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No dia 1º de setembro de 1970 ingressei no sobradão 46 da Rua Afonso Pena, sede do 
Jornal O Imparcial e da Rádio Gurupi, então, empresas dos Diários Associados. Portando 
uma câmera Yashica Mat e talvez uma ideia na cabeça, obviamente, sem pretensão de 
ser um Glauber Rocha, gênio do novo cinema brasileiro daqueles anos de chumbo. 

   Meus 50 anos 

Índices apontam que 
economia avança para 

uma recuperação 
no Maranhão

Cenário de números de desocupados e 
índice de consumo parece ser um indicativo 
de que está havendo mudança positiva na 

economia do Maranhão. PÁGINA 9

 PÁGINA 2
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Maranhenses brilham 
na Fórmula Kite Ceará 

  PÁGINA 11

Sampaio indefinido 
para encarar o CRB

Técnico Léo Condé espera contar com 
atletas que já cumpriram quarentena, mas 
só vai anunciar quem joga após o treino 
desta tarde em Maceió.  PÁGINA 11

FUTEBOL

 KITESURF

Segundo informações da polícia, os manifestantes seriam ocupantes de um espaço irregular que é considerado re-
serva ambiental. Na área de mais de 20 mil hectares, já estava pronto para receber mais de mil moradias.PÁGINA  10

TRAGÉDIA ANUNCIADA :  Homem se 
mata após matar ex-mulher e a cunhada

De acordo com informações da delegada Sylvianne Tenório, 
da Delegacia da Mulher em Imperatriz. Gleyciane (uma das ví-
timas ) pediu medida protetiva no dia 19 de junho, após ter sido 
ameaçada de morte pelo ex-companheiro que não aceitava o fim 
do relacionamento. Mas uma semana depois, a vítima solicitou 
a revogação da medida e o processo foi arquivado.  PÁGINA 10

Manifestação 
fecha Avenida 
dos Holandeses

ELEIÇÕES  2020
MDB de Roseana 
e Sarney  fecha

apoio a Neto 
Evangelista

PÁGINA 10

Brasil tem três grandes 
linhas de pesquisa  
que buscam cura  

para o coronavírus
Hoje, há três principais linhas de pesquisa: 

moduladores do sistema imunológico, antivirais 
e terapia com anticorpos (produzidos no soro 
de convalescentes ou em laboratório). PÁGINA 5

SAO LUÍS 408 ANOS
Prefeito Edivaldo 
entrega mais 
praças no Vinhais

No começo do mês, o gestor já 
havia inaugurado oito praças no 
bairro que também recebeu cerca 
de 16 km de pavimentação de vias 
e até o final do ano ganhará ou-
tras praças que seguem em obra. 
Esta entrega faz parte das come-
morações pelos 408 anos de São 
Luís, celebrado dia 8 de setembro..

PÁGINA 7

MÚSICA
The Casanovas lança 
4º álbum de estúdio

The Casanovas são da capital univer-
sal do rock ’n’ roll ao vivo – Melbourne, 
na Austrália. Chegando originalmente à 
proeminência internacional com a as-
censão do rock no início de 2000, eles 
dividiram palcos com nomes como Mo-
törhead, Mötley Crüe e The White Stripes.

PÁGINA 12
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Durante a elaboração, planilhas previam o contrário e geraram reação de especialistas.
Texto final prevê R$ 116 bilhões para Defesa e R$ 144 bilhões para Educação

ORÇAMENTO

Educação com mais
dinheiro que Defesa

• Mi nis té rio da De fe sa: or ça men to 
to tal pas sa de R$ 114,949 bi lhões em 
2020 pa ra R$ 116,127 bi lhões em 2021. 
Con si de ran do ape nas os gas tos dis- 
cri ci o ná ri os, va lor pas sa de R$ 10,810 
bi lhões pa ra R$ 11,738 bi lhões.
• Mi nis té rio da Edu ca ção: or ça men to 
to tal pas sa de R$ 142,836 bi lhões em 
2020 pa ra R$ 144,538 bi lhões em 2021.

O
go ver no fe de ral man te ve, 
na pro je to de Lei Or ça men- 
tá ria Anu al en ca mi nha do 
ao Con gres so nes ta se gun- 

da-fei ra (31), pre vi são de gas tos mai o- 
res com a edu ca ção que com o se tor 
de de fe sa em 2021.

Se gun do a ver são fi nal da pro pos ta, 
em 2021, se rão des ti na dos R$ 144,538 
bi lhões à edu ca ção, e R$ 116,127 bi- 
lhões à de fe sa – am bos, va lo res mai o- 
res que os de 2020. Du ran te a ela bo ra- 
ção do tex to, o go ver no che gou a es tu- 
dar um or ça men to mai or pa ra de fe sa 
que pa ra edu ca ção, o que ge rou crí ti- 
cas de es pe ci a lis tas.

A pro pos ta di vul ga da pe lo Mi nis té- 
rio da Eco no mia nes ta se gun da in di ca 
au men to de R$ 1,178 bi lhão pa ra o se- 
tor de de fe sa e de R$ 1,702 bi lhão pa ra 
a edu ca ção pú bli ca.

Se fo rem le vad
as em con si de ra ção ape nas as des- 

pe sas dis cri ci o ná ri as, ou não obri ga- 
tó ri as, o or ça men to do Mi nis té rio da 
De fe sa te rá al ta de R$ 928 mi lhões em 
2021, e o do Mi nis té rio da Edu ca ção, 
de R$ 276 mi lhões.

Ve ja a com pa ra ção en tre os va lo res 
das du as áre as, nos or ça men tos de 
2020 e 2021:

Con si de ran do ape nas os gas tos dis- 
cri ci o ná ri os, va lor pas sa de R$ 19,679 
bi lhões pa ra R$ 19,955 bi lhões. Fun deb

Au men to e que da de re cur sos

O MINISTRO DA DEFESA, GENERAL FERNANDO AZEVEDO E SILVA.

Quan do a ver são pre li mi nar foi di- 
vul ga da, com mais di nhei ro pa ra a de- 
fe sa que pa ra a edu ca ção, o Mi nis té rio 
da Eco no mia afir mou que as so li ci ta- 
ções de ex pan são de li mi tes de man- 
da das pe los ór gãos ain da se ri am ana- 
li sa das e sub me ti das à de ci são da Jun- 
ta de Exe cu ção Or ça men tá ria.

Por tan to, con for me a pas ta, na que- 
le mo men to não era pos sí vel in for mar 
os va lo res li mi tes fi nais das des pe sas 
dos ór gãos que cons ta ri am do Pro je to 
de Lei Or ça men tá ria Anu al (PLOA) de 
2021.

Se a com pa ra ção for fei ta en tre os 
dois pro je tos de Lei Or ça men tá ria – 
ou se ja, en tre as pre vi sões do go ver no 
pa ra o or ça men to de ca da ano –, a 
pro pos ta pa ra ver bas dis cri ci o ná ri as 
do Mi nis té rio da De fe sa au men tou R$ 
1,633 bi lhão, e a do Mi nis té rio da De- 

fe sa caiu em R$ 1,882 bi lhão.

Se gun do o se cre tá rio es pe ci al da 
Fa zen da, Waldery Ro dri gues, o or ça- 
men to da Edu ca ção de 2021 já pre vê a 
com ple men ta ção que a União de ve 
fa zer pa ra o Fun deb – fun do que fi- 
nan cia a edu ca ção bá si ca.

No or ça men to, há pre vi são de R$ 
19,604 bi lhões pa ra es sa com ple men-
ta ção.

De acor do com da dos do Mi nis té- 
rio da Eco no mia, o ór gão com mai or 
au men to de re cei tas se rá o Mi nis té rio 
de Mi nas e Ener gia. O Pro je to de Lei 
Or ça men tá ria Anu al pa ra 2021, di vul- 
ga do nes ta se gun da, pre vê um au- 
men to de 401% no or ça men to pa ra 
des pe sas não obri ga tó ri as. O va lor 
pas sou de R$ 1,011 bi lhão, na pre vi são 
de 2020, pa ra R$ 5,067 bi lhões em 

MUDANÇA

Mourão critica militares recebendo acima do teto

HAMILTON MOURÃO CRITICOU OS  MILITARES QUE OCUPAM CARGOS NO GOVERNO

O vi ce-pre si den te da Re pú bli ca,
Ha mil ton Mou rão, cri ti cou nes ta se- 
gun da-fei ra (31) a ideia de que mi li ta- 
res que ocu pam car gos no go ver no fe- 
de ral se jam au to ri za dos a re ce ber sa- 
lá ri os men sais aci ma do te to cons ti tu- 
ci o nal do fun ci o na lis mo pú bli co, que
ho je é de R$ 39,2 mil, sa lá rio de um
mi nis tro do Su pre mo Tri bu nal Fe de- 
ral (STF).

O as sun to es tá em dis cus são de vi- 
do a uma re por ta gem do jor nal O Es- 
ta do de S. Pau lo que re ve lou que o Mi- 
nis té rio da De fe sa re ce beu o aval da
Ad vo ca cia-Ge ral da União (AGU) pa ra
que os in te gran tes das For ças Ar ma- 
das no go ver no acu mu lem re mu ne ra- 
ções que ul tra pas sem o va lor es ta be- 
le ci do pe lo te to do fun ci o na lis mo.

Mou rão, que é ge ne ral da re ser va
do Exér ci to, dis se ser con tra a per mis- 
são. Ele ci tou o me ca nis mo co nhe ci do
co mo “aba te-te to”, pre vis to na Cons- 
ti tui ção e que proí be que mem bros da
ad mi nis tra ção pú bli ca fe de ral re ce- 
bam sa lá ri os aci ma do te to re mu ne ra- 

tó rio. Além dis so, o vi ce-pre si den te
dis se que o país não tem re cur sos pa ra
ar car com es sa al te ra ção.

“Tem dois as pec tos. Um: já tem ju- 
ris pru dên cia a res pei to de que os pro- 
ven tos de apo sen ta do ria não acu mu- 
la ri am por ques tão de aba te-te to. Nú- 
me ro dois: tem a ques tão éti ca e mo- 
ral. Acho que não é o ca so. Eu, cla ra- 
men te, sou con tra is so aí no mo men to
que es ta mos vi ven do. Se a gen te es ti- 
ves se vi ven do nu ma si tu a ção nor mal,
país com re cur sos so bran do, tu do
bem. Não é o que es tá acon te cen do”,
co men tou Mou rão, em en tre vis ta a
jor na lis tas no Pa lá cio do Pla nal to nes- 
ta ma nhã.

Se gun do o jor nal O Es ta do de S.
Pau lo, o Mi nis té rio da De fe sa con sul- 
tou a AGU com o ar gu men to de que
que ria cor ri gir dis tor ções de mi li ta res
da re ser va que exer cem car gos no go- 
ver no sem re ce ber o sa lá rio ou em tro- 
ca de ape nas uma par te. Con for me a
re por ta gem, a pas ta su ge riu que o

aba te-te to de ve ria li mi tar ca da sa lá rio
iso la da men te. Ou se ja, ca so ne nhu ma
das re mu ne ra ções atin ja o te to, o mi li- 
tar po de ria re ce bê-las in te gral men te.

O jor nal ain da mos trou que a equi-
pe econô mi ca do pre si den te Jair Bol- 
so na ro en trou em con fli to com o Mi- 
nis té rio da De fe sa por con ta des sa
ideia, ten do aler ta do pa ra o pos sí vel
im pac to nas con tas que a mu dan ça
na re gra po de ria cau sar.

Bol so na ro, que é ca pi tão da re ser va
do Exér ci to, tem seis mi nis tros mi li ta- 
res que tam bém es tão na re ser va. O da
Ca sa Ci vil, Wal ter Bra ga Net to; o do
Ga bi ne te de Se gu ran ça Ins ti tu ci o nal
(GSI), Au gus to He le no; o da Se cre ta ria
de Go ver no, Luiz Edu ar do Ra mos; e o
da De fe sa, Fer nan do Aze ve do e Sil va,
são ge ne rais do Exér ci to.

Por sua vez, o mi nis tro de Mi nas e
Ener gia, Ben to Al bu quer que, é al mi-
ran te da Ma ri nha. Já o mi nis tro de Ci-
ên cia, Tec no lo gia e Ino va ções, Mar cos
Pon tes, é te nen te-co ro nel da Ae ro- 
náu ti ca.

PIB

Ren da Bra sil
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A que da da in fla ção fez o go ver no re du zir o re a jus te
do sa lá rio mí ni mo pa ra o pró xi mo ano. Se gun do o pro- 
je to do Or ça men to de 2021, en vi a do ho je (31) ao Con- 
gres so, o mí ni mo su bi rá pa ra R$ 1.067 em 2021.

O pro je to da Lei de Di re tri zes Or ça men tá ri as (LDO)
de 2021, en vi a do em abril, fi xa va o sa lá rio mí ni mo em
R$ 1.075 pa ra o pró xi mo ano. O va lor, no en tan to, po de
ser re vis to na pro pos ta de Or ça men to da União de pen- 
den do da evo lu ção dos pa râ me tros econô mi cos.

Se gun do o Mi nis té rio da Eco no mia, a que da da in fla- 
ção de cor ren te da re tra ção da ati vi da de econô mi ca im- 
pac tou o re a jus te do mí ni mo. Em abril, a pas ta es ti ma va
que o Ín di ce Na ci o nal de Pre ços ao Con su mi dor (INPC)
en cer ra ria 2020 em 3,19%. No pro je to do Or ça men to, a
es ti ma ti va foi re vi sa da pa ra 2,09%.

A re gra de re a jus te do sa lá rio mí ni mo que es ta be le cia
a cor re ção do INPC do ano an te ri or mais a va ri a ção do
Pro du to In ter no Bru to (PIB, so ma dos bens e ser vi ços
pro du zi dos) de dois anos an tes per deu a va li da de em
2019. O sa lá rio mí ni mo ago ra é cor ri gi do ape nas pe lo
INPC, con si de ran do o prin cí pio da Cons ti tui ção de pre- 
ser va ção do po der de com pra do mí ni mo.

O pro je to do Or ça men to tam bém re du ziu as es ti ma ti- 
vas de cres ci men to econô mi co pa ra o pró xi mo ano na
com pa ra ção com os pa râ me tros da LDO. A pro je ção de
cres ci men to do PIB pas sou de 3,3% pa ra 3,2% em 2021.
A pre vi são pa ra o Ín di ce Na ci o nal de Pre ços ao Con su- 
mi dor Am plo (IP CA), usa do co mo ín di ce ofi ci al de in fla- 
ção, caiu de 3,65% pa ra 3,24%.

Ou tros pa râ me tros fo ram re vi sa dos. Por cau sa da
que da da Se lic (ju ros bá si cos da eco no mia), a pro pos ta
do Or ça men to pre vê que a ta xa en cer ra rá 2021 em
2,13% ao ano, con tra pro je ção de 4,33% ao ano que
cons ta va na LDO. O dó lar mé dio che ga rá a R$ 5,11 em
2021, con tra es ti ma ti va de R$ 4,29 da LDO.

CONGRESSO

Bolsa Família deve
crescer 18% em 2021

A pro pos ta da lei or ça men tá ria de 2021 en vi a da pe lo
go ver no nes ta se gun da-fei ra (31) ao Con gres so Na ci o- 
nal con tem pla um au men to de 18,22% nos re cur sos pa- 
ra o Bol sa Fa mí lia — que com is so pas sa ria de uma do ta- 
ção de R$ 29,484 bi lhões nes te ano pa ra R$ 34,858 bi- 
lhões no ano que vem (au men to de R$ 5,37 bi lhões).

A pro pos ta de au men to nos gas tos do Bol sa Fa mí lia é
fei ta no con tex to da pan de mia do no vo co ro na ví rus,
que tem le va do a eco no mia bra si lei ra a uma re ces são
nes te ano. Pa ra com ba ter os efei tos da pan de mia, uma
das prin ci pais me di das tem si do o pa ga men to do au xí lio
emer gen ci al de R$ 600, com um or ça men to to tal de cer- 
ca de R$ 260 bi lhões so men te pa ra es sa des pe sa.

O se cre tá rio de Or ça men to Fe de ral, Ge or ge So a res,
dis se que o go ver no pre vê um au men to no nú me ro de
fa mí li as be ne fi ci a das que pas sa ria de 13,2 mi lhões em
2020 pa ra 15,2 mi lhões em 2021.

“Es se au men to se dá ba si ca men te por uma ques tão
só cio-econô mi ca. Se pre vê um au men to das fa mí li as
que pre ci sa rão do be ne fí cio em de cor rên cia das con- 
sequên ci as da pan de mia”, dis se.

O go ver no tam bém dis cu te nes te mo men to a am pli a- 
ção do Bol sa Fa mí lia, com a ado ção de um pro gra ma
mais am plo, nos mes mos mol des, que vem sen do cha- 
ma do de Ren da Bra sil.

A in ten ção ini ci al do go ver no, nes se ca so, é mais am- 
bi ci o sa: in cor po rar no Ren da Bra sil 10 mi lhões de pes- 
so as a mais em re la ção ao Bol sa Fa mí lia. Pa ra ab sor ver
um con tin gen te mai or de pes so as no pro gra ma so ci al,
po rém, ana lis tas es ti mam que se rá ne ces sá rio cor tar
des pe sas em pro gra mas so ci ais ou ou tras ações.

Se gun do o se cre tá rio es pe ci al da Fa zen da, Waldery
Ro dri gues, a pro pos ta or ça men tá ria de 2021 não pre vê
ne nhum ou tro pro gra ma de as sis tên cia so ci al, co mo o
Ren da Bra sil, já pro me ti do pe lo go ver no.

Ro dri gues des ta cou que, de pen den do do de se nho
que vi er a ter, o no vo pro gra ma de ve ab sor ver o or ça- 
men to pre vis to pa ra o Bol sa Fa mí lia.

“Se o Ren da Bra sil ti ver ab sor ção do Bol sa Fa mí lia o
[or ça men to] do Bol sa Fa mí lia vai pa ra o Ren da Bra sil. O
PLOA traz sim a es ti ma ti va pa ra o Bol sa Fa mí lia. Não
tem ne nhum no vo pro gra ma de as sis tên cia so ci al”, dis- 
se.

O pre si den te Jair Bol so na ro de mons trou na se ma na
pas sa da re sis tên cia em ti rar os re cur sos de ou tros pro- 
gra mas pa ra cus te ar o Ren da Bra sil.

São Luís, terça-feira, 1 de setembro de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/
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Definição do partido da ex-governadora Roseana Sarney à campanha de Neto
Evangelista dá uma nova reviravolta às eleições para candidato a Prefeito de São Luís

ELEIÇÕES 2020

MDB declara apoio a
Neto Evangelista 
SAMARTONY MARTINS

A
cam pa nha elei to ral do pré-
can di da to a pre fei to de São 
Luís, Ne to Evan ge lis ta (DEM), 
ga nhou mais um re for ço. A 

ex-go ver na do ra Ro se a na Sarney de- 
cla rou que a exe cu ti va mu ni ci pal do 
MDB vai apoi ar o de pu ta do es ta du al 
que es tá li cen ci a do de su as ati vi da des 
na As sem bleia Le gis la ti va. O co mu ni- 
ca do foi fei to pe la con ta no Ins ta gram 
de Ro se a na em um ví deo de 18 se gun- 
dos.

Se gun do a ex-go ver na do ra, a de ci- 
são par tiu da Exe cu ti va Na ci o nal e o 
di re tó rio em me de bis ta ape nas aca tou 
o pe di do. A reu nião que de ci diu quem 
se ria o can di da to da si gla em São Luís 
ocor reu on tem na se de do di re tó rio 
na ca pi tal ma ra nhen se. Ho ras de pois 
do anún cio ofi ci al da ali an ça, o de mo- 
cra ta foi re ce bi do por Ro se a na Sarney, 
Ro ber to Cos ta e de mais cor re li gi o ná- 
ri os. O en con tro ocor reu na re si dên- 
cia da ex-go ver na do ra. Par ti ci pa ram, 
ain da,o se na dor We ver ton Ro cha 
(PDT) e o de pu ta do fe de ral Jus ce li no 
Fi lho (DEM). En tre os eme de bis tas, 
es ta vam ain da As sis Fi lho, João Mar- 
ce lo e Hil do Ro cha, to dos per ten cen- 
tes ao MDB. Além do MDB, Ne to 
Evan ge lis ta já con ta com o apoio do 
PDT, PTB, PSL e os se cre tá ri os do go- 
ver no Flá vio Di no, Ro gé rio Ca fe tei ra e 
Fe li pe Ca ma rão. “Me sin to mui to hon- 
ra do com o apoio do MDB, que den tre 
to dos os pré can di da tos que o bus ca- 
ram pa ra di a lo gar en ten de ram que 
nós te mos o me lhor pro je to, ino va dor, 
com ca pa ci da de de ga ran tir pa ra nos-

ROSEANA  SARNEY FALOU  DO APOIO A NETO EVANGELISTA  EM SUAS REDE SOCIAIS

sa ci da de e nos sa gen te o de sen vol vi- 
men to que me re ce”, dis se Ne to Evan- 
ge lis ta.

