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“No registro
de Raimundo
Borges,
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Dreyfus Azoubel, retrato do fotojornalismo
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Apoios esquentam corrida
para Prefeitura da capital
LAÇOS DE FAMÍLIA

EMPODERADO

APROXIMAÇÃO

Adriano Sarney (PV) fala do
posicionamento da tia Roseana
sobre candidatura de Neto (DEM)

Apoio de Detinha e Josimar
"enriquece" candidatura
de Duarte Jr à prefeitura

Yglésio convida Wellington para
compor grupo. Tucano diz que vai à
justiça para garantir candidatura

PÁGINA 2 E 3

Bancários
suspendem greve
e Correios mantém

GOVERNO
BOLSONARO
Ministro promete
construção de
novo aeroporto
em Balsas

PÁGINA 10

Estudo prova que
obesidade piora
quadro de infectados

O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, gravou um vídeo
informando que o Governo Federal está
estudando a construção de um novo aeroporto na cidade. PÁGINA 9

PÁGINA 5

A CRIANÇA SE AFOGOU DURANTE PASSEIO COM A FAMÍLIA

PM salva vida de criança
vítima de afogamento
ao cair em piscina
PÁGINA 9
TEMPO E TEMPERATURA

SÉRIE A : Gabigol e Gerson fora do jogo
SÉRIE B : Sampaio e CRB em opostos
SÉRIE C : Imperatriz dispensa oito atletas

Novo app do FGTS:
Descubra funções,
serviçosecomobaixar
PÁGINA 9

PÁGINA 11

BASTIDORES
queda de Dallagnol
APARTE ATransparentes
Sob pressão de todos os lados, principalmente de dentro da PGR de Augusto Aras, o
procurador Deltan Dallagnol debandou da coordenação da Operação Lava Jato no Paraná. Em redes sociais, ele alegou motivos pessoais, para cuidar da saúde da filha de um
ano, por recomendação médica.
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APOIO FORTE

Detinha desiste e
Duarte Jr. se fortalece

Yglésio convida
Wellington para sua
campanha

Pré-candidato a prefeito de São Luís pelo Republicanos, deputado estadual Duarte Jr,
recebe apoio do PL e dos partidos Avante, Patriota e o PTC na corrida eleitoral da ilha
SAMARTONY MARTINS

A

campanha eleitoral do précandidato, Duarte Jr (Republicanos), à Prefeitura de São
Luís ganhou mais um reforço.
A deputada estadual, Detinha, que se
apresentava como pré-candidata na
disputa municipal da capital, agora
segue como aliada de Duarte ao pleito. O anúncio foi feito na última segunda-feira (31), em evento com précandidatos a vereadores e apoiadores,
o Partido Liberal (PL). No mesmo encontro, também ﬁrmaram apoio os
partidos Avante e Patriota.
Durante o evento, o deputado federal e presidente estadual do Partido
Liberal (PL), Josimar Maranhãozinho,
ressaltou que a decisão de apoiar Duarte Jr neste projeto político contempla todo o grupo, mesmo com a deputada Detinha abdicando de concorrer
à Prefeitura de São Luís. Maranhãozinho aﬁrmou que acredita que o seu
grupo tomou a decisão correta. E que
seria uma perda Detinha, que é sua
esposa ﬁcar ausente no interior do estado, aﬁrmando que caso Duarte sela
eleito prefeito, ele fará uma história
que jamais será esquecida pela população de São Luís. Ao declinar a sua
pré-candidatura para apoiar Duarte
Jr, a deputada estadual Detinha, que
agora é ex-pré-candidata à Prefeitura
da capital maranhense, aﬁrmou que o
apoio do PL é um momento que entrou para história política de São Luís,
ressaltando que esta união entre os
dois partidos fará a diferença na Grande Ilha.

DETINHA DESISTIU DA CANDIDATURA E DECLAROU APOIO A DUARTE JUNIOR
O pré-candidato Duarte Jr aﬁrmou
que é uma honra contar com o apoio
da Detinha e do seu grupo político, liderado pelo seu marido deputado, Josimar Maranhãozinho, que chegou
para fortalecer a sua campanha que
pretende fazer de São Luís uma cidade com mais oportunidades para a
população. Na oportunidade Duarte
destacou que ainda anunciou que o
pré-candidato a vice-prefeito será
desse grupo. Apesar de ainda não ter
conﬁrmado oﬁcialmente, um dos nomes mais forte para compor a chapa
majoritária do republicano pode ser a
ex-secretária de Estado de Agricultura, Pesca e Abastecimento, Fabiana Vi-

lar. Agora, além do próprio Republicanos, Duarte conta com o PL, Avante,
Patriota e o PTC. Estiveram presentes
no evento os deputados estaduais Hélio Soares e Leonardo Sá; o deputado
federal Júnior Marreca (Patriota); o
ex-deputado Marreca Filho (Patriota);
a presidente do PL Municipal e ex-secretária de Estado da Agricultura, Pesca e Abastecimento (Sagrima), a advogada Fabiana Vilar; o pré-candidato a
prefeito da Raposa Eudes Barros; o
pré-candidato a prefeito de São José
de Ribamar Dr Julinho; pré-candidato
a prefeito de Paço do Lumiar Fred
Campos; e os vereadores Aldir Jr e Beto Castro (Avante).

POLÊMICA

Maia diz que “aborto legal” é inconstitucional

O deputado estadual Dr Yglésio aproveitou a sessão
de ontem (1º), para convidar o deputado estadual Wellington do Curso a fazer uma aliança em torno de um
projeto independente para São Luís. O tucano não pode
oferecer o partido, mas pode levar seu nome e ajudar na
pré-candidatura do médico que vai disputar a eleição de
São Luís pela primeira vez.
Wellington do Curso reclamou da forma como foi tratado pelo PSDB. Diante dessa fala, Dr Yglesio foi solidário ao tucano e abriu as portas para que juntos possam
discutir São Luís.

Dr. Yglésio já tem data para
oﬁcializar sua candidatura. Vai
ocorrer no dia 11 de setembro no
formato híbrido no Green Hotel no
bairro do São Francisco. O précandidato do PROS vai contar com
Dr Mauro César como companheiro
de chapa.
Tucano quer brigar na Justiça
O deputado estadual Wellington do Curso anunciou
hoje, em discurso na Assembleia Legislativa, que está
disposto até mesmo a buscar a Justiça para ser candidato a prefeito de São Luís pelo PSDB.
O tucano era o pré-candidato da sigla até a última
sexta-feira (28), quando foi preterido em prol de uma
aliança com o Podemos, do deputado federal Eduardo
Braide (saiba mais).
Wellington disse que pediu um prazo até o dia 5 de setembro, e que recebeu como resposta a informação de
que a direção nacional do PSDB estava cobrando um alinhamento com o partido de Braide.

“Colocaram a culpa na nacional.
Pois se é da nacional, hoje estou
provocando a nacional, por meio de
um procedimento administrativo,
CONFORME PRESIDENTE DA CÂMARA, PARLAMENTO OU STF PODEM SUSTAR A MEDIDA
O presidente da Câmara, deputado
Rodrigo Maia (DEM-RJ), disse hoje
(1º) que a portaria do Ministério da
Saúde que altera os procedimentos
para o aborto legal em caso de estupro
é “ilegal” e “inconstitucional”. O congressista avalia que se o governo não
recuar, Parlamento ou Supremo Tribunal Federal (SPT) podem sustar a
medida.
De acordo com a portaria, os procedimentos devem ser seguidos para
garantir a licitude do aborto e a segurança jurídica aos proﬁssionais de
saúde envolvidos.
“Não é o Ministério da Saúde que
pode tomar a decisão como tomou,
uma interferência em uma lei. A melhor decisão é que o governo pudesse
recuar, se isso não ocorrer, devemos
ter voto aqui na Câmara ou ir ao Supremo Tribunal Federal para sustar
uma portaria ilegal”, disse o presidente da Câmara.
Para Maia, a legislação brasileira já
deﬁne um marco “claro e nítido” sobre o estupro. A nova norma prevê
que, antes de aprovar a interrupção
da gravidez, a equipe médica deverá

informar a gestante acerca da possibilidade de visualizar o feto ou embrião
por meio de ultrassonograﬁa, caso assim deseje. Outro ponto exige que
médicos, proﬁssionais de saúde ou
responsáveis por estabelecimento de
saúde notiﬁquem à polícia os casos
em que houver indícios ou conﬁrmações de estupro. Especialistas avaliam
que a medida pode diﬁcultar o acesso
de mulheres ao direito já previsto em
lei.
“A gente não deve criar nenhum tipo de decreto, ou portaria que constranja a decisão da mulher. Uma portaria completamente ilegal, inconstitucional, que não respeita as normas
legais do nosso país. É a minha posição pessoal, por isso que eu não digo
nem posso dizer qual vai ser a decisão,
mas eu acho que o melhor caminho é
que o governo pudesse recuar e pudesse discutir com o Congresso, debater o assunto”, argumentou.
Auxílio emergencial
Rodrigo Maia defendeu decisão do
governo de prorrogar o auxílio emergencial por mais quatro meses no va-

para que a nacional possa se
lor de R$ 300. Para ele, é preciso ter
cuidado para atender à população
vulnerável e, em paralelo, assegurar
que o governo não dará uma sinalização negativa de descontrole do gasto
público.
“Temos que ter muito cuidado, o
auxílio é muito importante, mas os
valores já vinham gerando um forte
impacto nas contas públicas. No momento adequado, vamos colocar em
votação”, disse.
Na avaliação do presidente da Câmara, o Bolsa Família foi bem-sucedido em retirar milhões de pessoas da
extrema pobreza. No entanto, um novo programa de renda deve assegurar
parâmetros de mobilidade aos atendidos.
“É importante que se possa fazer
um programa que caminhe junto aos
esforços das famílias, com benefícios
extraordinários para as famílias que
cumprirem metas na educação e saúde, por exemplo. Precisamos dar condições não apenas da transferência de
renda, mas criar um programa que
possa garantir mais mobilidade social”, defendeu.

posicionar. E, dependendo do
posicionamento da nacional, vou
entrar na Justiça”, aﬁrmou.
O deputado Othelin Neto rememorou um fato político da mesma espécie, com os mesmos autores, e com
igual “modus operandi” na Eleição de 2016. Também
naquele ano, à Prefeitura de São Luís.
“Deputado Wellington, eu lhe disse uma, duas, eu lhe
disse três vezes, que o senhor não teria a legenda do
PSDB, comandada pelo presidente estadual, o senador
Roberto Rocha. E, aí, o senhor foi à Brasília, e me disse
que estava tudo certo, e que, o senador lhe prometeu ser
o candidato do partido – naquele momento aumentou
minha convicção que o senhor não teria a legenda. Deputado Wellington, o senhor deve lembrar que, em 2016,
o deputado Bira do Pindaré seria o candidato do PSB à
Prefeitura de São Luís, e o presidente estadual do PSB,
era o Roberto Rocha, que o tirou abruptamente da disputa, para que o ﬁlho dele, Roberto Rocha Júnior, fosse
justamente o seu vice, quando o senhor era do PP…e ali,
o senhor, deputado Wellington participou do mesmo
ato, que sofre agora, eu lamento”, relembrou o presidente Othelino Neto.
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PRIMEIRO CANDIDATO

Adriano fala sobre falta
de apoio de Roseana
Adriano Sarney, informou que recebeu “Com tranquilidade e sem surpresa. Não havia,
da minha parte, a expectativa de aliança do MDB nestas eleições", disse a O Imparcial
SAMARTONY MARTINS

E

m convenção realizada ontem, o Partido Verde (PV) conﬁrmou a candidatura a prefeito de Adriano Sarney, Vall
Nascimento como vice-prefeita e de
47 concorrentes ao cargo de Vereador
pela legenda em convenção realizada
em sua sede, na última segunda-feira
no bairro Turu, em São Luís. A chapa é
puro sangue, independente e foram
os primeiros a realizar convenção
partidária.
A convenção do partido ocorreu no
mesmo dia que a ex-governadora, Roseana Sarney (MDB), anunciou por
meio de rede social que o seu grupo
político apoiará o também pré-candidato a prefeito de São Luís, o deputado licenciado Neto Evangelista (DEM)
que assim como Adriano Sarney está
na corrida eleitoral pelo maior cargo
do executivo municipal.
Questionado a O Imparcial sobre
como ele recebeu a notícia do apoio
da ex-governadora, Roseana Sarney,
ao seu adversário Neto Evangelista,
Adriano Sarney informou que recebeu de forma tranquila o posicionamento escolhido por sua tia. “Com
tranquilidade e sem surpresa. Não havia da minha parte a expectativa de
aliança do MDB nestas eleições. Cada
partido tem seus direcionamentos e
escolhas condizentes com seus projetos políticos. Eles se aliaram ao grupo
que sempre ﬁzemos oposição. No caso do PV, seguimos com coerência e
totalmente independentes, o que torna a nossa campanha comprometida

O PV FOI O PREIMEIRO PARTIDO A FAZER CONVEÇAO PARA ELEIÇOES DE 2020
exclusivamente com o propósito de
fazer uma gestão técnica e transparente da nossa cidade”, disse Adriano
Sarney.
O Partido Verde foi o primeiro de
São Luís a realizar a sua convenção. A
organização do evento fez questão de
ressaltar que a mesma foi realizada
em ambiente aberto, com controle rígido sobre o número de pessoas, disponibilizando álcool em gel 70% e
obedecendo o distanciamento social
entre os presentes e todas as orientações da Organização Mundial da Saúde (OMS) e vigilância sanitária.
Durante o encontro, Adriano
Sarney ressaltou que o partido conta
com um bom quadro de candidatos,

formado por lideranças de vários segmentos sociais e as mulheres superando os 30% de coeﬁciente de candidaturas. Na ocasião, foi apresentada a
vice-prefeita Vall, que além de Bacharel em Fisioterapia, é atleta de judô e
jiu-jitsu e também acredita na renovação da política ludovicense “Agradeço muito a conﬁança do Adriano e
acredito que a gente tem capacidade
total de fazer a mudança. Chegou a
hora! Vamos trabalhar muito! Essa é a
chapa certa para São Luís”, declara a
vice.
E ao contrário de grandes convenções em que o apoio da classe política
se sobressai, o encontro foi marcado
por grande participação popular, de

Bira apresenta Plano com 40 ações para São Luís

A queda de Dallagnol
Sob pressão de todos os lados, principalmente de
dentro da PGR de Augusto Aras, o procurador Deltan
Dallagnol debandou da coordenação da Operação Lava
Jato no Paraná. Em redes sociais, ele alegou motivos
pessoais para cuidar da saúde da ﬁlha de um ano por recomendação médica. No entanto, ele enfrentava desgaste e se tornou alvo de ações internas no órgão, além
de embate com o procurador-geral da República, Augusto Aras. Logo, a lava Jato, criada em 2014 e com prazo
de validade até 10 deste mês, já deu o que tinha que dar.
Virou imbróglio jurídico em diferentes instâncias.
Deltan disse que sua ﬁlha apresentou atrasos no desenvolvimento e, por recomendação médica, mesmo
antes do diagnóstico ﬁnal, deve iniciar um tratamento
com terapias e medicamentos, o que exige acompanhamento dos pais. Mas a Lava Jato como um todo há tempo deixou de ser a mesma. Suas inﬁndáveis operações
não têm a mesma repercussão dos tempos dos aparatos
espetaculosos nos governo de Dilma e Michel Temer.
Desde que Sérgio Moro deixou de ser o personagem
central da Lava Jato, a chamada República de Curitiba
perdeu força dentro do Judiciário, inclusive no Supremo
Tribunal Federal. Várias decisões tomadas em sua conjuntura foram anuladas e outras podem estar a caminho, principalmente condenações do ex-presidente Lula, que são contestadas até por renomados juristas internacionais. Mesmo assim Deltan, sem citar nomes,
pediu na gravação de vídeo nas redes sociais, que a sociedade continue apoiando a Lava Jato diante da fase decisiva envolvendo os trabalhos do grupo. Nos últimos
meses, Deltan Dallagnol vinha colecionando atritos
com a direção da PGR. Augusto Aras chegou a declarar
que a operação precisava de uma correção de rumos,
para que “o lavajatismo não perdure”. Ele também responde a diversos processos abertos no Conselho do Ministério Público. Na semana passada, teve um deles arquivado. Foi aberto pela defesa de Lula, sobre a exibição
de um arquivo em Power Point que colocava o ex-presidente no centro de um esquema de corrupção. Mas existem vários outros.

