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

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

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

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

Tempos passados, havia o costume de levar a merenda para saborear na hora 
do recreio, alguns levavam na merendeira, os demais compravam nas lancho-
netes das escolas, quando sobrava um dinheiro. 
 

Merenda Alheia

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

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

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

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

PÁGINA 7

Impactos do 
vírus no coração 
pode ser maior 
que o esperado

Morte do ator de 
Pantera Negra 

causa comoção 
entre fãs da Marvel

"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
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Os grandes momentos dos 70 anos do Nhozinho Santos

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
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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

SEM COMBATE

Ministério suspende
operações na Amazônia

O
Mi nis té rio do Meio Am bi- 
en te (MMA) vai sus pen der 
as ope ra ções de com ba te ao 
des ma ta men to ile gal na 

Amazô nia e ações con tra as quei ma- 
das na re gião do Pan ta nal a par tir de 
ho je (31). Com is so, R$ 60,7 mi lhões 
dei xa rão de ser uti li za dos nes ses lo- 
cais

Se gun do o mi nis té rio, a me di da foi 
to ma da por que a Se cre ta ria de Or ça- 
men to Fe de ral (SOF) blo que ou R$ 
39,7 mi lhões em ver bas do Ins ti tu to 
Chi co Men des de Con ser va ção da Bi- 
o di ver si da de (ICM Bio) e R$ 20,9 mi- 
lhões do Ins ti tu to Bra si lei ro do Meio 
Am bi en te e dos Re cur sos Na tu rais Re- 
no vá veis (Iba ma) após de ci são da Se- 
cre ta ria de Go ver no (Se gov) e da Ca sa 
Ci vil da Pre si dên cia da Re pú bli ca. Aos 
R$ 60,7 mi lhões so mam-se R$ 120 mi- 
lhões que tam bém se rão cor ta dos do 
or ça men to do meio am bi en te em 
2021.

“O Mi nis té rio do Meio Am bi en te 
in for ma que em ra zão do blo queio fi- 
nan cei ro efe ti va do pe la SOF – Se cre- 
ta ria de Or ça men to Fe de ral na da ta de 
ho je, da or dem de R$ 20.972.195,00 
em ver bas do IBA MA e R$ 
39.787.964,00 em ver bas do ICM Bio, 
se rão in ter rom pi das a par tir da ze ro 
ho ra de 2.fei ra (31/agos to) to das as 
ope ra ções de com ba te ao des ma ta- 
men to ile gal na Amazô nia Le gal, bem 
co mo to das as ope ra ções de com ba te 
às quei ma das no Pan ta nal e de mais 
re giões do País”, afir mou o mi nis té rio, 
em no ta à im pren sa.

A par tir de se gun da-fei ra 77 fis cais, 
48 vi a tu ras e dois he li cóp te ros não 
tra ba lha rão mais no com ba te ao des-

Re cur sos

HAMILTON MOURÃO DIZ QUE COMBATE A DESMATAMENTO NÃO TERÁ CORTE DE VERBA

ANTONIO CRUZ/AGÊNCIA BRASIL

ma ta men to. Além dis so, 324 fis cais do 
ICM Bio tam bém vão pa rar de atu ar. 
Com is so, o com ba te às quei ma das na 
Amazô nia Le gal tam bém se rá im pac- 
ta do. Se rão des mo bi li za dos 1.346 bri- 
ga dis tas, 86 ca mi nho ne tes, 10 ca mi- 
nhões e qua tro he li cóp te ros do Iba- 
ma, além de 459 bri ga dis tas e 10 ae ro- 
na ves do ICM Bio.

Após a no ta do ofi ci al do MMA, o vi- 
ce-pre si den te Ha mil ton Mou rão, que 
pre si de o Con se lho da Amazô nia, afir- 
mou que os re cur sos não se rão efe ti- 
va men te blo que a dos. “[Foi] pre ci pi ta- 
ção do mi nis tro Ri car do Sal les. O que 
es tá acon te cen do? O go ver no es tá 
bus can do re cur so pa ra po der pa gar o 
au xí lio emer gen ci al, é o que es tou 
che gan do à con clu são, en tão es tá ti- 
ran do re cur sos de to dos os mi nis té ri- 
os. Ca da mi nis té rio ofe re ce aqui lo que 
po de ofe re cer, né? En tão, o mi nis tro 
te ve uma pre ci pi ta ção aí e não vai ser 
is so que vai acon te cer, não vai ser blo- 
que a do os R$ 60,7 mi lhões, en tre Iba- 
ma e ICM Bio, que são exa ta men te do 
com ba te ao des ma ta men to e a quei- 

ma da li ga da a área do mi nis té rio”, 
afir mou a jor na lis tas na saí da do seu 
ga bi ne te, no ane xo do Pa lá cio do Pla-
nal to.

Se gun do Mou rão, no ca so da Ope- 
ra ção Ver de Bra sil, que com ba te o 
des ma ta men to ile gal na Amazô nia, os 
re cur sos são oriun dos do Mi nis té rio 
da De fe sa e não fo ram afe ta dos. Ain da 
de acor do com o vi ce-pre si den te, o 
blo queio no Mi nis té rio do Meio Am-
bi en te cons ta ape nas de uma pla ni lha 
de pre vi são de go ver no, mas na da te- 
ria si do efe ti va do no sis te ma do go-
ver no fe de ral que faz a ges tão dos re-
cur sos pú bli cos.

“A Ope ra ção Ver de-Bra sil, o re cur so 
prin ci pal de la é do Mi nis té rio da De- 
fe sa. Es se re cur so [do MMA] é pa ra 
que os agen tes do Iba ma e ICM Bio es- 
te jam em cam po, pa gar os bri ga dis tas 
do com ba te às quei ma das, e es se re- 
cur so não vai ser re ti ra do. O que o mi- 
nis tro viu foi uma pla ni lha de pla ne ja- 
men to da SOF [Se cre ta ria de Or ça-
men to Fe de ral]. No Si a fi [Sis te ma In-
te gra do de Ad mi nis tra ção Fi an cei ra], 
que é o sis te ma on de vo cê blo queia, o 
re cur so es tá em aber to, não es tá blo- 
que a do”, acres cen tou.

ECONOMIA

Guedes defende fim do abono salarial

BOLSONARO VETOU A PROPOSTA DA EQUIPE ECONÔMICA DIZENDO QUE NÃO PODE “TIRAR DOS POBRES PARA DAR AOS PAUPÉRRIMOS”

Cri ti ca do pu bli ca men te pe lo pre si- 
den te Jair Bol so na ro por ter su ge ri do
o fim do abo no sa la ri al pa ra ban car o
Ren da Bra sil; o mi nis tro da Eco no mia,
Pau lo Gue des, re co nhe ceu nes ta sex- 
ta-fei ra (28) que a me di da ti ra ria di- 
nhei ro da ba se de tra ba lha do res bra- 
si lei ros pa ra dar a quem es tá pi or, sem
em pre go.

“O sa lá rio de 75% dos bra si lei ros
que es tão na CLT [Con so li da ção das
Leis do Tra ba lho] é abai xo de 1,5 sa lá- 
rio mí ni mo. Re al men te, é ti rar da ba se
de tra ba lha do res bra si lei ros e pas sar
pa ra quem es tá de sem pre ga do, quem
es tá pi or ain da”, afir mou Gue des, na
pri mei ra de cla ra ção pú bli ca após a
bor do a da do che fe.

Nes ta se ma na, Bol so na ro afir mou,
em um even to em Mi nas Ge rais, que a
pro pos ta da equi pe econô mi ca pa ra o
Ren da Bra sil es ta va sus pen sa e não
se ria en vi a da ao Con gres so por que
ele não po de “ti rar dos po bres pa ra
dar aos pau pér ri mos”. O pre si den te
exi giu de Gue des, por tan to, no vas
pos si bi li da des de cus teio pa ra o Ren- 
da Bra sil, que não atin jam pro gra mas

so ci ais co mo o abo no sa la ri al.
Gue des, por sua vez, ten tou pôr pa- 

nos quen tes so bre o as sun to nes ta
sex ta-fei ra. Com hu mor, ele com pa- 
rou a crí ti ca de Bol so na ro a um car ri- 
nho num jo go de fu te bol. E ga ran tiu
que o pre si den te es tá tran qui lo so bre
o as sun to. O mi nis tro ain da dis se que
é na tu ral ha ver dis cus sões quan do o
as sun to é a fo ca li za ção de pro gra mas
so ci ais co mo o abo no sa la ri al. “O pre- 
si den te re a ge na tu ral men te com ins- 
tin to po lí ti co”.

O che fe da equi pe econô mi ca tam- 
bém ga ran tiu que es ta era só uma das
vá ri as pos si bi li da des que a equi pe
econô mi ca apre sen tou ao pre si den te
co mo fon te de fi nan ci a men to pa ra o
Ren da Bra sil. “Se gui mos dis cu tin do,
es ta mos con ver san do”, as se gu rou, di- 
zen do que a “re ta fi nal” des se de ba te
de ve ser nos pró xi mos di as.

Bol so na ro ou viu as no vas pro pos- 
tas de Gue des nes ta sex ta-fei ra, bem
co mo as opi niões da cú pu la do go ver- 
no e do mi nis tro da Ci da da nia, Onyx
Lo ren zo ni. Lo go de pois, pe diu uma
reu nião com os lí de res par ti dá ri os do

Con gres so pa ra tra tar do as sun to na
pró xi ma se ma na.

Es se im pas se, con tu do, po de adi ar
pa ra o fim do ano ou até pa ra o iní cio
de 2021 a apre sen ta ção do pro gra ma
que te rá a mar ca so ci al do go ver no
Bol so na ro e de ve subs ti tuir o Bol sa
Fa mí lia. Gue des ad mi tiu que, se o im-
pas se con ti nu ar, o pre si den te po de
pre fe rir re ca li brar o au xí lio emer gen- 
ci al a ter um “Ren da Bra sil ca pen ga”.

“Es ta mos con ver san do se de ve ser
a pror ro ga ção do au xí lio ou já o lan ça- 
men to do Ren da Bra sil, o que é mais
ade qua do pa ra a si tu a ção atu al”, afir- 
mou o mi nis tro, ga ran tin do que to das
as op ções têm a pre o cu pa ção de não
re du zir abrup ta men te a ren da dos
bra si lei ros que ho je re ce bem os R$
600. A ideia é ter um “pou so su a ve”
que ga ran ta a con ti nui da de do “con-
su mo de bai xa ren da” e a “de co la gem
da eco no mia”.

A ex pec ta ti va é, por tan to, que o go-
ver no pa gue o au xí lio emer gen ci al em
um va lor apro xi ma do a R$ 300 até o
fim do ano, en quan to fe cha os de ta-
lhes do Ren da Bra sil.

APAR TE AN DO

Me ren da alheia
Tem pos pas sa dos, ha via o cos tu me de le var a me ren- 

da pa ra sa bo re ar na ho ra do re creio, al guns le va vam na
me ren dei ra, os de mais com pra vam nas lan cho ne tes das
es co las. Quan do so bra va um di nhei ro.

Na que la épo ca, fi gu ras que pro po si tal men te es que ci- 
am os pães com mor ta de la em ca sa so men te pa ra fi lar
do co le ga, pa re cia que era mais gos to so, agre ga do ao sa- 
bor da ma lan dra gem de ga nhar na lá bia as gu lo sei mas
do vi zi nho.

Cu ri o sa men te, al guns po lí ti cos trou xe ram es se es tra- 
nho cos tu me pa ra di as atu ais fis gan do pa ra su as au to ri- 
as obras de ou tros go ver nan tes. Mui tos fi ze ram, ou tros
con ti nu am fa zen do com uma se gun da inau gu ra ção ou
vi si tan do pa ra cri ar um ce ná rio na mí dia co mo fos se
cons truí do pe lo seu gru po no po der.

Bei rou ao ri dí cu lo a for ça da vi si ta do se na dor Ro ber to
Ro cha (PSDB) ao re cém inau gu ra do Re si den ci al Jo sé
Cha gas, na Ilhi nha, tra zen do o mi nis tro Ro gé rio Ma ri- 
nho pe lo can go te pa ra afir mar que a obra per ten ce ao
go ver no Bol so na ro.

Hi lá rio fi cou a con fu são do se na dor em afir mar que a
obra foi ini ci a da na ges tão do en tão se cre tá rio das Ci da- 
des, Hil do Ro cha (MDB), no pe río do que a go ver na do ra
era Ro se a na Sarney (MDB) ten do co mo pre si den te Dil- 
ma Rous seff (PT). Fi cou li te ral men te uma go ro ro ba a
ten ta ti va de des ca rac te ri zar a as si na tu ra do go ver na dor
Flá vio Di no (PC doB) co mo a ges tão que ini ci ou, cons- 
truiu e en tre gou os apar ta men tos so ma do a uma be la
pra ça pa ra a co mu ni da de que mo ra va em pa la fi tas.

Nem va le dis cor rer a cha co ta pro vo ca da pe la ân sia de
ata car o pre di le to ini mi go elei to ral e pes so al. Fa tos que
ser vem pa ra os cau sos na bo ca do po vo mos tran do que
o par la men tar fa lhou na ten ta ti va de bi car a me ren da do
ex-co le ga.

Deu azia!

Pa ra to dos – Con tun den te a en tre vis ta do de pu ta do
fe de ral Jus ce li no Fi lho (DEM) no pro gra ma Os Ana lis tas,
da TV Gua rá, de mos tran do sua li de ran ça na pré-cam pa- 
nha de Ne to Evan ge lis ta (DEM) à pre fei tu ra da ca pi tal.
Mes mo di vi din do o co man do elei to ral com o se na dor
We ver ton Ro cha (PDT) afir mou que em ca so de vi tó ria
no plei to mu ni ci pal a ges tão de ve agre gar a to dos os
com pa nhei ros. Res ta aguar dar as ur nas pa ra en ten der a
di vi são do po der!

Agen da ex ter na – Fi cou im pos sí vel con se guir mar car
uma au di ên cia ou en tre vis ta no ga bi ne te com o pre fei to
de São Luís, Edi val do Ho lan da (PDT). Quem qui ser en- 
con trar o ges tor de ve des co brir em qual das cen te nas de
obras es tá vis to ri an do. E olha que fal ta mais de 100 pa ra
inau gu rar!