Quem tam bém fa lou so bre o apoio 
do MDB ao pro je to po lí ti co de Evan- 
ge lis ta, foi o se na dor We ver ton Ro cha. 
O par la men tar res sal tou que quem 
co or de na as ali an ças pa ra que Ne to 
Evan ge lis ta se ja pre fei to de São Luís, é 
o de pu ta do fe de ral Jus ce li no Fi lho, 
co or de na dor ge ral da cam pa nha e o 
co or de na dor es ta du al do DEM. “O 
pre si den te do DEM no Ma ra nhão, de- 
pu ta do Jus ce li no, mui to ha bil men te 
trou xe pa ra o Ma ra nhão uma ali an ça 
na ci o nal que seu par ti do tem com o 
MDB. Is so é na tu ral. Nós do PDT tam- 
bém es ta mos apoi an do a can di da tu ra 
de Ne to, o que não sig ni fi ca que fi ze- 

mos uma ali an ça com o MDB pa ra 
qual quer ou tro pro je to. Jun to com ou-
tros par ti dos, es ta mos apoi an do o 
pro je to que Ne to tem pa ra São Luís”, 
res sal tou We ver ton Ro cha que vai for- 
ta le cer a cam pa nha nos bair ros da 
ilha jun to às li de ran ças co mu ni tá ri as. 
A re por ta gem en trou em con ta to com 
a as ses so ria do de pu ta do fe de ral e 
pre si den te do DEM no Ma ra nhão, 
Jus ce li no Fi lho, mais até o fe cha men- 
to des ta edi ção não re ce be mos o re- 
tor no.

Va le lem brar, que com es ta de fi ni- 
ção de apoi os a con ven ção do de pu ta- 
do es ta du al e pré-can di da to Ne to 
Evan ge lis ta, foi con fir ma da pa ra o 
pró xi mo dia 12 de se tem bro, mas ain- 
da não tem lu gar de fi ni do.

INVESTIMENTO

Othelino discute setor produtivo com a Fiema

O SENADOR WEVERTON , O DEPUTADO  JUSCELINO  E O DEPUTADO ESTADUAL NETO EVANGELISTA TAMBÉM PARTICIPARAM DA REUNIÃO 

O pre si den te da As sem bleia Le gis- 
la ti va do Ma ra nhão, de pu ta do Othe li- 
no Ne to (PC doB), par ti ci pou, nes ta
se gun da-fei ra (31), de um en con tro
com di ri gen tes da Fe de ra ção das In- 
dús tri as do Es ta do do Ma ra nhão (Fi e- 
ma), no qual fo ram dis cu ti dos te mas
de in te res se da clas se em pre sa ri al e
do se tor pro du ti vo ma ra nhen se.

O se na dor We ver ton Ro cha (PDT),
o de pu ta do fe de ral Jus ce li no Fi lho
(DEM) e o de pu ta do es ta du al Ne to
Evan ge lis ta (DEM) tam bém par ti ci pa- 
ram da reu nião, me di a da pe lo pre si- 
den te da Fi e ma, Edil son Bal dez, com
a par ti ci pa ção de di ri gen tes da fe de- 
ra ção.

Na pau ta, de man das do se tor pro- 
du ti vo ma ra nhen se, en tre elas, in ves- 
ti men tos ne ces sá ri os pa ra su pe rar a
cri se em di ver sas áre as, por con ta da
pan de mia do no vo co ro na ví rus. Tam- 
bém foi dis cu ti da a im por tân cia da
atu a li za ção do Pla no Di re tor de São
Luís, bem co mo a re a li za ção de obras
de in fra es tru tu ra pa ra o es co a men to
da pro du ção.

Othe li no Ne to afir mou que o diá lo- 

go é sem pre sa lu tar, no sen ti do de,
jun tos, bus ca rem so lu ções que pro- 
mo vam o de sen vol vi men to econô mi- 
co e so ci al do Ma ra nhão.

“A Fi e ma re pre sen ta par te do se tor
pro du ti vo do es ta do e, pa ra a As sem- 
bleia, que é uma ca sa plu ral, mo men- 
tos co mo es se são im por tan tes pa ra
que pos sa mos tro car in for ma ções e
ou vir opi niões so bre in ves ti men tos
que be ne fi ci em o nos so es ta do”, fri- 
sou Othe li no.

O pre si den te da Fi e ma, Edil son
Bal dez, pon tu ou que a Fe de ra ção
sem pre bus cou o diá lo go, não só com
o Po der Le gis la ti vo, mas tam bém com
to das as ins ti tui ções do se tor pú bli co,
que po dem aju dar a de sen vol ver a ca- 
deia pro du ti va do es ta do.

“Nós te mos uma sé rie de te mas que
po de mos dis cu tir nos ní veis mu ni ci- 
pal, es ta du al e fe de ral. To dos os as- 
sun tos de in te res se pú bli co es tão na
nos sa pau ta. É mui to im por tan te es sa
tro ca de idei as e es se diá lo go pa ra sa- 
ber mos co mo con du zir, da qui pa ra
fren te, as es tra té gi as no pós-pan de- 
mia”, as si na lou Bal dez.

O se na dor We ver ton dis se que é ne- 
ces sá rio um es for ço pa ra a re to ma da
do de sen vol vi men to no pós-pan de-
mia, por meio do diá lo go en tre os
agen tes po lí ti cos e o se tor pro du ti vo.

“É ne ces sá rio que to dos os ato res
pos sam sen tar à me sa, nes te mo men- 
to, e dis cu tir so lu ções, pois es sa si tu a- 
ção lo go vai pas sar. A cri se econô mi ca
fi ca de ma nei ra mui to en rai za da e se- 
rá ne ces sá rio um es for ço da clas se
pro du to ra e, tam bém, da clas se po lí ti- 
ca pa ra fa zer com que pro je tos que
pos sam ge rar em pre gos e ala van car
in ves ti men tos se jam pos tos em prá ti- 
ca”, des ta cou.

Tam bém pre sen te no en con tro, o
pre si den te do Sin di ca to das In dús tri- 
as da Cons tru ção Ci vil do Ma ra nhão
(Sin dus con), Fá bio Nahuz, re for çou a
im por tân cia do diá lo go com os par la- 
men ta res. “É um mo men to pa ra co lo- 
car mos as nos sas po si ções e le var al-
gu mas rei vin di ca ções e su ges tões.
De fen de mos sem pre es sa apro xi ma- 
ção com os agen tes pú bli cos pa ra que
o diá lo go se ja o mai or pos sí vel”, fri- 
sou.
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De sas tre sem do no

Mais tem po de ur na

Es tra té gia co mu nis ta

“Can sei”

Meus 50 anos
No dia 1º de se tem bro de 1970 in gres sei no so bra dão 46 da Rua

Afon so Pe na, se de do Jor nal O Im par ci al e da Rá dio Gu ru pi, en tão,
em pre sa dos Diá ri os As so ci a dos. Por tan do uma câ me ra Yashica
Mat e tal vez uma ideia na ca be ça, ob vi a men te, sem pre ten são de
ser um Glau ber Ro cha, gê nio do no vo ci ne ma bra si lei ro da que les
anos de chum bo. A ideia era in gres sar na pro fis são jor na lís ti ca,
co mo com a fé no pri mei ro em pre go e con fi an ça de que ali po de- 
ria es tar se abrin do uma lon ga es tra da a ser per cor ri da.

Uma se ma na an tes, ha via con ver sa do com o su pe rin ten den te
da em pre sa, Adir son Vas con ce los, e ele foi di re to. En tre gou-me
um fil me Ko dak 120 mm e re co men dou: “Vá pa ra a rua e fo to gra fe
qual quer coi sa que vo cê achar que sir va pa ra ilus trar uma boa re- 
por ta gem”. O de sa fio lan ça do. Eu só pre ci sa ria des co brir o jor na- 
lis ta que ha ve ria de ter den tro de mim. Sair pe la Zo na do Bai xo
Me re trí cio, já em de ca dên cia. Fo to gra fei mu lhe res tris tes, já de
ida de, olhan do a rua qua se de ser ta. Sem cli en tes à vis ta, sem um
fu tu ro ao lon ge e sem es pe ran ça por per to. Mais al gu mas fo tos pe- 
la ci da de, e pron to. Mis são cum pri da.

De vol ta ao jor nal, Adir son man dou o re pór ter-fo to grá fi co Jo si- 
as No bre de Mes qui ta re ve lar o fil me e co pi ar as fo tos das 12 po ses.
“Es tá me lhor do que eu ima gi na va. Ama nhã po de vir co me çar”. O
ama nhã era 01 de se tem bro de 1970. A câ me ra era uma Yashica
Mat, com len tes “Yashinon” 80mm, aber tu ra F3.5 e qua tro ele- 
men tos óti cos. A fo ca li za ção era fei ta atra vés de uma te la de vi dro
fos co que con ta com uma lu pa de 3x pa ra fo co crí ti co além de um
aces só rio pa ra fo ca li za ção es por ti va. O ob tu ra dor do ti po Co pal
pos suía ve lo ci da des de 1 a 1/500 se gun dos além do mo do B pa ra
con tro le ma nu al do tem po de aber tu ra.

Ho je, por tan to, fa zem 50 anos que in gres sei no jor na lis mo. As
câ me ras de qual quer ce lu lar pos su em mais re so lu ção do que o fil- 
me da ve lha Yashica. Já o re pór ter-fo to grá fi co, pas sou a re pór ter
de ge ral, de pois, de po lí ti ca, edi tor, che fe de re por ta gem e di re tor
de Re da ção. Foi meio sé cu lo mar ca do por de sa fi os diá ri os. Fa zer
um pro du to no vo, atra en te e di fe ren te a ca da edi ção. E Já se fo ram
25.550 di as, pe río do em que O Im par ci al te ve que se agi gan tar em
ca da edi ção e ca da cri se, pa ra não su cum bi di an te das di fi cul da- 
des. Po rém, a ideia que trou xe pa ra den tro des ta ca sa, pu de com- 
par ti lhar com cen te nas de jor na lis tas que por aqui pas sa ram e
com os quais apren di qua se tu do e apren do ain da com os que fi- 
ca ram.

Apren di mais com o meu ir mão de pro fis são e de en fren ta men- 
tos: Pe dro Ba tis ta Frei re. Foi com ele e ele co mi go que con se gui- 
mos cons truir par te da tra je tó ria des te jor nal, que fal ta ape nas
seis anos pa ra com ple tar um sé cu lo. Pe dro Frei re co me çou co mo
re vi sor e tor nou-se pre si den te e condô mi no. Da era da com po si- 
ção a chum bo, na qual co me ça mos a des bra var o uni ver so das co- 
mu ni ca ções, até ho je, com o mun do do mi na do pe la In ter net, O
Im par ci al tem rom pi do de sa fio, sem per der o ru mo, sem des cui- 
dar do pas sa do, fa zen do jor na lis mo de ver da de. Pe dro Frei re, pes- 
soa que traz no DNA a sim pli ci da de, a co ra gem, o di na mis mo e o
com pro mis so com a car rei ra que abra çou há 52 anos, vi vi dos de
ins pi ra ção e de en tre ga.

(Por coin ci dên cia, ama nhã é o dia do re pór ter-fo to grá fi co, gê- 
ne ro que dá vi da, mo vi men to, lus tre, cor, vi bra ção e faz a ima cu la- 
gem, sem dog ma, da no tí cia tex tu al).

Há um ano, as prai as do Nor des te, in clu si ve do Ma ra nhão, fo- 
ram to ma das por cin co mil to ne la das de óleo. A Ma ri nha do Bra sil
fi na li zou a pri mei ra eta pa da in ves ti ga ção, mas não che gou a ne- 
nhu ma con clu são so bre os res pon sá veis.

O Tri bu nal Su pe ri or Elei to ral (TSE) de ci diu on tem am pli ar em
uma ho ra o tem po de vo ta ção das Elei ções Mu ni ci pais des te ano.
Por cau sa da pan de mia, as se ções elei to rais fi ca rão aber tas das 7h
s 17h.

Co mo tá ti ca pa ra 2022, a pri o ri da de do go ver na dor Flá vio Di no
e do PC doB é a elei ção de Ma nu e la D’Ávi la em Por to Ale gre, e Ru- 
bens Pe rei ra Jú ni or em São Luís. Di no não diz quan do, mas vai
che gar o mo men to de en trar na cam pa nha da ca pi tal ma ra nhen- 
se.

 

De sa ba fo do youtuber Fe li pe Ne to, com par ti lhan do ima gens de
prai as lo ta das, do min go no Rio de Ja nei ro, dia em que o Bra sil
atin giu 120 mil mor tes cau sa das pe lo co ro na ví rus.

 
Os co ro néis Edil son Jo sé de Cos ta, pre si den te da Co do- 

mar; e Jo sé Mon tei ro, di re tor do Ser vi ço de Pa trimô nio
da União (SPU) no Ma ra nhão, se reú nem ho je pa ra

aná li se e en tre ga do cu men tal do acer vo pa tri mo ni al do
Por to do Ita qui e do ter mi nal de ferryboat da Pon ta da Es pe ra.

 
A ex-go ver na do ra Ro se a na Sarney anun ci ou que o

MDB irá com a can di da tu ra de Ne to Evan ge lis ta
(DEM) à pre fei tu ra de São Luís. Es tão jun tos Ro se a na,

Ro ber to Cos ta, Ne to Evan ge lis ta e We ver ton Ro cha. Já é
pac to mu ni ci pal?

 
Nes sa dis pu ta por tem po de TV e de di nhei ro dos par ti- 

dos, quem per deu foi o ex-juiz Jo sé Car los Ma dei ra
(So li da ri e da de). O MDB es ta va di vi di do en tre apoiá-lo

ou abra çar a can di da tu ra de Ne to Evan ge lis ta.

São Luís, terça-feira, 1 de setembro de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/
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JOÃO BA TIS TA ERI CEI RA
É só cio ma jo ri tá rio de João Ba tis ta Eri -
cei ra Ad vo ga dos As so ci a dos

CI DA BAR BO SA
ci da bar bo sa.df@da br.com.br

Para que a Academia?

No dia 28 de abril de

2018, no Au di tó rio da

As so ci a ção Co mer ci al,

en cer rá va mos em

ses são so le ne as

fes ti vi da des do

Cen te ná rio da

Fa cul da de de Di rei to do

Ma ra nhão. 

Vá ri as en ti da des se jun ta ram pa ra
re a li zar o so nho dos que sa bi am da
im por tân cia da da ta pa ra a cul tu ra do
nos so Es ta do. A es co lha do au di tó rio
te ve a pro pó si to de lem brar, um dos
di re to res da en ti da de, o vi ce-côn sul
de Por tu gal Fran Pa xe co fo ra um dos
lí de res da fun da ção da Es co la de Di- 
rei to. Seus ne tos, Ro sa Ma cha do e Do- 
min gos Per di gão es ta vam pre sen tes.

Nos in ter va los dos en con tros so ci- 
ais da se ma na co me mo ra ti va, vi si tan- 
do en ti da des co mo a As sem bleia Le- 
gis la ti va, a Aca de mia Ma ra nhen se de
Le tras, den tre ou tras, emer gia a pro- 
pos ta de mar car o even to, por seus
ide a li za do res e exe cu to res, com a fun- 
da ção de no va ins ti tui ção cul tu ral,
abran gen do não ape nas o Di rei to,
mas as su as di men sões po lí ti cas e so- 

ci ais.
No iní cio do sé cu lo pas sa do, a Ofi- 

ci na dos No vos, in te gra da por Antô- 
nio Lo bo, Fran Pa xe co, As tol fo Mar- 
ques, Vi ri a to Cor rêa, Go do fre do Vi a- 
na, Ri bei ro do Ama ral, Xa vi er de Car- 
va lho, Antô nio Lo pes, e ou tros, de sen- 
ca de ou mo vi men to de res sur gi men to
da cul tu ra ma ra nhen se re sul tan do na
cri a ção da Fa cul da de de Di rei to, da
Aca de mia de Le tras e do Ins ti tu to His- 
tó ri co e Ge o grá fi co. Dé ca das de pois
veio a ce na a ge ra ção de trin ta, es ti- 
mu la da pe lo ti mo nei ro Antô nio Lo- 
pes, in vo can do o no me de Gra ça Ara- 
nha no Ce ná cu lo, lan çou no mes co- 
mo Odi lo Cos ta, fi lho, Fran klin de Oli- 
vei ra, Pau lo Nas ci men to de Mo ra es,
Eras mo Di as, Iná cio Ran gel, Di lu Me- 
lo. Em se gui da vi ria a ge ra ção de 45,
sur gin do Jo sué Mon tel lo, Ban dei ra
Tri bu zi, Jo sé Sarney, Fer rei ra Gul lar,
Nei va Mo rei ra, Re na to Ar cher, Lucy
Tei xei ra. Al guns de les mem bros do
Cen tro Gon çal ves Di as.

Con vi nha ama du re cer a ideia. Ati- 
vis tas do mo vi men to, o gru po ini ci al
de fun da do res, Ros si ni Cor rêa, Ser gio
Ta mer, Rai mun do Pa lha no, Jho na tan
Al ma da, pon de rou: não bas ta a te má- 
ti ca be le tris ta. A no va ins ti tui ção de ve
am pli ar o es pec tro de atu a ção pa ra
além do Di rei to e in cluir as ci ên ci as
po lí ti cas e so ci ais. Cha má-la de cen- 
tro in ci di ria em re pe ti ção. Não es que- 
cer, Antô nio Gon çal ves Di as já fo ra
ho me na ge a do com um no pas sa do.
Et nó gra fo, dra ma tur go, jor na lis ta, Ba- 
cha rel em Di rei to, ao se avi zi nhar o bi- 
cen te ná rio do seu nas ci men to foi o
no me pen sa do pa ra pa tro no, e fi cou.

No Ma ra nhão há o fas cí nio pe las
aca de mi as. Faz par te da tra di ção cul- 
tu ral. As sim sur giu a ideia de cri ar a

Aca de mia Ma ra nhen se de Cul tu ra Ju- 
rí di ca, So ci al e Po lí ti ca –A.M.C.J.S.P.
Nas ceu sob o sig no de cul tu ar as tra di- 
ções e bus car as ino va ções nas áre as
de atu a ção. Os fun da do res por su as
vi das e cur rí cu los res pon dem pe las
enor mes pos si bi li da des de re a li za-
ções. De mi nha par te se rei ape nas
ins tru men to de con cre ti za ção de su as
von ta des.

Evo co ain da a bri lhan te ora ção de
Sál vio Di no, na noi te do dia 28, as si na-
lan do o for ta le ci men to do es pí ri to e a
éti ca aca dê mi cas. A úl ti ma nos faz li-
ber tos dos for ma lis mos, de pes so as
com pro me ti das com a dis tri bui ção da
edu ca ção, da cul tu ra, co mo meio de
efe ti var as aca de mi as. Seu com pa re ci- 
men to na que la noi te era a pro va ma- 
te ri al de res pei to e re co nhe ci men to as
li ga ções afe ti vas. Te re mos for mas de
cul tu ar o seu le ga do.

A ques tão éti ca é cen tral pa ra o Bra-
sil de ho je, as so ber ba do pe la ple to ra
de es cân da los de cor rup ção. Na ses- 
são da Aca de mia Bra si lei ra de Le tras,
de 7 de ja nei ro de 1911, Dan tas Bar re- 
to, re fe rin do-se a Jo a quim Na bu co,
as si na lou: “Acen tu e mos bem

que to dos os des ta na ção li vre têm
os mes mos di rei tos po lí ti cos e de re-
pre sen ta ção, na es fe ra de sua com pe-
tên cia, se ja so ci a lis ta exal ta do ou re- 
pu bli ca no ra di cal, ca tó li co ou pro tes- 
tan te. On de hou ver o cul to da Jus ti ça
não po de vin gar a plan ta da ti ra nia,
cu jos úl ti mos re ben tos se ex tin gui ram
nos paí ses ame ri ca nos”.

É nos so de se jo co o pe rar com to das
as ins ti tui ções aca dê mi cas, das que
fa ze mos ou fa re mos par te, com os
com pro mis sos éti cos ao la do da fra-
ter ni da de, da le al da de e do com pa- 
nhei ris mo.

Trabalho não é para criança

O pre si den te Jair

Bol so na ro pres tou um

des ser vi ço à lu ta pa ra

ga ran tir os di rei tos de

cri an ças e ado les cen tes.

Du ran te even to, na

se ma na pas sa da, vol tou

a de fen der o tra ba lho

in fan til. 

Con tou que te ve um em pre go num
bar, aos 10 anos, por or dem do pai, e
tas cou um “bons tem pos, né, on de o
me nor po dia tra ba lhar”. É uma de cla- 
ra ção gra ve — pa ra di zer o mí ni mo —,
ain da mais ten do si do pro fe ri da pe la
au to ri da de má xi ma do Bra sil.

