam bém aque le em que atra ves sa- 
mos uma rá pi da evo lu ção tec no ló gi ca, um sen sí vel cres- 
ci men to nu mé ri co de si nais e ex pres si vas re or ga ni za- 
ções ad mi nis tra ti vas. As rús ti cas ata lai as de ma dei ra e as
pri mi ti vas cons tru ções de al ve na ria fo ram sen do, a par- 
tir da In de pen dên cia, pau la ti na men te subs ti tuí das por
ro bus tas tor res (ain da ho je exis ten tes) e es gui os pos tes
de fer ro fun di do pro ve ni en tes da In gla ter ra. Um exem- 
plo ain da re ma nes cen te des te épo ca são as fa bu lo sas
tor res Mit chell, com re si dên ci as sus pen sas, cons truí das
so bre sa pa tas ros que a das em ter re nos are no sos, im por- 
ta das pa ra Sa li nas, Ara ca ju, Bel mon te, Rio Re al e São To- 
mé, den tre ou tros.

Evo luí mos dos can de la bros e lam piões sus pen sos,
dos apa re lhos com re fle to res pa ra bó li cos de luz fi xa, aos
sis te mas ro ta ti vos de cor da (tal qual a de um re ló gio cu- 
co) e aos apa re lhos len ti cu la res de cris tal im por ta dos da
Fran ça, na oca sião, o úni co fa bri can te no mun do.

As ve las de es per ma ce te e os óle os com bus tí veis ve- 
ge tais, uti li za dos pa ra in fla mar as me chas das lam pa ri- 
nas de luz fi xa ce dem lu gar ao que ro se ne mis tu ra do ao
ar sob pres são pa ra in can des cer um véu ou ca mi sa, ti po
Ala din.

Por oca sião de pu bli ca ção da pri mei ra re la ção de fa- 
róis e fa ro le tes de nos sa cos ta, ela bo ra da com da dos for- 
ne ci dos pe la Di re to ria de Fa róis, em 1896, tí nha mos 48
fa róis dos quais 8 em ilhas, 36 fa ro le tes e 2 bar cas-fa rol.
Mui tos de nos sos prin ci pais fa róis, ain da ho je, con ser- 
vam su as tor res e apa re lhos len ti cu la res ori gi nais.

São Luís, segunda-feira, 27 de julho de 2020
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O serviço é parte da ampla reforma que o prefeito Edivaldo promove no espaço do
Centro da capital maranhense. Obra tem a parceria do Iphan

A obra

PRAÇA JOÃO LISBOA E LARGO DO CARMO

Símbolos históricos
são restaurados 

A
Pre fei tu ra de São Luís ini ci ou 
a eta pa de res tau ro dos mo- 
nu men tos que in te gram as 
obras de re for ma da Pra ça 

João Lis boa, Lar go do Car mo, Rua de 
Na za ré e en tor no, no Cen tro His tó ri co 
de São Luís.

Nes ta eta pa da obra, o tra di ci o nal 
re ló gio e a es tá tua do Frei Ca pu chi nho 
Car los Ole a ro fo ram re co lhi das pa ra 
res tau ra ção e, no ca so da es tá tua de 
João Lis boa, pe lo ta ma nho e pe so, se- 
rá res tau ra da no pró prio lo cal on de 
es tá fi xa da.

Si mul ta ne a men te, as equi pes dão 
con ti nui da de às eta pas es tru tu ran tes 
pen sa das pa ra o es pa ço. A obra do 
com ple xo é uma par ce ria da Pre fei tu- 
ra de São Luís, por meio do Ins ti tu to 
Mu ni ci pal da Pai sa gem Ur ba na (Im- 
pur), e o Ins ti tu to do Pa trimô nio His- 
tó ri co e Ar tís ti co Na ci o nal (IPHAN).

As pe ças fo ram re ti ra das na úl ti ma 
ter ça-fei ra (21). Elas de vem pas sar por

NO RELÓGIO, SERÁ FEITO REPARO EM TODA SUA MOLDURA E PROTEÇÃO

um de li ca do pro ces so de re cu pe ra- 
ção, pois o prin ci pal ob je ti vo é man ter 
a ori gi na li da de.

No ca so do re ló gio, que tem ba se 
em fren te à Igre ja de Nos sa Se nho ra 
do Car mo, se rá fei to re pa ro em to da 
sua mol du ra e pro te ção, já que es ta va 
de te ri o ra da, in clu si ve pe la fal ta de re- 
pa ro, as sim co mo a pe ça que traz a 
ima gem do Frei Ca pu chi nho.

Fei ta de bron ze, a es tá tua já es ta va 
so fren do com ação do tem po, com 
ba se de co ber tu ra to da des cas ca da. “A 
res tau ra ção dos mo nu men tos que in- 
te gram o com ple xo João Lis boa e Lar- 
go do Car mo é uma im por tan te ação 
de va lo ri za ção do nos so pa trimô nio 
por tra tar-se de im por tan tes sím bo los 
de nos so mu ni cí pio. Va mos en tre gar 
um es pa ço re vi ta li za do e com uma 
his tó ria ain da mais vi va pa ra que as 
ge ra ções fu tu ras pos sam co nhe cer. 
Tra ta-se de uma obra com gran de sig- 
ni fi ca do, o qual fa ze mos ques tão de 
pre ser var”, des ta cou o pre fei to Edi- 

val do Ho lan da Ju ni or.