Fa to que o pré-can di da to Ru bens Jr. (PC doB) com o
se cre tá rio das Ci da des, Rai mun do Reis, fi ca ram so- 
men te de lon ge, di ver tin do-se, en quan to o se na dor
Ro ber to Ro cha (PSDB) ten ta va su gar a obra do Re si- 
den ci al Jo sé Cha gas pa ra seu bol so elei to ral. Am bos
ter mi na ram os apar ta men tos po pu la res!

Re ce bi do com la men to a no tí cia que o go ver no de
Flá vio Di no (PC doB) fe chou con tra to, por meio da SE- 
DUC de Fe li pe Ca ma rão (DEM), com a re vis ta na ci o nal
“Car ta Ca pi tal” pa ra dis tri bui ção na re de es co lar es ta du- 
al. Po de ri am ter pres ti gi a do os jor nais e re vis tas im pres- 
sas do Ma ra nhão, ga ran tin do no vas con tra ta ções dos
pro fis si o nais de im pren sa de mi ti dos na pan de mia.

São Luís, segunda-feira, 31 de agosto de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/
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A PERGUNTA É... 
“De que forma você resolverá a problemática 

 SAMARTONY MARTINS

Em 2019, o Maranhão registrou a se-

gunda maior taxa de trabalho informal 

no Brasil, 60,5%. O estado ficou atrás ape-

nas 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 Bra-

sileiro 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 seg-
mento 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 dis-
so, pretendemos cadastrar e regularizar 
aqueles que exercem suas atividades de 
conformidade com as posturas munici-
pais, implantando uma nova metodolo-
gia de ação com instrução, orientação e 
ordenamento para que possam exercer 
em paz as suas atividades de forma sus-
tentável 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, assistên-
cia 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 empreen-
dedora é apoiar todos e todas que que-
rem 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 infor-
malidade é garantindo oportunidades. 
As pessoas na nossa cidade precisam ter 
acesso à formação, capacitação, e a Prefei-
tura precisa agir  para garantir postos de 
trabalho e também a desburocratização 
para a criação e o fomento de pequenas 
e médias empresas. Um serviço públi-
co burocrático inviabiliza o surgimento 
de novas empresas e consequentemente 
destrói novas oportunidades. Apresento 
para essa situação três alternativas ime-
diatas: A desburocratização do serviço 
público, incentivos fiscais e a transfor-
mação dos terminais de integração em 
shoppings de serviço”.

FRANKLIN DOUGLAS (PSOL)

“O comércio informal no Centro da ci-
dade, como na praça Deodoro e na rua 
Grande, não pode seguir uma lógica de 
gentrificação, de limpeza social, de expul-
são 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 sani-
tárias seguras. Vamos fazer um recadastra-
mento dos ambulantes, a fim de garantir 
que haja equipamentos públicos que eles 
possam utilizar, a exemplo de depósitos 
para suas mercadorias, espaço para reali-
zar 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 últi-
mo levantamento da PNAD. Em São Luís, 
esse número é bastante expressivo, nota-
damente 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 equi-
pe de governo, amplo planejamento e um 
novo olhar sobre o Centro, especialmen-
te esse miolo que compreende as praças 
Deodoro e João Lisboa, dois equipamen-
tos públicos reformados que vão dar um 
novo rumo para a vida cultural e turísti-
ca 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 jus-
tiça social, para essa atividade”.

JEISAEL MARX (REDE)

“O comércio informal cumpre um im-
portante papel social, permitindo ao cida-
dão e cidadã a oportunidade de sobrevi-
ver, 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 ques-
tão em algumas frentes. A curto prazo, va-
mos buscar a organização estrutural dos 
espaços, padronização de barracas, dan-
do mais condições de salubridade para o 
consumidor e o cliente. Incentivar linhas 
de crédito e oferecer consultoria para for-
talecer a vocação para do negócio, quali-
ficando o serviço a ser oferecido. Acabar 
com esta associação que algumas pesso-
as fazem que o serviço informal é de má 
qualidade, ou trata-se de algo de menor 
valor. A médio prazo, mapeando os pon-
tos e quem são esses profissionais, preten-
demos a formalização de seus pequenos 
negócios quando possível. É uma questão 
complexa porque envolve uma retoma-
da sustentada da economia no país, tan-
to do ponto de vista local como regional, 
mas não podemos deixar de fora o hori-
zonte de formalizar estes empreendedo-
res. Entendemos que o comércio popular 
não pode ser percebido de maneira nega-
tiva dentro do contexto urbano, à medi-

HERTZ DIAS (PSTU)

“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 pande-
mia descontrolada. Para minimizar essa 
situação é necessário um plano emergen-
cial 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, portan-
to, 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 rebaixa-
mento de salários, bem como sua politica 
genocida que foi abraçada pelos governa-
dores e prefeitos, será impossível reverter 
essa situação. Por outro lado, a partir dos 
Conselhos Populares, acabaremos com a 
farra das empreiteiras que sugam os re-
cursos públicos e impõem aos trabalha-
dores uma condição de semiescravidão. 
Essa questão passa também pelo fim das 
Parcerias Público Privada. Os trabalhado-
res contratados serão incorporados com os 
mesmos direitos e salários dos concursa-
dos. E por fim, criar uma Lei de Responsa-
bilidade 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”.

ZÉ INÁCIO (PT)
Até o fechamento desta edição não re-

cebemos a resposta

YGLÉSIO MOYSÉS (PROS)

“Ninguém é informal porque quer. A 
sociedade o colocou nessa condição. Por 
isso é preciso entender, ouvir elas e enten-
der quais alternativas podem ser criadas. 
Para tirar essas pessoas da informalidade 
temos que oferecer uma opção de empre-
go 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, ofere-
cer novas perspectivas de mercado. Tenho 
escutado muito e concordo... O ambulan-
te, o emprego informal, não pode ser vis-
to 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 ren-
da 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 fun-
cionarão como uma rede de atendimen-
to para aqueles que buscam orientação e 
inserção no mercado de trabalho. Fomen-
tar 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 comér-
cio informal em nossa cidade. Além dis-
so, também vamos cadastrar e regularizar 
aqueles que exercem suas atividades em 
conformidade com a legislação vigente. 
Diante do grande número de desemprega-
dos 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, busca-
remos formas de garantir a renda dessas 
pessoas, aprimorando e organizando as 
áreas de comércio informal em São Luís”.

da que supre lacunas existentes, seja em 
relação à diversidade de produtos ofere-
cidos ou por ofertar mercadorias a preços 
mais acessíveis a determinadas camadas 
da população. Nossa proposta é mudar o 
conceito de “comércio informal” para “co-
mércio popular”. Feito pelas pessoas, pelas 
famílias ludovicenses, para os ludovicen-
ses 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 ou-
tros 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 pú-
blico voltado para essa questão, já discuti-
da há muito tempo pela própria categoria. 
É preciso pensar num projeto coletivo, que 
agregue valor à nossa cidade. Espaços pú-
blicos nos bairros que foram ocupados de 
maneira irregular pelo comércio informal 
também precisam ser disciplinados sem 
prejuízo ao trabalhador, que terá a opor-
tunidade de ajustar sua conduta para per-
manecer no local de forma legal, padroni-
zada, com cessão limitada do município 
em troca de que ele se responsabilize por 
cuidar do logradouro e seu entorno. Acre-
dito em saídas estratégicas para os proble-
mas 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 gabi-
nete. Nossa cidade precisa de um prefeito 
que esteja junto da população, sensível aos 
seus maiores desafios”.

NETO EVANGELISTA (DEM)

“O tema do aumento da informalidade 
está diretamente relacionado à crise eco-
nômica, 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 pac-
to, 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 capa-

citação de mão de obra,
3. organização urbanística de espaços 

para os vendedores,
4. programas de microcrédito associa-

dos à formalização de microempreende-
dores individuais

5. identificação de oportunidades de es-
tímulo 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 empre-
endedor 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 esvaziamen-
to do papel do Estado na recuperação do 
país, no Maranhão, o Governador Flávio 
Dino lançou o Plano Emergencial de Recu-
peração de Empregos Celso Furtado, que 
está injetando quase R$ 600 milhões para 
garantir mais acesso ao trabalho e forta-
lecer nossa economia. Da mesma forma, 
apresentamos em nosso Plano de Governo 
um conjunto de ações para garantir que as 
pessoas retomem suas atividades profis-
sionais 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 ativi-
dades, com a prefeitura pagando parte do 
financiamento”.

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

do comércio informal no Centro de São Luís?”
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JO SÉ HOR TA MAN ZA NO
Em pre sá rio e blo guei ro

Tragédia do Rio

Di zem que Deus,

quan do cri ou o mun do,

dis tri buiu as be le zas

pa ra os po vos com

ex tre ma par cimô nia.

Con cluí da a obra, os

be ne fi ci a dos jul ga ram o

re sul ta do in jus to.

Re cla ma ram. 

O Rio ha via re ce bi do qui nhão mais
ge ne ro so. Com a sa be do ria di vi na, o
Se nhor res pon deu: “Não se pre ci pi- 
tem. Aguar dem os go ver nan tes que
vi rão”.

Os acon te ci men tos que se su ce- 
dem no Rio de Ja nei ro con fir mam a
fa la do To do-Po de ro so. Elei ção após
elei ção, os flu mi nen ses de po si tam a

con fi an ça em can di da tos que os tra- 
em com a de sen vol tu ra de quem an da
pra fren te e a na tu ra li da de de quem
cum pre o des ti no ma ni fes to da ex-ca- 
pi tal do Bra sil.

Ne nhu ma uni da de da Fe de ra ção
tem o cons tran gi men to de ter vis to to- 
dos os go ver na do res que es tão vi vos
na mi ra da Jus ti ça — Antony e Ro si- 
nha Ga ro ti nho, Sér gio Ca bral, Luiz
Fer nan do Pe zão, Mo rei ra Fran co. Cin- 
co pa ra ram atrás das gra des. Sér gio
Ca bral, que con ti nua pre so, so ma pe- 
nas de 294 anos.

Ago ra che gou a vez de Wil son Wit- 
zel. Elei to há 18 me ses com a ban dei ra
de com ba te à cor rup ção e ao cri me
or ga ni za do, o ex-juiz foi afas ta do do
car go na ma nhã de on tem. Pe sam
con tra ele acu sa ções de cor rup ção na
mon ta gem de hos pi tais de cam pa nha
pa ra tra ta men to da co vid-19.

O mi nis tro do Su pe ri or Tri bu nal de
Jus ti ça (STJ) Be ne di to Gon çal ves as si- 
nou a or dem, que tem va li da de ini ci al
de 180 di as. Ou tros po lí ti cos do es ta do
fi gu ram na lis ta do STJ. Man da dos de
pri são fo ram ex pe di dos con tra o Pas- 
tor Eve ral do, pre si den te do PSC, e Lu- 

cas Tris tão, ex-se cre tá rio de De sen- 
vol vi men to Econô mi co, bra ço di rei to
de Wit zel.

He le na Wit zel tam bém es tá en vol- 
vi da no es que ma. A po lí cia cum priu
man da do de bus ca e apre en são no es- 
cri tó rio de ad vo ca cia da pri mei ra-da- 
ma. O mes mo ocor reu com o vi ce-go- 
ver na dor, o pre si den te da As sem bleia
Le gis la ti va do Rio de Ja nei ro e mais 69
pes so as.

Tra ta-se de tris te es pe tá cu lo en ce- 
na do em ple na pan de mia. O pal co,
um es ta do que cho ra 17 mil vi das per- 
di das pa ra a co vid-19, que di vi de o
po der com o cri me or ga ni za do, que
aban do na os mais vul ne rá veis às sa- 
nhas das mi lí ci as e do trá fi co, que na- 
tu ra li za a vi o lên cia a pon to de in dis- 
cri mi nar ban di do e mo ci nho.

O vi ce-go ver na dor Cláu dio Cas tro
as su miu o po der. Até quan do? Ele
tam bém es tá no ra dar da Jus ti ça.
Além de ad mi nis trar o es ta do que ain- 
da lu ta com a cri se sa ni tá ria, Cas tro
te rá de to mar de ci sões im por tan tes.
En tre elas, es co lher o pro cu ra dor-ge-
ral do Mi nis té rio Pú bli co lo cal e de fi- 
nir se o Rio per ma ne ce no Re gi me de
Re cu pe ra ção Fis cal. Não é pou co.

Lula, Battisti e as desculpas

Cer tas ati tu des ex põem

a in com pe tên cia e a

fal ta de vi são de

go ver nan tes. O ca so

Bat tis ti é em ble má ti co.

Ter ro ris ta con de na do

por atos co me ti dos nos

anos 70 — dois

ho mi cí di os e

par ti ci pa ção em ou tros

dois —, o ita li a no

Ce sa re Bat tis ti fu giu da

pri são, pas sou anos

ho mi zi a do por Fran ça e

Mé xi co pa ra,

fi nal men te, pou sar em

Co pa ca ba na, on de se

es con deu por três anos.

Des co ber to em 2007, pas sou a na- 
ve gar pe los me an dros da exó ti ca prá- 
ti ca ju di ciá ria do Bra sil. Foi pre so, foi
sol to, re ce beu o es ta tu to de re fu gi a do
po lí ti co, per deu es sa con di ção. As chi- 
ca nas de nos sa pe cu li ar Jus ti ça —
com sua di fi cul da de de dar de ci são
de fi ni ti va, co mo a dei xar sem pre bre- 

cha pa ra uso fu tu ro — con du zi ram o
ca so até a es cri va ni nha do pre si den te
da Re pú bli ca, en tão um cer to Lu la da
Sil va.

A ele cou be dar o ve re dic to. Nu ma
de ci são es tra nha, Lu la hu mi lhou a
Jus ti ça ita li a na e, pas san do por ci ma
da de ci são dos tri bu nais da pe nín su- 
la, con ce deu asi lo po lí ti co ao con de- 
na do por ho mi cí dio. Pe gou mui to
mal, tan to aqui quan to na Itá lia.

