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Pré-candidatos contam como vão
solucionar o problema dos ambulantes
O jornal O Imparcial continua a série intitulada “A pergunta é...” direcionada aos pré-candidatos àPrefeitura de São
Luís para que possam responder semanalmente sobre diversos temas inerentes ao cotidiano . PÁGINA 3

Alcoolismo cresce durante
a pandemia no Maranhão
Segundo a associação Alcoólicos Anônimos do Brasil (AA Brasil), os pedidos diários de auxílio para parar de beber praticamente triplicaram neste período, passando de 4 a 6
para 10 e 15. Aqui no Maranhão, embora o Comitê Trabalhando com os Outros (CTO) não tenha os números com precisão, houve também registro de aumento. PÁGINA 9

Os grandes momentos dos 70 anos do Nhozinho Santos
PÁGINA 11

Amazônia e Pantanal sem fiscalização
O Ministério do Meio Ambiente (MMA) vai suspender as operações de
combate ao desmatamento ilegal na Amazônia e ações contra as queimadas na
região do Pantanal a partir de hoje (31). Com isso, R$ 60,7 milhões deixarão de
ser utilizados nesses locais. PÁGINA 2

Impactos do
vírus no coração
pode ser maior
que o esperado
PÁGINA 5
TEMPO E TEMPERATURA

Edivaldo anuncia asfalto para a Divinéia
Nova pavimentação soma-se às obras de drenagem que vão resolver os
problemas de alagamento na área; frentes integram programa São Luís em
Obras, executado pelo prefeito Edivaldo e com ações em toda a capital.
PÁGINA 8

"Restaurantes populares
vão estar em todas as
cidades do Mais IDH",
diz Márcio Honaiser

Quem tem direito e
como solicitar o
aumento de 25%
da aposentadoria

PÁGINA 7

PÁGINA 10

Alheia
APARTE
APARTE Merenda
Transparentes
Tempos passados, havia o costume de levar a merenda para saborear na hora
do recreio, alguns levavam na merendeira, os demais compravam nas lanchonetes das escolas, quando sobrava um dinheiro.

Morte do ator de
Pantera Negra
causa comoção
entre fãs da Marvel
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SEM COMBATE

Ministériosuspende
operaçõesnaAmazônia Merenda alheia
A medida foi tomada porque a SOF bloqueou R$ 39,7 milhões em verbas do ICMBio e
R$ 20,9 milhões do Ibama após decisão da Secretaria de Governo e da Casa Civil

O

Ministério do Meio Ambiente (MMA) vai suspender
as operações de combate ao
desmatamento ilegal na
Amazônia e ações contra as queimadas na região do Pantanal a partir de
hoje (31). Com isso, R$ 60,7 milhões
deixarão de ser utilizados nesses locais
Segundo o ministério, a medida foi
tomada porque a Secretaria de Orçamento Federal (SOF) bloqueou R$
39,7 milhões em verbas do Instituto
Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e R$ 20,9 milhões do Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) após decisão da Secretaria de Governo (Segov) e da Casa
Civil da Presidência da República. Aos
R$ 60,7 milhões somam-se R$ 120 milhões que também serão cortados do
orçamento do meio ambiente em
2021.
“O Ministério do Meio Ambiente
informa que em razão do bloqueio ﬁnanceiro efetivado pela SOF – Secretaria de Orçamento Federal na data de
hoje, da ordem de R$ 20.972.195,00
em verbas do IBAMA e R$
39.787.964,00 em verbas do ICMBio,
serão interrompidas a partir da zero
hora de 2.feira (31/agosto) todas as
operações de combate ao desmatamento ilegal na Amazônia Legal, bem
como todas as operações de combate
às queimadas no Pantanal e demais
regiões do País”, aﬁrmou o ministério,
em nota à imprensa.
A partir de segunda-feira 77 ﬁscais,
48 viaturas e dois helicópteros não
trabalharão mais no combate ao des-

ANTONIO CRUZ/AGÊNCIA BRASIL

HAMILTON MOURÃO DIZ QUE COMBATE A DESMATAMENTO NÃO TERÁ CORTE DE VERBA
mada ligada a área do ministério”,
aﬁrmou a jornalistas na saída do seu
gabinete, no anexo do Palácio do Planalto.
Segundo Mourão, no caso da Operação Verde Brasil, que combate o
desmatamento ilegal na Amazônia, os
recursos são oriundos do Ministério
da Defesa e não foram afetados. Ainda
de acordo com o vice-presidente, o
bloqueio no Ministério do Meio AmRecursos
biente consta apenas de uma planilha
Após a nota do oﬁcial do MMA, o vi- de previsão de governo, mas nada tece-presidente Hamilton Mourão, que ria sido efetivado no sistema do gopreside o Conselho da Amazônia, aﬁr- verno federal que faz a gestão dos remou que os recursos não serão efeti- cursos públicos.
“A Operação Verde-Brasil, o recurso
vamente bloqueados. “[Foi] precipitação do ministro Ricardo Salles. O que principal dela é do Ministério da Deestá acontecendo? O governo está fesa. Esse recurso [do MMA] é para
buscando recurso para poder pagar o que os agentes do Ibama e ICMBio esauxílio emergencial, é o que estou tejam em campo, pagar os brigadistas
chegando à conclusão, então está ti- do combate às queimadas, e esse rerando recursos de todos os ministéri- curso não vai ser retirado. O que o mios. Cada ministério oferece aquilo que nistro viu foi uma planilha de planejapode oferecer, né? Então, o ministro mento da SOF [Secretaria de Orçateve uma precipitação aí e não vai ser mento Federal]. No Siaﬁ [Sistema Inisso que vai acontecer, não vai ser blo- tegrado de Administração Fianceira],
queado os R$ 60,7 milhões, entre Iba- que é o sistema onde você bloqueia, o
ma e ICMBio, que são exatamente do recurso está em aberto, não está blocombate ao desmatamento e a quei- queado”, acrescentou.
matamento. Além disso, 324 ﬁscais do
ICMBio também vão parar de atuar.
Com isso, o combate às queimadas na
Amazônia Legal também será impactado. Serão desmobilizados 1.346 brigadistas, 86 caminhonetes, 10 caminhões e quatro helicópteros do Ibama, além de 459 brigadistas e 10 aeronaves do ICMBio.

Tempos passados, havia o costume de levar a merenda para saborear na hora do recreio, alguns levavam na
merendeira, os demais compravam nas lanchonetes das
escolas. Quando sobrava um dinheiro.
Naquela época, ﬁguras que propositalmente esqueciam os pães com mortadela em casa somente para ﬁlar
do colega, parecia que era mais gostoso, agregado ao sabor da malandragem de ganhar na lábia as guloseimas
do vizinho.
Curiosamente, alguns políticos trouxeram esse estranho costume para dias atuais ﬁsgando para suas autorias obras de outros governantes. Muitos ﬁzeram, outros
continuam fazendo com uma segunda inauguração ou
visitando para criar um cenário na mídia como fosse
construído pelo seu grupo no poder.
Beirou ao ridículo a forçada visita do senador Roberto
Rocha (PSDB) ao recém inaugurado Residencial José
Chagas, na Ilhinha, trazendo o ministro Rogério Marinho pelo cangote para aﬁrmar que a obra pertence ao
governo Bolsonaro.
Hilário ﬁcou a confusão do senador em aﬁrmar que a
obra foi iniciada na gestão do então secretário das Cidades, Hildo Rocha (MDB), no período que a governadora
era Roseana Sarney (MDB) tendo como presidente Dilma Rousseff (PT). Ficou literalmente uma gororoba a
tentativa de descaracterizar a assinatura do governador
Flávio Dino (PCdoB) como a gestão que iniciou, construiu e entregou os apartamentos somado a uma bela
praça para a comunidade que morava em palaﬁtas.
Nem vale discorrer a chacota provocada pela ânsia de
atacar o predileto inimigo eleitoral e pessoal. Fatos que
servem para os causos na boca do povo mostrando que
o parlamentar falhou na tentativa de bicar a merenda do
ex-colega.
Deu azia!

ECONOMIA

Guedes defende fim do abono salarial
Para todos – Contundente a entrevista do deputado
federal Juscelino Filho (DEM) no programa Os Analistas,
da TV Guará, demostrando sua liderança na pré-campanha de Neto Evangelista (DEM) à prefeitura da capital.
Mesmo dividindo o comando eleitoral com o senador
Weverton Rocha (PDT) aﬁrmou que em caso de vitória
no pleito municipal a gestão deve agregar a todos os
companheiros. Resta aguardar as urnas para entender a
divisão do poder!

BOLSONARO VETOU A PROPOSTA DA EQUIPE ECONÔMICA DIZENDO QUE NÃO PODE “TIRAR DOS POBRES PARA DAR AOS PAUPÉRRIMOS”
Criticado publicamente pelo presidente Jair Bolsonaro por ter sugerido
o ﬁm do abono salarial para bancar o
Renda Brasil; o ministro da Economia,
Paulo Guedes, reconheceu nesta sexta-feira (28) que a medida tiraria dinheiro da base de trabalhadores brasileiros para dar a quem está pior, sem
emprego.
“O salário de 75% dos brasileiros
que estão na CLT [Consolidação das
Leis do Trabalho] é abaixo de 1,5 salário mínimo. Realmente, é tirar da base
de trabalhadores brasileiros e passar
para quem está desempregado, quem
está pior ainda”, aﬁrmou Guedes, na
primeira declaração pública após a
bordoada do chefe.
Nesta semana, Bolsonaro aﬁrmou,
em um evento em Minas Gerais, que a
proposta da equipe econômica para o
Renda Brasil estava suspensa e não
seria enviada ao Congresso porque
ele não pode “tirar dos pobres para
dar aos paupérrimos”. O presidente
exigiu de Guedes, portanto, novas
possibilidades de custeio para o Renda Brasil, que não atinjam programas

sociais como o abono salarial.
Guedes, por sua vez, tentou pôr panos quentes sobre o assunto nesta
sexta-feira. Com humor, ele comparou a crítica de Bolsonaro a um carrinho num jogo de futebol. E garantiu
que o presidente está tranquilo sobre
o assunto. O ministro ainda disse que
é natural haver discussões quando o
assunto é a focalização de programas
sociais como o abono salarial. “O presidente reage naturalmente com instinto político”.
O chefe da equipe econômica também garantiu que esta era só uma das
várias possibilidades que a equipe
econômica apresentou ao presidente
como fonte de ﬁnanciamento para o
Renda Brasil. “Seguimos discutindo,
estamos conversando”, assegurou, dizendo que a “reta ﬁnal” desse debate
deve ser nos próximos dias.
Bolsonaro ouviu as novas propostas de Guedes nesta sexta-feira, bem
como as opiniões da cúpula do governo e do ministro da Cidadania, Onyx
Lorenzoni. Logo depois, pediu uma
reunião com os líderes partidários do

Congresso para tratar do assunto na
próxima semana.
Esse impasse, contudo, pode adiar
para o ﬁm do ano ou até para o início
de 2021 a apresentação do programa
que terá a marca social do governo
Bolsonaro e deve substituir o Bolsa
Família. Guedes admitiu que, se o impasse continuar, o presidente pode
preferir recalibrar o auxílio emergencial a ter um “Renda Brasil capenga”.
“Estamos conversando se deve ser
a prorrogação do auxílio ou já o lançamento do Renda Brasil, o que é mais
adequado para a situação atual”, aﬁrmou o ministro, garantindo que todas
as opções têm a preocupação de não
reduzir abruptamente a renda dos
brasileiros que hoje recebem os R$
600. A ideia é ter um “pouso suave”
que garanta a continuidade do “consumo de baixa renda” e a “decolagem
da economia”.
A expectativa é, portanto, que o governo pague o auxílio emergencial em
um valor aproximado a R$ 300 até o
ﬁm do ano, enquanto fecha os detalhes do Renda Brasil.

Agenda externa – Ficou impossível conseguir marcar
uma audiência ou entrevista no gabinete com o prefeito
de São Luís, Edivaldo Holanda (PDT). Quem quiser encontrar o gestor deve descobrir em qual das centenas de
obras está vistoriando. E olha que falta mais de 100 para
inaugurar!

APARTEANDO
Fato que o pré-candidato Rubens Jr. (PCdoB) com o
secretário das Cidades, Raimundo Reis, ficaram somente de longe, divertindo-se, enquanto o senador
Roberto Rocha (PSDB) tentava sugar a obra do Residencial José Chagas para seu bolso eleitoral. Ambos
terminaram os apartamentos populares!
Recebido com lamento a notícia que o governo de
Flávio Dino (PCdoB) fechou contrato, por meio da SEDUC de Felipe Camarão (DEM), com a revista nacional
“Carta Capital” para distribuição na rede escolar estadual. Poderiam ter prestigiado os jornais e revistas impressas do Maranhão, garantindo novas contratações dos
proﬁssionais de imprensa demitidos na pandemia.
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São Luís, segunda-feira 31 de agosto de 2020

A PERGUNTA É...

“De que forma você resolverá a problemática
do comércio informal no Centro de São Luís?”
SAMARTONY MARTINS

Em 2019, o Maranhão registrou a segunda maior taxa de trabalho informal
no Brasil, 60,5%. O estado ficou atrás apenas do Pará, que teve uma taxa de 62,4%.
Os dados são da Pesquisa Nacional por
Amostra de Domicílios Contínua (PNAD
Contínua) divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Com a pandemia, a situação se agravou e
muitos investiram na informalidade. Com
base nos dados acima, o questionamento
da série “A pergunta é...” de O Imparcial
desta semana para os pré-candidatos à
Prefeito de São Luís foi: “Caso você seja
eleito prefeito, de que forma vai resolver
a problemática do comercio informal no
Centro de São Luís?

ADRIANO SARNEY (PV)
“Os profissionais que atuam neste segmento têm habilidades especiais e são
fornecedores de produtos e serviços que
suprem muitas necessidades, mas nem
sempre são considerados em pesquisas
e investimentos. Há pouco incentivo, por
exemplo, para seu registro. Diante disso, pretendemos cadastrar e regularizar
aqueles que exercem suas atividades de
conformidade com as posturas municipais, implantando uma nova metodologia de ação com instrução, orientação e
ordenamento para que possam exercer
em paz as suas atividades de forma sustentável e ampliando as oportunidades
de trabalho e renda”.

BIRA DO PINDARÉ (PSB)
“Vamos criar o programa Pró-renda
para apoiar os empreendimentos informais
com qualificação profissional, assistência técnica e também com a implantação
de bancos comunitários, moeda social
digital, a fim de viabilizar as condições
necessárias para os arranjos produtivos
nos bairros. Penso que o caminho para
que São Luís seja uma cidade empreendedora é apoiar todos e todas que querem empreender. Então o mercado e o
setor informal têm que ser apoiado e não
oprimido, perseguido ou excluído. Nós
vamos resolver oferecendo alternativas
para que o nosso povo tenha condições
de trabalhar e viver dignamente com o
suor do seu rosto”.