A res tau ra ção dos 

mo nu men tos que 

in te gram o com ple xo 

João Lis boa e Lar go do 

Car mo é uma 

im por tan te ação de 

va lo ri za ção do nos so 

pa trimô nio por tra tar-se 

de im por tan tes sím bo los 

de nos so mu ni cí pio

Peças que contam a história de São Luís

De acor do com o pre si den te do Im- 
pur, Fá bio Hen ri que Car va lho, as pe- 
ças são sím bo los im por tan tes pa ra o
es pa ço, so bre tu do pa ra a his tó ria da
ci da de. “O re ló gio e a ima gem do Frei
Ca pu chi nho, que são mais le ves, fo- 
ram re ti ra das e vão pas sar por uma re- 
cu pe ra ção com ple ta, pa ra que du rem
por mui to mais anos. No ca so da es tá- 
tua de João Lis boa, por ser de uma
pro por ção mai or, vai ser re cu pe ra da
na pra ça mes mo, du ran te to da a eta pa
es tru tu ran te, que se gue avan çan do
pa ra que, em bre ve, en tre gue mos
mais es se lo gra dou ro pú bli co re no va- 
do”, des ta cou.

As ações de re vi ta li za ção do com- 
ple xo Pra ça João Lis boa, Lar go do Car- 
mo, Rua de Na za ré e en tor no fa zem

par te do pro gra ma São Luís em Obras,
ini ci a ti va que am plia os in ves ti men- 
tos re a li za dos pe la ges tão do pre fei to
Edi val do na re gião do Cen tro His tó ri- 
co de São Luís. To do o pi so atu al da
área já foi re ti ra do e es tá sen do subs ti- 
tuí do pe las no vas pe ças, de acor do
com es pe ci fi ca ções es ta be le ci das pe- 
lo IPHAN. Tam bém já fo ram exe cu ta- 
dos os ser vi ços de cons tru ção da ram- 
pa de aces so à Igre ja do Car mo e a re- 
mo ção dos ban cos pa ra re vi ta li za ção.

O pro ces so de re vi ta li za ção do lo cal
ain da pre vê no vo pro je to de pai sa gis- 
mo, am pli a ção dos es pa ços pa ra pe- 
des tres, de acor do com as de vi das
nor mas de aces si bi li da de e uni for mi- 
za ção do pa vi men to, além do re or de- 
na men to dos ser vi ços de en gra xa te.
Os abri gos da Pra ça João Lis boa tam- 
bém se rão am pla men te re for ma dos e

te rão ba nhei ros pú bli cos à dis po si-
ção.

De poi men to do sus pei to

BRU NA MON TEI RO TA VA RES

CASO DIOGO SARNEY

Suspeito tem prisão
preventiva decretada

DIOGO SARNEY FOI ASSASSINADO NO DIA 16 DE JUNHO 

Se gun do in for ma ções da Po lí cia Ci vil, por meio da
Su pe rin ten dên cia de Ho mi cí di os e Pro te ção à Pes soa
(SHPP), o Po der Ju di ciá rio con ver teu a pri são tem po rá- 
ria do sus pei to de as sas si nar o pu bli ci tá rio Di o go Adri a- 
no Cos ta Cam pos, mais co nhe ci do co mo Di o go Sarney,
em pri são pre ven ti va. Os de mais ocu pan tes do car ro
não se rão in di ci a dos pe lo cri me de ho mi cí dio, co me ti do
ape nas pe lo au tor do dis pa ro.

O sus pei to foi pre so no dia 26 de ju nho e in for mou a
po lí cia os de ta lhes so bre co mo ocor reu o ho mi cí dio. Se- 
gun do ele, o car ro uti li za do no dia do cri me foi to ma do
de as sal to três di as an tes do cri me.

Du ran te o de poi men to o sus pei to in for mou que es ta- 
va acom pa nha do de mais dois com par sas, que es tão
sen do pro cu ra dos pe la po lí cia. Ao pas sar em fren te ao
con do mí nio de Di o go, que ia sain do de sua ga ra gem em
al ta ve lo ci da de, o sus pei to des vi ou do car ro de Di o go
pa ra evi tar o cho que e nes se mo men to não hou ve dis- 
cus são. Após is so, o sus pei to afir mou que ele es ta va com
o vi dro fe cha do e sim ples men te se guiu e foi em bo ra.
En tão, Di o go te ria saí do atrás dos ocu pan tes do Ar go. Ao
che gar em fren te ao an ti go bar Por Aca so, o sus pei to
afir ma que Di o go pas sou pe lo seu veí cu lo e o tran cou na
via. Em se gui da, ain da se gun do o au tor, o pu bli ci tá rio
des ceu do seu car ro e co me çou a dar mur ros no vi dro do
Ar go ver me lho. Quan do o con du tor do veí cu lo abriu o
vi dro, se gun do de cla rou, Di o go te ria co me ça do a xin gá-
lo e ain da lhe des fe riu um so co no pei to.

