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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

@OImparcialMA

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 vítimas ) 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

@oimparcial

@imparcialonline

98 98232-0262

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

ELEIÇÕES 2020

MDB de Roseana
e Sarney fecha
apoio a Neto
Evangelista
PÁGINA 10

Salário mínimo será
de R$ 1.067 em 2021
PÁGINA 2

MÚSICA

SAO LUÍS 408 ANOS

The Casanovas lança
4º álbum de estúdio

Prefeito Edivaldo
entrega mais
praças no Vinhais

The Casanovas são da capital universal do rock ’n’ roll ao vivo – Melbourne,
na Austrália. Chegando originalmente à
proeminência internacional com a ascensão do rock no início de 2000, eles
dividiram palcos com nomes como Motörhead, Mötley Crüe e The White Stripes.
PÁGINA 12

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 outras praças que seguem em obra.
Esta entrega faz parte das comemorações pelos 408 anos de São
Luís, celebrado dia 8 de setembro..
PÁGINA 7

FUTEBOL

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

KITESURF

Maranhenses brilham
na Fórmula Kite Ceará
PÁGINA 11
TEMPO E TEMPERATURA

Manifestação
fecha Avenida
dos Holandeses
Segundo informações da polícia, os manifestantes seriam ocupantes de um espaço irregular que é considerado reserva ambiental. Na área de mais de 20 mil hectares, já estava pronto para receber mais de mil moradias.PÁGINA 10

BASTIDORES
50 anos
APARTE Meus
Transparentes
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.
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AUMENTO

ORÇAMENTO

Educação com mais
dinheiro que Defesa

Salário mínimo em
2021 será R$ 1.067

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

O

governo federal manteve,
na projeto de Lei Orçamentária Anual encaminhado
ao Congresso nesta segunda-feira (31), previsão de gastos maiores com a educação que com o setor
de defesa em 2021.
Segundo a versão ﬁnal da proposta,
em 2021, serão destinados R$ 144,538
bilhões à educação, e R$ 116,127 bilhões à defesa – ambos, valores maiores que os de 2020. Durante a elaboração do texto, o governo chegou a estudar um orçamento maior para defesa
que para educação, o que gerou críticas de especialistas.
A proposta divulgada pelo Ministério da Economia nesta segunda indica
aumento de R$ 1,178 bilhão para o setor de defesa e de R$ 1,702 bilhão para
a educação pública.
Se forem levad
as em consideração apenas as despesas discricionárias, ou não obrigatórias, o orçamento do Ministério da
Defesa terá alta de R$ 928 milhões em
2021, e o do Ministério da Educação,
de R$ 276 milhões.
Veja a comparação entre os valores
das duas áreas, nos orçamentos de
2020 e 2021:
• Ministério da Defesa: orçamento
total passa de R$ 114,949 bilhões em
2020 para R$ 116,127 bilhões em 2021.
Considerando apenas os gastos discricionários, valor passa de R$ 10,810
bilhões para R$ 11,738 bilhões.
• Ministério da Educação: orçamento
total passa de R$ 142,836 bilhões em
2020 para R$ 144,538 bilhões em 2021.

MOEDA NACIONAL, REAL, DINHEIRO, NOTAS DE REAL

O MINISTRO DA DEFESA, GENERAL FERNANDO AZEVEDO E SILVA.
Considerando apenas os gastos discricionários, valor passa de R$ 19,679
bilhões para R$ 19,955 bilhões.
Quando a versão preliminar foi divulgada, com mais dinheiro para a defesa que para a educação, o Ministério
da Economia aﬁrmou que as solicitações de expansão de limites demandadas pelos órgãos ainda seriam analisadas e submetidas à decisão da Junta de Execução Orçamentária.
Portanto, conforme a pasta, naquele momento não era possível informar
os valores limites ﬁnais das despesas
dos órgãos que constariam do Projeto
de Lei Orçamentária Anual (PLOA) de
2021.
Se a comparação for feita entre os
dois projetos de Lei Orçamentária –
ou seja, entre as previsões do governo
para o orçamento de cada ano –, a
proposta para verbas discricionárias
do Ministério da Defesa aumentou R$
1,633 bilhão, e a do Ministério da De-

fesa caiu em R$ 1,882 bilhão.
Fundeb
Segundo o secretário especial da
Fazenda, Waldery Rodrigues, o orçamento da Educação de 2021 já prevê a
complementação que a União deve
fazer para o Fundeb – fundo que ﬁnancia a educação básica.
No orçamento, há previsão de R$
19,604 bilhões para essa complementação.
Aumento e queda de recursos
De acordo com dados do Ministério da Economia, o órgão com maior
aumento de receitas será o Ministério
de Minas e Energia. O Projeto de Lei
Orçamentária Anual para 2021, divulgado nesta segunda, prevê um aumento de 401% no orçamento para
despesas não obrigatórias. O valor
passou de R$ 1,011 bilhão, na previsão
de 2020, para R$ 5,067 bilhões em

MUDANÇA

A queda da inﬂação fez o governo reduzir o reajuste
do salário mínimo para o próximo ano. Segundo o projeto do Orçamento de 2021, enviado hoje (31) ao Congresso, o mínimo subirá para R$ 1.067 em 2021.
O projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO)
de 2021, enviado em abril, ﬁxava o salário mínimo em
R$ 1.075 para o próximo ano. O valor, no entanto, pode
ser revisto na proposta de Orçamento da União dependendo da evolução dos parâmetros econômicos.
Segundo o Ministério da Economia, a queda da inﬂação decorrente da retração da atividade econômica impactou o reajuste do mínimo. Em abril, a pasta estimava
que o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC)
encerraria 2020 em 3,19%. No projeto do Orçamento, a
estimativa foi revisada para 2,09%.
A regra de reajuste do salário mínimo que estabelecia
a correção do INPC do ano anterior mais a variação do
Produto Interno Bruto (PIB, soma dos bens e serviços
produzidos) de dois anos antes perdeu a validade em
2019. O salário mínimo agora é corrigido apenas pelo
INPC, considerando o princípio da Constituição de preservação do poder de compra do mínimo.
PIB
O projeto do Orçamento também reduziu as estimativas de crescimento econômico para o próximo ano na
comparação com os parâmetros da LDO. A projeção de
crescimento do PIB passou de 3,3% para 3,2% em 2021.
A previsão para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), usado como índice oﬁcial de inﬂação, caiu de 3,65% para 3,24%.
Outros parâmetros foram revisados. Por causa da
queda da Selic (juros básicos da economia), a proposta
do Orçamento prevê que a taxa encerrará 2021 em
2,13% ao ano, contra projeção de 4,33% ao ano que
constava na LDO. O dólar médio chegará a R$ 5,11 em
2021, contra estimativa de R$ 4,29 da LDO.

CONGRESSO

Mourão critica militares recebendo acima do teto Bolsa Família deve
crescer 18% em 2021
A proposta da lei orçamentária de 2021 enviada pelo
governo nesta segunda-feira (31) ao Congresso Nacional contempla um aumento de 18,22% nos recursos para o Bolsa Família — que com isso passaria de uma dotação de R$ 29,484 bilhões neste ano para R$ 34,858 bilhões no ano que vem (aumento de R$ 5,37 bilhões).
A proposta de aumento nos gastos do Bolsa Família é
feita no contexto da pandemia do novo coronavírus,
que tem levado a economia brasileira a uma recessão
neste ano. Para combater os efeitos da pandemia, uma
das principais medidas tem sido o pagamento do auxílio
emergencial de R$ 600, com um orçamento total de cerca de R$ 260 bilhões somente para essa despesa.
O secretário de Orçamento Federal, George Soares,
disse que o governo prevê um aumento no número de
famílias beneﬁciadas que passaria de 13,2 milhões em
2020 para 15,2 milhões em 2021.
“Esse aumento se dá basicamente por uma questão
sócio-econômica. Se prevê um aumento das famílias
que precisarão do benefício em decorrência das consequências da pandemia”, disse.

HAMILTON MOURÃO CRITICOU OS MILITARES QUE OCUPAM CARGOS NO GOVERNO
O vice-presidente da República,
Hamilton Mourão, criticou nesta segunda-feira (31) a ideia de que militares que ocupam cargos no governo federal sejam autorizados a receber salários mensais acima do teto constitucional do funcionalismo público, que
hoje é de R$ 39,2 mil, salário de um
ministro do Supremo Tribunal Federal (STF).
O assunto está em discussão devido a uma reportagem do jornal O Estado de S. Paulo que revelou que o Ministério da Defesa recebeu o aval da
Advocacia-Geral da União (AGU) para
que os integrantes das Forças Armadas no governo acumulem remunerações que ultrapassem o valor estabelecido pelo teto do funcionalismo.
Mourão, que é general da reserva
do Exército, disse ser contra a permissão. Ele citou o mecanismo conhecido
como “abate-teto”, previsto na Constituição e que proíbe que membros da
administração pública federal recebam salários acima do teto remunera-

tório. Além disso, o vice-presidente
disse que o país não tem recursos para
arcar com essa alteração.
“Tem dois aspectos. Um: já tem jurisprudência a respeito de que os proventos de aposentadoria não acumulariam por questão de abate-teto. Número dois: tem a questão ética e moral. Acho que não é o caso. Eu, claramente, sou contra isso aí no momento
que estamos vivendo. Se a gente estivesse vivendo numa situação normal,
país com recursos sobrando, tudo
bem. Não é o que está acontecendo”,
comentou Mourão, em entrevista a
jornalistas no Palácio do Planalto nesta manhã.
Segundo o jornal O Estado de S.
Paulo, o Ministério da Defesa consultou a AGU com o argumento de que
queria corrigir distorções de militares
da reserva que exercem cargos no governo sem receber o salário ou em troca de apenas uma parte. Conforme a
reportagem, a pasta sugeriu que o

abate-teto deveria limitar cada salário
isoladamente. Ou seja, caso nenhuma
das remunerações atinja o teto, o militar poderia recebê-las integralmente.
O jornal ainda mostrou que a equipe econômica do presidente Jair Bolsonaro entrou em conﬂito com o Ministério da Defesa por conta dessa
ideia, tendo alertado para o possível
impacto nas contas que a mudança
na regra poderia causar.
Bolsonaro, que é capitão da reserva
do Exército, tem seis ministros militares que também estão na reserva. O da
Casa Civil, Walter Braga Netto; o do
Gabinete de Segurança Institucional
(GSI), Augusto Heleno; o da Secretaria
de Governo, Luiz Eduardo Ramos; e o
da Defesa, Fernando Azevedo e Silva,
são generais do Exército.
Por sua vez, o ministro de Minas e
Energia, Bento Albuquerque, é almirante da Marinha. Já o ministro de Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos
Pontes, é tenente-coronel da Aeronáutica.

Renda Brasil
O governo também discute neste momento a ampliação do Bolsa Família, com a adoção de um programa
mais amplo, nos mesmos moldes, que vem sendo chamado de Renda Brasil.
A intenção inicial do governo, nesse caso, é mais ambiciosa: incorporar no Renda Brasil 10 milhões de pessoas a mais em relação ao Bolsa Família. Para absorver
um contingente maior de pessoas no programa social,
porém, analistas estimam que será necessário cortar
despesas em programas sociais ou outras ações.
Segundo o secretário especial da Fazenda, Waldery
Rodrigues, a proposta orçamentária de 2021 não prevê
nenhum outro programa de assistência social, como o
Renda Brasil, já prometido pelo governo.
Rodrigues destacou que, dependendo do desenho
que vier a ter, o novo programa deve absorver o orçamento previsto para o Bolsa Família.
“Se o Renda Brasil tiver absorção do Bolsa Família o
[orçamento] do Bolsa Família vai para o Renda Brasil. O
PLOA traz sim a estimativa para o Bolsa Família. Não
tem nenhum novo programa de assistência social”, disse.
O presidente Jair Bolsonaro demonstrou na semana
passada resistência em tirar os recursos de outros programas para custear o Renda Brasil.
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MDB declara apoio a
Neto Evangelista
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
SAMARTONY MARTINS