DETINHA (PL)
Até o fechamento desta edição não
recebemos resposta da informação

EDUARDO BRAIDE
(PODEMOS)
Até o fechamento desta edição não
recebemos a resposta

DUARTE JÚNIOR
(REPUBLICANOS)
“A melhor forma de combater a informalidade é garantindo oportunidades.
As pessoas na nossa cidade precisam ter
acesso à formação, capacitação, e a Prefeitura precisa agir para garantir postos de
trabalho e também a desburocratização
para a criação e o fomento de pequenas
e médias empresas. Um serviço público burocrático inviabiliza o surgimento
de novas empresas e consequentemente
destrói novas oportunidades. Apresento
para essa situação três alternativas imediatas: A desburocratização do serviço
público, incentivos fiscais e a transformação dos terminais de integração em
shoppings de serviço”.

FRANKLIN DOUGLAS (PSOL)
“O comércio informal no Centro da cidade, como na praça Deodoro e na rua
Grande, não pode seguir uma lógica de
gentrificação, de limpeza social, de expulsão desses trabalhadores de lá. Devemos
buscar a urbanização desses locais não com
o uso da força policial ou da fiscalização
bruta da Blitz Urbana, mas com diálogo
com os ambulantes e suas organizações
de representação, a fim de disciplinar e
organizar o comércio, seguir regras sanitárias seguras. Vamos fazer um recadastramento dos ambulantes, a fim de garantir
que haja equipamentos públicos que eles
possam utilizar, a exemplo de depósitos
para suas mercadorias, espaço para realizar suas refeições, banheiros e bebedouros
públicos. Em sete anos e meio, o prefeito
Edvaldo Holanda Júnior não conseguiu
resolver essa situação. Eu sei como fazer.
Fui presidente do Conselho Estadual do
Trabalho (Conset) e sempre defendi que
o trabalho informal não é caso de polícia,
mas sim de política (pública)!”

JOSÉ CARLOS MADEIRA
(SOLIDARIEDADE)
“De fato, temos ainda no Maranhão uma
altíssima taxa de trabalhadores atuando na
informalidade, conforme constata o último levantamento da PNAD. Em São Luís,
esse número é bastante expressivo, notadamente no Centro da cidade. São pessoas
simples que encontraram na informalidade
um caminho para vencer as dificuldades do
dia a dia, para garantir o sustento de suas
famílias. Não vejo o trabalhador informal
como uma problemática, seja no Centro
ou em qualquer outra região da cidade.
Vejo o trabalhador informal como vítima
de um sistema socialmente injusto, que
exclui da economia formal milhares de
cidadãos que não conseguem arcar com
uma perversa carga tributária. Claro que
no caso do Centro é necessário que haja
um disciplinamento da atividade, com uma
área adequada para o exercício pleno do
comércio. Isso vai exigir, da nossa equipe de governo, amplo planejamento e um
novo olhar sobre o Centro, especialmente esse miolo que compreende as praças
Deodoro e João Lisboa, dois equipamentos públicos reformados que vão dar um
novo rumo para a vida cultural e turística de São Luís. Mas o nosso trabalho não
vai se resumir a essa questão espacial dos
trabalhadores informais. Nossos estudos
indicam caminhos mais seguros, com justiça social, para essa atividade”.

JEISAEL MARX (REDE)
“O comércio informal cumpre um importante papel social, permitindo ao cidadão e cidadã a oportunidade de sobreviver, sustentar sua família, ter seu próprio
negócio. Entendemos, no entanto, que é
preciso disciplina e ordenamento, não
apenas na região central da cidade, mas
também nos bairros. Dividimos a questão em algumas frentes. A curto prazo, vamos buscar a organização estrutural dos
espaços, padronização de barracas, dando mais condições de salubridade para o
consumidor e o cliente. Incentivar linhas
de crédito e oferecer consultoria para fortalecer a vocação para do negócio, qualificando o serviço a ser oferecido. Acabar
com esta associação que algumas pessoas fazem que o serviço informal é de má
qualidade, ou trata-se de algo de menor
valor. A médio prazo, mapeando os pontos e quem são esses profissionais, pretendemos a formalização de seus pequenos
negócios quando possível. É uma questão
complexa porque envolve uma retomada sustentada da economia no país, tanto do ponto de vista local como regional,
mas não podemos deixar de fora o horizonte de formalizar estes empreendedores. Entendemos que o comércio popular
não pode ser percebido de maneira negativa dentro do contexto urbano, à medi-

HERTZ DIAS (PSTU)

da que supre lacunas existentes, seja em
relação à diversidade de produtos oferecidos ou por ofertar mercadorias a preços
mais acessíveis a determinadas camadas
da população. Nossa proposta é mudar o
conceito de “comércio informal” para “comércio popular”. Feito pelas pessoas, pelas
famílias ludovicenses, para os ludovicenses e para os que vêm de fora. Caminhando
neste sentido que proponho para São Luís
um “Shopping de Comércio Popular” bem
localizado e com condições de atender a
necessidade de ambulantes, clientes e outros frequentadores do local. Instalado no
Centro da Cidade, com terminais de banco
24h, lotérica, lanchonetes etc. Um espaço
que possa se tornar um atrativo também
para turistas, a exemplo do que ocorre em
outras cidades do Brasil. Falta interesse público voltado para essa questão, já discutida há muito tempo pela própria categoria.
É preciso pensar num projeto coletivo, que
agregue valor à nossa cidade. Espaços públicos nos bairros que foram ocupados de
maneira irregular pelo comércio informal
também precisam ser disciplinados sem
prejuízo ao trabalhador, que terá a oportunidade de ajustar sua conduta para permanecer no local de forma legal, padronizada, com cessão limitada do município
em troca de que ele se responsabilize por
cuidar do logradouro e seu entorno. Acredito em saídas estratégicas para os problemas da nossa cidade se o próximo prefeito
tiver compromisso com o melhor para São
Luís. Não é uma tarefa fácil, não se trata de
uma tarefa para se resolver dentro do gabinete. Nossa cidade precisa de um prefeito
que esteja junto da população, sensível aos
seus maiores desafios”.

“O desemprego é uma necessidade do
capitalismo, não existe capitalismo sem
desemprego e sem exército industrial de
reservas. Ainda mais numa situação que
combina recessão econômica com pandemia descontrolada. Para minimizar essa
situação é necessário um plano emergencial de obras públicas para melhorar os
serviços públicos e reduzir a jornada de
trabalho sem redução de salários, que é a
única forma de gerar empregos e, portanto, acabar com o drama da informalidade.
Mas, é importante ter clareza de que sem a
derrubada do governo Bolsonaro com sua
politica de destruição de direitos e rebaixamento de salários, bem como sua politica
genocida que foi abraçada pelos governadores e prefeitos, será impossível reverter
essa situação. Por outro lado, a partir dos
Conselhos Populares, acabaremos com a
farra das empreiteiras que sugam os recursos públicos e impõem aos trabalhadores uma condição de semiescravidão.
Essa questão passa também pelo fim das
Parcerias Público Privada. Os trabalhadores contratados serão incorporados com os
mesmos direitos e salários dos concursados. E por fim, criar uma Lei de Responsabilidade Social em âmbito municipal para
deixar de transferir quase da metade dos
recursos públicos para os donos de bancos
e vamos investir esse dinheiro na geração
de empregos para que os trabalhadores
possam sair dessa situação vexatória de
subemprego e informalidade”.

NETO EVANGELISTA (DEM)

Até o fechamento desta edição não recebemos a resposta

“O tema do aumento da informalidade
está diretamente relacionado à crise econômica, que se instalou no país, desde a
segunda metade da década passada. Neste
momento em que vivemos o pós-crise da
pandemia, apesar do Auxílio Emergencial e
da perspectiva de termos um programa de
Renda Básica, é prioridade máxima que o
próximo prefeito de São Luís seja capaz de
construir um pacto pelo desenvolvimento
econômico inclusivo da cidade. Este pacto, claro, começa pelo centro da cidade. E
terá de se estruturar através da criação de
diversas oportunidades:
1. cadastramento dos informais,
2. articulação com instituições de capacitação de mão de obra,
3. organização urbanística de espaços
para os vendedores,
4. programas de microcrédito associados à formalização de microempreendedores individuais
5. identificação de oportunidades de estímulo e expansão do comércio para outras
áreas da cidade.
Ou seja, vamos estimular a criação de
um plano de fortalecimento do centro da
cidade, contando com o apoio de políticas
diversificadas de apoio ao pequeno empreendedor informal.”

RUBENS JÚNIOR (PCDOB)
“A pandemia reforçou a necessidade de
ampliação da participação do setor público
no estímulo à economia. Embora na esfera
federal haja uma tentativa de esvaziamento do papel do Estado na recuperação do
país, no Maranhão, o Governador Flávio
Dino lançou o Plano Emergencial de Recuperação de Empregos Celso Furtado, que
está injetando quase R$ 600 milhões para
garantir mais acesso ao trabalho e fortalecer nossa economia. Da mesma forma,
apresentamos em nosso Plano de Governo
um conjunto de ações para garantir que as
pessoas retomem suas atividades profissionais com auxílio da prefeitura. No caso
específico dos pequenos empreendedores
do comércio, vamos criar o Programa Juros
Zero Municipal, para ajudar essas pessoas
a retomarem ou incrementarem suas atividades, com a prefeitura pagando parte do
financiamento”.

ZÉ INÁCIO (PT)

YGLÉSIO MOYSÉS (PROS)
“Ninguém é informal porque quer. A
sociedade o colocou nessa condição. Por
isso é preciso entender, ouvir elas e entender quais alternativas podem ser criadas.
Para tirar essas pessoas da informalidade
temos que oferecer uma opção de emprego e renda melhor do que a que elas tem
hoje. Não é marginalizando essas pessoas,
separando-as em um camelódromo que
vamos acabar com a informalidade. Mas é
depois do diálogo, depois de ouvir, oferecer novas perspectivas de mercado. Tenho
escutado muito e concordo... O ambulante, o emprego informal, não pode ser visto como um inimigo da gestão municipal,
eles não são criminosos, são pessoas que
querem trabalhar, querem dar dignidade
às suas famílias. Tirar essa opção de renda e não oferecer nenhuma alternativa é
inaceitável. Como prefeito, eu tenho que
mostrar as vantagens que a formalidade
oferece, além de criar Centros de Apoio ao
Trabalhador e ao Empregador, que funcionarão como uma rede de atendimento para aqueles que buscam orientação e
inserção no mercado de trabalho. Fomentar o empreendedorismo e autoemprego,
além de prestar atendimento ao cidadão
e orientar sobre questões trabalhistas”.

WELLINGTON DO CURSO
(PSDB)

“Não podemos resolver o problema do
trabalho informal em São Luís retirando a
única fonte de renda de centenas de pais
e mães de famílias. Por isso, quando for
eleito prefeito de São Luís, assumiremos
esse problema e buscaremos soluções para
padronizar e ordenar as áreas de comércio informal em nossa cidade. Além disso, também vamos cadastrar e regularizar
aqueles que exercem suas atividades em
conformidade com a legislação vigente.
Diante do grande número de desempregados em nosso país, não podemos retirar os
trabalhadores informais de seus locais de
trabalho de forma abruta e sem qualquer
planejamento e por esse motivo, buscaremos formas de garantir a renda dessas
pessoas, aprimorando e organizando as
áreas de comércio informal em São Luís”.
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Ziriguidum 2021: a
cultura em busca de
outros bambas
CARLOS ARRUZA
Ator e psicólogo (Carlos Arruza é registrado no Conselho
Regional de Psicologia do Rio de Janeiro (CRP 05/33478)
com o nome de Carlos Francisco Pinto Silva)

Lembrei-me do ano de 1985. A
Mocidade Independente de Padre
Miguel, escola de samba do Rio de
Janeiro, anunciava uma viagem no
tempo e fomos parar em 2001: a
ideia de um futuro “em busca de

Tragédia do Rio
Dizem que Deus,
quando criou o mundo,
distribuiu as belezas
para os povos com
extrema parcimônia.
Concluída a obra, os
beneﬁciados julgaram o
resultado injusto.
Reclamaram.
O Rio havia recebido quinhão mais
generoso. Com a sabedoria divina, o
Senhor respondeu: “Não se precipitem. Aguardem os governantes que
virão”.
Os acontecimentos que se sucedem no Rio de Janeiro conﬁrmam a
fala do Todo-Poderoso. Eleição após
eleição, os ﬂuminenses depositam a

conﬁança em candidatos que os traem com a desenvoltura de quem anda
pra frente e a naturalidade de quem
cumpre o destino manifesto da ex-capital do Brasil.
Nenhuma unidade da Federação
tem o constrangimento de ter visto todos os governadores que estão vivos
na mira da Justiça — Antony e Rosinha Garotinho, Sérgio Cabral, Luiz
Fernando Pezão, Moreira Franco. Cinco pararam atrás das grades. Sérgio
Cabral, que continua preso, soma penas de 294 anos.
Agora chegou a vez de Wilson Witzel. Eleito há 18 meses com a bandeira
de combate à corrupção e ao crime
organizado, o ex-juiz foi afastado do
cargo na manhã de ontem. Pesam
contra ele acusações de corrupção na
montagem de hospitais de campanha
para tratamento da covid-19.
O ministro do Superior Tribunal de
Justiça (STJ) Benedito Gonçalves assinou a ordem, que tem validade inicial
de 180 dias. Outros políticos do estado
ﬁguram na lista do STJ. Mandados de
prisão foram expedidos contra o Pastor Everaldo, presidente do PSC, e Lu-

outros bambas”.
cas Tristão, ex-secretário de Desenvolvimento Econômico, braço direito
de Witzel.
Helena Witzel também está envolvida no esquema. A polícia cumpriu
mandado de busca e apreensão no escritório de advocacia da primeira-dama. O mesmo ocorreu com o vice-governador, o presidente da Assembleia
Legislativa do Rio de Janeiro e mais 69
pessoas.
Trata-se de triste espetáculo encenado em plena pandemia. O palco,
um estado que chora 17 mil vidas perdidas para a covid-19, que divide o
poder com o crime organizado, que
abandona os mais vulneráveis às sanhas das milícias e do tráﬁco, que naturaliza a violência a ponto de indiscriminar bandido e mocinho.
O vice-governador Cláudio Castro
assumiu o poder. Até quando? Ele
também está no radar da Justiça.
Além de administrar o estado que ainda luta com a crise sanitária, Castro
terá de tomar decisões importantes.
Entre elas, escolher o procurador-geral do Ministério Público local e deﬁnir se o Rio permanece no Regime de
Recuperação Fiscal. Não é pouco.