Após is so, o sus pei to afir mou que pe gou a ar ma de
um dos com pa nhei ros que es ta vam no veí cu lo, um re- 
vól ver ca li bre 38, e ati rou con tra Di o go, que mor reu no
lo cal. O sus pei to ain da dis se à po lí cia que a ar ma usa da
no cri me não é de le.

CRIME

Homem preso por atear
fogo na própria mãe

A POLÍCIA CIVIL CUMPRIU O MANDADO DE PRISÃO DO SUSPEITO

A Po lí cia Ci vil do Ma ra nhão (PC MA), com apoio da
Po lí cia Mi li tar (PM MA), no iní cio da tar de da úl ti ma sex- 
ta-fei ra (24), cum priu man da do de pri são pre ven ti va
con tra um in di ví duo, por des cum prir as me di das pro te- 
ti vas de ur gên cia, ten do co mo ví ti ma a mãe de le.

Con tra o sus pei to, ape li da do de “Pre to”, fo ram de cre- 
ta das as me di das pro te ti vas de ur gên cia, nas quais ele
pre ci sa ria man ter dis tân cia da ví ti ma, de vi do a cons tan- 
te vi o lên cia do més ti ca so fri da pe la mu lher. Se gun do a
po lí cia, quan do a me di da pro te ti va foi de cre ta da, o in di- 
vií duo se re vol tou con tra a mãe e ten tou ma tá-la ate an- 
do fo go na mes ma e a ape dre jan do.

Se gun do a po lí cia, o sus pei to já ha via cum pri do pe na
an tes, por ho mi cí dio. Após as for ma li da des le gais o ho- 
mem foi en ca mi nha do pa ra o Cen tro de Tri a gem de Pe- 
dri nhas.
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NE RES PIN TO

Pi nhei ro

Cor di no

De sis tên cia?

Ju ven tu de

Ma ra nhão

Sam paio Cor rêa

Im pe ra triz

Mo to Club

Re co men da ções ge rais aos jo gos
• Em até qua tro di as an tes do rei ní cio da res pec ti va
com pe ti ção, os clu bes, obri ga to ri a men te, de ve rão pro -
vi den ci ar a tes ta gem (RT-PCR
• Tão lo go con cluí das as tes ta gens, co mo con di ção de
ha bi li ta ção, pa ra o pe río do de jo gos, ca da clu be en ca mi -
nha rá à Fe de ra ção Ma ra nhen se de Fu te bol, Ates ta do
pa ra a Co vid-19, a re la ção de to dos aque les que fo ram
sub me ti dos à tes ta gem (pre vis tos no in ci so II des ta Re -
so lu ção), cons tan do o no me com ple to e nú me ro de re -
gis tro no BID, quan do atle ta e trei na dor, e aos de mais,
além do no me com ple to, nú me ros das res pec ti vas iden -
ti da des e CPF, além do en de re ço re si den ci al, ane xan do,
ain da, os re sul ta dos dos tes tes.
• O Ates ta do de Tes ta gem de ve, obri ga to ri a men te, ser
emi ti do por mé di co do res pec ti vo clu be, cons tan do o
nú me ro do CRM, en de re ço pro fis si o nal, qual o tes te foi
re a li za do, la bo ra tó rio, da ta da re a li za ção e o re sul ta do.
• Além da tes ta gem, os de par ta men tos mé di cos dos
clu bes de ve rão, sem pre que hou ver jo go apli car ques ti -
o ná rio pa drão em to dos os di as do pe río do de tei na -
men tos; – re a li zar a me di ção de tem pe ra tu ra cor po ral
em to dos;
• Du ran te o pe río do das com pe ti ções, sem pre que uma
das pes so as apre sen tar sin to mas que pos sam ser as so ci -
a dos ao co vid-19, bem co mo nas res pos tas ao ques ti o -
ná rio, de mons trar con ta to pró xi mo com ou tra pes soa
que te nha apre sen ta do sin to mas ou tes te po si ti vo, de ve -
rá ser afas ta do pe lo de par ta men to mé di co do clu be,
sen do sub me ti da a no va tes ta gem, con for me as ori en ta -
ções sa ni tá ri as.
• É ter mi nan te men te ve da da a par ti ci pa ção de pú bli co
nos jo gos, fi can do a equi pe de ár bi tros, que es ti ver no
co man do da ar bi tra gem do res pec ti vo jo go, em cons ta -
tan do a pre sen ça de pú bli co, em quais quer nú me ros e
em qual quer das de pen dên ci as do es tá dio, au to ri za da a
NÃO dar o iní cio à par ti da, aguar dar o tem po de até 30
mi nu tos pa ra que se jam eva cu a das as áre as. De cor ri do
os 30 mi nu tos, sem a efe ti va re ti ra da to tal de even tu al
pú bli co, a ar bi tra gem apli ca rá WO à equi pe man dan te,
en cer ran do o even to e tu do de cla rar na Sú mu la do jo -
go.Em ha ven do mu dan ça de pa ra dig ma, a cri té rio da
Fe de ra ção Ma ra nhen se de Fu te bol, após a de vi da li be -
ra ção pe lo Go ver no do Es ta do e mu ni cí pi os, es ta po de rá
au to ri zar a pre sen ça de pú bli co nos jo gos.
• As de le ga ções de vem ser com pos tas pe lo me nor nú -
me ros de pes so as pos sí vel, e che gar aos es tá di os com o
mí ni mo de 1 (uma) ho ra an tes do iní cio de ca da par ti da.
Ca da de le ga ção te rá di rei to a com pa re cer no dia dos jo -
gos com no má xi mo 30 (trin ta) pes so as de seu staff, aqui
in cluí dos atle tas, mem bros da co mis são téc ni ca e di re -
to res.
• O clu be tem a obri ga ção de mo ni to rar to dos que com -
pa re çam aos lo cais de jo gos, com me di ção da tem pe ra -
tu ra cor po ral e exi gir o uso da más ca ra. Qual quer pes -
soa, com pro va da men te com a do en ça, em ati vi da de ou
sus pei ta clí ni ca de co vid-19, te rá seu aces so ao Es tá dio
im pe di do.
• Ca so a tes ta gem pa ra o no vo co ro na ví rus se ja por mé -
to do cu jos re sul ta dos se jam in fe ri o res a 48h, re co men -
da-se que o re fe ri do tes te se ja fei to no dia dos jo gos, com
a pre sen ça do mé di co da equi pe, que ates ta rá que os en -
vol vi dos es tão ap tos pa ra os jo gos, sem a ne ces si da de de
con cen tra ção.
• A pre le ção, aque ci men to e pós jo go de vem ser re a li za -
dos den tro do cam po, com es pa ça men to en tre o staff e
jo ga do res, ve da do con ce der en tre vis tas, no cam po ou
fo ra de le.
• Quan do do pro to co lo de en tra da dos ti mes em cam po
é ve da da a en tra da de cri an ças e mas co tes.
• Não ha ve rá fo to ofi ci al an tes das par ti das e, da mes ma
for ma, não ha ve rá o tra di ci o nal aper to de mãos en tre jo -
ga do res e equi pe de ar bi tra gem, nem tam pou co tro ca
de flâ mu las.
• To dos aque les que per ma ne ce rem no ban co de re ser -
vas de vem uti li zar más ca ras que cu bram o na riz e a bo -
ca, usar ál co ol em gel 70%, bem co mo man ter dis tan ci a -
men to se gu ro en tre to dos.
• É obri ga tó ria a pre sen ça de um mé di co por equi pe.
• Não é per mi ti da co me mo ra ção de gol, com aglo me ra -
ção de pes so as e ou co mis são téc ni cas, ou abra ços.