A Cons ti tui ção — que de ve ser ze la- 
da, pri mei ra men te, pe lo pre si den te
da Re pú bli ca — é en fá ti ca ao ve tar o

tra ba lho in fan til. O art. 7º, XX XI II, diz:
“Proi bi ção de tra ba lho no tur no, pe ri- 
go so ou in sa lu bre a me no res de de zoi- 
to e de qual quer tra ba lho a me no res
de de zes seis anos, sal vo na con di ção
de apren diz, a par tir de qua tor ze
anos”. Mais cla ro, im pos sí vel.

E, na de cla ra ção in fe liz, Bol so na ro
ain da tra tou o as sun to co mo se ti ves- 
se si do er ra di ca do por aqui. Na da
mais fal so. Ape sar de to das as leis que
ver sam so bre a pro te ção de cri an ças e
ado les cen tes, es ta mos a anos-luz de
eli mi nar es sa cha ga. As es ta tís ti cas so- 
bre tra ba lho in fan til nem têm si do
mais di vul ga das.

As mais re cen tes fo ram li be ra das
em 2017, pe lo IB GE, com da dos de
2016, e apon ta vam que o Bra sil ti nha
2,4 mi lhões de me ni nos e me ni nas
nes sa con di ção. Com a mi sé ria e a fo- 
me au men tan do, es pe ci al men te na
pan de mia, es se nú me ro de ve ser mais
ele va do. E olha que o Bra sil é sig na tá- 
rio da Agen da 2030 pa ra o De sen vol vi- 
men to Sus ten tá vel das Na ções Uni- 
das, que pre vê a er ra di ca ção do tra ba- 
lho in fan til, em to das as su as for mas,
até 2025.

A pe nú ria, que em pur ra cri an ças e
ado les cen tes pa ra a ex plo ra ção em
co mér cio, cons tru ção, agri cul tu ra,
car vo a ri as, ola ri as, ofi ci nas, cor tes de

ca na, li xões, que bra de pe dras, ser vi- 
ços do més ti cos, é a mes ma que os fa- 
zem tra ba lhar di re ta men te com a fa- 
mí lia, em fei ras, co mo am bu lan tes,
ven den do pro du tos de por ta em por-
ta, nos se má fo ros.

Tra ba lho im pac ta o de sen vol vi- 
men to fí si co e men tal de me ni nos e
me ni nas. A de pen der da ati vi da de
que exer cem, es tão su jei tos a to da
sor te de aci den tes, mu ti la ções, do en- 
ças, abu sos e até à mor te. Há com pro- 
me ti men to, tam bém, do fu tu ro de les.
O can sa ço os faz aban do nar a es co la
ou pou co apro vei tar as au las. Na vi da
adul ta, sem qua li fi ca ção ne ces sá ria
pa ra com pe tir no mer ca do de tra ba- 
lho, aca bam re le ga dos a su bem pre- 
gos, re no van do o ci clo de mi sé ria.

É ur gen te que Es ta do e so ci e da de
pa rem de en ca rar um fla ge lo des se
com na tu ra li da de, co mo fez Bol so na- 
ro. Cri an ças e ado les cen tes têm de es-
tu dar, di ver tir-se, ali men tar-se bem,
mo rar em lo cal dig no, re ce ber amor e
ca ri nho, me nos tra ba lhar. Sem po lí ti-
cas pú bli cas efi ci en tes pa ra au xi li ar
de ime di a to as fa mí li as ca ren tes e, nu-
ma ou tra ver ten te, com ba ter a de si-
gual da de so ci al, me ni nos e me ni nas
con ti nu a rão a ter os di rei tos vi o la dos,
a ter a in fân cia rou ba da.

CAR LOS NI NA
Ad vo ga do e jor na lis ta.

Kle ber e Sál vio

A ad vo ca cia per deu, num só dia (24/08/2020), dois ad vo ga dos
exem pla res. Kle ber Mo rei ra e Sál vio Di no.

Kle ber Mo rei ra, pro fis si o nal bem su ce di do, man te ve sem pre
uma con du ta éti ca ir re pre en sí vel, com por ta men to re ser va do,
lha ne za no tra to com to dos que com ele li da vam. Um gen tle man,
ter mo in cor po ra do ao vo ca bu lá rio por tu guês e que, en fim, me- 
lhor e ple na men te de fi ne a per so na li da de e o com por ta men to
des se pro fis si o nal.

Ti ve a opor tu ni da de de, a con vi te do tam bém ad vo ga do Pe dro
Le o nel Pin to de Car va lho, fun dar o Ins ti tu to dos Ad vo ga dos do
Ma ra nhão, do qual Kle ber Mo rei ra foi – tam bém fun da dor – seu
pri mei ro pre si den te.

Nes sa con di ção, no meu pri mei ro man da to co mo pre si den te
da OAB-MA (1985/1987), Kle ber Mo rei ra o in te grou re pre sen tan- 
do o IA MA, que, pe la Lei 4.215/1963 (Es ta tu to da OAB), in di ca va
um quar to dos mem bros do Con se lho Sec ci o nal. Pa ra o man da to
de 1987/1989, co mo inequí vo ca de mons tra ção de apoio à ad mi- 
nis tra ção re a li za da, hou ve con sen so pe la re e lei ção da di re to ria e
do Con se lho e ne nhu ma cha pa apre sen tou-se pa ra dis pu ta. O IA- 
MA não fez a in di ca ção le gal e a cha pa ins cri ta, en tão, man te ve os
no mes que an tes re pre sen ta vam o Ins ti tu to, den tre os quais o de
Kle ber Mo rei ra.

Con se lhei ro sem pre aten to, Kle ber Mo rei ra pres tou ines ti má- 
vel con tri bui ção à Sec ci o nal e dei xa um exem plo de éti ca, de de- 
cên cia e mes mo de hu mil da de, pe la dis cri ção com que sem pre
pau tou sua con du ta, de ab so lu to res pei to pa ra com seus co le gas.
Se foi in to le ran te, o foi exa ta men te na de fe sa da éti ca da pro fis são,
ca rac te rís ti ca ra re fei ta nos tem pos atu ais, gra ças à mu dan ça de
va lo res, de pri o ri da des e di re tri zes dos pró pri os cur sos de Di rei to.

Sál vio Di no foi um cri mi na lis ta exem plar, de ora tó ria vi bran te,
man ti da até o fi nal de sua vi da, co mo de mons trou em re cen te dis- 
cur so na Aca de mia Ma ra nhen se de Le tras. Ti ve o pri vi lé gio de sua
ami za de pes so al e sou tes te mu nha da re ti dão de sua con du ta pro- 
fis si o nal. Sál vio tam bém se ca rac te ri za va pe la aten ção com que a
to dos tra ta va, sem dis tin guir hu mil des de po de ro sos. Con quis tou
inú me ros ami gos e, com sua le al da de, o res pei to dos que o co nhe- 
ce ram.

Sem pre um ro mân ti co, Sál vio era apai xo na do pe la ad vo ca cia.
Tão for te era es se vín cu lo que que se de bru çou so bre a his tó ria da
Fa cul da de de Di rei to da Rua do Sol, on de se for mou – e à qual cha- 
ma va de “Sa la man ca” -, de di can do-lhe um li vro, lan ça do em 1996
e re e di ta do e re lan ça do em 2014. Na pri mei ra edi ção, re gis trou, ao
de di car-me o li vro: “O re en con tro é uma for ma de re nas cer. Es pe- 
ro que o com pa nhei ro re nas ça se re en con tran do em nos sa ve lha
Sa la man ca. O ami go de sem pre”. Na de 2014, sus cin to: “Ao ir mão
Car los Ni na”.  De pois de seu pri mei ro li vro – Nas bar ran cas do To- 
can tins -, reu nião de con tos (1981), pu bli cou ou tros, de po e sia,
crô ni cas, bi o gra fi as e his tó ria, até o úl ti mo (2014) – Do Gra jaú ao
cu me da in te lec tu a li da de – so bre An te nor Mou rão Bo géa, e em
cu ja apre sen ta ção o pro fes sor Al ber to Ta va res Vi ei ra da Sil va, re fe- 
rên cia no Di rei to Pe nal e uma das mai o res ex pres sões da cul tu ra
ju rí di ca, diz do or ga ni za dor da obra:  “Me re ce di ti ram bos a aus pi- 
ci o sa ini ci a ti va de Sál vio Di no, ad vo ga do e be le tris ta con ter râ- 
neo.” E do bi o gra fa do: “ad vo ga do fi el ao ju ra men to pro fis si o nal,
ho mem hu mil de, sem a jac tân cia dos par vos.”

Sál vio, por seus mé ri tos in te lec tu ais, con quis tou a Ca dei ra 32
da Aca de mia Ma ra nhen se de Le tras (16/09/1999). Pre o cu pa do
com sua ins ti tui ção de clas se, foi o res pon sá vel pe la cri a ção da
Sub se ção de Im pe ra triz, a pri mei ra da Sec ci o nal ma ra nhen se da
OAB.

Apoi ou-nos na con quis ta de um am plo es pa ço que o Go ver na- 
dor João Cas te lo ha via pro je ta do pa ra a OAB no Fo rum Sarney
Cos ta e que cor ria o ris co de ser per di do. Con se gui mos pre ser vá-
lo gra ças ao en tão pre si den te do Tri bu nal de Jus ti ça, o igual men te
sau do so e que ri do ami go Car los Cé sar de Ber re do Mar tins.

Foi num am bi en te de Va ra Cri mi nal que o vi pe la úl ti ma vez.
Pe na que ele não es ta va co mo ad vo ga do, mas tes te mu nha nu ma
ação pe nal ini ci a da em Im pe ra triz e que foi en ca mi nha da pa ra a
1ª Va ra Cri mi nal de São Luís. Na au di ên cia, pre si di da pe lo Dr. Ro- 
nal do Ma ci el, no fi nal do se gun do se mes tre de 2019, com uso de
ví deo con fe rên cia, es tá va mos no Fó rum de São Luís. Al guns réus e
tes te mu nhas em Im pe ra triz. Sál vio em João Lis boa. Era Sál vio no
uso da tec no lo gia que se anun ci a va e que a pan de mia da CO VID-
19, que o le vou, es tá in cre men tan do.

Que as per das de Kle ber e Sál vio sir vam pa ra re fle tir-se so bre o
le ga do de éti ca e res pei to que am bos dei xam e são in dis pen sá veis
pa ra o res ga te do res pei to e da cre di bi li da de da ad vo ca cia e da sua
ins ti tui ção de clas se.

São Luís, terça-feira, 1 de setembro de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/
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Dro gas com bi na das

Dro ga ve te ri ná ria freia a in fec ção

Sem to xi ci da de

Plas ma de ex-pa ci en tes tam bém tem po ten ci al

Re a pro vei ta men to de com pos tos

Pesquisa

Três grandes linhas
buscam cura do vírus

A
gran de ex pec ta ti va glo bal em tor no da co vid-19
é o su ces so no de sen vol vi men to de uma va ci na.
Mas, em bo ra a pre ven ção se ja cru ci al pa ra pôr
fim a uma pan de mia que já ma tou mais de 820

mil pes so as pe lo mun do, não é me nos im por tan te a des- 
co ber ta de tra ta men tos pa ra os in fec ta dos — por ora, 8,4
mi lhões, des con si de ran do os 15,6 mi lhões re cu pe ra dos.
Co mo as es ti ma ti vas são de que o Sars-CoV-2 con ti nue
cir cu lan do por um bom tem po, en quan to al guns gru pos
de pes qui sa do res bus cam a imu ni za ção, ou tros cor rem
atrás de te ra pi as efe ti vas.

Ho je, há três prin ci pais li nhas de pes qui sa: mo du la- 
do res do sis te ma imu no ló gi co, an ti vi rais e te ra pia com
an ti cor pos (pro du zi dos no so ro de con va les cen tes ou
em la bo ra tó rio). De acor do com a Or ga ni za ção Mun di al
da Saú de (OMS), há 150 me di ca men tos pre e xis ten tes,
com in di ca ção ini ci al pa ra ou tras do en ças, sen do tes ta- 
dos, in clu si ve, no Bra sil. En quan to al gu mas ten ta ti vas se
mos tra ram um fra cas so — ca so do an ti ma lá ri co clo ro- 
qui na e do ver mí fu go iver mec ti na —, ou tros fár ma cos
tes ta dos cli ni ca men te são pro mis so res, e um de les es tá
sal van do vi das.

É o ca so do cor ti coi de de xa me ta so na, apon ta do pe lo
Recovery Tri al co mo o mais im por tan te me di ca men to,
atu al men te, pa ra pa ci en tes de co vid-19 em es ta do gra- 
ve. Es se gru po de pes qui sa, con du zi do pe la Uni ver si da- 
de de Ox ford — a mes ma que de sen vol veu uma das va ci- 
nas em tes tes no Bra sil — é a mai or ini ci a ti va mun di al
em bus ca de um tra ta men to pa ra a do en ça.

Lan ça do em abril, o con sór cio de ci en tis tas fez es tu- 
dos so bre três re mé di os já exis ten tes: a hi dro xi clo ro qui- 
na (re pro va da), o an ti-HIV lo pi na vir-ri to na vir (re pro va- 
do) e a de xa me ta so na. Es sa úl ti ma dro ga, tes ta da em
2.104 pa ci en tes, com pa ra dos com 4.321 que re ce be ram
o tra ta men to usu al, re du ziu em um ter ço o nú me ro de
mor tes en tre os com ven ti la ção e em um quin to en tre
aque les que re ce be ram ape nas oxi gê nio. “Com ba se
nes ses re sul ta dos, o tra ta men to po de ria evi tar uma
mor te em ca da oi to do en tes ven ti la dos, ou uma em ca da
25 do en tes ape nas com ne ces si da de de oxi gê nio”, con- 
cluí ram os pes qui sa do res.

O me ca nis mo de ação da de xa me ta so na con sis te em
com ba ter as in fla ma ções ge ra das pe la res pos ta exa ge ra- 
da do sis te ma imu no ló gi co, que cau sa gra ves da nos aos
pul mões e a ou tros ór gãos vi tais. O me di ca men to tam- 
bém foi tes ta do em 40 cen tros mé di cos bra si lei ros, com
299 pa ci en tes, co mo par te das in ves ti ga ções da Co a li zão
Co vid-19, um con sór cio de pes qui sa do res bra si lei ros
que es tu da a efi cá cia e a se gu ran ça de dro gas pa ra com- 
ba ter a do en ça. Os re sul ta dos de vem ser pu bli ca dos em
bre ve.

A Co a li zão, da qual fa zem par te ins ti tui ções co mo os
hos pi tais Sí rio-Li ba nês, Al bert Eins tein, Moi nhos de
Ven to e HCor, en tre ou tros, pu bli cou, em ju lho, o re sul- 
ta do do pri mei ro es tu do do gru po so bre a hi dro xi clo ro- 
qui na e con cluiu que o me di ca men to não tem efei to no
tra ta men to da co vid. Ago ra, ini ci a rá tes tes com dois an- 
ti vi rais de sen vol vi dos ini ci al men te pa ra he pa ti tes e que
se mos tra ram pro mis so res em pes qui sas re a li za das no
Irã: o so fos bu vir e o da cla tas vir.

Es ses me di ca men tos, com bi na dos, re du zi ram o tem- 
po de in ter na ção e o nú me ro de óbi tos em uma amos tra
de 66 pa ci en tes, di vi di dos em dois bra ços, sen do que
um re ce beu am bas as dro gas, e ou tro, a ri ba vi ri na, usa- 
da no tra ta men to da he pa ti te C. No pri mei ro gru po, a
mor ta li da de foi de 6%, e no se gun do, de 33%. Sha rin
Mer ta, pro fes sor da Uni ver si da de de Ci ên ci as Mé di cas
de Te e rã e au tor do es tu do, afir ma que a pró xi ma pes- 
qui sa — que in clui o Bra sil — se rá re a li za da em cin co
cen tros clí ni cos, com mais de 2 mil pa ci en tes. Os re sul- 

ta dos são es pe ra dos pa ra ou tu bro. Mer ta, po rém, é cau- 
te lo so: “Con du zir pes qui sas em meio a uma pan de mia,
com hos pi tais lo ta dos, é um de sa fio, e não po de mos ter
cer te za do su ces so”, pon de ra.

Em pes qui sas in vi tro, re a li za das com três di fe ren tes
li nha gens de cé lu las in fec ta das pe lo Sars-CoV-2 e li de ra- 
das pe lo Ins ti tu to Oswal do Cruz (Fi o cruz), ci en tis tas
ates ta ram a efi cá cia do so fos bu vir e do da cla tas vir — em
es pe ci al, da se gun da dro ga. Os re sul ta dos fo ram di vul- 
ga dos na pla ta for ma de pré-pu bli ca ção on-li ne bi oR xiv
e mos tra ram que os dois an ti vi rais im pe di ram a re pli ca- 
ção do co ro na ví rus nas cé lu las. O da cla tas vir, po rém, te- 
ve um efei to mais po de ro so e, co mo já é com pro va da- 
men te se gu ro, pois faz par te do tra ta men to de pa ci en tes
de he pa ti te C, foi con si de ra do pro mis sor, se gun do Ti a go
Mo re no, do Cen tro de De sen vol vi men to Tec no ló gi co
em Saú de da Fi o cruz e prin ci pal au tor do es tu do. “Es ses
re sul ta dos su ge rem for te men te que o da clas ta vir, por
seus efei tos an ti Sars-CoV-2 e an ti-in fla ma tó ri os, po de
tra zer be ne fí ci os pa ra os pa ci en tes com co vid-19.”

Na li nha de mo du la ção do sis te ma imu no ló gi co es tá
o in ter fe ron be ta, uma pro teí na pro du zi da na tu ral men- 
te pe lo cor po e sin te ti za da em la bo ra tó rio. No fim de ju- 
lho, um es tu do da Uni ver si da de de Southamp ton, na In- 
gla ter ra, mos trou que a subs tân cia re du ziu em 79% o
ris co de evo lu ção da do en ça, se ja em re la ção à ven ti la- 
ção me câ ni ca, se ja ao óbi to. O nú me ro de pa ci en tes tes- 
ta dos, 101, con tu do, exi ge que no vos es tu dos se jam fei- 
tos, ao con trá rio da de xa me ta so na, cu jos re sul ta dos fo- 
ram con si de ra dos con clu si vos.

Uma ou tra pro mes sa é o rem de si vir, me di ca men to
de sen vol vi do ori gi nal men te pa ra o ebo la e que mos trou
bons re sul ta dos em tes tes re a li za dos até ago ra. Di fe ren- 
te men te da de xa me ta so na, tra ta-se de um an ti vi ral que,
em bo ra não te nha de mons tra do im pac to na mor ta li da- 
de dos pa ci en tes, re du ziu o tem po de in ter na ção hos pi- 
ta lar de 15 pa ra 11 di as, em um es tu do com 1.063 pes so- 
as, co or de na do pe lo Ins ti tu to Na ci o nal de Aler gia e Do- 
en ças In fec ci o sas (Ni aid), dos Es ta dos Uni dos. Mas um
es tu do na Chi na com a mes ma dro ga não mos trou be- 
ne fí ci os po ten ci ais, evi den ci an do a ne ces si da de de mais
tes tes com a subs tân cia.

Ain da na fa se pré-clí ni ca (es tu dos fei tos com ani- 
mais), um an ti vi ral ori gi nal men te usa do pa ra tra tar uma
do en ça le tal em ga tos es tá pres tes a ser tes ta do em hu- 
ma nos e, de acor do com pes qui sa do res da Uni ver si da de
de Al ber ta, no Ca na dá, tem po ten ci al de ser uma no va
ar ma pa ra com ba ter a in fec ção por Sars-CoV-2. A des- 
cri ção da dro ga e a as so ci a ção com o no vo co ro na ví rus
fo ram di vul ga das na úl ti ma quar ta-fei ra, em um ar ti go
pu bli ca do na re vis ta Na tu re Com mu ni ca ti ons.

O Sars-CoV-2 é da fa mí lia dos co ro na ví rus, mi cro-or- 
ga nis mos que afe tam hu ma nos e ani mais. Em fe li nos,
um pa tó ge no do gru po, cha ma do FCoV, cau sa sin to mas
mo de ra dos, mas po de le var à pe ri to ni te in fec ci o sa
(FIP), uma com pli ca ção que ge ral men te reul ta em mor- 
te. Po rém, um me di ca men to de sen vol vi do por ci en tis- 
tas ve te ri ná ri os con se gue cu rar es sa do en ça. Tra ta-se de
um ini bi dor da pro te a se, subs tân cia que in ter fe re na ca- 
pa ci da de de re pli ca ção do ví rus e que, por tan to, aca ba
com a in fec ção.

