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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 Pa-
raná. Em redes sociais, ele alegou motivos pessoais, para cuidar da saúde da filha de um 
ano, por recomendação médica. 

   A queda de Dallagnol 
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ELEIÇÕES  2020

Novo app do FGTS: 
Descubra funções, 

serviços e como baixar
 PÁGINA 9

PM salva vida de criança 
vítima de afogamento

ao cair  em piscina

A CRIANÇA SE AFOGOU DURANTE PASSEIO COM A FAMÍLIA

 PÁGINA 9

Bancários
 suspendem greve

 e Correios mantém

GOVERNO 
BOLSONARO
Ministro promete 
construção de
novo aeroporto
 em Balsas

O ministro da Infraestrutura, Tarcí-
sio Gomes de Freitas, gravou um vídeo 
informando que o Governo Federal está 
estudando a construção de um novo ae-
roporto na cidade. PÁGINA 9

PÁGINA  10

Estudo prova que 
obesidade piora 

quadro de infectados 
PÁGINA  5

SÉRIE B : Sampaio e CRB em opostos
SÉRIE C  :  Imperatriz dispensa oito atletas

SÉRIE A  : Gabigol e Gerson fora do  jogo

PÁGINA 11

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

LAÇOS  DE FAMÍLIA EMPODERADO APROXIMAÇÃO

PÁGINA 2 E 3

Dreyfus Azoubel, retrato do fotojornalismo
E S P E C I A L 

PÁGINA 7

“No registro 
de Raimundo 

Borges, 
Azoubel e a sua 

companheira 
de trabalho, 
uma Speed 

Graphic”
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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

Au xí lio emer gen ci al

APOIO FORTE

Detinha desiste e
Duarte Jr. se fortalece
SAMARTONY MARTINS

A
cam pa nha elei to ral do pré-
can di da to, Du ar te Jr (Re pu- 
bli ca nos), à Pre fei tu ra de São 
Luís ga nhou mais um re for ço. 

A de pu ta da es ta du al, De ti nha, que se 
apre sen ta va co mo pré-can di da ta na 
dis pu ta mu ni ci pal da ca pi tal, ago ra 
se gue co mo ali a da de Du ar te ao plei- 
to. O anún cio foi fei to na úl ti ma se- 
gun da-fei ra (31), em even to com pré-
can di da tos a ve re a do res e apoi a do res, 
o Par ti do Li be ral (PL). No mes mo en- 
con tro, tam bém fir ma ram apoio os 
par ti dos Avan te e Pa tri o ta.

Du ran te o even to, o de pu ta do fe de- 
ral e pre si den te es ta du al do Par ti do 
Li be ral (PL), Jo si mar Ma ra nhão zi nho, 
res sal tou que a de ci são de apoi ar Du- 
ar te Jr nes te pro je to po lí ti co con tem- 
pla to do o gru po, mes mo com a de pu- 
ta da De ti nha ab di can do de con cor rer 
à Pre fei tu ra de São Luís. Ma ra nhão zi- 
nho afir mou que acre di ta que  o seu 
gru po to mou a de ci são cor re ta. E que 
se ria uma per da  De ti nha, que é sua 
es po sa fi car au sen te no in te ri or do es- 
ta do, afir man do que ca so Du ar te se la 
elei to pre fei to, ele fa rá uma his tó ria 
que ja mais se rá es que ci da pe la po pu- 
la ção de São Luís.  Ao de cli nar a sua 
pré-can di da tu ra pa ra apoi ar Du ar te 
Jr, a de pu ta da es ta du al De ti nha,  que 
ago ra é  ex-pré-can di da ta à Pre fei tu ra 
da ca pi tal ma ra nhen se, afir mou que o 
apoio do PL é um mo men to que en- 
trou pa ra his tó ria po lí ti ca de São Luís, 
res sal tan do que es ta união en tre os 
dois par ti dos fa rá a di fe ren ça na Gran- 
de Ilha.

DETINHA DESISTIU DA CANDIDATURA E DECLAROU APOIO A DUARTE JUNIOR

O pré-can di da to Du ar te Jr afir mou 
que é  uma hon ra con tar com o apoio 
da De ti nha e do seu  gru po po lí ti co, li- 
de ra do pe lo seu ma ri do de pu ta do, Jo- 
si mar Ma ra nhão zi nho, que che gou 
pa ra for ta le cer a sua cam pa nha que 
pre ten de fa zer de São Luís uma ci da- 
de com mais opor tu ni da des pa ra a 
po pu la ção.  Na opor tu ni da de Du ar te 
des ta cou que ain da anun ci ou que o 
pré-can di da to a vi ce-pre fei to se rá 
des se gru po. Ape sar de ain da não ter 
con fir ma do ofi ci al men te, um dos no- 
mes mais for te pa ra com por a cha pa 
ma jo ri tá ria do re pu bli ca no po de ser a 
ex-se cre tá ria de Es ta do de Agri cul tu- 
ra, Pes ca e Abas te ci men to, Fa bi a na Vi- 

lar.  Ago ra, além do pró prio Re pu bli- 
ca nos, Du ar te con ta com o PL, Avan te, 
Pa tri o ta e o PTC. Es ti ve ram pre sen tes 
no even to os de pu ta dos es ta du ais Hé-
lio So a res e Le o nar do Sá; o de pu ta do  
fe de ral Jú ni or Mar re ca (Pa tri o ta); o 
ex-de pu ta do Mar re ca Fi lho (Pa tri o ta); 
a pre si den te do PL Mu ni ci pal e ex-se-
cre tá ria de Es ta do da Agri cul tu ra, Pes- 
ca e Abas te ci men to (Sa gri ma), a ad vo- 
ga da Fa bi a na Vi lar; o pré-can di da to a 
pre fei to da Ra po sa Eu des Bar ros; o 
pré-can di da to a pre fei to de São Jo sé 
de Ri ba mar Dr Ju li nho; pré-can di da to 
a pre fei to de Pa ço do Lu mi ar Fred 
Cam pos; e os ve re a do res Al dir Jr e Be- 
to Cas tro (Avan te).

POLÊMICA

Maia diz que “aborto legal” é inconstitucional

CONFORME PRESIDENTE DA CÂMARA, PARLAMENTO OU STF PODEM SUSTAR A MEDIDA

O pre si den te da Câ ma ra, de pu ta do
Ro dri go Maia (DEM-RJ), dis se ho je
(1º) que a  por ta ria do Mi nis té rio da
Saú de que al te ra os pro ce di men tos
pa ra o abor to le gal em ca so de es tu pro
é “ile gal” e “in cons ti tu ci o nal”.  O con- 
gres sis ta ava lia que se o go ver no não
re cu ar, Par la men to ou Su pre mo Tri- 
bu nal Fe de ral (SPT) po dem sus tar a
me di da.

De acor do com a por ta ria, os pro- 
ce di men tos de vem ser se gui dos pa ra
ga ran tir a li ci tu de do abor to e a se gu- 
ran ça ju rí di ca aos pro fis si o nais de
saú de en vol vi dos.

“Não é o Mi nis té rio da Saú de que
po de to mar a de ci são co mo to mou,
uma in ter fe rên cia em uma lei. A me- 
lhor de ci são é que o go ver no pu des se
re cu ar, se is so não ocor rer, de ve mos
ter vo to aqui na Câ ma ra ou ir ao Su- 
pre mo Tri bu nal Fe de ral pa ra sus tar
uma por ta ria ile gal”, dis se o pre si den- 
te da Câ ma ra.

Pa ra Maia, a le gis la ção bra si lei ra já
de fi ne um mar co “cla ro e ní ti do” so- 
bre o es tu pro. A no va nor ma pre vê
que, an tes de apro var a in ter rup ção
da gra vi dez, a equi pe mé di ca de ve rá

in for mar a ges tan te acer ca da pos si bi- 
li da de de vi su a li zar o fe to ou em brião
por meio de ul tras so no gra fia, ca so as- 
sim de se je. Ou tro pon to exi ge que
mé di cos, pro fis si o nais de saú de ou
res pon sá veis por es ta be le ci men to de
saú de no ti fi quem à po lí cia os ca sos
em que hou ver in dí ci os ou con fir ma- 
ções de es tu pro. Es pe ci a lis tas ava li am
que a me di da po de di fi cul tar o aces so
de mu lhe res ao di rei to já pre vis to em
lei.

“A gen te não de ve cri ar ne nhum ti- 
po de de cre to, ou por ta ria que cons- 
tran ja a de ci são da mu lher. Uma por- 
ta ria com ple ta men te ile gal, in cons ti- 
tu ci o nal, que não res pei ta as nor mas
le gais do nos so país. É a mi nha po si- 
ção pes so al, por is so que eu não di go
nem pos so di zer qual vai ser a de ci são,
mas eu acho que o me lhor ca mi nho é
que o go ver no pu des se re cu ar e pu- 
des se dis cu tir com o Con gres so, de ba- 
ter o as sun to”, ar gu men tou.

Ro dri go Maia de fen deu de ci são do
go ver no de pror ro gar o au xí lio emer- 
gen ci al por mais qua tro me ses no va- 

lor de R$ 300. Pa ra ele, é pre ci so ter
cui da do pa ra aten der à po pu la ção
vul ne rá vel e, em pa ra le lo, as se gu rar
que o go ver no não da rá uma si na li za- 
ção ne ga ti va de des con tro le do gas to
pú bli co.

“Te mos que ter mui to cui da do, o
au xí lio é mui to im por tan te, mas os
va lo res já vi nham ge ran do um for te
im pac to nas con tas pú bli cas. No mo-
men to ade qua do, va mos co lo car em
vo ta ção”, dis se.

Na ava li a ção do pre si den te da Câ- 
ma ra, o Bol sa Fa mí lia foi bem-su ce di- 
do em re ti rar mi lhões de pes so as da
ex tre ma po bre za. No en tan to, um no- 
vo pro gra ma de ren da de ve as se gu rar
pa râ me tros de mo bi li da de aos aten- 
di dos.

“É im por tan te que se pos sa fa zer
um pro gra ma que ca mi nhe jun to aos
es for ços das fa mí li as, com be ne fí ci os
ex tra or di ná ri os pa ra as fa mí li as que
cum pri rem me tas na edu ca ção e saú- 
de, por exem plo. Pre ci sa mos dar con- 
di ções não ape nas da trans fe rên cia de
ren da, mas cri ar um pro gra ma que
pos sa ga ran tir mais mo bi li da de so ci- 
al”, de fen deu.

Tu ca no quer bri gar na Jus ti ça

ELEI ÇÕES 2020

Yglésio con vi da
Wel ling ton pa ra sua
cam pa nha

O de pu ta do es ta du al Dr Yglésio apro vei tou a ses são
de on tem (1º), pa ra con vi dar o de pu ta do es ta du al Wel- 
ling ton do Cur so a fa zer uma ali an ça em tor no de um
pro je to in de pen den te pa ra São Luís. O tu ca no não po de
ofe re cer o par ti do, mas po de le var seu no me e aju dar na
pré-can di da tu ra do mé di co que vai dis pu tar a elei ção de
São Luís pe la pri mei ra vez.

Wel ling ton do Cur so re cla mou da for ma co mo foi tra- 
ta do pe lo PSDB. Di an te des sa fa la, Dr Yglesio foi so li dá- 
rio ao tu ca no e abriu as por tas pa ra que jun tos pos sam
dis cu tir São Luís.

Dr. Yglésio já tem da ta pa ra

ofi ci a li zar sua can di da tu ra. Vai

ocor rer no dia 11 de se tem bro no

for ma to hí bri do no Gre en Ho tel no

bair ro do São Fran cis co. O pré-

can di da to do PROS vai con tar com

Dr Mau ro Cé sar co mo com pa nhei ro

de cha pa.

O de pu ta do es ta du al Wel ling ton do Cur so anun ci ou
ho je, em dis cur so na As sem bleia Le gis la ti va, que es tá
dis pos to até mes mo a bus car a Jus ti ça pa ra ser can di da- 
to a pre fei to de São Luís pe lo PSDB.

O tu ca no era o pré-can di da to da si gla até a úl ti ma
sex ta-fei ra (28), quan do foi pre te ri do em prol de uma
ali an ça com o Po de mos, do de pu ta do fe de ral Edu ar do
Brai de (sai ba mais).

Wel ling ton dis se que pe diu um pra zo até o dia 5 de se- 
tem bro, e que re ce beu co mo res pos ta a in for ma ção de
que a di re ção na ci o nal do PSDB es ta va co bran do um ali- 
nha men to com o par ti do de Brai de.

“Co lo ca ram a cul pa na na ci o nal.

Pois se é da na ci o nal, ho je es tou

pro vo can do a na ci o nal, por meio de

um pro ce di men to ad mi nis tra ti vo,

pa ra que a na ci o nal pos sa se

po si ci o nar. E, de pen den do do

po si ci o na men to da na ci o nal, vou

en trar na Jus ti ça”, afir mou.

O de pu ta do Othe lin Ne to re me mo rou um fa to po lí ti- 
co da mes ma es pé cie, com os mes mos au to res, e com
igual “mo dus ope ran di” na Elei ção de 2016. Tam bém
na que le ano, à Pre fei tu ra de São Luís.

“De pu ta do Wel ling ton, eu lhe dis se uma, du as, eu lhe
dis se três ve zes, que o se nhor não te ria a le gen da do
PSDB, co man da da pe lo pre si den te es ta du al, o se na dor
Ro ber to Ro cha. E, aí, o se nhor foi à Bra sí lia, e me dis se
que es ta va tu do cer to, e que, o se na dor lhe pro me teu ser
o can di da to do par ti do – na que le mo men to au men tou
mi nha con vic ção que o se nhor não te ria a le gen da. De- 
pu ta do Wel ling ton, o se nhor de ve lem brar que, em 2016,
o de pu ta do Bi ra do Pin da ré se ria o can di da to do PSB à
Pre fei tu ra de São Luís, e o pre si den te es ta du al do PSB,
era o Ro ber to Ro cha, que o ti rou abrup ta men te da dis- 
pu ta, pa ra que o fi lho de le, Ro ber to Ro cha Jú ni or, fos se
jus ta men te o seu vi ce, quan do o se nhor era do PP…e ali,
o se nhor, de pu ta do Wel ling ton par ti ci pou do mes mo
ato, que so fre ago ra, eu la men to”, re lem brou o pre si den- 
te Othe li no Ne to.

São Luís, quarta-feira, 2 de setembro de 2020

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

PRIMEIRO CANDIDATO

Adriano fala  sobre falta
de apoio de  Roseana 
SAMARTONY MARTINS

E
m con ven ção re a li za da on- 
tem, o Par ti do Ver de (PV) con- 
fir mou a can di da tu ra a pre fei- 
to de Adri a no Sarney, Vall 

Nas ci men to co mo vi ce-pre fei ta e de 
47 con cor ren tes ao car go de Ve re a dor 
pe la le gen da em con ven ção re a li za da 
em sua se de, na úl ti ma se gun da-fei ra 
no bair ro Tu ru, em São Luís. A cha pa é 
pu ro san gue, in de pen den te e fo ram 
os pri mei ros a re a li zar con ven ção 
par ti dá ria.

A con ven ção do par ti do ocor reu no 
mes mo dia que a ex-go ver na do ra, Ro- 
se a na Sarney (MDB), anun ci ou por 
meio de re de so ci al que o seu gru po 
po lí ti co apoi a rá o tam bém pré-can di- 
da to a pre fei to de São Luís, o de pu ta- 
do li cen ci a do Ne to Evan ge lis ta (DEM) 
que as sim co mo Adri a no Sarney es tá 
na cor ri da elei to ral pe lo mai or car go 
do exe cu ti vo mu ni ci pal.