Pouco adianta

O deputado Welington do Curso estaria ameaçando
ingressar na Justiça contra o PSDB que rifou sua précandidatura a prefeito de São Luís, para apoiar Eduardo
Braide (Podemos). Welington deveria saber que não obterá êxito. Quem decide candidatura é o Partido. E c’este
ﬁni.

Auxílio rachado

As centrais sindicais pressionam o governo Bolsonaro
por prorrogação do auxílio emergencial no valor de R$
600 e não R$ 300 como deﬁniu o Planalto. As entidades
cobram dos deputados e senadores manutenção do
abono que sustenta a renda das famílias na pandemia

Dividido

Na campanha por “nenhum real a menos”. O governo
conﬁrmou que haverá mais quatro parcelas do auxílio.
Mas quer pagar R$ 300 aos trabalhadores informais e
desempregados só enquanto durar a pandemia.

“Pelo amor de Deus não cassem meu mandato”

Da deputada Flordelis, apelando a colegas deputados,
usando grupos de WhatsApp de parlamentares. Ela jura
que vai provar sua inocência.
O deputado Juscelino Filho (DEM-MA), presidente do Conselho de Ética da Câmara está
com um pepino quente para “degustar”. Caiu
em seu colo o rumoroso caso da deputada federal Flordelis (PSD-RJ).

1

A EXPOSIÇÃO FOI REALIZADA NESTA SEGUNDA-FEIRA (31), EM UMA PLENÁRIA VIRTUAL ATRAVÉS DA PLATAFORMA ZOOM.
Um documento construído de forma popular e plural, com a ajuda de
muitas mãos. Assim foi deﬁnido o Plano de Governo apresentado pelo précandidato a prefeito de São Luís, Bira
do Pindaré (PSB), aos ﬁliados do PSB
com a presença de técnicos e especialistas. A exposição dos 40 compromissos de Bira por uma São Luís mais humana, bela e justa, foi realizada nesta
segunda-feira (31), em uma Plenária
Virtual através da plataforma Zoom.
O pré-candidato ressaltou que o
plano de governo apresentado nesta
segunda-feira, foi construído de forma coletiva, através das agendas e
reuniões do Movimento ‘Pense São
Luís’, desenvolvido pelo PSB desde o
início do ano, possibilitando a escuta
e a contribuição de todos os setores da
sociedade e de todas as comunidades
de São Luís.
“O nosso plano de governo e os

com o objetivo, expandir a oferta de
educação integral com uma pedagogia pautada no protagonismo infanto-juvenil e com a introdução da formação de um segundo idioma em todo o itinerário escolar. Outro destaque do Plano de Governo é relativo à
Mobilidade Urbana, com a proposição de um transporte coletivo mais
seguro, sustentável, acessível e de boa
qualidade, revisão e transparência na
Além de expositiva, a Plenária Vir- política tarifária, além da implantatual, que teve a participação de mais ção do Passe Livre para estudantes e
de 50 participantes, entre pré-candi- famílias de baixa renda.
“Temos um plano pautado no comdatos/as a vereador/as pelo PSB e lideranças comunitárias e de movi- promisso com as principais demanmentos sociais, foi também colabora- das e prioridades da nossa cidade. Um
tiva e propositiva, proporcionando plano coerente e possível de ser imum rico diálogo sobre as propostas plementado através de uma gestão
criativa, capaz de gerir o orçamento
apresentadas.
Entre os compromissos apresenta- público com eﬁciência, otimizando
dos por Bira, destaque para a área da os resultados e construindo tudo com
Educação, com a proposta de criação a participação popular”, ressaltou Bido programa Escola Plena, que tem ra.
nossos 40 compromissos apresentados hoje, é fruto de um processo de
muito diálogo, construído de forma
coletiva, popular, ouvindo técnicos e
especialistas e que vai resultar num
programa de alto nível, de alta qualidade e muito enraizado na realidade
que a gente vive que é o nosso grande
desaﬁo: transformar essa realidade
que aí está”, pontuou.

A deputada é acusada de ter mandado assassinar o marido, além de outros casos escabrosos. Juscelino já sabe o tamanho da encrenca,
que considera “gravíssima”. Ele promete agir
rápido, tão logo o pedido de cassação de Flordelis
chegue ao Conselho.

2
3

O Maranhão e Roraima são os estados em que
por mais de uma semana apresentam o menor
numero de óbitos pelo coronavírus, segundo
levantamento do consórcio dos órgãos de imprensa sobre a pandemia nos estados.

João do Vale

O governador Flávio Dino postou ontem imagens do
novo Teatro João do Vale, cuja modernização ele inaugurou no último domingo, como parte das comemorações
dos 408 anos de São Luís. Pena que não teve espetáculo,
por causa da covid-19.

Nas origens

Nada surpreendente o MDB decidir apoiar a candidatura do deputado Neto Evangelista à prefeitura de São
Luís. Aﬁnal, o DEM de Neto tem origem no antigo PFL,
que pariu outras legendas do sarneísmo.
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Amazônia e o
satélite
» ANDRÉ GUSTAVO STUMPF
Jornalista
No dia 10 de agosto de 1823, o capitão tenente inglês John Pascoe Greenfell chegou a Belém do Pará no comando do navio de
guerra Maranhão e anunciou que havia quase um ano que D. Pedro I proclamara a Independência do Brasil com apoio da Inglaterra. Aﬁrmou não esperar nenhuma oposição. Ocorre que a capital do Grão-Pará, província que incluía os atuais Maranhão, Pará,
Amazonas, Mato Grosso, Roraima e Piauí desde 1751, por ato do
soberano português, mantinha ligações estreitas com Lisboa.
O Grão-Pará constituía outro país, desde a dinastia ﬁlipina, por
decisão de Filipe III, no período conhecido como união ibérica.
Dois países amigos. Um seria o Grão-Pará, cuja primeira capital
foi São Luís, e o outro, o Brasil, cuja capital era Salvador. Disposição de fazer o Brasil e Grão-Pará se tornar um país só era novidade
na época. A viagem de navio a vela de Belém a Lisboa levava cerca
de 20 dias. Até ao Rio de Janeiro exigia cerca de dois meses. A Independência na Amazônia ocorreu em agosto de 1823 em ambiente
pesado. O pessoal do norte queria permanecer ligado a Portugal.
Sob ameaça de bombardeio, os paraenses aderiram ao Brasil independente.

Violência afeta vidas negras
Vidas negras não importam. É o
que revela o Atlas da Violência 2020,
elaborado pelo Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada (Ipea) e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública,
com base em dados de 2018, quando
foram registrados 57.956 homicídios
em todo o país — 7.646 a menos do
que no ano anterior. Entre os negros,
porém, o número de vítimas aumentou 11,5%. Desse total de mortos,
75,7% eram afrodescendentes.
Em contrapartida, o número de assassinatos diminuiu 12,9% entre os
não negros. Para cada não negro
(branco, índio, amarelo) morto, quase
três (2,7) pretos ou pardos foram vítimas de homicídio. O dado signiﬁca
que a taxa de mortalidade na população negra por violência chega a 37,8
em 100 mil indivíduos contra 13,9 entre os demais grupos étnicos. Entre
2017 e 2018, o número de homicídios
de mulheres não negras caiu 12,3%.
Essa redução foi de 7,2% no grupo de
afrodescendentes.
As regiões Norte e Nordeste são as
que apresentaram maior crescimento
de casos de homicídio. No ranking nacional, o Acre registrou aumento mais
elevado: 300,5%, seguido de Roraima,

com 264,1%. No Nordeste, o destaque
ﬁcou com o Ceará, com alta de
187,5%, e Rio Grande do Norte, com
175,2%.
Os técnicos do Ipea avaliam que a
população negra é a mais vulnerável
social e economicamente, o que a deixa exposta à violência. O quadro é
agravado pelo racismo institucional,
que estigmatiza as pessoas negras. Ou
seja, há seletividade tácita, que coloca
os negros como alvos preferenciais,
sobretudo pelas forças de segurança
pública.
Hoje, essa opção está escancarada
por fatos recentes, em que policiais
agridem e matam mulheres e homens
negros. Mesmo que não sejam ﬂagrados cometendo algum ilícito penal. A
cor da pele os faz suspeitos ou indivíduos dispensáveis, pela lógica do racismo que permeia as estruturas públicas e privadas.
A construção de políticas de segurança pública é fundamental para reverter a matança que ocorre em todo
o país e afeta, principalmente, a parcela de pretos e pardos — duplamente
violentada. Implica rever a capacitação e o comportamento das forças de
segurança pública, que agem de for-

ma reprovável contra a população negra.
A mudança passa pela educação,
indispensável para quebrar estigmas
e estereótipos, que se traduzem em alto índice de mortalidade da população não branca.

Hoje, os negros somam
56% da população
brasileira e representam
mais de 55% da força do
trabalho, além de serem
ﬁbra de destaque do
tecido demográﬁco. É
impossível negar que
vidas negras não
importam.

O Judiciário depois da pandemia
» FERNANDO CERQUEIRA
Presidente do Tribunal de Justiça de
Pernambuco (TJPE)

Costumo dizer que o
Judiciário brasileiro — o
Tribunal de Justiça de
Pernambuco (TJPE)
como exemplo — nunca
mais será o mesmo
depois da pandemia da
covid-19.
Em nosso estado, uma vez deﬁnidas as medidas de isolamento social
quase generalizadas na maioria das
regiões, o TJPE adotou ações emergenciais que permitiram o funcionamento normal dos serviços do Judiciário, mesmo tendo sido suprimido o
atendimento presencial, substituído
pelo trabalho remoto, medida adotada de modo amplo a partir de 18 de
março. Essa providência, implementada como medida preventiva que objetivava reduzir a possibilidade da
propagação da covid-19 nas diversas
áreas de atendimento, não afetou os
índices de produtividade, tendo Pernambuco alcançado números surpreendentes segundo recente avaliação
do Conselho Nacional de Justiça
(CNJ). O TJPE, desde o início da pandemia, vem mantendo a honrosa condição de situar-se entre os cinco tribunais de médio porte mais produtivos do país. No período de 11 de março a 11 de agosto, registrou 983.246
atos praticados, entre sentenças, de-

cisões, despachos, julgamentos monocráticos e acórdãos, o que lhe confere a condição de quinto lugar entre
os tribunais de médio porte.
Para obtenção desses expressivos
resultados, é de justiça ressaltar o espírito de colaboração dos magistrados e servidores visando atender a população. Os números atestam a capacidade do nosso pessoal de se adaptar
à nova realidade, bem como seu elevado espírito de colaboração, mesmo
em condições não tão favoráveis para
trabalhar em casa, enfrentando situações complexas, além da ansiedade
causada por tudo que a população está vivenciando desde março, mas,
mesmo assim, os colaboradores entregaram uma prestação de serviço jurisdicional adequada e louvável.
O TJPE teve de se ajustar às mudanças adotadas para impedir que os servidores fossem atingidos pelo alto índice de transmissão da doença. Essas
providências evidenciaram a oportunidade de sua adequação para atender aos reclamos da sociedade. Assim,
atravessamos momentos desaﬁadores em que tivemos de nos ajustar às
mudanças causadas pelo alto índice
de contágio do novo coronavírus e a
letalidade da doença para salvar o
bem mais precioso que temos, que é a
vida. Nesse contexto, os servidores e
magistrados se superaram, pois o
inesperado da chegada do “visitante
indesejado” levou-nos também a acelerar o processo de transformação digital do Poder Judiciário e, assim, estamos em melhores condições de
atendimento de forma efetiva.
Não posso deixar de focalizar, no
leque de ações desenvolvidas a partir
da chegada da pandemia ao estado, a
intensiﬁcação de muitos projetos já
em andamento, procedendo-se também ao incremento de medidas no
combate à violência feminina. Destaque-se, nesse particular, o lançamen-

to do aplicativo Nisia, que facilita a veriﬁcação da tramitação dos processos
com medidas protetivas, o que contribui para que as vítimas não tenham
de se deslocar às unidades judiciárias
para saber a situação do processo.
Ainda destaco outras ações, tais como a intensiﬁcação do trabalho de
conciliação e mediação, para o que
tem a maior importância a utilização
do WhatsApp. Registro também a inscrição de demandas para sessões que
resultam no incremento das ações de
conciliação, cabendo destacar uma
série de outros projetos, tais como o
atendimento on-line, ﬁrmando-se
parcerias, com o que foram ampliadas as conciliações que passaram a
ser realizadas de forma virtual.
Para que se tenha uma visão do trabalho realizado com esse objetivo, registre-se que, no período de abril a julho, foram realizadas 5.237 sessões de
conciliação em demandas processuais e pré-processuais, número que dá
a grandeza da importância do atendimento e solução de problemas de incalculável alcance social.
Hoje o Judiciário pernambucano
está procedendo à retomada gradual
de atividades presenciais. Para tanto,
foram estabelecidas cinco etapas, a
maioria das quais já superada, mas
sempre avaliando as análises epidemiológicas semanais realizadas e informadas pelas secretarias de Saúde e
de Planejamento, Diretoria Médica e
presidência do Comitê Estadual de
Saúde do Tribunal de Justiça. Pelos fatos expostos, reaﬁrmo minha convicção de que, após as experiências adversas vivenciadas pelos que fazem o
TJPE, estamos mais bem capacitados
para o exercício de nossas funções —
dando-se ênfase à utilização dos recursos tecnológicos, tornando realidade o uso da inteligência artiﬁcial e
colocando o tribunal digital bem mais
próximo e célere da sociedade.