Lula, Battisti e as desculpas
cha para uso futuro — conduziram o
caso até a escrivaninha do presidente
da República, então um certo Lula da
Silva.
A ele coube dar o veredicto. Numa
Certas atitudes expõem decisão estranha, Lula humilhou a
Justiça italiana e, passando por cima
a incompetência e a
da decisão dos tribunais da península, concedeu asilo político ao condefalta de visão de
nado por homicídio. Pegou muito
mal, tanto aqui quanto na Itália.
governantes. O caso
O asilado passou a transcorrer dias
despreocupados numa cidade de
Battisti é emblemático. praia do estado de São Paulo. Distraído, não se deu conta de que o Brasil
Terrorista condenado
ainda guarda relentos absolutistas do
ancien régime, sistema em que a lei se
por atos cometidos nos amolda à vontade pessoal do rei.
Pois foi o que aconteceu. Recémanos 70 — dois
eleito, doutor Bolsonaro prometeu revogar, uma vez empossado, o asilo dahomicídios e
do a Cesare Battisti. O asilado não esperou para ver — escapou à sorrelfa e
participação em outros tomou o rumo da Bolívia.
Ao passar a fronteira, deve ter acredois —, o italiano
ditado que estava a salvo. Engano bobo. Agentes do serviço secreto italiano
Cesare Battisti fugiu da não tardaram a encontrar seu paradeiro. A partir daí, é permitido espeprisão, passou anos
cular que tenha havido um acerto entre Roma e La Paz. (Essa parte não é
homiziado por França e oﬁcial, mas é plausível.) O fato é que,
apenas chegado a Santa Cruz de la SiMéxico para,
erra, Cesare Battisti foi preso pela polícia boliviana e, em 24 horas, deporﬁnalmente, pousar em
tado em rito sumário.
Nem processo de extradição houve.
Copacabana, onde se
Levado à Itália, foi trancado numa prisão de segurança máxima. Meses deescondeu por três anos. pois de ter voltado ao país natal, talvez
para aliviar a consciência, confessou
ser realmente autor dos crimes pelos
Descoberto em 2007, passou a na- quais tinha sido condenado. Constervegar pelos meandros da exótica prá- nada, a família lulopetista emparetica judiciária do Brasil. Foi preso, foi dou-se num silêncio obsequioso.
Agora, ano e meio depois da conﬁssolto, recebeu o estatuto de refugiado
político, perdeu essa condição. As chi- são de Battisti, entra em cena nosso
canas de nossa peculiar Justiça — conhecido Lula da Silva. Numa entrecom sua diﬁculdade de dar decisão vista concedida a um canal amigo,
deﬁnitiva, como a deixar sempre bre- apareceu contrito e arrependido de
JOSÉ HORTA MANZANO
Empresário e blogueiro

ter concedido asilo ao italiano. No entanto, a ﬁm de manter intacta a imagem do guia infalível, procurou um
culpado para a enormidade cometida.
Declarou ter sido “enganado” pelo
homicida — o que traz à mente o estouro do mensalão, quando ele também se queixara de ter sido “traído”.
Declarou, ainda, que não teria problema em pedir desculpa à família das vítimas. Usou o condicional. Como ninguém cobrou as desculpas, não as pediu. E o assunto morreu ali.
Com a velocidade do raio, a notícia
chegou à Itália. Das vítimas de Battisti, Alberto Torreggiani é aquele que
sofreu os efeitos colaterais mais severos. Tinha 15 anos de idade quando o
pai, um joalheiro milanês, foi assassinado a sangue-frio. Baleado na coluna vertebral, o jovem não morreu,
mas, ﬁcou paraplégico. Está, hoje,
com 56 anos, 41 dos quais passou
aprisionado a uma cadeira de rodas.
Ao tomar conhecimento do pedido
de “desculpas” de Lula, Torreggiani
mostrou desânimo. Declarou-se indignado e perplexo. Intuiu que as lágrimas do ex-presidente são para uso
eleitoreiro. Amargo e irônico, indagou
se seria o caso de agradecer ao Lula.
Depois de tantos anos de sofrimento e
atribulações, não vê sentido em ouvir,
de pessoa tão importante, a conﬁrmação do que sempre foi evidente: que
ele, a vítima, estava com a razão.
Battisti, decerto habituado às chicanas da Justiça do Brasil, solicitou
em maio prisão domiciliar em razão
dos riscos de apanhar a covid-19. O
Ministério da Justiça italiano negou
provimento, argumentando que todos corriam o mesmo risco e que ele
não era melhor do que ninguém.
Quanto às desculpas fora de hora de
Lula, comenta-se, na Itália, que essa
covid parece estar causando efeitos
estranhos na cabeça de certas pessoas.

A certeza de um mundo mais evoluído onde até os astros irradiam mais fulgor e fazem todo o universo sambar. E o que de fato aconteceu? No Carnaval de 2001, a
escola apresenta, em forma de enredo, um apelo por paz
e harmonia. Infelizmente, o mundo não atendeu ao clamor da avenida. Ao contrário disso, assistimos a uma
sucessão de escândalos e tragédias, tendo o seu ápice no
atentado de 11 de setembro. Concluindo que a vida não
se enfeitou de alegria como na previsão de 1985.
Assim como outrora, ninguém pôde prever 2020. Somado aos efeitos da pandemia do Covid-19, um governo
que abriu muitas frentes de desconstrução de toda uma
estrutura erguida num processo árduo e demorado por
agentes culturais de todo o país.
Um misto de falta de recursos com a obrigação do
isolamento se transforma numa quase sentença de
morte: o artista é o primeiro a sair de cena e o último a
retornar sem nenhuma perspectiva, considerando que
seu trabalho se faz essencialmente pela aglomeração,
não importa o território ao qual ele pertença. E, mais
uma vez, tudo se reinventa. A resistência se faz pela internet, nas redes sociais, nas lives. A busca de outros
bambas, mais uma vez, se faz urgente e assim a profecia
retoma a sua força.
Nietzsche, em seus pensamentos, aponta, na relação
arte e vida, seguindo suas obras “O nascimento da tragédia” e “A gaia ciência”, as seguintes reﬂexões: no primeiro caso, toma-se como ponto de partida e aﬁrmação de
que só como fenômeno estético a vida aparece justiﬁcada, mostrando como a relação entre o apolíneo e o dionisíaco, como impulsos naturais e artísticos, os problemas da existência são ultrapassados.
No segundo caso, trata-se de compreender a relação
entre arte e vida de duas formas: a arte de se pôr em cena
frente a si mesmo e a arte de alguém se tornar o que é.
Parece haver, nesse pensamento, a chave de todo o segredo. Um eterno reinventar-se sempre foi a razão do artista. Engana-se quem busca na arte um ofício acabado
e seguro e, por isso, brigamos tanto pelo valor da cultura
de um país.
Segundo o antropólogo Edward Tylor, cultura é todo
aquele complexo que inclui o conhecimento, as crenças,
a arte, a moral, a lei, os costumes e todos os outros hábitos e capacidades adquiridos pelo homem como membro da sociedade.
Nunca soubemos exatamente como estará nosso território de atuação e esse devir ou “vir a ser” é o que aﬁrma a importância do artista como quem inventa e escreve a história de superação e criatividade de uma nação.
E assim estamos fazendo. Somos os “novos bambas”
que, de forma pioneira, ergueremos a nossa bandeira e
plantaremos a nossa raiz.
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Genoma

Impactos do vírus no
coração é estudado

À

medida que os cientistas conhecem melhor a
covid-19, mais identiﬁcam sinais de que algumas complicações desencadeadas por essa doença podem provocar danos persistentes ao organismo. Duas pesquisas desenvolvidas na Alemanha e
divulgadas nesta semana reforçaram essas suspeitas.
Um dos estudos revelou que indivíduos infectados
pelo Sars-CoV-2 apresentaram inﬂamação no tecido
cardíaco meses após a recuperação. O outro trabalho
conﬁrmou a presença do vírus no miocárdio (parede
cardíaca) em pessoas que faleceram em decorrência da
enfermidade. As duas investigações foram publicadas
na revista especializada Jama Cardiology.
No primeiro estudo, os pesquisadores contaram com
a participação de 100 pacientes, que foram submetidos
a exames de ressonância magnética periodicamente.
Por meio da tecnologia, os investigadores comprovaram
que a maior parte dos analisados sofreu danos no músculo cardíaco mesmo 71 dias após terem se recuperado
da covid-19.

“Nossas análises revelaram
comprometimento cardíaco em 78
pacientes (78%) e inﬂamação
miocárdica em andamento em 60
pacientes (60%),
independentemente de condições
preexistentes, gravidade e curso
geral da doença”, detalham os
autores no trabalho, liderado por
Valentina O. Puntmann, do Hospital
Universitário de Frankfurt.
Os pesquisadores destacam que os dados obtidos servem de alerta para a possibilidade de danos mais graves
à saúde cardíaca em pacientes infectados pelo SarsCoV-2.
“Embora os efeitos a longo prazo dessas alterações na
saúde que foram vistas no estudo ainda não tenham sido pesquisados, sabemos que esse tipo de anormalidade pode agravar cardiomiopatias inﬂamatórias (…) Essas descobertas indicam a necessidade de investigação
contínua das consequências cardiovasculares a longo
prazo da covid-19”, enfatizam os autores.

Lázaro Fernandes de Miranda, cardiologista do Hospital Santa Lúcia, em Brasília, e conselheiro da Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC), destaca que a pesquisa aprofunda informações já percebidas por proﬁssionais da área.
“Algumas pesquisas haviam apontado para o efeito
da covid-19 no tecido cardíaco, e esse trabalho reforça
essa questão com dados bastante sólidos. A ressonância
magnética é um dos recursos mais sensíveis para fazer
essa análise, mais que o eletrocardiograma e a tomograﬁa cardíaca, por exemplo, apontando, assim, com veracidade, que essas alterações podem ocorrer”, explica.
Segundo o médico, os efeitos provocados pela COVID-19 no músculo cardíaco, inclusive após a recuperação da doença, podem ser desencadeados devido a uma
reação do sistema imune. “Mesmo quando essa pessoa
se cura, podem ﬁcar resquícios do patógeno, e isso faz
com que o sistema de defesa continue agindo contra ele
e gere essa inﬂamação”, explica.
Genoma viral
Em um segundo estudo, cientistas analisaram autópsias de 39 pacientes que faleceram com covid-19 e constataram a presença do patógeno no tecido cardíaco em
60% dos casos.
“O genoma viral estava presente no tecido do miocárdio em uma parcela considerável do grupo analisado. E
esses dados estão de acordo com trabalhos anteriores
que mostraram como os receptores de Sars-CoV-2 são
expressos nas células do miocárdio”, detalham, no artigo, os cientistas liderados por Diana Lindner, pesquisadora do Departamento de Cardiologia e área vascular do
Centro Universitário do Coração, na Alemanha.
Para Lázaro Miranda, o trabalho também contribui
ao aprofundar o entendimento sobre danos no coração
causados pelo novo coronavírus. “O estudo é bastante
interessante, muitas pesquisas vêm sendo feitas com
cadáveres, e essas descobertas apontam para os mesmos dados que temos visto nos pacientes tratados: a
presença do vírus no músculo cardíaco, podendo, assim, gerar uma inﬂamação”, justiﬁca.
Quatro tipos
.
São inﬂamações do músculo do coração, o miocárdio,
que o enfraquecem e atrapalham o bombeamento do
sangue. Existem quatro tipos: a dilatada, que expande o
tecido e atinge pessoas de 20 a 60 anos; a restritiva,
quando o músculo cardíaco se torna duro e rígido; a cardiomiopatia hipertróﬁca, que se caracteriza pelo espessamento das paredes do coração; e a arritmogênica do
ventrículo. Esse último é raro e ocorre quando o tecido
do músculo cardíaco é substituído por um tecido cicatrizado, afetando os sinais elétricos do coração.
Atenção também aos grupos de risco
“Assim como esse estudo da revista Jama mostrou es-

sa taxa alta, de 78 pacientes com inﬂamação cardíaca,
temos observado o mesmo na prática clínica, enquanto
atendemos pessoas que sofrem com essa enfermidade.
Esses dados reforçam a necessidade de acompanhar
o paciente mesmo depois de recuperado e de ﬁcar atento a complicações possíveis no sistema cardíaco e também no respiratório, que são os mais atingidos pela doença.
Essas novas informações também nos ajudam a reforçar ainda mais os cuidados que precisamos ter com
pessoas que são do grupo de risco, como os cardiopatas.
No caso deles, as complicações podem ser ainda mais
graves.”
Teste de vacina em fase ﬁnal
A farmacêutica Moderna anunciou que deu início ao
estágio ﬁnal dos testes clínicos da sua candidata à vacina para covid-19. Participarão dessa etapa 30 mil adultos sem registro da doença respiratória. O objetivo da
empresa americana é avaliar a segurança da fórmula de
imunização mRNA-1273 e determinar se ela pode evitar
a doença causada pelo novo coronavírus após a aplicação de duas doses.
O governo dos Estados Unidos apoia o projeto com
quase U$ 1 bilhão (aproximadamente R$ 5,21 bilhões), e
a previsão da Moderna é de que a fórmula ﬁque pronta
até dezembro. A empresa americana pretende fornecer
500 milhões de doses por ano, chegando a 1 bilhão de
doses por ano, a partir de 2021. Após o anúncio da fase
mais avançada dos ensaios clínicos, as ações da farmacêutica subiram 11%.
O que é o coronavírus
Coronavírus são uma grande família de vírus que
causam infecções respiratórias. O novo agente do coronavírus (COVID-19) foi descoberto em dezembro de
2019, na China. A doença pode causar infecções com
sintomas inicialmente semelhantes aos resfriados ou
gripes leves, mas com risco de se agravarem, podendo
resultar em morte.
Como a covid-19 é transmitida?
A transmissão dos coronavírus costuma ocorrer pelo
ar ou por contato pessoal com secreções contaminadas,
como gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, contato
pessoal próximo, como toque ou aperto de mão, contato
com objetos ou superfícies contaminadas, seguido de
contato com a boca, nariz ou olhos.
Como se prevenir?
A recomendação é evitar aglomerações, ﬁcar longe de
quem apresenta sintomas de infecção respiratória, lavar
as mãos com frequência, tossir com o antebraço em
frente à boca e frequentemente fazer o uso de água e sabão para lavar as mãos ou álcool em gel após ter contato
com superfícies e pessoas. Em casa, tome cuidados extras contra a covid-19.