O asi la do pas sou a trans cor rer di as
des pre o cu pa dos nu ma ci da de de
praia do es ta do de São Pau lo. Dis traí- 
do, não se deu con ta de que o Bra sil
ain da guar da re len tos ab so lu tis tas do
an ci en ré gi me, sis te ma em que a lei se
amol da à von ta de pes so al do rei.

Pois foi o que acon te ceu. Re cém-
elei to, dou tor Bol so na ro pro me teu re- 
vo gar, uma vez em pos sa do, o asi lo da- 
do a Ce sa re Bat tis ti. O asi la do não es- 
pe rou pa ra ver — es ca pou à sor rel fa e
to mou o ru mo da Bo lí via.

Ao pas sar a fron tei ra, de ve ter acre- 
di ta do que es ta va a sal vo. En ga no bo- 
bo. Agen tes do ser vi ço se cre to ita li a no
não tar da ram a en con trar seu pa ra- 
dei ro. A par tir daí, é per mi ti do es pe- 
cu lar que te nha ha vi do um acer to en- 
tre Ro ma e La Paz. (Es sa par te não é
ofi ci al, mas é plau sí vel.) O fa to é que,
ape nas che ga do a San ta Cruz de la Si- 
er ra, Ce sa re Bat tis ti foi pre so pe la po- 
lí cia bo li vi a na e, em 24 ho ras, de por- 
ta do em ri to su má rio.

Nem pro ces so de ex tra di ção hou ve.
Le va do à Itá lia, foi tran ca do nu ma pri- 
são de se gu ran ça má xi ma. Me ses de- 
pois de ter vol ta do ao país na tal, tal vez
pa ra ali vi ar a cons ci ên cia, con fes sou
ser re al men te au tor dos cri mes pe los
quais ti nha si do con de na do. Cons ter- 
na da, a fa mí lia lu lo pe tis ta em pa re- 
dou-se num si lên cio ob se qui o so.

Ago ra, ano e meio de pois da con fis- 
são de Bat tis ti, en tra em ce na nos so
co nhe ci do Lu la da Sil va. Nu ma en tre- 
vis ta con ce di da a um ca nal ami go,
apa re ceu con tri to e ar re pen di do de

ter con ce di do asi lo ao ita li a no. No en- 
tan to, a fim de man ter in tac ta a ima- 
gem do guia in fa lí vel, pro cu rou um
cul pa do pa ra a enor mi da de co me ti- 
da.

De cla rou ter si do “en ga na do” pe lo
ho mi ci da — o que traz à men te o es- 
tou ro do men sa lão, quan do ele tam- 
bém se quei xa ra de ter si do “traí do”.
De cla rou, ain da, que não te ria pro ble- 
ma em pe dir des cul pa à fa mí lia das ví- 
ti mas. Usou o con di ci o nal. Co mo nin- 
guém co brou as des cul pas, não as pe- 
diu. E o as sun to mor reu ali.

Com a ve lo ci da de do raio, a no tí cia
che gou à Itá lia. Das ví ti mas de Bat tis- 
ti, Al ber to Tor reg gi a ni é aque le que
so freu os efei tos co la te rais mais se ve- 
ros. Ti nha 15 anos de ida de quan do o
pai, um jo a lhei ro mi la nês, foi as sas si- 
na do a san gue-frio. Ba le a do na co lu- 
na ver te bral, o jo vem não mor reu,
mas, fi cou pa ra plé gi co. Es tá, ho je,
com 56 anos, 41 dos quais pas sou
apri si o na do a uma ca dei ra de ro das.

Ao to mar co nhe ci men to do pe di do
de “des cul pas” de Lu la, Tor reg gi a ni
mos trou de sâ ni mo. De cla rou-se in- 
dig na do e per ple xo. In tuiu que as lá- 
gri mas do ex-pre si den te são pa ra uso
elei to rei ro. Amar go e irô ni co, in da gou
se se ria o ca so de agra de cer ao Lu la.
De pois de tan tos anos de so fri men to e
atri bu la ções, não vê sen ti do em ou vir,
de pes soa tão im por tan te, a con fir ma- 
ção do que sem pre foi evi den te: que
ele, a ví ti ma, es ta va com a ra zão.

Bat tis ti, de cer to ha bi tu a do às chi- 
ca nas da Jus ti ça do Bra sil, so li ci tou
em maio pri são do mi ci li ar em ra zão
dos ris cos de apa nhar a co vid-19. O
Mi nis té rio da Jus ti ça ita li a no ne gou
pro vi men to, ar gu men tan do que to-
dos cor ri am o mes mo ris co e que ele
não era me lhor do que nin guém.
Quan to às des cul pas fo ra de ho ra de
Lu la, co men ta-se, na Itá lia, que es sa
co vid pa re ce es tar cau san do efei tos
es tra nhos na ca be ça de cer tas pes so- 
as.

CAR LOS AR RU ZA
Ator e psi có lo go (Car los Ar ru za é re gis tra do no Con se lho
Re gi o nal de Psi co lo gia do Rio de Ja nei ro (CRP 05/33478)
com o no me de Car los Fran cis co Pin to Sil va)

Zi ri gui dum 2021: a
cul tu ra em bus ca de
ou tros bam bas

Lem brei-me do ano de 1985. A

Mo ci da de In de pen den te de Pa dre

Mi guel, es co la de sam ba do Rio de

Ja nei ro, anun ci a va uma vi a gem no

tem po e fo mos pa rar em 2001: a

ideia de um fu tu ro “em bus ca de

ou tros bam bas”.

 
A cer te za de um mun do mais evo luí do on de até os as- 

tros ir ra di am mais ful gor e fa zem to do o uni ver so sam- 
bar. E o que de fa to acon te ceu? No Car na val de 2001, a
es co la apre sen ta, em for ma de en re do, um ape lo por paz
e har mo nia. In fe liz men te, o mun do não aten deu ao cla- 
mor da ave ni da. Ao con trá rio dis so, as sis ti mos a uma
su ces são de es cân da los e tra gé di as, ten do o seu ápi ce no
aten ta do de 11 de se tem bro. Con cluin do que a vi da não
se en fei tou de ale gria co mo na pre vi são de 1985.

 
As sim co mo ou tro ra, nin guém pô de pre ver 2020. So- 

ma do aos efei tos da pan de mia do Co vid-19, um go ver no
que abriu mui tas fren tes de des cons tru ção de to da uma
es tru tu ra er gui da num pro ces so ár duo e de mo ra do por
agen tes cul tu rais de to do o país.

 Um mis to de fal ta de re cur sos com a obri ga ção do
iso la men to se trans for ma nu ma qua se sen ten ça de
mor te: o ar tis ta é o pri mei ro a sair de ce na e o úl ti mo a
re tor nar sem ne nhu ma pers pec ti va, con si de ran do que
seu tra ba lho se faz es sen ci al men te pe la aglo me ra ção,
não im por ta o ter ri tó rio ao qual ele per ten ça. E, mais
uma vez, tu do se rein ven ta. A re sis tên cia se faz pe la in- 
ter net, nas re des so ci ais, nas li ves. A bus ca de ou tros
bam bas, mais uma vez, se faz ur gen te e as sim a pro fe cia
re to ma a sua for ça.

 
Ni etzs che, em seus pen sa men tos, apon ta, na re la ção

ar te e vi da, se guin do su as obras “O nas ci men to da tra gé- 
dia” e “A gaia ci ên cia”, as se guin tes re fle xões: no pri mei- 
ro ca so, to ma-se co mo pon to de par ti da e afir ma ção de
que só co mo fenô me no es té ti co a vi da apa re ce jus ti fi ca- 
da, mos tran do co mo a re la ção en tre o apo lí neo e o di o- 
ni sía co, co mo im pul sos na tu rais e ar tís ti cos, os pro ble- 
mas da exis tên cia são ul tra pas sa dos. 

No se gun do ca so, tra ta-se de com pre en der a re la ção
en tre ar te e vi da de du as for mas: a ar te de se pôr em ce na
fren te a si mes mo e a ar te de al guém se tor nar o que é.
Pa re ce ha ver, nes se pen sa men to, a cha ve de to do o se- 
gre do. Um eter no rein ven tar-se sem pre foi a ra zão do ar- 
tis ta. En ga na-se quem bus ca na ar te um ofí cio aca ba do
e se gu ro e, por is so, bri ga mos tan to pe lo va lor da cul tu ra
de um país.

 
Se gun do o an tro pó lo go Edward Tylor, cul tu ra é to do

aque le com ple xo que in clui o co nhe ci men to, as cren ças,
a ar te, a mo ral, a lei, os cos tu mes e to dos os ou tros há bi- 
tos e ca pa ci da des ad qui ri dos pe lo ho mem co mo mem- 
bro da so ci e da de. 

Nun ca sou be mos exa ta men te co mo es ta rá nos so ter- 
ri tó rio de atu a ção e es se de vir ou “vir a ser” é o que afir- 
ma a im por tân cia do ar tis ta co mo quem in ven ta e es cre- 
ve a his tó ria de su pe ra ção e cri a ti vi da de de uma na ção.
E as sim es ta mos fa zen do. So mos os “no vos bam bas”
que, de for ma pi o nei ra, er gue re mos a nos sa ban dei ra e
plan ta re mos a nos sa raiz.

São Luís, segunda-feira, 31 de agosto de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/
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Ge no ma vi ral

Qua tro ti pos

Aten ção tam bém aos gru pos de ris co

Tes te de va ci na em fa se fi nal

O que é o co ro na ví rus

Co mo a co vid-19 é trans mi ti da?

Co mo se pre ve nir?

Genoma

Impactos do vírus no
coração é estudado

À
me di da que os ci en tis tas co nhe cem me lhor a
co vid-19, mais iden ti fi cam si nais de que al gu- 
mas com pli ca ções de sen ca de a das por es sa do- 
en ça po dem pro vo car da nos per sis ten tes ao or- 

ga nis mo. Du as pes qui sas de sen vol vi das na Ale ma nha e
di vul ga das nes ta se ma na re for ça ram es sas sus pei tas.

Um dos es tu dos re ve lou que in di ví du os in fec ta dos
pe lo Sars-CoV-2 apre sen ta ram in fla ma ção no te ci do
car día co me ses após a re cu pe ra ção. O ou tro tra ba lho
con fir mou a pre sen ça do ví rus no mi o cár dio (pa re de
car día ca) em pes so as que fa le ce ram em de cor rên cia da
en fer mi da de. As du as in ves ti ga ções fo ram pu bli ca das
na re vis ta es pe ci a li za da Ja ma Cardiology.

No pri mei ro es tu do, os pes qui sa do res con ta ram com
a par ti ci pa ção de 100 pa ci en tes, que fo ram sub me ti dos
a exa mes de res so nân cia mag né ti ca pe ri o di ca men te.
Por meio da tec no lo gia, os in ves ti ga do res com pro va ram
que a mai or par te dos ana li sa dos so freu da nos no mús- 
cu lo car día co mes mo 71 di as após te rem se re cu pe ra do
da co vid-19.

“Nos sas aná li ses re ve la ram

com pro me ti men to car día co em 78

pa ci en tes (78%) e in fla ma ção

mi o cár di ca em an da men to em 60

pa ci en tes (60%),

in de pen den te men te de con di ções

pre e xis ten tes, gra vi da de e cur so

ge ral da do en ça”, de ta lham os

au to res no tra ba lho, li de ra do por

Va len ti na O. Punt mann, do Hos pi tal

Uni ver si tá rio de Frank furt.

Os pes qui sa do res des ta cam que os da dos ob ti dos ser- 
vem de aler ta pa ra a pos si bi li da de de da nos mais gra ves
à saú de car día ca em pa ci en tes in fec ta dos pe lo Sars-
CoV-2.

“Em bo ra os efei tos a lon go pra zo des sas al te ra ções na
saú de que fo ram vis tas no es tu do ain da não te nham si- 
do pes qui sa dos, sa be mos que es se ti po de anor ma li da- 
de po de agra var car di o mi o pa ti as in fla ma tó ri as (…) Es- 
sas des co ber tas in di cam a ne ces si da de de in ves ti ga ção
con tí nua das con sequên ci as car di o vas cu la res a lon go
pra zo da co vid-19”, en fa ti zam os au to res.

Lá za ro Fer nan des de Mi ran da, car di o lo gis ta do Hos- 
pi tal San ta Lú cia, em Bra sí lia, e con se lhei ro da So ci e da- 
de Bra si lei ra de Car di o lo gia (SBC), des ta ca que a pes qui- 
sa apro fun da in for ma ções já per ce bi das por pro fis si o- 
nais da área.

“Al gu mas pes qui sas ha vi am apon ta do pa ra o efei to
da co vid-19 no te ci do car día co, e es se tra ba lho re for ça
es sa ques tão com da dos bas tan te só li dos. A res so nân cia
mag né ti ca é um dos re cur sos mais sen sí veis pa ra fa zer
es sa aná li se, mais que o ele tro car di o gra ma e a to mo gra- 
fia car día ca, por exem plo, apon tan do, as sim, com ve ra- 
ci da de, que es sas al te ra ções po dem ocor rer”, ex pli ca.

Se gun do o mé di co, os efei tos pro vo ca dos pe la CO- 
VID-19 no mús cu lo car día co, in clu si ve após a re cu pe ra- 
ção da do en ça, po dem ser de sen ca de a dos de vi do a uma
re a ção do sis te ma imu ne. “Mes mo quan do es sa pes soa
se cu ra, po dem fi car resquí ci os do pa tó ge no, e is so faz
com que o sis te ma de de fe sa con ti nue agin do con tra ele
e ge re es sa in fla ma ção”, ex pli ca.

Em um se gun do es tu do, ci en tis tas ana li sa ram au tóp- 
si as de 39 pa ci en tes que fa le ce ram com co vid-19 e cons- 
ta ta ram a pre sen ça do pa tó ge no no te ci do car día co em
60% dos ca sos.

“O ge no ma vi ral es ta va pre sen te no te ci do do mi o cár- 
dio em uma par ce la con si de rá vel do gru po ana li sa do. E
es ses da dos es tão de acor do com tra ba lhos an te ri o res
que mos tra ram co mo os re cep to res de Sars-CoV-2 são
ex pres sos nas cé lu las do mi o cár dio”, de ta lham, no ar ti- 
go, os ci en tis tas li de ra dos por Di a na Lind ner, pes qui sa- 
do ra do De par ta men to de Car di o lo gia e área vas cu lar do
Cen tro Uni ver si tá rio do Co ra ção, na Ale ma nha.