O sentimento nacionalista português se disseminou na região
por causa da decisão do Marquês de Pombal de criar a província
do Grão-Pará em 1757 e designar o irmão para governar aquela
vasta região, Francisco Xavier de Mendonça Furtado. A construção do forte do Presépio em 1621, que daria origem à cidade de
Santa Maria de Belém do Pará, foi ato de defesa contra ataques
franceses, que reivindicavam toda a área entre o Maranhão e a
Guiana Francesa. O novo ciclo tinha por objetivo colonizar o interior, criar fortes e cidades, movimento que proporcionou a criação da Capitania do Rio Negro e sua capital, Barcelos. Manaus
surgiu depois da fundação do forte da Barra, onde o Rio Negro se
encontra com o Amazonas.
O Brasil é um país enorme e sua história convive com visões diversas e até antagônicas. Foi descoberto por Pedro Álvares Cabral
no ano de 1500. Estudiosos aﬁrmam que Vicente Yanes Pinzon encontrou a Amazônia, em 1502, durante a terceira viagem de Colombo à América, quando batizou o Rio Amazonas de Mar Dulce.
D. Pedro II fez várias viagens nacionais e internacionais. Esteve na
Europa, nos Estados Unidos e foi até a Terra Santa, passando pelo
Egito. Jamais colocou os pés na Amazônia. A região foi atacada por
franceses, ingleses, espanhóis, alemães, holandeses e mais recentemente por norte-americanos. Pagou caro pelo atrevimento de
reagir contra a Independência e tentar ﬁcar no lado português.
O Brasil independente virou as costas para o norte. Desenvolveu o centro-sul e deixou a Amazônia à deriva. Houve geração de
riqueza no fugaz momento da borracha, nos primeiros anos do
século 20. Depois veio o abandono. O Brasil se ligou ao norte apenas em 1960, quando JK inaugurou a rodovia Belém-Brasília, com
mais de dois mil quilômetros de extensão. Até então o brasileiro
só chegava a Belém de navio ou de avião. Depois os governos militares decidiram recuperar o tempo perdido. E iniciaram um período de obras para integrar a área ao governo do Brasil. Naturalmente, os antigos frequentadores da região, europeus de modo
geral, protestaram em nome da defesa do meio ambiente. O índio
ﬁgura como porta-estandarte na manifestação de protesto que
emociona europeus e norte-americanos.
A questão de hoje, na Amazônia, é aﬁrmar a presença brasileira
de maneira civilizada. Ou seja, tornar evidente o respeito ao meio
ambiente e à proteção da vida dos indígenas. Não há como esconder, escamotear nem falsear sobre o que ocorre naquela imensa
região, metade do território nacional. Satélites civis ou militares
de diversas nacionalidades vigiam o espaço aéreo e terrestre nas
24 horas do dia. Tudo é exposto à curiosidade pública internacional. É impossível impedir que nacionais e estrangeiros saibam o
que ocorre lá.
O Brasil nunca deu muita bola para a Amazônia. Henry Wickman embarcou em Santarém, em 1876, no SS Amazonas, que fazia a linha Liverpool-Manaus. Levou sementes de seringueira para a Inglaterra, de onde foram transferidas para a Malásia. A consequência foi a falência da produção nacional de látex. Hoje, os
tempos digitais exigem respostas no elevado nível do desaﬁo. Somente a empresa do empresário Elon Musk está em processo de
lançar 122 satélites para prover, até 2021, internet de alta velocidade em qualquer ponto do planeta. Inclusive na Amazônia. A
proteção da ﬂoresta úmida requer forte ação de relações públicas,
imprensa e tecnologia de ponta. Tentar criar narrativa própria poderá prejudicar ainda mais a já problemática imagem do Brasil no
estrangeiro. E produzir novos e maiores obstáculos para o comércio exterior do país.
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Conﬁrmado

Obesidade piora
pacientes com vírus

U

m estudo francês detalha como estar acima
do peso pode ser impactante quando se tem
covid-19. A pesquisa, divulgada ontem durante o Congresso Europeu e Internacional sobre
Obesidade (ECOICO 2020), analisou um grupo de pacientes infectados pelo coronavírus tratados em um hospital do país. Dos doentes internados em unidades de
tratamento intensivo (UTIs), cerca de metade era obesa,
sendo que um quarto apresentava obesidade grave. A
maioria dos pacientes restantes (cerca de 40%) estava
com sobrepeso. O estudo também mostrou que grande
parte dos atendidos que precisavam ser entubados também pesava além do recomendado.
No estudo, os autores explicam que, no início de abril,
as internações em terapia geral e intensiva em razão da
covid-19 começaram a aumentar drasticamente na
França e em outros países europeus. Os pesquisadores
resolveram analisar se o peso poderia interferir, de forma negativa, no tratamento dos infectados pelo coronavírus. “A análise optou por esse foco porque as informações sobre as características clínicas de pacientes que
requerem cuidados intensivos são limitadas, e a relação
entre obesidade e Sars-CoV-2 não é clara”, detalham.
Os cientistas analisaram 124 internações em UTIs em
função da covid-19 e compararam com dados de 306 pacientes que haviam sido submetidos ao mesmo tratamento devido a outras complicações. As análises mostraram que, entre os pacientes do primeiro grupo, cerca
de metade tinha obesidade (IMC acima de 30), com um
quarto apresentando obesidade grave (IMC de 35 ou
mais). A maioria dos pacientes restantes, cerca de 40%,
estava com sobrepeso, e apenas 10% se encontrava na
faixa de peso saudável (IMC 25 ou menos). Entre os pacientes da UTI sem a covid-19, outro perﬁl foi visto: 25%
tinham obesidade ou obesidade grave, 25% estavam acima do peso e 50% estavam na faixa de peso considerada
saudável.
Outro dado que chamou a atenção dos cientistas surgiu quando eles analisaram os pacientes com covid-19
que precisaram ser entubados. Quase todos os pacientes com covid-19 em UTI e com obesidade grave (87%)
precisaram de um ventilador, caindo para 75% para
obesidade regular (IMC 30-35), 60% para pacientes com
sobrepeso, e 47% para aqueles na faixa de IMC saudável.
“A necessidade de ventilação mecânica invasiva estava
associada à obesidade grave e era independente de idade, sexo, diabetes e hipertensão”, explicaram os autores.
Entre os 35 pacientes internados em UTI que não pioraram a ponto de precisar de ventilação mecânica, uma
proporção bem menor tinha obesidade ou obesidade

grave (menos de 25%), enquanto cerca de metade estava
na categoria de sobrepeso e 25% dentro da faixa de peso
normal.
Riscos claros
Segundo os autores, os dados vistos no trabalho mostram como a covid-19 pode ser mais difícil de ser enfrentada por pessoas com um peso considerado não saudável. “Vários meses após o início da pandemia, o aumento do risco representado por esse vírus para pessoas que
vivem com obesidade não poderia ser mais claro. Nossos dados mostram que o risco de essa doença se tornar
mais grave aumenta com o IMC, a ponto de quase todos
os pacientes de terapia intensiva com covid-19 e obesidade grave precisarem de ventiladores”, enfatiza, em
comunicado, François Pattou, professor de cirurgia da
Faculdade de Medicina da Universidade de Lille e principal autor do estudo.
Marcio Correa Mancini, endocrinologista da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia Regional
São Paulo (SBEM-SP), destaca que os dados obtidos são
similares ao que é observado pelos médicos brasileiros.
“Conversando com os aqui de São Paulo, quando as internações estavam altas, nós ouvíamos exatamente isso.
Eles atendiam mais pessoas com obesidade, e a maioria
delas precisava ser entubada”, ilustra. “O mesmo foi
mostrado em outros estudos. Temos pesquisas de Nova
Iorque, da Califórnia, que só mudam os parâmetros de
análise.”
Mancini ressalta que outro ponto que chama a atenção é a alta taxa de óbito de jovens obesos acometidos
pela covid-19. “Isso não é comum. O normal, no caso de
outras doenças, é que morram mais idosos obesos. Na
covid-19, temos visto pessoas com até 60 anos que acabaram morrendo e tinham como comorbidade a obesidade”, diz. Para o médico, é importante ressaltar a importância desse fator quando informações relacionadas
à doença forem divulgadas, pois isso auxilia pesquisadores e, ao mesmo tempo, alerta a população. “Muitas
vezes, nem os médicos relatam a obesidade como um
fator relacionado à morte dos pacientes. Geralmente,
ocorre quando a obesidade é mais grave. Esse tipo de informação é importante justamente para que essas análises possam ser feitas”, justiﬁca.

Açaí pode ajudar a tratar
Pesquisadores do Canadá estão estudando o fruto do
açaí em busca de um tratamento para os sintomas mais
graves do novo coronavírus, anunciou um deles nesta
segunda-feira (31). “Os frutos do açaí são baratos e estão

disponíveis para todos, são seguros, então vale a pena
tentar”, disse Michael Farkouh, da Universidade de Toronto, à AFP.
Farkouh junto com sua colega Ana Andreazza, que há
cinco anos examina o efeito do açaí sobre a resposta inﬂamatória, decidiu testar sua eﬁcácia contra a covid-19.
Pesquisas anteriores já mostraram que o extrato do fruto
desta palmeira nativa da América Central e da América
do Sul pode reduzir a inﬂamação.
À medida que a pandemia se espalha pelo mundo, os
especialistas observam que o vírus pode causar inﬂamação aguda e levar a complicações de saúde.
Para o estudo, Farkouh e Andreazza recrutaram cerca
de 580 pacientes com resultado positivo para o coronavírus no Canadá e no Brasil. Metade deles recebeu doses
do medicamento experimental e a outra metade, um
placebo.
A esperança é que a intervenção precoce com o extrato, se for eﬁcaz, evite os sintomas mais prejudiciais associados a este vírus potencialmente fatal, segundo Farkouh. O estudo deve durar 30 dias e seus resultados serão divulgados até o ﬁnal de 2020.

Remédio para artrite não tem efeito

O laboratório francês Sanoﬁ anunciou nesta terçafeira que os testes clínicos internacionais de fase 3 sobre
a eventual eﬁcácia de seu medicamento Kevzara para o
tratamento das formas severas de covid-19 não apresentaram resultados conclusivos.
O ensaio de fase 3, ou seja, a etapa de testes em larga
escala, “não alcançou o critério de avaliação principal
nem secundário, comparativamente ao placebo e, nos
dois casos, além dos cuidados hospitalares habituais”,
aﬁrma o grupo francês em um comunicado.
No momento, a Sanoﬁ e o laboratório americano Regeneron – parceiro no desenvolvimento do remédio,
lançado em 2017, para tratar a artrite reumatoide – não
pretendem organizar outros estudos clínicos com o
Kevzara para o tratamento de covid-19.
O teste avaliava a eﬁcácia do Kevzara (sarilumab) no
tratamento de formas severas de covid-19 com 420 pacientes e foi organizado na Alemanha, Argentina, Brasil,
Canadá, Chile, Espanha, França, Israel, Japão e Rússia.
“Apesar de não ter apresentado os resultados que esperávamos, estamos orgulhosos do trabalho realizado
pela equipe que ﬁcou responsável por aprofundar nossos conhecimentos sobre a potencial utilização do Kevzara no tratamento da covid-19”, aﬁrmou o doutor John
Reed, diretor de Pesquisa e Desenvolvimento da Sanoﬁ,
citado no comunicado.

Responsável Celio Sergio
E-mail: celiosergio@hotmail.com
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ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO, PATRIMÔNIO
E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES – SEGEP
SECRETARIA ADJUNTA DE REGISTRO DE PREÇOS – SARP
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2020 – SARP/MA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0109490/2020 – SARP
O SECRETÁRIO ADJUNTO DE REGISTRO DE PREÇOS torna público que realizará às 14h do dia 24 de
setembro de 2020, no auditório da SEGEP - 4º andar, Av. Jerônimo de Albuquerque, Edifício Clodomir
Milet, s/nº, Calhau - São Luís/MA. CEP: 65074-220, nesta Capital, licitação na modalidade Pregão
Presencial, do tipo Menor Preço por Item, objetivando o Registro de Preços para Aquisição de Insumos
e Equipamentos para Manutenção Predial (materiais diversos), de interesse da Secretaria de Estado da
Administração Penitenciária – SEAP, em conformidade com especificações e quantidades constantes no
Termo de Referência (ANEXO I), na forma da Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 3.555/2000, do
Decreto Estadual nº 31.553, de 16 de março de 2016, da Lei Complementar nº 123/2006, da Lei Estadual nº
9.529, de 23 de dezembro de 2011 e da Lei Estadual nº 10.403, de 29 de dezembro de 2015, e suas alterações,
aplicando subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/1993 e demais normas regulamentares pertinentes à
espécie. O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados, na página www.compras.ma.gov.br e no
sitio da www.segep.ma.gov.br.