A

campanha eleitoral do précandidato a prefeito de São
Luís, Neto Evangelista (DEM),
ganhou mais um reforço. A
ex-governadora Roseana Sarney declarou que a executiva municipal do
MDB vai apoiar o deputado estadual
que está licenciado de suas atividades
na Assembleia Legislativa. O comunicado foi feito pela conta no Instagram
de Roseana em um vídeo de 18 segundos.
Segundo a ex-governadora, a decisão partiu da Executiva Nacional e o
diretório emmedebista apenas acatou
o pedido. A reunião que decidiu quem
seria o candidato da sigla em São Luís
ocorreu ontem na sede do diretório
na capital maranhense. Horas depois
do anúncio oﬁcial da aliança, o democrata foi recebido por Roseana Sarney,
Roberto Costa e demais correligionários. O encontro ocorreu na residência da ex-governadora. Participaram,
ainda,o senador Weverton Rocha
(PDT) e o deputado federal Juscelino
Filho (DEM). Entre os emedebistas,
estavam ainda Assis Filho, João Marcelo e Hildo Rocha, todos pertencentes ao MDB. Além do MDB, Neto
Evangelista já conta com o apoio do
PDT, PTB, PSL e os secretários do governo Flávio Dino, Rogério Cafeteira e
Felipe Camarão. “Me sinto muito honrado com o apoio do MDB, que dentre
todos os pré candidatos que o buscaram para dialogar entenderam que
nós temos o melhor projeto, inovador,
com capacidade de garantir para nos-

ROSEANA SARNEY FALOU DO APOIO A NETO EVANGELISTA EM SUAS REDE SOCIAIS
sa cidade e nossa gente o desenvolvimento que merece”, disse Neto Evangelista.
Quem também falou sobre o apoio
do MDB ao projeto político de Evangelista, foi o senador Weverton Rocha.
O parlamentar ressaltou que quem
coordena as alianças para que Neto
Evangelista seja prefeito de São Luís, é
o deputado federal Juscelino Filho,
coordenador geral da campanha e o
coordenador estadual do DEM. “O
presidente do DEM no Maranhão, deputado Juscelino, muito habilmente
trouxe para o Maranhão uma aliança
nacional que seu partido tem com o
MDB. Isso é natural. Nós do PDT também estamos apoiando a candidatura
de Neto, o que não signiﬁca que ﬁze-

mos uma aliança com o MDB para
qualquer outro projeto. Junto com outros partidos, estamos apoiando o
projeto que Neto tem para São Luís”,
ressaltou Weverton Rocha que vai fortalecer a campanha nos bairros da
ilha junto às lideranças comunitárias.
A reportagem entrou em contato com
a assessoria do deputado federal e
presidente do DEM no Maranhão,
Juscelino Filho, mais até o fechamento desta edição não recebemos o retorno.
Vale lembrar, que com esta deﬁnição de apoios a convenção do deputado estadual e pré-candidato Neto
Evangelista, foi conﬁrmada para o
próximo dia 12 de setembro, mas ainda não tem lugar deﬁnido.

INVESTIMENTO

Othelino discute setor produtivo com a Fiema

Meus 50 anos
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,
empresa 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. A ideia era ingressar na proﬁssão jornalística,
como com a fé no primeiro emprego e conﬁança de que ali poderia estar se abrindo uma longa estrada a ser percorrida.
Uma semana antes, havia conversado com o superintendente
da empresa, Adirson Vasconcelos, e ele foi direto. Entregou-me
um ﬁlme Kodak 120 mm e recomendou: “Vá para a rua e fotografe
qualquer coisa que você achar que sirva para ilustrar uma boa reportagem”. O desaﬁo lançado. Eu só precisaria descobrir o jornalista que haveria de ter dentro de mim. Sair pela Zona do Baixo
Meretrício, já em decadência. Fotografei mulheres tristes, já de
idade, olhando a rua quase deserta. Sem clientes à vista, sem um
futuro ao longe e sem esperança por perto. Mais algumas fotos pela cidade, e pronto. Missão cumprida.
De volta ao jornal, Adirson mandou o repórter-fotográﬁco Josias Nobre de Mesquita revelar o ﬁlme e copiar as fotos das 12 poses.
“Está melhor do que eu imaginava. Amanhã pode vir começar”. O
amanhã era 01 de setembro de 1970. A câmera era uma Yashica
Mat, com lentes “Yashinon” 80mm, abertura F3.5 e quatro elementos óticos. A focalização era feita através de uma tela de vidro
fosco que conta com uma lupa de 3x para foco crítico além de um
acessório para focalização esportiva. O obturador do tipo Copal
possuía velocidades de 1 a 1/500 segundos além do modo B para
controle manual do tempo de abertura.
Hoje, portanto, fazem 50 anos que ingressei no jornalismo. As
câmeras de qualquer celular possuem mais resolução do que o ﬁlme da velha Yashica. Já o repórter-fotográﬁco, passou a repórter
de geral, depois, de política, editor, chefe de reportagem e diretor
de Redação. Foi meio século marcado por desaﬁos diários. Fazer
um produto novo, atraente e diferente a cada edição. E Já se foram
25.550 dias, período em que O Imparcial teve que se agigantar em
cada edição e cada crise, para não sucumbi diante das diﬁculdades. Porém, a ideia que trouxe para dentro desta casa, pude compartilhar com centenas de jornalistas que por aqui passaram e
com os quais aprendi quase tudo e aprendo ainda com os que ﬁcaram.
Aprendi mais com o meu irmão de proﬁssão e de enfrentamentos: Pedro Batista Freire. Foi com ele e ele comigo que conseguimos construir parte da trajetória deste jornal, que falta apenas
seis anos para completar um século. Pedro Freire começou como
revisor e tornou-se presidente e condômino. Da era da composição a chumbo, na qual começamos a desbravar o universo das comunicações, até hoje, com o mundo dominado pela Internet, O
Imparcial tem rompido desaﬁo, sem perder o rumo, sem descuidar do passado, fazendo jornalismo de verdade. Pedro Freire, pessoa que traz no DNA a simplicidade, a coragem, o dinamismo e o
compromisso com a carreira que abraçou há 52 anos, vividos de
inspiração e de entrega.
(Por coincidência, amanhã é o dia do repórter-fotográﬁco, gênero que dá vida, movimento, lustre, cor, vibração e faz a imaculagem, sem dogma, da notícia textual).

Desastre sem dono
Há um ano, as praias do Nordeste, inclusive do Maranhão, foram tomadas por cinco mil toneladas de óleo. A Marinha do Brasil
ﬁnalizou a primeira etapa da investigação, mas não chegou a nenhuma conclusão sobre os responsáveis.

Mais tempo de urna
O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) decidiu ontem ampliar em
uma hora o tempo de votação das Eleições Municipais deste ano.
Por causa da pandemia, as seções eleitorais ﬁcarão abertas das 7h
s 17h.

Estratégia comunista
O SENADOR WEVERTON , O DEPUTADO JUSCELINO E O DEPUTADO ESTADUAL NETO EVANGELISTATAMBÉM PARTICIPARAM DA REUNIÃO
O presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputado Othelino Neto (PCdoB), participou, nesta
segunda-feira (31), de um encontro
com dirigentes da Federação das Indústrias do Estado do Maranhão (Fiema), no qual foram discutidos temas
de interesse da classe empresarial e
do setor produtivo maranhense.
O senador Weverton Rocha (PDT),
o deputado federal Juscelino Filho
(DEM) e o deputado estadual Neto
Evangelista (DEM) também participaram da reunião, mediada pelo presidente da Fiema, Edilson Baldez, com
a participação de dirigentes da federação.
Na pauta, demandas do setor produtivo maranhense, entre elas, investimentos necessários para superar a
crise em diversas áreas, por conta da
pandemia do novo coronavírus. Também foi discutida a importância da
atualização do Plano Diretor de São
Luís, bem como a realização de obras
de infraestrutura para o escoamento
da produção.
Othelino Neto aﬁrmou que o diálo-

go é sempre salutar, no sentido de,
juntos, buscarem soluções que promovam o desenvolvimento econômico e social do Maranhão.
“A Fiema representa parte do setor
produtivo do estado e, para a Assembleia, que é uma casa plural, momentos como esse são importantes para
que possamos trocar informações e
ouvir opiniões sobre investimentos
que beneﬁciem o nosso estado”, frisou Othelino.
O presidente da Fiema, Edilson
Baldez, pontuou que a Federação
sempre buscou o diálogo, não só com
o Poder Legislativo, mas também com
todas as instituições do setor público,
que podem ajudar a desenvolver a cadeia produtiva do estado.
“Nós temos uma série de temas que
podemos discutir nos níveis municipal, estadual e federal. Todos os assuntos de interesse público estão na
nossa pauta. É muito importante essa
troca de ideias e esse diálogo para sabermos como conduzir, daqui para
frente, as estratégias no pós-pandemia”, assinalou Baldez.

O senador Weverton disse que é necessário um esforço para a retomada
do desenvolvimento no pós-pandemia, por meio do diálogo entre os
agentes políticos e o setor produtivo.
“É necessário que todos os atores
possam sentar à mesa, neste momento, e discutir soluções, pois essa situação logo vai passar. A crise econômica
ﬁca de maneira muito enraizada e será necessário um esforço da classe
produtora e, também, da classe política para fazer com que projetos que
possam gerar empregos e alavancar
investimentos sejam postos em prática”, destacou.
Também presente no encontro, o
presidente do Sindicato das Indústrias da Construção Civil do Maranhão
(Sinduscon), Fábio Nahuz, reforçou a
importância do diálogo com os parlamentares. “É um momento para colocarmos as nossas posições e levar algumas reivindicações e sugestões.
Defendemos sempre essa aproximação com os agentes públicos para que
o diálogo seja o maior possível”, frisou.

Como tática para 2022, a prioridade do governador Flávio Dino
e do PCdoB é a eleição de Manuela D’Ávila em Porto Alegre, e Rubens Pereira Júnior em São Luís. Dino não diz quando, mas vai
chegar o momento de entrar na campanha da capital maranhense.

“Cansei”

Desabafo do youtuber Felipe Neto, compartilhando imagens de
praias lotadas, domingo no Rio de Janeiro, dia em que o Brasil
atingiu 120 mil mortes causadas pelo coronavírus.

Os coronéis Edilson José de Costa, presidente da Codomar; e José Monteiro, diretor do Serviço de Patrimônio
da União (SPU) no Maranhão, se reúnem hoje para
análise e entrega documental do acervo patrimonial do
Porto do Itaqui e do terminal de ferryboat da Ponta da Espera.

1
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3

A ex-governadora Roseana Sarney anunciou que o
MDB irá com a candidatura de Neto Evangelista
(DEM) à prefeitura de São Luís. Estão juntos Roseana,
Roberto Costa, Neto Evangelista e Weverton Rocha. Já é
pacto municipal?
Nessa disputa por tempo de TV e de dinheiro dos partidos, quem perdeu foi o ex-juiz José Carlos Madeira
(Solidariedade). O MDB estava dividido entre apoiá-lo
ou abraçar a candidatura de Neto Evangelista.
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Kleber e Sálvio
CARLOS NINA
Advogado e jornalista.
A advocacia perdeu, num só dia (24/08/2020), dois advogados
exemplares. Kleber Moreira e Sálvio Dino.
Kleber Moreira, proﬁssional bem sucedido, manteve sempre
uma conduta ética irrepreensível, comportamento reservado,
lhaneza no trato com todos que com ele lidavam. Um gentleman,
termo incorporado ao vocabulário português e que, enﬁm, melhor e plenamente deﬁne a personalidade e o comportamento
desse proﬁssional.
Tive a oportunidade de, a convite do também advogado Pedro
Leonel Pinto de Carvalho, fundar o Instituto dos Advogados do
Maranhão, do qual Kleber Moreira foi – também fundador – seu
primeiro presidente.
Nessa condição, no meu primeiro mandato como presidente
da OAB-MA (1985/1987), Kleber Moreira o integrou representando o IAMA, que, pela Lei 4.215/1963 (Estatuto da OAB), indicava
um quarto dos membros do Conselho Seccional. Para o mandato
de 1987/1989, como inequívoca demonstração de apoio à administração realizada, houve consenso pela reeleição da diretoria e
do Conselho e nenhuma chapa apresentou-se para disputa. O IAMA não fez a indicação legal e a chapa inscrita, então, manteve os
nomes que antes representavam o Instituto, dentre os quais o de
Kleber Moreira.