Responsável Celio Sergio
E-mail: celiosergio@hotmail.com
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ESTADO DO MARANHÃO
AGÊNCIA ESTADUAL DE MOBILIDADE URBANA
E SERVIÇOS PÚBLICOS – MOB
AVISO DE ADIAMENTO
CONCORRÊNCIA Nº 001/2020 – MOB
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 43935/2020 –MOB
A AGÊNCIA ESTADUAL DE MOBILIDADE URBANA E SERVIÇOS PÚBLICOS – MOB, através da sua
Comissão Setorial de Licitação – CSL/MOB, torna público para conhecimento dos interessados que a
Concessão do serviço público de transporte aquaviário intermunicipal de passageiros, cargas e
automóveis de navegação marítima entre o Terminal Marítimo Ponta da Espera e o Terminal Marítimo
do Cujupe, dividida em dois lotes, conforme descrito no Termo de Referência, anteriormente marcada
para o dia 1º de setembro de 2020, fica ADIADA ATÉ ULTERIOR DELIBERAÇÃO, tendo em vista a
necessidade de mais tempo para a análise das impugnações apresentadas. A nova data será oportunamente
divulgada garantindo aos licitantes o prazo mínimo legal para construção das propostas.

EDITAL DE LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
1° LEILÃO: 14 de Setembro de 2020, às 08h45min *. 2° LEILÃO: 21 de Setembro de 2020, às 15h00min *. *(horário de Brasília)
ALEXANDRE TRAVASSOS, Leiloeiro Oficial, JUCESP n° 951, com escritório na Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini, n° 105,
4° andar, Edifício Berrini One - Brooklin Paulista - CEP: 04571-010, FAZ SABER a todos quanto o presente EDITAL virem ou dele
conhecimento tiver, que levará a PÚBLICO LEILÃO de modo PRESENCIAL E ON-LINE, nos termos da Lei n° 9.514/97, artigo
27 e parágrafos, autorizada pelo Credor Fiduciário BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A - CNPJ n° 90.400.888/0001-42, nos
termos do instrumento particular com eficácia de escritura pública, alienação fiduciária de imóvel em garantia, com força de escritura
pública, n° 073313230012496, datado em 29/12/2015, firmado com o Fiduciante Luiz Silva Gonçalves, RG n° 462979-SSP/DF
e CPF n° 080.050.283-34, residente e domiciliado em Santa Inês/MA, em PRIMEIRO LEILÃO (data/horário acima), com lance
mínimo igual ou superior a R$ 302.058,42 (Trezentos e dois mil, cinquenta e oito reais e quarenta e dois centavos - atualizado
conforme disposições contratuais), o imóvel constituído pelo Uma casa residencial, Rua 15, lote 10, Quadra 27, do loteamento Central
Park & Altos do Jaguarema, situado no lugar Jaguarema, no Distrito de São João Batista dos Vinhais, Santa Rosa do Gangan,
neste município de São José de Ribamar/MA, área construída total de 93,00m2 e área terreno de 200,00m2, melhor descrito
na matrícula n° 36270 da Serventia Extrajudicial do 1° Oficio Comarca da Ilha de São Luis/MA. Cadastrado na Prefeitura
sob o n° 1.0002.042.01.0030.0001.7, sequencial 10146083. Imóvel ocupado. Venda em caráter “ad corpus” e no estado
de conservação em que se encontra. Caso não haja licitante em primeiro leilão, fica desde já designado o SEGUNDO LEILÃO
(data/horário acima), com lance mínimo igual ou superior a R$ 146.886,42 (Cento e quarenta e seis mil, oitocentos e oitenta e
seis reais e quarenta e dois centavos - nos termos do art. 27, §2° da Lei 9.514/97). O leilão presencial ocorrerá no escritório do
Leiloeiro. Os interessados em participar do leilão de modo on-line, deverão se cadastrar no site www.sold.com.br, encaminhar a
documentação necessária para liberação do cadastro 24 horas do início do leilão. Forma de pagamento e demais condições
de venda, VEJA A INTEGRA DESTE EDITAL NO SITE: www.sold.com.br. Informações pelo tel. 11-3296-7555 (16261 - Dossiê).

São Luís, 28 de agosto de 2020.
IVO MASSUETE OLIVEIRA TEIXEIRA
Presidente da Comissão Setorial de Licitações – CSL/MOB
(atuando em substituição)

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 102/2020 - CSL/EMSERH
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 96.877/2020 – EMSERH

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

OBJETO: Contratação de empresa especializada em fornecimento de filmes de raio-x.
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço por Item.
DATA DA ABERTURA: 15/09/2020 às 09h, horário local.
Local de Realização: Sistema Licitações-e www.licitacoes-e.com.br
O Edital e demais informações estão disponíveis em www.emserh.ma.gov.br e www.licitacoes-e.com.br.
Informações adicionais serão prestadas na CSL/EMSERH localizada na Av. Borborema, Qd-16, n° 25,
Bairro do Calhau, São Luís/MA, no horário de 08h às 12h e das 13h às 17h, de segunda a sexta-feita,
pelos e-mails csl@emserh.ma.gov.br e/ou lauro.costa@emserh.ma.gov.br ou pelo telefone (98)
3235-7333, Ramal 239.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 001/2020. A Prefeitura Municipal de
Buriticupu – MA, por meio do Pregoeiro Oﬁcial, torna público aos interessados que fará licitação
na modalidade Pregão, na forma eletrônica, do tipo menor preço por item, tendo por objeto a
Formação de registro de preços para futura e eventual contratação de pessoa jurídica especializada para fornecer veículos automotores para as diversas secretarias de Buriticupu/MA. A
realização do certame está prevista para o dia 11 de setembro de 2020, às 09h00min – horário
local de Buriticupu - MA. O recebimento das propostas, abertura e disputa de preços será
exclusivamente por meio eletrônico, no endereço: www.comprasgovernamentais.gov.br, UASG:
980134 -Prefeitura Municipal de Buriticupu – MA. O edital completo está à disposição dos
interessados nos sites: www.buriticupu.ma.gov.br e www.comprasgovernamentais.gov.br.
Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do e-mail: cplburiticupu2016@gmail.com. Buriticupu/MA, 27 de agosto de 2020. Fabiano de Jesus Barbosa Ferreira/ Pregoeiro.

São Luís (MA), 26 de agosto de 2020.
Lauro César Costa
Agente de Licitação da EMSERH

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 101/2020 - CSL/EMSERH
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 97.639/2020 – EMSERH
OBJETO: Contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços de saúde para atender
a demanda da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Vinhais.
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço Por Lote.
DATA DA ABERTURA: 23/09/2020 às 09h, horário de Brasília-DF.
Local de Realização: Sistema Licitações-e www.licitacoes-e.com.br.
Edital e demais informações disponíveis em www.emserh.ma.gov.br e www.licitacoes- e.com.br.
Informações adicionais serão prestadas na CSL/EMSERH localizada na Av. Borborema, Qd-16, n° 25,
Bairro do Calhau, São Luís/MA, no horário de 08h às 12h e das 14h às 18h, de segunda a sexta, pelos
e-mails csl@emserh.ma.gov.br e/ou igor.rocha@emserh.ma.gov.br ou pelo telefone (98) 3235-7333.

MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA - MINFRA
COMPANHIA DOCAS DO MARANHÃO – CODOMAR EM LIQUIDAÇÃO
CGC/MF 06.374.892/0001-88
Capital Autorizado 9.657.437.423 ações sem valor nominal
Capital Subscrito R$ 191.792.175,26
Capital Integralizado R$ 191.792.175,26

São Luís (MA), 26 de agosto de 2020.
Igor Manoel Sousa Rocha
Agente de Licitação da CSL/EMSERH

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
CONVOCAÇÃO
O Liquidante da Companhia Docas do Maranhão – CODOMAR, em liquidação,
com fundamento no inciso VI do art. 210 e no Art. 213, da Lei nº 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, convoca os acionistas da Companhia para, a Assembleia
Geral Extraordinária – AGE, com realização às 10:00 horas, do dia 09 de
setembro de 2020, em sua sede social, no Porto do Itaqui, S/N, em São Luís,
capital do Estado do Maranhão, deliberar sobre:

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 PRESENCIAL Nº 034/2020 – SARP/MA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0249138/2020 – SARP
O SECRETÁRIO ADJUNTO DE REGISTRO DE PREÇOS torna público que realizará às 09h do dia 16 de
setembro de 2020, no auditório da SEGEP - 4º andar, Av. Jerônimo de Albuquerque, Edifício Clodomir
Milet, s/nº, Calhau - São Luís/MA. CEP: 65074-220, nesta Capital, licitação na modalidade Pregão
Presencial, do tipo menor preço por lote, objetivando o Registro de Preços para eventual contratação
de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, desinfecção, higienização e
conservação de áreas internas e externas nas instalações físicas e mobiliários, com fornecimento de
mão de obra, materiais e equipamentos, em conformidade com especificações e quantidades constantes no
Termo de Referência (ANEXO I), na forma da Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 3.555/2000, 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, e suas alterações,
aplicando subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/1993 e demais normas regulamentares pertinentes à
espécie. O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados, na página www.compras.ma.gov.br e no
sitio da www.segep.ma.gov.br.
São Luís, 27 de agosto de 2020.
Deimison Neves dos Santos
Secretário Adjunto de Registro de Preços

I – Exame e votação do Relatório do Liquidante, Demonstrações Financeiras, e
Notas Explicativas referentes ao período de 01 de janeiro a 31 de julho de 2020;
II – Aprovação do Relatório Final de Liquidação;
III – Amortização das ações dos acionistas minoritários;
IV – O encerramento do processo de liquidação da Companhia, mediante:
a) a incorporação dos bens imóveis da sociedade ao patrimônio da União;
b) a transferência do contencioso judicial e dos processos extrajudiciais da
sociedade à Advocacia-Geral da União;
c) a transferência dos haveres e deveres da sociedade a Órgãos da União; e

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 PRESENCIAL Nº 032/2020 – SARP/MA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0093460/2020 – SARP
O SECRETÁRIO ADJUNTO DE REGISTRO DE PREÇOS torna público que realizará às 14h do dia
22 de setembro de 2020, no auditório da SEGEP - 4º andar, Av. Jerônimo de Albuquerque, Edifício
Clodomir Milet, s/nº, Calhau - São Luís/MA. CEP: 65074-220, nesta Capital, licitação na modalidade
Pregão Presencial, do tipo Menor Preço por Item, objetivando o Registro de Preços para Aquisição
de Insumos e Equipamentos para Manutenção Predial (esquadrias, acessórios, estruturas,
insumos diversos e instalações para ar condicionado), de interesse da Secretaria de Estado da
Administração Penitenciária – SEAP, em conformidade com especificações e quantidades constantes
no Termo de Referência (ANEXO I), na forma da Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº
3.555/2000, 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, e suas alterações, aplicando subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/1993 e demais normas
regulamentares pertinentes à espécie. O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados, na
página www.compras.ma.gov.br e no sitio da www.segep.ma.gov.br.

d) a destinação do acervo documental e dos bens móveis remanescentes da
sociedade para o Ministério da Infraestrutura.
V – Fixação do valor dos recursos ao Liquidante para as providências ﬁnais de
liquidação;
VI – A extinção dos mandatos do Liquidante e dos Membros do Conselho
Fiscal;
VII – A extinção da sociedade; e
VIII – Apreciação do balancete das movimentações ﬁnanceiras do período de 01
de agosto de 2020 e a data da assembleia de liquidação.
São Luís, MA, 21 de agosto de 2020.
EDILSON JOSÉ DA COSTA
Liquidante
Companhia Docas do Maranhão – CODOMAR, em liquidação
COMPANHIA DOCAS DO MARANHÃO – CODOMAR, EM LIQUIDAÇÃO
CEP: 65085-370 |Porto do Itaqui | São Luís (MA) |
C.N.P.J.: 06.347.892/0001-88 |Insc. Est.: 12.081.214-2
Fone/Fax:+55 (98) 3231 - 7180 Email: 01codomar@gmail.com

São Luís, 26 de agosto de 2020.
Deimison Neves dos Santos
Secretário Adjunto de Registro de Preços

PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA DO PROJETO CAMBOA
A EQUATORIAL ENERGIA MARANHÃO, inscrita no CNPJ Nº
06.272.793/0001-84, torna público que recebeu junto à Secretaria Municipal
de Meio Ambiente - SEMMAM a licença Prévia, número 08/2020, válida até
19/02/2021 do Projeto Camboa (subestação e seccionamento da linha de
distribuição Centro/Renascença), localizado na avenida Venceslau Brás, bairro
Camboa em São Luís - Maranhão, conforme processo nº 120.24657/2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAJÁ DO SENA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2020-CPL/PMMS
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAJÁ DO SENA, com sede na Avenida Dep. César Bandeira, s/n,
Centro, no município de Marajá do Sena, Estado do Maranhão, através do Pregoeiro Municipal, torna
público, que fará realizar licitação na modalidade Pregão, na sua forma Presencial, do tipo Menor
Preço por Item, tendo por objeto o Registro de Preços para eventual aquisição de combustíveis
e derivados de petróleo de interesse da Administração Municipal de Marajá do Sena – MA,
conforme edital e anexos. A sessão do certame licitatório será realizada no dia 11 de setembro de
2020, às 08:00min (oito horas), na sala de reuniões da Prefeitura. O Edital e seus anexos estão à
disposição dos interessados na Sala da CPL, onde poderão ser consultados gratuitamente e obtidos
mediante a entrega no setor de licitações de 02 (duas) resmas de papel de 500 folhas, tamanho A4,
210x297mm, 75g/m², ultra branco. Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço. Marajá do Sena
– MA, 27 de setembro de 2020. ELIAS SILVA NASCIMENTO. Pregoeiro Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAJÁ DO SENA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2020-CPL/PMMS
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAJÁ DO SENA, com sede na Avenida Dep. César Bandeira, s/n, Centro,
no município de Marajá do Sena, Estado do Maranhão, através do Pregoeiro Municipal, torna público, que
fará realizar licitação na modalidade Pregão, na sua forma Presencial, do tipo Menor Preço por Item, tendo
por objeto o Registro de Preços para eventual aquisição de materiais elétricos para iluminação
pública destinado a atender a demanda da zona urbana e rural do município de Marajá do Sena –
MA, conforme edital e anexos. A sessão do certame licitatório será realizada no dia 11 de setembro de
2020, às 09h:30min (nove horas e trinta minutos), na sala de reuniões da Prefeitura. O Edital e seus anexos
estão à disposição dos interessados na Sala da CPL, onde poderão ser consultados gratuitamente e
obtidos mediante a entrega no setor de licitações de 02 (duas) resmas de papel de 500 folhas, tamanho
A4, 210x297mm, 75g/m², ultra branco. Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço. Marajá do Sena –
MA, 27 de setembro de 2020. ELIAS SILVA NASCIMENTO. Pregoeiro Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAJÁ DO SENA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2020-CPL/PMMS
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAJÁ DO SENA, com sede na Avenida Dep. César Bandeira, s/n, Centro,
no município de Marajá do Sena, Estado do Maranhão, através do Pregoeiro Municipal, torna público, que
fará realizar licitação na modalidade Pregão, na sua forma Presencial, do tipo Menor Preço por Item, tendo
por o Registro de Preços para eventual aquisição de materiais de expediente de interesse da
Administração Municipal de Marajá do Sena – MA, conforme edital e anexos. A sessão do certame
licitatório será realizada no dia 11 de setembro de 2020, às 15h:00min (quinze horas), na sala de reuniões
da Prefeitura. O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados na Sala da CPL, onde poderão ser
consultados gratuitamente e obtidos mediante a entrega no setor de licitações de 02 (duas) resmas de
papel de 500 folhas, tamanho A4, 210x297mm, 75g/m², ultra branco. Esclarecimentos adicionais no
mesmo endereço. Marajá do Sena – MA, 27 de setembro de 2020. ELIAS SILVA NASCIMENTO. Pregoeiro
Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAJÁ DO SENA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2020-CPL/PMMS
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAJÁ DO SENA, com sede na Avenida Dep. César Bandeira, s/n, Centro,
no município de Marajá do Sena, Estado do Maranhão, através do Pregoeiro Municipal, torna público, que
fará realizar licitação na modalidade Pregão, na sua forma Presencial, do tipo Menor Preço por Item, tendo
por objeto o Registro de Preços para eventual aquisição de materiais de higiene e limpeza de
interesse da Administração Municipal de Marajá do Sena – MA, conforme edital e anexos. A sessão do
certame licitatório será realizada no dia 11 de setembro de 2020, às 16h:30min (dezesseis horas e trinta
minutos), na sala de reuniões da Prefeitura. O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados na
Sala da CPL, onde poderão ser consultados gratuitamente e obtidos mediante a entrega no setor de
licitações de 02 (duas) resmas de papel de 500 folhas, tamanho A4, 210x297mm, 75g/m², ultra branco.
Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço. Marajá do Sena – MA, 27 de setembro de 2020. ELIAS
SILVA NASCIMENTO. Pregoeiro Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAJÁ DO SENA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2020-CPL/PMMS
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAJÁ DO SENA, com sede na Avenida Dep. César Bandeira, s/n, Centro,
no município de Marajá do Sena, Estado do Maranhão, através do Pregoeiro Municipal, torna público, que
fará realizar licitação na modalidade Pregão, na sua forma Presencial, do tipo Menor Preço por Item, tendo
por objeto o Registro de Preços para eventual contratação de empresa especializada na prestação
dos serviços de confecção de artigos e materiais de malharia de interesse da Administração
Municipal de Marajá do Sena – MA, conforme edital e anexos. A sessão do certame licitatório será
realizada no dia 11 de setembro de 2020, às 13h:30min (treze horas e trinta minutos), na sala de reuniões
da Prefeitura. O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados na Sala da CPL, onde poderão ser
consultados gratuitamente e obtidos mediante a entrega no setor de licitações de 02 (duas) resmas de
papel de 500 folhas, tamanho A4, 210x297mm, 75g/m², ultra branco. Esclarecimentos adicionais no
mesmo endereço. Marajá do Sena – MA, 27 de setembro de 2020. ELIAS SILVA NASCIMENTO. Pregoeiro
Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAJÁ DO SENA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2020-CPL/PMMS
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAJÁ DO SENA, com sede na Avenida Dep. César Bandeira, s/n, Centro,
no município de Marajá do Sena, Estado do Maranhão, através do Pregoeiro Municipal, torna público, que
fará realizar licitação na modalidade Pregão, na sua forma Presencial, do tipo Menor Preço por Item, tendo
por objeto o Registro de Preços para eventual contratação de empresa especializada na prestação
dos serviços de confecção de artigos e materiais gráﬁcos diversos de interesse da Administração
Municipal de Marajá do Sena – MA, conforme edital e anexos. A sessão do certame licitatório será
realizada no dia 11 de setembro de 2020, às 11h:00min (onze horas), na sala de reuniões da Prefeitura. O
Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados na Sala da CPL, onde poderão ser consultados
gratuitamente e obtidos mediante a entrega no setor de licitações de 02 (duas) resmas de papel de 500
folhas, tamanho A4, 210x297mm, 75g/m², ultra branco. Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço.
Marajá do Sena – MA, 27 de setembro de 2020. ELIAS SILVA NASCIMENTO. Pregoeiro Municipal.

GERAL

oimparcial.com.br

George Raposo
E-mail: gdinamite@gmail.com
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São Luís, segunda-feira, 31 de agosto de 2020

ALIMENTOS

RestaurantesPopulares
nascidadesmaispobres
O Restaurante Popular vai chegar às 30 cidades do Mais IDH, como conta na entrevista
abaixo o secretário de Estado de Desenvolvimento Social, Márcio Honaiser

Q

uanto custa uma refeição
completa, saborosa, balanceada e nutritiva? Em 25 das
30 cidades mais carentes do
Maranhão, custa R$ 2. É que esses
municípios já têm Restaurantes Populares, que estão sendo entregues
pelo Governo do Maranhão.
Em todo o Estado, contando todas
as cidades, são 52 unidades. Vinte e
cinco delas estão nos municípios do
Plano Mais IDH, que leva ações para
melhorar a qualidade de vida nesses
locais.
O Restaurante Popular vai chegar
às 30 cidades do Mais IDH, como conta na entrevista abaixo o secretário de
Estado de Desenvolvimento Social,
Márcio Honaiser. E também vai continuar se expandindo para os demais
municípios (onde a refeição custa R$
3).
Honaiser também revela que, a
partir desta terça-feira (1º), os Restaurantes Populares da capital vão reabrir os refeitórios para consumo no
local, com capacidade reduzida.

IMPARCIAL – Qual o impacto de termos Restaurantes Populares em 25
das 30 cidades do Mais IDH?
Márcio Honaiser – É importante ter
em todas as cidades, principalmente
nestas do Mais IDH. Vamos chegar a
todas elas. É muito importante porque leva segurança nutricional e alimentar a essa pessoas, exatamente
nos municípios com o menor IDH,
onde as pessoas mais precisam.

Como é a refeição?
É uma refeição de qualidade nutricional e de sabor, e de baixo custo. Garante para as pessoas que mais precisam uma alimentação segura, saudável, que vai ajudar no fortalecimento e
desenvolvimento dela. As pessoas
bem alimentadas têm mais disposição para o trabalho, para enfrentar a
vida.
O que mais funciona nesses restaurantes?
Ali não é somente um restaurante.
A gente chama de Restaurante Popular, mas na verdade são Centros de Referência de Segurança Alimentar e
Proﬁssional. Além de fornecer alimentação, temos atendimento na
área médica, tirando pressão, e acompanhamento nutricional. O nutricionista passa o cardápio ideal para as
pessoas.
Temos o pessoal da educação física, fazendo exercícios com as pessoas
da melhor idade, vamos ter atendimentos psicológicos. São vários outros serviços, além de cursos e treinamentos. Temos uma sala para fazer
treinamento com a população local,
utilizando os produtos naturais da
própria região.
Os restaurantes também ajudam na
economia local?
Eles são muito importantes porque
parte dos produtos utilizados no restaurante vem da agricultura familiar.
Fomenta bastante a pequena produção, além de gerar empregos locais e

serviços na economia. Ajuda a fortalecer a economia do município.

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA
CREDENCIAMENTO PARA PESSOAS JURÍDICAS ESPECIALIZADAS EM ANÁLISES
QUÍMICAS PARA HIGIENE OCUPACIONAL
O SESI – Serviço Social da Indústria, Departamento Regional do Maranhão, torna
público o Credenciamento de Pessoas Jurídicas ou MEI, para integrar o CADASTRO
DE CREDENCIADOS PARA PESSOAS JURÍDICAS ESPECIALIZADAS EM ANÁLISES
QUÍMICAS PARA HIGIENE OCUPACIONAL, com observância ao Edital de
Credenciamento Nº 01/2020.
Entrega da Documentação: Período de 12 (doze) meses ininterruptos, a partir desta
publicação.
Requisitos e Regulamento no site da FIEMA
www.ﬁema.org.br
São Luís, 31 de Agosto de 2020.
Diogo Diniz Lima
Superintendente Regional do SESI DR/MA

Essa rede vai continuar crescendo?

Sim. Está prevista ainda
neste ano a inauguração
de mais quatro nos
municípios do Mais
IDH, além de parceria
com outras cidades, que
poderão acontecer
ainda em 2020.
A partir desta terça (1º), haverá mudanças nos Restaurantes Populares de
São Luís?
Como São Luís já está superando
uma boa fase do problema da pandemia do Covid-19, já temos condições
de atender de forma híbrida. Vamos
poder usar o espaço do nosso restaurante, do refeitório, para consumir lá
mesmo.
Uma parte pega os produtos em
embalagens descartáveis para levar e
comer. E outra parte, que não tem para onde levar e comer, poderá fazer a
refeição no local.

AVERIGUAÇÃO

Fiscalizações do Procon são realizadas no interior

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA
CREDENCIAMENTO PARA PESSOAS JURÍDICAS OU MEI ESPECIALIZADAS EM
SERVIÇOS DE SAÚDE, SEGURANÇA NO TRABALHO E LABORATÓRIO DE
ANÁLISES CLÍNICAS
O SESI – Serviço Social da Indústria, Departamento Regional do Maranhão, torna
público o Credenciamento de Pessoas Jurídicas ou MEI, para integrar o CADASTRO
DE CREDENCIADOS PARA SERVIÇOS DE SAÚDE, SEGURANÇA NO TRABALHO E
LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS, com observância ao Edital de Credenciamento Nº 02/2020.
Entrega da Documentação: Período de 12 (doze) meses ininterruptos, a partir desta
publicação.
Requisitos e Regulamento no site da FIEMA www.ﬁema.org.br
São Luís, 31 de Agosto de 2020.
Diogo Diniz Lima
Superintendente Regional do SESI DR/MA

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. 017/2020
A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA/MA torna público que a CPL estará reunida no dia 16 de
setembro de 2020, quarta-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
017/2020, do tipo menor preço global, que objetiva a Contratação de empresa especializada
para prestar serviços de assessoria jurídica e consultoria nos processos de licitações e
contratos administrativos de interesse do Município de Viana-MA, conforme quantidades e
especiﬁcações discriminadas no Anexo I do Edital. O Edital e seus anexos poderão ser
examinados gratuitamente pelos interessados, ou obtidos mediante o fornecimento de uma
(01) resma de papel A4, para a reprodução do edital. Maiores informações no endereço
mencionado, das 8h00 às 14h00. Viana (MA), 27 de agosto 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. 018/2020
A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA/MA torna público que a CPL estará reunida no dia 17 de
setembro de 2020, quinta-feira, às 11:30hs (onze horas e trinta minutos), na sala de reuniões da
CPL, situada à Praça Ozimo de Carvalho, 141, Centro, Viana – MA, a ﬁm de realizar o Pregão
Presencial Nº 018/2020, do tipo menor preço global, que objetiva a Contratação de instituição
ﬁnanceira para prestação de serviços de pagamento da folha de salário dos servidores ativos,
efetivos, contratados, comissionados, inativos, aposentados e pensionistas da Prefeitura de
Viana - MA e concessão de crédito consignado em folha de pagamento, conforme quantidades
e especiﬁcações discriminadas no Anexo I do Edital. O Edital e seus anexos poderão ser examinados gratuitamente pelos interessados, ou obtidos mediante o fornecimento de uma (01) resma
de papel A4, para a reprodução do edital. Maiores informações no endereço mencionado, das
8h00 às 14h00. Viana (MA), 28 de agosto 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
TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2020
A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA/MA torna público que a CPL estará reunida no dia 17 de
setembro de 2020, quinta-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 a Tomada de Preços Nº
008/2020, do tipo menor preço global, que objetiva a contratação de serviços técnicos
especializados de consultoria, na área de direito previdenciário, visando à recuperação de
créditos ﬁnanceiros e económicos para compensação previdenciária junto ao Município de
Viana/MA, conforme Anexo I – Projeto Básico. 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), 28 de agosto de 2020. Anna Karollini Everton Marinho Sampaio, Presidente
da CPL.

FISCALIZAÇÕES FORAM PARTE DAS ATIVIDADES REGULARES DO PROCON E SERÃO REALIZADAS EM OUTROS MUNICÍPIOS
As ações de ﬁscalização no interior
do estado realizadas pelo Instituto de
Promoção e Defesa do Cidadão e
Consumidor do Maranhão (Procon/MA) chegaram nessa quinta (27)
e sexta-feira (28) aos municípios de
Vitorino Freire e Santa Inês.

Os ﬁscais averiguaram
preços, qualidade de
produtos e aumento de
valores denunciados por
consumidores em lojas
de material de
construção,
supermercados, além de

bancos. A ação é
contínua e só esta
semana já passou por
Pedreiras, Trizidela do
Vale e Bacabal.
“Temos um estado muito grande
mas com um trabalho articulado de
envio de notiﬁcações por meio das
unidades locais e com essa veriﬁcação
in loco regular realizada pelos nossos
ﬁscais, o Procon busca atender as demandas de todas as regiões e garantir
que grandes e pequenos estabelecimentos respeitem os direitos do consumidor especialmente nesse período de pandemia”, informou a presidente do Procon/MA, Adaltina Queiroga.

Ações
Em Vitorino Freire, a ação priorizou
bancos e supermercados. Nestes, a
equipe encontrou irregularidades nos
estabelecimentos e realizou autuações e a apreensão de produtos impróprios para o consumo. Nas agências do município, foram constatadas a
falta de senhas para controle de ﬁlas,
irregularidades na acessibilidade e
outros problemas que também geraram autuações.
Já em Santa Inês, a ﬁscalização foi
realizada em parceria com o Procon
Municipal. Para atender as denúncias
registradas pelo órgão local, a ﬁscalização averiguou supermercados do
município onde foram encontradas
algumas irregularidades como produtos avariados e impróprios para o
consumo, além da ausência da preciﬁcação dos produtos.
As ﬁscalizações foram parte das atividades regulares de ﬁscalização do
Procon e serão realizadas em outros
municípios.