Ques ti o na do a O Im par ci al so bre 
co mo ele re ce beu a no tí cia do apoio 
da ex-go ver na do ra, Ro se a na Sarney, 
ao seu ad ver sá rio Ne to Evan ge lis ta, 
Adri a no Sarney in for mou que re ce- 
beu de for ma tran qui la o po si ci o na- 
men to es co lhi do por sua tia. “Com 
tran qui li da de e sem sur pre sa. Não ha- 
via da mi nha par te a ex pec ta ti va de 
ali an ça do MDB nes tas elei ções. Ca da 
par ti do tem seus di re ci o na men tos e 
es co lhas con di zen tes com seus pro je- 
tos po lí ti cos. Eles se ali a ram ao gru po 
que sem pre fi ze mos opo si ção. No ca- 
so do PV, se gui mos com co e rên cia e 
to tal men te in de pen den tes, o que tor- 
na a nos sa cam pa nha com pro me ti da

O  PV  FOI O PREIMEIRO PARTIDO A FAZER CONVEÇAO PARA ELEIÇOES DE 2020 

ex clu si va men te com o pro pó si to de 
fa zer uma ges tão téc ni ca e trans pa- 
ren te da nos sa ci da de”, dis se Adri a no 
Sarney.

O Par ti do Ver de foi o pri mei ro de 
São Luís a re a li zar a sua con ven ção. A 
or ga ni za ção do even to fez ques tão de 
res sal tar que a mes ma foi re a li za da 
em am bi en te aber to, com con tro le rí- 
gi do so bre o nú me ro de pes so as, dis- 
po ni bi li zan do ál co ol em gel 70% e 
obe de cen do o dis tan ci a men to so ci al 
en tre os pre sen tes e to das as ori en ta- 
ções da Or ga ni za ção Mun di al da Saú- 
de (OMS) e vi gi lân cia sa ni tá ria.

Du ran te o en con tro, Adri a no 
Sarney res sal tou que o par ti do con ta 
com um bom qua dro de can di da tos, 

for ma do por li de ran ças de vá ri os seg-
men tos so ci ais e as mu lhe res su pe- 
ran do os 30% de co e fi ci en te de can di- 
da tu ras. Na oca sião, foi apre sen ta da a 
vi ce-pre fei ta Vall, que além de Ba cha-
rel em Fi si o te ra pia, é atle ta de judô e 
jiu-jit su e tam bém acre di ta na re no-
va ção da po lí ti ca lu do vi cen se “Agra-
de ço mui to a con fi an ça do Adri a no e 
acre di to que a gen te tem ca pa ci da de 
to tal de fa zer a mu dan ça. Che gou a 
ho ra! Va mos tra ba lhar mui to! Es sa é a 
cha pa cer ta pa ra São Luís”, de cla ra a 
vi ce.

E ao con trá rio de gran des con ven-
ções em que o apoio da clas se po lí ti ca 
se so bres sai, o en con tro foi mar ca do 
por gran de par ti ci pa ção po pu lar, de 

Bira apresenta Plano com 40 ações para São Luís

A EXPOSIÇÃO FOI REALIZADA NESTA SEGUNDA-FEIRA (31), EM UMA PLENÁRIA VIRTUAL ATRAVÉS DA PLATAFORMA ZOOM.

Um do cu men to cons truí do de for- 
ma po pu lar e plu ral, com a aju da de
mui tas mãos. As sim foi de fi ni do o Pla- 
no de Go ver no apre sen ta do pe lo pré-
can di da to a pre fei to de São Luís, Bi ra
do Pin da ré (PSB), aos fi li a dos do PSB
com a pre sen ça de téc ni cos e es pe ci a- 
lis tas. A ex po si ção dos 40 com pro mis- 
sos de Bi ra por uma São Luís mais hu- 
ma na, be la e jus ta, foi re a li za da nes ta
se gun da-fei ra (31), em uma Ple ná ria
Vir tu al atra vés da pla ta for ma Zo om.

O pré-can di da to res sal tou que o
pla no de go ver no apre sen ta do nes ta
se gun da-fei ra, foi cons truí do de for- 
ma co le ti va, atra vés das agen das e
reu niões do Mo vi men to ‘Pen se São
Luís’, de sen vol vi do pe lo PSB des de o
iní cio do ano, pos si bi li tan do a es cu ta
e a con tri bui ção de to dos os se to res da
so ci e da de e de to das as co mu ni da des
de São Luís.

“O nos so pla no de go ver no e os

nos sos 40 com pro mis sos apre sen ta- 
dos ho je, é fru to de um pro ces so de
mui to diá lo go, cons truí do de for ma
co le ti va, po pu lar, ou vin do téc ni cos e
es pe ci a lis tas e que vai re sul tar num
pro gra ma de al to ní vel, de al ta qua li- 
da de e mui to en rai za do na re a li da de
que a gen te vi ve que é o nos so gran de
de sa fio: trans for mar es sa re a li da de
que aí es tá”, pon tu ou.

Além de ex po si ti va, a Ple ná ria Vir- 
tu al, que te ve a par ti ci pa ção de mais
de 50 par ti ci pan tes, en tre pré-can di- 
da tos/as a ve re a dor/as pe lo PSB e li- 
de ran ças co mu ni tá ri as e de mo vi- 
men tos so ci ais, foi tam bém co la bo ra- 
ti va e pro po si ti va, pro por ci o nan do
um ri co diá lo go so bre as pro pos tas
apre sen ta das.

En tre os com pro mis sos apre sen ta- 
dos por Bi ra, des ta que pa ra a área da
Edu ca ção, com a pro pos ta de cri a ção
do pro gra ma Es co la Ple na, que tem

com o ob je ti vo, ex pan dir a ofer ta de
edu ca ção in te gral com uma pe da go- 
gia pau ta da no pro ta go nis mo in fan- 
to-ju ve nil e com a in tro du ção da for-
ma ção de um se gun do idi o ma em to- 
do o iti ne rá rio es co lar. Ou tro des ta- 
que do Pla no de Go ver no é re la ti vo à
Mo bi li da de Ur ba na, com a pro po si- 
ção de um trans por te co le ti vo mais
se gu ro, sus ten tá vel, aces sí vel e de boa
qua li da de, re vi são e trans pa rên cia na
po lí ti ca ta ri fá ria, além da im plan ta-
ção do Pas se Li vre pa ra es tu dan tes e
fa mí li as de bai xa ren da.

“Te mos um pla no pau ta do no com- 
pro mis so com as prin ci pais de man- 
das e pri o ri da des da nos sa ci da de. Um
pla no co e ren te e pos sí vel de ser im-
ple men ta do atra vés de uma ges tão
cri a ti va, ca paz de ge rir o or ça men to
pú bli co com efi ci ên cia, oti mi zan do
os re sul ta dos e cons truin do tu do com
a par ti ci pa ção po pu lar”, res sal tou Bi- 
ra.
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Pou co adi an ta

Au xí lio ra cha do

Di vi di do

“Pe lo amor de Deus não cas sem meu man -
da to”

João do Va le

Nas ori gens

A que da de Dal lag nol
Sob pres são de to dos os la dos, prin ci pal men te de

den tro da PGR de Au gus to Aras, o pro cu ra dor Del tan
Dal lag nol de ban dou da co or de na ção da Ope ra ção La va
Ja to no Pa ra ná. Em re des so ci ais, ele ale gou mo ti vos
pes so ais pa ra cui dar da saú de da fi lha de um ano por re- 
co men da ção mé di ca. No en tan to, ele en fren ta va des- 
gas te e se tor nou al vo de ações in ter nas no ór gão, além
de em ba te com o pro cu ra dor-ge ral da Re pú bli ca, Au- 
gus to Aras. Lo go, a la va Ja to, cri a da em 2014 e com pra zo
de va li da de até 10 des te mês, já deu o que ti nha que dar.
Vi rou im bró glio ju rí di co em di fe ren tes ins tân ci as.

Del tan dis se que sua fi lha apre sen tou atra sos no de- 
sen vol vi men to e, por re co men da ção mé di ca, mes mo
an tes do di ag nós ti co fi nal, de ve ini ci ar um tra ta men to
com te ra pi as e me di ca men tos, o que exi ge acom pa nha- 
men to dos pais. Mas a La va Ja to co mo um to do há tem- 
po dei xou de ser a mes ma. Su as in fin dá veis ope ra ções
não têm a mes ma re per cus são dos tem pos dos apa ra tos
es pe ta cu lo sos nos go ver no de Dil ma e Mi chel Te mer.

Des de que Sér gio Mo ro dei xou de ser o per so na gem
cen tral da La va Ja to, a cha ma da Re pú bli ca de Cu ri ti ba
per deu for ça den tro do Ju di ciá rio, in clu si ve no Su pre mo
Tri bu nal Fe de ral. Vá ri as de ci sões to ma das em sua con- 
jun tu ra fo ram anu la das e ou tras po dem es tar a ca mi- 
nho, prin ci pal men te con de na ções do ex-pre si den te Lu- 
la, que são con tes ta das até por re no ma dos ju ris tas in- 
ter na ci o nais. Mes mo as sim Del tan, sem ci tar no mes,
pe diu na gra va ção de ví deo nas re des so ci ais, que a so ci- 
e da de con ti nue apoi an do a La va Ja to di an te da fa se de- 
ci si va en vol ven do os tra ba lhos do gru po.  Nos úl ti mos
me ses, Del tan Dal lag nol vi nha co le ci o nan do atri tos
com a di re ção da PGR. Au gus to Aras che gou a de cla rar
que a ope ra ção pre ci sa va de uma cor re ção de ru mos,
pa ra que “o la va ja tis mo não per du re”. Ele tam bém res- 
pon de a di ver sos pro ces sos aber tos no Con se lho do Mi- 
nis té rio Pú bli co. Na se ma na pas sa da, te ve um de les ar- 
qui va do. Foi aber to pe la de fe sa de Lu la, so bre a exi bi ção
de um ar qui vo em Power Point que co lo ca va o ex-pre si- 
den te no cen tro de um es que ma de cor rup ção. Mas exis- 
tem vá ri os ou tros.

O de pu ta do We ling ton do Cur so es ta ria ame a çan do
in gres sar na Jus ti ça con tra o PSDB que ri fou sua pré-
can di da tu ra a pre fei to de São Luís, pa ra apoi ar Edu ar do
Brai de (Po de mos). We ling ton de ve ria sa ber que não ob- 
te rá êxi to. Quem de ci de can di da tu ra é o Par ti do. E c’es te
fi ni.

As cen trais sin di cais pres si o nam o go ver no Bol so na ro
por pror ro ga ção do au xí lio emer gen ci al no va lor de R$
600 e não R$ 300 co mo de fi niu o Pla nal to. As en ti da des
co bram dos de pu ta dos e se na do res ma nu ten ção do
abo no que sus ten ta a ren da das fa mí li as na pan de mia

Na cam pa nha por “ne nhum re al a me nos”. O go ver no
con fir mou que ha ve rá mais qua tro par ce las do au xí lio.
Mas quer pa gar R$ 300 aos tra ba lha do res in for mais e
de sem pre ga dos só en quan to du rar a pan de mia.

 

Da de pu ta da Flor de lis, ape lan do a co le gas de pu ta dos,
usan do gru pos de What sApp de par la men ta res. Ela ju ra
que vai pro var sua ino cên cia.

 
O de pu ta do Jus ce li no Fi lho (DEM-MA), pre si- 

den te do Con se lho de Éti ca da Câ ma ra es tá
com um pe pi no quen te pa ra “de gus tar”. Caiu
em seu co lo o ru mo ro so ca so da de pu ta da fe- 

de ral Flor de lis (PSD-RJ).
 

A de pu ta da é acu sa da de ter man da do as sas si- 
nar o ma ri do, além de ou tros ca sos es ca bro- 
sos. Jus ce li no já sa be o ta ma nho da en cren ca,
que con si de ra “gra vís si ma”. Ele pro me te agir

rá pi do, tão lo go o pe di do de cas sa ção de Flor de lis
che gue ao Con se lho.

 
O Ma ra nhão e Ro rai ma são os es ta dos em que

por mais de uma se ma na apre sen tam o me nor
nu me ro de óbi tos pe lo co ro na ví rus, se gun do
le van ta men to do con sór cio dos ór gãos de im- 

pren sa so bre a pan de mia nos es ta dos.

O go ver na dor Flá vio Di no pos tou on tem ima gens do
no vo Te a tro João do Va le, cu ja mo der ni za ção ele inau gu- 
rou no úl ti mo do min go, co mo par te das co me mo ra ções
dos 408 anos de São Luís. Pe na que não te ve es pe tá cu lo,
por cau sa da co vid-19.

Na da sur pre en den te o MDB de ci dir apoi ar a can di da- 
tu ra do de pu ta do Ne to Evan ge lis ta à pre fei tu ra de São
Luís. Afi nal, o DEM de Ne to tem ori gem no an ti go PFL,
que pa riu ou tras le gen das do sar neís mo.

São Luís, quarta-feira, 2 de setembro de 2020
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» FER NAN DO CER QUEI RA
Pre si den te do Tri bu nal de Jus ti ça de
Per nam bu co (TJ PE)

Violência afeta vidas negras
Vi das ne gras não im por tam. É o

que re ve la o Atlas da Vi o lên cia 2020,
ela bo ra do pe lo Ins ti tu to de Pes qui sa
Econô mi ca Apli ca da (Ipea) e pe lo Fó- 
rum Bra si lei ro de Se gu ran ça Pú bli ca,
com ba se em da dos de 2018, quan do
fo ram re gis tra dos 57.956 ho mi cí di os
em to do o país — 7.646 a me nos do
que no ano an te ri or. En tre os ne gros,
po rém, o nú me ro de ví ti mas au men- 
tou 11,5%. Des se to tal de mor tos,
75,7% eram afro des cen den tes.

Em con tra par ti da, o nú me ro de as- 
sas si na tos di mi nuiu 12,9% en tre os
não ne gros. Pa ra ca da não ne gro
(bran co, ín dio, ama re lo) mor to, qua se
três (2,7) pre tos ou par dos fo ram ví ti- 
mas de ho mi cí dio. O da do sig ni fi ca
que a ta xa de mor ta li da de na po pu la- 
ção ne gra por vi o lên cia che ga a 37,8
em 100 mil in di ví du os con tra 13,9 en- 
tre os de mais gru pos ét ni cos. En tre
2017 e 2018, o nú me ro de ho mi cí di os
de mu lhe res não ne gras caiu 12,3%.
Es sa re du ção foi de 7,2% no gru po de
afro des cen den tes.

As re giões Nor te e Nor des te são as
que apre sen ta ram mai or cres ci men to
de ca sos de ho mi cí dio. No ran king na- 
ci o nal, o Acre re gis trou au men to mais
ele va do: 300,5%, se gui do de Ro rai ma,

com 264,1%. No Nor des te, o des ta que
fi cou com o Ce a rá, com al ta de
187,5%, e Rio Gran de do Nor te, com
175,2%.

Os téc ni cos do Ipea ava li am que a
po pu la ção ne gra é a mais vul ne rá vel
so ci al e eco no mi ca men te, o que a dei- 
xa ex pos ta à vi o lên cia. O qua dro é
agra va do pe lo ra cis mo ins ti tu ci o nal,
que es tig ma ti za as pes so as ne gras. Ou
se ja, há se le ti vi da de tá ci ta, que co lo ca
os ne gros co mo al vos pre fe ren ci ais,
so bre tu do pe las for ças de se gu ran ça
pú bli ca.

Ho je, es sa op ção es tá es can ca ra da
por fa tos re cen tes, em que po li ci ais
agri dem e ma tam mu lhe res e ho mens
ne gros. Mes mo que não se jam fla gra- 
dos co me ten do al gum ilí ci to pe nal. A
cor da pe le os faz sus pei tos ou in di ví- 
du os dis pen sá veis, pe la ló gi ca do ra- 
cis mo que per meia as es tru tu ras pú- 
bli cas e pri va das.

A cons tru ção de po lí ti cas de se gu- 
ran ça pú bli ca é fun da men tal pa ra re- 
ver ter a ma tan ça que ocor re em to do
o país e afe ta, prin ci pal men te, a par- 
ce la de pre tos e par dos — du pla men te
vi o len ta da. Im pli ca re ver a ca pa ci ta- 
ção e o com por ta men to das for ças de
se gu ran ça pú bli ca, que agem de for- 

ma re pro vá vel con tra a po pu la ção ne- 
gra.