Para que a Academia?
JOÃO BATISTA ERICEIRA
É sócio majoritário de João Batista Ericeira Advogados Associados

No dia 28 de abril de
2018, no Auditório da
Associação Comercial,
encerrávamos em
sessão solene as
festividades do
Centenário da
Faculdade de Direito do
Maranhão.
Várias entidades se juntaram para
realizar o sonho dos que sabiam da
importância da data para a cultura do
nosso Estado. A escolha do auditório
teve a propósito de lembrar, um dos
diretores da entidade, o vice-cônsul
de Portugal Fran Paxeco fora um dos
líderes da fundação da Escola de Direito. Seus netos, Rosa Machado e Domingos Perdigão estavam presentes.
Nos intervalos dos encontros sociais da semana comemorativa, visitando entidades como a Assembleia Legislativa, a Academia Maranhense de
Letras, dentre outras, emergia a proposta de marcar o evento, por seus
idealizadores e executores, com a fundação de nova instituição cultural,
abrangendo não apenas o Direito,
mas as suas dimensões políticas e so-

ciais.
No início do século passado, a Oﬁcina dos Novos, integrada por Antônio Lobo, Fran Paxeco, Astolfo Marques, Viriato Corrêa, Godofredo Viana, Ribeiro do Amaral, Xavier de Carvalho, Antônio Lopes, e outros, desencadeou movimento de ressurgimento
da cultura maranhense resultando na
criação da Faculdade de Direito, da
Academia de Letras e do Instituto Histórico e Geográﬁco. Décadas depois
veio a cena a geração de trinta, estimulada pelo timoneiro Antônio Lopes, invocando o nome de Graça Aranha no Cenáculo, lançou nomes como Odilo Costa, ﬁlho, Franklin de Oliveira, Paulo Nascimento de Moraes,
Erasmo Dias, Inácio Rangel, Dilu Melo. Em seguida viria a geração de 45,
surgindo Josué Montello, Bandeira
Tribuzi, José Sarney, Ferreira Gullar,
Neiva Moreira, Renato Archer, Lucy
Teixeira. Alguns deles membros do
Centro Gonçalves Dias.
Convinha amadurecer a ideia. Ativistas do movimento, o grupo inicial
de fundadores, Rossini Corrêa, Sergio
Tamer, Raimundo Palhano, Jhonatan
Almada, ponderou: não basta a temática beletrista. A nova instituição deve
ampliar o espectro de atuação para
além do Direito e incluir as ciências
políticas e sociais. Chamá-la de centro incidiria em repetição. Não esquecer, Antônio Gonçalves Dias já fora
homenageado com um no passado.
Etnógrafo, dramaturgo, jornalista, Bacharel em Direito, ao se avizinhar o bicentenário do seu nascimento foi o
nome pensado para patrono, e ﬁcou.
No Maranhão há o fascínio pelas
academias. Faz parte da tradição cultural. Assim surgiu a ideia de criar a

Academia Maranhense de Cultura Jurídica, Social e Política –A.M.C.J.S.P.
Nasceu sob o signo de cultuar as tradições e buscar as inovações nas áreas
de atuação. Os fundadores por suas
vidas e currículos respondem pelas
enormes possibilidades de realizações. De minha parte serei apenas
instrumento de concretização de suas
vontades.
Evoco ainda a brilhante oração de
Sálvio Dino, na noite do dia 28, assinalando o fortalecimento do espírito e a
ética acadêmicas. A última nos faz libertos dos formalismos, de pessoas
comprometidas com a distribuição da
educação, da cultura, como meio de
efetivar as academias. Seu comparecimento naquela noite era a prova material de respeito e reconhecimento as
ligações afetivas. Teremos formas de
cultuar o seu legado.
A questão ética é central para o Brasil de hoje, assoberbado pela pletora
de escândalos de corrupção. Na sessão da Academia Brasileira de Letras,
de 7 de janeiro de 1911, Dantas Barreto, referindo-se a Joaquim Nabuco,
assinalou: “Acentuemos bem
que todos os desta nação livre têm
os mesmos direitos políticos e de representação, na esfera de sua competência, seja socialista exaltado ou republicano radical, católico ou protestante. Onde houver o culto da Justiça
não pode vingar a planta da tirania,
cujos últimos rebentos se extinguiram
nos países americanos”.
É nosso desejo cooperar com todas
as instituições acadêmicas, das que
fazemos ou faremos parte, com os
compromissos éticos ao lado da fraternidade, da lealdade e do companheirismo.

Trabalho não é para criança
CIDA BARBOSA
cidabarbosa.df@dabr.com.br

O presidente Jair
Bolsonaro prestou um
desserviço à luta para
garantir os direitos de
crianças e adolescentes.
Durante evento, na
semana passada, voltou
a defender o trabalho
infantil.
Contou que teve um emprego num
bar, aos 10 anos, por ordem do pai, e
tascou um “bons tempos, né, onde o
menor podia trabalhar”. É uma declaração grave — para dizer o mínimo —,
ainda mais tendo sido proferida pela
autoridade máxima do Brasil.
A Constituição — que deve ser zelada, primeiramente, pelo presidente
da República — é enfática ao vetar o

trabalho infantil. O art. 7º, XXXIII, diz:
“Proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores
de dezesseis anos, salvo na condição
de aprendiz, a partir de quatorze
anos”. Mais claro, impossível.
E, na declaração infeliz, Bolsonaro
ainda tratou o assunto como se tivesse sido erradicado por aqui. Nada
mais falso. Apesar de todas as leis que
versam sobre a proteção de crianças e
adolescentes, estamos a anos-luz de
eliminar essa chaga. As estatísticas sobre trabalho infantil nem têm sido
mais divulgadas.
As mais recentes foram liberadas
em 2017, pelo IBGE, com dados de
2016, e apontavam que o Brasil tinha
2,4 milhões de meninos e meninas
nessa condição. Com a miséria e a fome aumentando, especialmente na
pandemia, esse número deve ser mais
elevado. E olha que o Brasil é signatário da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, que prevê a erradicação do trabalho infantil, em todas as suas formas,
até 2025.
A penúria, que empurra crianças e
adolescentes para a exploração em
comércio, construção, agricultura,
carvoarias, olarias, oﬁcinas, cortes de

cana, lixões, quebra de pedras, serviços domésticos, é a mesma que os fazem trabalhar diretamente com a família, em feiras, como ambulantes,
vendendo produtos de porta em porta, nos semáforos.
Trabalho impacta o desenvolvimento físico e mental de meninos e
meninas. A depender da atividade
que exercem, estão sujeitos a toda
sorte de acidentes, mutilações, doenças, abusos e até à morte. Há comprometimento, também, do futuro deles.
O cansaço os faz abandonar a escola
ou pouco aproveitar as aulas. Na vida
adulta, sem qualiﬁcação necessária
para competir no mercado de trabalho, acabam relegados a subempregos, renovando o ciclo de miséria.
É urgente que Estado e sociedade
parem de encarar um ﬂagelo desse
com naturalidade, como fez Bolsonaro. Crianças e adolescentes têm de estudar, divertir-se, alimentar-se bem,
morar em local digno, receber amor e
carinho, menos trabalhar. Sem políticas públicas eﬁcientes para auxiliar
de imediato as famílias carentes e, numa outra vertente, combater a desigualdade social, meninos e meninas
continuarão a ter os direitos violados,
a ter a infância roubada.

Conselheiro sempre atento, Kleber Moreira prestou inestimável contribuição à Seccional e deixa um exemplo de ética, de decência e mesmo de humildade, pela discrição com que sempre
pautou sua conduta, de absoluto respeito para com seus colegas.
Se foi intolerante, o foi exatamente na defesa da ética da proﬁssão,
característica rarefeita nos tempos atuais, graças à mudança de
valores, de prioridades e diretrizes dos próprios cursos de Direito.
Sálvio Dino foi um criminalista exemplar, de oratória vibrante,
mantida até o ﬁnal de sua vida, como demonstrou em recente discurso na Academia Maranhense de Letras. Tive o privilégio de sua
amizade pessoal e sou testemunha da retidão de sua conduta proﬁssional. Sálvio também se caracterizava pela atenção com que a
todos tratava, sem distinguir humildes de poderosos. Conquistou
inúmeros amigos e, com sua lealdade, o respeito dos que o conheceram.
Sempre um romântico, Sálvio era apaixonado pela advocacia.
Tão forte era esse vínculo que que se debruçou sobre a história da
Faculdade de Direito da Rua do Sol, onde se formou – e à qual chamava de “Salamanca” -, dedicando-lhe um livro, lançado em 1996
e reeditado e relançado em 2014. Na primeira edição, registrou, ao
dedicar-me o livro: “O reencontro é uma forma de renascer. Espero que o companheiro renasça se reencontrando em nossa velha
Salamanca. O amigo de sempre”. Na de 2014, suscinto: “Ao irmão
Carlos Nina”. Depois de seu primeiro livro – Nas barrancas do Tocantins -, reunião de contos (1981), publicou outros, de poesia,
crônicas, biograﬁas e história, até o último (2014) – Do Grajaú ao
cume da intelectualidade – sobre Antenor Mourão Bogéa, e em
cuja apresentação o professor Alberto Tavares Vieira da Silva, referência no Direito Penal e uma das maiores expressões da cultura
jurídica, diz do organizador da obra: “Merece ditirambos a auspiciosa iniciativa de Sálvio Dino, advogado e beletrista conterrâneo.” E do biografado: “advogado ﬁel ao juramento proﬁssional,
homem humilde, sem a jactância dos parvos.”
Sálvio, por seus méritos intelectuais, conquistou a Cadeira 32
da Academia Maranhense de Letras (16/09/1999). Preocupado
com sua instituição de classe, foi o responsável pela criação da
Subseção de Imperatriz, a primeira da Seccional maranhense da
OAB.
Apoiou-nos na conquista de um amplo espaço que o Governador João Castelo havia projetado para a OAB no Forum Sarney
Costa e que corria o risco de ser perdido. Conseguimos preserválo graças ao então presidente do Tribunal de Justiça, o igualmente
saudoso e querido amigo Carlos César de Berredo Martins.
Foi num ambiente de Vara Criminal que o vi pela última vez.
Pena que ele não estava como advogado, mas testemunha numa
ação penal iniciada em Imperatriz e que foi encaminhada para a
1ª Vara Criminal de São Luís. Na audiência, presidida pelo Dr. Ronaldo Maciel, no ﬁnal do segundo semestre de 2019, com uso de
vídeo conferência, estávamos no Fórum de São Luís. Alguns réus e
testemunhas em Imperatriz. Sálvio em João Lisboa. Era Sálvio no
uso da tecnologia que se anunciava e que a pandemia da COVID19, que o levou, está incrementando.
Que as perdas de Kleber e Sálvio sirvam para reﬂetir-se sobre o
legado de ética e respeito que ambos deixam e são indispensáveis
para o resgate do respeito e da credibilidade da advocacia e da sua
instituição de classe.
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Pesquisa

Três grandes linhas
buscam cura do vírus

A

grande expectativa global em torno da covid-19
é o sucesso no desenvolvimento de uma vacina.
Mas, embora a prevenção seja crucial para pôr
ﬁm a uma pandemia que já matou mais de 820
mil pessoas pelo mundo, não é menos importante a descoberta de tratamentos para os infectados — por ora, 8,4
milhões, desconsiderando os 15,6 milhões recuperados.
Como as estimativas são de que o Sars-CoV-2 continue
circulando por um bom tempo, enquanto alguns grupos
de pesquisadores buscam a imunização, outros correm
atrás de terapias efetivas.
Hoje, há três principais linhas de pesquisa: moduladores do sistema imunológico, antivirais e terapia com
anticorpos (produzidos no soro de convalescentes ou
em laboratório). De acordo com a Organização Mundial
da Saúde (OMS), há 150 medicamentos preexistentes,
com indicação inicial para outras doenças, sendo testados, inclusive, no Brasil. Enquanto algumas tentativas se
mostraram um fracasso — caso do antimalárico cloroquina e do vermífugo ivermectina —, outros fármacos
testados clinicamente são promissores, e um deles está
salvando vidas.
É o caso do corticoide dexametasona, apontado pelo
Recovery Trial como o mais importante medicamento,
atualmente, para pacientes de covid-19 em estado grave. Esse grupo de pesquisa, conduzido pela Universidade de Oxford — a mesma que desenvolveu uma das vacinas em testes no Brasil — é a maior iniciativa mundial
em busca de um tratamento para a doença.
Lançado em abril, o consórcio de cientistas fez estudos sobre três remédios já existentes: a hidroxicloroquina (reprovada), o anti-HIV lopinavir-ritonavir (reprovado) e a dexametasona. Essa última droga, testada em
2.104 pacientes, comparados com 4.321 que receberam
o tratamento usual, reduziu em um terço o número de
mortes entre os com ventilação e em um quinto entre
aqueles que receberam apenas oxigênio. “Com base
nesses resultados, o tratamento poderia evitar uma
morte em cada oito doentes ventilados, ou uma em cada
25 doentes apenas com necessidade de oxigênio”, concluíram os pesquisadores.
O mecanismo de ação da dexametasona consiste em
combater as inﬂamações geradas pela resposta exagerada do sistema imunológico, que causa graves danos aos
pulmões e a outros órgãos vitais. O medicamento também foi testado em 40 centros médicos brasileiros, com
299 pacientes, como parte das investigações da Coalizão
Covid-19, um consórcio de pesquisadores brasileiros
que estuda a eﬁcácia e a segurança de drogas para combater a doença. Os resultados devem ser publicados em
breve.
A Coalizão, da qual fazem parte instituições como os
hospitais Sírio-Libanês, Albert Einstein, Moinhos de
Vento e HCor, entre outros, publicou, em julho, o resultado do primeiro estudo do grupo sobre a hidroxicloroquina e concluiu que o medicamento não tem efeito no
tratamento da covid. Agora, iniciará testes com dois antivirais desenvolvidos inicialmente para hepatites e que
se mostraram promissores em pesquisas realizadas no
Irã: o sofosbuvir e o daclatasvir.
Drogas combinadas
Esses medicamentos, combinados, reduziram o tempo de internação e o número de óbitos em uma amostra
de 66 pacientes, divididos em dois braços, sendo que
um recebeu ambas as drogas, e outro, a ribavirina, usada no tratamento da hepatite C. No primeiro grupo, a
mortalidade foi de 6%, e no segundo, de 33%. Sharin
Merta, professor da Universidade de Ciências Médicas
de Teerã e autor do estudo, aﬁrma que a próxima pesquisa — que inclui o Brasil — será realizada em cinco
centros clínicos, com mais de 2 mil pacientes. Os resul-