Pro te a ses são en zi mas de com po si to ras de pro teí nas,
fun da men tais pa ra mui tas fun ções do or ga nis mo e, por
is so, al vos fre quen tes de me di ca men tos que tra tam de
hi per ten são a HIV. Em ga tos, a subs tân cia ini bi do ra de
pro te a se não ape nas cu ra a FIP, co mo tem pou ca to xi ci- 
da de. Os re sul ta dos ve te ri ná ri os aca ba ram por ace le rar
os tes tes do an ti vi ral em hu ma nos, ex pli ca a bi oquí mi ca
Jo an ne Le mi eux, au to ra prin ci pal do ar ti go pu bli ca do
pe lo gru po Na tu re.

Is so por que, pa ra que uma subs tân cia se ja pes qui sa- 
da em pes so as, ela tem de ter pas sa do pe los tes tes in vi- 
tro e, pos te ri or men te, pe los pré-clí ni cos, ou se ja, em
ani mais. Co mo a dro ga fe li na já se mos trou efi caz e se- 
gu ra, a ago ra cha ma da Sars-CoV-2 Mpro es tá pron ta pa- 
ra tes tes em hu ma nos. “Ela foi usa da pa ra tra tar ga tos
com co ro na ví rus e é efi caz com pou ca ou ne nhu ma to- 
xi ci da de. Por tan to, já pas sou por es ses es tá gi os, e is so
nos per mi te se guir em fren te”, con ta Le mi eux.

De acor do com a bi oquí mi ca, es tu dos da subs tân cia
em la bo ra tó rio com cé lu las in fec ta das com o Sars-CoV-
2 con fir ma ram que a ini bi do ra de pro te a ses con se guiu
fre ar a in fec ção. “Por cau sa dos da dos só li dos que nós e
ou tros ci en tis tas reu ni mos, va mos co me çar, em bre ve,
en sai os clí ni cos com es sa dro ga co mo um an ti vi ral pa ra
co vid-19”, diz. (PO)

Além de me di ca men tos, pes qui sa do res têm es tu da do
o po ten ci al do plas ma con va les cen te (de do en tes re cu- 
pe ra dos) no tra ta men to de pa ci en tes da co vid-19. A prá- 
ti ca foi au to ri za da pa ra uso emer gen ci al nos Es ta dos
Uni dos há uma se ma na e, no Bra sil, vem sen do in ves ti- 
ga da em pe lo me nos 26 es tu dos. A ideia é pu ri fi car o
san gue de pes so as que de sen vol ve ram an ti cor pos con- 
tra a do en ça e fa zer a trans fu são do so ro pa ra os do en tes
que, as sim, fi ca ri am com ca pa ci da de au men ta da de lu- 
tar con tra o Sars-CoV-2. Ou tra pes qui sa bra si lei ra que
par te do mes mo prin cí pio foi di vul ga da re cen te men te
por ci en tis tas da Uni ver si da de Fe de ral do Rio de Ja nei ro
(UFRJ). Em vez do san gue de con va les cen tes, a fon te de
an ti cor pos é o so ro de equi nos ino cu la dos com o ví rus.

De vi do à epi de mia da Sars — a sín dro me res pi ra tó ria
agu da gra ve que eclo diu em 2003 —, pa ci en tes da co vid-
19 po de rão se be ne fi ci ar de dro gas pes qui sa das ini ci al- 
men te pa ra com ba ter es se co ro na ví rus pri mo do Sars-
CoV-2, afir ma Da vid Ko man der, pes qui sa dor do Wal ter e
Eli za Hall Ins ti tu te da Uni ver si da de de Mel bour ne, na
Aus trá lia. A equi pe do ci en tis ta con duz uma ex ten sa
pes qui sa de dro gas exis ten tes e com pos tos de sen vol vi- 
dos pa ra com ba ter a Sars que têm po ten ci al con tra a co- 
vid-19.

Usan do o Cen tro Na ci o nal de Des co ber ta de Dro gas,
os pes qui sa do res aus tra li a nos iden ti fi ca ram com pos tos
que po de ri am blo que ar uma pro teí na-cha ve do Sars-
CoV-2 cha ma da PL pro. Es sa pro teí na, en con tra da em
to dos os co ro na ví rus, é es sen ci al pa ra o ví rus se mul ti- 
pli car den tro das cé lu las hu ma nas e de sa bi li tar as de fe- 
sas an ti vi rais. Ini ci al men te de sen vol vi dos co mo tra ta- 
men tos po ten ci ais pa ra a Sars, os com pos tos im pe di ram
o cres ci men to do ví rus cau sa dor da co vid-19 em la bo ra- 
tó rio.

“Quan do ob ser va mos co mo fun ci o na o Sars-CoV-2,
fi cou cla ro que a PL pro era um com po nen te-cha ve do
ví rus — as sim co mo em ou tros co ro na ví rus, in cluin do o
ví rus Sars-CoV-1, que cau sa a Sars”, dis se Ko man der,
que pu bli cou a des co ber ta na sex ta-fei ra, na re vis ta Sci- 
en ce. “Nós exa mi na mos mi lha res de dro gas lis ta das atu- 
al men te, bem co mo mi lha res de com pos tos se me lhan- 
tes, pa ra ver se eles eram efi ca zes no blo queio do Sars-
CoV-2”, diz. “Em bo ra os me di ca men tos exis ten tes não
se jam ain da ca pa zes de blo que ar es sa pro teí na, des co- 
bri mos, em tes tes pré-clí ni cos em la bo ra tó rio, que com- 
pos tos de sen vol vi dos na úl ti ma dé ca da con tra a Sars
po dem pre ve nir o cres ci men to do Sars-CoV-2. Ago ra,
pre ci sa mos de sen vol ver os com pos tos em me di ca men- 
tos e ga ran tir que se jam se gu ros pa ra os pa ci en tes”, res- 
sal ta.

São Luís, terça-feira, 1 de setembro de 2020
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Em defesa da advocacia, OAB Maranhão 
pede ao CNJ o fim da exigência de 
comprovação de tentativa de conciliação 
extrajudicial por parte de juízes

A Presidente da Comissão designada no Processo Administrativo Disciplinar n.º 203217/2017, por meio da 
Portaria CPAD nº 399, de 03 de agosto de 2020, do Chefe da Assessoria Jurídica/SEDUC, publicada no Diário 
Oficial do Estado do Maranhão nº 143, de 04 de agosto de 2020, faz saber ao servidor ANISIO FIALHO 
GANDRA, vigia, matrícula nº 1052620, lotado na Unidade Regional de Educação (URE) de São Luís/MA, 
que estão correndo em seus termos legais, os autos do Processo Administrativo em que o mesmo figura como 
arguido, incurso no art. 228, inciso II, da Lei nº. 6107/94, por abandono de cargo. E, constando dos Autos que 
o servidor se encontra em lugar incerto e não sabido, fica, pelo presente Edital, CITADO para, no prazo de 15 
(quinze) dias, às 11h, a contar da data de publicação do presente Edital, comparecer, sob pena de revelia, 
perante esta Comissão, sediada na Rua das Figueiras, S/N, Jardim São Francisco, São Luís/MA, antigo 
HOTEL SÃO FRANCISCO, a fim de apresentar em banca suas testemunhas e, posteriormente, ser 
interrogado sobre o fato que lhe é imputado. Para ciência do arguido, conforme preceitua o artigo 256, inciso II, 
do Código de Processo Civil, é expedido o presente Edital, a ser publicado em jornal de grande circulação e no 
Diário Oficial do Estado do Maranhão.
 

São Luís, 28 de agosto de 2020.
Sibele Duarte Abreu

Presidente

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO COMISSÃO DE PROCESSO

ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – CPAD/SEDUC 
CITAÇÃO DE ACUSADO POR EDITAL
CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS

A Presidente da Comissão designada no Processo Administrativo Disciplinar n.º 060397/2018, por meio da 
Portaria CPAD nº 398, de 03 de agosto de 2020, do Chefe da Assessoria Jurídica/SEDUC, publicada no Diário 
Oficial do Estado do Maranhão nº 143, de 04 de agosto de 2020, faz saber à servidora ELIANA OLIVEIRA 
MENDES, auxiliar administrativo, matrícula nº 806893, que estão correndo em seus termos legais, os autos 
do Processo Administrativo em que a mesma figura como arguida, incurso no art. 228, inciso II, da Lei nº. 
6107/94, por abandono de cargo. E, constando dos Autos que a servidora se encontra em lugar incerto e não 
sabido, fica, pelo presente Edital, CITADA para, no prazo de 15 (quinze) dias, às 09h00, a contar da data de 
publicação do presente Edital, comparecer, sob pena de revelia, perante esta Comissão, sediada na Rua das 
Figueiras, S/N, Jardim São Francisco, São Luís/MA, antigo HOTEL SÃO FRANCISCO, a fim de apresentar 
em banca suas testemunhas e, posteriormente, ser interrogada sobre o fato que lhe é imputado. Para ciência 
da arguida, conforme preceitua o artigo 256, inciso II, do Código de Processo Civil, é expedido o presente 
Edital, a ser publicado em jornal de grande circulação e no Diário Oficial do Estado do Maranhão.
 

São Luís, 28 de agosto de 2020.
Sibele Duarte Abreu

Presidente

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO COMISSÃO DE PROCESSO

ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – CPAD/SEDUC 
CITAÇÃO DE ACUSADO POR EDITAL
CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS

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

AVISO DE LICITAÇÃO
ERRATA AO AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 014/2020
OBJETO: contratação de empresa de engenharia para execução, mediante o regime 
de empreitada por preço global, de obras referente a reforma do prédio e parça da 
Prefeitura Municipal de Bernardo do Mearim (MA). ONDE SE LÊ: ABERTURA: 19 de 
setembro de 2020 às 08:20 horas. LEIA-SE: ABERTURA: 21 de setembro de 2020 às 
14:20 horas. Bernardo do Mearim (MA), 27 de agosto de 2020. Antonio Hilton 
Laranjeira Silva. Secretário.

 

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

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 016/2020

O MUNICÍPIO DE BERNARDO DO MEARIM, Estado do Maranhão, através da Secretaria Municipal de 
Obras, Urbanismo e Transporte e Trânsito, torna público que fará licitação na modalidade Tomada 
de Preços. BASE LEGAL: Lei Federal n° 8.666/93 e alterações. OBJETO: contratação de empresa de 
engenharia para execução, mediante o regime de empreitada por preço global, de obras referente 
a reforma de pontes no município de Bernardo do Mearim (MA). ABERTURA: 22 de setembro de 
2020 às 08:20 horas. TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço. REGIME DE EXECUÇÃO: Empreitada por 
preço global. INFORMAÇÕES: O Edital e seus anexos encontra-se à disposição dos interessados, na 
sala da Comissão Central de Licitação, no endereço Av. Manoel Matias, s/n – Centro – Bernardo do 
Mearim/MA, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08:00 às 12:00 horas. Informações complementares, no 
endereço acima ou por e-mail: cclpmbm@hotmail.com. Bernardo do Mearim (MA), 27 de agosto de 
2020. Antonio Hilton Laranjeira Silva. Secretário.

 

OBJETO: Contratação de empresa especializada no fornecimento de nutrição parenteral para atender as 
necessidades das unidades de saúde administradas pela Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares.
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço por Item.
DATA DA ABERTURA: 17/09/2020 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), 27 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 106/2020 - CSL/EMSERH

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 68.308/2020 – EMSERH

 O SECRETÁRIO ADJUNTO DE REGISTRO DE PREÇOS torna público que, por motivos de ordem 
administrativa, a licitação em epígrafe, objetivando o Registro de preços para aquisição de Eletrodomésticos, 
de interesse da Agência Estadual de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural - AGERP/MA; Escola de 
Governo do Maranhão - EGMA; Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômicos e Cartográficos - IMESC; 
Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Maranhão - IPREV; Instituto de Colonização e Terras do 
Maranhão - ITERMA; Procuradoria Geral do Estado do Maranhão - PGE; Policia Militar do Estado do 
Maranhão - PMMA; Policia Militar do Estado do Maranhão - PMMA CFAP SÃO LUÍS; Instituto de Promoção e 
Defesa do Cidadão e Consumidor do Maranhão - PROCON; Secretaria de Estado da Agricultura Familiar - 
SAF/MA; Secretaria de Estado da Comunicação e Assuntos Políticos - SECAP/MA; Secretaria de Estado do 
Esporte e Lazer - SEDEL/MA; Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e Participação Popular - 
SEDIHPOP/MA; Secretaria de Estado da Educação - SEDUC/MA; Secretaria de Estado da Fazenda - 
SEFAZ/MA; Secretaria de Estado da Gestão, Patrimônio e Assistência dos Servidores - SEGEP/MA; 
Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA/MA; Secretaria de Estado de Programas Estratégicos - 
SEPE/MA; Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN/MA; Secretaria de Estado da 
Infraestrutura - SINFRA/MA; Secretaria de Estado da Transparência e Controle - STC/MA; Universidade 
Estadual do Maranhão – UEMA e Universidade Estadual da Região Tocantina do Maranhão - UEMASUL, 
anteriormente marcada para às 14h do dia 31 de agosto de 2020, fica adiada até ulterior deliberação.

São Luís, 28 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 ADIAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2020 – SARP/MA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0088875/2020 – SARP

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 021/2020
A Prefeitura Municipal de Barra do Corda – MA, através da Comissão Permanente de Licitação 
– CPL, torna público para conhecimento de todos que estará realizando Licitação na MODALI-
DADE: Tomada de Preço. TIPO: Menor Preço Global. OBJETO: Contratação de Empresa 
especialista em Recapeamento Asfáltico atendendo as necessidades da Secretaria Municipal 
de Infraestrutura do município de Barra do Corda/MA. BASE LEGAL: pela Lei Federal n.º 
8.666/93 e alterações posteriores e as condições do Edital. Recebimento e abertura dos 
envelopes Proposta e Habilitação: às 09h do dia 18 de Setembro de 2020. O Edital estará à 
disposição para consulta gratuita no setor de licitação, das 08h às 12h e no site do Município. 
Os interessados na aquisição dos mesmos deverão recolher o valor de R$ 20,00 (vinte reais) 
mediante a retirada do DAM, na Rua Isaac Martins, nº 371, Centro, Barra do Corda – MA. 27 de 
Agosto de 2020. Sara Ferreira Costa Fleury Presidente da CPL.  

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

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2020

O MUNICÍPIO DE BERNARDO DO MEARIM, Estado do Maranhão, através da Secretaria Municipal de 
Obras, Urbanismo e Transporte e Trânsito, torna público que fará licitação na modalidade Tomada 
de Preços. BASE LEGAL: Lei Federal n° 8.666/93 e alterações. OBJETO: contratação de empresa de 
engenharia para execução, mediante o regime de empreitada por preço global, de obras referente 
a reforma da praça da Igreja Matriz em Bernardo do Mearim (MA). ABERTURA: 21 de setembro de 
2020 às 08:20 horas. TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço. REGIME DE EXECUÇÃO: Empreitada por 
preço global. INFORMAÇÕES: O Edital e seus anexos encontra-se à disposição dos interessados, na 
sala da Comissão Central de Licitação, no endereço Av. Manoel Matias, s/n – Centro – Bernardo do 
Mearim/MA, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08:00 às 12:00 horas. Informações complementares, no 
endereço acima ou por e-mail: cclpmbm@hotmail.com. Bernardo do Mearim (MA), 27 de agosto de 
2020. Antonio Hilton Laranjeira Silva. Secretário.

 

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 002/2020. 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 materiais para a instalação de fibra óptica para atender as diversas secretarias 
de Buriticupu/MA. A realização do certame está prevista para o dia 15 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.comprasgovernamen-
tais.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.comprasgovernamen-
tais.gov.br. Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do e-mail: cplburiticu-
pu2016@gmail.com. Buriticupu/MA, 28 de agosto de 2020. Fabiano de Jesus Barbosa Ferreira/ 
Pregoeiro.

 

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

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 023/2020. A Prefeitura Municipal de Buriticupu, Estado do 
Maranhão, através da sua Comissão Permanente de Licitação - CPL, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93, de 
21/06/93 e suas alterações posteriores, torna público que fará realizar licitação na Modalidade TOMADA DE 
PREÇOS, sob o Regime de Empreitada por preço global, do tipo Menor preço global, às 09h00min (Nove 
horas) do dia 16 de setembro de 2020 na sala da Comissão Permanente de contratação de pessoa jurídica 
para realização de serviços de pesquisa e desenvolvimento de projeto com o objetivo de promover a 
avaliação econômico-financeira da folha de pagamento dos servidores da Prefeitura Municipal de Buriticupu 
e concessão de crédito consignado em folha de pagamento, a fim de precificar estes ativos, para licitá-los 
posteriormente e centralizá-los na instituição financeira que oferecer o melhor preço pelos negócios, a partir 
do preço mínimo apresentado pelo respectivo estudo de viabilidade e homologado pela Administração 
Municipal. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis no prédio onde funciona a Comissão Permanente 
de Licitação, onde poderão ser consultados gratuitamente ou adquiridos mediante o recolhimento da 
importância de R$50,00 (cinquenta reais) feito exclusivamente através de documento de Arrecadação 
Municipal (DAM), Rua São Raimundo, nº 01, Centro, Buriticupu – MA, e demais informações no telefone (98) 
98108-3987 ou no e-mail cplburiticupu2016@gmail.com. Buriticupu/MA. 28 de agosto de 2020. Fabiano de 
Jesus Barbosa Ferreira/ Presidente da CPL.

 

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA

Nº Processo: 59580.000330/2020-16. Objeto: Fornecimento, transporte, carga e descarga de caminhões e veículos de transporte 
de passageiros, com vistas a atender demandas dos municípios que se destinam ao desenvolvimento de atividades agrícolas 
e melhoria da infraestrutura pública, nas áreas de atuação da CODEVASF/8ªSR, Estado do Maranhão, através de Sistema de 
Registro de Preços – SRP. Comunicamos que o Termo de Referência da licitação supracitada, publicada no DOU de 19/08/2020 foi 
alterado. Entrega das Propostas: a partir de 04/09/2020 às 08h00 (Horário de Brasília) no site www.comprasgovernamentais.gov.br. 
Abertura das Propostas: 17/09/2020 às 10h00 (Horário de Brasília) no site www.comprasgovernamentais.gov.br. Informações 
Gerais: O edital completo encontra-se disponível nos sites www. comprasgovernamentais.gov.br e www.codevasf.gov.br.

JOÃO FRANCISCO JONES FORTES BRAGA
Superintendente Regional

AVISO PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) - ALTERAÇÃO - EDITAL 02/2020

MINISTÉRIO DO
DESENVOLVIMENTO 

REGIONAL

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

ESTADO DO MARANHÃO
COMARCA DA ILHA DE SÃO LUIS

TERMO JUDICIARIO DE PAÇO DO LUMIAR
TABELIÃ E REGISTRADORA ANA 

CAROLINA BRASIL CAMPOS MACIEL 
2º OFICIO SERVENTIA EXTRAJUDICIAL

EDITAL DE PROCLAMAS Nº 2293
LIVRO:  D 9 FOLHA:  133 TERMO: 2334

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os 
documentos exigidos pelo artigo 1.525 do Código Civil brasileiro, o 
Sr. DILBER CESAR SOUSA SILVA e ALESSANDRA RIBEIRO. 
Ele, de Nacionalidade brasileiro, natural de São Luís – MA, nascido 
em 08/08/1978, estado civil solteiro, profissão motorista, residente 
e domiciliado em estrada de Ribamar, Nº 03, Quadra 03, Alto 
Laranja Paço do Lumiar – MA, filho de Domingos Sousa Silva, e de 
Maria de Graca Diniz Sousa Silva. Ela, de nacionalidade brasileira, 
natural de Cururupu - MA, nascida em 15/12/1974, estado civil 
solteira, profissão do lar, residente e domiciliada em Avenida 
Principal, n° 03, Quadra 30, Lot Laranja Paço do Lumiar, – MA, 
filha de Natalina Monteiro Ribeiro. Se alguém souber de algum 
impedimento, que o oponha. Lavro o presente para ser afixado em 
cartório, no lugar de costume.

Paço do Lumiar - MA, 27 de agosto de 2020.
Tathianne Sousa da Silva Escrevente 

CARTÓRIO DE REGISTRO 
CIVIL DE PESSOAS NATURAIS

QUINTA ZONA - SÃO FRANCISCO
MATRÍCULA

0313770155 2020 6 00001 134 0000493 15

O Oficial de Registro Civil da Quinta Zona, Serlene da 
Conceição Campos Chaves, faz saber a quem 
interessar que RICARDO FERREIRA KUZOLITZ e 
CAMILA SALES OLIVEIRA, ele brasileiro, solteiro, 
administrador, filho de Luiz Carlos Kuzolitz e Iclea 
Ferreira Kuzolitz. Ela, brasileira, solteira, arquiteta, filha 
de Rubens da Silva Oliveira e Maria Tereza Sales 
Oliveira . Requerem habilitação para casamento, quem 
tiver conhecimento de algum impedimento e/ou causa 
suspensiva (Arts. 1.521 e 1.523 do Código Civil) poderá 
apresentá-lo por escrito perante este Cartório.

