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TECNOLOGIA
UFMA vai fazer
nanossatélite
com a Agência
Espacial Brasileira
A Agência Espacial Brasileira (AEB), autarquia vinculada ao Ministério da Ciência,
Tecnologia e Inovações (MCTI), assinou, no
mês de agosto, um Termo de Execução Descentralizada (TED) com a Universidade Federal do Maranhão (UFMA), que estabelece
a capacitação técnica e desenvolvimento de
um projeto de nanossatélite, da categoria de
cubsats. PÁGINA 9

Sérgio Frota na
pressão: “quem não
servir vai embora”
PÁGINA 11

OPORTUNIDADE

IBGE confirma concurso
com 208 mil vagas
O concurso do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que vai oferecer mais de 208 mil vagas temporárias, está confirmado para o ano que vem.
A informação foi dada durante a apresentação do Projeto da Lei Orçamentária Anual (PLOA) de 2021 na última segunda-feira, dia 31 de agosto. PÁGINA 9

Segunda fase do Tegram é inaugurada
Terminal de Grãos do Maranhão (Tegram), localizado no Porto do Itaqui, que faz parte do maior complexo portuário do Brasil, teve sua segunda fase de inovação inaugurada, ontem, quarta-feira (2). A expectativa é uma maior viabilização nas movimentações de grãos, redimensionados para mais de 12 milhões de
toneladas ao ano. Inaugurada pelo governador do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB), juntamente com o presidente do Porto do Itaqui, Ted Lago e o diretor do
Consórcio Tegram, Marcos Bertoni, a realização foi feita através de uma coletiva de imprensa, e o governador do MA, afirma ver o projeto como bem sucedido.

Congresso recebe
SÃO LUÍS 408 ANOS
proposta de Reforma Comemoração deste
administrativa
ano será on-line
PÁGINA 9
TEMPO E TEMPERATURA

PÁGINA 12

MORTE DE IDOSA

Corpo de vítima
passa por perícia

Azul volta à
voar para
Imperatriz

PÁGINA 10

PÁGINA 9

BASTIDORES
candidatos negros
APARTE Faltam
Transparentes

TÁBUA DE MARÉ

O Maranhão é o quarto estado brasileiro a receber o maior número de escravos durante os três séculos de comércio internacional de seres humanos vindos
da África. Hoje é o segundo com a maior população de afrodescendentes do país.
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SANITÁRIA

HOJE

Reforma administrativa
segue para o Congresso

Senado aprova
recursos da Saúde

Entre as alterações propostas pela Economia, estariam a flexibilização da estabilidade
no emprego, a redução de salários de acesso da carreira e a revisão de benefícios

O

presidente Jair Bolsonaro
prometeu enviar hoje (3)
para o Congresso Nacional a
proposta de reforma administrativa do governo. Conforme salientou, “a medida não atingirá nenhum dos atuais servidores e se aplicará apenas aos futuros servidores
concursados”.
O anúncio de Bolsonaro aconteceu
após uma reunião, no Palácio da Alvorada, com ministros e líderes partidários, na manhã desta terça-feira (1º).
Ministro da Economia, Paulo Guedes
destacou que a proposta do Planalto é
“importante” porque muda a trajetória de gastos futuros do governo. “Redeﬁne toda a trajetória do serviço público no futuro. Um serviço público de
qualidade, com meritocracia, concursos exigentes, promoção por mérito”,
aﬁrmou.
Até o momento, o que se ventila é
que estudos do Ministério da Economia mudam de forma expressiva o
serviço público, com ﬂexibilização da
estabilidade, redução de salários de
acesso e revisão de benefícios. Entre
as mudanças em debate, estão corte
da quantidade de carreiras. Hoje são
117, com mais de 2 mil cargos. A intenção é baixar para 20 ou 30. Todas as
regras valeriam também para juízes,
procuradores e promotores.
Para reduzir o salário inicial no funcionalismo, a justiﬁcativa é de que,
pelo modelo atual, os servidores ingressam com remunerações muito al-

tas, desproporcionais em relação à
iniciativa privada, e ﬁcam desestimulados a subir na carreira. Há, ainda,
proposta de criação de um novo cargo, sem vínculo, uma espécie de trainee, com duração de dois anos, diferente do atual estágio probatório (três
anos), quando o servidor é avaliado
antes de obter a estabilidade.
O governo também quer ampliar as
contratações temporárias celetistas, e
até estuda criar funções temporárias,
sem progressão e com tempo deﬁnido
para permanecer no cargo.
E também pode ser revista a estabilidade até para os que já estiverem
efetivados. Nas funções operacionais,
como cargos técnicos ou de limpeza,
poderá haver demissão. As alterações
também vão atingir o sistema de licenças e gratiﬁcações, com a proposta
de extinção da progressão automática
por tempo de serviço.

“A princípio, havia a intenção de
testar o mercado com o vazamento de
alguns dados. Depois, como o texto tinha incorreções que podiam levar à
judicialização, surgiu a ideia de ir postergando até encontrar o momento
certo”, contou uma fonte palaciana.
Um especialista em contas públicas
admite que, se houve mesmo uma intenção, “foi perfeita”.
“Do ponto de vista técnico, não faz
sentido. O ideal seria dar uma sinalização correta aos investidores. Mas
do ponto de vista político, não dá para
negar que foi um golpe de mestre”, assinalou.
Novas regras para home oﬃce

Entraram em vigor, ontem, as novas regras do teletrabalho na administração pública federal. Pelas novas
normas, o funcionário deve ﬁcar disponível por telefone, responder emails e comparecer presencialmente
sempre que solicitado. O servidor só
Estratégia
poderá optar pelo teletrabalho se sua
Para mercado, servidores e parla- função puder ser adaptada a essa momentares, o Executivo, desde o início, dalidade. Para Juliana Legentil, mespensava em entregar o documento tre em Desenho do Teletrabalho, a
próximo do ﬁm do ano, de modo a ser vantagem do home ofﬁce aos cofres
discutido no Congresso somente após públicos são inúmeras, e não apenas
as eleições ou em 2021. Assim, reduzi- na redução de custos. “Alguns órgãos
ria-se a pressão dos lobbies das carrei- chegam a cogitar a utilização mais raras do serviço público, e a aprovação cional de seus espaços físicos, podenﬁca mais fácil. E, com a chegada da do migrar equipes que permanecerão
pandemia, a população passou a co- em regime presencial ou em teletrabrar que o funcionalismo dê sua cota balho parcial para espaços menores”,
salientou ela.
de sacrifício.

TEXTO-BASE

VOLTA ÀS AULAS DEVE GERAR GASTOS NA REDE DE ENSINO
O Senado aprovou um Projeto de Lei (PL) que autoriza o uso de recursos federais em ações de segurança sanitária no retorno presencial das aulas na rede pública
de ensino. O projeto segue para análise da Câmara.
Segundo o PL 3.892/2020, estados, Distrito Federal e
Municípios poderão usar os recursos da União para adequar a infraestrutura sanitária das escolas, distribuir
equipamentos de proteção individual e material de higiene, contratar serviço de internet para os alunos que
não puderem voltar às aulas presenciais, treinamento
de proﬁssionais para se adaptarem às novas condições
sanitárias, dentre outras ações preventivas.
De acordo com o texto, se ﬁcar comprovado que o retorno às aulas provocou aumento no contágio, elas deverão ser suspensas. O próprio PL, no entanto, determina que a retomada das aulas presenciais deve observar a
orientação cientíﬁca, a curva de contágio, o número de
óbitos, a deliberação da respectiva comunidade escolar
e apresentação, pela família, de relatório sobre a situação da saúde dos seus membros.
Dentre os recursos que podem ser utilizados nessas
ações estão verbas recebidas por estados e municípios
para enfrentamento da pandemia e recursos do Sistema
Único de Saúde (SUS) provenientes do governo federal.
O relator, Senador Fabiano Contarato (Rede-ES), explicou em seu parecer que, apesar da aplicação de recursos
do SUS em escolas, não há desvio de ﬁnalidade na aplicação de uma verba direcionada à saúde, questão que
chegou a ser levantada por alguns senadores durante a
sessão.
“O uso de recursos da saúde em ambiente escolar não
afasta ou contraria a previsão de vinculação àquela área.
A essência da proposição, embora se preste à higidez do
ambiente escolar necessário ao fazer educacional em
todas as suas especiﬁcidades, remanesce na saúde pública”.

ACIDENTES

Câmara aprova marco regulatório do gás natural Maranhãoentraem
relatóriosobrebarragens