tados são esperados para outubro. Merta, porém, é cauteloso: “Conduzir pesquisas em meio a uma pandemia,
com hospitais lotados, é um desaﬁo, e não podemos ter
certeza do sucesso”, pondera.
Em pesquisas in vitro, realizadas com três diferentes
linhagens de células infectadas pelo Sars-CoV-2 e lideradas pelo Instituto Oswaldo Cruz (Fiocruz), cientistas
atestaram a eﬁcácia do sofosbuvir e do daclatasvir — em
especial, da segunda droga. Os resultados foram divulgados na plataforma de pré-publicação on-line bioRxiv
e mostraram que os dois antivirais impediram a replicação do coronavírus nas células. O daclatasvir, porém, teve um efeito mais poderoso e, como já é comprovadamente seguro, pois faz parte do tratamento de pacientes
de hepatite C, foi considerado promissor, segundo Tiago
Moreno, do Centro de Desenvolvimento Tecnológico
em Saúde da Fiocruz e principal autor do estudo. “Esses
resultados sugerem fortemente que o daclastavir, por
seus efeitos antiSars-CoV-2 e anti-inﬂamatórios, pode
trazer benefícios para os pacientes com covid-19.”
Na linha de modulação do sistema imunológico está
o interferon beta, uma proteína produzida naturalmente pelo corpo e sintetizada em laboratório. No ﬁm de julho, um estudo da Universidade de Southampton, na Inglaterra, mostrou que a substância reduziu em 79% o
risco de evolução da doença, seja em relação à ventilação mecânica, seja ao óbito. O número de pacientes testados, 101, contudo, exige que novos estudos sejam feitos, ao contrário da dexametasona, cujos resultados foram considerados conclusivos.
Uma outra promessa é o remdesivir, medicamento
desenvolvido originalmente para o ebola e que mostrou
bons resultados em testes realizados até agora. Diferentemente da dexametasona, trata-se de um antiviral que,
embora não tenha demonstrado impacto na mortalidade dos pacientes, reduziu o tempo de internação hospitalar de 15 para 11 dias, em um estudo com 1.063 pessoas, coordenado pelo Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas (Niaid), dos Estados Unidos. Mas um
estudo na China com a mesma droga não mostrou benefícios potenciais, evidenciando a necessidade de mais
testes com a substância.

Sem toxicidade
Isso porque, para que uma substância seja pesquisada em pessoas, ela tem de ter passado pelos testes in vitro e, posteriormente, pelos pré-clínicos, ou seja, em
animais. Como a droga felina já se mostrou eﬁcaz e segura, a agora chamada Sars-CoV-2 Mpro está pronta para testes em humanos. “Ela foi usada para tratar gatos
com coronavírus e é eﬁcaz com pouca ou nenhuma toxicidade. Portanto, já passou por esses estágios, e isso
nos permite seguir em frente”, conta Lemieux.
De acordo com a bioquímica, estudos da substância
em laboratório com células infectadas com o Sars-CoV2 conﬁrmaram que a inibidora de proteases conseguiu
frear a infecção. “Por causa dos dados sólidos que nós e
outros cientistas reunimos, vamos começar, em breve,
ensaios clínicos com essa droga como um antiviral para
covid-19”, diz. (PO)
Plasma de ex-pacientes também tem potencial
Além de medicamentos, pesquisadores têm estudado
o potencial do plasma convalescente (de doentes recuperados) no tratamento de pacientes da covid-19. A prática foi autorizada para uso emergencial nos Estados
Unidos há uma semana e, no Brasil, vem sendo investigada em pelo menos 26 estudos. A ideia é puriﬁcar o
sangue de pessoas que desenvolveram anticorpos contra a doença e fazer a transfusão do soro para os doentes
que, assim, ﬁcariam com capacidade aumentada de lutar contra o Sars-CoV-2. Outra pesquisa brasileira que
parte do mesmo princípio foi divulgada recentemente
por cientistas da Universidade Federal do Rio de Janeiro
(UFRJ). Em vez do sangue de convalescentes, a fonte de
anticorpos é o soro de equinos inoculados com o vírus.
Reaproveitamento de compostos

Devido à epidemia da Sars — a síndrome respiratória
aguda grave que eclodiu em 2003 —, pacientes da covid19 poderão se beneﬁciar de drogas pesquisadas inicialmente para combater esse coronavírus primo do SarsCoV-2, aﬁrma David Komander, pesquisador do Walter e
Eliza Hall Institute da Universidade de Melbourne, na
Austrália. A equipe do cientista conduz uma extensa
pesquisa de drogas existentes e compostos desenvolviDroga veterinária freia a infecção
Ainda na fase pré-clínica (estudos feitos com ani- dos para combater a Sars que têm potencial contra a comais), um antiviral originalmente usado para tratar uma vid-19.
Usando o Centro Nacional de Descoberta de Drogas,
doença letal em gatos está prestes a ser testado em humanos e, de acordo com pesquisadores da Universidade os pesquisadores australianos identiﬁcaram compostos
de Alberta, no Canadá, tem potencial de ser uma nova que poderiam bloquear uma proteína-chave do Sarsarma para combater a infecção por Sars-CoV-2. A des- CoV-2 chamada PLpro. Essa proteína, encontrada em
crição da droga e a associação com o novo coronavírus todos os coronavírus, é essencial para o vírus se multiforam divulgadas na última quarta-feira, em um artigo plicar dentro das células humanas e desabilitar as defesas antivirais. Inicialmente desenvolvidos como tratapublicado na revista Nature Communications.
O Sars-CoV-2 é da família dos coronavírus, micro-or- mentos potenciais para a Sars, os compostos impediram
ganismos que afetam humanos e animais. Em felinos, o crescimento do vírus causador da covid-19 em laboraum patógeno do grupo, chamado FCoV, causa sintomas tório.
“Quando observamos como funciona o Sars-CoV-2,
moderados, mas pode levar à peritonite infecciosa
(FIP), uma complicação que geralmente reulta em mor- ﬁcou claro que a PLpro era um componente-chave do
te. Porém, um medicamento desenvolvido por cientis- vírus — assim como em outros coronavírus, incluindo o
tas veterinários consegue curar essa doença. Trata-se de vírus Sars-CoV-1, que causa a Sars”, disse Komander,
um inibidor da protease, substância que interfere na ca- que publicou a descoberta na sexta-feira, na revista Scipacidade de replicação do vírus e que, portanto, acaba ence. “Nós examinamos milhares de drogas listadas atualmente, bem como milhares de compostos semelhancom a infecção.
Proteases são enzimas decompositoras de proteínas, tes, para ver se eles eram eﬁcazes no bloqueio do Sarsfundamentais para muitas funções do organismo e, por CoV-2”, diz. “Embora os medicamentos existentes não
isso, alvos frequentes de medicamentos que tratam de sejam ainda capazes de bloquear essa proteína, descohipertensão a HIV. Em gatos, a substância inibidora de brimos, em testes pré-clínicos em laboratório, que comprotease não apenas cura a FIP, como tem pouca toxici- postos desenvolvidos na última década contra a Sars
dade. Os resultados veterinários acabaram por acelerar podem prevenir o crescimento do Sars-CoV-2. Agora,
os testes do antiviral em humanos, explica a bioquímica precisamos desenvolver os compostos em medicamenJoanne Lemieux, autora principal do artigo publicado tos e garantir que sejam seguros para os pacientes”, ressalta.
pelo grupo Nature.

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

8

São Luis terça-feira, 1º de setembro de 2020
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
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
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
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

JUSTIÇA

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 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.

Em defesa da advocacia, OAB Maranhão
pede ao CNJ o fim da exigência de
comprovação de tentativa de conciliação
extrajudicial por parte de juízes
Em defesa do livre acesso à
justiça, a OAB Maranhão, por
meio da Procuradoria Estadual de Defesa das Prerrogativas, protocolou no Conselho
Nacional de Justiça (CNJ) um
Procedimento de Controle Administrativo (PCA) com pedido de liminar contra a Resolução nº. 43/2017 do Tribunal de
Justiça do Maranhão (TJMA),
que possibilita aos juízes maranhenses, nas ações judiciais
em que for admissível a autocomposição, a obrigatoriedade de prévia comprovação de
tentativa de conciliação por
meio da plataforma pública
digital.
“Mais uma vez, a OAB Maranhão cumpre o seu papel constitucional e sai em defesa da
advocacia e também dos jurisdicionados. Recebemos reclamações de colegas em todas 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, simplesmente extinguiram diversos processos pela ausência de
utilização da ferramenta consumidor.gov.br. Um absurdo que
buscamos que o CNJ corrija o
mais urgentemente possível”,
afirmou o presidente da OAB
Maranhão, Thiago Diaz.

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

PESTADO DO MARANHAO
MUNICIPIO DE BERNARDO DO MEARIM
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA DE BERNARDO DO MEARIM
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 MODALIDADE: 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 especializada 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.comprasgovernamentais.gov.br, UASG: 980134 – Prefeitura Municipal de Buriticupu – MA. O edital completo está à
disposição dos interessados nos sites: www.buriticupu.ma.gov.br e www.comprasgovernamentais.gov.br. Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do e-mail: cplburiticupu2016@gmail.com. Buriticupu/MA, 28 de agosto de 2020. Fabiano de Jesus Barbosa Ferreira/
Pregoeiro.

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.

Assim, a Seccional Maranhense pediu ao CNJ a suspensão dos efeitos da Resolução 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 plataforma “consumidor.gov.br”
para o acesso à Justiça.

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.

Em 2017, o Tribunal de Justiça do Maranhão editou Resolução 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 admissível a autocomposição, e que
esta não tenha sido buscada
na fase pré-processual, o juiz

MINISTÉRIO DO
DESENVOLVIMENTO
REGIONAL

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA

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

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

possibilite a busca da resolução do conflito por meio da
plataforma pública digital. Todavia, a norma tem sido usada
para obstar o acesso à Justiça
no momento em que se exige
a tramitação prévia da demanda na plataforma “consumidor.gov.br”.
Em seu pedido, a Seccional
Maranhense da Ordem dos Advogados reitera ao Conselho
Nacional de Justiça que determine a imediata exclusão da
obrigatoriedade de comprovação prévia de tentativa de
conciliação extrajudicial por
meio de plataformas digitais
públicas, como requisito necessário para fundamentar o
interesse de agir no intuito de
que o direito de acesso à Justiça e o exercício da advocacia
não sejam limitados em hipótese alguma.
“A referida exigência não
merece prosperar, tendo em
vista que a recomendação, da
forma como tem sido interpretada, compromete o livre
exercício da advocacia e prejudicará o consumidor, criando
obstáculos de grande impacto
em tempos de pandemia”, reiterou o Procurador Estadual
de Defesa das Prerrogativas,
João Bispo Serejo Filho.
A Procuradoria Estadual de
Defesa das Prerrogativas segue vigilante e vem reiterar seu
compromisso no combate a
toda espécie de dificuldade
enfrentada pelos advogados
maranhenses no exercício da
profissão.

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

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

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:

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.