Responsável Celio Sergio
E-mail: celiosergio@hotmail.com
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São Luis segunda-feira, 31 agosto de 2020

Prefeito Edivaldo vistoria obras de drenagem profunda
na Divinéia e anuncia asfaltamento de vias do bairro
Nova pavimentação soma-se às obras de drenagem que vão resolver os problemas de alagamento na área;
frentes integram programa São Luís em Obras, executado pelo prefeito Edivaldo e com ações em toda a capital

N

este sábado (29), o prefeito Edivaldo Holanda Junior esteve na
Divenéia para anunciar o início,
a parir de segunda-feira (31),
dos serviços de asfaltamento de ruas e
avenidas do bairro. Os serviços somamse a outros que a gestão municipal executa no local, como a drenagem profunda, cujos trabalhos estão avançando em
ritmo acelerado permitindo a entrada de
outra frente de trabalho, a de pavimentação. Esta obra era aguardada pela comunidade há mais de 30 anos. As intervenções
estruturais darão fim a dois problemas do
bairro: os alagamentos que invadem as
casas nos dias de chuva forte e a falta de
mobilidade urbana. Os serviços, que serão entregues nos próximos meses, integram o programa São Luís em Obras, que
é o maior investimento em infraestrutura
já executado na história da cidade.
“Estamos com um grande volume de
obras estruturantes no bairro da Divinéia.
Trata-se de uma região com um histórico
de alagamentos no período mais chuvoso
do ano, por causa da falta de drenagem
que não existia, mas que agora, através
do programa São Luís em Obras, estamos
construído um grande sistema de drenagem profunda, com 12 km de extensão.
Destaco que, com boa parte do sistema
já construído, vamos dar início ao asfaltamento de ruas e avenidas da região, já
na segunda-feira. Serão cerca de 15 km
de asfalto novo e que vão mudar a vida
dos moradores que tinham grandes problemas de mobilidade por causa da falta de infraestrutura”, destacou o prefeito Edivaldo, que esteve acompanhado da
primeira-dama, Camila Holanda e do secretário Municipal de Obras e Serviços
Públicos, Antonio Araújo.

ASFALTAMENTO
A região do bairro Divinéia está recebendo um grande volume de obras estruturantes que irão transformar a paisagem
urbana local e garantir segurança, tranquilidade, desenvolvimento social, urbano
e qualidade de vida para mais de 30 mil
moradores. Entre as vias que receberão
asfalto novo estão as avenidas Argentina,
Brasil, Brisa do Mar e Progresso, além das
ruas Acre, Chile, Euclides Teixeira, José
Antônio, Madre Margarida, entre outras.
“Os serviços de pavimentação vão começar pela Avenida Brasil, por onde já
passamos com as obras de construção do
sistema de drenagem. Estamos beneficiando uma comunidade que sofreu, por

mais de 30 anos, com frequentes alagamentos, já que o volume de água pluvial
é muito grande. É o São Luís em Obras levando mais infraestrutura e qualidade de
vida para os moradores da cidade”, pontuou o titular da Semosp, Antonio Araújo.
O novo pavimento irá melhorar o acesso entre os bairros, a região e a comunicação viária com outras regiões da cidade,
encurtando distâncias e reduzindo o tempo de deslocamento dos moradores. Será
também o fim da poeira e dos problemas
para quem trafega na região.
“Nós já estávamos felizes com a construção da drenagem, que vai solucionar todos
os problemas que tínhamos durante o período de chuvas intensas. Agora, sabendo
da pavimentação, estou ainda mais feliz.
Tem muitas ruas e avenidas praticamente intrafegáveis por causa da buraqueira.
Ainda bem que o prefeito Edivaldo pensou
por completo na nossa demanda, porque
não ia adiantar só pavimentar ou só fazer a
drenagem”, salientou o comerciante Marconni Mondêgo, de 57 anos.
“Bastava o tempo fechar que eu já ficava
com medo. Passei por uma chuva em que
perdi muitos objetos, como cama e geladeira. A quantidade de água sempre foi
muito grande, e sem ter para onde correr
ela acaba entrando nas casas. Agora, com
essa obra, estou muito feliz porque estou
vendo o serviço ser feito e sei que não vai
parar por aqui. Sabendo agora da implantação do asfalto na rua, estou ainda mais
contente, porque aqui a luta é grande com

tanta poeira”, disse a aposentada Maria do
Socorro Sousa, de 69 anos.

DRENAGEM
As obras de pavimentação na Divinéia
serão possíveis porque a Prefeitura de São
Luís está dando fim aos alagamentos históricos na região, o que comprometia a
durabilidade do asfalto.
Obra estruturante, composta por galerias celular dupla, rede de dutos tubulares,
alargamento e revestimento do canal do
Planalto Turu, os investimentos em drenagem profunda são uma demanda histórica
da região que acabará com as inundações
que ocorrem no período chuvoso. Com o
serviço, a Prefeitura amplia a capacidade de vazão das águas pluviais acabando
com as inundações. Será feito ainda todo
o sistema de drenagem superficial, complementar à rede principal.
Atualmente as equipes realizam serviços simultâneos em quatro pontos: Avenida Brasil, Avenida Argentina, Rua José
Antônio e Avenida Progresso. Na Avenida
Argentina está em execução a construção
de uma galeria de 170 metros de extensão
com 5,5 metros de largura e 1,20 metros
de altura. Somente esta estrutura já é uma
mostra da magnitude e complexidade da
rede que está sendo implantada no bairro.
Esta galeria será interligada ao canal
do Planalto Turu, onde está sendo execu-

tando o trabalho de revestimento das paredes e alargamento. Nas outras vias por
onde a rede irá passar serão implantados
tubos de concreto ou polietileno para que
todo o volume de água das chuvas que a
região recebe possa ter vazão sem provocar alagamentos.
Além da Avenida Argentina, a rede de
drenagem em execução se estende por
dezenas de ruas e travessas como as ruas
Acre, Chile, Euclides Teixeira, José Antônio,
Madre Margarida e Venezuela e as travessas Jairzinho, José Antônio, entre outras.
A obra vai beneficiar mais de 30 mil moradores de bairros como Divinéia, Vila Luizão, Planalto Turu, Santa Rosa, Sol e Mar
entre outros da região.

SÃO LUÍS EM OBRAS
A obra em execução na Divinéia integra o programa São Luís em Obras. Por
meio do programa está sendo feito o maior
investimento em rede de drenagem e em
pavimentação já executado em São Luís.
Outra obra com a mesma magnitude da
realizada na Divinéia é a da região do Santa Bárbara, que impactará positivamente
na vida de mais de 60 mil pessoas das 30
comunidades do entorno. Lá são 12 km de
drenagem profunda. Também estão recebendo obras de drenagem os bairros da região do São Cristóvão, Santa Efigênia, Vila
Sarney, Fumacê, Matões, Jaracati, Jardim
São Cristóvão I e II, entre outros.

oimparcial.com.br

VIDA

oimparcial.com.br

Saulo Duailibe
E-mail: sauloduailibe@yahoo.com.br
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Alcoolismo

Busca pelo AA cresce
durante a pandemia

O

incentivo ao uso de bebidas alcoólicas é grande e é proporcional ao estímulo feito em redes sociais, nas mídias como um todo,
muito em função das lives que tem ocorrido frequentemente nesse período de distanciamento social. Mas não é só isso. Resguardados em casa, por causa da pandemia, o conhecido “só uma cervejinha” se
tornou hábito.
E esse hábito, para quem tem tendência
a ser dependente químico, é um risco. Seja
para fugir de algum problema, por diversão, ou por algum transtorno de saúde, o
abuso de bebida alcoólica tem sérios agravantes.
“A gente tem tentado convencer ele a pedir ajuda naquele grupo de Alcoólicos Anônimos. Mas ele diz que não precisa, e que
isso é besteira”, comenta a comerciária que
quis se identiﬁcar apenas como Ana Maria.
Ela é irmã de Pedro (nome que ela atribuiu), de 39 anos. E ela disse que ele bebe
desde que tinha 15 anos, quando eles moravam no interior, em um povoado perto
de Anajatuba. Com o isolamento social, o
consumo de bebidas por ele aumentou.
“Ele trabalhava de pedreiro. Aí parou o serviço e todo dia era dia de beber. A nossa
sorte é que ele não é agressivo, mas já perdeu empregos por isso, e quando começa
não quer mais parar”, contou.

A gente tem tentado
convencer ele a pedir ajuda
naquele grupo de Alcoólicos
Anônimos
No caso de Pedro, que já tem o hábito de
beber, o consumo aumentou mais ainda.
Para outras pessoas, isso acabou sendo
uma válvula de escape.
Segundo a associação Alcoólicos Anônimos do Brasil (AA Brasil) os pedidos diários
de auxílio para parar de beber praticamente triplicaram neste período, passando de 4
a 6 para 10 e 15. Aqui no Maranhão, embora
o Comitê Trabalhando com os Outros
(CTO) não tenha os números com precisão,
houve também registro de aumento.
Para atender à nova demanda em meio
ao isolamento social, o AA procurou se
adaptar. As videoconferências já existentes
migraram para nova plataforma, a ﬁm de
possibilitar a adesão de mais pessoas durante as reuniões.
De acordo com Elenildo, responsável
pelo CTO no Maranhão, e membro do AA
da área 16, há 23 anos, a busca pelo atendimento remoto, uma vez que as reuniões
presenciais estão suspensas, tem sido expressiva. “Foi um período de descobertas
Nossos grupos presenciais foram fechados
cumpridos com as normas dos órgãos de
saúde, mas tivermos um avanço muito interessante, porque as nossas reuniões continuam virtualmente, tanto no caso de recuperações de pessoas que já estavam conosco, quanto de visitantes, aquelas pessoas que ainda não tinham tido a oportunidade de ir aos nossos grupos”, disse Elenildo.
No ponto de vista dele, o acesso à tecnologia para as reuniões virtuais aproximou
essas pessoas, que por um motivo ou outro,
ainda tinham alguma resistência em participar dos grupos de Alcoólicos Anônimos.
“O problema do alcoolismo atingiu um número muito grande de pessoas acomodadas em casa e isso fez com que as reuniões
online atraíssem essas pessoas no nosso site oﬁcial do AA. E elas aceitaram ingressar
no grupo, coisa que para gente era algo que
ainda não se tinha visto nessa proporção.
As pessoas tinham a timidez de ir, e através
do virtual elas começaram a se interessar.
Adolescentes, jovens, adultos, homens,
mulheres, nossas reuniões são muito visitadas”, disse Elenildo.
Outra observação que Elenildo destaca é

quanto à participação de mulheres nas
reuniões do AA.
“Talvez por elas estarem mais tempo em
casa, convivendo com outras pessoas que
já tem o vício. Outro exemplo é que muitas
mulheres que tiveram redução de peso, ou
ﬁzeram cirurgia bariátrica, sentiram, em
algum momento, a necessidade de buscar
substituição para a comida e cobriram essa
falta em cima da bebida. E essas mulheres
se tornaram dependentes do álcool. Aí você vê que o lance do alcoolismo não atinge
qualquer pessoa, a doença ela é crônica”,
completou.
No Maranhão há 70 anos, o Alcoólicos
Anônimos tem 96 grupos registrados e 4
em experiência.
Na capital são 46 grupos. Há pelo menos
3 mil pessoas em São Luís ingressos no grupo, e que frequentam assiduamente são
cerca de 1.300. No Brasil são mais de 4.676
grupos.
“O alcoolismo é uma doença incurável
que não atinge só o alcoólatra. Adoece tanto o dependente, quanto o familiar. Em alguns pontos a família adoece primeiro do
que o próprio alcóolatra, porque quando
ele chega ou sai de casa a preocupação ﬁca,
e atinge todos os que estão ao redor, por isso que a doença atinge todo mundo. O AA é
uma irmandade de homens e mulheres
que compartilham suas próprias esperanças. Nós recebemos todo mundo. Não perguntamos quem está com problema, quem
não está. Eu por exemplo, admiti que poderia ir em busca do Alcóolicos Anônimos,
aceitando os 12 passos para recuperação”,
disse Elenildo.
Quem estiver necessitando de ajuda pode buscar, aqui em São Luís, informações
pelo telefone: 3222-4050, ou pelo site alcoolicosanonimos.org.br, que tem uma plataforma exclusiva para atendimento on-line,
videoconferências e reuniões virtuais.
Também aqui no estado as reuniões têm se
mantido de forma virtual, tanto por conferências, quanto por aplicativos de mensagens.

Recomendação da OMS

Ciente do aumento do consumo de bebidas alcoólicas, a própria Organização
Mundial da Saúde (OMS) orientou países a
restringir venda de bebidas na pandemia.
Foi no mês de abril, em que o órgão chegou
a emitir um comunicado pedindo aos governos que limitasse o acesso a bebidas alcoólicas, alertando que o abuso do álcool durante o isolamento pode acarretar
consequências graves, inclusive o aumento da violência doméstica.
Estudos mostram que o consumo de álcool tem inﬂuência negativa no sistema
imune, tornando o organismo mais vulnerável a infecções por bactérias e vírus. Além
disso, o álcool colabora para a ocorrência
de depressão, ansiedade e violência doméstica, que podem ser mais frequentes
durante o isolamento.
O uso constante, descontrolado e progressivo de bebidas alcoólicas pode comprometer seriamente o bom funcionamento do organismo, levando a consequências
irreversíveis, com prejuízos não apenas para a própria vida, mas impactando no ambiente familiar, e na vida proﬁssional e social.
O médico psiquiatra, Ruy Palhano, comentou que dentre os sintomas de sofrimento mental que podem ocorrer durante
um período como esse, principalmente para quem já tem problemas com a saúde
mental, está o transtorno de ansiedade, favorecido pelo consumo do álcool, especialmente nesse período. ”Hoje já se sabe
que a população brasileira e a população
mundial estão consumindo bebida alcoólica de todos os tipos, tanto fermentada
quanto destiladas e em grandes quantidades”, disse o médico.
De acordo com a Organização Mundial
da Saúde (OMS), o consumo excessivo de
álcool durante a quarentena, pode provocar sérios danos, além de debilitar mais o
organismo de uma pessoa acometida pela
Covid-19.
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SÃO JOÃO BATISTA

FIM DO PRAZO

Últimodiadeinscrições
paramaisde1milvagas

Câmara oferece
salários de R$ 3 mil

Hoje, segunda-feira (31), é o último dia de inscrições do concurso público da Prefeitura
de Barra do Corda. A aplicação da prova objetiva está programada para outubro

H

oje, segunda-feira (31), é o
último dia de inscrições do
concurso público da Prefeitura de Barra do Corda. O
edital nº 01/2020 abre 1.115 vagas,
sendo 320 imediatas, além de 795
oportunidades para cadastro de reserva. Esse total já inclui as vagas reservadas para pessoas com deﬁciência. Os salários chegam a R$ 8 mil.
Nível fundamental: Auxiliar de
Serviços Gerais, Coveiro, Vigia, Servente de Pedreiro, Pedreiro, Motorista
CNH D, Monitor de Apoio ao Transporte Escolar e Motorista de Transporte Escolar.
Nível médio e técnico: Agente Administrativo, Agente de Portaria, Auxiliar Terapêutico, Bombeiro Civil, Eletricista, Fiscal Ambiental, Fiscal de
Obras e Posturas, Fiscal de Tributos,
Guarda Municipal, Intérprete de Libras, Professor de Educação Infantil,
Professor de Educação Infantil Indígena e Técnico em Agrimensura. Técnico em Ediﬁcações, Técnico em Eletricidade, Técnico em Enfermagem,
Técnico em Hidráulica, Técnico em
Informática, Técnico em Mecânica,
Técnico em Química, Técnico em Radiologia, Técnico em Segurança do
Trabalho, Técnico em Operador de
Carregadeira, Técnico Operador de
Motoniveladora e Técnico Operador
de Retroescavadeira.
Nível superior: Analista Ambiental,
Arquiteto, Coordenador Pedagógico,
Educador Físico, Enfermeiro, Enfermeiro Obstetra, Engenheiro Agrônomo, Engenheiro Civil, Engenheiro
Eletricista, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Médico Anestesista, Médico

OS APROVADOS VÃO TRABALHAR NA CÂMARA MUNICIPAL

A PROVA OBJETIVA ESTÁ PREVISTA PARA SER APLICADA NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2020
Cirurgião Geral, Médico Clínico Geral, Médico Obstetra, Médico Ortopedista. Assistente Social, Cirurgião
Dentista, Médico Pediatra, Médico
Psiquiatra, Nutricionista, Perito Ambiental, Professor de Atendimento
Educacional Especializado, Professor
de Braile, Professor de Libras, Psicólogo, Psicopedagogo e Terapeuta Ocupacional.