MARANHÃO ESTÁ ENTRE OS 22 ESTADOS COM BARRAGENS

MINISTÉRIO PÚBLICO MUDA REGIME DE EXPLORAÇÃO E QUEBRA MONOPÓLIO NA DISTRIBUIÇÃO
A Câmara dos Deputados aprovou
nesta terça-feira (1º) o texto-base do
novo marco regulatório do setor de
gás natural. O Projeto de Lei 6407/13
muda o regime de exploração de gasodutos no Brasil, que passará de concessão para autorização. A proposta
também quebra o monopólio dos estados na distribuição do gás natural.
Neste momento, parlamentares
analisam propostas que ainda podem
modiﬁcar trechos da matéria.
Segundo o relator da matéria, deputado Laércio Oliveira (PP-SE), com
as novas regras, o custo do botijão de
gás vai diminuir para o consumidor.
“A nova Lei do Gás vai reindustrializar
o Brasil, aumentar a receita dos governos e reduzir o custo do gás nas empresas, nos comércios e até nas residências. Daqui a alguns anos, quando
o brasileiro estiver em casa cozinhando com seu botijão, que ele conseguiu
comprar mais barato, saberemos que
este foi o resultado de uma escolha
importante que ﬁzemos neste dia”,

disse.
De acordo com a proposta, as empresas com sede no Brasil poderão
atuar nesse mercado por meio de autorização da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis
(ANP). Atualmente, a legislação prevê
que as empresas se submetam a um
leilão de concessão da ANP para atuar
no setor. Com o novo marco, as empresas poderão atuar, com base num
processo de chamada pública, em
serviços de transporte, importação,
exportação, estocagem subterrânea,
acondicionamento, escoamento, tratamento, liquefação, regaseiﬁcação e
atividades de construção, ampliação
de capacidade e operação de unidades de processamento ou tratamento
de gás natural.
Também ﬁca extinta a exclusividade dos estados na atividade de distribuição de gás natural, além de permitir a exploração desse serviço pelas
concessionárias privadas de energia
elétrica. De acordo com Laércio Oli-

veira, a expectativa da indústria é gerar R$ 60 bilhões de investimentos por
ano e triplicar a produção industrial.
Divergência
Parlamentares oposicionistas tentaram adiar a votação da matéria e criticaram a proposta por considerar
que a proposta de livre concorrência
no setor pode não gerar a diminuição
do preço do gás ao consumidor. “Eu
queria que houvesse livre concorrência, para diminuir o preço do gás. Isso
seria importante para nós, seria positivo. Só que eu já ouvi essa cantilena.
Olhem o caso das passagens aéreas:
disseram que iam abrir a concorrência, só que aumentaram os preços das
passagens, disseram que as bagagens
seriam mais baratas, mas estão muito
mais caras. Então, temos a questão
das passagens mais a das bagagens, e
agora estão cobrando pelas conexões.
Olhem aí: é a liberdade de preço”, argumentou o deputado Pompeu de
Matos (PDT-RS).

Em 2019, o número de barragens dos mais diversos tipos que os órgãos de ﬁscalização de segurança consideram críticas aumentou cerca de 130% em comparação
com a quantidade de estruturas preocupantes identiﬁcadas em 2018.
Foram identiﬁcadas 156 barragens consideradas críticas no Relatório de Segurança de Barragens 2019, que a
Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA)
divulgou nesta segunda-feira (31). No documento relativo a 2018, havia 68 estruturas, das quais 44 foram retiradas da lista ao longo dos últimos dois anos. Das atuais
156 barragens mais preocupantes, 132 foram identiﬁcadas entre 1° de janeiro e 31 de dezembro de 2019.
A ANA esclarece que o fato de serem apontadas como
críticas não signiﬁca que as barragens apresentem risco
iminente de se romper, mas sim que devem receber
maior atenção por parte do empreendedor e dos órgãos
de ﬁscalização, conforme preconiza a Lei nº
12.334/2010, que estabeleceu o sistema de classiﬁcação
quanto às categorias de risco.
A classiﬁcação leva em conta características técnicas
e o estado de conservação de cada empreendimento,
além da conformidade ao Plano de Segurança da Barragem. Seria, segundo a própria agência reguladora, “uma
forma indireta de se avaliar o risco de ruptura de uma
barragem”, mas, com o passar do tempo, “ﬁcou patente
que tal sistema era insuﬁciente, pois passível de distorções, como a inclusão, em um mesmo patamar de risco,
de empreendimentos aos quais apenas faltavam apresentar alguns documentos e de outros com problemas
estruturais graves”.
As 156 barragens listadas como críticas em 2019 estão
espalhadas por 22 unidades da federação: Maranhão;
Acre; Alagoas; Amapá; Amazonas; Bahia; Ceará; Espírito
Santo; Goiás; Mato Grosso do Sul; Minas Gerais; Pará;
Paraíba; Pernambuco; Piauí; Rio de Janeiro; Rio Grande
do Norte; Rio Grande do Sul; Rondônia; Roraima; São
Paulo e Tocantins.
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ELEIÇÕES SÃO LUÍS

Braide e Wellington
se acusam de traição
Braide comentou as declarações feitas pelo Wellington PSDB que viu o apoio do seu
líder como traição, afirmando que o mesmo já sabia de tudo
SAMARTONY MARTINS

O

apoio declarado pelo senador Roberto Rocha (PSDB)
ao projeto do pré-candidato
à Prefeitura de São Luís,
Eduardo Braide (Podemos), continua
reverberando. Braide quebrou o silêncio sobre as declarações feitas pelo
deputado estadual Wellington do Curso, que declinou de sua candidatura
após se sentir traído pelo presidente
estadual do partido tucano no Maranhão.
Em entrevista à Rádio Mirante AM,
o deputado federal e também précandidato à Prefeitura de São Luís, comentou as declarações feitas por Wellington do Curso na última terça-feira
(1) durante o seu discurso ressaltou
que viu com tristeza ao ver tamanha
traição a escolha do líder do partido
no estado, aﬁrmando ter sido vítima
de um jogo de intenções que não
combinam com seus princípios.
Eduardo Braide relembrou de episódios passados no qual viveu com o
ex-candidato do PSDB aﬁrmando que
“se tem alguém que foi traído nessa
história, fui eu”. Braide e Wellington
do Curso caminharam juntos no segundo turno de 2016. Já em 2018, o
deputado federal era pré-candidato
ao Governo do Maranhão, mas abriu
mão e apoiou o senador Roberto Rocha, que durante um comício, com
Wellington presente, o atual senador
Roberto Rocha aﬁrmou que estariam
juntos apoiando Braide para o executivo municipal em 2020. “Então ninguém foi enganado sobre esse apoio

BRAIDE E WELLINGTON DO CURSO CAMINHARAM JUNTOS NO SEGUNDO TURNO DE 2016
do PSDB a minha pré-candidatura.
Vale lembrar que em 2018, eu ﬁz dobradinha em São Luís com Wellington, ele estadual e eu federal, até para
retribuir o gesto dele em 2016. De lá
para cá, foram várias conversas e
sempre ﬁcou claro que o acordo de
2016 do PSDB me apoiar, estava mantido. Com a proximidade do pleito, ﬁz
o convite para ele ser meu vice, mas
ele não aceitou e queria sim ser deputado federal em 2022. Só que inexplicavelmente, o deputado Wellington
deixou de atender minhas ligações. A
pergunta que precisa ser feita é: se estávamos juntos em 2016, dobradinha
em 2018, as conversas seguiam avançando já que estamos ou estávamos
no mesmo campo político, o que levou o deputado Wellington a mudar
de postura???”, disse Braide.
Mesmo com a decisão de Roberto
Rocha, Wellington do Curso aﬁrmou,
ainda, que seguirá na luta por uma
São Luís melhor e disse não estar, em

nenhuma hipótese, longe da disputa
eleitoral, seja como protagonista ou
apoio decisivo para o próximo prefeito de São Luís. “A população sonhou
junto comigo e foi traída. Estivemos
nas ruas, aﬁrmamos que seríamos
candidatos. Tivemos essa conﬁrmação do próprio presidente do Partido,
senador Roberto Rocha, que agora,
mudou de opinião e tentou acabar
com o nosso sonho, de forma sorrateira e sem dar outra oportunidade. Não
tive, sequer, a possibilidade de mudar
de Partido. Em março, prometeram
que eu disputaria as eleições; agora,
em um jogo de interesses, decidiram
apoiar outro candidato. Estamos buscando Um posicionamento da direção Nacional do Partido. Não desisti,
seguirei ﬁrme na luta por uma São
Luís melhor. Em hipótese alguma, estarei longe dessa discussão sobre São
Luís. Vamos participar ativamente das
eleições”, aﬁrmou Wellington.

TV ABERTA

Sessões da Assembleia transmitidas pelo canal 9.2

Faltam candidatos
negros
O Maranhão é o quarto estado brasileiro a receber o maior número de escravos durante os três séculos de comércio internacional de seres humanos vindos da África. Hoje é o segundo com a
maior população de afrodescendentes do país. A cultura é rica em
tradições como a música, a religião e os costumes. Aliás, a cultura
negra é a única que tem pureza na alma dos maranhenses, já que
não se conhece manifestações culturais de origem branca ou indígena com a mesma abrangência e autenticidade de sentimentos, como as mantidas pelos negros no Maranhão e em outros estados. Dados levantados pelo IBGE em 2012 indicavam que no
Maranhão, os negros são maioria esmagadora da população: 74%.
Apesar de muitas conquistas, ainda há preconceito social contra
eles, disparidade salarial, isolamento em guetos periféricos e empregos de baixa remuneração. E quando se fala em rede privada
de ensino há uma escandalosa desproporção entre as crianças
negras, que ﬁcam quase invisíveis pelo número reduzido, e as
brancas. A consequência é a exigência de cotas para os negros na
universidade e baixa representatividade política nas casas legislativas.
Até na Justiça do Maranhão, as ações que transitam de pessoas
que sofrem preconceito racial são inﬁnitamente irrelevantes, levando-se em conta o tamanho do sentimento separatista que
existe na sociedade. O IBGE informou em 2018 que a população
branca ganhava 36% mais que as pessoas pretas e pardas. Mas esse cálculo possivelmente não traz uma realidade verdadeira. Por
exemplo, comparando o mesmo número de negros com o de
brancos. Até na campanha eleitoral deste ano o TSE decidiu impor regras mais equânimes na distribuição de recursos de campanha para candidaturas pretas e pardas.
Enquanto a maioria do eleitorado é de pretos e pardos, sua representação no Legislativo é irrisória. Na Assembleia Legislativa
do Maranhão, com 42 deputados, apenas o petista José Inácio foi
eleito. A explicação não é tanto cultural. É principalmente de caráter ﬁnanceira. Nunca um negro foi o mais votado no parlamento. Já no Tribunal de Justiça, cujos membros não são eleitos pelo
povo, a raça negra está melhor representada. Dos 30 desembargadores, três são negros: Anildes Cruz, Ângela Salazar e José Bernardo Rodrigues. No Legislativo federal, eles são apenas 10%. O TSE
quer quebrar esse paradigma, na divisão do dinheiro da campanha, mas pouco adianta. Faltam quadros de cor negra para disputar as eleições.