A mu dan ça pas sa pe la edu ca ção,
in dis pen sá vel pa ra que brar es tig mas
e es te reó ti pos, que se tra du zem em al- 
to ín di ce de mor ta li da de da po pu la-
ção não bran ca. 

Ho je, os ne gros so mam

56% da po pu la ção

bra si lei ra e re pre sen tam

mais de 55% da for ça do

tra ba lho, além de se rem

fi bra de des ta que do

te ci do de mo grá fi co. É

im pos sí vel ne gar que

vi das ne gras não

im por tam.

O Judiciário depois da pandemia

Cos tu mo di zer que o

Ju di ciá rio bra si lei ro — o

Tri bu nal de Jus ti ça de

Per nam bu co (TJ PE)

co mo exem plo — nun ca

mais se rá o mes mo

de pois da pan de mia da

co vid-19.

 Em nos so es ta do, uma vez de fi ni- 
das as me di das de iso la men to so ci al
qua se ge ne ra li za das na mai o ria das
re giões, o TJ PE ado tou ações emer- 
gen ci ais que per mi ti ram o fun ci o na- 
men to nor mal dos ser vi ços do Ju di- 
ciá rio, mes mo ten do si do su pri mi do o
aten di men to pre sen ci al, subs ti tuí do
pe lo tra ba lho re mo to, me di da ado ta- 
da de mo do am plo a par tir de 18 de
mar ço.  Es sa pro vi dên cia, im ple men- 
ta da co mo me di da pre ven ti va que ob- 
je ti va va re du zir a pos si bi li da de da
pro pa ga ção da co vid-19 nas di ver sas
áre as de aten di men to, não afe tou os
ín di ces de pro du ti vi da de, ten do Per- 
nam bu co al can ça do nú me ros sur pre- 
en den tes se gun do re cen te ava li a ção
do Con se lho Na ci o nal de Jus ti ça
(CNJ). O TJ PE, des de o iní cio da pan- 
de mia, vem man ten do a hon ro sa con- 
di ção de si tu ar-se en tre os cin co tri- 
bu nais de mé dio por te mais pro du ti- 
vos do país. No pe río do de 11 de mar- 
ço a 11 de agos to, re gis trou 983.246
atos pra ti ca dos, en tre sen ten ças, de- 

ci sões, des pa chos, jul ga men tos mo- 
no crá ti cos e acór dãos, o que lhe con- 
fe re a con di ção de quin to lu gar en tre
os tri bu nais de mé dio por te.

Pa ra ob ten ção des ses ex pres si vos
re sul ta dos, é de jus ti ça res sal tar o es- 
pí ri to de co la bo ra ção dos ma gis tra- 
dos e ser vi do res vi san do aten der a po- 
pu la ção. Os nú me ros ates tam a ca pa- 
ci da de do nos so pes so al de se adap tar
à no va re a li da de, bem co mo seu ele- 
va do es pí ri to de co la bo ra ção, mes mo
em con di ções não tão fa vo rá veis pa ra
tra ba lhar em ca sa, en fren tan do si tu a- 
ções com ple xas, além da an si e da de
cau sa da por tu do que a po pu la ção es- 
tá vi ven ci an do des de mar ço, mas,
mes mo as sim, os co la bo ra do res en- 
tre ga ram uma pres ta ção de ser vi ço ju- 
ris di ci o nal ade qua da e lou vá vel.

O TJ PE te ve de se ajus tar às mu dan- 
ças ado ta das pa ra im pe dir que os ser- 
vi do res fos sem atin gi dos pe lo al to ín- 
di ce de trans mis são da do en ça. Es sas
pro vi dên ci as evi den ci a ram a opor tu- 
ni da de de sua ade qua ção pa ra aten- 
der aos re cla mos da so ci e da de. As sim,
atra ves sa mos mo men tos de sa fi a do- 
res em que ti ve mos de nos ajus tar às
mu dan ças cau sa das pe lo al to ín di ce
de con tá gio do no vo co ro na ví rus e a
le ta li da de da do en ça pa ra sal var o
bem mais pre ci o so que te mos, que é a
vi da. Nes se con tex to, os ser vi do res e
ma gis tra dos se su pe ra ram, pois o
ines pe ra do da che ga da do “vi si tan te
in de se ja do” le vou-nos tam bém a ace- 
le rar o pro ces so de trans for ma ção di- 
gi tal do Po der Ju di ciá rio e, as sim, es- 
ta mos em me lho res con di ções de
aten di men to de for ma efe ti va.

Não pos so dei xar de fo ca li zar, no
le que de ações de sen vol vi das a par tir
da che ga da da pan de mia ao es ta do, a
in ten si fi ca ção de mui tos pro je tos já
em an da men to, pro ce den do-se tam- 
bém ao in cre men to de me di das no
com ba te à vi o lên cia fe mi ni na. Des ta- 
que-se, nes se par ti cu lar, o lan ça men- 

to do apli ca ti vo Ni sia, que fa ci li ta a ve- 
ri fi ca ção da tra mi ta ção dos pro ces sos
com me di das pro te ti vas, o que con tri-
bui pa ra que as ví ti mas não te nham
de se des lo car às uni da des ju di ciá ri as
pa ra sa ber a si tu a ção do pro ces so.

Ain da des ta co ou tras ações, tais co- 
mo a in ten si fi ca ção do tra ba lho de
con ci li a ção e me di a ção, pa ra o que
tem a mai or im por tân cia a uti li za ção
do What sApp. Re gis tro tam bém a ins- 
cri ção de de man das pa ra ses sões que
re sul tam no in cre men to das ações de
con ci li a ção, ca ben do des ta car uma
sé rie de ou tros pro je tos, tais co mo o
aten di men to on-li ne, fir man do-se
par ce ri as, com o que fo ram am pli a- 
das as con ci li a ções que pas sa ram a
ser re a li za das de for ma vir tu al.

Pa ra que se te nha uma vi são do tra-
ba lho re a li za do com es se ob je ti vo, re- 
gis tre-se que, no pe río do de abril a ju-
lho, fo ram re a li za das 5.237 ses sões de
con ci li a ção em de man das pro ces su- 
ais e pré-pro ces su ais, nú me ro que dá
a gran de za da im por tân cia do aten di-
men to e so lu ção de pro ble mas de in- 
cal cu lá vel al can ce so ci al.

Ho je o Ju di ciá rio per nam bu ca no
es tá pro ce den do à re to ma da gra du al
de ati vi da des pre sen ci ais. Pa ra tan to,
fo ram es ta be le ci das cin co eta pas, a
mai o ria das quais já su pe ra da, mas
sem pre ava li an do as aná li ses epi de-
mi o ló gi cas se ma nais re a li za das e in- 
for ma das pe las se cre ta ri as de Saú de e
de Pla ne ja men to, Di re to ria Mé di ca e
pre si dên cia do Co mi tê Es ta du al de
Saú de do Tri bu nal de Jus ti ça.  Pe los fa- 
tos ex pos tos, re a fir mo mi nha con vic- 
ção de que, após as ex pe ri ên ci as ad-
ver sas vi ven ci a das pe los que fa zem o
TJ PE, es ta mos mais bem ca pa ci ta dos
pa ra o exer cí cio de nos sas fun ções —
dan do-se ên fa se à uti li za ção dos re- 
cur sos tec no ló gi cos, tor nan do re a li- 
da de o uso da in te li gên cia ar ti fi ci al e
co lo can do o tri bu nal di gi tal bem mais
pró xi mo e cé le re da so ci e da de.

» AN DRÉ GUS TA VO STUMPF
Jor na lis ta

Amazô nia e o
sa té li te

No dia 10 de agos to de 1823, o ca pi tão te nen te in glês John Pas- 
coe Gre en fell che gou a Be lém do Pa rá no co man do do na vio de
guer ra Ma ra nhão e anun ci ou que ha via qua se um ano que D. Pe- 
dro I pro cla ma ra a In de pen dên cia do Bra sil com apoio da In gla- 
ter ra. Afir mou não es pe rar ne nhu ma opo si ção. Ocor re que a ca pi- 
tal do Grão-Pa rá, pro vín cia que in cluía os atu ais Ma ra nhão, Pa rá,
Ama zo nas, Ma to Gros so, Ro rai ma e Pi auí des de 1751, por ato do
so be ra no por tu guês, man ti nha li ga ções es trei tas com Lis boa.

O Grão-Pa rá cons ti tuía ou tro país, des de a di nas tia fi li pi na, por
de ci são de Fi li pe III, no pe río do co nhe ci do co mo união ibé ri ca.
Dois paí ses ami gos. Um se ria o Grão-Pa rá, cu ja pri mei ra ca pi tal
foi São Luís, e o ou tro, o Bra sil, cu ja ca pi tal era Sal va dor. Dis po si- 
ção de fa zer o Bra sil e Grão-Pa rá se tor nar um país só era no vi da de
na épo ca. A vi a gem de na vio a ve la de Be lém a Lis boa le va va cer ca
de 20 di as. Até ao Rio de Ja nei ro exi gia cer ca de dois me ses. A In de- 
pen dên cia na Amazô nia ocor reu em agos to de 1823 em am bi en te
pe sa do. O pes so al do nor te que ria per ma ne cer li ga do a Por tu gal.
Sob ame a ça de bom bar deio, os pa ra en ses ade ri ram ao Bra sil in- 
de pen den te.

O sen ti men to na ci o na lis ta por tu guês se dis se mi nou na re gião
por cau sa da de ci são do Marquês de Pom bal de cri ar a pro vín cia
do Grão-Pa rá em 1757 e de sig nar o ir mão pa ra go ver nar aque la
vas ta re gião, Fran cis co Xa vi er de Men don ça Fur ta do. A cons tru- 
ção do for te do Pre sé pio em 1621, que da ria ori gem à ci da de de
San ta Ma ria de Be lém do Pa rá, foi ato de de fe sa con tra ata ques
fran ce ses, que rei vin di ca vam to da a área en tre o Ma ra nhão e a
Gui a na Fran ce sa. O no vo ci clo ti nha por ob je ti vo co lo ni zar o in te- 
ri or, cri ar for tes e ci da des, mo vi men to que pro por ci o nou a cri a- 
ção da Ca pi ta nia do Rio Ne gro e sua ca pi tal, Bar ce los. Ma naus
sur giu de pois da fun da ção do for te da Bar ra, on de o Rio Ne gro se
en con tra com o Ama zo nas.

O Bra sil é um país enor me e sua his tó ria con vi ve com vi sões di- 
ver sas e até an tagô ni cas. Foi des co ber to por Pe dro Ál va res Ca bral
no ano de 1500. Es tu di o sos afir mam que Vi cen te Yanes Pin zon en- 
con trou a Amazô nia, em 1502, du ran te a ter cei ra vi a gem de Co- 
lom bo à Amé ri ca, quan do ba ti zou o Rio Ama zo nas de Mar Dul ce.
D. Pe dro II fez vá ri as vi a gens na ci o nais e in ter na ci o nais. Es te ve na
Eu ro pa, nos Es ta dos Uni dos e foi até a Ter ra San ta, pas san do pe lo
Egi to. Ja mais co lo cou os pés na Amazô nia. A re gião foi ata ca da por
fran ce ses, in gle ses, es pa nhóis, ale mães, ho lan de ses e mais re cen- 
te men te por nor te-ame ri ca nos. Pa gou ca ro pe lo atre vi men to de
re a gir con tra a In de pen dên cia e ten tar fi car no la do por tu guês.

O Bra sil in de pen den te vi rou as cos tas pa ra o nor te. De sen vol- 
veu o cen tro-sul e dei xou a Amazô nia à de ri va. Hou ve ge ra ção de
ri que za no fu gaz mo men to da bor ra cha, nos pri mei ros anos do
sé cu lo 20. De pois veio o aban do no. O Bra sil se li gou ao nor te ape- 
nas em 1960, quan do JK inau gu rou a ro do via Be lém-Bra sí lia, com
mais de dois mil quilô me tros de ex ten são. Até en tão o bra si lei ro
só che ga va a Be lém de na vio ou de avião. De pois os go ver nos mi li- 
ta res de ci di ram re cu pe rar o tem po per di do. E ini ci a ram um pe- 
río do de obras pa ra in te grar a área ao go ver no do Bra sil. Na tu ral- 
men te, os an ti gos fre quen ta do res da re gião, eu ro peus de mo do
ge ral, pro tes ta ram em no me da de fe sa do meio am bi en te. O ín dio
fi gu ra co mo por ta-es tan dar te na ma ni fes ta ção de pro tes to que
emo ci o na eu ro peus e nor te-ame ri ca nos.

A ques tão de ho je, na Amazô nia, é afir mar a pre sen ça bra si lei ra
de ma nei ra ci vi li za da. Ou se ja, tor nar evi den te o res pei to ao meio
am bi en te e à pro te ção da vi da dos in dí ge nas. Não há co mo es con- 
der, es ca mo te ar nem fal se ar so bre o que ocor re na que la imen sa
re gião, me ta de do ter ri tó rio na ci o nal. Sa té li tes ci vis ou mi li ta res
de di ver sas na ci o na li da des vi gi am o es pa ço aé reo e ter res tre nas
24 ho ras do dia. Tu do é ex pos to à cu ri o si da de pú bli ca in ter na ci o- 
nal. É im pos sí vel im pe dir que na ci o nais e es tran gei ros sai bam o
que ocor re lá.

O Bra sil nun ca deu mui ta bo la pa ra a Amazô nia. Henry Wick- 
man em bar cou em San ta rém, em 1876, no SS Ama zo nas, que fa- 
zia a li nha Li ver po ol-Ma naus. Le vou se men tes de se rin guei ra pa- 
ra a In gla ter ra, de on de fo ram trans fe ri das pa ra a Ma lá sia. A con- 
sequên cia foi a fa lên cia da pro du ção na ci o nal de lá tex. Ho je, os
tem pos di gi tais exi gem res pos tas no ele va do ní vel do de sa fio. So- 
men te a em pre sa do em pre sá rio Elon Musk es tá em pro ces so de
lan çar 122 sa té li tes pa ra pro ver, até 2021, in ter net de al ta ve lo ci- 
da de em qual quer pon to do pla ne ta. In clu si ve na Amazô nia. A
pro te ção da flo res ta úmi da re quer for te ação de re la ções pú bli cas,
im pren sa e tec no lo gia de pon ta. Ten tar cri ar nar ra ti va pró pria po- 
de rá pre ju di car ain da mais a já pro ble má ti ca ima gem do Bra sil no
es tran gei ro. E pro du zir no vos e mai o res obs tá cu los pa ra o co mér- 
cio ex te ri or do país.

São Luís, quarta-feira, 2 de setembro de 2020
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Açaí po de aju dar a tra tar

Re mé dio pa ra ar tri te não tem efei to

Confirmado

Obesidade piora
pacientes com vírus

U
m es tu do fran cês de ta lha co mo es tar aci ma
do pe so po de ser im pac tan te quan do se tem
co vid-19. A pes qui sa, di vul ga da on tem du ran- 
te o Con gres so Eu ro peu e In ter na ci o nal so bre

Obe si da de (ECOI CO 2020), ana li sou um gru po de pa ci- 
en tes in fec ta dos pe lo co ro na ví rus tra ta dos em um hos- 
pi tal do país. Dos do en tes in ter na dos em uni da des de
tra ta men to in ten si vo (UTIs), cer ca de me ta de era obe sa,
sen do que um quar to apre sen ta va obe si da de gra ve. A
mai o ria dos pa ci en tes res tan tes (cer ca de 40%) es ta va
com so bre pe so. O es tu do tam bém mos trou que gran de
par te dos aten di dos que pre ci sa vam ser en tu ba dos tam- 
bém pe sa va além do re co men da do.