Salários

Os servidores serão remunerados
com salários iniciais que variam de R$
1.045 a R$ 8 mil. Em contrapartida,
deverão atuar em cargas horárias de
20 a 40 horas por semana.

Inscrições

Para se inscrever, o candidato deverá acessar o site do Instituto Legatus
(www.institutolegatus.com.br/), e se

cadastrar até hoje, dia 31 de agosto.
• R$ 80 para nível fundamental
• R$ 95 para nível médio e técnico
• R$ 120 para nível superior

Etapas

Todos os candidatos serão submetidos a prova objetiva, composta por
40 questões de múltipla escolha. Além
disso, também haverá prova de títulos
somente para os cargos de nível superior.
A aplicação da prova objetiva está
programada para o dia 25 de outubro
de 2020.

Validade

O prazo de validade do concurso
público será de dois anos, a partir da
homologação do resultado ﬁnal, mas
poderá haver prorrogação por mais
dois anos.

INSS

A Câmara São João Batista, localizada na Baixada Maranhense, está com inscrições abertas para seu concurso público. O certame é regulado pelo edital nº
001/2020, que abre nove vagas imediatas mais cadastro
de reserva para proﬁssionais de nível fundamental, médio, técnico e superior.
Cargos e salários
As vagas são para os cargos de Contador, Procurador Jurídico, Oﬁcial Legislativo, Controlador, Agente de Segurança e Auxiliar de Serviços.
Os servidores serão remunerados com salários iniciais que variam de R$ 1.045 a R$ 3 mil, para que atuem em
cargas horárias de 30 a 40 horas por semana.
Inscrições
Os interessados podem se inscrever até o dia 13 de setembro de 2020, pelo site da organizadora do certame, o
ICAP: https://concursos.icap-to.com.br/. Será cobrada
taxa de inscrição nos valores abaixo:
• R$ 70 para nível fundamental
• R$ 90 para nível médio e técnico
• R$ 120 para nível superior
Provas
A seleção dos candidatos será feita por meio de prova
objetiva, composta por 30 ou 40 questões de múltipla
escolha. A princípio, sua aplicação foi agendada para o
dia 10 de agosto de 2020.
Validade
O concurso público terá validade pelo prazo de dois
anos, a partir da homologação de seu resultado ﬁnal,
prorrogável por mais dois anos.

DICAS

Comosolicitar25%amaisnobenefício Remédioscaseiroscontrapanobranco
O Instituto Nacional do Seguro Social
(INSS) apresentou o aumento de 25% no
valor da aposentadoria de alguns beneﬁciários.
Essa alteração no valor é aplicável apenas alguns casos de aposentados por invalidez . A mudança corresponde ao auxílioacompanhante.

Outros casos

A aplicação do benefício adicional para
outros casos repercutiu bastante e o Superior Tribunal de Justiça (STJ) analisou o caso. Em agosto de 2018, o STJ deu parecer favorável a ampliação e aplicação do auxílioacompanhante para outros tipos aposentados que também precisam de ajuda para
desenvolver atividades básicas.
A ampliação favorecia as pessoas que
não haviam aposentado por invalidez, mas
precisavam de ajuda. Entretanto, precisariam entrar na justiça para comprovar tal fato e conseguir o auxílio de maneira legal.
Contudo, a Advocacia-Geral da União
(AGU) entrou com um pedido STJ para suspender a aplicação do entendimento que
autorizava o adicional para esses últimos
casos. O STJ acabou por suspender os processos, mas não excluiu o direito adicional
para os vários tipos de aposentadoria.
O Supremo, até então, não deu um veredito ﬁnal sobre o tema. Por isso, os aposentados que não recebem o benefício por invalidez, ainda podem acionar a justiça para
conseguir o auxílio-acompanhante.

Como adquirir o benefício

Esse benefício adicional foi criado como
forma de complementar a aposentadoria
dos beneﬁciário aposentados por invalidez
que precisem de ajuda cotidiana. O aumento corresponde a um valor para cobrir
o auxílio para atividades diárias, como ir ao
banheiro, tomar banho, fazer refeições e se
descolar, entre outras assistências.
Os aposentados por invalidez que receber o benefício devem ser inaptos de realizar atividades laborativas, como consequência de uma doença ou acidente. A
partir disso, com a necessidade de um
acompanhante, o responsável pela ajuda
pode ser uma pessoa da família e não precisa ser necessariamente um enfermeiro
ou contratado.

Normalmente, o auxílio já é concedido
junto com o processo da aposentadoria.
Porém, as pessoas que já estão aposentadas por invalidez mas não tiveram o benefício concedido no processo, poderão fazer
a solicitação por meio do aplicativo Meu
INSS ou pelo telefone 135. Esta solicitação
encaminhará uma perícia para comprovar
a necessidade do benefício.
Entretanto, em consequência do novo
coronavírus, as agencias da Previdência
Social estão inativas. Por isso, o solicitante
terá que aguardar a retomada das atividades, prevista para o dia 14 de setembro.
O INSS especiﬁca alguns dos principais
documentos para fazer o pedido, sendo
eles: CPF e documento de identiﬁcação
com foto do solicitante e do representante,
ou procurador; Termo de representação legal ou procuração; e documentos médicos
que comprovem que o segurado seja dependente de terceiros.

BRUNA MONTEIRO TAVARES
A pitiríase versicolor é uma micose superﬁcial popularmente conhecida como
pano branco.
É uma doença de pele que causa manchas brancas, avermelhadas ou acastanhadas que descamam e se espalham facilmente pele corpo. Para prevenir a micose o melhor jeito é manter a higiene
adequada da pele, adotar uma boa rotina
de cuidados, usar roupas leves e arejadas.
Esses cuidados devem ser praticados com
atenção redobrada na praia, ambiente
propício para a contaminação da doença.
Porém, se você já esta com a micose, separamos 4 remédios caseiros para tratar
pano branco. Conﬁra:

Chá de folhas de mandioca

As folhas de mandioca são ricas em vitamina A, sais minerais e aminoácidos
que tratam problemas pele.
Ingredientes:
1 xícara de água;
3 folhas secas de mandioca.
Modo de usar:
Ferva por 15 minutos as folhas, em seguida abafe e deixa esfriar.
Depois do banho, lava as regiões do
corpo que tem manchas de pano branco
com o chá.

Óleo de coco

O óleo de coco é um excelente fungicida, devido a presença dos ácidos graxos
de cadeia média em sua composição.
Ingredientes:
Óleo de coco
Modo de usar:
Passe o óleo na região com as manchas.
Deixe agir por 30 minutos e lave depois.

Babosa/Aloé vera

A babosa tem capacidade de eliminar o
fungo, reduzir a inﬂamação e a coceira.
Ingredientes:
Folhas de babosa
Modo de usar:
Passe o gel de babosa na área afetada e
deixe agir por 1 hora, depois lave. Repita o
processo 3 vezes ao dia.

Açafrão da terra/cúrcuma

O açafrão cicatriza o pano branco e ajuda a controlar o surgimento de novos.
Ingredientes:
1 litro de água
1 colher de sopa de açafrão
Modo de usar
Misture 1 colher de sopa de açafrão em
um litro de água. Depois, lave a região da
micose com a mistura, deixando agir por 1
hora. Após isso, enxágue bem e aplique
protetor solar.

ESPORTES
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ESTÁDIO MUNICIPAL NHOZINHO SANTOS

Conheça a história
do “Gigante da Vila”
MANOEL MARTINS
Especial para O Imparcial

C

om o crescimento da modalidade esportiva futebol, o
surgimento dos três principais clubes – Sampaio Correa
Futebol Clube (1925), Maranhão Atlético Clube (1932) e Moto Club de São
Luís (1937), as autoridades municipais sentiram a necessidade e o dever
da construção de uma praça esportiva, já que a única em uso era o Estádio
Santa Isabel, inaugurado em 1938, de
propriedade do Grupo Aboud, que
administrou o clube por mais três décadas.

Pedra Fundamental

Antes da inauguração do Estádio
Municipal Nhozinho Santos, que
aconteceu no dia 1º de outubro de
1950, que foi apelidado por muito
tempo de “Gigante da Vila Passos”, como é carinhosamente chamado, teve
sua pedra fundamental lançada no
dia 3 de outubro de 1940 pelo então
prefeito de São Luís, Dr. Pedro Neiva
de Santana. Foram formadas duas seleções formadas por jogadores maranhense e realizaram um jogo. A equipe que utilizou o uniforme vermelho
venceu por 6 a 5 para azul.
Caranguejo, Perachi; Expedito; Ferreira; Ubaldo; Driblador; Mascote;
Aderson; Luis; Genipapo; Benedito e
Chico atuaram com as camisas vermelhas. Newton, Moacir; Tarrindo;
Reinald; Belfort; Jaime, Neguinho; Ari;
Magiott; Mazico; Elias, Cacaraí; Zequinha; Carioca e Mourãozinho, jogaram com o uniforme azul.

dos, correspondente aos lotes de 9 a
17, para ampliação do Estádio General Eurico Gaspar Dutra. O projeto foi
de autoria do Dr. Antônio Pires Ferreira. Finalmente, no dia 1º de outubro
de 1950, com o nome de Estádio Municipal Nhozinho Santos, o nosso setentão, foi inaugurado. Jogaram Sampaio e Paysandu-PA. O time maranhense venceu pelo placar de 2 a 1.
Hélio (Paysandu) marcou o primeiro
gol, aos 25 minutos da etapa inicial. O
gol da virada tricolor foi marcado por
Arrupiado, jogador pertencente ao
Fortaleza, que se encontrava em São
Luís e jogou pelo Sampaio.

Nhozinho Santos

Pelo Projeto Lei 53 de autoria do vereador Walter Pereira Bessa, e Decreto
Lei do prefeito Antônio Euzébio Costa
Rodrigues o estádio passou a ser chamado de Municipal Nhozinho Santos,
uma homenagem a Joaquim Moreira
Alves dos Santos. Ele era ﬁlho de Crispim Alves dos Santos, grande industrial maranhense que muito contribuiu para o desenvolvimento de nossa cidade. Nhozinho Santos foi o responsável pela introdução do futebol
no estado do Maranhão.

Iluminação elétrica

No dia 7 de janeiro de 1959, em jogo
válido pelo Campeonato Maranhense
de Futebol Proﬁssional, Sampaio e
Moto estiveram frente a frente, com a
vitória do Tricolor por 2 a 0. O jogo
marcou a primeira inauguração do
sistema elétrico do Nhozinho Santos.

Primeira ampliação

No dia 31 de janeiro de 1967, o prefeito Epitácio Cafeteira dotava a praça
Em abril de 1948, pela Lei n[p1] º 8, esportiva de melhores acomodações,
a Câmara Municipal aprovou a desa- com entrega de dois lances de arquipropriação de 2.453 metros quadra- bancadas. Jogavam MAC e América de

Desapropriação e Ampliação

Fortaleza, quando um torcedor gritou
que as arquibancadas iriam desabar.
Houve um pânico geral, ocasionando
ferimentos em 64 quatro torcedores.

Ampliação para o Brasileiro

Para o estado do Maranhão participar do Campeonato Brasileiro de Futebol Proﬁssional, o Nhozinho Santos
precisou ser, mais uma vez, ampliado.
Foram construídos os lances de arquibancadas do fundo do gol da Praça
Catulo da Paixão Cearense e do gol
que ﬁca para a Vila Passos, campo de
jogo e construção de amplos vestiários. A administração da praça esportiva era do Governo do Estado, que recebeu do Município, por meio de um
comodato.

O Rei Pelé jogou no
Nhozinho Santos
A cidade de São Luís parou para ver o Santos Futebol
Club jogar em São Luís. O jogo aconteceu no dia 6 de outubro de 1957, contra o Sampaio Corrêa. O resultado foi
a vitória do time paulista pelo placar de 2 a 1, com dois
gols de Pelé no 2º tempo. O jogador estava com apenas
17 anos incompletos e foi o grande destaque daquela
partida, apesar da severa marcação do jogador Terrível
do Sampaio.
Em 1967, 10 anos depois de sua primeira estada em
São Luís, o time santista voltou a São Luís. Desta vez a
confronto foi uma seleção de jogadores maranhenses,
que perderam para o Santos por 1 x 0, gol de Silva aos 17
minutos do 2º tempo. Como detalhe, mais uma vez a estrela do jogo foi Pelé, já como bi campeão mundial pela
seleção brasileira nos anos de 1958 e 1962, na Suécia e
Chile, respectivamente. Mas, quem brilhou durante o
jogo foi o ponta-esquerda Edu.

Última reforma estadual

Já no ﬁnal do comodato que durou
20 anos, o Governo do Estado, tendo
como governador Epitácio Cafeteira,
fez uma ampla reforma no Estádio
Nhozinho Santos, envolvendo toda
parte estrutural, novo campo de jogo;
sistema elétrico e alojamentos, possibilitando, assim, condições de opção
ao torcedor maranhense de acompanhar o nosso futebol, pois já tínhamos
o Complexo Esportivo do Outeiro da
Cruz fundado em 1982.

Primeira reforma municipal

Terminado o acordo, o Nhozinho
Santos foi devolvido ao município,
juntamente com o Parque Bom , na
administração de Jackson Lago, que
promoveu uma reforma. Foram construídas seis cabines de rádio, duas cabines para TV; dez banheiros; um ambulatório e um belo gramado, além de
um novo sistema de iluminação. Na
reabertura aconteceu o jogo Sampaio
x Moto, tendo o time boliviano vencido pelo placar de 2 a 0.