Pa ra Lá za ro Mi ran da, o tra ba lho tam bém con tri bui
ao apro fun dar o en ten di men to so bre da nos no co ra ção
cau sa dos pe lo no vo co ro na ví rus. “O es tu do é bas tan te
in te res san te, mui tas pes qui sas vêm sen do fei tas com
ca dá ve res, e es sas des co ber tas apon tam pa ra os mes- 
mos da dos que te mos vis to nos pa ci en tes tra ta dos: a
pre sen ça do ví rus no mús cu lo car día co, po den do, as- 
sim, ge rar uma in fla ma ção”, jus ti fi ca.

.
São in fla ma ções do mús cu lo do co ra ção, o mi o cár dio,

que o en fra que cem e atra pa lham o bom be a men to do
san gue. Exis tem qua tro ti pos: a di la ta da, que ex pan de o
te ci do e atin ge pes so as de 20 a 60 anos; a res tri ti va,
quan do o mús cu lo car día co se tor na du ro e rí gi do; a car- 
di o mi o pa tia hi per tró fi ca, que se ca rac te ri za pe lo es pes- 
sa men to das pa re des do co ra ção; e a ar rit mo gê ni ca do
ven trí cu lo. Es se úl ti mo é ra ro e ocor re quan do o te ci do
do mús cu lo car día co é subs ti tuí do por um te ci do ci ca- 
tri za do, afe tan do os si nais elé tri cos do co ra ção.

“As sim co mo es se es tu do da re vis ta Ja ma mos trou es- 

sa ta xa al ta, de 78 pa ci en tes com in fla ma ção car día ca,
te mos ob ser va do o mes mo na prá ti ca clí ni ca, en quan to
aten de mos pes so as que so frem com es sa en fer mi da de.

Es ses da dos re for çam a ne ces si da de de acom pa nhar
o pa ci en te mes mo de pois de re cu pe ra do e de fi car aten- 
to a com pli ca ções pos sí veis no sis te ma car día co e tam- 
bém no res pi ra tó rio, que são os mais atin gi dos pe la do- 
en ça.

Es sas no vas in for ma ções tam bém nos aju dam a re- 
for çar ain da mais os cui da dos que pre ci sa mos ter com
pes so as que são do gru po de ris co, co mo os car di o pa tas.
No ca so de les, as com pli ca ções po dem ser ain da mais
gra ves.”

A far ma cêu ti ca Mo der na anun ci ou que deu iní cio ao
es tá gio fi nal dos tes tes clí ni cos da sua can di da ta à va ci- 
na pa ra co vid-19. Par ti ci pa rão des sa eta pa 30 mil adul- 
tos sem re gis tro da do en ça res pi ra tó ria. O ob je ti vo da
em pre sa ame ri ca na é ava li ar a se gu ran ça da fór mu la de
imu ni za ção mR NA-1273 e de ter mi nar se ela po de evi tar
a do en ça cau sa da pe lo no vo co ro na ví rus após a apli ca- 
ção de du as do ses.

O go ver no dos Es ta dos Uni dos apoia o pro je to com
qua se U$ 1 bi lhão (apro xi ma da men te R$ 5,21 bi lhões), e
a pre vi são da Mo der na é de que a fór mu la fi que pron ta
até de zem bro. A em pre sa ame ri ca na pre ten de for ne cer
500 mi lhões de do ses por ano, che gan do a 1 bi lhão de
do ses por ano, a par tir de 2021. Após o anún cio da fa se
mais avan ça da dos en sai os clí ni cos, as ações da far ma- 
cêu ti ca su bi ram 11%.

Co ro na ví rus são uma gran de fa mí lia de ví rus que
cau sam in fec ções res pi ra tó ri as. O no vo agen te do co ro- 
na ví rus (CO VID-19) foi des co ber to em de zem bro de
2019, na Chi na. A do en ça po de cau sar in fec ções com
sin to mas ini ci al men te se me lhan tes aos res fri a dos ou
gri pes le ves, mas com ris co de se agra va rem, po den do
re sul tar em mor te.

A trans mis são dos co ro na ví rus cos tu ma ocor rer pe lo
ar ou por con ta to pes so al com se cre ções con ta mi na das,
co mo go tí cu las de sa li va, es pir ro, tos se, ca tar ro, con ta to
pes so al pró xi mo, co mo to que ou aper to de mão, con ta to
com ob je tos ou su per fí ci es con ta mi na das, se gui do de
con ta to com a bo ca, na riz ou olhos.

A re co men da ção é evi tar aglo me ra ções, fi car lon ge de
quem apre sen ta sin to mas de in fec ção res pi ra tó ria, la var
as mãos com frequên cia, tos sir com o an te bra ço em
fren te à bo ca e fre quen te men te fa zer o uso de água e sa- 
bão pa ra la var as mãos ou ál co ol em gel após ter con ta to
com su per fí ci es e pes so as. Em ca sa, to me cui da dos ex- 
tras con tra a co vid-19.

São Luís, segunda-feira, 31 de agosto de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/
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 São Luis segunda-feira, 31 agosto de 2020

Responsável Celio Sergio 
E-mail: celiosergio@hotmail.com

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.

 São Luís, 28 de agosto de 2020.

IVO MASSUETE OLIVEIRA TEIXEIRA
Presidente da Comissão Setorial de Licitações – CSL/MOB

(atuando em substituição)

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

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.

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 102/2020 - CSL/EMSERH

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 96.877/2020 – 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.

São Luís (MA), 26 de agosto de 2020.

Igor Manoel Sousa Rocha
Agente de Licitação da CSL/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

 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

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 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.
 

São Luís, 26 de agosto de 2020. 
Deimison Neves dos Santos

Secretário Adjunto de Registro de Preços

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO, PATRIMÔNIO

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

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2020 – SARP/MA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0093460/2020 – SARP

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). 

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

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 especiali-
zada 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.

 

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

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:

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

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

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 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.

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 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.
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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

IM PAR CI AL – Qual o im pac to de ter -
mos Res tau ran tes Po pu la res em 25
das 30 ci da des do Mais IDH?

Co mo é a re fei ção?

O que mais fun ci o na nes ses res tau -
ran tes?

Os res tau ran tes tam bém aju dam na
eco no mia lo cal?

Es sa re de vai con ti nu ar cres cen do?

A par tir des ta ter ça (1º), ha ve rá mu -
dan ças nos Res tau ran tes Po pu la res de
São Luís?

Ações

ALIMENTOS

Restaurantes Populares
nas cidades mais pobres 

Q
uan to cus ta uma re fei ção
com ple ta, sa bo ro sa, ba lan- 
ce a da e nu tri ti va? Em 25 das
30 ci da des mais ca ren tes do

Ma ra nhão, cus ta R$ 2. É que es ses
mu ni cí pi os já têm Res tau ran tes Po- 
pu la res, que es tão sen do en tre gues
pe lo Go ver no do Ma ra nhão.

Em to do o Es ta do, con tan do to das
as ci da des, são 52 uni da des. Vin te e
cin co de las es tão nos mu ni cí pi os do
Pla no Mais IDH, que le va ações pa ra
me lho rar a qua li da de de vi da nes ses
lo cais.

O Res tau ran te Po pu lar vai che gar
às 30 ci da des do Mais IDH, co mo con- 
ta na en tre vis ta abai xo o se cre tá rio de
Es ta do de De sen vol vi men to So ci al,
Már cio Ho nai ser. E tam bém vai con ti- 
nu ar se ex pan din do pa ra os de mais
mu ni cí pi os (on de a re fei ção cus ta R$
3).

Ho nai ser tam bém re ve la que, a
par tir des ta ter ça-fei ra (1º), os Res tau- 
ran tes Po pu la res da ca pi tal vão re a- 
brir os re fei tó ri os pa ra con su mo no
lo cal, com ca pa ci da de re du zi da.

Már cio Ho nai ser – É im por tan te ter
em to das as ci da des, prin ci pal men te
nes tas do Mais IDH. Va mos che gar a
to das elas. É mui to im por tan te por- 
que le va se gu ran ça nu tri ci o nal e ali- 
men tar a es sa pes so as, exa ta men te
nos mu ni cí pi os com o me nor IDH,
on de as pes so as mais pre ci sam.

É uma re fei ção de qua li da de nu tri- 
ci o nal e de sa bor, e de bai xo cus to. Ga- 
ran te pa ra as pes so as que mais pre ci- 
sam uma ali men ta ção se gu ra, sau dá- 
vel, que vai aju dar no for ta le ci men to e
de sen vol vi men to de la. As pes so as
bem ali men ta das têm mais dis po si- 
ção pa ra o tra ba lho, pa ra en fren tar a
vi da.

Ali não é so men te um res tau ran te.
A gen te cha ma de Res tau ran te Po pu- 
lar, mas na ver da de são Cen tros de Re- 
fe rên cia de Se gu ran ça Ali men tar e
Pro fis si o nal. Além de for ne cer ali- 
men ta ção, te mos aten di men to na
área mé di ca, ti ran do pres são, e acom- 
pa nha men to nu tri ci o nal. O nu tri ci o- 
nis ta pas sa o car dá pio ide al pa ra as
pes so as.

Te mos o pes so al da edu ca ção fí si- 
ca, fa zen do exer cí ci os com as pes so as
da me lhor ida de, va mos ter aten di- 
men tos psi co ló gi cos. São vá ri os ou- 
tros ser vi ços, além de cur sos e trei na- 
men tos. Te mos uma sa la pa ra fa zer
trei na men to com a po pu la ção lo cal,
uti li zan do os pro du tos na tu rais da
pró pria re gião.

Eles são mui to im por tan tes por que
par te dos pro du tos uti li za dos no res- 
tau ran te vem da agri cul tu ra fa mi li ar.
Fo men ta bas tan te a pe que na pro du- 
ção, além de ge rar em pre gos lo cais e

ser vi ços na eco no mia. Aju da a for ta le- 
cer a eco no mia do mu ni cí pio.

Sim. Es tá pre vis ta ain da

nes te ano a inau gu ra ção

de mais qua tro nos

mu ni cí pi os do Mais

IDH, além de par ce ria

com ou tras ci da des, que

po de rão acon te cer

ain da em 2020.

Co mo São Luís já es tá su pe ran do
uma boa fa se do pro ble ma da pan de- 
mia do Co vid-19, já te mos con di ções
de aten der de for ma hí bri da. Va mos
po der usar o es pa ço do nos so res tau- 
ran te, do re fei tó rio, pa ra con su mir lá
mes mo.

Uma par te pe ga os pro du tos em
em ba la gens des car tá veis pa ra le var e
co mer. E ou tra par te, que não tem pa- 
ra on de le var e co mer, po de rá fa zer a
re fei ção no lo cal.

AVERIGUAÇÃO

Fiscalizações do Procon são realizadas no interior

FISCALIZAÇÕES FORAM PARTE DAS ATIVIDADES REGULARES DO PROCON E SERÃO REALIZADAS EM OUTROS MUNICÍPIOS

As ações de fis ca li za ção no in te ri or
do es ta do re a li za das pe lo Ins ti tu to de
Pro mo ção e De fe sa do Ci da dão e
Con su mi dor do Ma ra nhão (Pro- 
con/MA) che ga ram nes sa quin ta (27)
e sex ta-fei ra (28) aos mu ni cí pi os de
Vi to ri no Frei re e San ta Inês.

Os fis cais ave ri gua ram

pre ços, qua li da de de

pro du tos e au men to de

va lo res de nun ci a dos por

con su mi do res em lo jas

de ma te ri al de

cons tru ção,

su per mer ca dos, além de

ban cos. A ação é

con tí nua e só es ta

se ma na já pas sou por

Pe drei ras, Tri zi de la do

Va le e Ba ca bal.

“Te mos um es ta do mui to gran de
mas com um tra ba lho ar ti cu la do de
en vio de no ti fi ca ções por meio das
uni da des lo cais e com es sa ve ri fi ca ção
in lo co re gu lar re a li za da pe los nos sos
fis cais, o Pro con bus ca aten der as de- 
man das de to das as re giões e ga ran tir
que gran des e pe que nos es ta be le ci- 
men tos res pei tem os di rei tos do con- 
su mi dor es pe ci al men te nes se pe río- 
do de pan de mia”, in for mou a pre si- 
den te do Pro con/MA, Adal ti na Quei- 
ro ga.

Em Vi to ri no Frei re, a ação pri o ri zou
ban cos e su per mer ca dos. Nes tes, a
equi pe en con trou ir re gu la ri da des nos
es ta be le ci men tos e re a li zou au tu a- 
ções e a apre en são de pro du tos im- 
pró pri os pa ra o con su mo. Nas agên ci- 
as do mu ni cí pio, fo ram cons ta ta das a
fal ta de se nhas pa ra con tro le de fi las,
ir re gu la ri da des na aces si bi li da de e
ou tros pro ble mas que tam bém ge ra- 
ram au tu a ções.

Já em San ta Inês, a fis ca li za ção foi
re a li za da em par ce ria com o Pro con
Mu ni ci pal. Pa ra aten der as de nún ci as
re gis tra das pe lo ór gão lo cal, a fis ca li- 
za ção ave ri guou su per mer ca dos do
mu ni cí pio on de fo ram en con tra das
al gu mas ir re gu la ri da des co mo pro du- 
tos ava ri a dos e im pró pri os pa ra o
con su mo, além da au sên cia da pre ci-
fi ca ção dos pro du tos.

As fis ca li za ções fo ram par te das ati- 
vi da des re gu la res de fis ca li za ção do
Pro con e se rão re a li za das em ou tros
mu ni cí pi os.