São Luís, 31 de Agosto de 2020
Serlene da C. C. Chaves

Oficial Interina
Cartorio 5º zona 

A Vale S.A. torna público que recebeu da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos 
Naturais, em 28/08/2020, a retificação da Outorga de Direito de Uso de Água Subterrânea 
nº 0762107/2020, para um poço tubular profundo P-12A, sob coordenadas 02º36’45,25”S e 
44º18’43,64”W, localizados no município de São Luís/MA, com vazão autorizada de 60 m³/h, por um 
período de bombeamento de 20 h/dia, com finalidade de consumo humano e industrial, conforme 
dados constantes no processo nº 18090010611/2018 e e-processo nº 218390/2018.

A Vale S.A. torna público que recebeu da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos 
Naturais, em 28/08/2020, a retificação da Outorga de Direito de Uso de Água Subterrânea 
nº 0762107/2020, para um poço tubular profundo P-12A, sob coordenadas 02º36’45,25”S e 
44º18’43,64”W, localizados no município de São Luís/MA, com vazão autorizada de 60 m³/h, por um 
período de bombeamento de 20 h/dia, com finalidade de consumo humano e industrial, conforme 
dados constantes no processo nº 18090010611/2018 e e-processo nº 218390/2018.

 Em defesa do livre acesso à 
justiça, a OAB Maranhão, por 
meio da Procuradoria Esta-
dual de Defesa das Prerrogati-
vas, protocolou no Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ) um 
Procedimento de Controle Ad-
ministrativo (PCA) com pedi-
do de liminar contra a Resolu-
ção nº. 43/2017 do Tribunal de 
Justiça do Maranhão (TJMA), 
que possibilita aos juízes ma-
ranhenses, nas ações judiciais 
em que for admissível a auto-
composição, a obrigatorieda-
de de prévia comprovação de 
tentativa de conciliação por 
meio da plataforma pública 
digital.

“Mais uma vez, a OAB Mara-
nhão cumpre o seu papel cons-
titucional e sai em defesa da 
advocacia e também dos ju-
risdicionados. Recebemos re-
clamações de colegas em to-
das as subseções do Estado, 
como por exemplo de Santa 
Inês, Chapadinha e Presidente 
Dutra, onde semana passada 
magistrados, em clara violação 
ao princípio constitucional do 
acesso à justiça e às normas 
legais mais elementares, sim-
plesmente extinguiram diver-
sos processos pela ausência de 
utilização da ferramenta consu-
midor.gov.br. Um absurdo que 
buscamos que o CNJ corrija o 
mais urgentemente possível”, 
afirmou o presidente da OAB 
Maranhão, Thiago Diaz.

Assim, a Seccional Mara-
nhense pediu ao CNJ a sus-
pensão dos efeitos da Resolu-
ção 43/2017, de 20/09/2017, no 
que tange à parte que faculta 
aos Magistrados, a exigência 
de comprovação de tentativa 
de conciliação por meio de pla-
taforma “consumidor.gov.br” 
para o acesso à Justiça.

Em 2017, o Tribunal de Jus-
tiça do Maranhão editou Re-
solução nº. 43/2017, que em 
seu Art. 1º, recomenda que, no 
âmbito do Poder Judiciário do 
Estado do Maranhão, as ações 
judiciais em que for admissí-
vel a autocomposição, e que 
esta não tenha sido buscada 
na fase pré-processual, o juiz 

possibilite a busca da resolu-
ção do conflito por meio da 
plataforma pública digital. To-
davia, a norma tem sido usada 
para obstar o acesso à Justiça 
no momento em que se exige 
a tramitação prévia da deman-
da na plataforma “consumi-
dor.gov.br”.

Em seu pedido, a Seccional 
Maranhense da Ordem dos Ad-
vogados reitera ao Conselho 
Nacional de Justiça que deter-
mine a imediata exclusão da 
obrigatoriedade de compro-
vação prévia de tentativa de 
conciliação extrajudicial por 
meio de plataformas digitais 
públicas, como requisito ne-
cessário para fundamentar o 
interesse de agir no intuito de 
que o direito de acesso à Justi-
ça e o exercício da advocacia 
não sejam limitados em hipó-
tese alguma.

“A referida exigência não 
merece prosperar, tendo em 
vista que a recomendação, da 
forma como tem sido inter-
pretada, compromete o livre 
exercício da advocacia e preju-
dicará o consumidor, criando 
obstáculos de grande impacto 
em tempos de pandemia”, rei-
terou o Procurador Estadual 
de Defesa das Prerrogativas, 
João Bispo Serejo Filho.

A Procuradoria Estadual de 
Defesa das Prerrogativas se-
gue vigilante e vem reiterar seu 
compromisso no combate a 
toda espécie de dificuldade 
enfrentada pelos advogados 
maranhenses no exercício da 
profissão.

JUSTIÇA
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Seguindo com as comemorações pelos 408 anos de São Luís, o prefeito Edivaldo
programou uma série de inaugurações

OBRAS

Prefeito Edivaldo entrega
mais praças no Vinhais

E
m mais um fim de se ma na de 
inau gu ra ções do pro gra ma 
São Luís em Obras, o pre fei to 
Edi val do Ho lan da Ju ni or en- 

tre gou, na tar de des te sá ba do (29), um 
no vo con jun to de pra ças no Vi nhais. 
No co me ço do mês, o ges tor já ha via 
inau gu ra do oi to pra ças no bair ro que 
tam bém re ce beu cer ca de 16 km de 
pa vi men ta ção de vi as e até o fi nal do 
ano ga nha rá ou tras pra ças que se- 
guem em obra. Es ta en tre ga faz par te 
das co me mo ra ções pe los 408 anos de 
São Luís, ce le bra do dia 8 de se tem bro. 
Co mo pre sen te de ani ver sá rio pa ra a 
ci da de e pa ra a po pu la ção, a ges tão do 
pre fei to Edi val do or ga ni zou um cro- 
no gra ma de inau gu ra ções ini ci a do no 
dia 22 com a rei nau gu ra ção do Par que 
do Bom Me ni no e que se gue ao lon go 
do mês.

“Vol ta mos ao Vi nhais pa ra en tre gar 
mais um con jun to de três pra ças, 
além do que já tí nha mos inau gu ra do, 
re cen te men te, na Rua do Ara me. Es ta- 
mos tra ba lhan do pa ra le var mais qua- 
li da de de vi da pa ra a po pu la ção de 
São Luís. Lo go, te re mos mais pra ças 
tam bém pa ra en tre gar pa ra os mo ra- 
do res da re gião. Tu do is so fru to do 
pro gra ma São Luís em Obras que, pe- 
lo ani ver sá rio da ci da de, vai nos pro- 
por ci o nar en tre gar, nes se mês de se- 
tem bro, tan tas ou tras obras es pa lha- 
das pe la ci da de, des ta que pa ra o Es tá- 
dio Nho zi nho San tos, que se rá no 
pró xi mo dia 5, as sim co mo o Lar go do 
Car mo e Pra ça João Lis boa, es tes em 
par ce ria com o IPHAN e tan tas ou tras 
ações que es ta mos fa zen do pe la ci da- 
de”, des ta cou o pre fei to Edi val do que 
res sal tou, ain da, a cons tru ção de pra-

PREFEITO EDIVALDO ENTREGA MAIS UM CONJUNTO DE PRAÇAS NO VINHAIS.

ças nos bair ros Cohab e Ci da de Ope- 
rá ria,que se rão tam bém en tre gues 
nos pró xi mos di as, en tre ou tras im- 
por tan tes in ter ven ções.

As três no vas pra ças, lo ca li za das na 
Rua 29, con tam com mo bi liá rio ur ba- 
no, equi pa men tos pa ra prá ti ca es por- 
ti va e de la zer, pis ta de ca mi nha da, 
aca de mia ao ar li vre, além de ga ran tir 
aces si bi li da de pa ra pes so as com de fi- 
ci ên cia. Os equi pa men tos fo ram 
cons truí dos em áre as do bair ro sem 
qual quer in fra es tru tu ra e são mais um 
in ves ti men to da ges tão mu ni ci pal pa- 
ra trans for mar pa ra me lhor a re a li da- 
de do bair ro. As obras das pra ças fo- 
ram co or de na das pe lo Im pur.

A cons tru ção e en tre ga das pra ças 
am plia os in ves ti men tos fei tos pe la 
ges tão do pre fei to Edi val do no Con- 
jun to Vi nhais por meio do pro gra ma 

São Luís em Obras. Re cen te men te foi 
en tre gue um con jun to de oi to pra ças; 
se te ao lon go da Rua do Ara me, e uma 
em fren te ao Cras, além de um am plo 
pa co te de obras de as fal ta men to, to ta-
li zan do mais de 16 km de pa vi men ta- 
ção, be ne fi ci an do du as ave ni das e 
mais de 60 ru as. Ao lon go da ges tão já 
foi exe cu ta da a re for ma da Pra ça do 
Le tra do, a mai or do bair ro, tam bém 
si tu a da à Rua do Ara me, en tre di ver-
sas ou tras ações no con jun to e en tor-
no. Os no mes es co lhi dos pa ra as pra-
ças do Vi nhais, a exem plo do que tem 
acon te ci do nos de mais bair ros on de 
es tão sen do cons truí das pra ças, são 
ho me na gens aos an ti gos mo ra do res e 
à his tó ria da re gião. As três no vas pra- 
ças se cha mam Rai mun do No na to 
Men des, Fran cis ca Na tá lia Cam pe lo e 
Ma ra na ta.

Prefeitura reforma de unidades de saúde de São Luís

PREFEITO EDIVALDO SEGUE COM REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE DE SÃO LUÍS.

A Pre fei tu ra de São Luís es tá avan- 
çan do com obras na área da saú de,
com des ta que pa ra as Uni da des Mis- 
tas de Saú de (UMS) do Be qui mão e do
São Ber nar do, que es tão com boa par- 
te dos ser vi ços em fa se de aca ba men- 
to, mon ta gem dos mó veis e de mais
ins ta la ções. Es ta é uma das cen te nas
de fren tes de tra ba lho do pro gra ma
São Luís em Obras, cri a do pe lo pre fei- 
to Edi val do Ho lan da Ju ni or, que es tá
im pac tan do di ver sos pon tos da ci da- 
de com ações de pa vi men ta ção, dre- 
na gem, cons tru ção de mer ca dos e
pra ças, en tre ou tras.

“A me lho ria dos ser vi ços na área da
saú de tem si do pre o cu pa ção cons tan- 
te ao lon go da nos sa ges tão. São vá ri as
as in ter ven ções em uni da des da re de
de aten ção bá si ca e ou tros ser vi ços
que mo di fi cam e ga ran tem mais qua- 
li da de a es tru tu ra de aten di men to da
po pu la ção lu do vi cen se. Com es tas
ações, tor na mos a vi da de quem de- 
pen de da saú de pú bli ca mu ni ci pal
mais tran qui la e com ga ran ti as de um
aten di men to dig no com uni da des de
saú de re for ma das e am pli a das in clu- 
si ve na ofer ta de ser vi ços que an tes
não eram pos sí veis de ofe re cer mos
em nos sa re de. Tu do is to é fru to de um
pla ne ja men to que tem co mo fi na li da- 
de o bem-es tar da po pu la ção”, dis se o

pre fei to Edi val do.
A Uni da de Mis ta de Saú de do São

Ber nar do, lo ca li za da em um dos po los
ha bi ta ci o nais mais po pu lo sos da ci- 
da de, pró xi mo ao Jar dim São Cris tó- 
vão e a Ci da de Ope rá ria, te ve to da a
ala de emer gên cia e ur gên cia re for- 
ma da.As obras es tão em fa se de aca- 
ba men to, de ta lhes co mo pin tu ra e
ins ta la ção de equi pa men tos elé tri cos,
tu bu la ções de ga ses pa ra os lei tos
hos pi ta la res e mon ta gem de mo bi liá- 
rio. No São Ber nar do a obra es tá sen- 
do re a li za da com re cur sos de emen da
do se na dor We ver ton Ro cha.

Com a re for ma, as du as en fer ma ri- 
as do se tor de emer gên cia fo ram to- 
tal men te mo der ni za das, sen do uma
com 10 lei tos e ou tra com se te lei tos
de in ter na ção, to das com mo bi liá rio
no vo, in cluin do ca mas hos pi ta la res,
pol tro nas, ba nhei ros adap ta dos pa ra
pes so as com ne ces si da des es pe ci ais. 

A re for ma na UMS do São Ber nar do
in cluiu tam bém to da a par te de pre- 
pa ra ção de ali men tos. A co zi nha foi
to tal men te re a de qua da, des de o pi so
até as ins ta la ções hi dráu li cas. Os ser- 
vi do res des te se tor tam bém ti ve ram
me lho ri as na sa la de re pou so, que re- 
ce be ram no va pin tu ra e me lho ri as
nas ins ta la ções sa ni tá ri as (ba nhei ro),
uma vez que a Uni da de fun ci o na 24

ho ras por dia, por tan to, fa vo re cen do
o an da men to dos tra ba lhos, com ins- 
ta la ções mais con for tá veis e res pei- 
tan do a es ca la de re ve za men to do
pes so al des te se tor.

A re for ma atin giu tam bém os se to-
res de al mo xa ri fa do, far má cia e a Cen- 
tral de Mar ca ção de Con sul ta (Ce- 
marc), to dos com ins ta la ções no vas,
do pi so ao te to, as sim co mo o se tor de
es te ri li za ção de ma te ri al, que ad qui- 
riu uma no va sa la pa ra as ati vi da des.

Os tra ba lhos de re for ma atin gi ram
tam bém a ala de ur gên ci as, on de foi
re for ma da tam bém a sa la de es te ri li-
za ção (nos mol des do que ocor reu na
ala de emer gên ci as), os con sul tó ri os e
a sa la de cu ra ti vos, além da sa la de es- 
ta bi li za ção. O pró xi mo pas so é re for-
mar o se tor am bu la to ri al, on de ocor- 
rem aten di men tos mé di cos co mo pe- 
di a tria, car di o lo gia, gi ne co lo gia e clí-
ni ca ge ral, exa mes la bo ra to ri ais e de
Rai os X, en tre ou tros.

A Uni da de Mis ta de Saú de do São
Ber nar do re a li za, em mé dia, cer ca de
30 mil aten di men tos di ver sos, am bu- 
la to ri ais, de ur gên cia e de emer gên-
cia, re ce ben do a de man da dos bair ros
no en tor no e ain da ser vin do de su por-
te pa ra o Hos pi tal Mu ni ci pal Dr. Cle- 
men ti no Mou ra (So cor rão II), da Ci- 
da de Ope rá ria.

São Luís, terça-feira, 1 de setembro de 2020

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

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 024/2020. A Prefeitura Municipal de Buriticupu, 
Estado do Maranhão, através da sua Comissão Permanente de Licitação - CPL, nos termos da Lei 
Federal nº 8.666/93, de 21/06/93 e suas alterações posteriores, torna público que fará realizar 
licitação na Modalidade TOMADA DE PREÇOS, sob o Regime de Empreitada por preço global, do 
tipo Menor preço GLOBAL, às 15h00min do dia 16 de setembro de 2020 na sala da Comissão 
Permanente de licitações cujo objeto é a Contratação de pessoa jurídica especializada para a 
construção de uma escola com 06 salas e quadra esportiva no bairro Vila Davi no município de 
Buriticupu/MA. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis no prédio onde funciona a 
Comissão Permanente de Licitação, onde poderão ser consultados gratuitamente ou adquiridos 
mediante o recolhimento da importância de R$50,00 (cinquenta reais) feito exclusivamente através 
de documento de Arrecadação Municipal (DAM), Rua São Raimundo, nº 01, Centro, Buriticupu – 
MA, e demais informações no telefone (98) 98108-3987 ou no e-mail cplburiticupu2016@gmail.-
com. Buriticupu/MA. 28 de agosto de 2020. Fabiano de Jesus Barbosa Ferreira/ Presidente da CPL.

 

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COROATÁ
COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO
Praça Dr. José Sarney, 159 – Centro – Coroatá – MA

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020. A Prefeitura Municipal de Coroatá/MA, 
através de seu pregoeiro, designado pela Portaria nº 002/2020, torna público para conhecimento dos 
interessados, que fará realizar, sob a égide da Lei nº 10.520/2002, Decreto Municipal nº 040/2020, Lei 
Complementar 123/2006, Lei nº 10.024/2019, Decreto Federal 3.555/2002, e da Lei nº 8.666/93 e suas 
alterações posteriores, licitação na modalidade PREGÃO na forma ELETRÔNICA do tipo MENOR PREÇO 
por ITEM, cujo objeto Contratação de Empresa para prestação de serviço de Manutenção dos 
Equipamentos Odontológicos e Hospitalares da Rede de Saúde do Município de Coroatá/MA. A 
realização do certame está prevista para o dia 15 de Setembro de 2020, às 08h00min - horário de Brasília. 
O edital e seus anexos encontram-se disponíveis no prédio onde funciona a Comissão Central de 
Licitação, no horário de 08:00 às 12:00, onde poderão ser consultados gratuitamente ou adquiridos 
mediante o recolhimento da importância de R$ 50,00 (cinquenta reais) feito, exclusivamente, através de 
documento de arrecadação municipal (DAM) ou gratuitamente através de download nos seguintes 
sites: http://transparencia.coroata.ma.gov.br/acessoInformacao/licitacao/tce; http://site.tce.ma.go-
v.br/index.php/mural-de-licitacoes-2 e www.portaldecompraspublicas.com.br. Coroatá/MA, 
01/09/2020, Valquíria de Sousa Costa Carneiro, Secretaria municipal de Saúde.

EDUARDO SILVA DA ROCHA
CPF:800.356.713-00

EDUARDO SILVA DA ROCHA, CPF:800.356.713-00 torna público, que REQUEREU 
da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais -SEMA a Licença 
Única Ambiental de Regularização – LUAR , para atividades Agrossilvipastoril da 
FAZENDA NOVA CONQUISTA, Município de Carolina -MA, conforme dados 
constantes no Número e-processos: 110496/2020.

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO   LUIS GONZAGA DO MARANHÃO-MA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL  SRP   N° 003/2020

A Câmara Municipal de São Luís Gonzaga do Maranhão, Estado do Maranhão torna público, para 
o conhecimento dos interessados que realizará LICITAÇÃO na forma da Lei Federal nº 
10.520/2002, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666/1993, da Lei Complementar n° 
147/2014 e demais normas atinentes à espécie, modalidade PREGÃO PRESENCIAL PARA 
REGISTRO DE PREÇOS, tipo regime de menor preço por item; OBJETO: Contratação de empresa 
para aquisição de material de expediente, material de limpeza e gêneros alimentícios, visando o 
atendimento da demanda desta Câmara Municipal de São Luís Gonzaga do Maranhão – 
Maranhão,  Data da abertura:  14 de Setembro de 2020, às 09:00 (nove) horas. A íntegra do Edital 
estará disponível na sala da Câmara Municipal na Avenida João Pessoa, nº 33, Centro, no horário 
das 08:00 às 12:00 horas, onde poderão ser consultados e obtidos gratuitamente através de 
mídia eletrônica. São Luís Gonzaga do Maranhão – MA, em 27 de agosto de 2020. José Hilton 
Silva Barbosa-Pregoeiro.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES
CNPJ: 06.172.720/0001-10

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 010/2020
O Município de Santo Antônio dos Lopes (MA), com base na Lei Federal nº 13.979/2020, alterada pela Medida 
Provisória nº 961, de 6 de maio de 2020, Decreto Estadual n° 35.672 de 19 de março de 2020 e Decreto 
Municipal nº 101 de 20 de março de 2020 e demais legislações aplicáveis à espécie, CONVOCA os laboratórios 
interessados em prestar os serviços, via contratação direta (emergencial), de TESTES DE SOROLOGIA PARA A 
DETECÇÃO DO COVID-19 (IGM E IGG) – MÉTODO DE IMUNOCROMATOGRAFIA, com o intuito de subsidiar 
as ações e medidas de controle e prevenção do novo coronavírus, conforme condições, quantidades e 
exigências estabelecidas no Projeto, anexo integrante deste instrumento. PRAZO PARA RECEBIMENTO 
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA DE PREÇOS:  ATÉ  04/09/2020 ÀS 12H00MIN (HORÁRIO DE 
BRASÍLIA – DF).Tendo em vista o Decreto Estadual n° 35.672 de 19 de março de 2020, que declara Estado de 
Calamidade Pública em todo o território do Estado do Maranhão, os documentos de habilitação e proposta 
deverão ser enviados exclusivamente via correio eletrônico, e-mail:  compras@stoantoniodoslopes.ma.gov.br 
até  a  data  e  horário estipulados na forma prevista neste aviso. O licitante receberá resposta ao e-mail enviado 
confirmando o recebimento. As propostas recebidas serão abertas, no dia e hora informados acima, e será 
publicada no portal www.stoantoniodoslopes.ma.gov.br a relação constando razão social, CNPJ e valor da 
proposta. Disponibilidade do Projeto Básico e/ou consulta na integra: www.stoantoniodoslopes.ma.gov.br.