MINISTÉRIO DO
DESENVOLVIMENTO
REGIONAL

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA

AVISO PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) - EDITAL 03/2020
Nº Processo: 59580.000298/2020-79. Objeto: Fornecimento, transporte, carga e descarga de tratores, implementos agrícolas
e máquinas pesadas, com vistas a atender demandas dos municípios que se destinam ao desenvolvimento de atividades
agrícolas nas áreas de atuação da CODEVASF/8ªSR, Estado do Maranhão, através de Sistema de Registro de Preços – SRP.
Entrega das Propostas: a partir de 02/09/2020 às 08h00 (Horário de Brasília) no site www.comprasgovernamentais.gov.br.
Abertura das Propostas: 16/09/2020 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

São Luís, 27 de agosto de 2020.
Deimison Neves dos Santos
Secretário Adjunto de Registro de Preços
ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES
E DESENVOLVIMENTO URBANO – SECID
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO
RDC PRESENCIAL N.º 004/2020 – SECID
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 0105631/2020/SECID
A COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E
DESENVOLVIMENTO URBANO – SECID, realizará às 14h do dia 25 de setembro de 2020, na sala de
sessões públicas da Comissão Setorial de Licitações/SECID, localizada na Avenida Getúlio Vargas, n.º 1.908,
Monte Castelo (próximo à FABRIL), nesta Capital, licitação na modalidade REGIME DIFERENCIADO DE
CONTRATAÇÃO – RDC PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO, no regime de empreitada por PREÇO
GLOBAL de interesse desta SECID, objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DO MURO E PAVIMENTAÇÃO EM
BLOQUETE A SEREM CONSTRUÍDOS NO RESIDENCIAL JOMAR MORAES, NO BAIRRO PARQUE
PINDORAMA, EM SÃO LUÍS – MA, DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E
DESENVOLVIMENTO URBANO (SECID/MA), DE ACORDO COM O PROJETO BÁSICO E SEUS
ANEXOS, PARTES INTEGRANTES DESTE EDITAL. O certame será realizado nos termos da Lei nº
12.462/2011 e suas alterações c/c MP de nº 961/2020, aplicando subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93.
O Edital e seus Anexos estarão à disposição dos interessados no sítio da Secretaria de Estado das Cidades e
Desenvolvimento Urbano – SECID (www.secid.ma.gov.br) ou ainda, na sede da SECID no endereço acima
citado, de segunda a sexta-feira, no horário das 14h às 18h, gratuitamente, mediante a entrega de “pen drive”.
São Luís - MA, 28 de agosto de 2020.
SAMUEL SERRA DA SILVEIRA NETO
Presidente CSL/SECID
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MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA - MINFRA
COMPANHIA DOCAS DO MARANHÃO – CODOMAR EM LIQUIDAÇÃO
CGC/MF 06.374.892/0001-88
Capital Autorizado 9.657.437.423 ações sem valor nominal
Capital Subscrito R$ 191.792.175,26
Capital Integralizado R$ 191.792.175,26
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
CONVOCAÇÃO
O Liquidante da Companhia Docas do Maranhão – CODOMAR, em liquidação,
com fundamento no inciso VI do art. 210 e no Art. 213, da Lei nº 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, convoca os acionistas da Companhia para, a Assembleia
Geral Extraordinária – AGE, com realização às 10:00 horas, do dia 09 de
setembro de 2020, em sua sede social, no Porto do Itaqui, S/N, em São Luís,
capital do Estado do Maranhão, deliberar sobre:
I – Exame e votação do Relatório do Liquidante, Demonstrações Financeiras, e
Notas Explicativas referentes ao período de 01 de janeiro a 31 de julho de 2020;
II – Aprovação do Relatório Final de Liquidação;
III – Amortização das ações dos acionistas minoritários;
IV – O encerramento do processo de liquidação da Companhia, mediante:
a) a incorporação dos bens imóveis da sociedade ao patrimônio da União;
b) a transferência do contencioso judicial e dos processos extrajudiciais da
sociedade à Advocacia-Geral da União;
c) a transferência dos haveres e deveres da sociedade a Órgãos da União; e
d) a destinação do acervo documental e dos bens móveis remanescentes da
sociedade para o Ministério da Infraestrutura.
V – Fixação do valor dos recursos ao Liquidante para as providências ﬁnais de
liquidação;
VI – A extinção dos mandatos do Liquidante e dos Membros do Conselho
Fiscal;

Sindicato dos trabalhadores em sistemas de tv por assinatura, internet
e serviços de telecomunicações do maranhão – Sindinstalma; cnpj:
18.341.423/0001-30 & Federação nacional dos radialistas proﬁssionais, dos trabalhadores em empresas de Radiofusão, tv, sistemas de tv
por assinatura e serviços especiais de telecomunicações – Fenarte;
cnpj: 34.155.481/0001-26.
Edital de Convocação
A Presidente do SINDINSTALMA e Procuradora da FENARTE, no uso de
suas atribuições estatutárias legais, CONVOCA a categoria dos Trabalhadores em Empresas, prestadoras de Serviços de Instalação e Manutenção de
Sistemas de TV por Assinatura e serviços especiais de Telecomunicações
tais como: Trabalhadores em provedores de acesso á Internet e empresas
de Telemarketing/Teleatendimento, Call Center, ASSOCIADOS e NÃO
ASSOCIADOS, dentro da base do Estado do Maranhão, para participarem
da Assembleia Geral Extraordinária por votação em formulário eletrônico, com o objetivo de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 1 - Discussão e aprovação das pautas de reivindicações das Convenções Coletivas de
Trabalho, dos Acordos Coletivos de Trabalho, para o exercício de
2020/2021, e no que couber, para o biênio 2020/2022, com abrangência na
base territorial do Sindicato, envolvendo as empresas do setor e os sindicatos Patronais que empregam a categoria dos trabalhadores representados
pelo SINDINSTALMA, a saber: SESCAP-MA - Sindicato das Empresas de
Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas do Estado do Maranhão com data base 1º de Agosto. 1Aprovar a Minuta de reivindicações á ser apresentada a entidade patronal;
2 – Autorização da Categoria para Instaurar processo de Dissídio Coletivo
junto ao Tribunal Regional do Trabalho - TRT da 16° Região, do Estado, caso
não haja acordo com o Sindicato Patronal e/ou com empresas; 3 – Aprovar
taxa assistencial para toda a categoria beneﬁciada pela CCT ou ACT , em
favor da Entidade, paga pelo empregado; 4 -Taxa de Reforço Sindical para
fazer frente às despesas das negociações pagas pelo trabalhador, conforme
prevê o Art. 8 § IV da Constituição Federal. O presente edital coloca os
trabalhadores representados pelo SINDINSTALMA e FENARTE em Assembleia Geral Permanente, no âmbito da base territorial do Maranhão, até a
conclusão dos trabalhos de negociação da campanha salarial de
2020/2021. A Assembleia Geral Extraordinária convocada por este edital
será realizada no dia 05 de setembro de 2020, às 08h00min com termino ás
18h: 00min, os trabalhadores da categoria devem acessar o Site: https://sindinstalma.wixsite.com/sindicato baixar e analisar a minuta á ser apresentada ao Patronal e logo após proceder com a votação no link disponível. São
Luís (MA), 01 de setembro de 2020. Rosângela Meireles Moreira –
Presidente do SINDINSTALMA.

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.

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.

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.

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.

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 025/2020. 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 do dia 17 de setembro de 2020 na sala
da Comissão Permanente de licitações cujo objeto é a Contratação de pessoa jurídica especializada para a execução da reforma do Mercado Municipal 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. 31 de agosto de 2020. Fabiano de Jesus Barbosa Ferreira Presidente da CPL.
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 026/2020. 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 unitário, do tipo Menor preço Global, às 15h00min do dia 17 de setembro de 2020 na sala
da Comissão Permanente de licitações cujo objeto é a Contratação de pessoa jurídica especializada para a execução de capinas em diversas áreas nos 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. 31 de
agosto de 2020. Fabiano de Jesus Barbosa Ferreira Presidente da CPL.

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

SINDICATO DOS VIGIAS, PORTEIROS E FISCAIS DO ESTADO DO
MARANHÃO – SINDVIGIAS/MA
CNPJ: 74.186.008/0001-20
Edital de Convocação
O Presidente do SINDVIGIAS/MA, no uso de suas atribuições legais,
CONVOCA a categoria dos Vigias, Porteiros, Fiscais e Similares de Empresas Comerciais, Industriais, Hóteis, Móteis, Pousadas, Bares, Restaurantes,
Lanchonetes, Condomínio, Residenciais e Entidades Sindicais e Aﬁns,
ASSOCIADOS e NÃO ASSOCIADOS, dentro da base do Estado do
Maranhão, EXCETO nos municípios de Bernardo do Mearim, Esperantinópolis, Igarapé Grande, Joselândia, Lima Campos, Pedreiras, Poção de
Pedras e Trizidela do Vale, para participarem da Assembléia Geral
Extraordinária Tele presencial, com o objetivo de deliberar sobre a
seguinte ordem do dia: 1 - Discussão e aprovação das pautas de reivindicações das Convenções Coletivas de Trabalho, dos Acordos Coletivos de
Trabalho, para o exercício de 2020/2021, e no que couber, para o biênio
2020/2022, com abrangência na base territorial do Sindicato, envolvendo
as empresas do setor e os sindicatos Patronais que empregam a categoria
dos trabalhadores representados pelo SINDVIGIAS MA, a saber: Federação do comercio de bens, serviços e turismo do estado do maranhão;
Federação Nacional das empresas prestadoras de serviços de limpeza e
conservação; Sindicato do Comercio Atacadista de Drogas e Medicamentos, Cosméticos e Artigos de toucador do Estado do Maranhão; Sindicato
do Comercio Varejista de Material Elétrico e Aparelhos Eletrodomésticos
de São Luís; Sindicato do Comercio Varejista de Joalheiros e Óticos do
Estado do Maranhão com bata base em 1º de novembro e Sindicatos Das
Empresas de Asseio e Conservação do Estado do Maranhão com data
base 1º de janeiro. 2 – Autorização da Categoria para Instaurar processo
de Dissídio Coletivo junto ao Tribunal Regional do Trabalho - TRT da 16°
Região, do Estado, caso não haja acordo com os Sindicatos Patronais e/ou
com empresas; 3 – Aprovar taxa assistencial para toda a categoria beneﬁciada pela CCT ou ACT , em favor da Entidade, paga pelo empregado;
Taxa de Reforço Sindical para fazer frente às despesas das negociações
pagas pelo trabalhador e outas de interesse da categoria, conforme prevê
o Art. 8 § IV da Constituição Federal; 4 – autorização da categoria para
forma de cobrança e desconto da contribuição Sindical, nos termos da Lei
n°13.476/2017. O presente edital coloca os trabalhadores representados
pelo SINDVIGIAS/MA dentro da sua base territorial em Assembleia
Geral Permanente, no âmbito da sua base territorial, até a conclusão dos
trabalhos de negociação da campanha salarial de 2020/2021. A Assembleia Geral Extraordinária Tele presencial convocada por este edital será
realizada no dia 04 de setembro de 2020, às 08h00min em primeira
convocação com o quórum legal e às 08h30min, em segunda e última
convocação, com qualquer número de presentes, através do link: https://meet.google.com/tkf-yfej-rge . Os interessados podem solicitar participação em até 15min antes do inicio pelo e-mail: sidvigias@hotmail.com. São
Luís (MA), 01 de setembro de 2020. José dos Santos Batista – Presidente
SINDVIGIAS MA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS – MA
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL
Aviso de Licitação. Pregão Presencial Nº. 003/2020 - CP.L. O Pregoeiro Oﬁcial do Município de
Vila Nova dos Martírios – MA., torna público que, realizará licitação na seguinte forma: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de sistema de licenciamento de software
de gestão escolar com Implantação, conversão, treinamento presencial, testes, serviços de
manutenção, suporte técnico oline, presencial e módulo de ensino EAD plataforma de aula não
presencial, conforme especiﬁcações constantes no TERMO DE REFERÊNCIA.. MODALIDADE:
Pregão Presencial; TIPO: Menor Preço Global – Base Legal: Lei No 10.520, de 17 de Julho de 2002;
DATA DE ABERTURA: 18 de Setembro de 2020, às 09 horas da manhã; LOCAL: LOCAL: LOCAL:
Sala de reunião da CPL, na sede da Prefeitura Municipal de Vila Nova dos Martírios - MA,
localizada na Avenida Rio Branco S/Nº- Centro. AQUISIÇÃO DO EDITAL: Os interessados poderão
consultar gratuitamente o Edital e seus anexos, ou solicitar em mídia, no horário das 08:00 às
12:00 horas, ou impresso mediante a apresentação de material de impressão (papel A-4), até a
data do recebimento das propostas e documentos de habilitação. Vila Nova dos Martírios – MA,
31 de Agosto de 2020. Secretária Municipal de Educação. Linda Maria Cruz Rodrigues.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO MEARIM
ESTADO DO MARANHÃO
CNPJ: 05.646.807/0001-10
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 04/2020/CPL/PMVM. O município de Vitória do
Mearim/MA, através da Prefeitura Municipal de Vitória do Mearim, por meio do Pregoeiro da Comissão
Permanente de Licitação, designado pelo Decreto nº 234, de 03/12/2019, torna público aos interessados
que, com base na Lei n° 10.520/02, Lei nº 123/06 e alterações posteriores e subsidiariamente as disposições
da Lei nº 8.666/93 e alterações, Decreto Federal nº 7.892/13 e demais legislações aplicáveis, realizará no dia
17 de setembro de 2020 às 10h00min, licitação na modalidade Pregão Presencial SRP nº 04/2020, do tipo
menor preço, objetivando registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada
para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos veículos leves, pesados e semipesados, máquinas e equipamentos pesados, pertencentes à frota do Município de Vitória do Mearim/MA.
Local: Prefeitura Municipal, sediada na Travessa Antônio Filho, s/nº, Campina, Vitória do Mearim/MA. O
edital e seus anexos estão à disposição dos interessados na sede da CPL, no horário de 08 às 12hs, de 2ª a
6ª feira, para consulta gratuitamente, disponibilizado no site oﬁcial da Prefeitura Municipal de Vitória do
Mearim (http://www.vitoriadomearim.ma.gov.br), esclarecimentos na sede da Comissão Permanente de
Licitação/CPL. Conforme medidas de prevenção a contaminação pelo COVID-19, e seguindo orientações
expressas, conforme Ofício Circular nº 083/2020/Maranhão/CGU, referente ao Proc. Adm. nº
00209.100074/2020-61 e Decisão Normativa TCE/MA nº 35, de 13/05/2020, ﬁca vedado a presença, na
sessão, de representantes das empresas, agentes de compras e membros da Comissão pertencentes ao
grupo de risco. Pregoeiro Oﬁcial: Carlos Augusto Teixeira de Carvalho. Vitória do Mearim/MA, 26 de agosto
de 2020.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA, localizada na Rua Isaac Martins, 297- Centro,
na cidade de Barra do Corda - MA, Estado Maranhão, através de sua Comissão Permanente de Licitação
- CPL, devidamente instituída pela Portaria n° 035/2020, de 21 de Janeiro de 2020, torna público, para
conhecimento dos interessados que estará realizando licitação na modalidade CONCORRÊNCIA
PÚBLICA Nº 003/2020, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, com a ﬁnalidade de contratar parceria
público-privada na modalidade de concessão administrativa para a prestação dos serviços de
iluminação pública no Município de Barra do Corda, objetivando desenvolvimento, modernização,
ampliação, substituição, eﬁcientização energética, operação e manutenção do ativo de iluminação
pública, o qual será processado e julgado em conformidade com a Lei Federal nº 11.079 de 30 de
dezembro de 2004 e subsidiariamente a Lei 8666/93, e as condições do edital à realizar-se às 09:00
horas do dia 06 de Outubro de 2020. A sessão pública de julgamento será realizada nas dependências
da Prefeitura Municipal de Barra do Corda, situado à na Rua Isaac Martins, 297- Centro, Barra do Corda
- MA no dia, hora e local acima em epígrafe, em que serão recebidos os envelopes de habilitação e
proposta, o Edital e maiores informações poderão ser obtidas no endereço supra citado de segunda a
sexta-feira, no horário das 08:00 às 12:00 horas. Barra do Corda - MA, Sara Ferreira Costa Fleury, 31 de
Agosto de 2020.