São Luís, segunda-feira, 31 de agosto de 2020

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

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 Creden-
ciamento 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 examina-

dos 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.
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 São Luis segunda-feira, 31 agosto de 2020

Responsável Celio Sergio 
E-mail: celiosergio@hotmail.com

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 Edi-
valdo 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 somam-
se a outros que a gestão municipal exe-
cuta no local, como a drenagem profun-
da, cujos trabalhos estão avançando em 
ritmo acelerado permitindo a entrada de 
outra frente de trabalho, a de pavimenta-
ção. Esta obra era aguardada pela comuni-
dade 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 se-
rão entregues nos próximos meses, inte-
gram 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 drena-
gem profunda, com 12 km de extensão. 
Destaco que, com boa parte do sistema 
já construído, vamos dar início ao asfal-
tamento 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 pro-
blemas de mobilidade por causa da fal-
ta de infraestrutura”, destacou o prefei-
to Edivaldo, que esteve acompanhado da 
primeira-dama, Camila Holanda e do se-
cretário Municipal de Obras e Serviços 
Públicos, Antonio Araújo.

ASFALTAMENTO

A região do bairro Divinéia está rece-
bendo um grande volume de obras estru-
turantes que irão transformar a paisagem 
urbana local e garantir segurança, tranqui-
lidade, 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 co-
meçar pela Avenida Brasil, por onde já 
passamos com as obras de construção do 
sistema de drenagem. Estamos benefi-
ciando uma comunidade que sofreu, por 

mais de 30 anos, com frequentes alaga-
mentos, já que o volume de água pluvial 
é muito grande. É o São Luís em Obras le-
vando mais infraestrutura e qualidade de 
vida para os moradores da cidade”, pon-
tuou o titular da Semosp, Antonio Araújo.

O novo pavimento irá melhorar o aces-
so entre os bairros, a região e a comunica-
ção viária com outras regiões da cidade, 
encurtando distâncias e reduzindo o tem-
po de deslocamento dos moradores. Será 
também o fim da poeira e dos problemas 
para quem trafega na região.

“Nós já estávamos felizes com a constru-
ção da drenagem, que vai solucionar todos 
os problemas que tínhamos durante o pe-
ríodo de chuvas intensas. Agora, sabendo 
da pavimentação, estou ainda mais feliz. 
Tem muitas ruas e avenidas praticamen-
te 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 Mar-
conni 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 gela-
deira. 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 implan-
tação 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 his-
tóricos na região, o que comprometia a 
durabilidade do asfalto.

Obra estruturante, composta por gale-
rias celular dupla, rede de dutos tubulares, 
alargamento e revestimento do canal do 
Planalto Turu, os investimentos em drena-
gem profunda são uma demanda histórica 
da região que acabará com as inundações 
que ocorrem no período chuvoso. Com o 
serviço, a Prefeitura amplia a capacida-
de de vazão das águas pluviais acabando 
com as inundações. Será feito ainda todo 
o sistema de drenagem superficial, com-
plementar à rede principal.

Atualmente as equipes realizam servi-
ços simultâneos em quatro pontos: Ave-
nida Brasil, Avenida Argentina, Rua José 
Antônio e Avenida Progresso. Na Avenida 
Argentina está em execução a 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 pa-
redes 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 provo-
car 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 traves-
sas Jairzinho, José Antônio, entre outras. 
A obra vai beneficiar mais de 30 mil mora-
dores de bairros como Divinéia, Vila Lui-
zão, Planalto Turu, Santa Rosa, Sol e Mar 
entre outros da região.

SÃO LUÍS EM OBRAS

A obra em execução na Divinéia inte-
gra 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 San-
ta 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 rece-
bendo obras de drenagem os bairros da re-
gião do São Cristóvão, Santa Efigênia, Vila 
Sarney, Fumacê, Matões, Jaracati, Jardim 
São Cristóvão I e II, entre outros.

oimparcial.com.br
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Alcoolismo

Busca pelo AA cresce
durante a pandemia

Re co men da ção da OMS

O
in cen ti vo ao uso de be bi das al- 
coó li cas é gran de e é pro por ci o- 
nal ao es tí mu lo fei to em re des so- 
ci ais, nas mí di as co mo um to do,

mui to em fun ção das li ves que tem ocor ri- 
do fre quen te men te nes se pe río do de dis- 
tan ci a men to so ci al. Mas não é só is so. Res- 
guar da dos em ca sa, por cau sa da pan de- 
mia, o co nhe ci do “só uma cer ve ji nha” se
tor nou há bi to.

E es se há bi to, pa ra quem tem ten dên cia
a ser de pen den te quí mi co, é um ris co. Se ja
pa ra fu gir de al gum pro ble ma, por di ver- 
são, ou por al gum trans tor no de saú de, o
abu so de be bi da al coó li ca tem sé ri os agra- 
van tes.

“A gen te tem ten ta do con ven cer ele a pe- 
dir aju da na que le gru po de Al coó li cos Anô- 
ni mos. Mas ele diz que não pre ci sa, e que
is so é bes tei ra”, co men ta a co mer ciá ria que
quis se iden ti fi car ape nas co mo Ana Ma ria.
Ela é ir mã de Pe dro (no me que ela atri- 
buiu), de 39 anos. E ela dis se que ele be be
des de que ti nha 15 anos, quan do eles mo- 
ra vam no in te ri or, em um po vo a do per to
de Ana ja tu ba. Com o iso la men to so ci al, o
con su mo de be bi das por ele au men tou.
“Ele tra ba lha va de pe drei ro. Aí pa rou o ser- 
vi ço e to do dia era dia de be ber. A nos sa
sor te é que ele não é agres si vo, mas já per- 
deu em pre gos por is so, e quan do co me ça
não quer mais pa rar”, con tou.

A gen te tem ten ta do

con ven cer ele a pe dir aju da

na que le gru po de Al coó li cos

Anô ni mos

No ca so de Pe dro, que já tem o há bi to de
be ber, o con su mo au men tou mais ain da.
Pa ra ou tras pes so as, is so aca bou sen do
uma vál vu la de es ca pe.

Se gun do a as so ci a ção Al coó li cos Anô ni- 
mos do Bra sil (AA Bra sil) os pe di dos diá ri os
de au xí lio pa ra pa rar de be ber pra ti ca men- 
te tri pli ca ram nes te pe río do, pas san do de 4
a 6 pa ra 10 e 15. Aqui no Ma ra nhão, em bo ra
o Co mi tê Tra ba lhan do com os Ou tros
(CTO) não te nha os nú me ros com pre ci são,
hou ve tam bém re gis tro de au men to.

Pa ra aten der à no va de man da em meio
ao iso la men to so ci al, o AA pro cu rou se
adap tar. As vi de o con fe rên ci as já exis ten tes
mi gra ram pa ra no va pla ta for ma, a fim de
pos si bi li tar a ade são de mais pes so as du- 
ran te as reu niões.

De acor do com Ele nil do, res pon sá vel
pe lo CTO no Ma ra nhão, e mem bro do AA
da área 16, há 23 anos, a bus ca pe lo aten di- 
men to re mo to, uma vez que as reu niões
pre sen ci ais es tão sus pen sas, tem si do ex- 
pres si va. “Foi um pe río do de des co ber tas
Nos sos gru pos pre sen ci ais fo ram fe cha dos
cum pri dos com as nor mas dos ór gãos de
saú de, mas ti ver mos um avan ço mui to in- 
te res san te, por que as nos sas reu niões con- 
ti nu am vir tu al men te, tan to no ca so de re- 
cu pe ra ções de pes so as que já es ta vam co- 
nos co, quan to de vi si tan tes, aque las pes so- 
as que ain da não ti nham ti do a opor tu ni- 
da de de ir aos nos sos gru pos”, dis se Ele nil- 
do.

No pon to de vis ta de le, o aces so à tec no- 
lo gia pa ra as reu niões vir tu ais apro xi mou
es sas pes so as, que por um mo ti vo ou ou tro,
ain da ti nham al gu ma re sis tên cia em par ti- 
ci par dos gru pos de Al coó li cos Anô ni mos.
“O pro ble ma do al co o lis mo atin giu um nú- 
me ro mui to gran de de pes so as aco mo da- 
das em ca sa e is so fez com que as reu niões
on li ne atraís sem es sas pes so as no nos so si- 
te ofi ci al do AA. E elas acei ta ram in gres sar
no gru po, coi sa que pa ra gen te era al go que
ain da não se ti nha vis to nes sa pro por ção.
As pes so as ti nham a ti mi dez de ir, e atra vés
do vir tu al elas co me ça ram a se in te res sar.
Ado les cen tes, jo vens, adul tos, ho mens,
mu lhe res, nos sas reu niões são mui to vi si- 
ta das”, dis se Ele nil do.

Ou tra ob ser va ção que Ele nil do des ta ca é

quan to à par ti ci pa ção de mu lhe res nas
reu niões do AA.

“Tal vez por elas es ta rem mais tem po em
ca sa, con vi ven do com ou tras pes so as que
já tem o ví cio. Ou tro exem plo é que mui tas
mu lhe res que ti ve ram re du ção de pe so, ou
fi ze ram ci rur gia ba riá tri ca, sen ti ram, em
al gum mo men to, a ne ces si da de de bus car
subs ti tui ção pa ra a co mi da e co bri ram es sa
fal ta em ci ma da be bi da. E es sas mu lhe res
se tor na ram de pen den tes do ál co ol. Aí vo- 
cê vê que o lan ce do al co o lis mo não atin ge
qual quer pes soa, a do en ça ela é crô ni ca”,
com ple tou.

No Ma ra nhão há 70 anos, o Al coó li cos
Anô ni mos tem 96 gru pos re gis tra dos e 4
em ex pe ri ên cia.

Na ca pi tal são 46 gru pos.  Há pe lo me nos
3 mil pes so as em São Luís in gres sos no gru-
po, e que fre quen tam as si du a men te são
cer ca de 1.300. No Bra sil são mais de 4.676
gru pos.

“O al co o lis mo é uma do en ça in cu rá vel
que não atin ge só o al coó la tra. Ado e ce tan- 
to o de pen den te, quan to o fa mi li ar. Em al-
guns pon tos a fa mí lia ado e ce pri mei ro do
que o pró prio al cóo la tra, por que quan do
ele che ga ou sai de ca sa a pre o cu pa ção fi ca,
e atin ge to dos os que es tão ao re dor, por is- 
so que a do en ça atin ge to do mun do. O AA é
uma ir man da de de ho mens e mu lhe res
que com par ti lham su as pró pri as es pe ran- 
ças. Nós re ce be mos to do mun do. Não per- 
gun ta mos quem es tá com pro ble ma, quem
não es tá. Eu por exem plo, ad mi ti que po- 
de ria ir em bus ca do Al cóo li cos Anô ni mos,
acei tan do os 12 pas sos pa ra re cu pe ra ção”,
dis se Ele nil do.

Quem es ti ver ne ces si tan do de aju da po- 
de bus car, aqui em São Luís, in for ma ções
pe lo te le fo ne: 3222-4050, ou pe lo si te al co- 
o li co sa no ni mos.org.br, que tem uma pla ta- 
for ma ex clu si va pa ra aten di men to on-li ne,
vi de o con fe rên ci as e reu niões vir tu ais.
Tam bém aqui no es ta do as reu niões têm se
man ti do de for ma vir tu al, tan to por con fe- 
rên ci as, quan to por apli ca ti vos de men sa- 
gens.

Ci en te do au men to do con su mo de be- 
bi das al coó li cas, a pró pria Or ga ni za ção
Mun di al da Saú de (OMS) ori en tou paí ses a
res trin gir ven da de be bi das na pan de mia.
Foi no mês de abril, em que o ór gão che gou
a emi tir um co mu ni ca do pe din do aos go- 
ver nos que li mi tas se o aces so a be bi das al- 
coó li cas, aler tan do que o abu so do ál co- 
ol du ran te o iso la men to po de acar re tar
con sequên ci as gra ves, in clu si ve o au men-
to da vi o lên cia do més ti ca.

Es tu dos mos tram que o con su mo de ál- 
co ol tem in fluên cia ne ga ti va no sis te ma
imu ne, tor nan do o or ga nis mo mais vul ne- 
rá vel a in fec ções por bac té ri as e ví rus. Além
dis so, o ál co ol co la bo ra pa ra a ocor rên cia
de de pres são, an si e da de e vi o lên cia do- 
més ti ca, que po dem ser mais fre quen tes
du ran te o iso la men to.

O uso cons tan te, des con tro la do e pro- 
gres si vo de be bi das al coó li cas po de com- 
pro me ter se ri a men te o bom fun ci o na men- 
to do or ga nis mo, le van do a con sequên ci as
ir re ver sí veis, com pre juí zos não ape nas pa-
ra a pró pria vi da, mas im pac tan do no am- 
bi en te fa mi li ar, e na vi da pro fis si o nal e so- 
ci al.

O mé di co psi qui a tra, Ruy Pa lha no, co- 
men tou que den tre os sin to mas de so fri- 
men to men tal que po dem ocor rer du ran te
um pe río do co mo es se, prin ci pal men te pa- 
ra quem já tem pro ble mas com a saú de
men tal, es tá o trans tor no de an si e da de, fa- 
vo re ci do pe lo con su mo do  ál co ol, es pe ci- 
al men te nes se pe río do. ”Ho je já se sa be
que a po pu la ção bra si lei ra e a po pu la ção
mun di al es tão con su min do be bi da al coó li- 
ca de to dos os ti pos, tan to fer men ta da
quan to des ti la das e em gran des quan ti da- 
des”, dis se o mé di co.

De acor do com a Or ga ni za ção Mun di al
da Saú de (OMS), o con su mo ex ces si vo de
ál co ol du ran te a qua ren te na, po de pro vo- 
car sé ri os da nos, além de de bi li tar mais o
or ga nis mo de uma pes soa aco me ti da pe la
Co vid-19.

São Luís, segunda-feira, 31 de agosto de 2020

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

FIM DO PRAZO

Último dia de inscrições
para mais de 1 mil vagas

H
o je, se gun da-fei ra (31), é o 
úl ti mo dia de ins cri ções do 
con cur so pú bli co da Pre fei- 
tu ra de Bar ra do Cor da. O 

edi tal nº 01/2020 abre 1.115 va gas, 
sen do 320 ime di a tas, além de 795 
opor tu ni da des pa ra ca das tro de re- 
ser va. Es se to tal já in clui as va gas re- 
ser va das pa ra pes so as com de fi ci ên- 
cia. Os sa lá ri os che gam a R$ 8 mil.