Santo Antônio dos Lopes (MA), 31 de agosto de 2020.
MARIA LIMA DA SILVA NERES

Secretária de Saúde e Saneamento
Portaria nº 594/2020- GPSAL

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



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

Selo de biossegurança

Em um dos pri mei ros paí ses do mun do a
con tar com um se lo de bi os se gu ran ça pa ra o
tu ris mo, o Bra sil che gou, nes ta sex ta-fei ra,
28, a mar ca de 20 mil pres ta do res de ser vi ços
tu rís ti cos com o se lo “Tu ris mo Res pon sá vel
– Lim po e Se gu ro”. 

Os seg men tos com mai or nú me ro de so li- 
ci ta ções do se lo são: agên ci as de tu ris mo
(6.285), mei os de hos pe da gem (4.738) e gui-
as de tu ris mo (2.720).

Parcerias do poeta

Na quar ta-fei ra, 2, vai ao ar o quin to e úl ti-
mo epi só dio da sé rie Pau lo Cé sar Pi nhei ro –
Sem pre Po e ta, que ho me na geia os 70 anos
de vi da do po e ta e com po si tor, com ple ta dos
em 2019. No epi só dio, o mú si co re lem bra al- 
gu mas de su as par ce ri as na car rei ra mu si cal.
Tam bém es tão pre sen tes de poi men tos de
per so na li da des co mo Ma ria Bethâ nia, Sér-
gio San tos, Elis Re gi na e Do ri Caymmi.  Vai
ao ar a par tir das 22h45, na TV Cul tu ra.

Em meio à sua agen da in ten sa de
vis to ria às obras que es tá exe cu tan -
do pe la ci da de o pre fei to Edi val do
Ho lan da Ju ni or tam bém ti ra um tem -
po pa ra pas se ar com a fa mí lia co mo
nes te re gis tro fei to no Par que do
Bom Me ni no. O par que foi rei nau gu -
ra do dia 22 de agos to após pas sar
por uma am pla re for ma que re qua li -
fi cou um dos es pa ços mais bo ni tos
da nos sa ci da de. E nes te sá ba do, 5,
ou tro es pa ço em ble má ti co do Cen tro
se rá rei nau gu ra do por Edi val do: o
Es tá dio Nho zi nho San tos, que tam -
bém es tá com ple ta men te no vo.O
pre fei to Edi val do es tá re for man do
ou cons truin do pra ças por to da a ci -
da de. 

Mag da Nas sar, pre si -
den te da As so ci a ção
Bra si lei ra de Agên ci as
de Vi a gens (Abav Na ci -
o nal), re ve lou on tem
que tu do in di ca que a
aber tu ra da Abav Col -
lab, dia 27 de se tem bro
– quan do se co me mo ra
o Dia Mun di al do Tu ris -
mo -, se rá em Sal va dor
(BA). O even to acon te -
ce rá em for ma to hí bri -
do, mis tu ran do ações
pre sen ci ais e vir tu ais. 

O co mu ni có lo go e ra di -
a lis ta  Saylon Sou sa,
es tá re ce ben do mui tos
aplau sos pe lo lan ça -
men to do li vro “As Crô -
ni cas dos An jos: Vo lu -
me I – Ar ma ge dom”,
seu pri mei ro li vro pu -
bli co em ju nho des te
ano. Apai xo na do por
nar rar e fan ta si ar, o
es cri tor de ape nas 26
anos de di cou-se a
cons truir uma tra ma
on de pu des se apre sen -
tar mui tas de su as pai -
xões.

Balanço positivo

O Hap vi da pro mo veu, na sex ta-fei ra, 28, a se- 
gun da con ven ção co mer ci al de 2020 “Saú de pra
va ler”, que des sa vez foi to tal men te vir tu al. O
even to reu niu exe cu ti vos de to dos os se to res es- 
tra té gi cos da em pre sa e tam bém foi pal co pa ra o
lan ça men to da no va cam pa nha de Mar ke ting
da Hap vi da. O sis te ma Hap vi da de saú de en cer- 
rou o se gun do tri mes tre de 2020 com sal dos po- 
si ti vos em su as ope ra ções. Mes mo com os de sa-
fi os tra zi dos pe la pan de mia, os mais de 6 mi- 
lhões de cli en tes ti ve ram aten di men to rá pi do e
de qua li da de.

HU da UFMA

Após seis me ses da con fir ma ção do pri mei ro
ca so de Co vid-19 no país, a equi pe do Hos pi tal
Uni ver si tá rio/UF MA, mes mo em um mo men to
de li ca do pa ra o mun do, con se guiu de mons trar
que, com per se ve ran ça e de ter mi na ção, é pos sí- 
vel ob ter bons re sul ta dos. Com a so ma de es for- 
ços em di fe ren tes áre as, até ago ra fo ram 1.262
ca sos no ti fi ca dos (pa ci en tes e pro fis si o nais),
334 in ter na ções, 138 lei tos dis po ni bi li za dos ex- 
clu si va men te pa ra a Co vid-19, sen do 40 pa ra
UTIs e 98 pa ra en fer ma ri as, mais de mil pro fis si- 
o nais trei na dos e 2.220 te le a ten di men tos.

Vírus congelado

De pois que a Chi na anun ci ou ter de tec ta do
co ro na ví rus em fran go im por ta do do Bra sil, a
pre o cu pa ção com os ali men tos au men tou. Ago- 
ra um es tu do re cém pu bli ca do no si te Bi or xiv
pa re ce ter des co ber to o tem po de vi da do ví rus
em ali men tos con ge la dos.Se gun do os pes qui sa- 
do res da Uni ver si da de Na ci o nal de Sin ga pu ra
que co man da ram o es tu do, o Sars-Cov-2 po de
du rar por até 3 se ma nas em car nes con ge la das.
Es sa é uma pos sí vel ex pli ca ção pa ra o res sur gi- 
men to de sur tos de co vid-19 em re giões com
apa ren te er ra di ca ção lo cal.

Pra curtir

O Se ra sa Ex pe ri an in -
for ma que  pror ro gou
a cam pa nha pa ra
lim par no me de con -
su mi do res por R$ 100
até o pró xi mo dia 8 de
se tem bro. 

Na prá ti ca, os en di vi -
da dos po dem qui tar
dé bi tos en tre R$ 200
e R$ 1 mil por até R$
100. O des con to che -
ga a 98%, se gun do o
Se ra sa. Mais de 20
em pre sas par ti ci pam
da ação (ve ja lis ta no
fi nal des ta ma té ria).

O ar qui pé la go de
Fer nan do de No ro -
nha (PE) vai ini ci ar o
pro ces so de re a ber -
tu ra pa ra o tu ris mo a
par tir des ta ter ça-fei -
ra, 1º de se tem bro. 

Nu ma pri mei ra eta pa
se rão per mi ti das
ape nas as vi si tas de
tu ris tas que ti ve ram
di ag nós ti co da co vid-
19 e já es tão com pro -
va da men te cu ra dos.

Pa ra is so, o tu ris ta te -
rá que ane xar, jun to
ao pa ga men to da
TPA (Ta xa de Pre ser -
va ção Am bi en tal) –
R$ 75,93 por dia–,
uma com pro va ção de
que já te ve a do en ça. 

O pro ce di men to de ve
ser fei to pe lo si te
www.sou no ro -
nha.com.

O Sesc abriu ins cri ção
nes ta se gun da, 31,
pa ra a Ofi ci na de
Lan ches prá ti cos e
sau dá veis pa ra cri an -
ças, que acon te ce dia
15 de se tem bro. 

As ins cri ções  vão até
o dia 4 de se tem bro
pe lo link abre.ai/ofi -
ci na sesc.

São Luís, terça-feira, 1 de setembro de 2020

oimparcial.com.br
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Cenário de números de desocupados e índice de consumo parece ser um indicativo de
que está havendo mudança positiva na economia do Maranhão

PA TRÍ CIA CU NHA

Mer ca do de tra ba lho

Se gun do lu gar em de sa len -
ta dos

MARANHÃO

Economia avança
para uma recuperação

D
a dos re cen tes da Fe de ra ção
do Co mér cio de Bens, Ser vi- 
ços e Tu ris mo do Es ta do do
Ma ra nhão (Fe co mér cio) so- 

bre In ten ção de Con su mo das Fa mí li- 
as, e da PNAD Con tí nua tri mes tral
(Pes qui sa Na ci o nal por Amos tra de
Do mi cí lio) so bre ocu pa ção mos tram
que os nú me ros po dem es tar me lho- 
ran do na ca pi tal.

O le van ta men to da Fe co mér cio
apon ta que a con fi an ça do con su mi- 
dor lu do vi cen se in ter rom pe sequên- 
ci as de 3 me ses de que das con se cu ti- 
vas (maio, ju nho e ju lho) e vol ta a re a- 
gir em agos to com uma va ri a ção men- 
sal po si ti va de +3,3% em agos to. Na
com pa ra ção com o mes mo pe río do
do ano pas sa do, o in di ca dor ain da
apre sen ta uma de sa ce le ra ção de
-46,3%, re fle tin do os im pac tos da
pan de mia so bre o oti mis mo do con- 
su mi dor lo cal.

Ape sar da in cli na ção men sal po si- 
ti va na con fi an ça do con su mi dor, o
ín di ce de in ten ção de con su mo do
mês de agos to ain da es tá si tu a do na
zo na de pes si mis mo, mar can do 49,3
pon tos em uma es ca la que vai de 0 a
200 pon tos. 

Des sa for ma, a pes qui sa apon ta
que es sa tra je tó ria de re to ma da da
con fi an ça do con su mi dor ten de rá a
ser lon ga até ul tra pas sar a bar rei ra da
in di fe ren ça aos 100 pon tos e es tar si- 
tu a da na zo na de oti mis mo. “Já co me- 
ça mos a ate nu ar os efei tos da pan de- 
mia so bre a eco no mia. Se con si de rar- 
mos os me ses de mar ço a ju lho, mo- 

men to de mai or in ci dên cia da pan de- 
mia, o sal do de em pre gos no Ma ra- 
nhão é de ape nas 414 pos tos de tra ba- 
lho for mais eli mi na dos. O de sa fio,
ago ra, é ate nu ar os efei tos so bre o
mer ca do in for mal, já que par te con si- 
de rá vel da for ça de tra ba lho ma ra- 
nhen se é for ma da por autô no mos, in- 
for mais, am bu lan tes e ou tros ti pos de
ocu pa ção que es tão fo ra dos pos tos
de tra ba lho com car tei ra as si na da”,
ava lia o pre si den te da Fe co mér cio, Jo- 
sé Ar tei ro da Sil va.

Dos 7 sub com po nen tes que for- 
mam o ín di ce no le van ta men to da
PNAD, 6 apre sen ta ram re cu pe ra ção
na com pa ra ção men sal, com des ta- 
que pa ra a ava li a ção do con su mi dor
quan to à sua pers pec ti va pro fis si o nal
que cres ceu +9,7% na pas sa gem de ju- 
lho pa ra agos to. 

Es se re sul ta do é in flu en ci a do pe lo
mo men to de re a ti va ção do mer ca do
de tra ba lho no Ma ra nhão. De acor do
com o Ca ged, so men te no mês de ju- 
lho o es ta do apre sen tou sal do de
+4.919 no vos pos tos de tra ba lho, sen- 
do o 2º mês con se cu ti vo de sal do po- 
si ti vo, já que em ju nho o Ma ra nhão
tam bém re gis trou a cri a ção de +3.862
no vas va gas for mais. Is so ate nu ou a
que da da ex tin ção de -9.195 em pre- 
gos nos me ses de mar ço, abril e maio,
pe río do de mai or im pac to da pan de- 
mia so bre a eco no mia.

Por ou tro la do, de acor do com a
PNAD Con tí nua tri mes tral, a quan ti- 
da de de pes so as de so cu pa das no Ma- 
ra nhão, no 2º tri mes tre de 2020, atin- 
giu o mon tan te de 381.000 pes so as,

43.000 a me nos que no tri mes tre an te- 
ri or. As sim, a ta xa de de so cu pa ção do
Ma ra nhão no 2º tri mes tre de 2020 foi
de 16,0%, fi can do es ta tis ti ca men te es-
tá vel em re la ção ao tri mes tre an te ri or,
que foi de 16,1%. Mai o res ta xas de de- 
sem pre go fo ram ob ser va das na Bahia,
19,9%, Ser gi pe, 19,8%, e Ala go as,
17,8%.

Se con si de rar mos os

me ses de mar ço a ju lho,

mo men to de mai or

in ci dên cia da

pan de mia, o sal do de

em pre gos no Ma ra nhão

é de ape nas 414 pos tos

de tra ba lho for mais

eli mi na dos. O de sa fio,

ago ra, é ate nu ar os

efei tos so bre o mer ca do

in for mal, já que par te

con si de rá vel da for ça de

tra ba lho ma ra nhen se é

for ma da por autô no mos

Taxa de desocupação praticamente igual

Pa ra o IB GE (Ins ti tu to Bra si lei ro de
Ge o gra fia e Es ta tís ti ca) a for ça de tra- 
ba lho en glo ba as pes so as ocu pa das e
as pes so as de so cu pa das que pro cu ra- 
ram tra ba lho no pe río do de re fe rên cia
da pes qui sa. O 2º tri mes tre do ano foi
mar ca do por um fa tor atí pi co, a pan- 
de mia, que pro vo cou re cuo da ati vi- 
da de econô mi ca im pac tan do o fun ci- 
o na men to do mer ca do de tra ba lho.

No Ma ra nhão, mes mo man ten do
ta xa de de so cu pa ção pra ti ca men te
igual ao tri mes tre an te ri or, o 2º tri- 
mes tre foi mar ca do por re cuo no nú- 
me ro de pes so as ocu pa das. En tre o 1º
e o 2º tri mes tre do ano de 2020, a re- 
du ção no per cen tu al de pes so as ocu- 
pa das no es ta do foi na or dem de 9,7%,
o que im pli cou me nos 215 mil pes so- 
as na con di ção de for ça de tra ba lho
ocu pa da. Eram 2,211 mi lhões de pes- 
so as ocu pa das no 1º tri mes tre de 2020
e 1,996 mi lhões no 2º tri mes tre. “Par te
sig ni fi ca ti va das pes so as que per de- 
ram seus em pre gos não ali men tou o
qua dro de pes so as de so cu pa das, pois,
mui to em fun ção da pan de mia, al- 
guns não pro cu ra ram tra ba lho ou, se
pro cu ra ram, não es ta vam dis po ní veis

no pe río do.  
O fa to é que par te des se con tin gen- 

te de pes so as que saiu do mer ca do de
tra ba lho, is to é, per deu ocu pa ção,
acres ci da, pro va vel men te, de mais
uma par ce la que es ta va na con di ção
de de so cu pa do, pas sa ram a en gros sar
a for ça de tra ba lho po ten ci al, is to é,
não es ta vam nem ocu pa das nem de- 
so cu pa das, vis to que não pro cu ra ram
tra ba lho, em bo ra dis po ní veis pa ra o
mes mo, ca so apa re ces se opor tu ni da- 
de (é o ca so do de sa len ta do) ou, se
pro cu ra ram, não es ta vam dis po ní veis
pa ra as su mir”, apon tou o es tu do do
IB GE.

No es ta do, no 2º tri mes tre des te
ano, do to tal de 883 mil pes so as na
con di ção de for ça de tra ba lho po ten- 
ci al, cer ca de 655 mil es ta vam ca rac te- 
ri za das na si tu a ção de de sa len ta das,
is to é, não pro cu ra ram tra ba lho por- 
que, de al gu ma for ma, per de ram a es- 
pe ran ça de en con trar uma opor tu ni- 
da de, em bo ra, se apa re ces se es sa
opor tu ni da de, es ta ri am dis po ní veis.

En tre o 1º tri mes tre de 2020 e o tri- 
mes tre se guin te, hou ve um au men to
de cer ca de 14,5% no con tin gen te de
de sa len ta dos no Ma ra nhão. As Uni- 
da des da Fe de ra ção (UFs) que de ti- 
nham no 2º tri mes tre de 2020 os mai-
o res con tin gen tes de pes so as de sa- 
len ta das eram Bahia (849 mil), Ma ra-
nhão (655 mil), São Pau lo (593 mil) e
Mi nas Ge rais (534 mil).

En quan to no 1º tri mes tre de 2020,
do to tal de pes so as ocu pa das no se tor
pri va do, no Ma ra nhão, 48,4% ti nham
car tei ra de tra ba lho as si na da, no 2º
tri mes tre do mes mo ano, es se per cen- 
tu al su biu pa ra 53,7%. O com por ta- 
men to des se in di ca dor acom pa nhou
o ocor ri do no Bra sil, on de, no 1º tri- 
mes tre de 2020, do to tal de em pre ga- 
dos no se tor pri va do, 75,0% ti nham
car tei ra de tra ba lho as si na da e, no 2º
tri mes tre de 2020, o per cen tu al su biu
pa ra 77,7%. Is so acon te ceu por que a
que da per cen tu al no vo lu me de pes- 
so as ocu pa das do se tor pri va do sem
car tei ra foi de 20,6%, ao pas so que no
ca so dos em pre ga dos do se tor pri va- 
do que ti nham car tei ra, a di mi nui ção
foi de ape nas 1,6%.

Ca sos no Bra sil

Do en ça gra ve

SA RAM PO

Cam pa nha de
va ci na ção vai até
31 de ou tu bro

A va ci na es tá dis po ní vel nos pos tos de saú de, mas de- 
vi do à bai xa pro cu ra em to do o país, a cam pa nha de va- 
ci na ção con tra o sa ram po foi pror ro ga da pa ra até o dia
31 de ou tu bro. No Ma ra nhão, se gun do da dos da Se cre- 
ta ria de Es ta do da Saú de, 477.459 mil pes so as fo ram va- 
ci na das. Em São Luís, de acor do com a Se cre ta ria Mu ni- 
ci pal de Saú de, cer ca de 48 mil pes so as se va ci na ram
con tra o sa ram po, o que re pre sen ta, na ca pi tal, me nos
de 10% da me ta a ser atin gi da, que é de imu ni zar 500 mil
pes so as que com põem o pú bli co-al vo, for ma do por jo- 
vens e adul tos, en tre 20 e 49 anos, na ca pi tal.  No es ta do,
a me ta é pro te ger apro xi ma da men te 2 mi lhões e 800 mil
pes so as.

A mo bi li za ção con tra o sa ram po foi ini ci a da em mar- 
ço des te ano, en tre tan to, de vi do a pre va lên cia da cir cu- 
la ção do ví rus em 21 uni da des fe de ra ti vas do país, op- 
tou-se por pro lon gar o pra zo de imu ni za ção. Em to do o
Bra sil, ape nas 5,8% do pú bli co-al vo foi va ci na do, o cor- 
res pon den te a 5,29 mi lhões de pes so as da fai xa etá ria.

No Bra sil, se gun do o Mi nis té rio da Saú de, 5,8% do pú- 
bli co-al vo foi va ci na do. A va ci na con tra o sa ram po es tá
dis po ní vel nos 43 mil pos tos de saú de em to do o país. Na
ca pi tal, são 52 pos tos de saú de.

Da dos pre li mi na res das se cre ta ri as es ta du ais de saú- 
de, re gis tra dos no Sis te ma de In for ma ção do Pro gra ma
Na ci o nal de Imu ni za ções, apon tam que des de o iní cio
da ação (16/3) até o dia 17 de agos to, fo ram va ci na das
5,29 mi lhões de pes so as nes sa fai xa-etá ria. Nes ta quar ta
eta pa da Mo bi li za ção Na ci o nal de Va ci na ção con tra o
Sa ram po, a po pu la ção-al vo nes ta fai xa-etá ria to ta li za
mais de 90 mi lhões de pes so as.

A mo bi li za ção con tra o sa ram po foi ini ci a da em mar- 
ço des te ano, en tre tan to, de vi do a pre va lên cia da cir cu- 
la ção do ví rus em 21 uni da des fe de ra ti vas do país, op- 
tou-se por pro lon gar o pra zo de imu ni za ção. Em to do o
Bra sil, ape nas 5,8% do pú bli co-al vo foi va ci na do, o cor- 
res pon den te a 5,29 mi lhões de pes so as da fai xa etá ria.

Mes mo aque les que já to ma ram uma do se an te ri or
tam bém de vem pro cu rar os pos tos pa ra uma do se ex tra
da va ci na. A do se imu ni zan te é dis po ni bi li za da de for- 
ma gra tui ta nos pos tos de saú de. Pa ra ser va ci na do, o
usuá rio do SUS de ve ter em mãos do cu men to com fo to e
a car tei ra de va ci na ção. A re co men da ção dos ór gãos de
saú de, nos ca sos em que a pes soa não sa be se to mou ou
não a va ci na, é que ela se ja ad mi nis tra da da mes ma ma- 
nei ra co mo for ma de blo queio.