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

oimparcial.com.br

GERAL

oimparcial.com.br

George Raposo
E-mail: gdinamite@gmail.com

7

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

OBRAS

PrefeitoEdivaldoentrega
maispraçasnoVinhais

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

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

E

m mais um ﬁm de semana de
inaugurações do programa
São Luís em Obras, o prefeito
Edivaldo Holanda Junior entregou, na tarde deste sábado (29), um
novo conjunto de 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 outras praças que seguem em obra. Esta entrega faz parte
das comemorações pelos 408 anos de
São Luís, celebrado dia 8 de setembro.
Como presente de aniversário para a
cidade e para a população, a gestão do
prefeito Edivaldo organizou um cronograma de inaugurações iniciado no
dia 22 com a reinauguração do Parque
do Bom Menino e que segue ao longo
do mês.
“Voltamos ao Vinhais para entregar
mais um conjunto de três praças,
além do que já tínhamos inaugurado,
recentemente, na Rua do Arame. Estamos trabalhando para levar mais qualidade de vida para a população de
São Luís. Logo, teremos mais praças
também para entregar para os moradores da região. Tudo isso fruto do
programa São Luís em Obras que, pelo aniversário da cidade, vai nos proporcionar entregar, nesse mês de setembro, tantas outras obras espalhadas pela cidade, destaque para o Estádio Nhozinho Santos, que será no
próximo dia 5, assim como o Largo do
Carmo e Praça João Lisboa, estes em
parceria com o IPHAN e tantas outras
ações que estamos fazendo pela cidade”, destacou o prefeito Edivaldo que
ressaltou, ainda, a construção de pra-

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

PREFEITO EDIVALDO ENTREGA MAIS UM CONJUNTO DE PRAÇAS NO VINHAIS.
ças nos bairros Cohab e Cidade Operária,que serão também entregues
nos próximos dias, entre outras importantes intervenções.
As três novas praças, localizadas na
Rua 29, contam com mobiliário urbano, equipamentos para prática esportiva e de lazer, pista de caminhada,
academia ao ar livre, além de garantir
acessibilidade para pessoas com deﬁciência. Os equipamentos foram
construídos em áreas do bairro sem
qualquer infraestrutura e são mais um
investimento da gestão municipal para transformar para melhor a realidade do bairro. As obras das praças foram coordenadas pelo Impur.
A construção e entrega das praças
amplia os investimentos feitos pela
gestão do prefeito Edivaldo no Conjunto Vinhais por meio do programa

São Luís em Obras. Recentemente foi
entregue um conjunto de oito praças;
sete ao longo da Rua do Arame, e uma
em frente ao Cras, além de um amplo
pacote de obras de asfaltamento, totalizando mais de 16 km de pavimentação, beneﬁciando duas avenidas e
mais de 60 ruas. Ao longo da gestão já
foi executada a reforma da Praça do
Letrado, a maior do bairro, também
situada à Rua do Arame, entre diversas outras ações no conjunto e entorno. Os nomes escolhidos para as praças do Vinhais, a exemplo do que tem
acontecido nos demais bairros onde
estão sendo construídas praças, são
homenagens aos antigos moradores e
à história da região. As três novas praças se chamam Raimundo Nonato
Mendes, Francisca Natália Campelo e
Maranata.

PrefeiturareformadeunidadesdesaúdedeSãoLuís

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

PREFEITO EDIVALDO SEGUE COM REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE DE SÃO LUÍS.
A Prefeitura de São Luís está avançando com obras na área da saúde,
com destaque para as Unidades Mistas de Saúde (UMS) do Bequimão e do
São Bernardo, que estão com boa parte dos serviços em fase de acabamento, montagem dos móveis e demais
instalações. Esta é uma das centenas
de frentes de trabalho do programa
São Luís em Obras, criado pelo prefeito Edivaldo Holanda Junior, que está
impactando diversos pontos da cidade com ações de pavimentação, drenagem, construção de mercados e
praças, entre outras.
“A melhoria dos serviços na área da
saúde tem sido preocupação constante ao longo da nossa gestão. São várias
as intervenções em unidades da rede
de atenção básica e outros serviços
que modiﬁcam e garantem mais qualidade a estrutura de atendimento da
população ludovicense. Com estas
ações, tornamos a vida de quem depende da saúde pública municipal
mais tranquila e com garantias de um
atendimento digno com unidades de
saúde reformadas e ampliadas inclusive na oferta de serviços que antes
não eram possíveis de oferecermos
em nossa rede. Tudo isto é fruto de um
planejamento que tem como ﬁnalidade o bem-estar da população”, disse o

prefeito Edivaldo.
A Unidade Mista de Saúde do São
Bernardo, localizada em um dos polos
habitacionais mais populosos da cidade, próximo ao Jardim São Cristóvão e a Cidade Operária, teve toda a
ala de emergência e urgência reformada.As obras estão em fase de acabamento, detalhes como pintura e
instalação de equipamentos elétricos,
tubulações de gases para os leitos
hospitalares e montagem de mobiliário. No São Bernardo a obra está sendo realizada com recursos de emenda
do senador Weverton Rocha.
Com a reforma, as duas enfermarias do setor de emergência foram totalmente modernizadas, sendo uma
com 10 leitos e outra com sete leitos
de internação, todas com mobiliário
novo, incluindo camas hospitalares,
poltronas, banheiros adaptados para
pessoas com necessidades especiais.
A reforma na UMS do São Bernardo
incluiu também toda a parte de preparação de alimentos. A cozinha foi
totalmente readequada, desde o piso
até as instalações hidráulicas. Os servidores deste setor também tiveram
melhorias na sala de repouso, que receberam nova pintura e melhorias
nas instalações sanitárias (banheiro),
uma vez que a Unidade funciona 24

horas por dia, portanto, favorecendo
o andamento dos trabalhos, com instalações mais confortáveis e respeitando a escala de revezamento do
pessoal deste setor.
A reforma atingiu também os setores de almoxarifado, farmácia e a Central de Marcação de Consulta (Cemarc), todos com instalações novas,
do piso ao teto, assim como o setor de
esterilização de material, que adquiriu uma nova sala para as atividades.
Os trabalhos de reforma atingiram
também a ala de urgências, onde foi
reformada também a sala de esterilização (nos moldes do que ocorreu na
ala de emergências), os consultórios e
a sala de curativos, além da sala de estabilização. O próximo passo é reformar o setor ambulatorial, onde ocorrem atendimentos médicos como pediatria, cardiologia, ginecologia e clínica geral, exames laboratoriais e de
Raios X, entre outros.
A Unidade Mista de Saúde do São
Bernardo realiza, em média, cerca de
30 mil atendimentos diversos, ambulatoriais, de urgência e de emergência, recebendo a demanda dos bairros
no entorno e ainda servindo de suporte para o Hospital Municipal Dr. Clementino Moura (Socorrão II), da Cidade Operária.

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.

Nedilson Machado

E-mail: nedilsonmachado@gmail.com

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

Selo de biossegurança

Parcerias do poeta

Em um dos primeiros países do mundo a
contar com um selo de biossegurança para o
turismo, o Brasil chegou, nesta sexta-feira,
28, a marca de 20 mil prestadores de serviços
turísticos com o selo “Turismo Responsável
– Limpo e Seguro”.
Os segmentos com maior número de solicitações do selo são: agências de turismo
(6.285), meios de hospedagem (4.738) e guias de turismo (2.720).

Na quarta-feira, 2, vai ao ar o quinto e último episódio da série Paulo César Pinheiro –
Sempre Poeta, que homenageia os 70 anos
de vida do poeta e compositor, completados
em 2019. No episódio, o músico relembra algumas de suas parcerias na carreira musical.
Também estão presentes depoimentos de
personalidades como Maria Bethânia, Sérgio Santos, Elis Regina e Dori Caymmi. Vai
ao ar a partir das 22h45, na TV Cultura.

Pra curtir
O Serasa Experian informa que prorrogou
a campanha para
limpar nome de consumidores por R$ 100
até o próximo dia 8 de
setembro.

Em meio à sua agenda intensa de
vistoria às obras que está executando pela cidade o prefeito Edivaldo
Holanda Junior também tira um tempo para passear com a família como
neste registro feito no Parque do
Bom Menino. O parque foi reinaugurado dia 22 de agosto após passar
por uma ampla reforma que requaliﬁcou um dos espaços mais bonitos
da nossa cidade. E neste sábado, 5,
outro espaço emblemático do Centro
será reinaugurado por Edivaldo: o
Estádio Nhozinho Santos, que também está completamente novo.O
prefeito Edivaldo está reformando
ou construindo praças por toda a cidade.

Na prática, os endividados podem quitar
débitos entre R$ 200
e R$ 1 mil por até R$
100. O desconto chega a 98%, segundo o
Serasa. Mais de 20
empresas participam
da ação (veja lista no
ﬁnal desta matéria).
O arquipélago de
Fernando de Noronha (PE) vai iniciar o
processo de reabertura para o turismo a
partir desta terça-feira, 1º de setembro.
O comunicólogo e radialista Saylon Sousa,
está recebendo muitos
aplausos pelo lançamento do livro “As Crônicas dos Anjos: Volume I – Armagedom”,
seu primeiro livro publico em junho deste
ano. Apaixonado por
narrar e fantasiar, o
escritor de apenas 26
anos dedicou-se a
construir uma trama
onde pudesse apresentar muitas de suas paixões.

Magda Nassar, presidente da Associação
Brasileira de Agências
de Viagens (Abav Nacional), revelou ontem
que tudo indica que a
abertura da Abav Collab, dia 27 de setembro
– quando se comemora
o Dia Mundial do Turismo -, será em Salvador
(BA). O evento acontecerá em formato híbrido, misturando ações
presenciais e virtuais.

Balanço positivo

HU da UFMA

Vírus congelado

O Hapvida promoveu, na sexta-feira, 28, a segunda convenção comercial de 2020 “Saúde pra
valer”, que dessa vez foi totalmente virtual. O
evento reuniu executivos de todos os setores estratégicos da empresa e também foi palco para o
lançamento da nova campanha de Marketing
da Hapvida. O sistema Hapvida de saúde encerrou o segundo trimestre de 2020 com saldos positivos em suas operações. Mesmo com os desaﬁos trazidos pela pandemia, os mais de 6 milhões de clientes tiveram atendimento rápido e
de qualidade.

Após seis meses da conﬁrmação do primeiro
caso de Covid-19 no país, a equipe do Hospital
Universitário/UFMA, mesmo em um momento
delicado para o mundo, conseguiu demonstrar
que, com perseverança e determinação, é possível obter bons resultados. Com a soma de esforços em diferentes áreas, até agora foram 1.262
casos notiﬁcados (pacientes e proﬁssionais),
334 internações, 138 leitos disponibilizados exclusivamente para a Covid-19, sendo 40 para
UTIs e 98 para enfermarias, mais de mil proﬁssionais treinados e 2.220 teleatendimentos.

Depois que a China anunciou ter detectado
coronavírus em frango importado do Brasil, a
preocupação com os alimentos aumentou. Agora um estudo recém publicado no site Biorxiv
parece ter descoberto o tempo de vida do vírus
em alimentos congelados.Segundo os pesquisadores da Universidade Nacional de Singapura
que comandaram o estudo, o Sars-Cov-2 pode
durar por até 3 semanas em carnes congeladas.
Essa é uma possível explicação para o ressurgimento de surtos de covid-19 em regiões com
aparente erradicação local.

oimparcial.com.br

Numa primeira etapa
serão permitidas
apenas as visitas de
turistas que tiveram
diagnóstico da covid19 e já estão comprovadamente curados.
Para isso, o turista terá que anexar, junto
ao pagamento da
TPA (Taxa de Preservação Ambiental) –
R$ 75,93 por dia–,
uma comprovação de
que já teve a doença.
O procedimento deve
ser feito pelo site
www.sounoronha.com.
O Sesc abriu inscrição
nesta segunda, 31,
para a Oﬁcina de
Lanches práticos e
saudáveis para crianças, que acontece dia
15 de setembro.
As inscrições vão até
o dia 4 de setembro
pelo link abre.ai/oﬁcinasesc.

VIDA

oimparcial.com.br

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

MARANHÃO

Economia avança
para uma recuperação

Campanha de
vacinação vai até
31 de outubro

Cenário de números de desocupados e índice de consumo parece ser um indicativo de
que está havendo mudança positiva na economia do Maranhão
PATRÍCIA CUNHA

D

ados recentes da Federação
do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do
Maranhão (Fecomércio) sobre Intenção de Consumo das Famílias, e da PNAD Contínua trimestral
(Pesquisa Nacional por Amostra de
Domicílio) sobre ocupação mostram
que os números podem estar melhorando na capital.
O levantamento da Fecomércio
aponta que a conﬁança do consumidor ludovicense interrompe sequências de 3 meses de quedas consecutivas (maio, junho e julho) e volta a reagir em agosto com uma variação mensal positiva de +3,3% em agosto. Na
comparação com o mesmo período
do ano passado, o indicador ainda
apresenta uma desaceleração de
-46,3%, reﬂetindo os impactos da
pandemia sobre o otimismo do consumidor local.
Apesar da inclinação mensal positiva na conﬁança do consumidor, o
índice de intenção de consumo do
mês de agosto ainda está situado na
zona de pessimismo, marcando 49,3
pontos em uma escala que vai de 0 a
200 pontos.
Dessa forma, a pesquisa aponta
que essa trajetória de retomada da
conﬁança do consumidor tenderá a
ser longa até ultrapassar a barreira da
indiferença aos 100 pontos e estar situada na zona de otimismo. “Já começamos a atenuar os efeitos da pandemia sobre a economia. Se considerarmos os meses de março a julho, mo-

mento de maior incidência da pandemia, o saldo de empregos no Maranhão é de apenas 414 postos de trabalho formais eliminados. O desaﬁo,
agora, é atenuar os efeitos sobre o
mercado informal, já que parte considerável da força de trabalho maranhense é formada por autônomos, informais, ambulantes e outros tipos de
ocupação que estão fora dos postos
de trabalho com carteira assinada”,
avalia o presidente da Fecomércio, José Arteiro da Silva.