Bíblia na Praça

Após o prefeito Edivaldo Holanda (evangélico) Jr inaugurar em
São Luís a Praça da Bíblia completamente reformada, na Coreia
de Baixo, o governador Flávio Dino (católico) também deu uma
força aos religiosos de ambas as crenças cristãs.

Bíblia na cadeia

Flávio Dino sancionou a lei aprovada pela Assembleia Legislativa, que disponibiliza a Bíblia nas penitenciárias do Maranhão,
de autoria da deputada Mical Damasceno (evangélica). A Bíblia
passa a ser livro obrigatório na comissão de leitura das cadeias.

Taxar os bancos

Flávio Dino abriu uma nova polêmica sobre a redução do auxílio emergencial de R$ 600 para R$ 300 pelo governo federal. Ele sugere que Bolsonaro chame os bancos para ajudar na crise pandêmica, e não tentar reduzir salários e jornada de trabalho.

“Se eliminar o teto de gastos seria como
tacar fogo no país”.

Do ministro Paulo Guedes, para quem “em economia, a ordem
dos fatores altera o produto”. Ele disse que a dívida do Brasil está
perto de chegar a 100% do PIB.

Ao defender uma reforma que simpliﬁque e desburocratize o sistema tributário, o presidente da Confederação
Nacional da Indústria (CNI), Robson Braga de Andrade, disse que a entidade é contra a criação de novos tributos, como por exemplo, nos moldes da antiga CPMF.
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A CNI foi uma das quatro organizações patronais que
participaram da audiência pública ontem pela Comissão Mista da Reforma Tributária, presidida pelo senador Roberto Rocha (PSDB). “Todos os setores da indústria renegam essa forma de tributação (CPMF)”, disse An-

drade.

A PROGRAMAÇÃO DO CANAL TAMBÉM PODE SER ACOMPANHADA ON-LINE PELO SITE WWW.AL.MA.LEG.BR/TV.
Com a mudança de sintonia da TV
Assembleia, as sessões plenárias do
Parlamento Estadual serão transmitidas agora pelo canal aberto digital 9.2.
Atualmente, as sessões estão acontecendo às terças e quartas-feiras, a partir das 9h30, com apreciação de projetos de lei e discussões de temas pertinentes aos maranhenses.
A programação do canal também
pode ser acompanhada online pelo
site www.al.ma.leg.br/tv.
No último sábado (29), a TV Assembleia saiu da sintonia 51.2 e passou
para o canal 9.2. A alteração aconteceu em todos os 66 canais da Rede Le-

gislativa de TV, que inclui, também, a
TV Senado (9.1) e a TV Câmara (9.3).
O objetivo é popularizar as programações das TVs legislativas, aumentando a audiência das sessões plenárias, reuniões públicas, debates, entrevistas e programas jornalísticos para que a sociedade acompanhe com
mais frequência o dia a dia do trabalho parlamentar.
“A partir de agora, o cidadão vai
acessar a TV Assembleia com mais facilidade, através do canal 9.2. Com a
nova sintonia, a TV Assembleia vai ﬁcar ainda mais próxima dos telespectadores e vamos intensiﬁcar a impor-

tante missão do canal, que é levar todas as informações das atividades
parlamentares e do Legislativo aos
maranhenses”, destacou a jornalista
Silvia Tereza, diretora-adjunta de Comunicação da Alema.
O telespectador precisará sintonizar novamente a TV para continuar
acompanhando as transmissões ao
vivo das sessões plenárias, bem como
de toda a programação da TV Assembleia. A sintonia é feita automaticamente pelo aparelho de televisão,
mas, se houver algum problema, basta usar a função de busca ou sintonia
para encontrar os canais legislativos.
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A deputada estadual Cleide Coutinho (PDT) participou
da inauguração virtual da Agroindústria de beneﬁciamento de mel da Associação de apicultores de Junco
do Maranhão. É o menor município do Estado, com
apenas 3 431 habitantes.

Remédio doce
A ação da Pague Menos (PGMN3) estreou ontem a na bolsa
com em forte alta. Às 12h16, os papéis registravam ganhos de
23,53%, a R$ 10,50. A rede cearense de farmácias é a 3ª maior do
Brasil com 1.100 lojas em todos os estados e 820 Clinic Farm.

Provocação
Flávio Dino: “Moro (Sérgio) e Dallagnol (Deltan) se juntaram à
extrema direita para destruir a esquerda e foram descartados” e
fez um alerta: “Aos agentes jurídicos honestos ﬁca a mensagem: a
extrema-direita usa eleitoralmente a bandeira da “corrupção”.
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Pandemia do bem
» RUBENS MENIN
Fundador do Movimento Bem Maior

Seu Rodrigo
so, ainda no curral. Um sabor perdido
na sua memória. Depois corria para o
rio. Água morna, que contrastava com
o frio da madrugada. O abraço gostoSeu Rodrigo acordava bem cedo.
so do rio era interrompido somente
Aos 87 anos, às cinco horas da manhã
pelo chamado da mãe. Outras tarefas
estava de pé. Não fazia por orgulho ou
tinham que ser cumpridas. Mais tarde
compromisso. Hábito da vida toda.
voltava para o rio. Agora em busca do
Morava com uma ﬁlha, genro e seus
seu frescor, depois de um dia quente e
dois netos. Tentou ﬁcar no seu cantide muito trabalho. Era recebido mais
nho, mas não deixaram. “Papai, gostauma vez pelas águas. Um abraço carimos tanto do senhor por aqui, connhoso, de um amigo ﬁel. Nos ﬁnais de
tando suas histórias e dando atenção
semana, o pai arregimentava os ﬁlhos
para os meninos”, dizia a ﬁlha, mais
Seu Rodrigo sentava e apreciava a (eram quatro) e iam todos, na madrupor compaixão do que por convicção,
imaginava. Mas não reclamava. Tinha vista. Bebia seu café ali mesmo, na gada, pescar. Eram recebidos pela
seu canto e sua rede. Bastava. Na hora tampa da garrafa. Logo os pescadores quietude do rio, um silêncio que não
mágica, o corpo despertava aos pou- lá embaixo o convidavam para descer. se explica. Um sentimento que, hoje,
cos. Difícil imaginar que já foi de ou- “Bora, Seu Rodrigo. Desça aí. Vamos após tantos anos reconhece como
tro jeito. Ágil e pronto para o trabalho ver se ainda aparece algum peixe.” paz. Mas o rio era, também, violento.
Invadia casas e destruía plantapesado. Hoje precisava de alguns mi- “Brigado, meu ﬁlho, mas não vou não.
nutos pra fazer o corpo entender que A saúde não deixa e daqui a pouco vou ções. Mas era raro. Tão raro que era
estava na hora. Trocava sua roupa e tomar café com as crianças.” “Deixe perdoado. Não fazia por mal. Ele só
seguia para cozinha. Com as mãos um disso, homem. O senhor tem mais queria que não ﬁcassem tão perto.
pouco tremidas, preparava um cafezi- saúde que eu. Qualquer hora dessas Precisava de espaço.
Seu Rodrigo cresceu ao lado do rio.
nho e o colocava na pequena garrafa carrego o senhor comigo.” Seu Rodritérmica que os netos haviam lhe pre- go ria, satisfeito com a gentileza do Trabalhou, formou família e encontrou amigos. Viviam isolados do resto
senteado. Os dois tinham muito orgu- seus companheiros da madrugada.
“Bom dia, Seu Rodrigo. Como está? do mundo. Ali só se chegava de barco.
lho daquele presente e ele de usá-lo.
Trouxe um bolo de arroz pro senhor Foi à cidade a primeira vez aos dez
Eram meninos carinhosos.
Preparado, sai para encontrar o dia comer com seu café.” “Brigado, Dona anos de idade. Mesmo com tudo o que
ainda surgindo. Na esquina seguinte, Graça. Não vou dispensar não. Como viu naquele lugar, o que mais ﬁcou na
esbarrava com seu Paulo preparando está seu marido?” “Tá levando. Depois sua memória foi a certeza de que, sem
a entrega dos pães de dois dos hotéis que saímos da nossa terrinha, ﬁcou o rio, aquele lugar não existiria. Barda cidade. “Bom dia, seu Rodrigo. Tá mais difícil arrumar trabalho. Hoje, cos e mais barcos. Grandes e pequegostosa a manhã de hoje não é não? graças a Deus, ele tá na lida, mexendo nos. Todos sobrevivendo do rio.
O homem, no entanto, pouco satisVai querer um pãozinho depois?” com safra de cana.” “Espero que te“Bom dia, Paulo. Vou sim. Os meninos nha sempre saúde.” “Brigada, Seu Ro- feito com que o mundo lhe deu, engostam de um pão antes da escola. drigo. Sabe, às vezes olho pra esse rio e cheu o rio. Rodrigo e a família tiveram
Deixe eles por aí que já volto.” Virava a sinto falta da minha infância. A água que sair daquela terra, único pedaço
esquina e descia a ladeira na direção era viva, dançava. Agora é assim, pa- de chão que conheceram. Seu mundo
do rio. “Bom dia, seu Rodrigo, preci- rada.” “Eu também, Dona Graça. Eu ﬁcaria submerso. A cada madrugada
espreitava o horizonte e pensava na
sando de ajuda pra descer?”, dizia Do- também.”
Após a conversa, Seu Rodrigo fecha vida que ﬁcou pra trás. Pensava no seu
na Judite, abrindo uma pequena loja
de secos e molhados. “Precisa não se- a sua garrafa, recolhe o seu banqui- rio, um braço de água cheio de vida.
Chegando em casa os netos já estanhora, vou devargazinho e já já chego. nho e começa o retorno pra casa.
Lembra de outros tempos. Criança, vam acordados. Felizes com o retorno
Bom dia pra senhora também.”
Depois de alguns minutos de cami- levanta-se cedo para ajudar o pai a daquele avô carinhoso. “Conta um
nhada, de uma ladeira pouco íngrime, cuidar dos animais e tirar leite de va- história do rio, vovô!!!”, gritavam.
Seu Rodrigo chegava na ponta de um ca. Tomava aquele leite morno, espes- “Conto, meus ﬁlhos. Conto.”
AURELIANO COELHO FERREIRA
Juiz de Direito

barranco que dava vista completa para o rio e para a atividade dos pescadores. Ali encontrava com seu banquinho, um tamburete de couro de
vaca, talvez mais velho do que ele,
mas que ﬁcava por ali aguardando seu
dono. O banquinho, aliás, fazia parte
não só da liturgia do seu dono, mas
das histórias do local. Nele ninguém
mexia. As crianças eram alertadas de
castigo, caso mexessem naquele móvel quase sagrado.