No es tu do, os au to res ex pli cam que, no iní cio de abril,
as in ter na ções em te ra pia ge ral e in ten si va em ra zão da
co vid-19 co me ça ram a au men tar dras ti ca men te na
Fran ça e em ou tros paí ses eu ro peus. Os pes qui sa do res
re sol ve ram ana li sar se o pe so po de ria in ter fe rir, de for- 
ma ne ga ti va, no tra ta men to dos in fec ta dos pe lo co ro na- 
ví rus. “A aná li se op tou por es se fo co por que as in for ma- 
ções so bre as ca rac te rís ti cas clí ni cas de pa ci en tes que
re que rem cui da dos in ten si vos são li mi ta das, e a re la ção
en tre obe si da de e Sars-CoV-2 não é cla ra”, de ta lham.

Os ci en tis tas ana li sa ram 124 in ter na ções em UTIs em
fun ção da co vid-19 e com pa ra ram com da dos de 306 pa- 
ci en tes que ha vi am si do sub me ti dos ao mes mo tra ta- 
men to de vi do a ou tras com pli ca ções. As aná li ses mos- 
tra ram que, en tre os pa ci en tes do pri mei ro gru po, cer ca
de me ta de ti nha obe si da de (IMC aci ma de 30), com um
quar to apre sen tan do obe si da de gra ve (IMC de 35 ou
mais). A mai o ria dos pa ci en tes res tan tes, cer ca de 40%,
es ta va com so bre pe so, e ape nas 10% se en con tra va na
fai xa de pe so sau dá vel (IMC 25 ou me nos). En tre os pa- 
ci en tes da UTI sem a co vid-19, ou tro per fil foi vis to: 25%
ti nham obe si da de ou obe si da de gra ve, 25% es ta vam aci- 
ma do pe so e 50% es ta vam na fai xa de pe so con si de ra da
sau dá vel.

Ou tro da do que cha mou a aten ção dos ci en tis tas sur- 
giu quan do eles ana li sa ram os pa ci en tes com co vid-19
que pre ci sa ram ser en tu ba dos. Qua se to dos os pa ci en- 
tes com co vid-19 em UTI e com obe si da de gra ve (87%)
pre ci sa ram de um ven ti la dor, cain do pa ra 75% pa ra
obe si da de re gu lar (IMC 30-35), 60% pa ra pa ci en tes com
so bre pe so, e 47% pa ra aque les na fai xa de IMC sau dá vel.
“A ne ces si da de de ven ti la ção me câ ni ca in va si va es ta va
as so ci a da à obe si da de gra ve e era in de pen den te de ida- 
de, se xo, di a be tes e hi per ten são”, ex pli ca ram os au to res.
En tre os 35 pa ci en tes in ter na dos em UTI que não pi o ra- 
ram a pon to de pre ci sar de ven ti la ção me câ ni ca, uma
pro por ção bem me nor ti nha obe si da de ou obe si da de

gra ve (me nos de 25%), en quan to cer ca de me ta de es ta va
na ca te go ria de so bre pe so e 25% den tro da fai xa de pe so
nor mal.

Ris cos cla ros
Se gun do os au to res, os da dos vis tos no tra ba lho mos- 

tram co mo a co vid-19 po de ser mais di fí cil de ser en fren- 
ta da por pes so as com um pe so con si de ra do não sau dá- 
vel. “Vá ri os me ses após o iní cio da pan de mia, o au men- 
to do ris co re pre sen ta do por es se ví rus pa ra pes so as que
vi vem com obe si da de não po de ria ser mais cla ro. Nos- 
sos da dos mos tram que o ris co de es sa do en ça se tor nar
mais gra ve au men ta com o IMC, a pon to de qua se to dos
os pa ci en tes de te ra pia in ten si va com co vid-19 e obe si- 
da de gra ve pre ci sa rem de ven ti la do res”, en fa ti za, em
co mu ni ca do, Fran çois Pat tou, pro fes sor de ci rur gia da
Fa cul da de de Me di ci na da Uni ver si da de de Lil le e prin- 
ci pal au tor do es tu do.

Mar cio Cor rea Man ci ni, en do cri no lo gis ta da So ci e da- 
de Bra si lei ra de En do cri no lo gia e Me ta bo lo gia Re gi o nal
São Pau lo (SBEM-SP), des ta ca que os da dos ob ti dos são
si mi la res ao que é ob ser va do pe los mé di cos bra si lei ros.
“Con ver san do com os aqui de São Pau lo, quan do as in- 
ter na ções es ta vam al tas, nós ou vía mos exa ta men te is so.
Eles aten di am mais pes so as com obe si da de, e a mai o ria
de las pre ci sa va ser en tu ba da”, ilus tra. “O mes mo foi
mos tra do em ou tros es tu dos. Te mos pes qui sas de No va
Ior que, da Ca li fór nia, que só mu dam os pa râ me tros de
aná li se.”

Man ci ni res sal ta que ou tro pon to que cha ma a aten- 
ção é a al ta ta xa de óbi to de jo vens obe sos aco me ti dos
pe la co vid-19. “Is so não é co mum. O nor mal, no ca so de
ou tras do en ças, é que mor ram mais ido sos obe sos. Na
co vid-19, te mos vis to pes so as com até 60 anos que aca- 
ba ram mor ren do e ti nham co mo co mor bi da de a obe si- 
da de”, diz. Pa ra o mé di co, é im por tan te res sal tar a im- 
por tân cia des se fa tor quan do in for ma ções re la ci o na das
à do en ça fo rem di vul ga das, pois is so au xi lia pes qui sa- 
do res e, ao mes mo tem po, aler ta a po pu la ção. “Mui tas
ve zes, nem os mé di cos re la tam a obe si da de co mo um
fa tor re la ci o na do à mor te dos pa ci en tes. Ge ral men te,
ocor re quan do a obe si da de é mais gra ve. Es se ti po de in- 
for ma ção é im por tan te jus ta men te pa ra que es sas aná li- 
ses pos sam ser fei tas”, jus ti fi ca.

Pes qui sa do res do Ca na dá es tão es tu dan do o fru to do
açaí em bus ca de um tra ta men to pa ra os sin to mas mais
gra ves do no vo co ro na ví rus, anun ci ou um de les nes ta
se gun da-fei ra (31). “Os fru tos do açaí são ba ra tos e es tão

dis po ní veis pa ra to dos, são se gu ros, en tão va le a pe na
ten tar”, dis se Mi cha el Far kouh, da Uni ver si da de de To- 
ron to, à AFP.

Far kouh jun to com sua co le ga Ana An dre az za, que há
cin co anos exa mi na o efei to do açaí so bre a res pos ta in- 
fla ma tó ria, de ci diu tes tar sua efi cá cia con tra a co vid-19.
Pes qui sas an te ri o res já mos tra ram que o ex tra to do fru to
des ta pal mei ra na ti va da Amé ri ca Cen tral e da Amé ri ca
do Sul po de re du zir a in fla ma ção.

À me di da que a pan de mia se es pa lha pe lo mun do, os
es pe ci a lis tas ob ser vam que o ví rus po de cau sar in fla ma- 
ção agu da e le var a com pli ca ções de saú de.

Pa ra o es tu do, Far kouh e An dre az za re cru ta ram cer ca
de 580 pa ci en tes com re sul ta do po si ti vo pa ra o co ro na- 
ví rus no Ca na dá e no Bra sil. Me ta de de les re ce beu do ses
do me di ca men to ex pe ri men tal e a ou tra me ta de, um
pla ce bo.

A es pe ran ça é que a in ter ven ção pre co ce com o ex tra- 
to, se for efi caz, evi te os sin to mas mais pre ju di ci ais as so- 
ci a dos a es te ví rus po ten ci al men te fa tal, se gun do Far- 
kouh. O es tu do de ve du rar 30 di as e seus re sul ta dos se- 
rão di vul ga dos até o fi nal de 2020.

O la bo ra tó rio fran cês Sa no fi anun ci ou nes ta ter ça-
fei ra que os tes tes clí ni cos in ter na ci o nais de fa se 3 so bre
a even tu al efi cá cia de seu me di ca men to Kev za ra pa ra o
tra ta men to das for mas se ve ras de co vid-19 não apre- 
sen ta ram re sul ta dos con clu si vos.

O en saio de fa se 3, ou se ja, a eta pa de tes tes em lar ga
es ca la, “não al can çou o cri té rio de ava li a ção prin ci pal
nem se cun dá rio, com pa ra ti va men te ao pla ce bo e, nos
dois ca sos, além dos cui da dos hos pi ta la res ha bi tu ais”,
afir ma o gru po fran cês em um co mu ni ca do.

No mo men to, a Sa no fi e o la bo ra tó rio ame ri ca no Re- 
ge ne ron – par cei ro no de sen vol vi men to do re mé dio,
lan ça do em 2017, pa ra tra tar a ar tri te reu ma toi de – não
pre ten dem or ga ni zar ou tros es tu dos clí ni cos com o
Kev za ra pa ra o tra ta men to de co vid-19.

O tes te ava li a va a efi cá cia do Kev za ra (sa ri lu mab) no
tra ta men to de for mas se ve ras de co vid-19 com 420 pa ci- 
en tes e foi or ga ni za do na Ale ma nha, Ar gen ti na, Bra sil,
Ca na dá, Chi le, Es pa nha, Fran ça, Is ra el, Ja pão e Rús sia.

“Ape sar de não ter apre sen ta do os re sul ta dos que es- 
pe rá va mos, es ta mos or gu lho sos do tra ba lho re a li za do
pe la equi pe que fi cou res pon sá vel por apro fun dar nos- 
sos co nhe ci men tos so bre a po ten ci al uti li za ção do Kev- 
za ra no tra ta men to da co vid-19”, afir mou o dou tor John
Re ed, di re tor de Pes qui sa e De sen vol vi men to da Sa no fi,
ci ta do no co mu ni ca do.

São Luís, quarta-feira, 2 de setembro de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/
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Responsável Celio Sergio 
E-mail: celiosergio@hotmail.com

oimparcial.com.br

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.

São Luís, 27 de agosto de 2020.

Deimison Neves dos Santos
Secretário Adjunto de Registro de Preços

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO, PATRIMÔNIO

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

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2020 – SARP/MA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0109490/2020 – SARP

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

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

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

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 002/2020. A Prefeitura Municipal de 
Buriticupu – MA, por meio do Pregoeiro Oficial, torna público aos interessados que fará licitação 
na modalidade Pregão, na forma eletrônica, do tipo menor preço por item, tendo por objeto a 
Formação de registro de preços para futura e eventual contratação de pessoa jurídica especiali-
zada para fornecer materiais para a instalação de fibra óptica para atender as diversas secretarias 
de Buriticupu/MA. A realização do certame está prevista para o dia 15 de setembro de 2020, às 
09h00min – horário local de Buriticupu - MA. O recebimento das propostas, abertura e disputa 
de preços será exclusivamente por meio eletrônico, no endereço: www.comprasgovernamen-
tais.gov.br, UASG: 980134 – Prefeitura Municipal de Buriticupu – MA. O edital completo está à 
disposição dos interessados nos sites: www.buriticupu.ma.gov.br e www.comprasgovernamen-
tais.gov.br. Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do e-mail: cplburiticu-
pu2016@gmail.com. Buriticupu/MA, 28 de agosto de 2020. Fabiano de Jesus Barbosa Ferreira/ 
Pregoeiro.

 

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

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

 

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 especiali-
zada 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 especiali-
zada 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.

 

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA

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

AVISO PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) - EDITAL 03/2020

MINISTÉRIO DO
DESENVOLVIMENTO 

REGIONAL

MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA - MINFRA
COMPANHIA DOCAS DO MARANHÃO – CODOMAR EM LIQUIDAÇÃO
CGC/MF 06.374.892/0001-88

Capital Autorizado 9.657.437.423 ações sem valor nominal
Capital Subscrito      R$ 191.792.175,26 
Capital Integralizado R$ 191.792.175,26

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

CONVOCAÇÃO

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

I – Exame e votação do Relatório do Liquidante, Demonstrações Financeiras, e 
Notas Explicativas referentes ao período de 01 de janeiro a 31 de julho de 2020; 

II – Aprovação do Relatório Final de Liquidação;

III – Amortização das ações dos acionistas minoritários; 

IV – O encerramento do processo de liquidação da Companhia, mediante:

a) a incorporação dos bens imóveis da sociedade ao patrimônio da União;

b) a transferência do contencioso judicial e dos processos extrajudiciais da 
sociedade à Advocacia-Geral da União;
c) a transferência dos haveres e deveres da sociedade a Órgãos da União; e

d) a destinação do acervo documental e dos bens móveis remanescentes da 
sociedade para o Ministério da Infraestrutura.

V – Fixação do valor dos recursos ao Liquidante para as providências finais de 
liquidação;

VI – A extinção dos mandatos do Liquidante e dos Membros do Conselho 
Fiscal; 

VII – A extinção da sociedade; e

VIII – Apreciação do balancete das movimentações financeiras do período de 01 
de agosto de 2020 e a data da assembleia de liquidação.

São Luís, MA, 21 de agosto de 2020.
EDILSON JOSÉ DA COSTA

Liquidante 
Companhia Docas do Maranhão – CODOMAR, em liquidação

COMPANHIA DOCAS DO MARANHÃO – CODOMAR, EM LIQUIDAÇÃO
CEP: 65085-370 |Porto do Itaqui | São Luís (MA) | 

C.N.P.J.: 06.347.892/0001-88 |Insc. Est.: 12.081.214-2
Fone/Fax:+55 (98) 3231 - 7180 Email: 01codomar@gmail.com

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.

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 Empre-
sas 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, Esperantinó-
polis, 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 reivindi-
cações 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: Federa-
ção 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 Medicamen-
tos, 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 benefi-
ciada 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 Assem-
bleia 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 participa-
ção 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

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 profissio-
nais, 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 Trabalhado-
res 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 eletrô-
nico, com o objetivo de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 1 - Discus-
são 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 sindica-
tos 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, Informa-
ções e Pesquisas do Estado do Maranhão com data base 1º de Agosto. 1- 
Aprovar 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 Assem-
bleia 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://sin-
dinstalma.wixsite.com/sindicato baixar e analisar a minuta á ser apresenta-
da 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.

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: Contrata-
ção 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 semipesa-
dos, 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.
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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 Fo-
tográfico (02 de setembro) destaca 
a importante atuação desses profis-
sionais na construção da narrativa 

jornalística. Mas quem são esses sujeitos e 
por que comemorá-los? Repórteres fotográ-
ficos, ou simplesmente fotojornalistas, são 
aquelas e aqueles que, pelas suas lentes, per-
mitem-nos descortinar o mundo além dos 
limites impostos ao nosso olhar pela geo-
grafia. 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 pensa-
dora 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 fotojorna-
lismo, 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 (1919-
2002), ou Dedé Azoubel, como era conhe-
cido nas redações da Capital, é o primeiro 
filho desta terra a atuar como repórter fo-
tográfico. Em mais de cinco décadas, regis-
trou importantes eventos, provocou nosso 
imaginário com sua crítica sócio-política e 
abriu caminho para uma geração de outras 
e outros tantos talentosos colegas.

Quando a fotografia desembarcou no Bra-
sil, entusiastas do mundo inteiro já trocavam 
suas profissões para atuar como caixeiros via-
jantes, emissários de um novo modo de re-
gistrar 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 fotografi-
camente os rostos pálidos de ocupantes de 
cargos públicos, comerciantes, religiosos, en-
carregados de gerenciar comércios e fazendei-
ros 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 sé-
culo XIX, era um ofício, uma profissão”, afir-
ma José Reinaldo Martins, pesquisador que 
desenvolveu amplo estudo sobre o assunto2.

Depois de DeForest, outros fotógrafos 
itinerantes percorreram estas terras, dentre 
os quais destaca-se o paraense Gaudêncio 
Cunha, responsável pelos emblemáticos re-
gistros que compõem o Álbum do Maranhão 
– 19083, encomenda do Governo do Mara-
nhão para representar o Estado na Exposição 
Nacional, realizada no Rio de Janeiro naque-
le 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 (repór-
ter) 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 importan-
te... Vivia muito próximo disso, estava sempre 
por perto, vendo meu pai trabalhar. De cer-
ta 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 Tur-
quia e naturalizado grego; e da maranhen-
se Anna Lopes Azoubel, Dedé desenvolveu 
sua paixão pela fotografia, primeiramente, 
à Rua das Crioulas, Centro de São Luís. Na-
quele endereço, começou, desde os 4 anos, a 
alimentar o espírito investigativo ao lado do 
pai, de quem aprendeu a realizar, entre tan-
tas 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.