oimparcial.com.br

PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2020 CPL
O município de Raposa torna público aos interessados que realizará, na sede da Prefeitura Municipal
de Raposa, localizada à Avenida dos Pescadores , s/n, Jardim das Oliveiras, Raposa/ MA, na forma da Lei
Federal nº 10.520/2002, do Decreto Federal nº 3.555/2000, do Decreto Municipal nº 03, de 01 de
fevereiro de 2017, e da Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147, de 7 de
agosto de 2014, aplicando, subsidiariamente, no que couber, a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de
1993 e demais normas pertinentes à espécie, Licitação Pública na modalidade PREGÃO, na forma
PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, objetivando o Registro de Preços para futuras e
eventuais contratações de empresas especializadas para a aquisição de insumos hospitalares para
atender as necessidades do município de Raposa, conforme edital e seus anexos. Data de Abertura: 18
de setembro de 2020; horário: às 10h00min (dez horas). O edital e seus anexos poderão ser
consultados gratuitamente em dias úteis, de segunda a sexta-feira no horário de 08h00min ás
13h00min, ou adquiridos a partir da data de sua publicação mediante o recolhimento da taxa de R$
20,00 (vinte reais), não reembolsáveis, através de Documento de Arrecadação Municipal – DAM e
posteriormente obtido na Prefeitura Municipal de Raposa, Sala de Comissão de Licitação, localizada à
Avenida dos Pescadores, s/n, Jardim das Oliveiras, Raposa – MA. Informações adicionais, no mesmo
endereço, pelo telefone (98) 3229-1382 e/ou e-mail: cplderaposa@gmail.com. Raposa – MA, 1º de
setembro de 2020. Tatiana Lisboa Santana. Secretária municipal de Saúde de Raposa/MA.

Responsável Celio Sergio
E-mail: celiosergio@hotmail.com
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São Luis quarta-feira, 2 de setembro de 2020

Dreyfus Azoubel, retrato do fotojornalismo
Hoje se comemora o dia do fotornalismo. Nesta reportagem, fazemos uma homenagem ao primeiro repórter fotográfico
maranhense, Dedé Azoubel, que fez do fotojornalismo um meio de compartilhar vivências, olhares, sensações
DIOGOAZOUBEL (*)
ESPECIAL PARA O IMPARCIAL

A

celebração do Dia do Repórter Fotográfico (02 de setembro) destaca
a importante atuação desses profissionais na construção da narrativa
jornalística. Mas quem são esses sujeitos e
por que comemorá-los? Repórteres fotográficos, ou simplesmente fotojornalistas, são
aquelas e aqueles que, pelas suas lentes, permitem-nos descortinar o mundo além dos
limites impostos ao nosso olhar pela geografia. São espécies de elo entre aquilo que
vivenciamos e todo o complexo conjunto de
experiências sensíveis de outrem, múltiplos
“aqui e agora”.
Susan Sontag (1933-2004), célebre pensadora estadunidense, afirmou certa vez que
“as fotografias são meios de tornar ‘real’ (ou
‘mais real’) assuntos que os privilegiados ou
meramente salvos preferem ignorar1”. Não
poderia estar mais correta. Pelo fotojornalismo, é possível emocionar-se, revoltar-se,
mobilizar-se em tantos e variados matizes
que nos fogem à conta.
Pensando nisso, O Imparcial preparou esta
homenagem ao precursor do fotojornalismo
maranhense. Dreyfus Nabor Azoubel (19192002), ou Dedé Azoubel, como era conhecido nas redações da Capital, é o primeiro
filho desta terra a atuar como repórter fotográfico. Em mais de cinco décadas, registrou importantes eventos, provocou nosso
imaginário com sua crítica sócio-política e
abriu caminho para uma geração de outras
e outros tantos talentosos colegas.

Depois de DeForest, outros fotógrafos
itinerantes percorreram estas terras, dentre
os quais destaca-se o paraense Gaudêncio
Cunha, responsável pelos emblemáticos registros que compõem o Álbum do Maranhão
– 19083, encomenda do Governo do Maranhão para representar o Estado na Exposição
Nacional, realizada no Rio de Janeiro naquele mesmo ano.
Azoubel, entretanto, não recebeu qualquer
encomenda que não aquela do Universo. Aos
12 anos, foi “convocado” pelo jornalista João
Pires Ferreira a substituir o gravador (repórter) e retratista (fotógrafo) Olavo Cunha, de O
Imparcial, que acabara de falecer, em 1936.
“Era uma solenidade do Governo do Estado,
lá no Hotel Central, não lembro quem era o
governador. Mas, era uma reunião importante... Vivia muito próximo disso, estava sempre
por perto, vendo meu pai trabalhar. De certa forma, parecia inevitável a minha relação
com a fotografia”, disse o próprio ao colega
Itevaldo Júnior, em entrevista veiculada por
O Estado (do Maranhão), em julho de 1999.
Filho do também fotógrafo Leão (ou Leon)
Menagem Azoubel, escultor, restaurador e
imigrante de origem judia nascido na Turquia e naturalizado grego; e da maranhense Anna Lopes Azoubel, Dedé desenvolveu
sua paixão pela fotografia, primeiramente,
à Rua das Crioulas, Centro de São Luís. Naquele endereço, começou, desde os 4 anos, a
alimentar o espírito investigativo ao lado do
pai, de quem aprendeu a realizar, entre tantas outras, as ditas “viragens”, técnica ainda
pouco difundida à época e que servia para
transformar fotos analógicas preto-e-branco
em sépia, ou vice-versa.

Reprodução do registro veiculado por O Imparcial, edição de 15 de setembro de 1991
FOTOS: RAIMUNDO BORGES

Quando a fotografia desembarcou no Brasil, entusiastas do mundo inteiro já trocavam
suas profissões para atuar como caixeiros viajantes, emissários de um novo modo de registrar e de ver o mundo. No Maranhão, foi
o estadunidense Charles DeForest Fredricks
(1823-1894), que chegou logo após a Revolta
dos Balaios, o primeiro a registrar fotograficamente os rostos pálidos de ocupantes de
cargos públicos, comerciantes, religiosos, encarregados de gerenciar comércios e fazendeiros do interior. Ou seja, daquelas e daqueles
que podiam pagar pelos préstimos de seus
serviços. “Ele ficou no Estado de agosto de
1846 a fevereiro de 1847 com o objetivo de
fotografar retratos. Não há qualquer indício
dele ter fotografado paisagens, momentos
sociais etc. A fotografia para ele, assim como
para a grande maioria dos fotógrafos do século XIX, era um ofício, uma profissão”, afirma José Reinaldo Martins, pesquisador que
desenvolveu amplo estudo sobre o assunto2.

Algumas das medalhas concedidas a Azoubel

Azoubel entre colegas de redação

Apesar dos quase 80 anos depois
daquelas primeiras incursões, Azoubel não se considerava profissional.
Ao contrário, afirma-se como “um
aprendiz”. Seus colegas, entretanto,
discordam, como consta em edições
de O Imparcial, de agosto de 2002, por
ocasião de seu falecimento.

(O Estado): “Dreyfus Azoubel foi repórter
fotográfico de quase todos os jornais
que aqui circulavam. Trabalhou no
Jornal do Povo, Diário de São Luís, O
Imparcial e Combate, e, segundo conta,
não cobrava nada... ‘Era muito bom
trabalhar na redação, aquilo era uma
irmandade. Éramos todos amigos,
tinha muitas molecagens’, recorda.
Azoubel trabalhou com gente do porte
de Bernardo de Almeida, Moacir Barros,
Nonato Masson, e com o ex-presidente
José Sarney. ‘O Sarney estava começando,
era repórter de polícia de O Imparcial.
Um bom jornalista, conhecia o caminho
das pedras4’, diz. Azoubel presenciou
e registrou momentos importantes,
fatos como o naufrágio do Navio Maria
Celeste, que ocorreu na última semana
de agosto de 19545, nas proximidades
da Avenida Beira Mar, e a Greve de 1951.
Juntamente com Nonato Masson deu
um furo de reportagem ao descobrir
e fotografar o ditador argentino Juan
Perón, que estava num avião que fez
escala técnica em São Luís”.

oimparcial.com.br

(O Imparcial): “Azoubel teve uma
vida prodigiosa na imprensa de São
Luís [...] Os recursos técnicos eram
escassos, as que existiam com raro
talento e pendor artístico, ele trouxe
para as páginas de O Imparcial,
junto com o registro da história
viva, com imagens vibrantes, mesmo
carregando equipamentos tão
volumosos que necessitava de ajuda.
Mas com a determinação de fazer
parte da história do jornalismo
maranhense e até da história
brasileira foi que Azoubel deixou
para os amantes da fotografia uma
escola, um exemplo e a certeza de
quando se quer se faz”.

Perfeccionista no seu fazer diário, Azoubel registrou imagens que revelavam traços
raros e poéticos de uma São Luís atemporal.
Nunca desprevenido sem sua câmera, acreditava que “saber olhar, ter sensibilidade e
usar a técnica adequada” eram as chaves para
a qualidade que tanto buscava aperfeiçoar.
Justo por isso, foi tão lembrado e homenageado em vida, como quando recebeu, das
mãos da então governadora Roseana Sarney, em 1999, o título de “Maranhense do
Século” ao lado de outras e ouros saudosos
conterrâneos que fizeram a história deste
Estado mais rica; ou mesmo da realização
do 1º Salão de Artes do Maranhão, na gestão do então governador Newton Belo, entre 1961 e 1966, em que foi agraciado com
uma medalha de Honra ao Mérito.
A medalha “La Ravardière”, outorgada pela
Prefeitura de São Luís, na gestão de Jackson
Lago; a medalha do mérito militar “Brigadeiro Falcão”, concedida pela Polícia Militar do Maranhão; e o título de Cavaleiro da
Ordem dos Timbiras, dado pelo Governo do
Estado do Maranhão, em 1994, são outros
exemplos.
Com passagem por quase todos os veículos jornalísticos impressos de sua época,
incluindo Pacotilha O Globo, Azoubel é co é
considerado por estudiosos da fotografia o
mais expressivo fotojornalista maranhense do século XX. Ainda hoje, quase 20 anos
depois de sua partida, é possível constatar
a influência dele no fotojornalismo atual
revendo as edições dos jornais que circularam com algumas de suas obras
Olho III: Ele é [...] o primeiro grande fotojornalista do Maranhão e o maior do século
XX no Estado. [...] a trajetória de Azoubel [...]
o coloca como o mais expressivo fotojornalista maranhense do século XX. [...] Para realizar o seu trabalho, Azoubel utilizava máquinas grandes, com chassis e seis chapas
planas de vidro, feitas com colódio – produto
que se usava na revelação das máquinas de
origem francesa, 13x18 ou 18x24. Ele próprio inventava ou reelaborava as técnicas
de reprodução das imagens que fazia, dando às fotografias o enquadramento, a luz,
as sombras e os detalhes necessários para
que expressassem os contextos propostos
pelo jornal”6.
Fato é que, por não assinar suas imagens,
Azoubel contribuiu para que uma parte de
sua obra não fosse identificada como tal e,
mesmo criando para veículos de comunicação de massa, jamais abriu mão da estética apurada em seus registros. Com ou sem
assinaturas, entretanto, soube como poucos escrever seu nome na nossa história,
nas páginas dos nossos jornais e nos corações de quem, como este que vos escreve,
é e sempre será apaixonado por narrativas
fotojornalísticas.
(*) Diogo Azoubel é professor pesquisador da Secretaria de Estado da Educação
do Maranhão (Seduc-MA). É mestre em Comunicação e Cultura, doutorando em
Comunicação e Semiótica pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (COS
| PUC-SP) e autor de “Narrativas Fotojornalísticas I: matizes, objetos, sujeitos”
(Letramento, 2019). E-mail; diogoazoubel@gmail.com.
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Vale ver de novo

Inclusão Digital

Muita gente se recorda com carinho da
novela Laços de Família, um dos maiores sucessos da Globo e que retorna em sua segunda reprise no Vale a Pena Ver de Novo na semana que vem.
Nela o ator Reynaldo Gianecchini, encarna o papel de Edu, o primeiro da sua carreira, que a princípio trabalhava apenas como
modelo. Apesar de bonitão, sua estreia foi
muito criticada, pela falta de experiência.

O site do Ministério da Educação destacou, no sábado, 29, o recebimento pela UFMA da remessa de tablets relativos ao Edital
Auxílio Inclusão Digital – Modalidade Plena
(Empréstimo de Tablet) – Em Caráter Emergencial 2020.1. Cada estudante selecionado
vai receber temporariamente uma unidade,
para proporcionar a todos condições de
acesso tecnológico e técnico para a realização de atividades remotas.