Farol sem luz
RODRIGO CRAVEIRO
rodrigocraveiro.df@dabr.com.br
Como o próprio presidente Donald
Trump apregoa, em 61 dias, os Estados Unidos realizarão as eleições mais
importantes dos últimos tempos. Os
norte-americanos terão a oportunidade de chancelar o negacionismo, o
isolacionismo, as fake news, a retórica
divisiva que arremessa a sociedade
rumo ao ódio racial. Ou de escolher
uma guinada brusca em direção a políticas mais moderadas, inclusivas e
multilaterais. Os últimos meses parecem sedimentar um desastre eleitoral
para o magnata republicano, que tem
fracassado em responder à pandemia
da covid-19 e demonstrado empatia
zero em relação aos afro-americanos.
Em vez de posicionar-se contra a segregação racial, Trump coloca-se ao
lado da polícia, desaﬁa governadores
democratas por não controlarem as
manifestações do movimento “Black
Lives Matter” (Vidas negras importam) e inspira os extremistas da direita a confrontarem os ativistas. Somase a isso a profunda crise econômica,
reﬂexo da ingerência.
Em 2016, Trump elegeu-se calcado

no slogan “Faça a América grande novamente”. Quase como um menino
aborrecido, reverteu muitas das políticas e dos avanços encampados pelo
antecessor, o democrata Barack Obama. Abandonou o pacto nuclear com
o Irã, distanciou-se de Cuba, retirouse do Acordo de Paris, fundamental
para a mitigação das mudanças climáticas. Apenas para citar alguns
exemplos. Em uma manifestação de
ignorância em relação ao Oriente Médio, moveu a Embaixada dos Estados
Unidos de Tel Aviv para Jerusalém, reconheceu a cidade como capital eterna do Estado judeu, apresentou um
plano de paz visivelmente desonesto
em relação aos palestinos, mediou o
estabelecimento de laços diplomáticos entre Israel e os Emirados Árabes
Unidos. Chegou a apostar todas as ﬁchas em duas cúpulas e em um encontro com o ditador da Coreia do
Norte, Kim Jong-un. O feitiço virou-se
contra o feiticeiro: ao cortejar Kim,
Trump deu-lhe a importância que não
deveria, presenteou-lhe com um capital político de consequências imprevisíveis. Se apostou que levará o
Nobel da Paz por essa “façanha diplomática”, Trump provavelmente caiu

do cavalo.
Quatro anos de governo foram suﬁcientes para recuperar o antiamericanismo amenizado desde o ﬁm da gestão George W. Bush. A retórica megalomaníaca de que os EUA são a maior
nação do planeta ampliou o fosso do
isolacionismo. Tio Sam ﬁcou mais sozinho em um mundo onde o multilateralismo é tábua de sobrevivência.
Trump conseguiu se indispor com a
China e com a Rússia, em uma “reedição” da Guerra Fria. Também desprezou importantes pactos do setor de
defesa. Chegou a colocar em xeque
até velhas alianças, como a amizade
com a Alemanha.
É difícil pensar que Joe Biden seja
tão ou mais desastroso quanto o magnata que decidiu aventurar-se no poder. O discurso do democrata esbanja
coerência, comparado com a verborragia de mentiras despejada por
Trump. Em pouco mais de 70 minutos, o pronunciamento na Convenção
Nacional Republicana, na última
quinta-feira, teve pelo menos 40 inverdades. Na ocasião, Trump comparou os EUA a um farol para o mundo.
As lâmpadas começam a pifar.

Estamos vivendo tempos desaﬁadores. A crise provocada pela pandemia da covid-19, que atingiu o mundo
inteiro de forma inesperada, está incentivando movimentos muito importantes. No plano individual, a solidariedade é a palavra de ordem. É o momento de olharmos para o próximo com mais empatia. O que podemos
fazer pelo outro? Não podemos nos acomodar no conforto de casa, enquanto tantos indivíduos sofrem os
efeitos nefastos da crise. Creio que o movimento solidário pautará novas atitudes em benefício de uma sociedade melhor.
Devemos reconhecer que, mesmo antes da pandemia
ser anunciada, já podia ser notado um (tímido) movimento da elite empresarial visando ao maior engajamento nas grandes causas do país e no enfrentamento
das mazelas sociais. Entretanto, a urgência da pandemia
acabou acelerando e aumentando o sentimento do coletivo, de cuidar dos que necessitam serem cuidados.
No âmbito das empresas, a situação não é diferente. A
deﬁnição de nova rota considera critérios alinhados
com o tripé ESG — environmental, social and governance (em português, ambiental, social e de governança) —,
ou seja, não há mais lugar para as empresas que não estiverem engajadas de forma legítima nas iniciativas voltadas para o bem-estar social, diminuição das desigualdades, preservação do meio ambiente, disseminação de
condutas éticas. A visão do lucro pelo lucro não será
mais aceita.
Assim, empresas passam a ressigniﬁcar os valores e
aprendem que precisam interagir e compartilhar mais
seus propósitos e com maior transparência. Nesse contexto, as pessoas passam a consumir das companhias
que têm propósito verdadeiro.
Voltando aos números da crise, as notícias e informações a que temos acesso diariamente estão nos fazendo
conscientes de que a pandemia está produzindo e vai
ainda produzir efeitos terríveis no Brasil e no mundo.
Considerando os números do Brasil, atingimos 13,3% de
desempregados, o que signiﬁca mais de 12 milhões de
habitantes sem renda formal e já se projeta atingirmos
um número de cerca de 20 milhões de desempregados e
queda de até 5% no Produto Interno Bruto de 2020.
No entanto, sou otimista. Acredito que a crise potencializou o sentimento de fazer o bem e uma parte muito
signiﬁcativa da sociedade civil respondeu rapidamente
com soluções em ato de cidadania e participação social,
usando como ferramenta a ﬁlantropia. A palavra ﬁlantropia vem do grego e signiﬁca “amor pela humanidade”.
Assim, cada um de nós, independentemente de origem, crença ou ideologia, pode e deve fazer uso da ﬁlantropia não só como forma de solucionar os problemas
que hoje enfrentamos, mas também como capacidade
de transformar os indivíduos e, como consequência, o
mundo.
Agora, também, é o momento de olharmos para o
próximo com mais empatia. O que podemos fazer pelo
outro? Desde incentivar o pequeno produtor ou comerciante que está fazendo as vendas on-line até ajudar os
sistemas nacionais com boas doações, que são ações de
empatia. Nós, empresários, estamos fazendo nossa parte?
O Brasil não é adepto à cultura de doação. No World
Giving Index, da Charities Aid Foundation (conhecido
como Ranking da Solidariedade), o Brasil, a nona economia do mundo e o 12º país em número de bilionários,
caiu 47 posições em 2019 — de 75º para 122º, no quesito
ﬁlantropia. O que já não era bom, ﬁcou pior.
Segundo relatório do Programa das Nações Unidas
para o Desenvolvimento (Pnud), o investimento social
privado na ﬁlantropia equivale a 0,2% do PIB do Brasil,
muito abaixo do esperado. Para efeito de comparação,
nos Estados Unidos, onde a prática é bastante desenvolvida, o valor equivale a 2% do PIB.
Nós, brasileiros, temos de pelo menos dobrar o número de doações nos próximos anos. Essa é a meta do
Movimento Bem Maior (MBM), iniciativa criada por
cinco empresários com o objetivo de ser agente de mudança fortalecendo a cultura da ﬁlantropia.
Acreditamos que a transformação ocorre quando
juntamos forças como solidariedade, empatia, conhecimento, recursos ﬁnanceiros, tempo e proﬁssionalismo.
A ﬁlantropia será a nossa pandemia do bem.
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Limitação