Apesar dos quase 80 anos depois 
daquelas primeiras incursões, Azou-
bel 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 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”.

 (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”.

Perfeccionista no seu fazer diário, Azou-
bel registrou imagens que revelavam traços 
raros e poéticos de uma São Luís atemporal. 
Nunca desprevenido sem sua câmera, acre-
ditava 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 homena-
geado em vida, como quando recebeu, das 
mãos da então governadora Roseana Sar-
ney, 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 ges-
tão do então governador Newton Belo, en-
tre 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 “Briga-
deiro Falcão”, concedida pela Polícia Mili-
tar 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 veí-
culos jornalísticos impressos de sua época, 
incluindo Pacotilha O Globo, Azoubel é co é 
considerado por estudiosos da fotografia o 
mais expressivo  fotojornalista maranhen-
se 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 circu-
laram com algumas de suas obras

Olho III: Ele é [...] o primeiro grande foto-
jornalista do Maranhão e o maior do século 
XX no Estado. [...] a trajetória de Azoubel [...] 
o coloca como o mais expressivo fotojorna-
lista maranhense do século XX. [...] Para re-
alizar o seu trabalho, Azoubel utilizava má-
quinas 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 pró-
prio inventava ou reelaborava as técnicas 
de reprodução das imagens que fazia, dan-
do 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 comuni-
cação de massa, jamais abriu mão da esté-
tica apurada em seus registros. Com ou sem 
assinaturas, entretanto, soube como pou-
cos escrever seu nome na nossa história, 
nas páginas dos nossos jornais e nos cora-
ções 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.

Algumas das medalhas concedidas a Azoubel

Azoubel entre colegas de redação

Reprodução do registro veiculado por O Imparcial, edição de 15 de setembro de 1991
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NEDILSON MACHADONedilson Machado E-mail: nedilsonmachado@gmail.com

Vale ver de novo

Mui ta gen te se re cor da com ca ri nho da
no ve la La ços de Fa mí lia, um dos mai o res su- 
ces sos da Glo bo e que re tor na em sua se gun- 
da re pri se no Va le a Pe na Ver de No vo na se- 
ma na que vem. 

Ne la o ator Reynaldo Gi a nec chi ni, en car-
na  o pa pel de Edu, o pri mei ro da sua car rei-
ra, que a prin cí pio tra ba lha va ape nas co mo
mo de lo. Ape sar de bo ni tão, sua es treia foi
mui to cri ti ca da, pe la fal ta de ex pe ri ên cia.

Inclusão Digital

O si te do Mi nis té rio da Edu ca ção des ta-
cou, no sá ba do, 29, o re ce bi men to pe la UF- 
MA da re mes sa de ta blets re la ti vos ao Edi tal
Au xí lio In clu são Di gi tal – Mo da li da de Ple na
(Em prés ti mo de Ta blet) – Em Ca rá ter Emer-
gen ci al 2020.1. Ca da es tu dan te se le ci o na do
vai re ce ber tem po ra ri a men te uma uni da de,
pa ra pro por ci o nar a to dos con di ções de
aces so tec no ló gi co e téc ni co pa ra a re a li za- 
ção de ati vi da des re mo tas.

A OAB Ma ra nhão re ce beu no seu
qua dro de as so ci a dos nes ta se gun -
da-fei ra, 31, 100 no vas ad vo ga das e
ad vo ga dos, que fir ma ram o com pro -
mis so de exer cer a ad vo ca cia com
ba se no ju ra men to da clas se ju rí di ca.
Mais uma vez, a so le ni da de acon te -
ceu vir tu al men te, pe la pla ta for ma
Zo om e com re trans mis são no
YouTube, por con ta da pan de mia
cau sa da pe lo co ro na ví rus.O pre si -
den te da OAB Ma ra nhão, Thi a go Di -
az, ini ci ou a so le ni da de pa ra be ni -
zan do to dos os com pro mis san dos e
os con vi dou a par ti ci par das Co mis -
sões da Or dem. “Que ro vê-los fa zen -
do par te das nos sas mais de 70 Co -
mis sões, dos nos sos cur sos de ca pa -
ci ta ção e cui dan do da que la que se rá
a Ca sa de vo cês”, co men tou.

O pre si den te da Fe co -
mér cio-MA, Jo sé Ar tei -
ro da Sil va, lan çou
uma pes qui sa com o
ob je ti vo de ou vir o
mai or nú me ro de em -
pre sá ri os e fa ci li tar
sua par ti ci pa ção na
for mu la ção da Con -
ven ção Co le ti va de Tra -
ba lho (CCT)
2020/2021. A ideia é
sub si di ar as ne go ci a -
ções com o Sin di ca to
dos Em pre ga dos no
Co mér cio de São Luís
(Sind co mer ciá ri os).

A apre sen ta do ra Ti ci a -
ne Pi nhei ro é quem
ves te, es te ano, a ca -
mi sa co mo em bai xa do -
ra da cam pa nha Tu do
So bre Ur ti cá ria Crô ni ca
Es pon tâ nea (UCE), um
mo vi men to na ci o nal
de cons ci en ti za ção so -
bre a do en ça. A UCE
cau sa um im pac to ne -
ga ti vo na qua li da de de
vi da dos pa ci en tes, po -
rém com o tra ta men to
cor re to, mais de 90%
dos pa ci en tes con se -
guem vi ver sem ne -
nhum si nal da do en ça.

Raposa e turismo

O Go ver no do Es ta do do Ma ra nhão, por meio
da Se cre ta ria de Es ta do do Tu ris mo (Se tur), as si- 
nou or dem de ser vi ço pa ra re a li zar a re vi ta li za- 
ção na Pra ça Chi co No ca, no mu ni cí pio da Ra- 
po sa, nes ta se gun da-fei ra, 31. O mu ni cí pio, que
faz par te do po lo tu rís ti co de São Luís, é re co- 
nhe ci do pe lo seu ar te sa na to, cu li ná ria e pe la be- 
le za de su as prai as de ser tas. A obra pre vê a exe- 
cu ção de ser vi ços de re qua li fi ca ção da Pra ça
Chi co No ca, em até 120 di as, com re cu pe ra ção
das cal ça das, co lo ca ção de no vos ban cos e ram- 
pas, cons tru ção de can tei ros, etc.

Oportunidade

A Am bev Te ch, hub de tec no lo gia da mai or
cer ve ja ria do Bra sil, es tá com mais de 100 va gas
aber tas pa ra pro fis si o nais da área de to do o País.
A se de da em pre sa fi ca em Blu me nau (SC), com
uni da des em Ma rin gá (PR), So ro ca ba e Cam pi- 
nas (SP), mas os can di da tos de ou tros es ta dos
não vão pre ci sar se mu dar: to do mun do po de
op tar por um mo de lo 100% ho me of fi ce, mes mo
quem já mo ra nes sas ci da des. E, pa ra aque les
que de ci di rem tra ba lhar o pe río do in te gral em
ca sa, a em pre sa ain da vai aju dar com os cus tos
ini ci ais de mon tar o es cri tó rio.

Alegria e desilusão

Nem só de des fi le vi vem as es co las de sam ba
do Rio de Ja nei ro. O do cu men tá rio “30 Di as –
Um Car na val en tre a ale gria e a de si lu são” in ves- 
ti ga o ra cis mo e a in to le rân cia que ame a çam a
vi a bi li da de da tra di ção po pu lar de he ran ça afri- 
ca na, em de tri men to aos be ne fí ci os econô mi- 
cos ge ra dos pe la fes ta co nhe ci da mun di al men- 
te. O lon ga-me tra gem di ri gi do e ro tei ri za do
por Val mir Mo ra tel li en tra em cir cui to de exi bi- 
ção na TV por as si na tu ra a par tir des ta quar ta-
fei ra, às 18h45, até ou tu bro, no ca nal Pri me Box
Bra zil.

Pra curtir

San dra de Sá, Ha mil -
ton de Ho lan da, Ar -
man di nho Ma ce do e
ou tras fe ras par ti ci -
pam do fes ti val “O
Som das Pa la fi tas”,
uma sé rie de shows
on li ne que acon te -
cem no YouTube, en -
tre os di as 4 e 28 des -
te mês, às sex tas e
aos sá ba dos, às 20h.

A edi ção vir tu al da
mos tra ho me na geia
o sau do so can tor e
com po si tor Mo ra es
Mo rei ra, que mor reu
no dia 13 de abril des -
te ano.

En cer ram-se ho je as
ins cri ções pa ra o 1º
De sa fio Bra si lei ro de
Ino va ção em Tu ris mo,
que vi sa des ta car
pro je tos de star tups
ca pa zes de con tem -
plar tan to ne ces si da -
des de cur to pra zo do
se tor no con tex to
pós-pan de mia quan -
to apri mo ra men tos
ge rais no ra mo.

Tra ta-se de uma ação
iné di ta do Mi nis té rio
do Tu ris mo em par -
ce ria com o Wa ka lua
In no va ti on Hub – pri -
mei ro po lo glo bal de
ino va ção em tu ris mo.

O co mér cio va re jis ta
bra si lei ro tem da do
si nais de re a ção após
a cri se oca si o na da
pe la pan de mia de
Co vid-19.

De acor do com pes -
qui sa di vul ga da es se
mês pe lo IB GE, em
ju nho de 2020, cres -
ceu 8,0% com re la ção
ao mês an te ri or, após
au men to de 14,4%
em maio de 2020.

São Luís, quarta-feira, 2 de setembro de 2020
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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

SAU LO DU AI LI BE Ae ro por to de Bal sas

Cons tru ção de pon te

Fe de ra li za ção de via

• No me com ple to
• Da ta de nas ci men to
• CPF
• E-mail • Ca pi tais e re giões me tro po li ta nas:

3004-1104
• De mais re giões: 0800-726-0104

AVIAÇÃO

Ministro promete novo
aeroporto em Balsas

C
om uma dis tân cia de 810 km
da ca pi tal ma ra nhen se, a ci- 
da de de Bal sas po de ga nhar
um no vo ae ro por to. Is so

mes mo!
 A boa no tí cia veio atra vés do mi- 

nis tro da In fra es tru tu ra, Tar cí sio Go- 
mes de Frei tas, que gra vou um ví deo
in for man do que o Go ver no Fe de ral
es tá es tu dan do a cons tru ção de um
no vo ae ro por to no mu ni cí pio ma ra- 
nhen se.

O mu ni cí pio se des ta ca pe la agri- 
cul tu ra me ca ni za da e au to ma ti za da,
além de ser o mai or pro du tor de so ja
do Ma ra nhão e um dos mai o res pro- 
du to res de grãos da re gião Ma to pi ba –
que com pre en de o bi o ma Cer ra do
dos es ta dos do Ma ra nhão, To can tins,
Pi auí e Bahia e res pon de por gran de
par te da pro du ção bra si lei ra de grãos
e fi bras. 

“A gen te es tá ven do a pu jan ça, co- 
mo Bal sas es tá cres cen do e a im por- 
tân cia que is so tem pa ra o agro ne gó- 
cio, prin ci pal men te pa ra es sa re gião
do Ma to pi ba, que é prós pe ra e pro du- 
to ra. A ideia é que a gen te in clua no
pla no ae ro viá rio na ci o nal, pa ra que a
gen te fa ça pro je to e pro va vel men te
dis po ni bi li zar um ae ro por to de qua li- 
da de”, dis se o mi nis tro no ví deo.

A ideia é que a gen te

in clua no pla no

ae ro viá rio na ci o nal

O ae ro por to de Bal sas é um dos ae- 
ro por tos de mai or al ti tu de no Ma ra- 
nhão. A prin ci pal com pa nhia aé rea
que ope ra va no ae ro por to de Bal sas
era a SE TE Li nhas Aé re as, de Goiás,
que ope ra va com ae ro na ves de pe- 
que no por te. Po rém o ae ro por to fi cou
por um tem po in ter di ta do, fa zen do
com que a em pre sa ex cluís se a ci da de
da sua ma lha aé rea. O ae ro por to pos- 
sui uma pis ta de as fal to com cer ca de
1.300 me tros de ex ten são e 30 me tros
de lar gu ra.

En tre os me ses de fe ve rei ro e mar ço
de 2018, o ae ro por to pas sou por ma- 
nu ten ção cor re ti vas e pre ven ti vas, en- 
vol ven do a re cu pe ra ção da pis ta de
pou so de co la gem, tá xi e es ta ci o na- 
men to de ae ro na ves, ma nu ten ção das
cer cas pa tri mo ni ais/ope ra ci o nais e
áre as ver des.

O ae ro por to não pas sa va por um
re pa ro na pis ta des de de 1980, e te ve a
proi bi ção de pou sos de ae ro na ves pe- 
la Agên cia Na ci o nal de Avi a ção Ci vil
(Anac), após re la tó rio de ins pe ção ae- 
ro por tuá ria.

O ae ro por to tem ca pa ci da de pa ra
re ce ber aviões de mé dio por te co mo
Fok ker 100, Em bra er 195 e Air bus
A320. Atu al men te o ae ro por to de Bal- 
sas é con si de ra do o 2° mais mo vi men- 
ta do em ae ro na ves de pe que nos por- 

tes (mo no mo to res, bi-mo to res) do
Ma ra nhão. Uti li za do por em pre sá ri-
os, vo os fre ta dos, ban cos e avi a ção
agrí co la.

Além do ae ro por to, o mi nis tro ain- 
da re ve lou que o Go ver no Fe de ral de- 
ve con cre ti zar a in ter li ga ção en tre a
MA-006 e a BR-235. Tar cí sio Go mes
ga ran tiu que a pon te so bre o Rio Par- 
naí ba, na BR-235 en tre San ta Fi lo me- 
na e Al to Par naí ba (Ma ra nhão) es tá
em rit mo ace le ra do. A obra que an tes
ti nha pre vi são de en tre ga ape nas pa ra
o ano de 2021, de ve ser con cluí da, se- 
gun do es ti ma ti vas, até o fim des te
ano. “A gen te vai con cluir a Pon te San- 
ta Fi lo me na até o fim do ano”, ga ran-
tiu.

O mi nis tro Tar cí sio Go mes fi na li-
zou o ví deo re ve lan do que o go ver no
es tu da a fe de ra li za ção de um tre cho
da MA-006 que fi ca nas pro xi mi da des
do En tron ca men to com a BR-135.
“Aque le tre cho, da MA-006 até Bal sas,
no En tron ca men to na BR-135, nós es- 
ta mos es tu dan do a pos si bi li da de de
fe de ra li zar, pois cer ca de 140 quilô-
me tros e fa zer in ter ven ções alí, pois o
flu xo de car ga es tá pas san do for te por
ali”, fi na li zou o mi nis tro.

APP FGTS

Descubra funções, serviços e como baixar

A CAIXA, ADMINISTRADORA DO FGTS, DISPONIBILIZOU FUNÇÕES INTEIRAMENTE DIGITAIS RELACIONADAS AO FUNDO NO APLICATIVO

O Fun do de Ga ran tia do Tem po de
Ser vi ço (FGTS) com põe um be ne fí cio
ofe re ci do aos tra ba lha do res que con- 
tri bu em com o fun do du ran te os anos
de tra ba lho. To dos os co la bo ra do res
con tra ta dos se guin do as nor mas
da Con so li da ção das Leis do Tra ba lho
(CLT) po dem re ce ber o be ne fí cio.
O apli ca ti vo FGTS ofe re ce ao tra ba- 
lha dor fun ções ex clu si vas pa ra ope ra- 
ções e de ta lha men to do ser vi ços do
fun do.

A Cai xa Econô mi ca, ad mi nis tra do- 
ra dos ser vi ços do FGTS, dis po ni bi li- 
zou fun ções in tei ra men te di gi tais re- 
la ci o na das ao fun do no apli ca ti vo.