Covid-19

Clubes preocupados
com valores de testes
C

on ta gem re gres si va pa ra o rei ní cio do Cam pe o- 
na to Ma ra nhen se. Nes ta se ma na, a com pe ti- 
ção mar ca a vol ta da dis pu ta com dois jo gos no
in te ri or do es ta do. A bo la co me ça a ro lar em

São Ma teus, no sá ba do (1º/08) on de jo gam Ju ven tu de e
MAC, às 15h30, en quan to o Im pe ra triz re ce be o Sam- 
paio, às 18h. Na sequên cia, ter ça-fei ra (4/08) a ro da da
se rá com ple men ta da com um Ma re mo to (MAC x Mo to)
na ca pi tal e mais três jo gos no in te ri or: Im pe ra triz x Pi- 
nhei ro; Cor di no x São Jo sé, e Ju ven tu de x Sam paio, to- 
dos no pe río do ves per ti no.

Am pla men te di vul ga da com an te ce dên cia, a pro gra- 
ma ção po de até ser cum pri da sem mai o res pro ble mas,
po rém o cli ma ain da é de pre o cu pa ção por par te de al- 
guns clu bes no ta da men te no in te ri or. Na ca pi tal, tam- 
bém há quem re cla me das des pe sas pa ra as pró xi mas
eta pas de exa mes e al guns aguar dam aju da da Fe de ra- 
ção Ma ra nhen se de Fu te bol (FMF). Se rão re a li za dos tes- 
tes em atle tas, co mis são téc ni ca e to dos os en vol vi dos
nos con fron tos, de acor do com o mé to do RT-PCR exi gi- 
do pe la en ti da de, pa drão da CBF.

Os cha ma dos clu bes pe que nos são os que mais re cla- 
mam. Es tão con si de ran do mui to al tos os va lo res de ca- 
da exa me, que se rão obri ga tó ri os três di as an tes de ca da
ro da da, com re sul ta do di vul ga do na vés pe ra. Al go em
tor no de R$ 7 a 8 mil por equi pe. Além dis so, es se ti po de
tes ta gem não é fei to em to das as ci da des, no mo men to.

In ter ro ga dos so bre o cum pri men to da exi gên cia do
tes te pe lo mé to do exi gi do pe la en ti da de do des por to
(FMF), di ri gen tes de pe lo me nos dois clu bes (PAC e Cor- 
di no) ti nham dú vi da so bre os lo cais de co le ta do ma te ri- 
al, em Pi nhei ro e Bar ra do Cor da, en quan to um ter cei ro
ale ga va não ter a me nor con di ção de ban car os cus tos, o
São Jo sé de Ri ba mar. “O Pi nhei ro es tá to man do to das as
pro vi dên ci as pa ra cum prir com o pro to co lo. Va mos re a- 
li zar os tes tes e es pe ra mos que aqui te nha o PCR, ca so
con trá rio, bus ca re mos nos la bo ra tó ri os de São Luís”,
afir mou o di ri gen te Fi le mon Gu ter res, do PAC. É pos sí- 
vel até que as pro vi dên ci as já te nham si do to ma das no
fim de se ma na. O clu be se re for çou com atle tas vin dos
do in te ri or da Pa raí ba e Ce a rá, e con tra tou o co nhe ci do
téc ni co por tu guês Luís Mi guel.