Ní vel fun da men tal: Au xi li ar de 
Ser vi ços Ge rais, Co vei ro, Vi gia, Ser- 
ven te de Pe drei ro, Pe drei ro, Mo to ris ta 
CNH D, Mo ni tor de Apoio ao Trans- 
por te Es co lar e Mo to ris ta de Trans- 
por te Es co lar.

Ní vel mé dio e téc ni co: Agen te Ad- 
mi nis tra ti vo, Agen te de Por ta ria, Au xi- 
li ar Te ra pêu ti co, Bom bei ro Ci vil, Ele- 
tri cis ta, Fis cal Am bi en tal, Fis cal de 
Obras e Pos tu ras, Fis cal de Tri bu tos, 
Guar da Mu ni ci pal, In tér pre te de Li- 
bras, Pro fes sor de Edu ca ção In fan til, 
Pro fes sor de Edu ca ção In fan til In dí- 
ge na e Téc ni co em Agri men su ra. Téc- 
ni co em Edi fi ca ções, Téc ni co em Ele- 
tri ci da de, Téc ni co em En fer ma gem, 
Téc ni co em Hi dráu li ca, Téc ni co em 
In for má ti ca, Téc ni co em Me câ ni ca, 
Téc ni co em Quí mi ca, Téc ni co em Ra- 
di o lo gia, Téc ni co em Se gu ran ça do 
Tra ba lho, Téc ni co em Ope ra dor de 
Car re ga dei ra, Téc ni co Ope ra dor de 
Mo to ni ve la do ra e Téc ni co Ope ra dor 
de Re tro es ca va dei ra.

Ní vel su pe ri or: Ana lis ta Am bi en tal, 
Ar qui te to, Co or de na dor Pe da gó gi co, 
Edu ca dor Fí si co, En fer mei ro, En fer- 
mei ro Obs te tra, En ge nhei ro Agrô no- 
mo, En ge nhei ro Ci vil, En ge nhei ro 
Ele tri cis ta, Fi si o te ra peu ta, Fo no au- 
dió lo go, Mé di co Anes te sis ta, Mé di co

Sa lá ri os

Ins cri ções

• R$ 80 pa ra ní vel fun da men tal
• R$ 95 pa ra ní vel mé dio e téc ni co
• R$ 120 pa ra ní vel su pe ri or

Eta pas

Va li da de

A PROVA OBJETIVA ESTÁ PREVISTA PARA SER APLICADA NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2020

Ci rur gião Ge ral, Mé di co Clí ni co Ge- 
ral, Mé di co Obs te tra, Mé di co Or to pe- 
dis ta. As sis ten te So ci al, Ci rur gião 
Den tis ta, Mé di co Pe di a tra, Mé di co 
Psi qui a tra, Nu tri ci o nis ta, Pe ri to Am- 
bi en tal, Pro fes sor de Aten di men to 
Edu ca ci o nal Es pe ci a li za do, Pro fes sor 
de Brai le, Pro fes sor de Li bras, Psi có lo- 
go, Psi co pe da go go e Te ra peu ta Ocu- 
pa ci o nal.

Os ser vi do res se rão re mu ne ra dos 
com sa lá ri os ini ci ais que va ri am de R$ 
1.045 a R$ 8 mil. Em con tra par ti da, 
de ve rão atu ar em car gas ho rá ri as de 
20 a 40 ho ras por se ma na.

Pa ra se ins cre ver, o can di da to de ve- 
rá aces sar o si te do Ins ti tu to Le ga tus 
(www.ins ti tu to le ga tus.com.br/), e se 

ca das trar até ho je, dia 31 de agos to.

To dos os can di da tos se rão sub me-
ti dos a pro va ob je ti va, com pos ta por 
40 ques tões de múl ti pla es co lha. Além 
dis so, tam bém ha ve rá pro va de tí tu los 
so men te pa ra os car gos de ní vel su pe- 
ri or.

A apli ca ção da pro va ob je ti va es tá 
pro gra ma da pa ra o dia 25 de ou tu bro 
de 2020.

O pra zo de va li da de do con cur so 
pú bli co se rá de dois anos, a par tir da 
ho mo lo ga ção do re sul ta do fi nal, mas 
po de rá ha ver pror ro ga ção por mais 
dois anos.

• R$ 70 pa ra ní vel fun da men tal
• R$ 90 pa ra ní vel mé dio e téc ni co
• R$ 120 pa ra ní vel su pe ri or

SÃO JOÃO BATISTA

Câmara oferece
salários de R$ 3 mil

OS APROVADOS VÃO TRABALHAR NA CÂMARA MUNICIPAL

A Câ ma ra São João Ba tis ta, lo ca li za da na Bai xa da Ma- 
ra nhen se, es tá com ins cri ções aber tas pa ra seu con cur- 
so pú bli co. O cer ta me é re gu la do pe lo edi tal nº
001/2020, que abre no ve va gas ime di a tas mais ca das tro
de re ser va pa ra pro fis si o nais de ní vel fun da men tal, mé- 
dio, téc ni co e su pe ri or.

Car gos e sa lá ri os
As va gas são pa ra os car gos de Con ta dor, Pro cu ra dor Ju- 
rí di co, Ofi ci al Le gis la ti vo, Con tro la dor, Agen te de Se gu- 
ran ça e Au xi li ar de Ser vi ços.

Os ser vi do res se rão re mu ne ra dos com sa lá ri os ini ci- 
ais que va ri am de R$ 1.045 a R$ 3 mil, pa ra que atu em em
car gas ho rá ri as de 30 a 40 ho ras por se ma na.

Ins cri ções
Os in te res sa dos po dem se ins cre ver até o dia 13 de se- 
tem bro de 2020, pe lo si te da or ga ni za do ra do cer ta me, o
ICAP: https://con cur sos.icap-to.com.br/. Se rá co bra da
ta xa de ins cri ção nos va lo res abai xo:

Pro vas
A se le ção dos can di da tos se rá fei ta por meio de pro va
ob je ti va, com pos ta por 30 ou 40 ques tões de múl ti pla
es co lha. A prin cí pio, sua apli ca ção foi agen da da pa ra o
dia 10 de agos to de 2020.

Va li da de
O con cur so pú bli co te rá va li da de pe lo pra zo de dois
anos, a par tir da ho mo lo ga ção de seu re sul ta do fi nal,
pror ro gá vel por mais dois anos.

Ou tros ca sos

Co mo ad qui rir o be ne fí cio

INSS

Como solicitar 25% a mais no benefício
O Ins ti tu to Na ci o nal do Se gu ro So ci al

(INSS) apre sen tou o au men to de 25% no
va lor da apo sen ta do ria de al guns be ne fi- 
ciá ri os. 

Es sa al te ra ção no va lor é apli cá vel ape- 
nas al guns ca sos de apo sen ta dos por in va- 
li dez . A mu dan ça cor res pon de ao au xí lio-
acom pa nhan te.

Es se be ne fí cio adi ci o nal foi cri a do co mo
for ma de com ple men tar a apo sen ta do ria
dos be ne fi ciá rio apo sen ta dos por in va li dez
que pre ci sem de aju da co ti di a na. O au- 
men to cor res pon de a um va lor pa ra co brir
o au xí lio pa ra ati vi da des diá ri as, co mo ir ao
ba nhei ro, to mar ba nho, fa zer re fei ções e se
des co lar, en tre ou tras as sis tên ci as.

Os apo sen ta dos por in va li dez que re ce- 
ber o be ne fí cio de vem ser inap tos de re a li- 
zar ati vi da des la bo ra ti vas, co mo con- 
sequên cia de uma do en ça ou aci den te. A
par tir dis so, com a ne ces si da de de um
acom pa nhan te, o res pon sá vel pe la aju da
po de ser uma pes soa da fa mí lia e não pre- 
ci sa ser ne ces sa ri a men te um en fer mei ro
ou con tra ta do.

A apli ca ção do be ne fí cio adi ci o nal pa ra
ou tros ca sos re per cu tiu bas tan te e o Su pe- 
ri or Tri bu nal de Jus ti ça (STJ) ana li sou o ca- 
so. Em agos to de 2018, o STJ deu pa re cer fa- 
vo rá vel a am pli a ção e apli ca ção do au xí lio-
acom pa nhan te pa ra ou tros ti pos apo sen- 
ta dos que tam bém pre ci sam de aju da pa ra
de sen vol ver ati vi da des bá si cas.

A am pli a ção fa vo re cia as pes so as que
não ha vi am apo sen ta do por in va li dez, mas
pre ci sa vam de aju da. En tre tan to, pre ci sa ri- 
am en trar na jus ti ça pa ra com pro var tal fa- 
to e con se guir o au xí lio de ma nei ra le gal.

Con tu do, a Ad vo ca cia-Ge ral da União
(AGU) en trou com um pe di do STJ pa ra sus- 
pen der a apli ca ção do en ten di men to que
au to ri za va o adi ci o nal pa ra es ses úl ti mos
ca sos. O STJ aca bou por sus pen der os pro- 
ces sos, mas não ex cluiu o di rei to adi ci o nal
pa ra os vá ri os ti pos de apo sen ta do ria.

O Su pre mo, até en tão, não deu um ve re- 
di to fi nal so bre o te ma. Por is so, os apo sen- 
ta dos que não re ce bem o be ne fí cio por in- 
va li dez, ain da po dem aci o nar a jus ti ça pa ra
con se guir o au xí lio-acom pa nhan te.

Nor mal men te, o au xí lio já é con ce di do
jun to com o pro ces so da apo sen ta do ria.
Po rém, as pes so as que já es tão apo sen ta- 
das por in va li dez mas não ti ve ram o be ne- 
fí cio con ce di do no pro ces so, po de rão fa zer
a so li ci ta ção por meio do apli ca ti vo Meu
INSS ou pe lo te le fo ne 135. Es ta so li ci ta ção
en ca mi nha rá uma pe rí cia pa ra com pro var
a ne ces si da de do be ne fí cio.

En tre tan to, em con sequên cia do no vo
co ro na ví rus, as agen ci as da Pre vi dên cia
So ci al es tão ina ti vas. Por is so, o so li ci tan te
te rá que aguar dar a re to ma da das ati vi da- 
des, pre vis ta pa ra o dia 14 de se tem bro.

O INSS es pe ci fi ca al guns dos prin ci pais
do cu men tos pa ra fa zer o pe di do, sen do
eles: CPF e do cu men to de iden ti fi ca ção
com fo to do so li ci tan te e do re pre sen tan te,
ou pro cu ra dor; Ter mo de re pre sen ta ção le- 
gal ou pro cu ra ção; e do cu men tos mé di cos
que com pro vem que o se gu ra do se ja de- 
pen den te de ter cei ros.

BRU NA MON TEI RO TA VA RES

Chá de fo lhas de man di o ca

Óleo de co co

Ba bo sa/Aloé ve ra

Aça frão da ter ra/cúr cu ma

DICAS

Remédios caseiros contra pano branco

A pi ti ría se ver si co lor é uma mi co se su- 
per fi ci al po pu lar men te co nhe ci da co mo
pa no bran co. 

É uma do en ça de pe le que cau sa man- 
chas bran cas, aver me lha das ou acas ta- 
nha das que des ca mam e se es pa lham fa- 
cil men te pe le cor po. Pa ra pre ve nir a mi- 
co se o me lhor jei to é man ter a hi gi e ne
ade qua da da pe le, ado tar uma boa ro ti na
de cui da dos, usar rou pas le ves e are ja das.
Es ses cui da dos de vem ser pra ti ca dos com
aten ção re do bra da na praia, am bi en te
pro pí cio pa ra a con ta mi na ção da do en ça.

Po rém, se vo cê já es ta com a mi co se, se- 
pa ra mos 4 re mé di os ca sei ros pa ra tra tar
pa no bran co. Con fi ra:

As fo lhas de man di o ca são ri cas em vi- 
ta mi na A, sais mi ne rais e ami noá ci dos
que tra tam pro ble mas pe le.

In gre di en tes:
1 xí ca ra de água;
3 fo lhas se cas de man di o ca.

Mo do de usar:
Fer va por 15 mi nu tos as fo lhas, em se gui- 
da aba fe e dei xa es fri ar. 

De pois do ba nho, la va as re giões do
cor po que tem man chas de pa no bran co
com o chá.

O óleo de co co é um ex ce len te fun gi ci- 
da, de vi do a pre sen ça dos áci dos gra xos
de ca deia mé dia em sua com po si ção.

In gre di en tes:
Óleo de co co

Mo do de usar:
Pas se o óleo na re gião com as man chas.
Dei xe agir por 30 mi nu tos e la ve de pois.

A ba bo sa tem ca pa ci da de de eli mi nar o
fun go, re du zir a in fla ma ção e a co cei ra.

In gre di en tes:
Fo lhas de ba bo sa

Mo do de usar:
Pas se o gel de ba bo sa na área afe ta da e
dei xe agir por 1 ho ra, de pois la ve. Re pi ta o
pro ces so 3 ve zes ao dia.

O aça frão ci ca tri za o pa no bran co e aju- 
da a con tro lar o sur gi men to de no vos.

In gre di en tes:
1 li tro de água
1 co lher de so pa de aça frão

Mo do de usar
Mis tu re 1 co lher de so pa de aça frão em
um li tro de água. De pois, la ve a re gião da
mi co se com a mis tu ra, dei xan do agir por 1
ho ra. Após is so, en xá gue bem e apli que
pro te tor so lar.