A par tir da dis po ni bi li za ção do app,
se tor nou pos sí vel fa zer uplo ad de do- 
cu men tos, con sul tar ex tra tos, acom- 
pa nhar as eta pas de pro ces sos, in di- 
car con tas pa ra re ce ber o be ne fí cio e
ad mi nis trar os sa ques li be ra dos de
for ma to tal men te on li ne. Além dis so,
tam bém é pos sí vel so li ci tar ou tras

mo da li da des de sa que in dis po ní veis e
con sul tar o sal do dis po ní vel na con ta.

Pa ra aces sar es sas fun ções bas ta
ad qui rir o apli ca ti vo no
seu smartpho ne. Con fi ra a se guir o
pas so a pas so pa ra bai xar e uti li zar a
pla ta for ma.

Co mo bai xar o apli ca ti vo FGTS
O pri mei ro pas so é abrir a pá gi na

ini ci al do ce lu lar, co nec ta do a uma re- 
de de in ter net, e abrir a lo ja de apli ca- 
ti vos – Play Sto re ou App Sto re. Em se- 
gui da, pes qui se por FGTS e ins ta le o
apli ca ti vo dis po ni bi li za do pe la Cai xa
Econô mi ca Fe de ral. Após o down lo- 
ad, abra o apli ca ti vo e cli que em “Ca- 
das tre-se”.  Se rão exi gi dos al guns da- 
dos pes so ais, co mo:

Em se gui da, in for me uma se nha de
aces so pa ra uti li zar o apli ca ti vo e cli- 

que no bo tão “Não sou um robô”. O
sis te ma do apli ca ti vo fa rá um ve ri fi ca- 
ção e en vi a rá um e-mail de con fir ma- 
ção pa ra o en de re ço ca das tra do. É im- 
por tan te aces sar a cai xa de e-mail e
con fir mar o ca das tro.

Após is so, vol te ao apli ca ti vo e in si- 
ra o CPF e se nha ca das tra dos an te ri- 
or men te pa ra en trar na in ter fa ce da
pla ta for ma.

A par tir do lo gin, o sis te ma fa rá
mais al gu mas per gun tas so bre a vi da
fun ci o nal e so li ci ta rá que acei te as
con di ções de uso do apli ca ti vo. Res-
pon da as per gun tas e leia os ter mos
an tes de acei tar. Após es se úl ti mo pro- 
ces so, to das as fun ções es ta rão dis po- 
ní veis na te la.

O si te da Cai xa ofe re ce mais in for- 
ma ções e ca nais pa ra dú vi das, além
dos te le fo nes pa ra con ta to:

Ou tro ca so

• Téc ni co Me câ ni co – Ge rên cia de Ma nu ten ção
• Téc ni co no Con tro le de Pro ces sos – Ge rên cia de Ope -
ra ção
• Me câ ni co
• Ins pe tor Ori en ta dor de Ope ra ções Fer ro viá ri as
• Téc. de Pla ne ja men to em Pro gra ma ção e Ma nu ten ção
• Sol da dor
• En ge nhei ro de Pro je tos
• Téc ni co de Mi na e Ge o lo gia
• Ana lis ta de Se gu ran ça do Tra ba lho
• Ana lis ta de Ma nu ten ção
• Geó lo go
• As sis ten te Ad mi nis tra ti vo
• Su per vi sor de Ope ra ção em Mi na
• La bo ra to ris ta
• Co or de na dor de Co mu ni ca ção Ins ti tu ci o nal
• Téc ni co em Ele tro e le trô ni ca

AMAPÁ DO MARANHÃO

Mulher grávida é
morta pelo marido

VÍTIMA ESTAVA GRÁVIDA DE CINCO MESES QUANDO FOI MORTA

Mais um cri me bru tal de fe mi ni cí dio foi re gis tra do no
Ma ra nhão. Des ta vez, uma mu lher grá vi da de 5 me ses
foi as sas si na da pe lo ma ri do, na ci da de de Ama pá do
Ma ra nhão, dis tan te cer ca de 210 km da ca pi tal ma ra- 
nhen se. O fa to se deu ma dru ga da da úl ti ma se gun da-
fei ra (31), por vol ta 2h, quan do uma mu lher foi mor ta a
gol pes de fa cão pe lo ma ri do.

Se gun do in for ma ções da de le ga cia de Ma ra ca çu mé,
que faz cir cuns cri ção na re gião, o sus pei to do cri me se- 
ria usuá rio de dro gas e es ta va ten tan do es tu prar a pró- 
pria en te a da, mas foi im pe di do pe la mãe da me ni na.

A ví ti ma ten tou sair de ca sa pa ra fa zer a de nún cia do
ca so, mas foi sur pre en di da pe lo ma ri do com vá ri os gol- 
pes de fa cão. Um dos gol pes de ce pou a mão de la. Ou tro
acer tou o pes co ço.

O Ser vi ço de Aten di men to Mó vel de Ur gên cia (Sa mu)
foi aci o na do na ma nhã da se gun da, mas quan do che gou
no lo cal, a ví ti ma já es ta va sem vi da. Uma equi pe da po- 
lí cia foi des lo ca da pra a ci da de pa ra in ves ti gar o ca so.

Na ci da de de San ta Lu zia do Pa ruá, ou tra mu lher foi
as sas si na da. O ex-com pa nhei ro de la, iden ti fi ca do co mo
Jo sé Antô nio Sil va Ne to, é o prin ci pal sus pei to do cri me
que vi ti mou Ma ri le ne dos San tos Lo pes, tam bém na úl- 
ti ma se gun da-fei ra, dia 31 de agos to. 

A mu lher tam bém foi as sas si na da com vá ri os gol pes
de fa cão. Após o fe mi ni cí dio, Jo sé Antô nio ain da ten tou
co me ter sui cí dio, mas foi pre so e le va do pa ra o hos pi tal
em es ta do gra ve, ten do que ser trans fe ri do pa ra São
Luís. (S.D)

MARANHÃO

Vale abre vagas de
trabalho no Maranhão 

AS VAGAS SÃO PARA VÁRIOS POSTOS DE TRABALHO

Opor tu ni da de de tra ba lho Va le! Vi san do au men tar o
qua dro de co la bo ra do res, a em pre sa anun ci ou a aber tu- 
ra de um no vo pro ces so se le ti vo pa ra o pre en chi men to
de 86 va gas de em pre go em cin co es ta dos bra si lei ros.
São eles: Ma ra nhão, Mi nas Ge rais, Pa rá, Es pí ri to San to e
Rio de Ja nei ro. As chan ces são pa ra can di da tos de ní vel
mé dio/téc ni co e su pe ri or.

Além da mi ne ra ção, ela tam bém atua no se to res de
lo gís ti ca, ener gia e si de rur gia.

Va gas de em pre go Va le

Ins cre va-se pa ra a se le ção da Va le
In te res sa dos em par ti ci par da se le ção de vem aces sar

o si te da Va le e se le ci o nar o car go que mais se en cai xa no
seu per fil pro fis si o nal. Em se gui da, bas ta cli car na op ção
“Can di da tar-se”, pre en cher o for mu lá rio de ca das tro
com os da dos pes so ais e en vi ar o cur rí cu lo atu a li za do.
Fi que aten to ao pra zo de par ti ci pa ção e de du ra ção das
va gas.

São Luís, quarta-feira, 2 de setembro de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/
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Sindicato dos Bancários segue decisão nacional e suspende greve. Enquanto isso,
Correios aguarda decisão sobre o Dissídio Coletivo de Greve

PA TRÍ CIA CU NHA

Cor rei os man tém 

Mu ti rões pa ra en tre ga

MOVIMENTOS GREVISTAS

Bancários suspendem
e Correios mantém

B
an cá ri os ma ra nhen ses acom- 
pa nha ram a de ci são na ci o nal
da ca te go ria e de ci di ram sus- 
pen der o mo vi men to, en cer- 

ran do tam bém a Cam pa nha Sa la ri al
des te ano, em vo ta ção vir tu al que te ve
mais de 60% dos vo tos, re a li za da na
noi te de se gun da-fei ra, dia 31 de
agos to.

A mai o ria achou que não se ria pos- 
sí vel cons truir uma gre ve for te se os
de mais sin di ca tos do país apro vas- 
sem as pro pos tas re bai xa das da Fe na- 
ban e dos ban cos pú bli cos, o que aca- 
bou se con fir man do nas pri mei ras
ho ras da ter ça-fei ra, 1º de se tem bro.

O pre si den te do Sin di ca to do Ban- 
cá ri os (SE EB-MA), Eloy Na tan, lem- 
brou que no úl ti mo dia 28, os ban cá ri- 
os do Ma ra nhão já ha vi am re jei ta do
es sas pro pos tas. “Po rém, com a ori en- 
ta ção do Co man do Na ci o nal pa ra que
hou ves se a apro va ção, fi cou in viá vel a
de fla gra ção da pa ra li sa ção na ci o nal,
que po de ria re ver ter es ses acor dos e
im pe dir a re ti ra da ou res tri ção de di- 
rei tos da ca te go ria, co mo o au men to
sa la ri al abai xo da in fla ção, o en ca re ci- 
men to do Saú de Cai xa, o fim da ven da
ou do acú mu lo de abo nos no BB, o
res sar ci men to dos cus tos com o te le- 
tra ba lho, den tre ou tros ata ques”.

As sim, a foi sus pen sa e a Di re to ria
do Sin di ca to as si na rá em bre ve a Con- 
ven ção Co le ti va de Tra ba lho
2020/2022.

En quan to is so, os Cor rei os em gre- 
ve na ci o nal há 13 di as, man tém o mo- 
vi men to. No Ma ra nhão, 70% dos ser- 
vi do res ade ri ram à gre ve. De acor do

com se cre tá rio-ge ral do Sin di ca to dos
Tra ba lha do res e Tra ba lha do ras dos
Cor rei os Te lé gra fos e Si mi la res no Es- 
ta do do Ma ra nhão (Sin tect), Már cio
Mar tins, o mo vi men to aguar da ago ra
a de ci são do Tri bu nal Su pe ri or do Tra- 
ba lho so bre o di rei to de gre ve, uma
vez que não hou ve acor do en tre os
tra ba lha do res dos Cor rei os e a Em- 
pre sa de Cor rei os e Te lé gra fos. “O TST
já cha mou as par tes pa ra con ver sar,
co mo não hou ve con ci li a ção, vai ha- 
ver o dis sí dio co le ti vo, e creio que ain- 
da es ta se ma na saia a da ta pre vis ta
pa ra jul ga men to da nos sa gre ve. Por
is so a gen te es tá in ten si fi can do nos sa
mo bi li za ção pa ra ga ran tir nos sos di- 
rei tos”, dis se.

TST já cha mou as par tes

pa ra con ver sar, co mo

não hou ve con ci li a ção,

vai ha ver o dis sí dio

co le ti vo, e creio que

ain da es ta se ma na saia

a da ta pre vis ta pa ra

jul ga men to da nos sa

gre ve

O mo vi men to tem se or ga ni za do,
se gun do Már cio, com as de vi das me- 
di das sa ni tá ri as, em al guns pon tos da
ca pi tal, co mo a Pra ça Ma ria Ara gão,
ou em car re a tas pe la ci da de.  Pa ra a

pró xi ma quin ta-fei ra es tá agen da do
um ato na área de tra ta men to do Ti bi- 
ri. “Es ta mos res pei tan do to das as me- 
di das de dis tan ci a men to so ci al, so-
mos con tra qual quer ti po de aglo me-
ra ção. En tão, es ta mos aten den do aos
de cre tos es ta du al e mu ni ci pal, mas
não po día mos dei xar de fa zer o mo vi-
men to pa re dis ta”, dis se Már cio Mar- 
tins.

O mo vi men to dos tra ba lha do res é
na ci o nal e co me çou em ou tros es ta-
dos no dia 17 de agos to.

A ade são do Ma ra nhão ao mo vi- 
men to foi um dia de pois. Cer ca de 100
mil tra ba lha do res de ci di ram pe la gre- 
ve em as sem blei as or ga ni za das pe los
sin di ca tos fi li a dos.

O mo vi men to é por tem po in de ter- 
mi na do e é con trá rio à re ti ra da de di- 
rei tos, à pri va ti za ção da em pre sa, a
ne gli gên cia com a saú de dos tra ba- 
lha do res em re la ção à Co vid-19 e ain-
da, no ca so do Ma ra nhão, con tra o dé- 
fi cit de tra ba lha do res.

Em to do o Ma ra nhão o Cor rei os
tem 1.525 fun ci o ná ri os e a de fa sa gem,
se gun do o sin di ca to, é de 600 tra ba-
lha do res.

A ori en ta ção do

Co man do Na ci o nal pa ra

que hou ves se a

apro va ção, fi cou

in viá vel a de fla gra ção

da pa ra li sa ção na ci o nal

Convenção coletiva da categoria em 2019

Em 2019, após cam pa nha sa la ri al e
gre ve, os tra ba lha do res e os Cor rei os
fe cha ram, por meio de acor do no TST
(Tri bu nal Su pe ri or do Tra ba lho), a
con ven ção co le ti va da ca te go ria, vá li- 
da por dois anos.

No en tan to, a es ta tal dis cor dou da
de ci são e foi ao Su pre mo, que con ce- 
deu li mi nar, li mi tan do os efei tos da
con ven ção por ape nas um ano. Com
is so, a va li da de aca bou em ju lho.

En tre os prin ci pais pon tos de rei- 
vin di ca ção es tão a re ti ra da de 70, dos
79 di rei tos do atu al Acor do Co le ti vo,
com vi gên cia de dois anos (até 2021),
co mo 30% do adi ci o nal de ris co, va le
ali men ta ção, li cen ça ma ter ni da de de
180 di as e au xí lio cre che.

No fi nal de se ma na que pas sou, os
Cor rei os fi ze ram mais um mu ti rão de
tra ta men to e en tre ga em to do o país,
de mi lhões de ob je tos en tre car tas e
en co men das, co mo par te do pla no de

con tin gên cia co lo ca do em prá ti ca pe- 
la em pre sa, pa ra mi ni mi zar os im pac- 
tos à po pu la ção, di an te da pa ra li sa ção
par ci al dos tra ba lha do res. 

“Os Cor rei os se guem com pro mis- 
sa dos com a so ci e da de, nes te mo- 
men to em que os ser vi ços da es ta tal
são ain da mais es sen ci ais aos bra si lei- 
ros. Por is so, des de o iní cio da ne go ci- 
a ção do Acor do Co le ti vo de Tra ba lho
2020/2021, os Cor rei os têm si do
trans pa ren tes so bre a sua si tu a ção
econô mi co-fi nan cei ra, agra va da pe la
cri se mun di al cau sa da pe la pan de- 
mia. Con for me já am pla men te di vul- 
ga do, a em pre sa não tem mais co mo
su por tar as al tas des pe sas, o que sig- 
ni fi ca, den tre ou tras ações que já es- 
tão em an da men to, dis cu tir be ne fí ci- 
os que fo ram con ce di dos em ou tros
mo men tos e que não con di zem com a
re a li da de atu al de mer ca do, as se gu- 
ran do to dos os di rei tos dos em pre ga- 
dos pre vis tos na le gis la ção. A pa ra li sa- 
ção par ci al em cur so so men te agra va

es ta si tu a ção”, diz um tre cho do ma te- 
ri al dis tri buí do à im pren sa.

Os Cor rei os se guem

com pro mis sa dos com a

so ci e da de, nes te

mo men to em que os

ser vi ços da es ta tal são

ain da mais es sen ci ais

aos bra si lei ros

A em pre sa co lo ca à dis po si ção dos
cli en tes os con ta tos pa ra in for ma-
ções: 3003-0100 e 0800 725 0100 ou
pe lo en de re ço http://www.cor rei- 
os.com.br/fa le-com-os-cor rei os.