Pra curtir
Sandra de Sá, Hamilton de Holanda, Armandinho Macedo e
outras feras participam do festival “O
Som das Palaﬁtas”,
uma série de shows
online que acontecem no YouTube, entre os dias 4 e 28 deste mês, às sextas e
aos sábados, às 20h.
A edição virtual da
mostra homenageia
o saudoso cantor e
compositor Moraes
Moreira, que morreu
no dia 13 de abril deste ano.

A OAB Maranhão recebeu no seu
quadro de associados nesta segunda-feira, 31, 100 novas advogadas e
advogados, que ﬁrmaram o compromisso de exercer a advocacia com
base no juramento da classe jurídica.
Mais uma vez, a solenidade aconteceu virtualmente, pela plataforma
Zoom e com retransmissão no
YouTube, por conta da pandemia
causada pelo coronavírus.O presidente da OAB Maranhão, Thiago Diaz, iniciou a solenidade parabenizando todos os compromissandos e
os convidou a participar das Comissões da Ordem. “Quero vê-los fazendo parte das nossas mais de 70 Comissões, dos nossos cursos de capacitação e cuidando daquela que será
a Casa de vocês”, comentou.

Encerram-se hoje as
inscrições para o 1º
Desaﬁo Brasileiro de
Inovação em Turismo,
que visa destacar
projetos de startups
capazes de contemplar tanto necessidades de curto prazo do
setor no contexto
pós-pandemia quanto aprimoramentos
gerais no ramo.

O presidente da Fecomércio-MA, José Arteiro da Silva, lançou
uma pesquisa com o
objetivo de ouvir o
maior número de empresários e facilitar
sua participação na
formulação da Convenção Coletiva de Trabalho (CCT)
2020/2021. A ideia é
subsidiar as negociações com o Sindicato
dos Empregados no
Comércio de São Luís
(Sindcomerciários).

Trata-se de uma ação
inédita do Ministério
do Turismo em parceria com o Wakalua
Innovation Hub – primeiro polo global de
inovação em turismo.
O comércio varejista
brasileiro tem dado
sinais de reação após
a crise ocasionada
pela pandemia de
Covid-19.
De acordo com pesquisa divulgada esse
mês pelo IBGE, em
junho de 2020, cresceu 8,0% com relação
ao mês anterior, após
aumento de 14,4%
em maio de 2020.

A apresentadora Ticiane Pinheiro é quem
veste, este ano, a camisa como embaixadora da campanha Tudo
Sobre Urticária Crônica
Espontânea (UCE), um
movimento nacional
de conscientização sobre a doença. A UCE
causa um impacto negativo na qualidade de
vida dos pacientes, porém com o tratamento
correto, mais de 90%
dos pacientes conseguem viver sem nenhum sinal da doença.

Raposa e turismo

Oportunidade

Alegria e desilusão

O Governo do Estado do Maranhão, por meio
da Secretaria de Estado do Turismo (Setur), assinou ordem de serviço para realizar a revitalização na Praça Chico Noca, no município da Raposa, nesta segunda-feira, 31. O município, que
faz parte do polo turístico de São Luís, é reconhecido pelo seu artesanato, culinária e pela beleza de suas praias desertas. A obra prevê a execução de serviços de requaliﬁcação da Praça
Chico Noca, em até 120 dias, com recuperação
das calçadas, colocação de novos bancos e rampas, construção de canteiros, etc.

A Ambev Tech, hub de tecnologia da maior
cervejaria do Brasil, está com mais de 100 vagas
abertas para proﬁssionais da área de todo o País.
A sede da empresa ﬁca em Blumenau (SC), com
unidades em Maringá (PR), Sorocaba e Campinas (SP), mas os candidatos de outros estados
não vão precisar se mudar: todo mundo pode
optar por um modelo 100% home ofﬁce, mesmo
quem já mora nessas cidades. E, para aqueles
que decidirem trabalhar o período integral em
casa, a empresa ainda vai ajudar com os custos
iniciais de montar o escritório.

Nem só de desﬁle vivem as escolas de samba
do Rio de Janeiro. O documentário “30 Dias –
Um Carnaval entre a alegria e a desilusão” investiga o racismo e a intolerância que ameaçam a
viabilidade da tradição popular de herança africana, em detrimento aos benefícios econômicos gerados pela festa conhecida mundialmente. O longa-metragem dirigido e roteirizado
por Valmir Moratelli entra em circuito de exibição na TV por assinatura a partir desta quartafeira, às 18h45, até outubro, no canal Prime Box
Brazil.

VIDA

oimparcial.com.br

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

Ministro promete novo
aeroporto em Balsas

Mulher grávida é
morta pelo marido

O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, gravou um vídeo informando
que o Governo Federal está estudando a construção de um novo aeroporto na cidade
SAULO DUAILIBE

C

om uma distância de 810 km
da capital maranhense, a cidade de Balsas pode ganhar
um novo aeroporto. Isso

mesmo!
A boa notícia veio através do ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, que gravou um vídeo
informando que o Governo Federal
está estudando a construção de um
novo aeroporto no município maranhense.
O município se destaca pela agricultura mecanizada e automatizada,
além de ser o maior produtor de soja
do Maranhão e um dos maiores produtores de grãos da região Matopiba –
que compreende o bioma Cerrado
dos estados do Maranhão, Tocantins,
Piauí e Bahia e responde por grande
parte da produção brasileira de grãos
e ﬁbras.
“A gente está vendo a pujança, como Balsas está crescendo e a importância que isso tem para o agronegócio, principalmente para essa região
do Matopiba, que é próspera e produtora. A ideia é que a gente inclua no
plano aeroviário nacional, para que a
gente faça projeto e provavelmente
disponibilizar um aeroporto de qualidade”, disse o ministro no vídeo.

A ideia é que a gente
inclua no plano
aeroviário nacional

Aeroporto de Balsas

O aeroporto de Balsas é um dos aeroportos de maior altitude no Maranhão. A principal companhia aérea
que operava no aeroporto de Balsas
era a SETE Linhas Aéreas, de Goiás,
que operava com aeronaves de pequeno porte. Porém o aeroporto ﬁcou
por um tempo interditado, fazendo
com que a empresa excluísse a cidade
da sua malha aérea. O aeroporto possui uma pista de asfalto com cerca de
1.300 metros de extensão e 30 metros
de largura.

Entre os meses de fevereiro e março
de 2018, o aeroporto passou por manutenção corretivas e preventivas, envolvendo a recuperação da pista de
pouso decolagem, táxi e estacionamento de aeronaves, manutenção das
cercas patrimoniais/operacionais e
áreas verdes.
O aeroporto não passava por um
reparo na pista desde de 1980, e teve a
proibição de pousos de aeronaves pela Agência Nacional de Aviação Civil
(Anac), após relatório de inspeção aeroportuária.
O aeroporto tem capacidade para
receber aviões de médio porte como
Fokker 100, Embraer 195 e Airbus
A320. Atualmente o aeroporto de Balsas é considerado o 2° mais movimentado em aeronaves de pequenos por-

tes (monomotores, bi-motores) do
Maranhão. Utilizado por empresários, voos fretados, bancos e aviação
agrícola.

Construção de ponte
VÍTIMA ESTAVA GRÁVIDA DE CINCO MESES QUANDO FOI MORTA

Além do aeroporto, o ministro ainda revelou que o Governo Federal deve concretizar a interligação entre a
MA-006 e a BR-235. Tarcísio Gomes
garantiu que a ponte sobre o Rio Parnaíba, na BR-235 entre Santa Filomena e Alto Parnaíba (Maranhão) está
em ritmo acelerado. A obra que antes
tinha previsão de entrega apenas para
o ano de 2021, deve ser concluída, segundo estimativas, até o ﬁm deste
ano. “A gente vai concluir a Ponte Santa Filomena até o ﬁm do ano”, garantiu.

Federalização de via

O ministro Tarcísio Gomes ﬁnalizou o vídeo revelando que o governo
estuda a federalização de um trecho
da MA-006 que ﬁca nas proximidades
do Entroncamento com a BR-135.
“Aquele trecho, da MA-006 até Balsas,
no Entroncamento na BR-135, nós estamos estudando a possibilidade de
federalizar, pois cerca de 140 quilômetros e fazer intervenções alí, pois o
ﬂuxo de carga está passando forte por
ali”, ﬁnalizou o ministro.

APP FGTS

Descubra funções, serviços e como baixar

Mais um crime brutal de feminicídio foi registrado no
Maranhão. Desta vez, uma mulher grávida de 5 meses
foi assassinada pelo marido, na cidade de Amapá do
Maranhão, distante cerca de 210 km da capital maranhense. O fato se deu madrugada da última segundafeira (31), por volta 2h, quando uma mulher foi morta a
golpes de facão pelo marido.
Segundo informações da delegacia de Maracaçumé,
que faz circunscrição na região, o suspeito do crime seria usuário de drogas e estava tentando estuprar a própria enteada, mas foi impedido pela mãe da menina.
A vítima tentou sair de casa para fazer a denúncia do
caso, mas foi surpreendida pelo marido com vários golpes de facão. Um dos golpes decepou a mão dela. Outro
acertou o pescoço.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu)
foi acionado na manhã da segunda, mas quando chegou
no local, a vítima já estava sem vida. Uma equipe da polícia foi deslocada pra a cidade para investigar o caso.

Outro caso

Na cidade de Santa Luzia do Paruá, outra mulher foi
assassinada. O ex-companheiro dela, identiﬁcado como
José Antônio Silva Neto, é o principal suspeito do crime
que vitimou Marilene dos Santos Lopes, também na última segunda-feira, dia 31 de agosto.
A mulher também foi assassinada com vários golpes
de facão. Após o feminicídio, José Antônio ainda tentou
cometer suicídio, mas foi preso e levado para o hospital
em estado grave, tendo que ser transferido para São
Luís. (S.D)

MARANHÃO

Vale abre vagas de
trabalho no Maranhão

AS VAGAS SÃO PARA VÁRIOS POSTOS DE TRABALHO

A CAIXA, ADMINISTRADORA DO FGTS, DISPONIBILIZOU FUNÇÕES INTEIRAMENTE DIGITAIS RELACIONADAS AO FUNDO NO APLICATIVO
O Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço (FGTS) compõe um benefício
oferecido aos trabalhadores que contribuem com o fundo durante os anos
de trabalho. Todos os colaboradores
contratados seguindo as normas
da Consolidação das Leis do Trabalho
(CLT) podem receber o benefício.
O aplicativo FGTS oferece ao trabalhador funções exclusivas para operações e detalhamento do serviços do
fundo.
A Caixa Econômica, administradora dos serviços do FGTS, disponibilizou funções inteiramente digitais relacionadas ao fundo no aplicativo.
A partir da disponibilização do app,
se tornou possível fazer upload de documentos, consultar extratos, acompanhar as etapas de processos, indicar contas para receber o benefício e
administrar os saques liberados de
forma totalmente online. Além disso,
também é possível solicitar outras

modalidades de saque indisponíveis e
consultar o saldo disponível na conta.
Para acessar essas funções basta
adquirir
o
aplicativo
no
seu smartphone. Conﬁra a seguir o
passo a passo para baixar e utilizar a
plataforma.
Como baixar o aplicativo FGTS
O primeiro passo é abrir a página
inicial do celular, conectado a uma rede de internet, e abrir a loja de aplicativos – Play Store ou App Store. Em seguida, pesquise por FGTS e instale o
aplicativo disponibilizado pela Caixa
Econômica Federal. Após o download, abra o aplicativo e clique em “Cadastre-se”. Serão exigidos alguns dados pessoais, como:
• Nome completo
• Data de nascimento
• CPF
• E-mail
Em seguida, informe uma senha de
acesso para utilizar o aplicativo e cli-

que no botão “Não sou um robô”. O
sistema do aplicativo fará um veriﬁcação e enviará um e-mail de conﬁrmação para o endereço cadastrado. É importante acessar a caixa de e-mail e
conﬁrmar o cadastro.
Após isso, volte ao aplicativo e insira o CPF e senha cadastrados anteriormente para entrar na interface da
plataforma.
A partir do login, o sistema fará
mais algumas perguntas sobre a vida
funcional e solicitará que aceite as
condições de uso do aplicativo. Responda as perguntas e leia os termos
antes de aceitar. Após esse último processo, todas as funções estarão disponíveis na tela.
O site da Caixa oferece mais informações e canais para dúvidas, além
dos telefones para contato:
• Capitais e regiões metropolitanas:
3004-1104
• Demais regiões: 0800-726-0104

Oportunidade de trabalho Vale! Visando aumentar o
quadro de colaboradores, a empresa anunciou a abertura de um novo processo seletivo para o preenchimento
de 86 vagas de emprego em cinco estados brasileiros.
São eles: Maranhão, Minas Gerais, Pará, Espírito Santo e
Rio de Janeiro. As chances são para candidatos de nível
médio/técnico e superior.
Além da mineração, ela também atua no setores de
logística, energia e siderurgia.
Vagas de emprego Vale
• Técnico Mecânico – Gerência de Manutenção
• Técnico no Controle de Processos – Gerência de Operação
• Mecânico
• Inspetor Orientador de Operações Ferroviárias
• Téc. de Planejamento em Programação e Manutenção
• Soldador
• Engenheiro de Projetos
• Técnico de Mina e Geologia
• Analista de Segurança do Trabalho
• Analista de Manutenção
• Geólogo
• Assistente Administrativo
• Supervisor de Operação em Mina
• Laboratorista
• Coordenador de Comunicação Institucional
• Técnico em Eletroeletrônica
Inscreva-se para a seleção da Vale
Interessados em participar da seleção devem acessar
o site da Vale e selecionar o cargo que mais se encaixa no
seu perﬁl proﬁssional. Em seguida, basta clicar na opção
“Candidatar-se”, preencher o formulário de cadastro
com os dados pessoais e enviar o currículo atualizado.
Fique atento ao prazo de participação e de duração das
vagas.
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MOVIMENTOS GREVISTAS