Protetor facial não
protege de vírus

U

sados sozinhos, máscaras com válvula e protetores faciais de plástico não impedem a propagação do novo coronavírus, segundo um
estudo cientíﬁco estadunidense. Em testes laboratoriais feitos com lasers, pesquisadores constataram que os dois dispositivos não evitam com total eﬁcácia que o usuário propague micropartículas de água expelidas por tosse ou espirro, um dos principais mecanismos de disseminação do novo coronavírus. As descobertas foram apresentada no jornal especializado
Physics of Fluids e reforçam um alerta feito pelo Centro
de Controle e Prevenção de Doenças (CDC), nos Estados
Unidos, sobre as limitações desses artefatos.
Os pesquisadores usaram para as análises um manequim, que expeliu, de forma mecânica, uma mistura de
água destilada e glicerina em forma de um pequeno jato.
O mecanismo tinha força semelhante à de tosses e espirros. Os cientistas colocaram no manequim um protetor facial de plástico e uma máscara com válvula para ﬁltragem do ar. Com a ajuda de feixes de laser horizontais
e verticais, conseguiram mapear a dissipação das gotas.
Os resultados mostram que, embora os protetores faciais bloqueiem o movimento inicial do jato, as gotículas expelidas conseguem se propagar para várias direções com uma força considerável. “A partir desse estudo,
pudemos observar que os protetores faciais são capazes
de bloquear o movimento inicial do jato exalado. No entanto, as gotas aerossolizadas expelidas conseguem se
mover ao redor do visor com relativa facilidade”, detalha, em comunicado, Manhar Dhanak, pesquisador da
Faculdade de Engenharia e Ciência da Computação da
Florida Atlantic University (FAU) e um dos autores do
estudo. “Com o tempo, essas gotículas podem se dispersar em uma ampla área nas direções lateral e longitudinal, embora com diminuição da concentração de gotículas”, complementa John Frankenfeld, também pesquisador da universidade.
Nos testes com a máscara com válvula, os cientistas
observaram um grande número de gotas passou pela
válvula de exalação, driblando a ﬁltragem. “As máscaras
com válvulas restringem o ﬂuxo de ar ao inspirar, mas
permitem a saída de ar livre. O ar inalado é ﬁltrado pelo
material do dispositivo, mas o exalado passa pela válvula sem ﬁltro”, detalha Siddhartha Verma, principal autor
do estudo e pesquisador da FAU.
Os cientistas explicam que a principal conclusão do
trabalho é a que protetores faciais e máscaras com válvulas expiratórias podem não ser tão eﬁcazes quanto as
máscaras normais para proteção contra a covid-19 e
que, apesar do maior conforto que essas alternativas
oferecem, é melhor usar os dispositivos feitos de tecidos
bem construídos e de alta qualidade ou as máscaras cirúrgicas de design simples. “Há uma tendência cada vez
maior de as pessoas substituírem o pano comum ou as

máscaras cirúrgicas por protetores faciais de plástico
transparente, bem como usar máscaras equipadas com
válvulas expiratórias. Um fator determinante para essa
maior adoção desses protetores alternativos é o melhor
conforto (…) No entanto, vemos que eles não são as melhores opções”, frisa Verma.
Micropartículas ágeis
Milena Ponczek, pesquisadora em ciências atmosféricas na Universidade de São Paulo (USP), destaca que o
estudo americano consegue, por meio de uma tecnologia avançada, comprovar como os dispositivos testados
podem falhar na proteção à covid-19. “Com a ajuda do
laser, foi possível enxergar como essas milhares de micropartículas conseguem se propagar com facilidade.
Isso sem contar que temos partículas ainda menores
que nem os lasers conseguem revelar”, destaca.
A especialista brasileira acredita que o estudo também serve de alerta para pessoas que têm usado protetores faciais como substituto de máscaras. “Isso é algo
que os cientistas já desconﬁavam. Agora, temos os dados que comprovam. É importante ir contra essa nova
tendência”, enfatiza. A pesquisadora acredita que futuras pesquisas sobre o mesmo tema deverão surgir. “Vale
ressaltar que demorou muito para que o uso de máscaras fosse recomendado pelos especialistas, somente
com os estudos chegamos ao ponto que estamos hoje.
Isso mostra que só aos poucos conseguimos entender
melhor os efeitos desse vírus e da sua propagação pelo
ar”, explica.
No ônibus
Um estudo publicado ontem, na revista Jama Internal
Medicine, traz mais dados que reforçam o poder de propagação do Sars-CoV-2. Especialistas do Centro Chinês
para Controle e Prevenção de Doenças entrevistaram e
examinaram passageiros que foram transportados em
um ônibus mal ventilado para um evento budista na cidade de Ningbo, em 19 de janeiro, início da pandemia.
Em uma viagem de 50 minutos, em que ninguém usava
máscara, um homem na faixa dos 60 anos contagiou 23
passageiros, de um total de 68 pessoas.
Os pesquisadores descobriram que o círculo de contágio era muito maior do que as poucas ﬁleiras ao redor
do homem infectado, com pessoas tendo sido atingidas
na frente e atrás do ônibus. Os cientistas explicam que,
se o vírus fosse transmitido apenas por gotículas grandes, o círculo teria sido menor, em um perímetro de um
ou dois metros.
Além disso, o homem que contagiou o resto do grupo
não apresentava sintomas no momento da viagem, portanto, não estava tossindo. O sistema de ar-condicionado do ônibus recirculou o ar dentro do veículo e não o
renovou, possivelmente ajudando a espalhar o vírus pe-

lo ônibus, concluíram os autores do artigo. “Essa pesquisa sugere que, em ambientes fechados onde o ar é recirculado, o Sars-CoV-2 é um patógeno altamente transmissível”, aﬁrmam.

Transmissão de crianças pode demorar
mais
Crianças infectadas podem transmitir o novo coronavírus mesmo que nunca tenham apresentado sintomas
ou algum tempo depois de eles terem desaparecido. É o
que sugere um estudo publicado na sexta-feira pela revista cientíﬁca Jama Pediatrics.
A investigação avaliou 91 crianças em hospitais da
Coreia do Sul e constatou também que a duração dos
sintomas, quando ocorrem, “variou amplamente”, de
três dias a quase três semanas. Estudo anterior havia
apontado que crianças têm alta carga viral e podem ser
mais infecciosas do que adultos.
Houve ainda uma diferença considerável quanto ao
tempo pelo qual as crianças continuam transmitindo o
vírus, indica, na revista, um comunicado do Childrens
National Hospital, de Washington. Enquanto o vírus foi
detectado em uma média de cerca de duas semanas e
meia em todo o grupo, um quinto dos assintomáticos e
metade dos sintomáticos transmitiram por quase três
semanas.
O trabalho foi realizado entre fevereiro e março, com
menores de 19 anos, em 22 hospitais. Por volta de 22%
dos pacientes nunca desenvolveram sintomas, e 58% foram sintomáticos já no teste inicial.

Ministério da Saúde retira covid-19 como
doença de trabalho
O Diário Oﬁcial da União de ontem (2) traz a revogação de uma portaria do Ministério da Saúde, publicada
ontem, que incluía a covid-19 na lista de enfermidades
relacionadas ao trabalho. A norma fazia parte da atualização da Lista de Doenças Relacionadas ao Trabalho
(LDRT). A última versão é de setembro de 2017. Com o
recuo do governo, todas as medidas ﬁcam sem efeito.
A medida revogada pelo ministro interino da Saúde,
general Eduardo Pazuello, facilitaria que trabalhadores
de setores essenciais, afastados das atividades por mais
de 15 dias em razão do novo coronavírus, pudessem ter
acesso a benefícios como auxílio-doença.
No mês passado, o Supremo Tribunal Federal reconheceu que a contaminação pela covid-19 em ambiente
de trabalho conﬁgura como doença ocupacional, podendo assim ser considerada acidente de trabalho. Na
prática, o entendimento possibilita que esses trabalhadores tenham acesso a benefícios por meio do Instituto
Nacional de Seguridade Social (INSS).

Responsável Celio Sergio
E-mail: celiosergio@hotmail.com
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Prefeitura de São Luís volta a realizar
cirurgias eletivas no Hospital da Mulher
Unidade de saúde, que durante quatro meses foi exclusiva para atendimento a
pacientes com Covid-19, retomou nesta semana rotina de cirurgias gerais e ginecológicas

O

Hospital da Mulher (HM), unidade de
saúde da Prefeitura de São Luís, voltou
a realizar nesta semana, procedimentos
cirúrgicos após ser destinado por quatro meses para atendimento exclusivo de pacientes diagnosticados com o novo coronavírus, tendo
sido a referência da rede municipal para a doença,
seguindo orientação do prefeito Edivaldo Holanda
Junior. Antes de retomar outros procedimentos, a
estrutura física da unidade de saúde recebeu protocolos de desinfecção estabelecidos por órgãos sanitários para, assim, garantir a segurança de funcionários, pacientes e acompanhantes.
De forma gradativa, desde segunda-feira (31 de
agosto), a unidade passou a realizar novamente cirurgias gerais e ginecológicas. Já os procedimentos
neurológicos que, antes da pandemia, eram promovidos no local ainda terão que obedecer a protocolos
estabelecidos pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (Anvisa) que classifica o ato como complexo e que requer cuidados elevados após a Covid-19.
Neste momento estão sendo priorizados os procedimentos cujas marcações estavam pré-estabelecidas antes da determinação municipal de atendimento da unidade para casos de coronavírus. Por
isso, os pacientes inicialmente foram comunicados
via telefone para comparecerem à unidade e, desta forma, se submeterem a outros exames de praxe
pré-cirúrgicos, como tomografia, exame de sangue
e outros.
Após a realização dos exames pré-agendados, a
direção do HM deverá se manifestar acerca da abertura de vagas para a marcação de novas cirurgias

eletivas. “Como estávamos atendendo, por determinação
do prefeito Edivaldo, somente casos relativos à coronavírus
na unidade, as cirurgias precisaram ser reagendadas. Nossa
meta é atender a esta demanda reprimida para, em seguida,
marcar novos procedimentos”, disse a secretária de Saúde
de São Luís, Natália Mandarino.
Para atender ao público após a desativação da unidade
para referência da Covid-19, o HM ofertará à população a
mesma estrutura montada antes da pandemia. A unidade
conta com 32 leitos cirúrgicos ginecológicos, além de 11 lei-

PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO 033/2020. O Pregoeiro Oﬁcial da Prefeitura Municipal de Coelho Neto,
Estado do Maranhão, torna público, para conhecimento dos interessados que fará realizar, sob
a égide da Lei n.º 10.520/02, Decreto Municipal n.º 330/2019 e subsidiariamente as disposições
da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores, licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do
tipo menor preço por item, para Contratação de empresa para Aquisição de Pneus, Câmaras de
ar e Protetores, para atender as necessidades do Município de Coelho Neto – MA, no dia 21 de
setembro de 2020 às 09:00 horas (horário de Brasília), através do uso de recursos da tecnologia
da informação, site https://www.portaldecompraspublicas.com.br, sendo presidida pelo
Pregoeiro desta Prefeitura Municipal, na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na
Praça Getúlio Vargas, s/n, Centro, Coelho Neto - MA. O edital e seus anexos encontram-se
disponíveis na pagina web do Portal de Compras Públicas – endereço https://www.portaldecompraspublicas.com.br. Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço, das 08:00 as
12:00hs. Coelho Neto - MA, 28 de agosto de 2020. Maurício Rocha das Chagas – Pregoeiro
Municipal.