Em Bar ra do Cor da, além dos cus tos dos exa mes, que
as sus tam, o Cor di no cor re o ris co de não dis pu tar sua
úl ti ma par ti da no Es tá dio Le an dro Sil va. Tu do vai de- 
pen der da li be ra ção da que la pra ça es por ti va, pe la pre- 
fei tu ra, no dia 1º. A par ti da con tra o São Jo sé es tá mar ca- 
da pa ra três di as de pois. Ca so o es tá dio não se ja li be ra- 
do, o jo go po de rá ser dis pu ta do em Tun tum ou Pre si- 
den te Du tra, dis tan te pou co mais de 100km.

As in cer te zas do Cor di no são mai o res por que se o
MAC der ro tar o Ju ven tu de ul tra pas sa o São Jo sé e fi ca ria
in viá vel fa zer des pe sas só pa ra cum pri men to de ta be la.
A fe de ra ção ad mi te es tu dar o can ce la men to des sa par ti- 
da, ca so ocor ra uma vi tó ria ma que a na.

O pre si den te do São Jo sé, Pau lo Cam pi nei ro, dis se à
re por ta gem que não tem re cur sos pa ra re a li za ção dos
tes tes RT-PCR. “Va mos fa zer os tes tes rá pi dos nos atle tas
que já con vo ca mos pa ra os trei na men tos no cam po da
Ma ta, sob o co man do do trei na dor Fer ro. Apro vei ta mos
al guns jo ga do res, in clu si ve o go lei ro La er te e o meia
Cléo, mas pre fi ro a de sis tên cia do que de sem bol sar qua- 
se dez mil re ais com es ses exa mes exi gi dos pe la fe de ra- 
ção”, avi sou. Cam pi nei ro sa be que uma de sis tên cia po- 
de rá oca si o nar não ape nas o W.O, mas ou tra pu ni ção na
Jus ti ça Des por ti va. “Não es tou pre o cu pa do com is so. Te- 

nho uma car ta na man ga e sei co mo de fen der o di rei to
do São Jo sé”, en fa ti zou.

O pri mei ro clu be a re a li zar os exa mes (tes tes rá pi dos)
foi o Ju ven tu de Sa mas, no úl ti mo dia 13. Na opor tu ni da- 
de, 26 atle tas e seis in te gran tes tes ta ram po si ti vo, se gun- 
do co mu ni ca do fei to pe lo pre si den te Mil ti nho Ara gão à
FMF, in clu si ve pe din do adi a men to da ro da da ini ci al di- 
an te do MAC. A en ti da de, no en tan to, in de fe riu o pe di do
e des con si de rou es se ti po de exa me, exi gin do o RT-PCR.
“Fi quei tris te com a ne ga ti va da mu dan ça de da tas, ex- 
ter nei is so à fe de ra ção, ten do em vis ta que os atle tas te- 
rão pou co tem po pa ra trei na men to. Con tu do, de ve mos
fa zer sim ou tro tes te, em res pei to à saú de in di vi du al de
ca da atle ta, é ób vio”, la men tou. Os afe ta dos cum pri ram
qua ren te na e já es tão re cu pe ra dos.

O MAC tam bém foi um dos pri mei ros a re a li zar os tes- 
tes rá pi dos (so ro lo gia) de seus pro fis si o nais e, num pri- 
mei ro mo men to, fo ram ca ta lo ga dos dez ca sos po si ti vos
en tre jo ga do res (se te) e fun ci o ná ri os. To ma das as pro vi- 
dên ci as de me di ca ção e qua ren te na, to dos es tão re cu- 
pe ra dos e os atle tas par ti ci pan do dos trei na men tos.

Os que vi e ram de ou tros es ta dos tam bém fo ram li be- 
ra dos. O pre si den te Rob son Paz, ao to mar co nhe ci men- 
to das des pe sas fu tu ras com a tes ta gem que o clu be te rá
se for até à fa se fi nal do cam pe o na to, tam bém ma ni fes- 
tou pre o cu pa ção. In ter ro ga do so bre o as sun to, afir mou:
“Ain da es ta mos em con ta to com os clu bes e a FMF pa ra
bus car al ter na ti vas. Es ta mos di a lo gan do”.

Ao re a li zar os tes tes ini ci ais, an tes dos trei na men tos,
o Tri co lor te ve qua tro fun ci o ná ri os acu san do po si ti vo,
mas es tes cum pri ram o tra ta men to e já fo ram li be ra dos.