43.000 a menos que no trimestre anterior. Assim, a taxa de desocupação do
Maranhão no 2º trimestre de 2020 foi
de 16,0%, ﬁcando estatisticamente estável em relação ao trimestre anterior,
que foi de 16,1%. Maiores taxas de desemprego foram observadas na Bahia,
19,9%, Sergipe, 19,8%, e Alagoas,
17,8%.

Mercado de trabalho

meses de março a julho,

Dos 7 subcomponentes que formam o índice no levantamento da
PNAD, 6 apresentaram recuperação
na comparação mensal, com destaque para a avaliação do consumidor
quanto à sua perspectiva proﬁssional
que cresceu +9,7% na passagem de julho para agosto.
Esse resultado é inﬂuenciado pelo
momento de reativação do mercado
de trabalho no Maranhão. De acordo
com o Caged, somente no mês de julho o estado apresentou saldo de
+4.919 novos postos de trabalho, sendo o 2º mês consecutivo de saldo positivo, já que em junho o Maranhão
também registrou a criação de +3.862
novas vagas formais. Isso atenuou a
queda da extinção de -9.195 empregos nos meses de março, abril e maio,
período de maior impacto da pandemia sobre a economia.
Por outro lado, de acordo com a
PNAD Contínua trimestral, a quantidade de pessoas desocupadas no Maranhão, no 2º trimestre de 2020, atingiu o montante de 381.000 pessoas,

Se considerarmos os
momento de maior
incidência da
pandemia, o saldo de
empregos no Maranhão
é de apenas 414 postos
de trabalho formais
eliminados. O desafio,
agora, é atenuar os
efeitos sobre o mercado
informal, já que parte
considerável da força de
trabalho maranhense é
formada por autônomos

Taxa de desocupação praticamente igual

A vacina está disponível nos postos de saúde, mas devido à baixa procura em todo o país, a campanha de vacinação contra o sarampo foi prorrogada para até o dia
31 de outubro. No Maranhão, segundo dados da Secretaria de Estado da Saúde, 477.459 mil pessoas foram vacinadas. Em São Luís, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, cerca de 48 mil pessoas se vacinaram
contra o sarampo, o que representa, na capital, menos
de 10% da meta a ser atingida, que é de imunizar 500 mil
pessoas que compõem o público-alvo, formado por jovens e adultos, entre 20 e 49 anos, na capital. No estado,
a meta é proteger aproximadamente 2 milhões e 800 mil
pessoas.
A mobilização contra o sarampo foi iniciada em março deste ano, entretanto, devido a prevalência da circulação do vírus em 21 unidades federativas do país, optou-se por prolongar o prazo de imunização. Em todo o
Brasil, apenas 5,8% do público-alvo foi vacinado, o correspondente a 5,29 milhões de pessoas da faixa etária.
No Brasil, segundo o Ministério da Saúde, 5,8% do público-alvo foi vacinado. A vacina contra o sarampo está
disponível nos 43 mil postos de saúde em todo o país. Na
capital, são 52 postos de saúde.
Dados preliminares das secretarias estaduais de saúde, registrados no Sistema de Informação do Programa
Nacional de Imunizações, apontam que desde o início
da ação (16/3) até o dia 17 de agosto, foram vacinadas
5,29 milhões de pessoas nessa faixa-etária. Nesta quarta
etapa da Mobilização Nacional de Vacinação contra o
Sarampo, a população-alvo nesta faixa-etária totaliza
mais de 90 milhões de pessoas.
A mobilização contra o sarampo foi iniciada em março deste ano, entretanto, devido a prevalência da circulação do vírus em 21 unidades federativas do país, optou-se por prolongar o prazo de imunização. Em todo o
Brasil, apenas 5,8% do público-alvo foi vacinado, o correspondente a 5,29 milhões de pessoas da faixa etária.
Mesmo aqueles que já tomaram uma dose anterior
também devem procurar os postos para uma dose extra
da vacina. A dose imunizante é disponibilizada de forma gratuita nos postos de saúde. Para ser vacinado, o
usuário do SUS deve ter em mãos documento com foto e
a carteira de vacinação. A recomendação dos órgãos de
saúde, nos casos em que a pessoa não sabe se tomou ou
não a vacina, é que ela seja administrada da mesma maneira como forma de bloqueio.

Casos no Brasil

Para o IBGE (Instituto Brasileiro de
Geograﬁa e Estatística) a força de trabalho engloba as pessoas ocupadas e
as pessoas desocupadas que procuraram trabalho no período de referência
da pesquisa. O 2º trimestre do ano foi
marcado por um fator atípico, a pandemia, que provocou recuo da atividade econômica impactando o funcionamento do mercado de trabalho.
No Maranhão, mesmo mantendo
taxa de desocupação praticamente
igual ao trimestre anterior, o 2º trimestre foi marcado por recuo no número de pessoas ocupadas. Entre o 1º
e o 2º trimestre do ano de 2020, a redução no percentual de pessoas ocupadas no estado foi na ordem de 9,7%,
o que implicou menos 215 mil pessoas na condição de força de trabalho
ocupada. Eram 2,211 milhões de pessoas ocupadas no 1º trimestre de 2020
e 1,996 milhões no 2º trimestre. “Parte
signiﬁcativa das pessoas que perderam seus empregos não alimentou o
quadro de pessoas desocupadas, pois,
muito em função da pandemia, alguns não procuraram trabalho ou, se
procuraram, não estavam disponíveis

Entre o 1º trimestre de 2020 e o trimestre seguinte, houve um aumento
de cerca de 14,5% no contingente de
desalentados no Maranhão. As Unidades da Federação (UFs) que detinham no 2º trimestre de 2020 os maiores contingentes de pessoas desalentadas eram Bahia (849 mil), Maranhão (655 mil), São Paulo (593 mil) e
Minas Gerais (534 mil).
Enquanto no 1º trimestre de 2020,
do total de pessoas ocupadas no setor
privado, no Maranhão, 48,4% tinham
carteira de trabalho assinada, no 2º
trimestre do mesmo ano, esse percentual subiu para 53,7%. O comportamento desse indicador acompanhou
Segundo lugar em desalen- o ocorrido no Brasil, onde, no 1º trimestre de 2020, do total de empregatados
No estado, no 2º trimestre deste dos no setor privado, 75,0% tinham
ano, do total de 883 mil pessoas na carteira de trabalho assinada e, no 2º
condição de força de trabalho poten- trimestre de 2020, o percentual subiu
cial, cerca de 655 mil estavam caracte- para 77,7%. Isso aconteceu porque a
rizadas na situação de desalentadas, queda percentual no volume de pesisto é, não procuraram trabalho por- soas ocupadas do setor privado sem
que, de alguma forma, perderam a es- carteira foi de 20,6%, ao passo que no
perança de encontrar uma oportuni- caso dos empregados do setor privadade, embora, se aparecesse essa do que tinham carteira, a diminuição
oportunidade, estariam disponíveis. foi de apenas 1,6%.
no período.
O fato é que parte desse contingente de pessoas que saiu do mercado de
trabalho, isto é, perdeu ocupação,
acrescida, provavelmente, de mais
uma parcela que estava na condição
de desocupado, passaram a engrossar
a força de trabalho potencial, isto é,
não estavam nem ocupadas nem desocupadas, visto que não procuraram
trabalho, embora disponíveis para o
mesmo, caso aparecesse oportunidade (é o caso do desalentado) ou, se
procuraram, não estavam disponíveis
para assumir”, apontou o estudo do
IBGE.

De acordo com o último Boletim Epidemiológico do
Ministério da Saúde, neste ano, até 25 de julho, foram
conﬁrmados 7.293 casos de sarampo em 21 estados, entre eles: Pará (4.713 casos – 64,6%); Rio de Janeiro (1.241
casos – 17%); São Paulo (721 casos – 9,9%); Paraná (305
casos – 4,2%); e Santa Catarina (111 casos – 1,5%).
O Brasil permanece com surto de sarampo nas cinco
regiões, com 11 estados com circulação ativa do vírus.
Os estados do Pará, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná e
Santa Catarina concentram o maior número de casos
conﬁrmados de sarampo, totalizando 7.091 (98,3%) casos. No momento, o país registra cinco óbitos por sarampo, sendo três no Pará, um no Rio de Janeiro e um
em São Paulo. Os dados correspondem à Semana Epidemiológica (SE) de 1 a 30 de 2020 (até 25 de julho).

Doença grave

O sarampo é uma doença grave infecciosa aguda, viral e altamente contagiosa. Uma pessoa pode transmitir
para até 18 outras pessoas. A única maneira de se proteger é a vacina. A transmissão acontece por via aérea, tosse, espirro, fala e até mesmo respirar próximo ao infectado. O tempo de difusão da doença ocorre entre 4 dias
antes ou após o aparecimento das manchas vermelhas
pelo corpo.
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DUPLO FEMINICÍDIO

UFMA

Inclusão Digital por
empréstimo de tablet

Homem se mata após
duplo feminicídio

A Universidade Federal do Maranhão (UFMA) recebe tablets para que estudantes
realizem as atividades remotas no período 2020.1

A

Universidade Federal do Maranhão (UFMA) recebeu a remessa de tablets relativos ao
Edital Auxílio Inclusão Digital
– Modalidade Plena (Empréstimo de
Tablet) – Em Caráter Emergencial
2020.1, em que cada estudante selecionado receberá temporariamente
uma unidade, para proporcionar a todos condições de acesso tecnológico e
técnico para a realização de atividades remotas durante a retomada do
período acadêmico 2020.1.
No total, a UFMA adquiriu mil tablets com recursos liberados pelo Ministério da Educação (MEC-Sesu). Os
equipamentos serão distribuídos assim que as etapas do seletivo estiverem concluídas, forem devidamente
tombados e a Universidade receber os
cinco mil chips da Rede Nacional de
Ensino e Pesquisa (RNP) para garantir
o acesso à internet.
Para esse edital, 1.300 alunos solicitaram os tablets e os chips de pacotes
de dados, em que 540 comprovaram a
situação de vulnerabilidade socioeconômica exigida como um dos critérios para concorrer ao empréstimo de
um dos aparelhos, mas o número de
estudantes regularizados ainda pode
subir daqui a alguns dias, pois o seletivo está atualmente na fase de recebimento de recursos, em que os alunos
têm até o dia 30 deste mês para resolver pendências e efetuar a comprovação.
Além deste critério, os discentes
também devem comprovar regularmente a matrícula em componentes
curriculares de cursos de graduação
presenciais e comprovar renda bruta
per capita de até um salário mínimo e
meio vigente, equivalente a R$
1.567,50. Após os recursos, o resultado