MARANHÃO

Tablets para estudantes
da rede pública 

MAIS DE 300 TABLETS SERÃO DISTRIBUÍDOS NO ESTADO

O Mi nis té rio Pú bli co do Tra ba lho no Ma ra nhão
(MPT-MA) ini ci ou a des ti na ção de 326 ta blets a es tu dan- 
tes de es co las da re de pú bli ca es ta du al em di ver sos mu- 
ni cí pi os, co mo San ta Inês, Açai lân dia, Es trei to e Bar ra
do Cor da. Os equi pa men tos irão be ne fi ci ar, pri o ri ta ri a- 
men te, alu nos de bai xa ren da as sis ti dos pe lo Pro gra ma
Bol sa Fa mí lia e que es te jam ma tri cu la dos no ter cei ro
ano do en si no mé dio. O va lor in ves ti do na com pra dos
equi pa men tos che ga a apro xi ma da men te R$ 650 mil,
re sul ta do de ações ju di ci ais e acor dos ce le bra dos en tre
o ór gão mi nis te ri al e em pre sas in ves ti ga das. Pa ra que as
des ti na ções ocor res sem, o MPT-MA, a Se duc e a Pro cu- 
ra do ria Ge ral do Es ta do ce le bra ram um acor do de co o- 
pe ra ção téc ni ca, em ju lho de 2020. No do cu men to, as
três ins ti tui ções se com pro me tem a atu a rem de ma nei- 
ra co o pe ra ti va, en quan to du rar o es ta do de emer gên cia
de saú de pú bli ca cau sa do pe la pan de mia pe lo co ro na ví- 
rus.

En quan to o MPT-MA des ti na rá re cur sos oriun dos de
ações ju di ci ais e ter mos de ajus ta men to de con du ta
(TAC) pa ra aqui si ção dos equi pa men tos ele trô ni cos, a
Se cre ta ria Es ta du al de Edu ca ção te rá co mo com pro mis- 
so a iden ti fi ca ção dos alu nos be ne fi ci a dos; ins ta la ção
de apli ca ti vos Go o gle e Mi cro soft nos apa re lhos; dis po- 
ni bi li za ção do link da pla ta for ma da Se duc (In te ra ti van- 
do); e com pro va ção da en tre ga dos ta blets ao pú bli co-
al vo. Por con ta da pan de mia do no vo co ro na ví rus, des- 
de o mês de mar ço, as au las pre sen ci ais nas es co las da
re de es ta du al fo ram sus pen sas em to do Ma ra nhão.
Hou ve a im ple men ta ção do en si no re mo to em al gu mas
uni da des edu ca ci o nais. No en tan to, se gun do a pró pria
Se duc, cer ca de 28% dos alu nos do 3º ano do en si no mé- 
dio da re de es ta du al en fren tam di fi cul da des pa ra acom- 
pa nhar as au las vir tu ais, jus ta men te por não pos suí rem
equi pa men tos ele trô ni cos e/ou não pos suí rem aces so à
in ter net.

CAXIAS

PM salva vida de criança
afogada em piscina

A CRIANÇA SE AFOGOU DURANTE PASSEIO COM A FAMÍLIA

No úl ti mo sá ba do, dia 29 de agos to, um sal va men to
he roi co trou xe à vi da uma ga ro ti nha de ape nas um ano
de ida de. O ca so acon te ceu na ci da de de Cai xas, re gião
dos Co cais, no in te ri or do Ma ra nhão.

A cri an ça foi ví ti ma de afo ga men to em uma pis ci na e
de acor do com in for ma ções da Po lí cia Mi li tar, a fa mí lia
le vou a cri an ça a um Ba ta lhão da PM que fi ca lo ca li za do
no po vo a do de Bre ji nho, zo na ru ral da ci da de de Ca xi as.
A fa mí lia es ta va a pas seio no mo men to do aci den te. Eles
in for ma ram aos po li ci ais que o be bê se afo gou e fi cou
de sa cor da do.

Ao che gar no pos to da PM, a cri an ça es ta va sem res pi- 
rar. Os pri mei ros so cor ros fo ram re a li za dos pe lo sar gen- 
to An der son Lo pes e os ca bos Car va lho Cos ta e Nu nes, e
a me ni na vol tou à vi da. A cri an ça foi en ca mi nha da pa ra
o Hos pi tal In fan til de Ca xi as.

São Luís, quarta-feira, 2 de setembro de 2020
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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

SEGUNDONA

Sampaio e CRB em
situações opostas
NERES PINTO

Q
uan do a bo la ro lar na noi te 
de ho je, quar ta-fei ra (2), às 
19h,  no Es tá dio Rei Pe lé, em 
Ma ceió, Sam paio Cor rêa e 

CRB te rão co mo úni co ob je ti vo a vi tó- 
ria,  po rém a cam pa nha de ca da um é 
bem di fe ren te na Sé rie B do Cam pe o- 
na to Bra si lei ro, on de os do nos da ca sa 
le vam am pla van ta gem.

Vi si tan te, o re pre sen tan te ma ra- 
nhen se en tra em cam po em bus ca da 
pri mei ra vi tó ria após qua tro par ti das, 
ao mes mo tem po em que o ad ver sá rio 
vem de qua tro vi tó ri as se gui das, uma 
de las pe la Co pa do Bra sil.

A equi pe ala go a na es tá na par te de 
ci ma da ta be la (4º lu gar) e o Tri co lor 
no mais bai xo de grau (lan ter na). São 
11 pon tos con tra ze ro. Oi to gols mar- 
ca dos e ape nas três so fri dos. Já os tri- 
co lo res só mar ca ram uma vez no jo go 
di an te da Pon te Pre ta.

Por es te as pec to, o CRB se apre sen- 
ta co mo fran co fa vo ri to, mas o Sam- 
paio pro me te re pe tir a boa atu a ção do 
úl ti mo sá ba do, des de que seu ata que 
te nha me lhor apro vei ta men to.

O téc ni co Léo Con dé, de ve rá man- 
dar a cam po a mes ma for ma ção que 
ini ci ou a úl ti ma par ti da,  por con si de- 
rar que aque la equi pe te ve o do mí nio 
do jo go e foi der ro ta do ape nas de vi do 
à mar ca ção de dois pê nal tis mal mar- 
ca dos. As sim, o ti me co me ça rá jo gan- 
do com: Ne gue te; Luís Gus ta vo, Mar- 
cão, Da ni el Fe li pe e João Vic tor; Vi ni- 
cius Kiss, An dré Luís, Gus ta vo Ra mos 
e Mar ci nho; Rob son Du ar te e  Caio 
Dan tas.

LÉO CONDÉ DEVE REPETI A MESMA FORMAÇÃO QUE ATUOU CONTRA A PONTE PRETA

LUCAS ALMEIDA

O ti me te ve ape nas uma tar de pa ra 
trei na men to, on tem, no CT do CSA. 
Al guns jo ga do res fo ram li be ra dos pe- 
lo De par ta men to  Mé di co, mas seus 
no mes não fo ram  re ve la dos à im- 
pren sa. A par tir de ago ra, a lis ta dos 
jo ga do res re la ci o na dos pa ra dis pu tar 
as par ti das não mais se rá dis po ni bi li- 
za da pa ra a im pren sa, a pe di do da co- 
mis são téc ni ca. Sa be-se ape nas que 
19 atle tas  bo li vi a nos es tão em  Ma- 

ceió.
O CRB tem um des fal que. O za guei-

ro Gum re ce beu o ter cei ro car tão 
ama re lo na par ti da an te ri or, di an te do 
CSA. O téc ni co Mar ce lo Ca bo de ve rá 
for mar a du pla de za ga com Re gi nal do 
e Ri car do Tha lhei mer. Equi pe pro vá- 
vel: Vic tor Sou za; Re gi nal do, Ri car do, 
Re gi nal do Jú ni or e Igor Ca riús; Clau- 
di nei, Washing ton e Di e go Tor res; 
Mag no Cruz, Léo Ga ma lho e Luidy.

• Go lei ros: Ga bri el Ba tis ta, Hu go Sou za e João Fer nan -
do;
• La te rais: Is la, Matheu zi nho, Fi li pe Luis, Re nê e Ra -
mon;
• Za guei ros: Ro dri go Caio, Leo Pe rei ra, Gus ta vo Hen ri -
que e Thu ler;
• Vo lan tes: Wil li an Arão, Thi a go Maia e Pi ris;
• Mei as: Ar ras ca e ta, Ever ton Ri bei ro, Di e go e Pe pê;
• Ata can tes: Mi cha el, Pe dro, Pe dro Ro cha, Lin coln e Vi -
ti nho.

BAHIA X FLAMENGO

Gabigol e Gerson não são
relacionados para jogo

GÉRSON SENTIU UM INCÔMODO NO OMBRO APÓS QUEDA

Ti tu la res na vi tó ria do Fla men go so bre o San tos, Ga- 
bi gol e Ger son não fo ram re la ci o na dos pe lo téc ni co
Domènec Tor rent pa ra a par ti da con tra o Bahia. A de le- 
ga ção ru bro-ne gra vi a ja ram pa ra Sal va dor-BA.

Ga bi gol te ve uma en tor se no tor no ze lo con tra o San- 
tos, mas se mos trou bem após o jo go. Na úl ti ma se gun- 
da-fei ra, o Fla men go afir mou em no ta ofi ci al que o ata- 
can te ha via si do re a va li a do e se apre sen ta ra me lhor. O
atle ta se pron ti fi cou a jo gar, mas, por de ci são da co mis- 
são téc ni ca, fi cou fo ra da vi a gem.

Ger son, por sua vez, sen tiu um incô mo do no om bro
após uma que da na par ti da con tra o San tos, mas tam- 
bém se co lo cou à dis po si ção pa ra jo gar.

A ideia da co mis são téc ni ca é que a du pla per ma ne ça
no Rio de Ja nei ro em tra ta men to pa ra que es te ja 100%
pa ra o du e lo com o For ta le za, no pró xi mo sá ba do, no
Ma ra ca nã.

Além dos dois, o Fla men go tam bém te rá os des fal- 
ques do ata can te Bru no Hen ri que (sus pen so) e dos go- 
lei ros Di e go Al ves e Ce sar. O pri mei ro tem uma le são no
om bro, e o se gun do tes tou po si ti vo pa ra Co vid-19 nes ta
ter ça-fei ra.

O Fla men go en fren ta o Bahia nes ta quar ta-fei ra, às
20h30, no Pi tu a çu. A par ti da é vá li da pe la sé ti ma ro da da
do Cam pe o na to Bra si lei ro.

Con fi ra a lis ta com ple ta de re la ci o na dos:

IMPERATRIZ

Cavalo de Aço dispensa oito atletas

IMPERATRIZ PERDEU NA ÚLTIMA RODADA PARA O SANTA CRUZ POR 2 X 0 NA SÉRIE C DO BRASILEIRO

As fra cas apre sen ta ções da equi pe do
Im pe ra triz re sul ta ram na dis pen sa de vá ri- 
os jo ga do res nas úl ti mas ho ras. Oi to pro fis- 
si o nais fo ram afas ta dos dos trei na men tos
en quan to ou tros no mes es tão sen do anun- 
ci a dos. Os atle tas que vão ser cha ma dos
pa ra res ci são con tra tu al são Hud son, Eri- 
son,  Mad son, Fe li pe, Pei xo to, Ti bi ri, Lu cas
Cam pos e Uos ton. A jus ti fi ca ti va do de par- 
ta men to de fu te bol é que es ses pro fis si o- 
nais es ta ri am em fa se de de fi ci ên cia téc ni- 
ca,  com ren di men to abai xo das ex pec ta ti- 
vas pa ra as dis pu tas da Sé rie C do Bra si lei- 
ro. A re la ção te ria a con cor dân cia do téc ni- 
co Luís dos Reis e en tre os dis pen sa dos o
no me que cau sou mai or sur pre sa nes sa lis- 
ta foi o meia Ti bi ri, que na tem po ra da pas- 
sa da foi con si de ra do um dos me lho res do
elen co.

No vos re for ços es tão sen do anun ci a dos
e de vem che gar nas pró xi mas ho ras a Im- 
pe ra triz. São eles, Léo Ro dri gues, la te ral-

pdi rei to,  29 anos, ex-Pas so Fun do-RSA;
Rod nei (vo lan te), 30 anos, ex-Sert tão zi- 
nho-SP`e GTu lher me, 27 anos,m ex-San to
An dré-SP. Na lis ta tam bém es tão em ne go- 
ci a ções o go lei ro Ro dri go Cal chi, 34 anos,
com pas sa gens no Oes te, Ma rí lia e Por tu- 
gue sa San tis ta; o za guei ro Dou glas Men- 
des,  32 anos,  ex-Ce a rá, Tre ze, Cui a bá e
Paysandu,  o meia Jud son Au gus to, 28 anos,
ex-Ve lo Cruz, Boa Es por te, Cal den se e Ati- 
baia.

O pró xi mo jo go do Ca va lo de Aço de ve rá
ser con tra o Bo ta fo go-PB às 17h, no Es tá dio
Frei Epi fâ nio. Até aqui, o Im pe ra triz re a li- 
zou du as par ti das, em pa tou uma com o
Clu be do Re mo, em ca sa e per deu por 2 a 0
no úl ti mo fim de se ma na pa ra o San ta
Cruz, no Es tá dio do Ar ru da, em Re ci fe, jo go
vá li do pe lo gru po A. Com es ses re sul ta dos, 
o re pre sen tan te ma ra nhen se se gue com
ape nas um pon to, ocu pan do a zo na de re-
bai xa men to. (N.P)

AUTOMOBILISMO

Vettel não correrá em outras categorias

Em bo ra re la ci o na do à Ra cing Point em
2021, Se bas ti an Vet tel se gue sem con fir- 
mar o ca mi nho que to ma rá pa ra seu fu tu- 
ro na Fór mu la 1 a par tir do fim des te ano,
quan do che ga ao fim sua re la ção com a
Fer ra ri. Po rém, o ale mão des car tou cor rer
em ou tras ca te go ri as e tam bém co men- 
tou so bre a pos si bi li da de de as su mir ou- 
tras fun ções fo ra das pis tas em al gu ma
equi pe. 

“Por en quan to, es tou fo ca do na Fór- 
mu la 1 e, co mo eu dis se an tes, não che- 
quei al ter na ti vas nes se as pec to. E ou vi
que equi pes de Fór mu la 1 po dem ser mui- 
to ca ras, en tão acho que eu de vo ser sá bio.
Não sei, não acho que eu pos sa dar uma
res pos ta exa ta. Ob vi a men te, eu te nho
mui ta pai xão e mui to co nhe ci men to do
es por te, mas só o tem po vai di zer”, des- 
con ver sou o ale mão.

An tes do iní cio da atu al tem po ra da da
Fór mu la 1, a Fer ra ri con fir mou que não
re no va ria o vín cu lo com o te tra cam peão,

que re pre sen tou a equi pe por cin co tem- 
po ra das e cum pre sua sex ta e úl ti ma em
2020. Vet tel se rá subs ti tuí do na es cu de ria
ita li a na por Car los Sainz, ho je na McLa- 
ren.

O pi lo to de 33 anos re ve lou ter ti do con- 
ta to com a Re nault, que op tou por as si nar
com Fer nan do Alon so, e che gou a se di zer
dis pos to a um re tor no pa ra a RBR, equi pe
pe la qual foi re ve la do e con quis tou seus
qua tro tí tu los mun di ais.

Vet tel, que trans fe riu-se pa ra a Fer ra ri
em 2015 com ob je ti vo de bri gar pe lo pen- 
ta cam pe o na to, tam bém re jei tou a pos si- 
bi li da de de cor rer em uma equi pe que não
lhe per mi ti ria man ter-se com pe ti ti vo. Em
ou tras oca siões, o ale mão che gou a des- 
men tir su ges tões de que es ta ria “de sa ni- 
ma do”, ga ran tin do que se gue mo ti va do
na ca te go ria. 

“Eu não te nho mui to in te res se em as si- 
nar com uma equi pe que não es ta rá em
con di ções de bri gar por al go que va le à
pe na e não es tá em uma boa di re ção pa ra
o fu tu ro. As re gras pa ra 2022 são um gran- 
de des co nhe ci do. Ob vi a men te, mui tas
equi pes es tão es pe ran do que is so mu de
mui tas coi sas. Acho que te re mos que es- 
pe rar e ver. Vou dei xar vo cês sa be rem as- 
sim que eu ti ver al gu ma no ti cia”.