São Luís, segunda-feira, 31 de agosto de 2020
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MA NO EL MAR TINS
Es pe ci al pa ra O Im par ci al

Pe dra Fun da men tal

De sa pro pri a ção e Am pli a ção

Nho zi nho San tos

Ilu mi na ção elé tri ca

Pri mei ra am pli a ção

Am pli a ção pa ra o Bra si lei ro

Úl ti ma re for ma es ta du al

Pri mei ra re for ma mu ni ci pal

Re for ma ge ral

Fi cha in for mal
• No me do Es tá dio: Nho zi nho San tos
• En de re ço: Rua 21 de Abril s/snº –
Vi la Pas sos
• Pro pri e da de: Pre fei tu ra Mu ni ci pal
de São Luís
• Da ta Inau gu ra ção: 1º de ou tu bro
de 1950
• 1º jo go: Sam paio 2 x 1 Paysandu-PA
• Pri mei ro gol: Hé lio (Paysandu-PA)
aos 25 mi nu tos do 1º tem po
• Re cor de Pú bli co: 24.865 tor ce do -
res, no jo go MAC 0 x 0 Vas co da Ga ma
(RJ) em 26/03/90
• Me nor Pú bli co: 1 pa gan te (Adol fo
Quei ro ga) no jo go Tu pan 0 x 0 Vi tó ria
do Mar em 20/08/88 pe lo Cam pe o na -
to Ma ra nhen se
• Di men são do Cam po: 110 x 75m
• In fra es tru tu ra: 6 ca bi nes de rá dio.
2 ca bi ne de TV – 10 ba nhei ros – 1 am -
bu la tó rio
• Inau gu ra ção Ilu mi na ção:
07/01/59 – No jo go Sam paio 2 x 0 Mo -
to
• Mai or Go le a da: Sam paio 12 x 0 São
Jo sé
• Ho me na gem: Jo a quim Mo rei ra Al -
ves dos San tos (Nho zi nho San tos)

• Cu ri o si da des: Em 17.08.79. Um ár -
bi tro ama dor deu iní cio a um jo go
sem a bo la

ESTÁDIO MUNICIPAL NHOZINHO SANTOS

Conheça a história
do “Gigante da Vila”
C

om o cres ci men to da mo da- 
li da de es por ti va fu te bol, o
sur gi men to dos três prin ci- 
pais clu bes – Sam paio Cor rea

Fu te bol Clu be (1925), Ma ra nhão Atlé- 
ti co Clu be (1932) e Mo to Club de São
Luís (1937), as au to ri da des mu ni ci- 
pais sen ti ram a ne ces si da de e o de ver
da cons tru ção de uma pra ça es por ti- 
va, já que a úni ca em uso era o Es tá dio
San ta Isa bel, inau gu ra do em 1938, de
pro pri e da de do Gru po Aboud, que
ad mi nis trou o clu be por mais três dé- 
ca das.

An tes da inau gu ra ção do Es tá dio
Mu ni ci pal Nho zi nho San tos, que
acon te ceu no dia 1º de ou tu bro de
1950, que foi ape li da do por mui to
tem po de “Gi gan te da Vi la Pas sos”, co- 
mo é ca ri nho sa men te cha ma do, te ve
sua pe dra fun da men tal lan ça da no
dia 3 de ou tu bro de 1940 pe lo en tão
pre fei to de São Luís, Dr. Pe dro Nei va
de San ta na. Fo ram for ma das du as se- 
le ções for ma das por jo ga do res ma ra- 
nhen se e re a li za ram um jo go. A equi- 
pe que uti li zou o uni for me ver me lho
ven ceu por 6 a 5 pa ra azul.

Ca ran gue jo, Pe ra chi; Ex pe di to; Fer- 
rei ra; Ubal do; Dri bla dor; Mas co te;
Ader son; Luis; Ge ni pa po; Be ne di to e
Chi co atu a ram com as ca mi sas ver- 
me lhas. New ton, Mo a cir; Tar rin do;
Rei nald; Bel fort; Jai me, Ne gui nho; Ari;
Ma gi ott; Ma zi co; Eli as, Ca ca raí; Ze- 
qui nha; Ca ri o ca e Mou rão zi nho, jo ga- 
ram com o uni for me azul.

Em abril de 1948, pe la Lei n[p1] º 8,
a Câ ma ra Mu ni ci pal apro vou a de sa- 
pro pri a ção de 2.453 me tros qua dra- 

dos, cor res pon den te aos lo tes de 9 a
17, pa ra am pli a ção do Es tá dio Ge ne- 
ral Eu ri co Gas par Du tra. O pro je to foi
de au to ria do Dr. Antô nio Pi res Fer rei- 
ra. Fi nal men te, no dia 1º de ou tu bro
de 1950, com o no me de Es tá dio Mu- 
ni ci pal Nho zi nho San tos, o nos so se- 
ten tão, foi inau gu ra do. Jo ga ram Sam- 
paio e Paysandu-PA. O ti me ma ra- 
nhen se ven ceu pe lo pla car de 2 a 1.
Hé lio (Paysandu) mar cou o pri mei ro
gol, aos 25 mi nu tos da eta pa ini ci al. O
gol da vi ra da tri co lor foi mar ca do por
Ar ru pi a do, jo ga dor per ten cen te ao
For ta le za, que se en con tra va em São
Luís e jo gou pe lo Sam paio.

Pe lo Pro je to Lei 53 de au to ria do ve- 
re a dor Wal ter Pe rei ra Bes sa, e De cre to
Lei do pre fei to Antô nio Eu zé bio Cos ta
Ro dri gues o es tá dio pas sou a ser cha- 
ma do de Mu ni ci pal Nho zi nho San tos,
uma ho me na gem a Jo a quim Mo rei ra
Al ves dos San tos. Ele era fi lho de Cris- 
pim Al ves dos San tos, gran de in dus- 
tri al ma ra nhen se que mui to con tri- 
buiu pa ra o de sen vol vi men to de nos- 
sa ci da de. Nho zi nho San tos foi o res- 
pon sá vel pe la in tro du ção do fu te bol
no es ta do do Ma ra nhão.

No dia 7 de ja nei ro de 1959, em jo go
vá li do pe lo Cam pe o na to Ma ra nhen se
de Fu te bol Pro fis si o nal, Sam paio e
Mo to es ti ve ram fren te a fren te, com a
vi tó ria do Tri co lor por 2 a 0. O jo go
mar cou a pri mei ra inau gu ra ção do
sis te ma elé tri co do Nho zi nho San tos.

No dia 31 de ja nei ro de 1967, o pre- 
fei to Epi tá cio Ca fe tei ra do ta va a pra ça
es por ti va de me lho res aco mo da ções,
com en tre ga de dois lan ces de ar qui- 
ban ca das. Jo ga vam MAC e Amé ri ca de

For ta le za, quan do um tor ce dor gri tou
que as ar qui ban ca das iri am de sa bar.
Hou ve um pâ ni co ge ral, oca si o nan do
fe ri men tos em 64 qua tro tor ce do res.

Pa ra o es ta do do Ma ra nhão par ti ci- 
par do Cam pe o na to Bra si lei ro de Fu-
te bol Pro fis si o nal, o Nho zi nho San tos
pre ci sou ser, mais uma vez, am pli a do.
Fo ram cons truí dos os lan ces de ar qui- 
ban ca das do fun do do gol da Pra ça
Ca tu lo da Pai xão Ce a ren se e do gol
que fi ca pa ra a Vi la Pas sos, cam po de
jo go e cons tru ção de am plos ves tiá ri- 
os. A ad mi nis tra ção da pra ça es por ti-
va era do Go ver no do Es ta do, que re- 
ce beu do Mu ni cí pio, por meio de um
co mo da to.

Já no fi nal do co mo da to que du rou
20 anos, o Go ver no do Es ta do, ten do
co mo go ver na dor Epi tá cio Ca fe tei ra,
fez uma am pla re for ma no Es tá dio
Nho zi nho San tos, en vol ven do to da
par te es tru tu ral, no vo cam po de jo go;
sis te ma elé tri co e alo ja men tos, pos si- 
bi li tan do, as sim, con di ções de op ção
ao tor ce dor ma ra nhen se de acom pa-
nhar o nos so fu te bol, pois já tí nha mos
o Com ple xo Es por ti vo do Ou tei ro da
Cruz fun da do em 1982.

Ter mi na do o acor do, o Nho zi nho
San tos foi de vol vi do ao mu ni cí pio,
jun ta men te com o Par que Bom , na
ad mi nis tra ção de Jack son La go, que
pro mo veu uma re for ma. Fo ram cons-
truí das seis ca bi nes de rá dio, du as ca- 
bi nes pa ra TV; dez ba nhei ros; um am- 
bu la tó rio e um be lo gra ma do, além de
um no vo sis te ma de ilu mi na ção. Na
re a ber tu ra acon te ceu o jo go Sam paio
x Mo to, ten do o ti me bo li vi a no ven ci- 
do pe lo pla car de 2 a 0.

Fechado pela Justiça no ano de 1997

No ano de 1998, o Es tá dio Nho zi- 
nho San tos, gra ças ao de sem pe nho da
Fun da ção Mu ni ci pal de Es por te, ho je
Se cre ta ria Mu ni ci pal de Des por to e
La zer, con se guiu co lo car pa ra fun ci o- 
na men to o Es tá dio, que es ta va fe cha- 
do ofi ci al men te pe la Jus ti ça des de
1997.

A Pre fei tu ra efe tu ou al gu mas me- 
lho ri as nas ins ta la ções, no cam po de
jo go e re cu pe ra ção do sis te ma elé tri- 
co, que não fun ci o na va des de de zem- 
bro de 1996.

De pois da vol ta do fu te bol ao Es tá- 
dio Cas te lão que fi cou fe cha do de
2004 a 2012, os jo gos pas sa ram a ser
dis pu ta dos com mais frequên cia na- 
que la pra ça es por ti va. Ti ve mos pou- 
cos jo gos no Nho zi nho San tos em
com pe ti ções pa tro ci na das pe la Fe de- 
ra ção Ma ra nhen se de Fu te bol, sen do
o úl ti mo no dia 29 de ou tu bro de 2017,
em jo go pe la Sé rie B: Ex pres si nho 0 x 2
Ba ca bal. Nos even tos pro mo vi dos pe- 
la CBF, os clu bes que re pre sen ta vam o
Ma ra nhão pre fe ri am jo gar no Cas te- 
lão.

Nil ton San tos no MAC

Gar rin cha no Mo to

Ti me de Es tre las

Ri ve li no no Sam paio

Mor te de Raul Me ne zes

O Rei Pe lé jo gou no
Nho zi nho San tos

A ci da de de São Luís pa rou pa ra ver o San tos Fu te bol
Club jo gar em São Luís. O jo go acon te ceu no dia 6 de ou- 
tu bro de 1957, con tra o Sam paio Cor rêa. O re sul ta do foi
a vi tó ria do ti me pau lis ta pe lo pla car de 2 a 1, com dois
gols de Pe lé no 2º tem po. O jo ga dor es ta va com ape nas
17 anos in com ple tos e foi o gran de des ta que da que la
par ti da, ape sar da se ve ra mar ca ção do jo ga dor Ter rí vel
do Sam paio.

Em 1967, 10 anos de pois de sua pri mei ra es ta da em
São Luís, o ti me san tis ta vol tou a São Luís. Des ta vez a
con fron to foi uma se le ção de jo ga do res ma ra nhen ses,
que per de ram pa ra o San tos por 1 x 0, gol de Sil va aos 17
mi nu tos do 2º tem po. Co mo de ta lhe, mais uma vez a es- 
tre la do jo go foi Pe lé, já co mo bi cam peão mun di al pe la
se le ção bra si lei ra nos anos de 1958 e 1962, na Sué cia e
Chi le, res pec ti va men te. Mas, quem bri lhou du ran te o
jo go foi o pon ta-es quer da Edu.

Quan do Pe lé de sem bar cou no Ae ro por to Hu go da
Cu nha Ma cha do, per gun tou se o jo ga dor Ter ri vel ain da
es ta va vi vo. É que o mai or jo ga dor do mun do, foi mui to
bem mar ca do pe lo za guei ro bo li vi a no,   que atu a va de
ma nei ra mui to vi ril.

Em 31.01.67. Um tor ce dor que as sis tia ao jo go en tre
MAC x Amé ri ca de For ta le za, ao ou vir um ba ru lho es tra- 
nho pro mo vi do por uma ca çam ba, gri tou que as ar qui- 
ban ca das es ta vam cain do, o que pro vo cou um pâ ni co
en tre os pre sen tes, oca si o nan do fe ri men tos em 64 tor- 
ce do res.

Em 1969, o MAC fez um jo go amis to so pro mo ci o nal
 con tra o Mo to e per deu pe lo pla car de 3 a 1. A gran de es- 
tre la do jo go foi o la te ral-es quer do do Bo ta fo go e Se le- 
ção Bra si lei ra Nil ton San tos

No dia 15 de no vem bro de 1969, o Nho zi nho San tos
foi pal co do jo go Mo to 1 x 1 Mac, com gol do gran de ar ti- 
lhei ro Ha mil ton pa ra o MAC e Car los Al ber to em pa tan- 
do o jo go. A gran de no vi da de foi a pre sen ça de Gar rin- 
cha com a ca mi sa 7 do ti me mo ten se.

Em 1972, o Sam paio  ven ceu o pri mei ro tí tu lo na ci o- 
nal, ao der ro tar o Cam pi nen se da Pa raí ba, nas co bran- 
ças de pe na li da des de pois de em pa te de 1 x 1 no tem po
nor mal e pror ro ga ção. Ne gui nho foi o gran de he rói do
jo go.

No dia 26 de agos to de 1973, o Es ta do do Ma ra nhão
par ti ci pa va pe la pri mei ra vez do cam pe o na to Na ci o nal,
ten do co mo nos so re pre sen tan te o Mo to Club. O ad ver- 
sá rio foi o Cru zei ro, que trou xe pa ra São Luís um ti me de
ver da dei ra se le ção de as tro. Raul, Dir ceu Lo pes; Wil son
Pi az za; Edu ar do; Ro ber to Ba ta ta; Per fu mo  e Ne li nho
en tre  ou tros.

No dia 10 de mar ço de 1974, o Sam paio Cor rea Fu te- 
bol Clu be fa zia  es treia no Cam pe o na to Bra si lei ro. O jo- 
go foi con tra o Fla men go (Rj), com a pre sen ça de 21.897
pa gan tes no Nho zi nho San tos.

O MAC fez bo ni to no Bra si lei ro de 1980. Com a con- 
quis ta do tí tu lo de cam peão ma ra nhen se de 1979, cre- 
den ci ou-se a par ti ci par da com pe ti ção. No pri mei ro jo- 
go deu um gran de sus to ao em pa tar di an te do Uber lân- 
dia, em ple no Es tá dio Nho zi nho San tos pe lo pla car de 1
a 1. É bom lem brar que o MAC se clas si fi cou pa ra ou tra
fa se e de ma nei ra in vic ta.