No meio da se ma na, 44 fo ram cha ma dos pa ra no va
tes ta gem e to dos de ram ne ga ti vo, se gun do in for mou a O
Im par ci al a as ses so ria de co mu ni ca ção do clu be na ma- 
nhã da úl ti ma sex ta-fei ra. Den tro de dez di as se rão re a li- 
za dos no vos exa mes. No Cam pe o na to Bra si lei ro as cus- 
tas cor rem por con ta da Con fe de ra ção Bra si lei ra de Fu- 
te bol.

Um dos úl ti mos clu bes cha ma dos gran des a se apre- 
sen tar, o Im pe ra triz te ve di fi cul da des fi nan cei ras pa ra
de fi nir seu re tor no às ati vi da des. No fim de se ma na, a
di re to ria anun ci ou a re a li za ção dos tes tes vi san do o rei- 
ní cio dos trei na men tos. A se gun da tes ta gem se rá fei ta
den tro do pra zo es ta be le ci do pe la FMF. O Ca va lo de Aço,
que dis pu ta rá a Sé rie C do Bra si lei ro, tam bém se rá be- 
ne fi ci a do pe lo pro to co lo da CBF.

O Mo to cum priu com as exi gên ci as no pri mei ro tes te
dos atle tas, vi san do o rei ní cio dos trei na men tos. To dos
os jo ga do res, co mis são téc ni ca e fun ci o ná ri os tes ta ram
ne ga ti vo por meio so ro ló gi co. A ex pec ta ti va, ago ra, é pa- 
ra a se gun da eta pa de tes ta gem, cu ja da ta ain da não ha- 
via si do con fir ma da até o úl ti mo fim de se ma na.

São Luís, segunda-feira, 27 de julho de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/
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Omegle e Chatroulette experimentam renascimento com o confinamento por conta da
pandemia e conectam desconhecidos pelo mundo

THA LIA LE MOS

Psi co se

Bird Box

O Guar dião In vi sí vel

O In tru so

Ras tros de um Se ques tro

Além da Re a li da de

Pe ri go na Es cu ri dão

QUARENTENA

Sites de conversa
voltam a fazer sucesso

O
s si tes Ome gle e Cha trou let- 
te vol ta ram a fa zer su ces so
du ran te a pan de mia do co- 
ro na ví rus, de vi do às me di- 

das de iso la men to so ci al. As cir cuns- 
tân ci as re for ça ram a au di ên cia dos
dois ser vi ços de ba te-pa po com des- 
co nhe ci dos. O Cha trou let te re gis trou
uma mé dia de 120 mil vi si tas diá ri as,
mais que o do bro das 50 mil de an tes
do iso la men to so ci al, se gun do da dos
do Daily Be ast. Já o Ome gle viu sua
po pu la ri da de vol tar por con ta de ví- 
de os pu bli ca dos por youtubers e fa- 
mo sos do Tik Tok que se tor na ram vi- 
rais, con for me ex pli ca uma re por ta- 
gem do The New York Ti mes.

 Ape sar do su ces so no ex te ri or, as
pla ta for mas tam bém ex pe ri men ta- 
ram um au men to de in te res se dos
usuá ri os bra si lei ros, de acor do com
da dos do Go o gle Trends.

Lan ça dos em 2009, os si tes Ome gle
e Cha trou let te pro me tem ba te-pa po
ao vi vo, por meio tex to e ví deo, com
es tra nhos que po dem ser en con tra- 
dos a par tir de in te res ses co muns, ou
de for ma com ple ta men te ale a tó ria. 

Am bos tam bém são fa mo sos pe la
se ção adul ta, em que as con ver sas po- 
dem en vol ver nu dez e são mais api- 
men ta das. As fer ra men tas fi ze ram su- 
ces so na úl ti ma dé ca da, mas an da- 
vam meio es que ci das pe los usuá ri os.

O “re nas ci men to” dos si tes de chat
é um fenô me no que vem acon te cen- 

do, prin ci pal men te, no ex te ri or. De
acor do com o The New York Ti mes, o
au men to de in te res se pe las pla ta for- 
mas po de ser ob ser va do es pe ci al- 
men te en tre os ado les cen tes que es- 
tão con fi na dos em ca sa.

No ca so do Ome gle, youtubers fa- 
mo sos, co mo o in flu en ci a dor nor te-
ame ri ca no Co le Gi an nas ca, pro du zi- 
ram con teú do mos tran do o uso da
pla ta for ma e aca ba ram vi ra li zan do e
po ten ci a li zan do ain da mais au di ên- 
cia do si te. 

Um dos epi só di os de des ta que foi
uma fes ta de ani ver sá rio or ga ni za da
via Ome gle pe la youtuber ame ri ca na
Em ma Cham ber lain.

Além dis so, o YouTube reú ne di ver- 
sos ví de os de pes so as ex plo ram a pla- 
ta for ma, in clu si ve, a se ção adul ta. Já
en tre os fa mo sos do Tik Tok, uma ação
que se tor nou po pu lar é pro cu rar o
no me de seus fãs e se gui do res no
Ome gle pa ra sur pre en dê-los e ver su- 
as re a ções quan do a ce le bri da de em
ques tão apa re ce na te la.