De acor do com o úl ti mo Bo le tim Epi de mi o ló gi co do
Mi nis té rio da Saú de, nes te ano, até 25 de ju lho, fo ram
con fir ma dos 7.293 ca sos de sa ram po em 21 es ta dos, en- 
tre eles: Pa rá (4.713 ca sos – 64,6%); Rio de Ja nei ro (1.241
ca sos – 17%); São Pau lo (721 ca sos – 9,9%); Pa ra ná (305
ca sos – 4,2%); e San ta Ca ta ri na (111 ca sos – 1,5%).

O Bra sil per ma ne ce com sur to de sa ram po nas cin co
re giões, com 11 es ta dos com cir cu la ção ati va do ví rus.
Os es ta dos do Pa rá, Rio de Ja nei ro, São Pau lo, Pa ra ná e
San ta Ca ta ri na con cen tram o mai or nú me ro de ca sos
con fir ma dos de sa ram po, to ta li zan do 7.091 (98,3%) ca- 
sos. No mo men to, o país re gis tra cin co óbi tos por sa- 
ram po, sen do três no Pa rá, um no Rio de Ja nei ro e um
em São Pau lo. Os da dos cor res pon dem à Se ma na Epi de- 
mi o ló gi ca (SE) de 1 a 30 de 2020 (até 25 de ju lho).

O sa ram po é uma do en ça gra ve in fec ci o sa agu da, vi- 
ral e al ta men te con ta gi o sa. Uma pes soa po de trans mi tir
pa ra até 18 ou tras pes so as. A úni ca ma nei ra de se pro te- 
ger é a va ci na. A trans mis são acon te ce por via aé rea, tos- 
se, es pir ro, fa la e até mes mo res pi rar pró xi mo ao in fec ta- 
do. O tem po de di fu são da do en ça ocor re en tre 4 di as
an tes ou após o apa re ci men to das man chas ver me lhas
pe lo cor po.

São Luís, terça-feira, 1 de setembro de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/
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A Universidade Federal do Maranhão (UFMA) recebe tablets para que estudantes
realizem as atividades remotas no período 2020.1

LU CI A NA GO MES

UFMA

Inclusão Digital por
empréstimo de tablet

A
Uni ver si da de Fe de ral do Ma- 
ra nhão (UF MA) re ce beu a re- 
mes sa de ta blets re la ti vos ao
Edi tal Au xí lio In clu são Di gi tal

– Mo da li da de Ple na (Em prés ti mo de
Ta blet) – Em Ca rá ter Emer gen ci al
2020.1, em que ca da es tu dan te se le ci- 
o na do re ce be rá tem po ra ri a men te
uma uni da de, pa ra pro por ci o nar a to- 
dos con di ções de aces so tec no ló gi co e
téc ni co pa ra a re a li za ção de ati vi da- 
des re mo tas du ran te a re to ma da do
pe río do aca dê mi co 2020.1.

No to tal, a UF MA ad qui riu mil ta- 
blets com re cur sos li be ra dos pe lo Mi- 
nis té rio da Edu ca ção (MEC-Se su). Os
equi pa men tos se rão dis tri buí dos as- 
sim que as eta pas do se le ti vo es ti ve- 
rem con cluí das, fo rem de vi da men te
tom ba dos e a Uni ver si da de re ce ber os
cin co mil chips da Re de Na ci o nal de
En si no e Pes qui sa (RNP) pa ra ga ran tir
o aces so à in ter net.

Pa ra es se edi tal, 1.300 alu nos so li ci- 
ta ram os ta blets e os chips de pa co tes
de da dos, em que 540 com pro va ram a
si tu a ção de vul ne ra bi li da de so ci o e- 
conô mi ca exi gi da co mo um dos cri té- 
ri os pa ra con cor rer ao em prés ti mo de
um dos apa re lhos, mas o nú me ro de
es tu dan tes re gu la ri za dos ain da po de
su bir da qui a al guns di as, pois o se le ti- 
vo es tá atu al men te na fa se de re ce bi- 
men to de re cur sos, em que os alu nos
têm até o dia 30 des te mês pa ra re sol- 
ver pen dên ci as e efe tu ar a com pro va- 
ção.

Além des te cri té rio, os dis cen tes
tam bém de vem com pro var re gu lar- 
men te a ma trí cu la em com po nen tes
cur ri cu la res de cur sos de gra du a ção
pre sen ci ais e com pro var ren da bru ta
per ca pi ta de até um sa lá rio mí ni mo e
meio vi gen te, equi va len te a R$
1.567,50. Após os re cur sos, o re sul ta do

fi nal da aná li se so ci o e conô mi ca se rá
di vul ga do no dia 2 de se tem bro.

O pró-rei tor de As sis tên cia Es tu- 
dan til, Le o nar do So a res, re ve lou que a
UF MA tra ba lha tam bém pa ra vi a bi li- 
zar a com pra de ca pas pro te to ras aos
ta blets e car tões de me mó ria. Ele des- 
ta cou a pro a ti vi da de da Uni ver si da de
em au xi li ar os es tu dos de dis cen tes
em si tu a ção de vul ne ra bi li da de so ci o- 
e conô mi ca. “A UF MA é uma das pou- 
cas ins ti tui ções a se an te ci par na in- 
clu são di gi tal por meio de edi tal es pe- 
cí fi co, ga ran tin do a qual quer alu no
fa zer sua ins cri ção e con cor rer ao se- 
le ti vo. Eu tam bém res sal to o gran de
es for ço dos pro fis si o nais da as sis tên- 
cia es tu dan til, in clu si ve, nas uni da des
aca dê mi cas do con ti nen te, em ca da
cen tro há o pro fis si o nal que nos au xi- 
lia no cum pri men to do pro gra ma. O
de sa fio con ti nua pa ra que pos sa mos
ga ran tir ao má xi mo que alu nos em si- 
tu a ção de vul ne ra bi li da de so ci o e- 
conô mi ca pos sam ter con di ções pa ra
cum prir as ati vi da des do pe río do
2020.1”, men ci o nou o pró-rei tor.

Ele adi an tou que es tá con fir ma da a
re a ber tu ra, em 3 de se tem bro, do edi- 
tal de au xí lio in clu são di gi tal — mo- 
da li da de pa co te de da dos pa ra aces so
à in ter net por meio dos chips.

O rei tor Na ta li no Sal ga do re al çou o
em pe nho do MEC/Se su, da RNP e da
equi pe da UF MA, que se de di cou na
ela bo ra ção dos edi tais e na re a li za ção
do se le ti vo. “Nos sa as sis tên cia es tu- 
dan til tra ba lha diu tur na men te pa ra
que o alu no es tu de com qua li da de. O
alu no não se rá afas ta do de su as ati vi- 
da des aca dê mi cas por não con se guir
o aces so nem se rá pre ju di ca do. As tec- 
no lo gi as que uti li za mos fa ci li tam a vi- 
da do pro fes sor e do alu no, e nos so
com pro mis so não se en cer ra aqui,

mui tas ações ain da es tão por vir”, fri-
sou.

En si no emer gen ci al re mo to
Com a apro va ção do ca len dá rio

aca dê mi co em for ma to de en si no
emer gen ci al re mo to (pa ra os cur sos
que op ta rem so men te pe lo en si no re- 
mo to) e hí bri do (pa ra al gu mas áre as
que ne ces si tam de par te das au las
pre sen ci ais e ou tra par te po dem ser
re mo tas), a UF MA, por meio da Pró-
Rei to ria de As sis tên cia Es tu dan til,
bus cou par ce ri as com ins ti tui ções a
fim de vi a bi li zar so lu ções de aces so
àque les es tu dan tes que não dis põem
de dis po si ti vos mó veis e aces so à in- 
ter net, e in clui-los di gi tal men te pa ra
que não ha ja pre juí zo no en si no.

Os edi tais, um de em prés ti mo de
ta blets (que já dão aces so à in ter net) e
o ou tro so men te pa co te de da dos pa ra
aces so à in ter net, que po de ser uti li za-
do em apa re lhos ce lu la res, fo ram lan- 
ça dos no dia 27 de ju lho, pe lo rei tor
Na ta li no Sal ga do, em ce rimô nia vir tu-
al que con tou com a pre sen ça de pró-
rei to res, di re to res de cen tro e de câm-
pus, pro fes so res e es tu dan tes. Os dis- 
cen tes con tem pla dos pe lo edi tal mo- 
da li da de ple na (em prés ti mo de ta-
blets) re ce be rão o au xí lio de in clu são
di gi tal en quan to du rar o pe río do le ti- 
vo no ano de 2020.

Além dis so, a RNP, por ini ci a ti va do
MEC-Se su, vai con tra tar o pa co te de
da dos mó veis do Ser vi ço Mó vel Pes-
so al (SMP) pa ra os es tu dan tes em
con di ção de vul ne ra bi li da de so ci o e- 
conô mi ca, de Ins ti tui ções Fe de rais de
En si no Su pe ri or, pa ra o de sen vol vi-
men to e a con ti nui da de de su as ati vi-
da des aca dê mi cas re mo tas, fo ra do
cam pus, de for ma emer gen ci al, em
adap ta ção e in clu são se gu ra, no con- 
tex to da pan de mia do co ro na ví rus.

OPORTUNIDADES

Confira as vagas disponíveis em São Luís

AS OPORTUNIDADES DE TRABALHO SÃO DIRECIONADAS PARA VÁRIAS ÁREAS DE ATUAÇAÕ E TODOS OS NÍVEIS DE ESCOLARIDADE

OIMPARCIAL.COM.BR

Di ver sas va gas es tão dis po ní veis na
ca pi tal ma ra nhen se nes sa se ma na
que se ini cia, de ge ren te de aten di- 
men to a va gas de es tá gio, tem opor tu- 
ni da de pa ra to do mun do. Apro vei te a
opor tu ni da de pa ra ga ran tir um fu tu ro
me lhor.

Por con ta da pan de mia do no vo co- 
ro na ví rus vá ri as em pre sas pa ra ram as
con tra ta ções, mas ago ra tu do es tá re- 
tor nan do e es sa po de ser sua opor tu- 
ni da de.

Téc ni co ins ta la dor – De se já vel ex- 
pe ri ên cia; ha bi li ta ção ca te go ria A, B.
In te res sa dos de vem en ca mi nhar cur- 
rí cu lo pe lo e-mail: ro si e nerm sou- 
sa@gmail.com

Es tá gio ad mi nis tra ti vo – Cur san- 
do ad mi nis tra ção, ges tão co mer ci al
ou áre as afins. In te res sa dos de vem
en ca mi nhar cur rí cu lo pa ra o e-
mail: vagasslz01@gmail.com

Téc ni co de en fer ma gem – Ex pe ri- 

ên cia em He mo diá li se, Co ren ati vo,
car tei ra de va ci na atu a li za da. In te res- 
sa dos de vem en ca mi nhar cur rí cu lo
pa ra o e-mail: va gas.med@hot- 
mail.com

Mar ce nei ro/mon ta dor de mó veis e
au xi li ar de mon ta gem de mó veis –
Com e sem ex pe ri ên cia. In te res sa dos
de vem en ca mi nhar cur rí cu lo pa ra o
e-mail: rh@bar ra plan.com.br

Piz zai o lo – Com ex pe ri ên cia. In te- 
res sa dos de vem en ca mi nhar cur rí cu- 
lo pa ra o e-mail: fin cor po ra ti- 
vo@gmail.com

De pi la do ra – Com ex pe ri ên cia em
de sign de so bran ce lha, en si no mé dio
com ple to. In te res sa dos de vem en ca- 
mi nhar cur rí cu lo pa ra o e-mail: fn cor- 
po ra ti vo@gmail.com

Di ag nós ti co ve te ri ná rio e aná li ses
am bi en tais – In te res sa dos de vem en- 
ca mi nhar cur rí cu lo pa ra o e-mail: la- 
bo ra to ri oslz@ou tlo ok.com

Su per vi sor de re la ci o na men to –
Su pe ri or com ple to em ad mi nis tra ção,

ges tão co mer ci al, ho te la ria ou áre as
afins. In te res sa dos de vem en ca mi-
nhar cur rí cu lo pa ra o e-
mail: vagasslz01@gmail.com

Ge ren te de aten di men to – Su pe ri or
com ple to em ad mi nis tra ção, ges tão
co mer ci al, ho te la ria ou áre as afins. In- 
te res sa dos de vem en ca mi nhar cur rí- 
cu lo pa ra o e-
mail: vagasslz01@gmail.com

Es tá gio em pe da go gia – A par tir do
4° pe río do. In te res sa dos de vem en ca- 
mi nhar cur rí cu lo pa ra o e-mail: se le ti-
vo dac@gmail.com

Ser vi ços ge rais – Ne ces sá rio pos- 
suir ex pe ri ên cia só li da em ati vi da des
ge rais. 

In te res sa dos de vem en ca mi nhar
cur rí cu lo pa ra o e-mail: rh mun do do- 
ce lu lar@gmail.com

Ope ra dor de cai xa – Ne ces sá rio
pos suir ex pe ri ên cia na fun ção. 

In te res sa dos de vem en ca mi nhar
cur rí cu lo pa ra o e-mail: rh mun do do- 
ce lu lar@gmail.com

LU CI A NA GO MES

DUPLO FEMINICÍDIO

Homem se mata após
duplo feminicídio

O SUSPEITO ALAN PATRICK ERA CASADO COM GLEYCIANE MOTA

Uma tra gé dia anun ci a da! Um ho mem, iden ti fi ca do
co mo Alan Pa trick, é o prin ci pal sus pei to de as sas si nar a
ex-mu lher e ex-cu nha da. O cri me ocor reu na tar de do
úl ti mo do min go (30), no bair ro No vo Ho ri zon te, no mu- 
ni cí pio de Im pe ra triz, in te ri or do Ma ra nhão.

A ex-mu lher do sus pei to foi iden ti fi ca da co mo
Gleyciane da Mo ta Ban dei ra. De acor do com in for ma- 
ções pre li mi na res, Alan te ria in va di do a ca sa da ex-mu- 
lher por tan do uma ar ma de fo go, na re si dên cia es ta va
tam bém a ir mã de Gleyciane, que foi iden ti fi ca da co mo
Dayane Mo ta. As du as fo ram mor tas a ti ros. O sus pei to
ti rou a pró pria vi da após co me ter o cri me.

De acor do com in for ma ções da de le ga da Sylvianne
Te nó rio, da De le ga cia da Mu lher em Im pe ra triz,
Gleyciane pe diu me di da pro te ti va no dia 19 de ju nho,
após ter si do ame a ça da de mor te pe lo ex-com pa nhei ro
que não acei ta va o fim do re la ci o na men to. Mas uma se- 
ma na de pois, a ví ti ma so li ci tou a re vo ga ção da me di da e
o pro ces so foi ar qui va do.

O ca so es tá sen do in ves ti ga do pe la De le ga cia de Ho- 
mi cí di os da ci da de de Im pe ra triz. O cri me foi re gis tra do
co mo du plo fe mi ni cí dio e um sui cí dio.

Ain da de acor do com a de le ga da, no mês de mar ço
des te ano, cer ca de 16 mu lhe res re a li za ram o pe di do de
me di da pro te ti va na De le ga cia da Mu lher de Im pe ra triz.

REGIÃO METROPOLITANA

Manifestação fecha
Avenida dos Holandeses

O PROTESTO ACONTECEU PRÓXIMO AO  BAIRRO SOL E MAR

On tem, se gun da-fei ra (31), por vol ta das 12h, um tre- 
cho da Ave ni da dos Ho lan de ses foi in ter di ta do por ma- 
ni fes tan tes, pró xi mo à en tra da Bair ro Sol e Mar.

Se gun do in for ma ções da po lí cia, os ma ni fes tan tes
se ri am ocu pan tes de um es pa ço que é con si de ra do re- 
ser va am bi en tal. Na área de mais de 20 mil hec ta res já
es ta va pron to pa ra re ce ber mais de mil mo ra di as. Por
vol ta das 14h, a ave ni da foi li be ra da pa ra o trân si to. O
Ba ta lhão da Po lí cia Am bi en tal foi res pon sá vel pe la ope- 
ra ção, com au xí lio do 8º BPM.

Ain da se gun do a po lí cia, a ve ge ta ção ras tei ra ori gi nal
foi to da re mo vi da e a lo ca li da de já es ta va sen do cha ma- 
da de Pe nín su la do Olho d’Água.

São Luís, terça-feira, 1 de setembro de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/
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Técnico Léo Condé espera contar com atletas que já cumpriram quarentena, mas só vai
anunciar quem joga após o treino desta tarde em Maceió

NE RES PIN TO

Des van ta gem

La men ta ção

PELA COVID?

Sampaio indefinido
para encarar o CRB

A
de le ga ção do Sam paio Cor rêa
vi a jou pa ra Ma ceió,  lo cal do
jo go com o CRB, ama nhã às
19h no Es tá dio Rei Pe lé pe lo

Cam pe o na to Bra si lei ro.
Pa ra a par ti da con tra o ti me ala go a- 

no, o téc ni co Léo Con dé já po de rá
con tar com al guns atle tas que es ta- 
vam cum prin do qua ren te na de vi do
ao co ro na ví rus,  cu jos no mes não fo- 
ram re ve la dos à im pren sa.  Nem  mes- 
mo a lis ta de em bar que foi li be ra da
pa ra a re por ta gem. “A lis ta de re la ci o- 
na dos não foi di vul ga da”, re su miu a
As ses so ria de Co mu ni ca ção.

No re tros pec to, o Sam paio es tá em
des van ta gem com o Clu be de Re ga tas
Bra sil (CRB-AL) na Sé rie B do Cam pe- 

o na to Bra si lei ro. Os dois clu bes já se
en fren ta ram 14 ve zes, com qua tro vi- 
tó ri as do re pre sen tan te ma ra nhen se,
três em pa tes e se te der ro tas. O sal do é
fa vo rá vel à equi pe ala go a na com três
vi tó ri as a mais.

Na úl ti ma opor tu ni da de em que
Sam paio e CRB se en fren ta ram a vi tó- 
ria foi do ti me de Ala go as por 2 a 1, em
par ti da dis pu ta da no Es tá dio Rei Pe lé,
em 31 de agos to de 2018, pe la 24ª ro- 
da da. O CRB co me çou o jo go na zo na
de re bai xa men to, mas ter mi nou qua- 
se na me ta de da ta be la, por con ta da
vi tó ria, che gan do aos 28 pon to, na 13ª
co lo ca ção. O Sam paio se guiu com os
21 pon tos na 19ª co lo ca ção, por tan to
na vi ce-lan ter na. Os gols do CRB fo- 
ram mar ca dos por Ne to Bai a no e Pau- 
li nho, am bos em co bran ça de fal ta. O
Sam paio ain da che gou a em pa tar
com Ju li nho, que apro vei tou co bran- 
ça de es can teio e fez de ca be ça. Em 11
de agos to de 2015 ocor reu a úl ti ma vi- 
tó ria dos tri co lo res so bre o ad ver sá rio
de ama nhã. O pla car foi de 1 a 0, em
par ti da dis pu ta da no Cas te lão com
um go la ço de Nad son aos 30 mi nu tos
do se gun do tem po. A equi pe es te ve
sob o co man do de Léo Con dé e com o
re sul ta do su biu pa ra 31 pon tos con tra
22 do ti me ala go a no.

Ho je, a si tu a ção é bem di fe ren te.
No mo men to, o CRB vem de uma vi tó- 
ria so bre o gran de ri val CSA, a quem
der ro tou por 2 a 0 na noi te do úl ti mo
do min go e ago ra ocu pa a quar ta po si- 
ção com 11 pon tos. O Sam paio, en- 
quan to is so, per deu pa ra a Pon te Pre ta
por 2 a 1, na sua quar ta der ro ta  con se- 
cu ti va e per ma ne ce na oi ta va co lo ca- 
ção.

Até an tes da vi a gem, o cli ma ain da
era de mui ta la men ta ção em meio a
jo ga do res,  di ri gen tes, co mis são téc-
ni ca e tor ce do res. A cul pa pe lo fra cas-
so,  des ta vez, foi da ar bi tra gem, acu- 
sa da de mar car dois pê nal tis ine xis- 
ten tes con tra os bo li vi a nos e fa zer vis- 
ta gros sa pa ra ou tras du as pe na li da- 
des co me ti das pe la de fe sa da equi pe
pau lis ta. Bas tan te cha te a do, o pre si- 
den te Sér gio Fro ta dis se que to ma ria
as de vi das pro vi dên ci as, de nun ci an- 
do o per nam bu ca no Ti a go Nas ci men- 
to dos San tos à CBF,  a seu ver  o prin- 
ci pal res pon sá vel pe lo re sul ta do ne- 
ga ti vo.

ESPANHA

Messi não se reapresenta no Barcelona
Co mo se pre via, Li o nel Mes si não 

se re a pre sen tou ao Bar ce lo na, on tem, 
se gun da-fei ra (31), pa ra o pri mei ro 
trei no do no vo téc ni co Ro nald Ko e- 
man. Após não com pa re cer aos tes tes 
de co ro na ví rus re a li za dos pe lo clu be 
ca ta lão no do min go, o cra que ar gen ti- 
no dei xa mais do que cla ro seu de se jo 
de dei xar o Camp Nou.