Prefeitura Municipal de Buriticupu
CNPJ: 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, 01 – Centro.
CEP: 65.393-000
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO. A Prefeitura Municipal de Buriticupu-MA, através
do Presidente da Comissão Permanente de licitação, nomeado pela Portaria nº 025/2020
de 06/02/2020, torna público o resultado da Licitação, Tomada de Preços nº 017/2020
tendo por objeto: Contratação de pessoa jurídica especializada para a construção de
academia de saúde no município de Buriticpu/MA, feita no critério Menor preço global,
sagrando-se vencedora a Empresa JKF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ
nº 21.572.395/0001-77 com o valor de R$ 118.242,87 (Cento e dezoito mil, duzentos e
quarenta e dois reais e oitenta e sete centavos), estando de acordo com a Lei nº. 8.666/93.
Buriticupu-MA. FABIANO DE JESUS BARBOSA FERREIRA- Presidente CPL. Buriticupu/MA,
28 de agosto de 2020. Fabiano de Jesus Barbosa Ferreira Presidente / CPL

Prefeitura Municipal de Buriticupu
CNPJ: 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, 01 – Centro.
CEP: 65.393-000
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO. A Prefeitura Municipal de Buriticupu-MA, através
do Presidente da Comissão Permanente de licitação, nomeado pela Portaria nº 025/2020
de 06/02/2020, torna público o resultado da Licitação, Tomada de Preços nº 016/2020
tendo por objeto: Contratação de pessoa jurídica especializada para a execução de
serviços de contenções e drenagens em áreas de erosão em vias públicas de Buriticupu/MA, feita no critério Menor preço global, sagrando-se vencedora a Empresa GNR
EMPREENDIMENTOS LTDA ME, inscrita no CNPJ nº 10.594.937/0001-96 com o valor de R$
411.285,93 (Quatrocentos e onze mil, duzentos e oitenta e cinco reais e noventa e três
centavos), estando de acordo com a Lei nº. 8.666/93. Buriticupu-MA. FABIANO DE JESUS
BARBOSA FERREIRA- Presidente CPL. Buriticupu/MA, 28 de agosto de 2020. Fabiano de
Jesus Barbosa Ferreira Presidente / CPL

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES-EMSERH
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 112/2020 - CSL/EMSERH
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 96.312/2020 – EMSERH
OBJETO: Contratação de empresa especializada no fornecimento de Medicamentos de Formas
Farmacêuticas Diversas para atender as necessidades das Unidades Hospitalares administradas pela
Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares – EMSERH.
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM
DATA DA ABERTURA: 17/09/2020 às 09h, horário de Brasília.
Local de Realização: Sistema Licitações-e (www.licitacoes-e.com.br.)
Edital e demais informações estão disponíveis em www.emserh.ma.gov.br e www.licitacoes-e.com.br.
Informações adicionais serão prestadas na CSL/EMSERH localizada na Av. Borborema, Qd-16, n° 25, Bairro
do Calhau, São Luís/MA, no horário de 08h às 12h e das 14h às 18h, de segunda a sexta, pelos e-mails
csl@emserh.ma.gov.br e/ou igor.rocha@emserh.ma.gov.br ou pelo telefone (98) 3235-7333.
São Luís (MA), 31 de agosto de 2020.
Igor Manoel Sousa Rocha
Agente de Licitação da CSL/EMSERH
EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES-EMSERH
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 109/2020 - CSL/EMSERH
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 43.217/2020 – EMSERH
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO CONSIGNADA DE
OPME - ÓRTESES PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS (CIRURGIAS ORTOPÉDICAS), padronizados
pela Tabela SUS (SIGTAP - Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM
do SUS - Secretaria de Atenção à Saúde /Ministério da Saúde/Governo Federal), necessários para que a
unidade HOSPITAL REGIONAL DE CHAPADINHA.
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço Por Lote.
DATA DA ABERTURA: 16/09/2020 às 09h, horário de Brasília-DF.
Local de Realização: Sistema Licitações-e www.licitacoes-e.com.br.
Edital e demais informações disponíveis em www.emserh.ma.gov.br e www.licitacoes-e.com.br.
Informações adicionais serão prestadas na CSL/EMSERH localizada na Av. Borborema, Qd-16, n° 25, Bairro
do Calhau, São Luís/MA, no horário de 08h às 12h e das 13h às 17h, de segunda a sexta, pelos e-mails
csl@emserh.ma.gov.br e/ou maiane.lobao@ emserh.ma.gov.br ou pelo telefone (98) 3235-7333.
São Luís (MA), 31 de agosto de 2020.
Maiane Rodrigues Corrêa Lobão
Agente de Licitação da EMSERH

ESTADO DO MARANHÃO. PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO
CORDA - MA. ERRATA DO AVISO DA PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO
DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2020. OBJETO: 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. Onde se lê: “MENOR
PREÇO GLOBAL”. Leia-se: “MENOR VALOR DA CONTRAPRESTAÇÃO”. Barra do Corda - MA, Sara Ferreira Costa Fleury, 02 de setembro de 2020.

tos de neurocirurgia e 10 leitos de UTI. A inclusão de leitos
de UTI foi anterior à pandemia e fez parte de uma ação de
expansão no atendimento público da rede ludovicense, já
que antes o Hospital da Mulher funcionava apenas como
ambulatório.
No total, de acordo com dados da diretoria do HM, durante o período em que foi referência para o tratamento da
Covid-19, 154 pessoas receberam alta e foram curadas entre abril e agosto deste ano. No mesmo período, foram registrados 76 óbitos.

DEFENSORIA PÚBLICA
DO ESTADO DO MARANHÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
A Comissão Permanente de Licitação da Defensoria Pública do Estado do Maranhão,
torna público para conhecimento dos interessados que decide SUSPENDER o certame
referente ao Edital do Pregão Eletrônico nº 006/2020, destinado a contratação de serviços
de telefonia móvel com fornecimento de aparelhos, bem como prestação de serviço móvel
e acesso à internet, para revisão e retiﬁcação do Termo de Referência e Edital. A
nova data de abertura será divulgada na forma da Lei nas páginas: defensoria.ma.def.br;
www.tce.ma.gov.br e www.comprasgovernamentais.gov.br.
São Luís, 02/setembro/2020. Hilton Rafael Carvalho Costa - Pregoeiro CPL/DPE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO 032/2020. O Pregoeiro Oﬁcial da Prefeitura Municipal de Coelho Neto,
Estado do Maranhão, torna público, para conhecimento dos interessados que fará realizar, sob
a égide da Lei n.º 10.520/02, Decreto Municipal n.º 330/2019 e subsidiariamente as disposições
da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores, licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do
tipo menor preço por item, para Contratação de Empresa para Aquisição de Equipamentos,
Insumos e Reagentes Laboratoriais para atender as necessidades do Fundo Municipal de
Saúde de Coelho Neto – MA, no dia 18 de setembro de 2020 às 09:00 horas (horário de Brasília),
através do uso de recursos da tecnologia da informação, site https://www.portaldecompraspublicas.com.br, sendo presidida pelo Pregoeiro desta Prefeitura Municipal, na sala da Comissão
Permanente de Licitação, situada na Praça Getúlio Vargas, s/n, Centro, Coelho Neto - MA. O
edital e seus anexos encontram-se disponíveis na pagina web do Portal de Compras Públicas –
endereço https://www.portaldecompraspublicas.com.br. Esclarecimentos adicionais no
mesmo endereço, das 08:00 as 12:00hs. Coelho Neto - MA, 28 de agosto de 2020. Maurício
Rocha das Chagas – Pregoeiro Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS - MA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2020-CPL
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0820/2020
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS, por meio de sua COMISSÃO PERMANENTE DE
LICITAÇÃO - CPL, torna público que realizará licitação na modalidade Pregão, sob a forma Presencial
de nº 022/2020, cujo objeto trata da AQUISIÇÃO DE MATERIAL ASFÁLTICO PARA ATENDER
AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS - MA. O recebimento e
abertura dos envelopes de Proposta e Documentação será em Sessão Pública a ser realizada às
09:00hmin do dia 16 de setembro de 2020, na Sala de Licitações da CPL, localizada na Prefeitura
Municipal de Santa Inês, Av. Luiz Muniz, 1005, Centro, neste Município. O Edital e seus anexos
estão à disposição dos interessados na sala da Comissão Central de Licitação de 2ª a 6ª feira das
08h00min às 12h00min, onde poderá ser consultado e/ou obtido gratuitamente em mídia removível
(pendrive ou cd), adquirido de forma física (em papel) mediante ao recolhimento da importância
de R$ 50,00 (cinquenta reais) através de DAM (documento de arrecadação municipal) ou pelo
portal da transparência do município: http://transparencia.santaines.ma.gov.br:81/transparencia/.
Esclarecimentos adicionais deverão ser protocolados na Comissão Central de Licitação, no horário
de expediente.
Santa Inês - MA, 31 de agosto de 2020.
Antonio Jacksom Lopes da Silva - Pregoeiro