Já no ca so do Cha trou let te, des de o
iní cio do ano, o si te mais do que do- 
brou o nú me ro de usuá ri os diá ri os.
Em en tre vis ta ao Daily Be ast, Andrey
Ternovskiy, cri a dor da pla ta for ma se
dis se sur pre so com o au men to no nú- 
me ro de aces sos, mas acre di ta que o
nú me ro ten de a au men tar com o de- 
cor rer do iso la men to so ci al. Co mo as
pes so as es tão em ca sa, aca bam ten do

mais tem po pa ra des co brir ou re des- 
co brir fer ra men tas on li ne.

O au men to de in te res se por si tes
pa ra ba te-pa po com des co nhe ci dos
tam bém po de ser no ta do no Bra sil. 

Se gun do da dos do Go o gle Trends,
que ofe re ce es ta tís ti cas so bre as pes- 
qui sas no Go o gle, a par tir de abril,
hou ve um au men to nas pes qui sas pe- 
lo ter mo “ome gle”, com pi co na se ma-
na en tre 12 e 18 de ju lho.

 Já o Cha trou let te os ci la mais no in- 
te res se dos bra si lei ros, mas, ain da as- 
sim, re gis trou um pi co de bus cas en-
tre os di as 28 de ju nho e 4 de ju lho.

O Ome gle tam bém

vi rou al vo de con ver sas

no Twit ter. 

Na re de so ci al, é pos sí vel ver di ver- 
sos posts, in clu si ve de bra si lei ros, em
que os usuá ri os re la tam sua ex pe ri ên- 
cia com o si te. Os co men tá ri os in clu- 
em de tu do, des de brin ca dei ras e trol- 
le gens, até con teú dos mais pi can tes. 

Além dis so, já foi cri a da até mes mo
uma pá gi na, cha ma da “Pé ro las do
Ome gle”, pa ra reu nir con teú dos en-
gra ça dos com ori gem no si te.

NETFLIX

Sete filmes de suspense imperdíveis

RASTROS DE SEQUESTRO É UM DOS FILMES MAIS DRAMÁTICOS E COM REVIRAVOLTAS DISPONÍVEIS NO NETFLIX

Se vo cê é da que las pes so as que
ado ra as sis tir fil mes que te dei xam
ten so, se pa ra mos pra vo cês uma lis ti- 
nha de 7 fil mes de sus pen se dis po ní- 
veis na Net flix que vão des per tar as
mais di ver sas emo ções em vo cê.

Ma ri on Cra ne (Ja net Leigh) é uma
se cre tá ria que rou ba 40 mil dó la res da
imo bi liá ria em que tra ba lha pa ra se
ca sar e co me çar uma no va vi da. Du- 
ran te a fu ga à car ro, ela en fren ta uma
for te tem pes ta de, er ra o ca mi nho e
che ga em um ve lho ho tel. O es ta be le- 
ci men to é ad mi nis tra do por um su jei- 
to aten ci o so cha ma do Nor man Ba tes
(Anthony Per kins), que nu tre um for te
res pei to e te mor por sua mãe. Ma ri on
de ci de pas sar a noi te no lo cal, sem sa- 
ber o pe ri go que a cer ca.

Ma lo rie (San dra Bul lock) e seus fi- 
lhos es tão em um mun do pós-apo ca- 
líp ti co e pre ci sam che gar em um re fú- 
gio pa ra es ca par do Pro ble ma, cri a tu- 
ras que ao se rem vis tas fa zem pes so as
se tor na rem ex tre ma men te vi o len tas.
De olhos ven da dos pa ra não se rem
afe ta dos, a fa mí lia se gue o cur so de
um rio pa ra che gar à se gu ran ça.

Ao vol tar pa ra sua ci da de na tal em
bus ca de um as sas si no, uma po li ci al é
for ça da a en ca rar seus pró pri os
demô ni os do pas sa do. Pri mei ra par te
da Tri lo gia Baz tán.

Uma ex-po li ci al de ci de dei xar o tra- 
ba lho no de par ta men to de apre en são
de dro gas, pa ra ter mais tem po pa ra
os dois fi lhos. Um dia, ao tes te mu nhar
um aci den te de car ro, ela per mi te que
a ví ti ma en tre em sua ca sa pa ra usar o
te le fo ne. Ela mal sa be que es te é, na

ver da de, um pri si o nei ro que es ca pou
da pri são e si mu lou o aci den te pa ra se
apro xi mar de la. Em se gui da, es te ho- 
mem se ques tra a fa mí lia e ater ro ri za a
to dos.

Quan do seu ir mão é se ques tra do e
re tor na to tal men te di fe ren te sem se
lem brar dos úl ti os 19 di as, o jo vem
Jin-se ok em bar ca em uma pe ri go sa
jor na da em bus ca da ver da de.

De ses pe ra do pa ra ter um fi lho, um
ca sal bem-su ce di do con tra ta uma
mãe de alu guel apa ren te men te ide al.
Mas eles lo go per ce bem que a hós pe- 
de é de se qui li bra da e pe ri gos.

Re cém-viú va, grá vi da e par ci al- 
men te sur da, Sa rah pre ci sa reu nir to- 
das as su as for ças pa ra im pe dir que
uma mu lher fria e cal cu lis ta rou be seu
be bê à for ça.