Bancários suspendem
e Correios mantém

Tablets para estudantes
da rede pública

Sindicato dos Bancários segue decisão nacional e suspende greve. Enquanto isso,
Correios aguarda decisão sobre o Dissídio Coletivo de Greve
com secretário-geral do Sindicato dos
Trabalhadores e Trabalhadoras dos
Correios Telégrafos e Similares no Esancários maranhenses acom- tado do Maranhão (Sintect), Márcio
panharam a decisão nacional Martins, o movimento aguarda agora
da categoria e decidiram sus- a decisão do Tribunal Superior do Trapender o movimento, encer- balho sobre o direito de greve, uma
rando também a Campanha Salarial vez que não houve acordo entre os
deste ano, em votação virtual que teve trabalhadores dos Correios e a Emmais de 60% dos votos, realizada na presa de Correios e Telégrafos. “O TST
noite de segunda-feira, dia 31 de já chamou as partes para conversar,
como não houve conciliação, vai haagosto.
A maioria achou que não seria pos- ver o dissídio coletivo, e creio que ainsível construir uma greve forte se os da esta semana saia a data prevista
demais sindicatos do país aprovas- para julgamento da nossa greve. Por
sem as propostas rebaixadas da Fena- isso a gente está intensiﬁcando nossa
ban e dos bancos públicos, o que aca- mobilização para garantir nossos dibou se conﬁrmando nas primeiras reitos”, disse.
horas da terça-feira, 1º de setembro.
O presidente do Sindicato do Bancários (SEEB-MA), Eloy Natan, lembrou que no último dia 28, os bancári- TST já chamou as partes
os do Maranhão já haviam rejeitado
essas propostas. “Porém, com a orien- para conversar, como
tação do Comando Nacional para que
houvesse a aprovação, ﬁcou inviável a não houve conciliação,
deﬂagração da paralisação nacional,
que poderia reverter esses acordos e vai haver o dissídio
impedir a retirada ou restrição de direitos da categoria, como o aumento coletivo, e creio que
salarial abaixo da inﬂação, o encarecimento do Saúde Caixa, o ﬁm da venda ainda esta semana saia
ou do acúmulo de abonos no BB, o
ressarcimento dos custos com o tele- a data prevista para
trabalho, dentre outros ataques”.
Assim, a foi suspensa e a Diretoria julgamento da nossa
do Sindicato assinará em breve a Convenção
Coletiva
de
Trabalho greve
2020/2022.

próxima quinta-feira está agendado
um ato na área de tratamento do Tibiri. “Estamos respeitando todas as medidas de distanciamento social, somos contra qualquer tipo de aglomeração. Então, estamos atendendo aos
decretos estadual e municipal, mas
não podíamos deixar de fazer o movimento paredista”, disse Márcio Martins.
O movimento dos trabalhadores é
nacional e começou em outros estados no dia 17 de agosto.
A adesão do Maranhão ao movimento foi um dia depois. Cerca de 100
mil trabalhadores decidiram pela greve em assembleias organizadas pelos
sindicatos ﬁliados.
O movimento é por tempo indeterminado e é contrário à retirada de direitos, à privatização da empresa, a
negligência com a saúde dos trabalhadores em relação à Covid-19 e ainda, no caso do Maranhão, contra o déﬁcit de trabalhadores.
Em todo o Maranhão o Correios
tem 1.525 funcionários e a defasagem,
segundo o sindicato, é de 600 trabalhadores.

Correios mantém

inviável a deflagração

PATRÍCIA CUNHA

B

Enquanto isso, os Correios em greve nacional há 13 dias, mantém o movimento. No Maranhão, 70% dos servidores aderiram à greve. De acordo

O movimento tem se organizado,
segundo Márcio, com as devidas medidas sanitárias, em alguns pontos da
capital, como a Praça Maria Aragão,
ou em carreatas pela cidade. Para a

A orientação do
Comando Nacional para
que houvesse a
aprovação, ficou
da paralisação nacional

MAIS DE 300 TABLETS SERÃO DISTRIBUÍDOS NO ESTADO
O Ministério Público do Trabalho no Maranhão
(MPT-MA) iniciou a destinação de 326 tablets a estudantes de escolas da rede pública estadual em diversos municípios, como Santa Inês, Açailândia, Estreito e Barra
do Corda. Os equipamentos irão beneﬁciar, prioritariamente, alunos de baixa renda assistidos pelo Programa
Bolsa Família e que estejam matriculados no terceiro
ano do ensino médio. O valor investido na compra dos
equipamentos chega a aproximadamente R$ 650 mil,
resultado de ações judiciais e acordos celebrados entre
o órgão ministerial e empresas investigadas. Para que as
destinações ocorressem, o MPT-MA, a Seduc e a Procuradoria Geral do Estado celebraram um acordo de cooperação técnica, em julho de 2020. No documento, as
três instituições se comprometem a atuarem de maneira cooperativa, enquanto durar o estado de emergência
de saúde pública causado pela pandemia pelo coronavírus.
Enquanto o MPT-MA destinará recursos oriundos de
ações judiciais e termos de ajustamento de conduta
(TAC) para aquisição dos equipamentos eletrônicos, a
Secretaria Estadual de Educação terá como compromisso a identiﬁcação dos alunos beneﬁciados; instalação
de aplicativos Google e Microsoft nos aparelhos; disponibilização do link da plataforma da Seduc (Interativando); e comprovação da entrega dos tablets ao públicoalvo. Por conta da pandemia do novo coronavírus, desde o mês de março, as aulas presenciais nas escolas da
rede estadual foram suspensas em todo Maranhão.
Houve a implementação do ensino remoto em algumas
unidades educacionais. No entanto, segundo a própria
Seduc, cerca de 28% dos alunos do 3º ano do ensino médio da rede estadual enfrentam diﬁculdades para acompanhar as aulas virtuais, justamente por não possuírem
equipamentos eletrônicos e/ou não possuírem acesso à
internet.

CAXIAS

PMsalvavidadecriança
Convenção coletiva da categoria em 2019 afogadaempiscina

A CRIANÇA SE AFOGOU DURANTE PASSEIO COM A FAMÍLIA

Em 2019, após campanha salarial e
greve, os trabalhadores e os Correios
fecharam, por meio de acordo no TST
(Tribunal Superior do Trabalho), a
convenção coletiva da categoria, válida por dois anos.
No entanto, a estatal discordou da
decisão e foi ao Supremo, que concedeu liminar, limitando os efeitos da
convenção por apenas um ano. Com
isso, a validade acabou em julho.
Entre os principais pontos de reivindicação estão a retirada de 70, dos
79 direitos do atual Acordo Coletivo,
com vigência de dois anos (até 2021),
como 30% do adicional de risco, vale
alimentação, licença maternidade de
180 dias e auxílio creche.

Mutirões para entrega

No ﬁnal de semana que passou, os
Correios ﬁzeram mais um mutirão de
tratamento e entrega em todo o país,
de milhões de objetos entre cartas e
encomendas, como parte do plano de

contingência colocado em prática pela empresa, para minimizar os impactos à população, diante da paralisação
parcial dos trabalhadores.
“Os Correios seguem compromissados com a sociedade, neste momento em que os serviços da estatal
são ainda mais essenciais aos brasileiros. Por isso, desde o início da negociação do Acordo Coletivo de Trabalho
2020/2021, os Correios têm sido
transparentes sobre a sua situação
econômico-ﬁnanceira, agravada pela
crise mundial causada pela pandemia. Conforme já amplamente divulgado, a empresa não tem mais como
suportar as altas despesas, o que signiﬁca, dentre outras ações que já estão em andamento, discutir benefícios que foram concedidos em outros
momentos e que não condizem com a
realidade atual de mercado, assegurando todos os direitos dos empregados previstos na legislação. A paralisação parcial em curso somente agrava

esta situação”, diz um trecho do material distribuído à imprensa.

No último sábado, dia 29 de agosto, um salvamento
heroico trouxe à vida uma garotinha de apenas um ano
de idade. O caso aconteceu na cidade de Caixas, região
dos Cocais, no interior do Maranhão.
A criança foi vítima de afogamento em uma piscina e
de acordo com informações da Polícia Militar, a família
levou a criança a um Batalhão da PM que ﬁca localizado
no povoado de Brejinho, zona rural da cidade de Caxias.
A família estava a passeio no momento do acidente. Eles
informaram aos policiais que o bebê se afogou e ﬁcou
desacordado.

Os Correios seguem
compromissados com a
sociedade, neste
momento em que os
serviços da estatal são
ainda mais essenciais
aos brasileiros
A empresa coloca à disposição dos
clientes os contatos para informações: 3003-0100 e 0800 725 0100 ou
pelo endereço http://www.correios.com.br/fale-com-os-correios.

Ao chegar no posto da PM, a criança estava sem respirar. Os primeiros socorros foram realizados pelo sargento Anderson Lopes e os cabos Carvalho Costa e Nunes, e
a menina voltou à vida. A criança foi encaminhada para
o Hospital Infantil de Caxias.

ESPORTES

oimparcial.com.br

Saulo Duailibe
E-mail: sauloduailibe@yahoo.com.br
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BAHIA X FLAMENGO

SEGUNDONA

Sampaio e CRB em
situações opostas

GabigoleGersonnãosão
relacionadosparajogo

O representante maranhense entra em campo na busca da primeira vitória após quatro
partidas, ao mesmo tempo em que o adversário vem de quatro vitórias seguidas
LUCAS ALMEIDA

NERES PINTO

Q

uando a bola rolar na noite
de hoje, quarta-feira (2), às
19h, no Estádio Rei Pelé, em
Maceió, Sampaio Corrêa e
CRB terão como único objetivo a vitória, porém a campanha de cada um é
bem diferente na Série B do Campeonato Brasileiro, onde os donos da casa
levam ampla vantagem.
Visitante, o representante maranhense entra em campo em busca da
primeira vitória após quatro partidas,
ao mesmo tempo em que o adversário
vem de quatro vitórias seguidas, uma
delas pela Copa do Brasil.
A equipe alagoana está na parte de
cima da tabela (4º lugar) e o Tricolor
no mais baixo degrau (lanterna). São
11 pontos contra zero. Oito gols marcados e apenas três sofridos. Já os tricolores só marcaram uma vez no jogo
diante da Ponte Preta.
Por este aspecto, o CRB se apresenta como franco favorito, mas o Sampaio promete repetir a boa atuação do
último sábado, desde que seu ataque
tenha melhor aproveitamento.
O técnico Léo Condé, deverá mandar a campo a mesma formação que
iniciou a última partida, por considerar que aquela equipe teve o domínio
do jogo e foi derrotado apenas devido
à marcação de dois pênaltis mal marcados. Assim, o time começará jogando com: Neguete; Luís Gustavo, Marcão, Daniel Felipe e João Victor; Vinicius Kiss, André Luís, Gustavo Ramos
e Marcinho; Robson Duarte e Caio
Dantas.

GÉRSONSENTIU UM INCÔMODO NO OMBRO APÓS QUEDA

LÉO CONDÉ DEVE REPETI A MESMA FORMAÇÃO QUE ATUOU CONTRA A PONTE PRETA
O time teve apenas uma tarde para
treinamento, ontem, no CT do CSA.
Alguns jogadores foram liberados pelo Departamento Médico, mas seus
nomes não foram revelados à imprensa. A partir de agora, a lista dos
jogadores relacionados para disputar
as partidas não mais será disponibilizada para a imprensa, a pedido da comissão técnica. Sabe-se apenas que
19 atletas bolivianos estão em Ma-

ceió.
O CRB tem um desfalque. O zagueiro Gum recebeu o terceiro cartão
amarelo na partida anterior, diante do
CSA. O técnico Marcelo Cabo deverá
formar a dupla de zaga com Reginaldo
e Ricardo Thalheimer. Equipe provável: Victor Souza; Reginaldo, Ricardo,
Reginaldo Júnior e Igor Cariús; Claudinei, Washington e Diego Torres;
Magno Cruz, Léo Gamalho e Luidy.

IMPERATRIZ

Titulares na vitória do Flamengo sobre o Santos, Gabigol e Gerson não foram relacionados pelo técnico
Domènec Torrent para a partida contra o Bahia. A delegação rubro-negra viajaram para Salvador-BA.
Gabigol teve uma entorse no tornozelo contra o Santos, mas se mostrou bem após o jogo. Na última segunda-feira, o Flamengo aﬁrmou em nota oﬁcial que o atacante havia sido reavaliado e se apresentara melhor. O
atleta se prontiﬁcou a jogar, mas, por decisão da comissão técnica, ﬁcou fora da viagem.
Gerson, por sua vez, sentiu um incômodo no ombro
após uma queda na partida contra o Santos, mas também se colocou à disposição para jogar.
A ideia da comissão técnica é que a dupla permaneça
no Rio de Janeiro em tratamento para que esteja 100%
para o duelo com o Fortaleza, no próximo sábado, no
Maracanã.
Além dos dois, o Flamengo também terá os desfalques do atacante Bruno Henrique (suspenso) e dos goleiros Diego Alves e Cesar. O primeiro tem uma lesão no
ombro, e o segundo testou positivo para Covid-19 nesta
terça-feira.
O Flamengo enfrenta o Bahia nesta quarta-feira, às
20h30, no Pituaçu. A partida é válida pela sétima rodada
do Campeonato Brasileiro.
Confira a lista completa de relacionados:
• Goleiros: Gabriel Batista, Hugo Souza e João Fernando;
• Laterais: Isla, Matheuzinho, Filipe Luis, Renê e Ramon;
• Zagueiros: Rodrigo Caio, Leo Pereira, Gustavo Henrique e Thuler;
• Volantes: Willian Arão, Thiago Maia e Piris;
• Meias: Arrascaeta, Everton Ribeiro, Diego e Pepê;
• Atacantes: Michael, Pedro, Pedro Rocha, Lincoln e Vitinho.