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA
Comissão Permanente de Licitação
AVISO DE LICITAÇÃO. A PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA-MA, através da Comissão
Permanente de Licitação torna público, que realizará licitação, na modalidade Pregão
Presencial/SRP nº 24/2020. OBJETO: Registro de Preços visando a eventual e futura
contratação de empresa especializada para fornecimento parcelado de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), para atender as demandas da Secretaria Municipal de
Saúde. DATA DA SESSÃO: 18/09/2020, às 08hs30min (oito horas e trinta minutos). LOCAL:
prédio da Prefeitura Municipal. LEGALIDADE: Lei nº 10.520/2002, do Decreto nº 7.892/2013
alterado pelo Decreto nº 9.488/2018, da Lei nº 8.666/1993 e da Lei Complementar nº
123/2006 alterada pela Lei Complementar 147/2014. O Edital e seus Anexos estão à
disposição dos interessados, no local mencionado acima, de 2ª a 6ª, no horário: 08:00 às
12:00 horas na CPL, onde poderá ser adquirido mediante o pagamento no valor de R$ 20,00
em caso de impressão ou ainda pode ser adquirido no endereço eletrônico
https://www.anajatuba.ma.gov.br. Anajatuba (MA), 02/09/2020. José Osmar Lopes Santos,
Pregoeiro/CPL.
EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES-EMSERH
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 111/2020 - CSL/EMSERH
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 98.708/2020 – EMSERH
OBJETO: Contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços de saúde para atender a
demanda da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) ARAÇAGY.
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR LOTE
DATA DA ABERTURA: 29/09/2020 às 09h, horário de Brasília.
Local de Realização: Sistema Licitações-e (www.licitacoes-e.com.br.)
Edital e demais informações estão disponíveis em www.emserh.ma.gov.br e www.licitacoes-e.com.br.
Informações adicionais serão prestadas na CSL/EMSERH localizada na Av. Borborema, Qd-16, n° 25, Bairro
do Calhau, São Luís/MA, no horário de 08h às 12h e das 14h às 18h, de segunda a sexta, pelos e-mails
csl@emserh.ma.gov.br e/ou igor.rocha@emserh.ma.gov.br ou pelo telefone (98) 3235-7333.
São Luís (MA), 31 de agosto de 2020.
Igor Manoel Sousa Rocha
Agente de Licitação da CSL/EMSERH
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SINTONIA

O corpo humano e a
orquestra da vida

O

mesma cor marrom avermelhada, e também a impor- reto, cuja forma lembra a do bombardino (eufônio).”
E não ﬁcaria de fora a ﬂatulência, considerada pelo
tância do contrabaixo, instrumento responsável pelas
fundamentais notas graves, o alicerce da orquestra, ex- médico como o sopro menos nobre da banda interior,
bem parecido com alguns sons emitidos pelos metais
plica Marcus Bolívar.
graves da orquestra. “São resultado da eliminação de ar
ingerido junto com alimentos, além de gases produziSOPROS DO ORGANISMO
A boca é uma das mais fascinantes partes do corpo, dos no próprio intestino, a partir da fermentação de
composta de vários segmentos, como as glândulas sali- açúcares por algumas das cerca de 500 diferentes espévares, a língua, além de palato, gengivas, bochechas e 32 cies de bactérias (microbiota) que habitam o órgão. O
dentes. “Estrutura complexa como as chaves de uma corpo humano saudável elimina, em média, 20 ﬂatos
ﬂauta, cujo som lembra tanto o canto de pássaros quan- por dia. Para nossa sorte, nem todos são audíveis e têm
odor.”
to o assobio produzido pela boca humana.”
Já o oboé é o responsável, conforme o médico, por dar
a nota de referência para a aﬁnação da orquestra, assim ALMAS GÊMEAS
como o estômago produz o suco gástrico, que dá o tom
Marcus Bolívar conta que há órgãos cujos nomes e
da digestão dos alimentos. “O esôfago é um tubo que
transporta os alimentos da larigo-faringe ao estômago, formas se assemelham aos instrumentos, como é o caso
contendo esfíncteres, semelhante à forma do clarinete das tubas uterinas – que transportam os óvulos até a cacom suas chaves, instrumento este também considera- vidade do útero, fundamentais para a fecundação. Há
do transpositor, uma vez que a nota escrita (na partitu- também a trompa de Eustáquio, ou tuba auditiva, que lira) é diferente da nota emitida, sendo necessária uma ga a orelha média à faringe e ajuda a manter a pressão do
ar entre os tímpanos, colaborando para a audição. “A tutransposição para que soe no tom real da música.”
O fagote, instrumento de notas graves da família das ba é o instrumento mais grave da família dos metais. A
madeiras, é pouco conhecido e considerado de difícil trompa é imprescindível na música erudita. Os tímpaexecução, mas de fundamental importância na orques- nos são grandes instrumentos de percussão, capazes de
tra, assim como muitas vezes é negligenciada a impor- dar notas musicais de grande destaque na orquestra.”
tância dos rins e do sistema urinário no corpo humano,
só lembrados quando apresentam problemas. Menos RUFAM OS TAMBORES
Importantes para fornecer ritmo à orquestra são os
conhecido ainda é o corne-inglês, da família do fagote,
assim como também são tão ignoradas quanto comple- demais instrumentos de percussão (triângulo, caixas,
xas as glândulas adrenais, verdadeiras fábricas de bombo, pratos etc), diversiﬁcados em suas característihormônios como cortisol, adrenalina, noradrenalina e cas, formas e cor, assim como é a pele e todo o sistema
tegumentar (cabelo, pelos, unhas, glândulas sudorípaaldosterona.”
ras e sebáceas), responsáveis pela cobertura e proteção
do corpo, regulação da temperatura entre outras funHARMONIA
ções, por conter terminações nervosas sensitivas.
“Mas de nada adiantariam todos os magníﬁcos insAs chamadas gônadas, ovário na mulher e testículo
no homem, produzem os gametas (óvulos e espermato- trumentos da orquestra se não existissem os músicos,
zoide), células sexuais que se unem para formar o zigoto que, com sensibilidade, sabedoria e rica habilidade dão
e daí o embrião e a geração de uma nova vida, “como o vida à música, assim como o sangue, ﬂuido vital do corpiano, instrumento que conta com a mais ampla exten- po humano, capaz de transportar nutrientes essenciais,
são de notas em suas 88 teclas e, por isso, utilizado na como oxigênio, hormônios e anticorpos aos mais remocriação da maioria das peças orquestrais. Já o baço pro- tos tecidos e órgãos do organismo”, avisa o cardiologisduz anticorpos e ativa linfócitos na defesa contra infec- ta.
CORDAS E CIRCULAÇÃO
ções, além de remover células defeituosas e velhas do
Cada um de nós tem 100 mil quilômetros de vasos sangue, sendo um dos órgãos mais frágeis do corpo hu- CRIAÇÃO E EXPRESSÃO
Por ﬁm, Marcus Bolívar enfatiza que a essência da orsanguíneos, distância que permitiria dar duas voltas e mano, como a harpa, instrumento de som delicado, sinquestra é a própria música, nascida da ilimitada mente
meia na Terra. “Na orquestra, os violinos são os instru- gelo, porém frágil e o menos potente da orquestra.”
O trompete é considerado o mais antigo dos instru- criativa do compositor, representado no corpo humano
mentos mais numerosos. Os vasos sanguíneos são divididos entre artérias, que levam o sangue do coração a to- mentos musicais. Por isso, no corpo humano, os pistões pelo cérebro e seu sistema nervoso, centro da inteligêndo o corpo, ação primordial – como a dos primeiros vio- são representados pelos ossos. “O esqueleto de um bebê cia, aprendizado, memória, raciocínio, linguagem, bem
linos –, sendo aorta a mais importante delas, e as veias, tem cerca de 270 ossos, que diminui para 206 na idade como receptor e processador de informações. “Nosso
responsáveis pelo retorno do sangue ao coração – fun- adulta, uma vez que alguns se fundem. Como os ossos, cérebro é capaz de armazenar 1.000 terabytes de inforção semelhante à dos segundos violinos. O vasos linfáti- há trompetes de diferentes tamanhos, como o piccolo mação em seus 100 bilhões de neurônios, irrigados por
cos são responsáveis por drenar o excesso de líquido (pequeno e agudo) e o ﬂugelhorn (maior e de som mais 160 mil km de vasos sanguíneos e com mais conexões
que sai do sangue e banha as células, funcionando como doce). É importante lembrar que a medula óssea é res- que as estrelas da galáxia.”
Para o médico, é difícil entender toda a grandeza da
ponsável por fabricar as células do sangue, essenciais à
as violas da orquestra.”
orquestra do corpo humano, composto por 7 octilhões
Já os pulmões promovem a respiração e, assim, o for- vida.”
E os intestinos? Para o cardiologista, é semelhante aos de átomos, assim como devem ser as notas musicais
necimento de oxigênio às células. Está conectado à laringe, um tubo que ao receber o ar dos pulmões faz vi- trombones e bombardinos. “O intestino delgado mede contidas nas cerca de 160 milhões de músicas que se
6m de comprimento por 4cm de diâmetro, dividido em imagina existir. Segundo Aldous Huxley, “o que mais se
brar suas pregas (cordas) de onde surge a voz.
O fígado, órgão de funções básicas como a regulação três regiões: o duodeno, o jejuno e o íleo, cuja forma de aproxima de expressar o inexprimível é a música”. O
de proteínas, carboidratos, gorduras, assim como a ex- tubo enrolado lembra o trombone. Já o intestino grosso mesmo poderia ser dito em relação ao corpo humano.
creção de álcool e substâncias tóxicas, além da degrada- mede cerca de 1,5m de comprimento e 6cm de diâme- “Viver, no fundo, é como a música; um misto de ensaios
ção de hormônios e produção de substâncias, tem a tro, sendo composto por três partes: o ceco, o cólon e o e concertos.”
corpo humano funciona como uma orquestra,
em que a harmonia dos instrumentos é essencial para executar a música que nos faz viver.
Assim, o médico cardiologista Marcus Vinícius
Bolívar Malachias, professor da Faculdade Ciências Médicas de Minas Gerais (FCM-MG), presenteia os leitores
com uma aula saborosa sobre o corpo humano, começando com a fala de Ludwig van Beethoven: “A música é
capaz de reproduzir, em sua forma real, a dor que dilacera a alma e o sorriso que inebria”.
Poucos sabem, mas Marcus Bolívar é também músico
e compositor. Então, com maestria, ele faz uma relação
mágica: “A ideia da harmonia entre os integrantes de
uma orquestra tem sido utilizada como metáfora para
diferentes estruturas complexas, como empresas ou a
sociedade em que vivemos, onde cada elemento, assim
como cada instrumento, é importante para o bom funcionamento. Nada mais parecido com a complexidade
de uma orquestra que o corpo humano”.
Para o cardiologista, cada órgão parece funcionar em
sintonia, tocando com precisão as notas codiﬁcadas nos
genes escritos na pauta helicoidal do DNA. “Embora
existam apenas sete notas musicais, que na verdade se
tornam 12 se contarmos os cinco meios-tons sustenidos
e bemóis, no corpo humano temos 46 cromossomos,
formados por sequências de DNA.”
Segundo ele, dentro do núcleo de cada uma das 37 trilhões de células do nosso organismo há nada menos que
dois metros de DNA, somando 74 trilhões de quilômetros de partituras helicoidais no corpo de uma só pessoa, algo como cinco viagens da Terra a Plutão, razão pela qual, assim como as melodias compostas por sequências de notas, as possibilidades de combinações genéticas são inﬁnitas.
Para ele, é difícil entender toda a grandeza da orquestra do corpo humano, composto por 7 octilhões de átomos, assim como devem ser as notas musicais contidas
nas cerca de 160 milhões de músicas que se imagina
existir.
Segundo Aldous Huxley, “o que mais se aproxima de
expressar o inexprimível é a música”. O mesmo poderia
ser dito em relação ao corpo humano.