Nu ma pro mo ção do ra di a lis ta Mag no Fi gue re do, em
1981, o ca mi sa 10 da Se le ção tri cam peã mun di al, Ri ve li- 
no, jo gou pe lo Sam paio e seu con vi da do Man fri ni pe lo
Mo to. O re sul ta do do jo go foi em pa te de 1 a 1 com 14.445
pa gan tes, sen do que a mai o ria foi de bo li vi a nos com
6.337. Mo ten ses fo ram 3.911 e 4.167 não opi na ram. Fo- 
ram dis po ni bi li za dos in gres sos nas co res da sim pa tia do
tor ce dor.

No dia/26/02.2007, o di re tor de fu te bol do Mo to Club
de São Luís, Raul Car los Car va lho Me ne zes mor reu nas
ar qui ban ca das quan do jo ga vam Mo to e Sam paio em jo- 
go vá li do pe lo Cam pe o na to Ma ra nhen se.

São Luís, segunda-feira, 31 de agosto de 2020
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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”.

Pro gra ma ção com ple ta
 da ter cei ra se ma na:

TEATRO

João do Vale é reaberto
com live musical

U
m dos prin ci pais es pa ços 
cul tu rais do Cen tro His tó ri- 
co de São Luís, o Te a tro João 
do Va le re a briu su as por tas 

on tem (30). A rei nau gu ra ção con tou 
com uma li ve a trans mi ti da pe las re- 
des so ci ais do Go ver no do Es ta do e da 
Se cre ta ria de Cul tu ra (Sec ma). A li ve 
pres tou ho me na gem ao can tor e com- 
po si tor ma ra nhen se João do Va le com 
mú si cas in ter pre ta das por Vi cen te 
Me lo, ator do mu si cal “João do Va le, O 
Gê nio Im pro vá vel”.

Des de 2017, o mu si cal já per cor reu 
di ver sas ci da des do in te ri or do Es ta do 
com a tur nê “De Te re si na a São Luís”. 
São Luís, Ca xi as, Co dó, Co ro a tá, Pe- 
drei ras e tam bém a ca pi tal do Pi auí, 
Te re si na, es ti ve ram no ro tei ro do es- 
pe tá cu lo, que lo tou pra ças e es pa ços 
pú bli cos por on de pas sou. “João do 
Va le, O Gê nio Im pro vá vel” re tra ta a 
tra je tó ria de João do Va le, um ho mem 
sim ples, na tu ral da ci da de de Pe drei- 
ras, no in te ri or do Ma ra nhão, que ain- 
da na ado les cên cia aban do nou a sua 
ter ra pa ra vi ver o so nho de ser com po- 
si tor. 

Su as can ções ga nha ram des ta que 
nas on das do rá dio nas dé ca das de 60 
e 70, na voz de gran des in ter pre tes da 
mú si ca bra si lei ra co mo Na ra Leão, Zé 
Ké ti, Chi co Bu ar que e mui tos ou tros. 
“É uma imen sa ale gria en tre gar mais 
um equi pa men to cul tu ral re qua li fi ca- 
do, lu gar que sem pre te ve um mo vi- 
men to cul tu ral im por tan te e que vol ta 
in tei ra men te re mo de la do, mo der no e 
se gu ro”, des ta cou o se cre tá rio de Cul- 
tu ra, An der son Lin do so.

TEATRO JOÃO DO VALE PASSOU POR UMA REFORMA EM TODA A SUA INFRAESTRUTURA

En tre as ati vi da des agen da das pa ra 
acon te cer ain da nes te se mes tre es tão 
pre vis tas ex po si ção so bre a his tó ria 
do Te a tro João do Va le e so bre o can- 
tor, além de pro du ções de li ves pa ra as 
atra ções con tem pla das nos edi tais 
dos nos edi tais da Lei Al dir Blanc. O 
Te a tro João do Va le ga nhou mais con- 
for to com es pa ços re a de qua dos, cri a- 
ção de ves tiá ri os e re for ma de ca ma- 
rins, no va ilu mi na ção, re ves ti men to 
acús ti co, subs ti tui ção de cor ti nas e 

car pe tes, aces si bi li da de e sis te ma de 
com ba te a in cên di os. Equi pa men to 
cul tu ral do Go ver no do Es ta do, vin cu- 
la do à Se cre ta ria de Cul tu ra (Sec ma), 
o es pa ço é pal co dos mais va ri a dos es- 
pe tá cu los ar tís ti cos e ho me na geia em 
seu no me o mú si co, can tor e com po- 
si tor ma ra nhen se João do Va le. O Te a-
tro tam bém aco lhe ou tros even tos co- 
mo pa les tras, so le ni da des, se mi ná ri- 
os, en tre ou tros.

FESTIVAL CAMOMILA

Cultura em tempos de pandemia e musical 

HOJE  ÀS 8H,  PÚBLICO VIVENCIA UM CONVITE AO DESACELERO COM JULIANA FURTADO, E, ÀS 9H, ACONTECE PRÁTICA DE YOGA 

Unin do saú de, bem es tar e cul tu ra,
o Fes ti val Ca mo mi la nas ceu com o
pro pó si to de ofe re cer uma jor na da de
au to co nhe ci men to com prá ti cas e re- 
fle xões pa ra uma vi da mais cons ci en- 
te. To tal men te on li ne e gra tui ta, a pro- 
gra ma ção, que che ga ago ra a sua ter- 
cei ra se ma na, traz con vi da dos pa ra
pro por ci o nar en con tros de yoga, me- 
di ta ção, pa les tras, vi vên ci as e shows.
Por meio de li ves ao vi vo e pré-gra va- 
das, as ati vi da des se rão trans mi ti das
nos di as 29 e 31 de agos to, e 2 de se- 
tem bro (sá ba do, se gun da e quar ta-
fei ra) pe lo ca nal do Ca mo mi la no
Youtube ou pe lo si te do even to. Em
ca da en con tro, os ins tru to res es ta rão
dis po ní veis no chat pa ra tro car e so lu- 
ci o nar dú vi das dos par ti ci pan tes.

Nes ta se gun da-fei ra (31), às 8h, o
pú bli co vi ven cia um con vi te ao de sa- 
ce le ro com Ju li a na Fur ta do, e, às 9h, a
pro pos ta é uma prá ti ca de yoga em
du pla com Va nes sa Pi nhei ro e Le an- 
dro Mi ran da. Aces so à cul tu ra em
tem pos pan dê mi cos é o te ma do ba te-
pa po que fi na li za o dia, às 17h, com a
atriz e pro du to ra cul tu ral Ti ti na Me- 
dei ros.  O úl ti mo dia da ter cei ra se ma- 

na do fes ti val, quar ta-fei ra (2), traz
mo vi men to e em pol ga ção com a vi- 
vên cia ex pe ri men tal do en con tro
dan çan te pro pos to por Sa mi ra Ab dal- 
la. Às 17h, com a vi vên cia “Per mi ta-se
ser ar tis ta” da da pe la mu si có lo ga e
pro fes so ra da UFRGS Isa bel No guei ra,
que tra ba lha cri a ções ar tís ti cas em so- 
no ri da de, pro du ção mu si cal e es cu ta
pro fun da.

O dia ter mi na às 18h com o lan ça- 
men to e apre sen ta ção do cli pe “Tu do
é Luz”, de Ca mo mi la Chá, ban da de
can tos sa gra dos, man tras e me di ta- 
ção, com par ti ci pa ção de Ma rie Ga- 
bri el la. Di ri gi do por La ri nha Dan tas,
es te é o se gun do cli pe da tri lo gia que a
Ca mo mi lha Chá lan ça ao lon go do fes- 
ti val. “Nos uni mos à Ma rie Ga bri el la
em uma com po si ção que fa la de amor
e trans for ma ção por meio da fé. Bus- 
ca mos pro por ci o nar uma ex pe ri ên cia
de au to co nhe ci men to e re fle xão”, ex- 
pli ca Ca mi la Pe dras so li, que in te gra a
Ca mo mi la Chá jun to com Ju li a na Fur- 
ta do.

O Fes ti val Ca mo mi la te ve iní cio em
15 de agos to e se es ten de até 12 de se- 
tem bro, pro por ci o nan do re co ne xão

É

in ter na, tro cas e au to co nhe ci men to. É
um even to pa tro ci na do pe la Pre fei tu-
ra de Na tal atra vés da Lei de in cen ti vo
Djal ma Ma ra nhão e da Uni med Na tal,
com re a li za ção da Gu ria Pro du to ra.

 
Se gun da-fei ra – 31/08
8h00 – “Mo men to De sa ce le re” com

Ju li a na Fur ta do
9h00 – “Vyniasa Su a ve” com Va nes sa e
Le an dro da Ca sa Lua

17h00 – “Cul tu ra em tem pos de
pan de mia” com Ti ti na Me dei ros

Quar ta-fei ra – 02/09
9h00 – Vi vên cia: “En con tro Dan- 

çan te! Ver são ex pe ri men tal em tem- 
pos re mo tos” com Sa mi ra Ab dal la

16h00 – Ba te-pa po: “A poé ti ca dos
aro mas e seu Po der de Cu ra” com Isis
de Cas tro

17h00 – Vi vên cia: “Per mi ta-se SER
ar tis ta” com Isa bel No guei ra

18h00 – Mu si cal – Ca mo mi la Chá ft
Ma rie Ga bri el la

PERDA

Luto no cinema: Morre
o ator de Pantera Negra

ATOR HADWICK BOSEMAN MORREU VÍTIMA DE CÂNCER

Mor reu on tem o ator nor te-ame ri ca no Chadwick Bo- 
se man, ví ti ma de cân cer. Ele ti nha 43 anos e fi cou co- 
nhe ci do por in ter pre tar o Pan te ra Ne gra no ci ne ma. Ele
mor reu em sua ca sa, em Los An ge les, nos Es ta dos Uni- 
dos, e es ta va acom pa nha do de fa mi li a res.

Uma pos ta gem no per fil ofi ci al do ator no Ins ta gram
con fir mou a mor te: “É com gran de pe sar que con fir ma- 
mos a mor te de Chadwick Bo se man. Chadwick  foi di ag- 
nos ti ca do com o es tá gio III de um cân cer de có lon em
2016 e lu tou con tra a do en ça nos úl ti mos qua tro anos,
quan do ela atin giu o es tá gio IV. Um ver da dei ro guer rei- 
ro, Chadwick per se ve rou con tra tu do, e le vou a vo cês
mui tos dos fil mes que vo cês aca ba ram aman do, to dos
fil ma dos du ran te e en tre vá ri as ci rur gi as e ses sões de
qui mi o te ra pia. A mai or hon ra da sua car rei ra foi de dar
vi da ao Rei T’Chal la no Pan te ra Ne gra. Ele mor reu em
ca sa, com mu lher e a fa mí lia ao seu la do.”

Seu per so na gem T’Chal la foi in tro du zi do na li nha- 
gem de su ces so da Mar vel em 2016, em Ca pi tão Amé ri- 
ca: Guer ra Ci vil, mas a sau da ção “Wa kan da Pa ra Sem- 
pre” ga nhou o mun do com o lan ça men to de Pan te ra Ne- 
gra em 2018. A úl ti ma apa ri ção de seu per so na gem icô- 
ni co foi no fu ne ral de Tony Stark em Vin ga do res: Ul ti ma- 
to. A Mar vel, pe lo Twit ter, pres tou con do lên ci as: “Nos- 
sos co ra ções es tão par ti dos e nos sos pen sa men tos es tão
com a fa mí lia de Chadwick Bo se man. O le ga do de le per- 
ma ne ce rá pa ra sem pre. Des can se em paz.

NETFLIX

Cinema de Angola
pela primeira vez
em cartaz

SANTANA FOI PRODUZIDO POR MARADONA DIAS DOS SANTOS

Aman tes da sé ti ma ar te po de rão con fe rir a par tir des- 
ta sex ta-fei ra o fil me San ta na. Es ta é a pri mei ra pro du- 
ção do ci ne ma an go la no a fa zer par te da pla ta for ma de
stre a ming. A es tre la do fil me é a atriz Nei de Van-Dú nem,
de 33 anos de ida de e com mui ta ex pe ri ên cia na car rei ra.

O fil me “San ta na”, pro du zi do por Ma ra do na Di as dos
San tos e Ch ris Ro land, es tre ou nos ci ne mas em 2015 e
ho je, dia 28 de agos to, ga nha vi si bi li da de mun di al ao ser
in cluí do no ca tá lo go do Net flix. O fil me é a pri mei ra pro- 
du ção de An go la a ser apre sen ta da na pla ta for ma de
stre a ming.

A atriz Nei de Van-Dú nem é a es tre la prin ci pal do fil- 
me. De pois do su ces so na pe ça “Elas não pre ci sam de
ho mens?”, sua par ti ci pa ção no fil me con fir ma o seu ta- 
len to e ver sa ti li da de na ar te da re pre sen ta ção. For ma da
em Ar tes Cê ni cas em Los An ge les (EUA), a jo vem de 33
anos ini ci ou a car rei ra ar tís ti ca no te a tro de Lu an da, em
2003, com ape nas 17 anos, e te ve a sua es treia em te le vi- 
são na mi ni-sé rie “Se de de Vi ver”, um ano mais tar de.
Atu al men te ela tam bém é CEO da Pro du to ra Men tes Fa- 
bu lo sas, além de ser apre sen ta do ra de te le vi são. Re cen- 
te men te, par ti ci pou ain da do fil me “A Dí vi da”.

Ba se a do em fa tos re ais, “San ta na” é um fil me de ação
que con ta a his tó ria de dois ir mãos, um é ge ne ral e o ou- 
tro agen te da di vi são de nar có ti cos, que fi nal men te des- 
co brem a iden ti da de do tra fi can te de dro gas que as sas- 
si nou os pais de les dé ca das an tes. A obra tem no elen co,
den tre ou tros, os ato res an go la nos Pau lo Ame ri ca no,
Raul Ro sá rio, o ni ge ri a no Ha ke em Kae-Ka zim e a sul-
afri ca na Jen na Up ton.

São Luís, segunda-feira, 31 de agosto de 2020

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