Atu al men te, o te tra cam peão é co ta do
co mo po ten ci al subs ti tu to de Ser gio Pé rez
ou Lan ce Stroll na Ra cing Point, que pas- 
sa rá a se cha mar As ton Mar tin em 2021.
Po rém, o pi lo to não che gou a con fir mar a
pos si bi li da de, afas tan do tam bém as su- 
ges tões de que pen sa em trans fe rir-se pa- 
ra ou tras ca te go ri as ou as su mir al gu ma
fun ção in ter na fo ra das pis tas em al gu ma
equi pe.

Des de o ano pas sa do, o ale mão tem si- 
do eclip sa do pe lo co le ga de equi pe na
Fer ra ri, Char les Le clerc – que per ma ne ce
na equi pe até 2024. 

Na úl ti ma tem po ra da, ter mi nou em
quin to lu gar, atrás do mo ne gas co. No atu- 
al cam pe o na to, Vet tel ocu pa ape nas a 13ª
co lo ca ção en quan to seu com pa nhei ro é o
quin to na ta be la, atrás das du plas da Mer- 
ce des e da RBR.

São Luís, quarta-feira, 2 de setembro de 2020
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Grupo formado por mulheres capoeiras de diferentes escolas unem-se e lançam
campanha coletiva para realizar a gravação do primeiro registro sonoro

MÚSICA

Angoleiras de Upaon-açu
fazem campanha on- line
SAMARTONY MARTINS

A
n go lei ras de Upa on-açu, um 
co le ti vo de mu lhe res ca po ei- 
ras da ilha de São Luís, vin das 
de di fe ren tes es co las (Ca ta ri- 

na Mi na, Cen tro Cul tu ral Mes tre Pa ti- 
nho, Cor del Bran co, Cor ti ço do Abe- 
lha, Den dê Ma ré, Grãos, La bo rar te, 
Man din guei ros do Ama nhã, Ma troá, 
São Jor ge) e uni das pe la mes tra e pro- 
du to ra cul tu ral Sam me San tos, lan ça- 
ram uma cam pa nha de fi nan ci a men- 
to co le ti vo on li ne pa ra pro du ção e 
lan ça men to de um re gis tro so no ro do 
gru po.

A pri mei ra me ta do da cam pa nha 
foi ar re ca dar vir tu al men te o va lor R$ 
5.000,00 pa ra que as ar tis tas pu des- 
sem ban car a pro du ção do dis co, e se- 
gun do in for ma ções qua se me ta de já 
foi al can ça da. “Ho je as ações do co le- 
ti vo ul tra pas sam es se ob je ti vo ini ci al 
e se man tém co mo um gru po de re fle- 
xões, trei nos de ca po ei ra, cri a ções co- 
le ti vas e, so bre tu do, apoi os mú tu os. 
Po de mos con si de rá-lo um des do bra- 
men to de mo vi men tos an te ri o res, a 
exem plo o “Mu lhe res Ca po ei ras”, sur- 
gi do na dé ca da de 90 e cul mi na do em 
um es pe tá cu lo que pro ble ma ti za va a 
pre sen ça das mu lhe res na ca po ei ra, 
sen do, por tan to, o co le ti vo An go lei ras 
de Upa on-açu, ex pres são de ex pe ri- 
ên ci as atu ais e pas sa das”, ex pli cou 
Sam me San tos.

As An go lei ras de Upa on-Açu, é uma 
ho me na gem ao pri mei ro no me da 
ilha São Luís que foi ba ti za da pe los ín-

ANGOLEIRAS DE UPAON-AÇU VALORIZA A PARTICIPAÇÃO DE MULHERES NA CAPOEIRA

di os de Upa on-açu, em 1612 quan do a 
ca pi tal ma ra nhen se foi fun da da pe los 
fran ce ses.

A mes tra Sam me San tos que co or- 
de na o co le ti vo, re ve lou que em no- 
vem bro de 2017 o gru po re a li zou o 
pri mei ro re gis tro so no ro quan do foi 
re a li za do um even to de três di as que 
con tou com uma pro gra ma ção cul tu- 
ral com ofi ci nas, ro das e de ba tes com 
a re gên cia com a par ti ci pa ção de mu- 
lhe res de di ver sas par tes.  “Ao to do fo- 
ram qua tro ro das em que mais de 20 
mu lhe res se re ve za ram em to ques e 
can tos, to ta li zan do 10 ho ras de gra va- 
ção”, res sal tou a mes tra.  .

Sam me San tos acres cen tou ain da 
que pa ra vi a bi li zar a re a li za ção des se 
fei to e di vul gá-lo mun do afo ra, se faz 
ne ces sá rio cus te ar des pe sas téc ni cas 
re fe ren tes à mi xa gem, mas te ri za ção, 
ar tes e li cen ci a men tos. A ener gia so- 
no ra, cap ta da em 10 ho ras de gra va- 
ção, se rão dis po ni bi li za das em pla ta- 

for mas vir tu ais  em for ma de qua tro 
vo lu mes: O  vol 1: Ma ra cá de Ira ce ma; 
o vol 2: Co car de Ju re ma; o  vol 3: 
“Man din ga de Pa ta ti va”  ; vol 4: Pun ga 
de Ke lé. Pa ra a can to ra e com po si to ra 
Ca mi la Reis, que in te gra o co le ti vo e 
es tá na di vul ga ção da  cam pa nha, o 
res gis tro so no ro das An go lei ras de 
Upa on-açu é de tem uma gran de im- 
por tân cia na ce na cul tu ral fe mi ni na 
ma ra nhen se. ”Es te é um tra ba lho to- 
do in de pen den te e é o pri mei ro re gis- 
tro só de mu lhe res da ca po ei ra da ilha, 
por uma ba te ria for ma da só por mu-
lhe res que to cam e can tam. È um re- 
gis tro que en vol veu vá ri as mes tras. 
Va le res sal ta que a ca po ei ra é seg men-
to do mi na do pe lo se xo mas cu li no e 
de mar car es sa pre sen ça das mu lhe res 
na ca po ei ra on de elas sem pre es ti ve- 
ram pre sen tes tam bém”, res sal tou 
Ca mi la Reis. Pa ra con tri buir com a 
cam pa nha aces se: https://ben fei to- 
ria.com/dis co an go lei ras.

CURSO INTENSIVO 

Teatro on-line para executivos e profissionais liberais

SERÃO REALIZADOS 8 ENCONTROS UMA VEZ POR SEMANA ÀS TERÇAS, QUARTAS OU SÁBADOS, COM INÍCIO  DIA  6 DE OUTUBRO

Du ran te a pan de mia cau sa da pe lo
no vo co ro na ví rus, a Mu ta tis, atu an te
há três anos no seg men to de cur sos li- 
vres de te a tro, se re a dap tou e pas sou a
ofe re cer to das su as au las on-li ne.
Acom pa nhan do as ten dên ci as do
mer ca do, a es co la abri rá va gas pa ra o
no vo cur so in ten si vo de te a tro pa ra
exe cu ti vos e pro fis si o nais li be rais.

Se gun do Re na ta Pi na, di re to ra da
Mu ta tis, o cur so foi ide a li za do a par tir
dos fun da men tos do de sign thin king
e storytelling pa ra pro por ci o nar a
opor tu ni da de de de sen vol ver com pe- 
tên ci as e ha bi li da des re la ci o na das a
eles a par tir das téc ni cas te a trais, tais
co mo, im pro vi sa ção, exer cí ci os de ex- 
pres são cor po ral e vo cal, lei tu ra dra- 
má ti ca, es cri ta cri a ti va e nar ra ção de
his tó ri as, co mo meio de es ti mu lar a
au to con fi an ça, cons ci ên cia cor po ral
e vo cal, cri a ti vi da de, pro ces so cri a ti- 
vo, de sen vol vi men to da aten ção ple- 
na, es cu ta, con cen tra ção e me mo ri za- 
ção

Se rão re a li za dos 8 en con tros, uma
vez por se ma na, as ter ças, quar tas ou
sá ba dos, com iní cio pro gra ma do pa ra

6 de ou tu bro. To do o con teú do se rá
ex clu si vo e foi es pe ci al men te de sen- 
vol vi do pe la equi pe mul ti dis ci pli nar
da Mu ta tis pa ra es te pú bli co ávi do em
apri mo rar cons tan te men te su as ha bi- 
li da des e com pe tên ci as em co mu ni- 
ca ção e es ti mu lar a cri a ti vi da de.

Pa ra se ins cre ver bas ta aces sar o
link:  https://link tr.ee/es co la mu ta tis

 
SO BRE A MU TA TIS

 A Mu ta tis nas ceu em 2017, a par tir
de uma par ce ria com a Li vra ria Cul tu- 
ra, pa ra a prá ti ca de au las li vres de te a- 
tro, com o ob je ti vo de ocu par os au di- 
tó ri os da li vra ria em ho rá ri os oci o sos.
A par tir de 2018, o cur so foi es ten di do
pa ra ou tros es pa ços, bus can do pro- 
por ci o nar, sem pre que pos sí vel, a
opor tu ni da de de au las no pal co.  Nes- 
se pro ces so, foi iden ti fi ca do que ha via
um pú bli co ini ci an te ávi do por ex pe- 
ri en ci ar o te a tro, sem o com pro mis so
de ter que se tor nar um pro fis si o nal
da área.

Foi aí que a Mu ta tis

pas sou a fo car, en tão,

es pe ci al men te a par tir

de  2019, em se tor nar,

ca da vez mais, um

es pa ço que per mi ta a

trans for ma ção dos seus

alu nos, sua mu ta ção

(ori gem do nos so

no me), por meio das

ar tes cê ni cas, le van do

es ta ex pe ri ên cia con si go

pa ra to da a vi da.

Pro gra ma ção da se ma na 

Quar ta-fei ra, 2 

17h – As aven tu ras do Pa lha ço Pi ruá em Por tu gal
(Pa lha ço Pi ruá | Par na mi rim – RN) – O ro tei ro apre sen- 
ta as aven tu ras do pa lha ço em uma vi a gem a Por tu gal,
de pois de re ce ber uma pro pos ta pa ra tra ba lhar no mai- 
or cir co da Eu ro pa. É um es pe tá cu lo di ver ti do, com di re- 
ção e dra ma tur gia on-li ne de Wal ter Ve láz quez, di re to da
Es pa nha.

Sex ta-fei ra, 4

PROGRAMAÇÃO VIRTUAL

Centros Culturais do BNB
só com maranhenses

POCKETSHOW DE RICARDO BONDIM SERÁ NA SEXTA-FEIRA 

A par tir de ho je (2), os Cen tros Cul tu rais Ban co do
Nor des te re to mam sua pro gra ma ção de for ma in te gra- 
da e vir tu al. As exi bi ções das ati vi da des se rão re a li za das
por meio do ca nal Cen tro Cul tu ral Ban co do Nor des te
no Youtube, con tem plan do tam bém apre sen ta ções de
ar tis tas ma ra nhen ses. Se ma nal men te, de quar ta-fei ra a
sá ba do, a par tir das 16h, o pú bli co te rá aces so a uma
pro gra ma ção gra tui ta, de clas si fi ca ção li vre, com pos ta
por 120 pro je tos, se le ci o na dos via edi tal de cha ma da
pú bli ca.

16h – Show Fantasy Ma gia (Ed Ma gic | Ju a zei ro do
Nor te – CE) – Es pe tá cu lo vol ta do pa ra a fa mí lia, com o
ob je ti vo de di ver tir e en can tar os la res nes tes tem pos de
pan de mia. São má gi cas clás si cas e ino va do ras, mos- 
tran do que as mãos são mais rá pi das que os olhos.

18h – Mar te la da (Clau dio Fer ra rio | Re ci fe – PE) –
Mo nó lo go es cri to e pro ta go ni za do pe lo ator Clau dio
Fer ra rio, que le va um ve lho guar da dor de mis té ri os a re- 
lem brar as três ve zes em que foi ao in fer no. A pe ça é ins- 
pi ra da em um re la to fei to por Mar te lo, um do mais an ti- 
gos Ma teus de ca va lo-ma ri nho (per so na gem tí pi co do
tra di ci o nal fol gue do cê ni co per nam bu ca no). O es pe tá- 
cu lo mis tu ra de lí rio e re a li da de, nu ma at mos fe ra poé ti- 
ca, con vi dan do o pú bli co a em bar car na for ça des se per- 
so na gem.

Confira a programação
cultural para outros dias

Quin ta-fei ra, 3 
16h – Re tra to Fe mi ni no Ilus tra do: da Aqua re la a Pin tu- 
ra Di gi tal (Thaynha | Cam pi na Gran de – PB) – Ofi ci na
vol ta da a ilus tra do res, de sig ners e aman tes da ar te em
ge ral que pro cu ram de sen vol ver tra ba lhos com bi nan do
téc ni cas mis tas (ana ló gi ca e di gi tal). O pro ces so cri a ti vo
de mons tra rá o tra ba lho com a com po si ção de um re tra- 
to em aqua re la de re pre sen ta ções da mu lher e pos te ri or
eta pa de pin tu ra di gi tal.

17h – De se nhan do com Te sou ras – O Pro ces so de
Cri a ção na Co la gem (Ro gê Ve nân cio | Ju a zei ro do Nor- 
te – CE) – Diá lo go do ar tis ta vi su al e de sig ner Ro gê Ve- 
nân cio com pú bli cos de to das as fai xas etá ri as. Nes se
tra ba lho, o ar tis ta fa la de sua ex pe ri ên cia e do seu tra ba- 
lho com a co la gem co mo ex pres são ar tís ti ca. A prin ci pal
fi na li da de é le var ao pú bli co a opor tu ni da de de co nhe- 
cer a téc ni ca e o pro ces so de cri a ção.

18h – En tre vis ta com ar tis ta ur ba na da Re gião Nor- 
des te – Nathê (Mo ni que Pre mei ra | Sal va dor – BA) – En- 
tre vis ta com a ar tis ta ur ba na per nam bu ca na Nathê, es- 
tu dan te de ar tes vi su ais da UF PE e gra fi tei ra. O ob je ti vo
é apre sen tar ao pú bli co no mes de ar tis tas que pos su em
pou ca vi si bi li da de, quan do com pa ra dos a ar tis tas de
ou tras re giões.

16h – No na to Li ma “Bra si li an do” (No na to Li ma |
For ta le za – CE) – O show “Bra si li an do” tem co mo ideia
prin ci pal mos trar o po der do acor de on em sua ver sa ti li- 
da de, no mo do de pa ra com por mú si cas bra si lei ras mo- 
der nas, sem per der a es sên cia. As sim, No na to Li ma dá
voz ao seu acor de on, mos tran do as pos si bi li da des que o
ins tru men to po de al can çar. De mo do in ti mis ta, fi ca ain- 
da mais in te res san te ad mi rar seu la do vir tu o so e sua in- 
ter pre ta ção, fa zen do no vas re lei tu ras dos di ver sos gê ne- 
ros da mú si ca bra si lei ra.

17h – Poc ket Show Ri car do Bon dim (Ri car do Bon- 
dim | Gra jaú – MA) – O ar tis ta pro põe-se a con ta gi ar o
pú bli co com a ri que za de rit mos do Ma ra nhão, to can do
o que há de me lhor na mú si ca raiz nor des ti na, pa ra o
pú bli co de to das as ida des, com o re per tó rio au to ral.

18h – The Bag gi os – Cri an do em Qua ren te na (The
Bag gi os | São Cris tó vão – SE) – Show gra va do à dis tân- 
cia, ca da in te gran te de sua ca sa. So ma da à apre sen ta- 
ção, o gru po res pon de per gun tas re la ci o na das à mú si ca
e ao pe río do de qua ren te na. O re per tó rio con ta com
can ções dos úl ti mos ál buns lan ça dos: ‘Bru town’ e ‘Vul- 
cão’, am bos in di ca dos ao Grammy La ti no.

São Luís, quarta-feira, 2 de setembro de 2020

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