ﬁnal da análise socioeconômica será
divulgado no dia 2 de setembro.
O pró-reitor de Assistência Estudantil, Leonardo Soares, revelou que a
UFMA trabalha também para viabilizar a compra de capas protetoras aos
tablets e cartões de memória. Ele destacou a proatividade da Universidade
em auxiliar os estudos de discentes
em situação de vulnerabilidade socioeconômica. “A UFMA é uma das poucas instituições a se antecipar na inclusão digital por meio de edital especíﬁco, garantindo a qualquer aluno
fazer sua inscrição e concorrer ao seletivo. Eu também ressalto o grande
esforço dos proﬁssionais da assistência estudantil, inclusive, nas unidades
acadêmicas do continente, em cada
centro há o proﬁssional que nos auxilia no cumprimento do programa. O
desaﬁo continua para que possamos
garantir ao máximo que alunos em situação de vulnerabilidade socioeconômica possam ter condições para
cumprir as atividades do período
2020.1”, mencionou o pró-reitor.
Ele adiantou que está conﬁrmada a
reabertura, em 3 de setembro, do edital de auxílio inclusão digital — modalidade pacote de dados para acesso
à internet por meio dos chips.
O reitor Natalino Salgado realçou o
empenho do MEC/Sesu, da RNP e da
equipe da UFMA, que se dedicou na
elaboração dos editais e na realização
do seletivo. “Nossa assistência estudantil trabalha diuturnamente para
que o aluno estude com qualidade. O
aluno não será afastado de suas atividades acadêmicas por não conseguir
o acesso nem será prejudicado. As tecnologias que utilizamos facilitam a vida do professor e do aluno, e nosso
compromisso não se encerra aqui,

muitas ações ainda estão por vir”, frisou.
Ensino emergencial remoto
Com a aprovação do calendário
acadêmico em formato de ensino
emergencial remoto (para os cursos
que optarem somente pelo ensino remoto) e híbrido (para algumas áreas
que necessitam de parte das aulas
presenciais e outra parte podem ser
remotas), a UFMA, por meio da PróReitoria de Assistência Estudantil,
buscou parcerias com instituições a
ﬁm de viabilizar soluções de acesso
àqueles estudantes que não dispõem
de dispositivos móveis e acesso à internet, e inclui-los digitalmente para
que não haja prejuízo no ensino.
Os editais, um de empréstimo de
tablets (que já dão acesso à internet) e
o outro somente pacote de dados para
acesso à internet, que pode ser utilizado em aparelhos celulares, foram lançados no dia 27 de julho, pelo reitor
Natalino Salgado, em cerimônia virtual que contou com a presença de próreitores, diretores de centro e de câmpus, professores e estudantes. Os discentes contemplados pelo edital modalidade plena (empréstimo de tablets) receberão o auxílio de inclusão
digital enquanto durar o período letivo no ano de 2020.
Além disso, a RNP, por iniciativa do
MEC-Sesu, vai contratar o pacote de
dados móveis do Serviço Móvel Pessoal (SMP) para os estudantes em
condição de vulnerabilidade socioeconômica, de Instituições Federais de
Ensino Superior, para o desenvolvimento e a continuidade de suas atividades acadêmicas remotas, fora do
campus, de forma emergencial, em
adaptação e inclusão segura, no contexto da pandemia do coronavírus.

OPORTUNIDADES

Confira as vagas disponíveis em São Luís

O SUSPEITO ALAN PATRICK ERA CASADO COM GLEYCIANE MOTA
LUCIANA GOMES
Uma tragédia anunciada! Um homem, identiﬁcado
como Alan Patrick, é o principal suspeito de assassinar a
ex-mulher e ex-cunhada. O crime ocorreu na tarde do
último domingo (30), no bairro Novo Horizonte, no município de Imperatriz, interior do Maranhão.
A ex-mulher do suspeito foi identiﬁcada como
Gleyciane da Mota Bandeira. De acordo com informações preliminares, Alan teria invadido a casa da ex-mulher portando uma arma de fogo, na residência estava
também a irmã de Gleyciane, que foi identiﬁcada como
Dayane Mota. As duas foram mortas a tiros. O suspeito
tirou a própria vida após cometer o crime.
De acordo com informações da delegada Sylvianne
Tenório, da Delegacia da Mulher em Imperatriz,
Gleyciane 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.
O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da cidade de Imperatriz. O crime foi registrado
como duplo feminicídio e um suicídio.
Ainda de acordo com a delegada, no mês de março
deste ano, cerca de 16 mulheres realizaram o pedido de
medida protetiva na Delegacia da Mulher de Imperatriz.

REGIÃO METROPOLITANA

Manifestaçãofecha
AvenidadosHolandeses

OIMPARCIAL.COM.BR

O PROTESTO ACONTECEU PRÓXIMO AO BAIRRO SOL E MAR

AS OPORTUNIDADES DE TRABALHO SÃO DIRECIONADAS PARA VÁRIAS ÁREAS DE ATUAÇAÕ E TODOS OS NÍVEIS DE ESCOLARIDADE
ência em Hemodiálise, Coren ativo,
carteira de vacina atualizada. InteresDiversas vagas estão disponíveis na sados devem encaminhar currículo
capital maranhense nessa semana para o e-mail: vagas.med@hotque se inicia, de gerente de atendi- mail.com
Marceneiro/montador de móveis e
mento a vagas de estágio, tem oportunidade para todo mundo. Aproveite a auxiliar de montagem de móveis –
oportunidade para garantir um futuro Com e sem experiência. Interessados
devem encaminhar currículo para o
melhor.
Por conta da pandemia do novo co- e-mail: rh@barraplan.com.br
Pizzaiolo – Com experiência. Interonavírus várias empresas pararam as
contratações, mas agora tudo está re- ressados devem encaminhar currícutornando e essa pode ser sua oportu- lo para o e-mail: ﬁncorporativo@gmail.com
nidade.
Depiladora – Com experiência em
Técnico instalador – Desejável experiência; habilitação categoria A, B. design de sobrancelha, ensino médio
Interessados devem encaminhar cur- completo. Interessados devem encarículo pelo e-mail: rosienermsou- minhar currículo para o e-mail: fncorporativo@gmail.com
sa@gmail.com
Diagnóstico veterinário e análises
Estágio administrativo – Cursando administração, gestão comercial ambientais – Interessados devem enou áreas aﬁns. Interessados devem caminhar currículo para o e-mail: laencaminhar currículo para o e- boratorioslz@outlook.com
Supervisor de relacionamento –
mail: vagasslz01@gmail.com
Técnico de enfermagem – Experi- Superior completo em administração,
LUCIANA GOMES

gestão comercial, hotelaria ou áreas
aﬁns. Interessados devem encaminhar
currículo
para
o
email: vagasslz01@gmail.com
Gerente de atendimento – Superior
completo em administração, gestão
comercial, hotelaria ou áreas aﬁns. Interessados devem encaminhar currículo
para
o
email: vagasslz01@gmail.com
Estágio em pedagogia – A partir do
4° período. Interessados devem encaminhar currículo para o e-mail: seletivodac@gmail.com
Serviços gerais – Necessário possuir experiência sólida em atividades
gerais.
Interessados devem encaminhar
currículo para o e-mail: rhmundodocelular@gmail.com
Operador de caixa – Necessário
possuir experiência na função.
Interessados devem encaminhar
currículo para o e-mail: rhmundodocelular@gmail.com

Ontem, segunda-feira (31), por volta das 12h, um trecho da Avenida dos Holandeses foi interditado por manifestantes, próximo à entrada Bairro Sol e Mar.
Segundo informações da polícia, os manifestantes
seriam ocupantes de um espaço que é considerado reserva ambiental. Na área de mais de 20 mil hectares já
estava pronto para receber mais de mil moradias. Por
volta das 14h, a avenida foi liberada para o trânsito. O
Batalhão da Polícia Ambiental foi responsável pela operação, com auxílio do 8º BPM.
Ainda segundo a polícia, a vegetação rasteira original
foi toda removida e a localidade já estava sendo chamada de Península do Olho d’Água.
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EM IRACEMA

PELA COVID?

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
onato Brasileiro. Os dois clubes já se
enfrentaram 14 vezes, com quatro videlegação do Sampaio Corrêa tórias do representante maranhense,
viajou para Maceió, local do três empates e sete derrotas. O saldo é
jogo com o CRB, amanhã às favorável à equipe alagoana com três
19h no Estádio Rei Pelé pelo vitórias a mais.
Campeonato Brasileiro.
Na última oportunidade em que
Para a partida contra o time alagoa- Sampaio e CRB se enfrentaram a vitóno, o técnico Léo Condé já poderá ria foi do time de Alagoas por 2 a 1, em
contar com alguns atletas que esta- partida disputada no Estádio Rei Pelé,
vam cumprindo quarentena devido em 31 de agosto de 2018, pela 24ª roao coronavírus, cujos nomes não fo- dada. O CRB começou o jogo na zona
ram revelados à imprensa. Nem mes- de rebaixamento, mas terminou quamo a lista de embarque foi liberada se na metade da tabela, por conta da
para a reportagem. “A lista de relacio- vitória, chegando aos 28 ponto, na 13ª
nados não foi divulgada”, resumiu a colocação. O Sampaio seguiu com os
Assessoria de Comunicação.
21 pontos na 19ª colocação, portanto
na vice-lanterna. Os gols do CRB foram marcados por Neto Baiano e Paulinho, ambos em cobrança de falta. O
Sampaio ainda chegou a empatar
com Julinho, que aproveitou cobrança de escanteio e fez de cabeça. Em 11
de agosto de 2015 ocorreu a última vitória dos tricolores sobre o adversário
de amanhã. O placar foi de 1 a 0, em
partida disputada no Castelão com
um golaço de Nadson aos 30 minutos
do segundo tempo. A equipe esteve
sob o comando de Léo Condé e com o
resultado subiu para 31 pontos contra
22 do time alagoano.
Hoje, a situação é bem diferente.
No momento, o CRB vem de uma vitória sobre o grande rival CSA, a quem
derrotou por 2 a 0 na noite do último
domingo e agora ocupa a quarta posição com 11 pontos. O Sampaio, enquanto isso, perdeu para a Ponte Preta
Desvantagem
No retrospecto, o Sampaio está em por 2 a 1, na sua quarta derrota consedesvantagem com o Clube de Regatas cutiva e permanece na oitava colocaBrasil (CRB-AL) na Série B do Campe- ção.
NERES PINTO

A

Lamentação

Até antes da viagem, o clima ainda
era de muita lamentação em meio a
jogadores, dirigentes, comissão técnica e torcedores. A culpa pelo fracasso, desta vez, foi da arbitragem, acusada de marcar dois pênaltis inexistentes contra os bolivianos e fazer vista grossa para outras duas penalidades cometidas pela defesa da equipe
paulista. Bastante chateado, o presidente Sérgio Frota disse que tomaria
as devidas providências, denunciando o pernambucano Tiago Nascimento dos Santos à CBF, a seu ver o principal responsável pelo resultado negativo.

ESPANHA

Messi não se reapresenta no Barcelona
JOSE BRETON/GETTY IMAGES

Como se previa, Lionel Messi não
se reapresentou ao Barcelona, ontem,
segunda-feira (31), para o primeiro
treino do novo técnico Ronald Koeman. Após não comparecer aos testes
de coronavírus realizados pelo clube
catalão no domingo, o craque argentino deixa mais do que claro seu desejo
de deixar o Camp Nou.
Lionel Messi quer sair de forma
unilateral, sem o pagamento da multa
rescisória de 700 milhões de euros (R$
4,5 bilhões), conforme explicitou num
burofax enviado ao Barcelona na semana passada. Nesse documento, ele
se apega a uma cláusula na qual teria
até 10 dias depois do ﬁm da temporada para deixar o time catalão.
No caso, como a temporada acabou
somente no dia 23 de agosto (ﬁnal da
Champions) por causa da pandemia
do coronavírus, Messi se vê no direito
de deixar o clube. O Barça não entende dessa maneira. Alega que este artigo do contrato já venceu, se baseando
no ﬁm da temporada pelo calendário
oﬁcial (31 de maio).
A La Liga, que administra o Campeonato Espanhol, emitiu um comuni-

Maranhenses
brilham na
Fórmula Kite Ceará
Um desempenho sensacional. Os kitesurﬁstas maranhenses deram um show na disputa da Fórmula Kite
Ceará, competição realizada no último ﬁm de semana
na Praia de Iracema, no Ceará. Socorro Reis e Bruno Lima, o Bruninho, conﬁrmaram o favoritismo e conquistaram resultados expressivos. Na categoria feminina,
Socorro não deu chances às adversárias e ﬁcou com o
primeiro lugar e ainda foi terceira colocada no geral (entre homens e mulheres). Já Bruninho, foi o vice-campeão no masculino.

Com os bons resultados na Praia de Iracema, a dupla
maranhense segue entre as melhores da modalidade no
país mesmo após a parada das competições devido à
pandemia do novo coronavírus (Covid-19). A Fórmula
Kite Ceará foi o primeiro evento após o período de quarentena e serviu para que os atletas voltassem ao clima
de disputa.
Para a campeã Socorro Reis, esse retorno do kitesurf
foi desaﬁador. “Foi um evento desaﬁador com vento
com rajadas de 31 knots. Termino em primeiro lugar no
feminino e em terceiro entre os homens. Agora é treinar
para o próximo desaﬁo, que será o Campeonato Brasileiro. Vou correr em busca do título de tetracampeã brasileira de hydrofoll. Só tenho de agradecer aos meus patrocinadores, que me possibilitam continuar acreditando no meu sonho. Obrigada por acreditarem em mim”,
disse a maranhense que é a atual tricampeã brasileira e
campeã Centro e Sul-Americana.