AUTOMOBILISMO

Cavalo de Aço dispensa oito atletas Vettelnãocorreráemoutrascategorias

IMPERATRIZ PERDEU NA ÚLTIMA RODADA PARA O SANTA CRUZ POR 2 X 0 NA SÉRIE C DO BRASILEIRO
As fracas apresentações da equipe do
Imperatriz resultaram na dispensa de vários jogadores nas últimas horas. Oito proﬁssionais foram afastados dos treinamentos
enquanto outros nomes estão sendo anunciados. Os atletas que vão ser chamados
para rescisão contratual são Hudson, Erison, Madson, Felipe, Peixoto, Tibiri, Lucas
Campos e Uoston. A justiﬁcativa do departamento de futebol é que esses proﬁssionais estariam em fase de deﬁciência técnica, com rendimento abaixo das expectativas para as disputas da Série C do Brasileiro. A relação teria a concordância do técnico Luís dos Reis e entre os dispensados o
nome que causou maior surpresa nessa lista foi o meia Tibiri, que na temporada passada foi considerado um dos melhores do
elenco.
Novos reforços estão sendo anunciados
e devem chegar nas próximas horas a Imperatriz. São eles, Léo Rodrigues, lateral-

pdireito, 29 anos, ex-Passo Fundo-RSA;
Rodnei (volante), 30 anos, ex-Serttãozinho-SP`e GTulherme, 27 anos,m ex-Santo
André-SP. Na lista também estão em negociações o goleiro Rodrigo Calchi, 34 anos,
com passagens no Oeste, Marília e Portuguesa Santista; o zagueiro Douglas Mendes, 32 anos, ex-Ceará, Treze, Cuiabá e
Paysandu, o meia Judson Augusto, 28 anos,
ex-Velo Cruz, Boa Esporte, Caldense e Atibaia.
O próximo jogo do Cavalo de Aço deverá
ser contra o Botafogo-PB às 17h, no Estádio
Frei Epifânio. Até aqui, o Imperatriz realizou duas partidas, empatou uma com o
Clube do Remo, em casa e perdeu por 2 a 0
no último ﬁm de semana para o Santa
Cruz, no Estádio do Arruda, em Recife, jogo
válido pelo grupo A. Com esses resultados,
o representante maranhense segue com
apenas um ponto, ocupando a zona de rebaixamento. (N.P)

que representou a equipe por cinco temporadas e cumpre sua sexta e última em
2020. Vettel será substituído na escuderia
italiana por Carlos Sainz, hoje na McLaren.
O piloto de 33 anos revelou ter tido contato com a Renault, que optou por assinar
com Fernando Alonso, e chegou a se dizer
disposto a um retorno para a RBR, equipe
pela qual foi revelado e conquistou seus
quatro títulos mundiais.
Vettel, que transferiu-se para a Ferrari
em 2015 com objetivo de brigar pelo pentacampeonato, também rejeitou a possibilidade de correr em uma equipe que não
lhe permitiria manter-se competitivo. Em
outras ocasiões, o alemão chegou a desmentir sugestões de que estaria “desanimado”, garantindo que segue motivado
na categoria.
“Eu não tenho muito interesse em assinar com uma equipe que não estará em
condições de brigar por algo que vale à
pena e não está em uma boa direção para
o futuro. As regras para 2022 são um grande desconhecido. Obviamente, muitas
equipes estão esperando que isso mude
Embora relacionado à Racing Point em muitas coisas. Acho que teremos que es2021, Sebastian Vettel segue sem conﬁr- perar e ver. Vou deixar vocês saberem asmar o caminho que tomará para seu futu- sim que eu tiver alguma noticia”.
Atualmente, o tetracampeão é cotado
ro na Fórmula 1 a partir do ﬁm deste ano,
quando chega ao ﬁm sua relação com a como potencial substituto de Sergio Pérez
Ferrari. Porém, o alemão descartou correr ou Lance Stroll na Racing Point, que pasem outras categorias e também comen- sará a se chamar Aston Martin em 2021.
tou sobre a possibilidade de assumir ou- Porém, o piloto não chegou a conﬁrmar a
tras funções fora das pistas em alguma possibilidade, afastando também as sugestões de que pensa em transferir-se paequipe.
“Por enquanto, estou focado na Fór- ra outras categorias ou assumir alguma
mula 1 e, como eu disse antes, não che- função interna fora das pistas em alguma
quei alternativas nesse aspecto. E ouvi equipe.
Desde o ano passado, o alemão tem sique equipes de Fórmula 1 podem ser muito caras, então acho que eu devo ser sábio. do eclipsado pelo colega de equipe na
Não sei, não acho que eu possa dar uma Ferrari, Charles Leclerc – que permanece
resposta exata. Obviamente, eu tenho na equipe até 2024.
Na última temporada, terminou em
muita paixão e muito conhecimento do
esporte, mas só o tempo vai dizer”, des- quinto lugar, atrás do monegasco. No atual campeonato, Vettel ocupa apenas a 13ª
conversou o alemão.
Antes do início da atual temporada da colocação enquanto seu companheiro é o
Fórmula 1, a Ferrari conﬁrmou que não quinto na tabela, atrás das duplas da Merrenovaria o vínculo com o tetracampeão, cedes e da RBR.
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PROGRAMAÇÃO VIRTUAL

MÚSICA

AngoleirasdeUpaon-açu
fazemcampanhaon-line

CentrosCulturaisdoBNB
sócommaranhenses

Grupo formado por mulheres capoeiras de diferentes escolas unem-se e lançam
campanha coletiva para realizar a gravação do primeiro registro sonoro
SAMARTONY MARTINS
POCKETSHOW DE RICARDO BONDIM SERÁ NA SEXTA-FEIRA

A

ngoleiras de Upaon-açu, um
coletivo de mulheres capoeiras da ilha de São Luís, vindas
de diferentes escolas (Catarina Mina, Centro Cultural Mestre Patinho, Cordel Branco, Cortiço do Abelha, Dendê Maré, Grãos, Laborarte,
Mandingueiros do Amanhã, Matroá,
São Jorge) e unidas pela mestra e produtora cultural Samme Santos, lançaram uma campanha de ﬁnanciamento coletivo on line para produção e
lançamento de um registro sonoro do
grupo.
A primeira meta do da campanha
foi arrecadar virtualmente o valor R$
5.000,00 para que as artistas pudessem bancar a produção do disco, e segundo informações quase metade já
foi alcançada. “Hoje as ações do coletivo ultrapassam esse objetivo inicial
e se mantém como um grupo de reﬂexões, treinos de capoeira, criações coletivas e, sobretudo, apoios mútuos.
Podemos considerá-lo um desdobramento de movimentos anteriores, a
exemplo o “Mulheres Capoeiras”, surgido na década de 90 e culminado em
um espetáculo que problematizava a
presença das mulheres na capoeira,
sendo, portanto, o coletivo Angoleiras
de Upaon-açu, expressão de experiências atuais e passadas”, explicou
Samme Santos.
As Angoleiras de Upaon-Açu, é uma
homenagem ao primeiro nome da
ilha São Luís que foi batizada pelos ín-

ANGOLEIRAS DE UPAON-AÇU VALORIZA A PARTICIPAÇÃO DE MULHERES NA CAPOEIRA
dios de Upaon-açu, em 1612 quando a
capital maranhense foi fundada pelos
franceses.
A mestra Samme Santos que coordena o coletivo, revelou que em novembro de 2017 o grupo realizou o
primeiro registro sonoro quando foi
realizado um evento de três dias que
contou com uma programação cultural com oﬁcinas, rodas e debates com
a regência com a participação de mulheres de diversas partes. “Ao todo foram quatro rodas em que mais de 20
mulheres se revezaram em toques e
cantos, totalizando 10 horas de gravação”, ressaltou a mestra. .
Samme Santos acrescentou ainda
que para viabilizar a realização desse
feito e divulgá-lo mundo afora, se faz
necessário custear despesas técnicas
referentes à mixagem, masterização,
artes e licenciamentos. A energia sonora, captada em 10 horas de gravação, serão disponibilizadas em plata-

formas virtuais em forma de quatro
volumes: O vol 1: Maracá de Iracema;
o vol 2: Cocar de Jurema; o vol 3:
“Mandinga de Patativa” ; vol 4: Punga
de Kelé. Para a cantora e compositora
Camila Reis, que integra o coletivo e
está na divulgação da campanha, o
resgistro sonoro das Angoleiras de
Upaon-açu é de tem uma grande importância na cena cultural feminina
maranhense. ”Este é um trabalho todo independente e é o primeiro registro só de mulheres da capoeira da ilha,
por uma bateria formada só por mulheres que tocam e cantam. È um registro que envolveu várias mestras.
Vale ressalta que a capoeira é segmento dominado pelo sexo masculino e
demarcar essa presença das mulheres
na capoeira onde elas sempre estiveram presentes também”, ressaltou
Camila Reis. Para contribuir com a
campanha acesse: https://benfeitoria.com/discoangoleiras.

A partir de hoje (2), os Centros Culturais Banco do
Nordeste retomam sua programação de forma integrada e virtual. As exibições das atividades serão realizadas
por meio do canal Centro Cultural Banco do Nordeste
no Youtube, contemplando também apresentações de
artistas maranhenses. Semanalmente, de quarta-feira a
sábado, a partir das 16h, o público terá acesso a uma
programação gratuita, de classiﬁcação livre, composta
por 120 projetos, selecionados via edital de chamada
pública.
Programação da semana
Quarta-feira, 2
16h – Show Fantasy Magia (EdMagic | Juazeiro do
Norte – CE) – Espetáculo voltado para a família, com o
objetivo de divertir e encantar os lares nestes tempos de
pandemia. São mágicas clássicas e inovadoras, mostrando que as mãos são mais rápidas que os olhos.
17h – As aventuras do Palhaço Piruá em Portugal
(Palhaço Piruá | Parnamirim – RN) – O roteiro apresenta as aventuras do palhaço em uma viagem a Portugal,
depois de receber uma proposta para trabalhar no maior circo da Europa. É um espetáculo divertido, com direção e dramaturgia on-line de Walter Velázquez, direto da
Espanha.
18h – Martelada (Claudio Ferrario | Recife – PE) –
Monólogo escrito e protagonizado pelo ator Claudio
Ferrario, que leva um velho guardador de mistérios a relembrar as três vezes em que foi ao inferno. A peça é inspirada em um relato feito por Martelo, um do mais antigos Mateus de cavalo-marinho (personagem típico do
tradicional folguedo cênico pernambucano). O espetáculo mistura delírio e realidade, numa atmosfera poética, convidando o público a embarcar na força desse personagem.

Confiraaprogramação
Teatro on-line para executivos e profissionais liberais culturalparaoutrosdias
CURSO INTENSIVO

SERÃO REALIZADOS 8 ENCONTROS UMA VEZ POR SEMANA ÀS TERÇAS, QUARTAS OU SÁBADOS, COM INÍCIO DIA 6 DE OUTUBRO
Durante a pandemia causada pelo
novo coronavírus, a Mutatis, atuante
há três anos no segmento de cursos livres de teatro, se readaptou e passou a
oferecer todas suas aulas on-line.
Acompanhando as tendências do
mercado, a escola abrirá vagas para o
novo curso intensivo de teatro para
executivos e proﬁssionais liberais.
Segundo Renata Pina, diretora da
Mutatis, o curso foi idealizado a partir
dos fundamentos do design thinking
e storytelling para proporcionar a
oportunidade de desenvolver competências e habilidades relacionadas a
eles a partir das técnicas teatrais, tais
como, improvisação, exercícios de expressão corporal e vocal, leitura dramática, escrita criativa e narração de
histórias, como meio de estimular a
autoconﬁança, consciência corporal
e vocal, criatividade, processo criativo, desenvolvimento da atenção plena, escuta, concentração e memorização
Serão realizados 8 encontros, uma
vez por semana, as terças, quartas ou
sábados, com início programado para

6 de outubro. Todo o conteúdo será
exclusivo e foi especialmente desenvolvido pela equipe multidisciplinar
da Mutatis para este público ávido em
aprimorar constantemente suas habilidades e competências em comunicação e estimular a criatividade.
Para se inscrever basta acessar o
link: https://linktr.ee/escolamutatis
SOBRE A MUTATIS
A Mutatis nasceu em 2017, a partir
de uma parceria com a Livraria Cultura, para a prática de aulas livres de teatro, com o objetivo de ocupar os auditórios da livraria em horários ociosos.
A partir de 2018, o curso foi estendido
para outros espaços, buscando proporcionar, sempre que possível, a
oportunidade de aulas no palco. Nesse processo, foi identiﬁcado que havia
um público iniciante ávido por experienciar o teatro, sem o compromisso
de ter que se tornar um proﬁssional
da área.

Foi aí que a Mutatis
passou a focar, então,
especialmente a partir
de 2019, em se tornar,
cada vez mais, um
espaço que permita a
transformação dos seus
alunos, sua mutação
(origem do nosso
nome), por meio das
artes cênicas, levando
esta experiência consigo
para toda a vida.

Quinta-feira, 3
16h – Retrato Feminino Ilustrado: da Aquarela a Pintura Digital (Thaynha | Campina Grande – PB) – Oﬁcina
voltada a ilustradores, designers e amantes da arte em
geral que procuram desenvolver trabalhos combinando
técnicas mistas (analógica e digital). O processo criativo
demonstrará o trabalho com a composição de um retrato em aquarela de representações da mulher e posterior
etapa de pintura digital.
17h – Desenhando com Tesouras – O Processo de
Criação na Colagem (Rogê Venâncio | Juazeiro do Norte – CE) – Diálogo do artista visual e designer Rogê Venâncio com públicos de todas as faixas etárias. Nesse
trabalho, o artista fala de sua experiência e do seu trabalho com a colagem como expressão artística. A principal
ﬁnalidade é levar ao público a oportunidade de conhecer a técnica e o processo de criação.
18h – Entrevista com artista urbana da Região Nordeste – Nathê (Monique Premeira | Salvador – BA) – Entrevista com a artista urbana pernambucana Nathê, estudante de artes visuais da UFPE e graﬁteira. O objetivo
é apresentar ao público nomes de artistas que possuem
pouca visibilidade, quando comparados a artistas de
outras regiões.
Sexta-feira, 4
16h – Nonato Lima “Brasiliando” (Nonato Lima |
Fortaleza – CE) – O show “Brasiliando” tem como ideia
principal mostrar o poder do acordeon em sua versatilidade, no modo de para compor músicas brasileiras modernas, sem perder a essência. Assim, Nonato Lima dá
voz ao seu acordeon, mostrando as possibilidades que o
instrumento pode alcançar. De modo intimista, ﬁca ainda mais interessante admirar seu lado virtuoso e sua interpretação, fazendo novas releituras dos diversos gêneros da música brasileira.
17h – Pocket Show Ricardo Bondim (Ricardo Bondim | Grajaú – MA) – O artista propõe-se a contagiar o
público com a riqueza de ritmos do Maranhão, tocando
o que há de melhor na música raiz nordestina, para o
público de todas as idades, com o repertório autoral.
18h – The Baggios – Criando em Quarentena (The
Baggios | São Cristóvão – SE) – Show gravado à distância, cada integrante de sua casa. Somada à apresentação, o grupo responde perguntas relacionadas à música
e ao período de quarentena. O repertório conta com
canções dos últimos álbuns lançados: ‘Brutown’ e ‘Vulcão’, ambos indicados ao Grammy Latino.