Li o nel Mes si quer sair de for ma 
uni la te ral, sem o pa ga men to da mul ta 
res ci só ria de 700 mi lhões de eu ros (R$ 
4,5 bi lhões), con for me ex pli ci tou num 
bu ro fax en vi a do ao Bar ce lo na na se- 
ma na pas sa da. Nes se do cu men to, ele 
se ape ga a uma cláu su la na qual te ria 
até 10 di as de pois do fim da tem po ra- 
da pa ra dei xar o ti me ca ta lão.

No ca so, co mo a tem po ra da aca bou 
so men te no dia 23 de agos to (fi nal da 
Cham pi ons) por cau sa da pan de mia 
do co ro na ví rus, Mes si se vê no di rei to 
de dei xar o clu be. O Bar ça não en ten- 
de des sa ma nei ra. Ale ga que es te ar ti- 
go do con tra to já ven ceu, se ba se an do 
no fim da tem po ra da pe lo ca len dá rio 
ofi ci al (31 de maio).

A La Li ga, que ad mi nis tra o Cam pe- 
o na to Es pa nhol, emi tiu um co mu ni-

LIONEL MESSI JÁ COMUNICOU AO BARCELONA QUE DESEJA DEIXAR O CLUBE NESTE ANO
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ca do ra ti fi can do es se pen sa men to do 
Bar ce lo na, di zen do que Mes si só da rá 
o cer ti fi ca do de trans fe rên cia pa ra o 
cra que ca so ele pa gue a mul ta.

Se gun do o jor nal “Sport”, o Bar ce- 
lo na es tu da co mo aci o nar ju ri di ca- 

men te Li o nel Mes si pe las fal tas de do-
min go e se gun da-fei ra. No en tan to, o 
pre si den te Jo sep Ma ria Bar to meu de- 
se ja ter uma con ver sa com Jor ge Mes- 
si, pai e agen te do jo ga dor, an tes de 
to mar qual quer ati tu de.

FLAMENGO

Gabigol está à disposição do técnico Dome
O ata can te Ga bi gol se re a pre sen tou

sem man car ou apre sen tar do res no
tor no ze lo di rei to e es tá bem en fren tar
o Bahia, quar ta-fei ra, às 20h30, em Pi-
tu a çu, pe la 7ª ro da da do Bra si lei rão.
Já Di e go Al ves e Bru no Hen ri que ti ve- 
ram le sões iden ti fi ca das em exa mes e
ini ci am tra ta men to.

O go lei ro Di e go Al ves ini ci ou tra ta-
men to in ten si vo, mas a ten dên cia é de
que se ja pre ser va do con tra o Bahia. Já
o ata can te Bru no Hen ri que es tá fo ra
do jo go, pois cum pre sus pen são au to-
má ti ca.

An tes da pan de mia

EM IRA CE MA

Ma ra nhen ses
bri lham na
Fór mu la Ki te Ce a rá

Um de sem pe nho sen sa ci o nal. Os ki te sur fis tas ma ra- 
nhen ses de ram um show na dis pu ta da Fór mu la Ki te
Ce a rá, com pe ti ção re a li za da no úl ti mo fim de se ma na
na Praia de Ira ce ma, no Ce a rá. So cor ro Reis e Bru no Li- 
ma, o Bru ni nho, con fir ma ram o fa vo ri tis mo e con quis- 
ta ram re sul ta dos ex pres si vos. Na ca te go ria fe mi ni na,
So cor ro não deu chan ces às ad ver sá ri as e fi cou com o
pri mei ro lu gar e ain da foi ter cei ra co lo ca da no ge ral (en- 
tre ho mens e mu lhe res). Já Bru ni nho, foi o vi ce-cam- 
peão no mas cu li no.

Com os bons re sul ta dos na Praia de Ira ce ma, a du pla
ma ra nhen se se gue en tre as me lho res da mo da li da de no
país mes mo após a pa ra da das com pe ti ções de vi do à
pan de mia do no vo co ro na ví rus (Co vid-19). A Fór mu la
Ki te Ce a rá foi o pri mei ro even to após o pe río do de qua- 
ren te na e ser viu pa ra que os atle tas vol tas sem ao cli ma
de dis pu ta.

Pa ra a cam peã So cor ro Reis, es se re tor no do ki te surf
foi de sa fi a dor. “Foi um even to de sa fi a dor com ven to
com ra ja das de 31 knots. Ter mi no em pri mei ro lu gar no
fe mi ni no e em ter cei ro en tre os ho mens. Ago ra é trei nar
pa ra o pró xi mo de sa fio, que se rá o Cam pe o na to Bra si- 
lei ro. Vou cor rer em bus ca do tí tu lo de te tra cam peã bra- 
si lei ra de hydrofoll. Só te nho de agra de cer aos meus pa- 
tro ci na do res, que me pos si bi li tam con ti nu ar acre di tan- 
do no meu so nho. Obri ga da por acre di ta rem em mim”,
dis se a ma ra nhen se que é a atu al tri cam peã bra si lei ra e
cam peã Cen tro e Sul-Ame ri ca na.

Vou cor rer em bus ca do tí tu lo de

te tra cam peã bra si lei ra de hydrofoll

Os for tes ven tos tam bém in flu en ci a ram o de sem pe- 
nho do jo vem Bru no Li ma. Bru ni nho ter mi nou a Fór- 
mu la Ki te Ce a rá na se gun da co lo ca ção e co me mo rou o
re sul ta do após a pau sa for ça da de vi do à pan de mia. “A
com pe ti ção foi mui to boa, gos tei do meu ren di men to.
De vi do à qua ren te na, trei nei bas tan te em ca sa e es ta va
bem pre pa ra do fi si ca men te pa ra es ta pro va. Foi uma
das me lho res pro vas que eu já fiz, ape sar das con di ções
que fo ram mui to ex tre mas: ven to mui to for te e mar bem
me xi do. Eu es pe ra va um ven to for te, mas não tan to
quan to a gen te pe gou aqui. Ago ra é con ti nu ar trei nan do
ago ra pa ra que, nas pró xi mas com pe ti ções – Cam pe o- 
na to Bra si lei ro e Co pa Bra sil de Ve la – con si ga che gar na
pri mei ra co lo ca ção. Os trei nos vão ser ain da mais in ten- 
sos”, ex pli cou o ma ra nhen se.

An tes da pau sa de vi do à pan de mia, a du pla co le ci o- 
na va re sul ta dos bas tan te ex pres si vos a ní vel na ci o nal e
in ter na ci o nal. Nos Jo gos Mun di ais de Praia, com pe ti ção
re a li za da no Ca tar, So cor ro Reis foi a úni ca bra si lei ra na
dis pu ta, on de te ve bom de sem pe nho ten do fi ca do no
top 10 em vá ri as cor ri das, o que for ta le ceu a ki te sur fis ta
pa ra a sequên cia da tem po ra da.

Em se gui da, So cor ro bri lhou no Cam pe o na to Bra si- 
lei ro e le vou o tri cam pe o na to. Na mes ma se ma na, a ma- 
ra nhen se não deu chan ces às ad ver sá ri as e sa grou-se
cam peã do Cam pe o na to Cen tro e Sul-Ame ri ca no, com- 
pe ti ção re a li za da em Praia Bra va, em Ita jaí, li to ral nor te
de San ta Ca ta ri na.

Con si de ra do a prin ci pal pro mes sa do ki te surf ma ra- 
nhen se, o jo vem Bru no Li ma foi mui to bem no Cam pe o- 
na to Bra si lei ro, on de ter mi nou o even to com re sul ta dos
ex pres si vos na ca te go ria Ki te surf Hydrofoil: uma pra ta,
um bron ze e um quar to lu gar.

No Cam pe o na to Cen tro e Sul-Ame ri ca no, Bru ni nho
mos trou bas tan te evo lu ção e ter mi nou a dis pu ta sen do
o bra si lei ro me lhor co lo ca do. O jo vem de 19 anos ter mi- 
nou o even to na quar ta co lo ca ção.

São Luís, terça-feira, 1 de setembro de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/
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Novo trabalho conta com os singles de sucesso “Red Hot” e “Lost and Lonely Dreams”.
Disco foi produzido por Mark Opitz, que projetou álbuns do AC / DC Let There e outros

MÚSICA

The Casanovas lança
4º álbum de estúdio

T
he Ca sa no vas são da ca pi tal 
uni ver sal do rock ’n’ roll ao vi- 
vo – Mel bour ne, na Aus trá lia. 
Che gan do ori gi nal men te à 

pro e mi nên cia in ter na ci o nal com a 
as cen são do rock no iní cio de 2000, 
eles di vi di ram pal cos com no mes co- 
mo Motörhe ad, Mötley Crüe e The 
Whi te Stri pes. Eles vol ta ram de um 
lon go hi a to em 2017 e ago ra es tão 
pron tos pa ra lan çar um no vo ál bum, 
o quar to. Rep ti li an Over lord, lan ça do 
on tem (31), foi pro du zi do pe lo len dá- 
rio Mark Opitz, que pro je tou os ál- 
buns clás si cos do AC / DC Let The re 
Be Rock e Powe ra ge an tes de pro du zir 
ál buns mar can tes pa ra The An gels 
(tam bém co nhe ci do co mo An gel 
City), Cold Chi sel, The Divinyls e 
INXS.

Em bo ra te nham si do apa nha dos 
na ma nia do rock do iní cio do sé cu lo 
XXI, os Ca sa no vas sem pre ti ve ram raí- 
zes mais pro fun das. Vin do da ca pi tal 
do uni ver so Li ve Rock’n Roll – Mel- 
bour ne – Os Ca sa no vas tem a ener gia 
de an te ces so res co mo Bo red e The 
Pow der Monkeys, bem co mo, cla ro, 
dos fi lhos de Mel bour ne, uma vez 
ado ta dos, o AC / DC. Eles eram uma 
fu são de du as gran des tra di ções lo cais 
– punk rock’n’roll com me tal e lar ri kin 
Oz – e ti nham um bri lho nos olhos e 
trou xe ram um fres cor jo vem a am bos 
quan do apa re ce ram no iní cio do sé- 
cu lo.

Ten do já com par ti lha do pal co com 
o pou co co nhe ci do The Whi te Stri pes 
em Mel bour ne em 2000, o The Ca sa- 
no vas che gou ao ce ná rio in ter na ci o-

THE  CASANOVAS  ESTÁ DE VOLTA A CENA MUSICAL DEPOIS  DE UM LONGO HIATO EM 2017

nal em 2002, to can do no Rei no Uni do 
e vi a jan do pe la Eu ro pa com seus ir- 
mãos The Dat suns. De pois veio o 
SXSW, ro ta ção do Tri ple J, The Big Day 
Out e shows / tur nês com Motörhe ad, 
Mötley Crüe, The Dark ness, The Li- 
ving End, The Black Crowes, Redd 
Kross e Air bour ne. Eles es ta vam vo an- 
do al to, ten do ex pe ri ên ci as co mo uma 
ban da que nun ca ha vi am so nha do. E 
en tão co me çou a de sa pa re cer, co mo 
es sas coi sas sem pre acon te cem.

Avan çan do pa ra 2020, os Ca sa no- 
vas ago ra são mais ve lhos. A ma nia do 
rock pa re ce es tar co me çan do de no- 

vo, e es ses ca ras tal vez es te jam em 
uma po si ção se me lhan te aos he róis 
que ad mi ra vam quan do es ta vam co-
me çan do. Eles se fo ram por al gum 
tem po, mas uma per for man ce bem 
re ce bi da no show co me mo ra ti vo de 
10 anos de Tim Hemensley, do The 
Pow der Monkeys, em 2013, vol tou a 
to car no va men te, e uma ines pe ra da 
opor tu ni da de de tur nê eu ro péia em 
2017 os co lo cou em mar cha cor re ta- 
men te. Na Eu ro pa, eles to ca ram em 
lo cais lo ta dos, chei os de cer ve ja e su-
or, e pa ra um pú bli co rai vo so que que- 
ria rock.

LANÇAMENTO

JuPat divulga “Nadando com Peixes que Voam”

EMBALADO POR 11 FAIXAS, “NADANDO COM PEIXES QUE VOAM” DA CANTORA TRANS , JUPAT, É SOBRE AQUELA TAL FÉ NO AFETO

CRÉDITO_MATHEUS AUGUSTO

De pois de de fen der seu nas ci men- 
to, re cri an do e en fren tan do o mun do
co mo ar tis ta e mu lher trans, Ju Pat es tá
pron ta pa ra ou tros mer gu lhos re gis- 
tra dos em seu se gun do dis co au to- 
ral, “Na dan do com Pei xes que Vo am”.

“Em 2018, quan do di vul guei o ál- 
bum “To da Mu lher Nas ce Cho ven do”,
es ta va no meio de uma tem pes ta de.
Aque la es té ti ca, do rap, me aju dou a
tra zer es sa for ça de lu ta e de re sis tên- 
cia. En cer ra do es se ci clo, veio a ne ces- 
si da de de águas mais le ves, mais pro- 
fun das. Ago ra, ex plo ro no vas ca ma- 
das, con to his tó ri as in clas si fi cá veis,
in ves ti go as be le zas das sur re a li da des
ro ti nei ras, fa ço um con vi te à cren ça
do ab sur do e me en tre go ao en con tro
da po e sia que mo ra nes sas con tra di- 
ções na tu rais. In cluin do a his tó ria de
pei xes que vo am e de cor pos trans su- 
jei tos ao amor. Aliás, es se é um re gis- 
tro so bre o amor e so bre a his tó ria de
um amor pos sí vel”.

Car re ga do de me lan co lia tro pi cal,
pro je to tran si ta e fler ta com vá ri as so- 
no ri da des. En tre elas, a mpb, o trip

hop, o reg gae, o dub e o hip hop.  “Es se
dis co tem mui to da bri sa do rio Pi ra ci- 
ca ba, que sin to aqui da mi nha ca sa, e
das úl ti mas vi a gens que fiz, à Amazô- 
nia e ao Uru guai, an tes des ses tem pos
de qua ren te na e iso la men to. Ul ti ma- 
men te, te nho ou vi do Neil Young, Ci- 
ga ret tes Af ter Sex, Faye Webs ter, Glue
Trip, Li ra, Gi o va ni Ci drei ra, Ber nar do
Bau er e Tamy Tec to ni za, mi nha par- 
cei ra e mu sa. No mes que com cer te za
me ins pi ra ram”.

Em ba la do por 11 fai xas, “Na dan do
com Pei xes que Vo am” é so bre aque la
tal fé no afe to. Nas par ti ci pa ções es pe- 
ci ais, além da pró pria Tamy Tec to ni za,
Dandy Po e ta, De ni se Mokreys,
Rapha el War lock, Al lu re Dayo e Za ra
Do bu ra. Os ar ran jos e ins tru men- 
tais fo ram com pos tos pe lo pro du- 
tor Ni ko las Cha con. É ele o res pon sá- 
vel por, tam bém, as si nar a mi xa gem e
mas te ri za ção.

 
SO BRE JU PAT:
Nas ci da em Ri bei rão Pre to, mas pi- 

ra ci ca ba na de co ra ção, Ju Pat en con- 

trou na mú si ca sua for ma de ga ran tir
e sus ten tar sua exis tên cia en quan to
mu lher trans re fle tin do e nar ran do
su as ex pe ri ên ci as da vi da ur ba na con- 
tem po râ nea.

Em 2018, a ar tis ta ini ci ou sua car-
rei ra so lo apre sen tan do “Tran se”. O
sin gle, acom pa nha do de vi de o cli pe,
an te ci pa va a es treia de seu pri mei ro
ál bum, “To da Mu lher Nas ce Cho ven- 
do”. Em 2019, a ar tis ta lan çou “Flash”,
seu pri mei ro sin gle após o lan ça men- 
to de To da Mu lher Nas ce Cho ven do.
Em par ce ria com o pro du tor Ni ko las
Cha con,

Atu al men te, de pois de an te ci par
um vi de o cli pe pa ra a track “Der re ter”,
tra ba lha no lan ça men to de seu no vo
dis co, “Na dan do com Pei xes que Vo-
am”. Sesc Pi ra ci ca ba, Cen tro Cul tu ral
São Pau lo, Fa ti a do Dis cos, CEU Na ve- 
gan tes, Vi ra da Fe mi nis ta de Jun di aí,
Fes ti val Cu rau são al guns dos es pa ços
que já re ce be ram a can to ra.

 
Ou ça aces san do: 

https://youtu.be/HADAbCZY7CA

#CULTURAEMCASA 

“Giant Little Ones”
terá exibição inédita

FILME CANADENSE “GIANT LITTLE ONES”

Os aman tes da sé ti ma ar te vão po der con fe rir a exi bi- 
ção iné di ta do fil me ca na den se ‘Gi ant Lit tle Ones’ (Pe- 
que nos Gi gan tes, em tra du ção li vre) nos di as  11 e 19 de
se tem bro, às 22h e 19h, res pec ti va men te, du ran te o fes- 
ti val de fil mes on li ne #Cul tu ra Em Ca sa  or ga ni za do pe lo
Go ver no do Es ta do de São Pau lo. O fil me, di ri gi do por
Keith Behr man, foi des ta que no Fes ti val In ter na ci o nal
de Ci ne ma de To ron to (TIFF) em 2018 e le vou os prê mi- 
os de Me lhor Ro tei ro pa ra um Fil me Ca na den se e Me- 
lhor Ator no Van cou ver Film Cri tics Cir cle em 2019.

O fil me con ta com o ta len to sís si mo Josh Wig gins
(Hel li on/Max), que dá vi da a Franky, e traz ain da os re- 
no ma dos Kyle Ma cLa ch lan (Twin Pe aks / Sex and the
City) e Ma ria Bel lo (Show Bar/ NCIS) na pe le dos pais do
ado les cen te. O dra ma es tá re che a do de ex ce len tes in ter- 
pre ta ções, diá lo gos e re fle xões im por tan tes so bre o
amor, a ami za de, a com pai xão, o res pei to à di ver si da de
e a li ber da de in di vi du al. Na si nop se Franky Win ter (Josh
Wig gins) e Bal las Kohl (Dar ren Mann) são me lho res
ami gos des de a in fân cia. Eles são da re a le za do en si no
mé dio: bo ni tos, es tre las do ti me de na ta ção e po pu la res
en tre as ga ro tas. Eles vi vem uma vi da ado les cen te per- 
fei ta – até a noi te da épi ca fes ta de ani ver sá rio de 17 anos
de Franky, quan do Franky e Bal las se ve em en vol vi dos
em um in ci den te ines pe ra do que mu da su as vi das pa ra
sem pre. Gi ant Lit tle Ones é uma his tó ria sin ce ra e ín ti- 
ma so bre ami za de, au to des co ber ta e o po der do amor
sem ró tu los.

O fes ti val #Cul tu ra Em Ca sa é uma par ce ria en tre o
Go ver no do Es ta do de São Pau lo e Con su la dos de 21 paí- 
ses pre sen tes no es ta do, en tre eles o Ca na dá. Ao to do 32
pro du ções es ta rão dis po ní veis na pla ta for ma de for ma
gra tui ta até o dia 30 de se tem bro.

VIDEOCLIPE

Mundo Bita lança
clipe sobre adoção

 GRUPO  CONTOU COM A  PARCERIA DE MILTON NASCIMENTO

O Mun do Bi ta, fenô me no in fan til com cli pes que ul- 
tra pas sam 7 bi lhões de vi su a li za ções no Youtube, lan ça
uma no va par ce ria com nin guém me nos que Mil ton
Nas ci men to, en tre as mai o res vo zes do país e que já tem
até um per so na gem na “tru pe” pa ra cha mar de seu, o Bi- 
tu ca. Bi ta e Bi tu ca apre sen tam a his tó ria de Flo ra, de co- 
mo ela co nhe ceu os pais em um or fa na to e dos mo men- 
tos que an te ce dem a che ga da da cri an ça à ca sa de les. 

Mil ton é des ta que na voz, em du e to com Chaps Me lo,
um dos cri a do res do Mun do Bi ta e só cio da Mr. Plot, pro- 
du to ra da ani ma ção. “Com pus a mú si ca já pen san do no
Mil ton, que, além de ser nos so pa dri nho, foi ado ta do e
tem um fi lho ado ti vo”, con ta Me lo.

“O te ma sur giu a par tir de uma

de man da do pró prio pú bli co e o

ob je ti vo é fa ci li tar o en ten di men to

das cri an ças so bre o as sun to”, dis se

Me lo.

O cli pe se rá lan ça do no dia 04 de se tem bro e es ta rá
dis po ní vel no ca nal ofi ci al do Mun do Bi ta no Youtube,
on de o pú bli co po de as sis tir aos ou tros su ces sos gra va- 
dos com Mil ton – “Trem das Es ta ções” e “Bo la de Meia,
Bo la de Gu de” – que já to ta li zam mais de 190 mi lhões de
vi su a li za ções.

São Luís, terça-feira, 1 de setembro de 2020

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