Vou correr em busca do título de
tetracampeã brasileira de hydrofoll

LIONEL MESSI JÁ COMUNICOU AO BARCELONA QUE DESEJA DEIXAR O CLUBE NESTE ANO
cado ratiﬁcando esse pensamento do
Barcelona, dizendo que Messi só dará
o certiﬁcado de transferência para o
craque caso ele pague a multa.
Segundo o jornal “Sport”, o Barcelona estuda como acionar juridica-

mente Lionel Messi pelas faltas de domingo e segunda-feira. No entanto, o
presidente Josep Maria Bartomeu deseja ter uma conversa com Jorge Messi, pai e agente do jogador, antes de
tomar qualquer atitude.

FLAMENGO

Gabigol está à disposição do técnico Dome
O atacante Gabigol se reapresentou
sem mancar ou apresentar dores no
tornozelo direito e está bem enfrentar
o Bahia, quarta-feira, às 20h30, em Pituaçu, pela 7ª rodada do Brasileirão.
Já Diego Alves e Bruno Henrique tiveram lesões identiﬁcadas em exames e
iniciam tratamento.
O goleiro Diego Alves iniciou tratamento intensivo, mas a tendência é de
que seja preservado contra o Bahia. Já
o atacante Bruno Henrique está fora
do jogo, pois cumpre suspensão automática.

Os fortes ventos também inﬂuenciaram o desempenho do jovem Bruno Lima. Bruninho terminou a Fórmula Kite Ceará na segunda colocação e comemorou o
resultado após a pausa forçada devido à pandemia. “A
competição foi muito boa, gostei do meu rendimento.
Devido à quarentena, treinei bastante em casa e estava
bem preparado ﬁsicamente para esta prova. Foi uma
das melhores provas que eu já ﬁz, apesar das condições
que foram muito extremas: vento muito forte e mar bem
mexido. Eu esperava um vento forte, mas não tanto
quanto a gente pegou aqui. Agora é continuar treinando
agora para que, nas próximas competições – Campeonato Brasileiro e Copa Brasil de Vela – consiga chegar na
primeira colocação. Os treinos vão ser ainda mais intensos”, explicou o maranhense.

Antes da pandemia

Antes da pausa devido à pandemia, a dupla colecionava resultados bastante expressivos a nível nacional e
internacional. Nos Jogos Mundiais de Praia, competição
realizada no Catar, Socorro Reis foi a única brasileira na
disputa, onde teve bom desempenho tendo ﬁcado no
top 10 em várias corridas, o que fortaleceu a kitesurﬁsta
para a sequência da temporada.
Em seguida, Socorro brilhou no Campeonato Brasileiro e levou o tricampeonato. Na mesma semana, a maranhense não deu chances às adversárias e sagrou-se
campeã do Campeonato Centro e Sul-Americano, competição realizada em Praia Brava, em Itajaí, litoral norte
de Santa Catarina.
Considerado a principal promessa do kitesurf maranhense, o jovem Bruno Lima foi muito bem no Campeonato Brasileiro, onde terminou o evento com resultados
expressivos na categoria Kitesurf Hydrofoil: uma prata,
um bronze e um quarto lugar.
No Campeonato Centro e Sul-Americano, Bruninho
mostrou bastante evolução e terminou a disputa sendo
o brasileiro melhor colocado. O jovem de 19 anos terminou o evento na quarta colocação.
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#CULTURAEMCASA

MÚSICA

The Casanovas lança
4º álbum de estúdio

“Giant Little Ones”
terá exibição inédita

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

T

he Casanovas são da capital
universal do rock ’n’ roll ao vivo – Melbourne, na Austrália.
Chegando originalmente à
proeminência internacional com a
ascensão do rock no início de 2000,
eles dividiram palcos com nomes como Motörhead, Mötley Crüe e The
White Stripes. Eles voltaram de um
longo hiato em 2017 e agora estão
prontos para lançar um novo álbum,
o quarto. Reptilian Overlord, lançado
ontem (31), foi produzido pelo lendário Mark Opitz, que projetou os álbuns clássicos do AC / DC Let There
Be Rock e Powerage antes de produzir
álbuns marcantes para The Angels
(também conhecido como Angel
City), Cold Chisel, The Divinyls e
INXS.
Embora tenham sido apanhados
na mania do rock do início do século
XXI, os Casanovas sempre tiveram raízes mais profundas. Vindo da capital
do universo Live Rock’n Roll – Melbourne – Os Casanovas tem a energia
de antecessores como Bored e The
Powder Monkeys, bem como, claro,
dos ﬁlhos de Melbourne, uma vez
adotados, o AC / DC. Eles eram uma
fusão de duas grandes tradições locais
– punk rock’n’roll com metal e larrikin
Oz – e tinham um brilho nos olhos e
trouxeram um frescor jovem a ambos
quando apareceram no início do século.
Tendo já compartilhado palco com
o pouco conhecido The White Stripes
em Melbourne em 2000, o The Casanovas chegou ao cenário internacio-

FILME CANADENSE “GIANT LITTLE ONES”

THE CASANOVAS ESTÁ DE VOLTA A CENA MUSICAL DEPOIS DE UM LONGO HIATO EM 2017
nal em 2002, tocando no Reino Unido
e viajando pela Europa com seus irmãos The Datsuns. Depois veio o
SXSW, rotação do Triple J, The Big Day
Out e shows / turnês com Motörhead,
Mötley Crüe, The Darkness, The Living End, The Black Crowes, Redd
Kross e Airbourne. Eles estavam voando alto, tendo experiências como uma
banda que nunca haviam sonhado. E
então começou a desaparecer, como
essas coisas sempre acontecem.
Avançando para 2020, os Casanovas agora são mais velhos. A mania do
rock parece estar começando de no-

vo, e esses caras talvez estejam em
uma posição semelhante aos heróis
que admiravam quando estavam começando. Eles se foram por algum
tempo, mas uma performance bem
recebida no show comemorativo de
10 anos de Tim Hemensley, do The
Powder Monkeys, em 2013, voltou a
tocar novamente, e uma inesperada
oportunidade de turnê européia em
2017 os colocou em marcha corretamente. Na Europa, eles tocaram em
locais lotados, cheios de cerveja e suor, e para um público raivoso que queria rock.

Os amantes da sétima arte vão poder conferir a exibição inédita do ﬁlme canadense ‘Giant Little Ones’ (Pequenos Gigantes, em tradução livre) nos dias 11 e 19 de
setembro, às 22h e 19h, respectivamente, durante o festival de ﬁlmes online #CulturaEmCasa organizado pelo
Governo do Estado de São Paulo. O ﬁlme, dirigido por
Keith Behrman, foi destaque no Festival Internacional
de Cinema de Toronto (TIFF) em 2018 e levou os prêmios de Melhor Roteiro para um Filme Canadense e Melhor Ator no Vancouver Film Critics Circle em 2019.
O ﬁlme conta com o talentosíssimo Josh Wiggins
(Hellion/Max), que dá vida a Franky, e traz ainda os renomados Kyle MacLachlan (Twin Peaks / Sex and the
City) e Maria Bello (Show Bar/ NCIS) na pele dos pais do
adolescente. O drama está recheado de excelentes interpretações, diálogos e reﬂexões importantes sobre o
amor, a amizade, a compaixão, o respeito à diversidade
e a liberdade individual. Na sinopse Franky Winter (Josh
Wiggins) e Ballas Kohl (Darren Mann) são melhores
amigos desde a infância. Eles são da realeza do ensino
médio: bonitos, estrelas do time de natação e populares
entre as garotas. Eles vivem uma vida adolescente perfeita – até a noite da épica festa de aniversário de 17 anos
de Franky, quando Franky e Ballas se veem envolvidos
em um incidente inesperado que muda suas vidas para
sempre. Giant Little Ones é uma história sincera e íntima sobre amizade, autodescoberta e o poder do amor
sem rótulos.
O festival #CulturaEmCasa é uma parceria entre o
Governo do Estado de São Paulo e Consulados de 21 países presentes no estado, entre eles o Canadá. Ao todo 32
produções estarão disponíveis na plataforma de forma
gratuita até o dia 30 de setembro.

LANÇAMENTO

VIDEOCLIPE

JuPat divulga “Nadando com Peixes que Voam”

Mundo Bita lança
clipe sobre adoção

CRÉDITO_MATHEUS AUGUSTO

GRUPO CONTOU COM A PARCERIA DE MILTON NASCIMENTO

EMBALADO POR 11 FAIXAS, “NADANDO COM PEIXES QUE VOAM” DA CANTORA TRANS , JUPAT, É SOBRE AQUELA TAL FÉ NO AFETO
Depois de defender seu nascimento, recriando e enfrentando o mundo
como artista e mulher trans, JuPat está
pronta para outros mergulhos registrados em seu segundo disco autoral, “Nadando com Peixes que Voam”.
“Em 2018, quando divulguei o álbum “Toda Mulher Nasce Chovendo”,
estava no meio de uma tempestade.
Aquela estética, do rap, me ajudou a
trazer essa força de luta e de resistência. Encerrado esse ciclo, veio a necessidade de águas mais leves, mais profundas. Agora, exploro novas camadas, conto histórias inclassiﬁcáveis,
investigo as belezas das surrealidades
rotineiras, faço um convite à crença
do absurdo e me entrego ao encontro
da poesia que mora nessas contradições naturais. Incluindo a história de
peixes que voam e de corpos trans sujeitos ao amor. Aliás, esse é um registro sobre o amor e sobre a história de
um amor possível”.
Carregado de melancolia tropical,
projeto transita e ﬂerta com várias sonoridades. Entre elas, a mpb, o trip

hop, o reggae, o dub e o hip hop. “Esse
disco tem muito da brisa do rio Piracicaba, que sinto aqui da minha casa, e
das últimas viagens que ﬁz, à Amazônia e ao Uruguai, antes desses tempos
de quarentena e isolamento. Ultimamente, tenho ouvido Neil Young, Cigarettes After Sex, Faye Webster, Glue
Trip, Lira, Giovani Cidreira, Bernardo
Bauer e Tamy Tectoniza, minha parceira e musa. Nomes que com certeza
me inspiraram”.
Embalado por 11 faixas, “Nadando
com Peixes que Voam” é sobre aquela
tal fé no afeto. Nas participações especiais, além da própria Tamy Tectoniza,
Dandy Poeta, Denise Mokreys,
Raphael Warlock, Allure Dayo e Zara
Dobura. Os arranjos e instrumentais foram compostos pelo produtor Nikolas Chacon. É ele o responsável por, também, assinar a mixagem e
masterização.
SOBRE JUPAT:
Nascida em Ribeirão Preto, mas piracicabana de coração, JuPat encon-

trou na música sua forma de garantir
e sustentar sua existência enquanto
mulher trans reﬂetindo e narrando
suas experiências da vida urbana contemporânea.
Em 2018, a artista iniciou sua carreira solo apresentando “Transe”. O
single, acompanhado de videoclipe,
antecipava a estreia de seu primeiro
álbum, “Toda Mulher Nasce Chovendo”. Em 2019, a artista lançou “Flash”,
seu primeiro single após o lançamento de Toda Mulher Nasce Chovendo.
Em parceria com o produtor Nikolas
Chacon,
Atualmente, depois de antecipar
um videoclipe para a track “Derreter”,
trabalha no lançamento de seu novo
disco, “Nadando com Peixes que Voam”. Sesc Piracicaba, Centro Cultural
São Paulo, Fatiado Discos, CEU Navegantes, Virada Feminista de Jundiaí,
Festival Curau são alguns dos espaços
que já receberam a cantora.
Ouça
acessando:
https://youtu.be/HADAbCZY7CA

O Mundo Bita, fenômeno infantil com clipes que ultrapassam 7 bilhões de visualizações no Youtube, lança
uma nova parceria com ninguém menos que Milton
Nascimento, entre as maiores vozes do país e que já tem
até um personagem na “trupe” para chamar de seu, o Bituca. Bita e Bituca apresentam a história de Flora, de como ela conheceu os pais em um orfanato e dos momentos que antecedem a chegada da criança à casa deles.
Milton é destaque na voz, em dueto com Chaps Melo,
um dos criadores do Mundo Bita e sócio da Mr. Plot, produtora da animação. “Compus a música já pensando no
Milton, que, além de ser nosso padrinho, foi adotado e
tem um ﬁlho adotivo”, conta Melo.

“O tema surgiu a partir de uma
demanda do próprio público e o
objetivo é facilitar o entendimento
das crianças sobre o assunto”, disse
Melo.
O clipe será lançado no dia 04 de setembro e estará
disponível no canal oﬁcial do Mundo Bita no Youtube,
onde o público pode assistir aos outros sucessos gravados com Milton – “Trem das Estações” e “Bola de Meia,
Bola de Gude” – que já totalizam mais de 190 milhões de
visualizações.