FIM DO ANO

Festa de Réveillon
no Rio é cancelada

RÉVEILLON NA PRAIA DO RIO DE JANEIRO NÃO DEVE OCORRER

A Pre fei tu ra do Rio in for mou nes te sá ba do (25) que a
fes ta de ré veil lon do Rio es tá can ce la da por cau sa da
pan de mia de Co vid-19. A in for ma ção foi di vul ga da pe la
Ri o tur, em pre sa de tu ris mo da Ca pi tal Flu mi nen se. Em
2019, 2,9 mi lhões de pes so as acom pa nha ram a fes ta da
vi ra da em Co pa ca ba na. O anún cio do can ce la men to da
fes ta de ré veil lon acon te ce um dia após a Pre fei tu ra de
São Pau lo anun ci ar o adi a men to do car na val de 2021 da
ci da de. No Rio, al gu mas es co las de sam ba tam bém afir- 
ma ram que se ria “in viá vel” re a li zar os des fi les car na va- 
les cos na Marquês de Sa pu caí sem uma va ci na con tra
Co vid. De ci são so bre a apre sen ta ção das es co las do
Gru po Es pe ci al em 2021 fi cou pa ra se tem bro.

A pre fei tu ra in for mou que a ce le bra ção “não é viá vel
nes te ce ná rio de pan de mia, sem a exis tên cia de uma va- 
ci na”. Além dis so, o go ver no mu ni ci pal “se gue con cen- 
tran do os es for ços pa ra sal var vi das e con tro lar a pan de- 
mia”. A Ri o tur in for mou que “o ré veil lon não é um even- 
to rí gi do e ele po de acon te cer de di ver sas for mas, que
não ape nas reu nin do 3 mi lhões de pes so as na Praia de
Co pa ca ba na”. Se gun do a em pre sa de tu ris mo, uma no- 
va pro pos ta pa ra co me mo rar o Ano No vo se rá apre sen- 
ta da ao pre fei to Mar ce lo Cri vel la “nos pró xi mos di as”.

A ideia é ela bo rar um pro je to “sem pre sen ça di re ta de
pú bli co, em um mo de lo vir tu al, on de po de re mos atin gir
o pú bli co pe la TV e pe las pla ta for mas di gi tais”. O ob je ti- 
vo, ain da de acor do com a Ri o tur, é pre ser var “pri o ri ta ri- 
a men te a se gu ran ça das pes so as”. O no vo mo de lo, que
ain da se rá apre sen ta do, tem vi a bi li da de fi nan cei ra fo ca- 
da 100% na ini ci a ti va pri va da. A Ri o tur en ten de que o
ce ná rio atu al, de en fren ta men to de pan de mia, pre ci sa
que os re cur sos da Pre fei tu ra do Rio se jam des ti na dos
ao com ba te do ví rus. O ré veil lon co me ça ria a ser de sen- 
vol vi do em agos to, ou se ja, não há eta pas a se rem cum- 
pri das pe la Pre fei tu ra nes te mo men to e es ta mos den tro
do cro no gra ma na tu ral.

OSLO

Norueguês bate recorde
cantando Elvis por 50h

ELE COMEÇOU A CANTAR NA QUINTA-FEIRA DE MANHÃ

Kjell Hen ning Bjorns tad, um imi ta dor no ru e guês de
El vis Presley, que brou um re cor de mun di al na ma nhã
des te sá ba do (25/7), em Os lo, can tan do mú si cas do rei
por mais de 50 ho ras em uma ma ra to na mu si cal trans- 
mi ti da ao vi vo pe la in ter net.

Em 50 ho ras, 50 mi nu tos e 50 se gun dos, “Kjell El vis”,
no me ar tís ti co de Kjell Hen ning Bjorns tad, pul ve ri zou
em mais de se te ho ras o re cor de an te ri or apro va do pe lo
Guin ness World Re cords. Por 16 anos, es se re cor de per- 
ten ceu ao ale mão Tho mas “Cur tis” Gäth je.

“Nun ca mais fa rei is so de no vo”, de cla rou o “co ver”
do as tro ame ri ca no à te le vi são no ru e gue sa NRK, após
sua apre sen ta ção, por vol ta das 10h50 lo cais (5h50 em
Bra sí lia).

Ele co me çou a can tar na quin ta-fei ra de ma nhã, às
8h, em um bar no cen tro de Os lo, com ple ta men te ca rac- 
te ri za do co mo El vis.

Se gun do seu agen te, re co men tou-se ao ar tis ta não
exa ge rar no ca fé pa ra con se guir su pe rar du as noi tes in- 
tei ras can tan do.

Vi ta mi nas, fru tas e bar ras ener gé ti cas per mi ti ram
que ele con ti nu as se de pé e pre ser vas se sua voz, um
pou co ar ra nha da nas úl ti mas ho ras.

Bjor nes tad, de 52 anos, já ha via re ce bi do aten ção da
mí dia in ter na ci o nal ao que brar o re cor de du as ve zes o
re cor de, a úl ti ma vez em 2003, em uma ma ra to na de 26
ho ras à épo ca.

O ar tis ta ha via lan ça do uma cam pa nha pa ra do a ções
no si te do even to, des ti na do em par te à cons tru ção de
hos pi tais em Mi an mar.

São Luís, segunda-feira, 27 de julho de 2020

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