Fechado pela Justiça no ano de 1997

Quando Pelé desembarcou no Aeroporto Hugo da
Cunha Machado, perguntou se o jogador Terrivel ainda
estava vivo. É que o maior jogador do mundo, foi muito
bem marcado pelo zagueiro boliviano, que atuava de
maneira muito viril.
Em 31.01.67. Um torcedor que assistia ao jogo entre
MAC x América de Fortaleza, ao ouvir um barulho estranho promovido por uma caçamba, gritou que as arquibancadas estavam caindo, o que provocou um pânico
entre os presentes, ocasionando ferimentos em 64 torcedores.

Nilton Santos no MAC

Em 1969, o MAC fez um jogo amistoso promocional
contra o Moto e perdeu pelo placar de 3 a 1. A grande estrela do jogo foi o lateral-esquerdo do Botafogo e Seleção Brasileira Nilton Santos

Garrincha no Moto

No dia 15 de novembro de 1969, o Nhozinho Santos
foi palco do jogo Moto 1 x 1 Mac, com gol do grande artilheiro Hamilton para o MAC e Carlos Alberto empatando o jogo. A grande novidade foi a presença de Garrincha com a camisa 7 do time motense.
Em 1972, o Sampaio venceu o primeiro título nacional, ao derrotar o Campinense da Paraíba, nas cobranças de penalidades depois de empate de 1 x 1 no tempo
normal e prorrogação. Neguinho foi o grande herói do
jogo.

Time de Estrelas

No dia 26 de agosto de 1973, o Estado do Maranhão
participava pela primeira vez do campeonato Nacional,
tendo como nosso representante o Moto Club. O adversário foi o Cruzeiro, que trouxe para São Luís um time de
verdadeira seleção de astro. Raul, Dirceu Lopes; Wilson
Piazza; Eduardo; Roberto Batata; Perfumo e Nelinho
entre outros.
No dia 10 de março de 1974, o Sampaio Correa Futebol Clube fazia estreia no Campeonato Brasileiro. O jogo foi contra o Flamengo (Rj), com a presença de 21.897
pagantes no Nhozinho Santos.
O MAC fez bonito no Brasileiro de 1980. Com a conquista do título de campeão maranhense de 1979, credenciou-se a participar da competição. No primeiro jogo deu um grande susto ao empatar diante do Uberlândia, em pleno Estádio Nhozinho Santos pelo placar de 1
a 1. É bom lembrar que o MAC se classiﬁcou para outra
fase e de maneira invicta.

Rivelino no Sampaio

No ano de 1998, o Estádio Nhozinho Santos, graças ao desempenho da
Fundação Municipal de Esporte, hoje
Secretaria Municipal de Desporto e
Lazer, conseguiu colocar para funcionamento o Estádio, que estava fechado oﬁcialmente pela Justiça desde
1997.
A Prefeitura efetuou algumas melhorias nas instalações, no campo de
jogo e recuperação do sistema elétrico, que não funcionava desde dezembro de 1996.

Ficha informal

• Nome do Estádio: Nhozinho Santos
• Endereço: Rua 21 de Abril s/snº –
Vila Passos
• Propriedade: Prefeitura Municipal
de São Luís
• Data Inauguração: 1º de outubro
de 1950
• 1º jogo: Sampaio 2 x 1 Paysandu-PA
• Primeiro gol: Hélio (Paysandu-PA)
aos 25 minutos do 1º tempo
• Recorde Público: 24.865 torcedores, no jogo MAC 0 x 0 Vasco da Gama
(RJ) em 26/03/90
• Menor Público: 1 pagante (Adolfo
Reforma geral
Depois da volta do futebol ao Está- Queiroga) no jogo Tupan 0 x 0 Vitória
dio Castelão que ﬁcou fechado de do Mar em 20/08/88 pelo Campeona2004 a 2012, os jogos passaram a ser to Maranhense
disputados com mais frequência na- • Dimensão do Campo: 110 x 75m
quela praça esportiva. Tivemos pou- • Infraestrutura: 6 cabines de rádio.
cos jogos no Nhozinho Santos em 2 cabine de TV – 10 banheiros – 1 amcompetições patrocinadas pela Fede- bulatório
ração Maranhense de Futebol, sendo • Inauguração Iluminação:
o último no dia 29 de outubro de 2017, 07/01/59 – No jogo Sampaio 2 x 0 Moem jogo pela Série B: Expressinho 0 x 2 to
Bacabal. Nos eventos promovidos pe- • Maior Goleada: Sampaio 12 x 0 São
la CBF, os clubes que representavam o José
Maranhão preferiam jogar no Caste- • Homenagem: Joaquim Moreira Allão.
ves dos Santos (Nhozinho Santos)

• Curiosidades: Em 17.08.79. Um árbitro amador deu início a um jogo
sem a bola

Numa promoção do radialista Magno Figueredo, em
1981, o camisa 10 da Seleção tri campeã mundial, Rivelino, jogou pelo Sampaio e seu convidado Manfrini pelo
Moto. O resultado do jogo foi empate de 1 a 1 com 14.445
pagantes, sendo que a maioria foi de bolivianos com
6.337. Motenses foram 3.911 e 4.167 não opinaram. Foram disponibilizados ingressos nas cores da simpatia do
torcedor.

Morte de Raul Menezes

No dia/26/02.2007, o diretor de futebol do Moto Club
de São Luís, Raul Carlos Carvalho Menezes morreu nas
arquibancadas quando jogavam Moto e Sampaio em jogo válido pelo Campeonato Maranhense.
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PERDA

TEATRO

João do Vale é reaberto
com live musical

Luto no cinema: Morre
o ator de Pantera Negra

Equipamento cultural foi reaberto com uma live que prestou homenagem ao cantor e
compositor João do Vale com canções do musical “João do Vale, O Gênio Improvável”.

U

m dos principais espaços
culturais do Centro Histórico de São Luís, o Teatro João
do Vale reabriu suas portas
ontem (30). A reinauguração contou
com uma live a transmitida pelas redes sociais do Governo do Estado e da
Secretaria de Cultura (Secma). A live
prestou homenagem ao cantor e compositor maranhense João do Vale com
músicas interpretadas por Vicente
Melo, ator do musical “João do Vale, O
Gênio Improvável”.
Desde 2017, o musical já percorreu
diversas cidades do interior do Estado
com a turnê “De Teresina a São Luís”.
São Luís, Caxias, Codó, Coroatá, Pedreiras e também a capital do Piauí,
Teresina, estiveram no roteiro do espetáculo, que lotou praças e espaços
públicos por onde passou. “João do
Vale, O Gênio Improvável” retrata a
trajetória de João do Vale, um homem
simples, natural da cidade de Pedreiras, no interior do Maranhão, que ainda na adolescência abandonou a sua
terra para viver o sonho de ser compositor.
Suas canções ganharam destaque
nas ondas do rádio nas décadas de 60
e 70, na voz de grandes interpretes da
música brasileira como Nara Leão, Zé
Kéti, Chico Buarque e muitos outros.
“É uma imensa alegria entregar mais
um equipamento cultural requaliﬁcado, lugar que sempre teve um movimento cultural importante e que volta
inteiramente remodelado, moderno e
seguro”, destacou o secretário de Cultura, Anderson Lindoso.

ATOR HADWICK BOSEMAN MORREU VÍTIMA DE CÂNCER

TEATRO JOÃO DO VALE PASSOU POR UMA REFORMA EM TODA A SUA INFRAESTRUTURA
Entre as atividades agendadas para
acontecer ainda neste semestre estão
previstas exposição sobre a história
do Teatro João do Vale e sobre o cantor, além de produções de lives para as
atrações contempladas nos editais
dos nos editais da Lei Aldir Blanc. O
Teatro João do Vale ganhou mais conforto com espaços readequados, criação de vestiários e reforma de camarins, nova iluminação, revestimento
acústico, substituição de cortinas e

carpetes, acessibilidade e sistema de
combate a incêndios. Equipamento
cultural do Governo do Estado, vinculado à Secretaria de Cultura (Secma),
o espaço é palco dos mais variados espetáculos artísticos e homenageia em
seu nome o músico, cantor e compositor maranhense João do Vale. O Teatro também acolhe outros eventos como palestras, solenidades, seminários, entre outros.

Morreu ontem o ator norte-americano Chadwick Boseman, vítima de câncer. Ele tinha 43 anos e ﬁcou conhecido por interpretar o Pantera Negra no cinema. Ele
morreu em sua casa, em Los Angeles, nos Estados Unidos, e estava acompanhado de familiares.
Uma postagem no perﬁl oﬁcial do ator no Instagram
conﬁrmou a morte: “É com grande pesar que conﬁrmamos a morte de Chadwick Boseman. Chadwick foi diagnosticado com o estágio III de um câncer de cólon em
2016 e lutou contra a doença nos últimos quatro anos,
quando ela atingiu o estágio IV. Um verdadeiro guerreiro, Chadwick perseverou contra tudo, e levou a vocês
muitos dos ﬁlmes que vocês acabaram amando, todos
ﬁlmados durante e entre várias cirurgias e sessões de
quimioterapia. A maior honra da sua carreira foi de dar
vida ao Rei T’Challa no Pantera Negra. Ele morreu em
casa, com mulher e a família ao seu lado.”
Seu personagem T’Challa foi introduzido na linhagem de sucesso da Marvel em 2016, em Capitão América: Guerra Civil, mas a saudação “Wakanda Para Sempre” ganhou o mundo com o lançamento de Pantera Negra em 2018. A última aparição de seu personagem icônico foi no funeral de Tony Stark em Vingadores: Ultimato. A Marvel, pelo Twitter, prestou condolências: “Nossos corações estão partidos e nossos pensamentos estão
com a família de Chadwick Boseman. O legado dele permanecerá para sempre. Descanse em paz.

FESTIVAL CAMOMILA

NETFLIX

Cultura em tempos de pandemia e musical

Cinema de Angola
pela primeira vez
em cartaz

HOJE ÀS 8H, PÚBLICO VIVENCIA UM CONVITE AO DESACELERO COM JULIANA FURTADO, E, ÀS 9H, ACONTECE PRÁTICA DE YOGA
Unindo saúde, bem estar e cultura,
o Festival Camomila nasceu com o
propósito de oferecer uma jornada de
autoconhecimento com práticas e reﬂexões para uma vida mais consciente. Totalmente online e gratuita, a programação, que chega agora a sua terceira semana, traz convidados para
proporcionar encontros de yoga, meditação, palestras, vivências e shows.
Por meio de lives ao vivo e pré-gravadas, as atividades serão transmitidas
nos dias 29 e 31 de agosto, e 2 de setembro (sábado, segunda e quartafeira) pelo canal do Camomila no
Youtube ou pelo site do evento. Em
cada encontro, os instrutores estarão
disponíveis no chat para trocar e solucionar dúvidas dos participantes.
Nesta segunda-feira (31), às 8h, o
público vivencia um convite ao desacelero com Juliana Furtado, e, às 9h, a
proposta é uma prática de yoga em
dupla com Vanessa Pinheiro e Leandro Miranda. Acesso à cultura em
tempos pandêmicos é o tema do batepapo que ﬁnaliza o dia, às 17h, com a
atriz e produtora cultural Titina Medeiros. O último dia da terceira sema-

na do festival, quarta-feira (2), traz
movimento e empolgação com a vivência experimental do encontro
dançante proposto por Samira Abdalla. Às 17h, com a vivência “Permita-se
ser artista” dada pela musicóloga e
professora da UFRGS Isabel Nogueira,
que trabalha criações artísticas em sonoridade, produção musical e escuta
profunda.
O dia termina às 18h com o lançamento e apresentação do clipe “Tudo
é Luz”, de CamomilaChá, banda de
cantos sagrados, mantras e meditação, com participação de Marie Gabriella. Dirigido por Larinha Dantas,
este é o segundo clipe da trilogia que a
CamomilhaChá lança ao longo do festival. “Nos unimos à Marie Gabriella
em uma composição que fala de amor
e transformação por meio da fé. Buscamos proporcionar uma experiência
de autoconhecimento e reﬂexão”, explica Camila Pedrassoli, que integra a
CamomilaChá junto com Juliana Furtado.
O Festival Camomila teve início em
15 de agosto e se estende até 12 de setembro, proporcionando reconexão
É

interna, trocas e autoconhecimento. É
um evento patrocinado pela Prefeitura de Natal através da Lei de incentivo
Djalma Maranhão e da Unimed Natal,
com realização da Guria Produtora.

Programação completa
da terceira semana:
Segunda-feira – 31/08
8h00 – “Momento Desacelere” com
Juliana Furtado
9h00 – “Vyniasa Suave” com Vanessa e
Leandro da Casa Lua
17h00 – “Cultura em tempos de
pandemia” com Titina Medeiros
Quarta-feira – 02/09
9h00 – Vivência: “Encontro Dançante! Versão experimental em tempos remotos” com Samira Abdalla
16h00 – Bate-papo: “A poética dos
aromas e seu Poder de Cura” com Isis
de Castro
17h00 – Vivência: “Permita-se SER
artista” com Isabel Nogueira
18h00 – Musical – CamomilaChá ft
Marie Gabriella

SANTANA FOI PRODUZIDO POR MARADONA DIAS DOS SANTOS
Amantes da sétima arte poderão conferir a partir desta sexta-feira o ﬁlme Santana. Esta é a primeira produção do cinema angolano a fazer parte da plataforma de
streaming. A estrela do ﬁlme é a atriz Neide Van-Dúnem,
de 33 anos de idade e com muita experiência na carreira.
O ﬁlme “Santana”, produzido por Maradona Dias dos
Santos e Chris Roland, estreou nos cinemas em 2015 e
hoje, dia 28 de agosto, ganha visibilidade mundial ao ser
incluído no catálogo do Netﬂix. O ﬁlme é a primeira produção de Angola a ser apresentada na plataforma de
streaming.
A atriz Neide Van-Dúnem é a estrela principal do ﬁlme. Depois do sucesso na peça “Elas não precisam de
homens?”, sua participação no ﬁlme conﬁrma o seu talento e versatilidade na arte da representação. Formada
em Artes Cênicas em Los Angeles (EUA), a jovem de 33
anos iniciou a carreira artística no teatro de Luanda, em
2003, com apenas 17 anos, e teve a sua estreia em televisão na mini-série “Sede de Viver”, um ano mais tarde.
Atualmente ela também é CEO da Produtora Mentes Fabulosas, além de ser apresentadora de televisão. Recentemente, participou ainda do ﬁlme “A Dívida”.
Baseado em fatos reais, “Santana” é um ﬁlme de ação
que conta a história de dois irmãos, um é general e o outro agente da divisão de narcóticos, que ﬁnalmente descobrem a identidade do traﬁcante de drogas que assassinou os pais deles décadas antes. A obra tem no elenco,
dentre outros, os atores angolanos Paulo Americano,
Raul Rosário, o nigeriano Hakeem Kae-Kazim e a sulafricana Jenna Upton.