Nedilson Machado

E-mail: nedilsonmachado@gmail.com

NEDILSON MACHADO
São Luís, quinta-feira, 3 de setembro de 2020

Setembro verde I

Setembro verde II

Setembro é dedicado à prevenção do câncer colorretal, e o Hospital Universitário da
UFMA não podia deixar passar em branco
uma causa tão importante sem alertar a população. Além do mês de setembro, foi escolhida a cor verde para conscientizar a sociedade sobre esse cuidado. O câncer colorretal
é um tumor que acomete o intestino grosso e
vem se tornando uma doença cada vez mais
incidente na população brasileira.

O chefe do Serviço de Coloproctologia do
HU-UFMA, João Batista Barreto, ressaltou a
importância de alertar a população. “Hábitos saudáveis e prevenção são essenciais para evitar esse tipo de câncer. A população
precisa ser informada e se conscientizar sobre a doença. Essa é uma oportunidade de
sensibilizar e promover a prevenção, mostrando que apenas um exame de colonoscopia pode ser determinante”.

Pra curtir
A 43ª edição do Festival Guarnicê de Cinema, o principal evento do audiovisual maranhense e um dos
maiores e mais antigos do país, com realização entre os dias
14 e 21 de outubro,
devido à pandemia
da covid-19, será diferente.

Na manha desta quarta-feira, 2, o
vice-governador Carlos Brandão, em
companhia do presidente da Agência
Executiva Metropolitana (AGEM), Lívio Corrêa, fez a entrega, do Muro de
Contenção Córrego Azul, no Cruzeiro
do Anil, em São Luís. A obra é resultado de parceria formada entre o Governo do Estado, via AGEM, com a
Prefeitura de São Luís. O Muro de
Contenção Córrego Azul é composto
por duas estruturas, sendo que, em
uma delas, a estrutura é dupla e somam cerca de 310 metros no total.
Cada uma dessas construções foi
instalada em um lado do córrego.

Com atrações artísticas para todos os apreciadores da musicalidade maranhense e
brasileira, vem aí o
evento “SLZ 408
anos”. A recheada
agenda acontecerá por
meio de lives, de 5 a 8
de setembro, com a
apresentações da cantora Alcione, Rita Benneditto, Zeca Baleiro,
César Nascimento (foto) e Tião Carvalho. A
realização é da Cocar
Produções, por meio
da Lei de Incentivo à
Cultura.

O cantor Ricardo Bondim, de Grajaú – MA,
apresenta as 17h desta
sexta-feira, 4, o Pocket
Show, por meio do canal Centro Cultural
Banco do Nordeste no
Youtube. O artista promete contagiar o público com a riqueza de
ritmos do Maranhão,
tocando o que há de
melhor na música raiz
nordestina, para o público em geral. O show
faz parte da programação de reabertura dos
Centros Culturais Banco do Nordeste.

Parque Rangedor

Campanha do Bem

Vagas de trainees

O Parque Estadual do Rangedor, equipamento público que virou referência para quem busca diversão, esporte e lazer gratuitos, vai comemorar seu primeiro aniversário, 8 de setembro,
dia que a cidade de São Luís comemora 408 anos
de fundação. Com cerca de 120 hectares de extensão, a Unidade de Conservação Ambiental
onde o Parque do Rangedor foi instalado é uma
verdadeira combinação entre saúde e natureza,
já que mais de 90% da sua área total são de mata
preservada e protegida pelo plano de manejo do
Parque.

Aberta na manhã desta terça-feira, 1º, no Parque Bom Menino, a Campanha Rede do Bem,
promovida pelo Centro de Apoio Operacional
dos Direitos Humanos do Ministério Público. A
campanha é realizada em parceria com o Fórum
Estadual de Prevenção da Automutilação e do
Suicídio, tendo em vista a discussão sobre o Setembro Amarelo, mês dedicado à prevenção do
suicídio e a valorização da vida. Durante o evento, foi realizado o plantio de mudas de ipês. A
ação visa despertar na sociedade a importância
da natureza na prevenção de doenças psíquicas.

Estão abertas, até 30 de setembro, as inscrições para dois programas de contratação de
trainees da Vale: o Global Trainee Program e o
Programa Trainee Especialista em Engenharia e
Geologia. O objetivo é atrair talentos recém-graduados que desejam ocupar posições de liderança e estejam alinhados com o processo de
transformação cultural da empresa, que tem foco na diversidade. São cerca de 30 vagas para
trainees globais e mais de 100 vagas de trainees
especialistas distribuídas em diversas cidades
do país onde a Vale atua.

O evento ocorrerá no
formato híbrido, sendo apresentado de
forma virtual, e com a
abertura e encerramento no antigo conceito de cinema drive-in, em que a exibição é feita com um
telão em um grande
estacionamento, onde os participantes
assistem dentro de
seus veículos.
O sertanejo Gusttavo
Lima revelou ter medo de pegar o novo
coronavírus. Durante
uma live com o repórter Thiago Rocha
no Instagram, o cantor contou que está
preocupado pelo fato
de uma boa parte de
sua equipe ter contraído a doença.
Nesta segunda-feira,
7 de setembro, Dia da
Independência do
Brasil, o Capital Inicial fará sua segunda
transmissão ao vivo, a
CCBB Live – Capital
Inicial, às 19h, com
transmissão no
Youtube da banda.
No setlist, uma seleção de hits que o Capital Inicial acumulou ao longo dos
anos, como “Olhos
Vermelhos”, “Natasha”, “A Sua Maneira”, “Independência” e
muito mais.

VIDA
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TECNOLOGIA

IBGE

Concurso com 208 mil
vagas é confirmado

AEB e UFMA vão
construir nanossatélite

Após a suspensão do certame este ano, o concurso IBGE será realizado em 2021 e vem
para atender a demanda do Censo Demográfico

O

concurso do Instituto Brasileiro de Geograﬁa e Estatística (IBGE), que vai oferecer
mais de 208 mil vagas temporárias, está conﬁrmado para o ano
que vem. A informação foi dada durante a apresentação do Projeto da Lei
Orçamentária Anual (PLOA) de 2021
na última segunda-feira, dia 31 de
agosto.

A abertura do concurso IBGE vem
para atender o Censo Demográﬁco
que será realizado em 2021, segundo
o Ministério da Economia. O Governo
Federal chegou a estuda o adiamento
do Censo 2021 e, consequentemente,
o concurso. A ideia era aumentar os
recursos da Defesa, usando os recursos destinados à coleta.
Na última segunda, o PLOA 2021 foi

apresentado com a previsão de orçamento para a abertura do concurso
IBGE com uma orçamento de cerca
de R$ 43 milhões, conﬁrmando assim
a seleção e a coleta.

Editais previstos

O IBGE, em março deste ano, anunciou a suspensão do concurso do Instituto por causa da pandemia de Covid-19. Além deste certame, mais duas seleções que estavam previstas para este ano também foram adiadas
para 2021.
Apesar do cancelamento do concurso, o quantitativo de vagas não será alterado em 2021, são previstas
208.695 vagas. Todas as seleções são
destinadas para o Censo Demográﬁco. Veja a distribuição das oportunidades:
• Recenseador – 180.557 vagas – nível
fundamental
Ganhos: variáveis de acordo com a região
• Agente censitário municipal – 5.462
vagas – nível médio
Ganhos de R$ 2.558 sendo R$ 2.100 +
R$ 458 (auxílio- alimentação)
• Agente censitário supervisor – 22.
676 vagas – nível médio
Ganhos de R$ 2.158 sendo R$
1.700+R$ 458 (auxílio-alimentação)
O IBGE tem mais dois editais previstos além deste. O primeiro deles já
foi autorizado pelo Ministério da Economia e deve abrir 192 vagas dividas
da seguinte maneira: agente censitário de pesquisa por telefone (180 vagas) e supervisor censitário de pesquisa e codiﬁcação (12 vagas).
Os selecionados vão atuar com pes-

quisas para o Censo, por telefone, na
capital do Rio de Janeiro.
O edital com mais de 208 mil vagas
deve sair em março de 2021, seguido
do edital com 192 vagas em abril. Por
sua vez, a seleção para codiﬁcadores
será publicada ao ﬁnal do próximo
ano provavelmente em outubro.

Como serão as provas do
concurso IBGE?

As provas objetivas do concurso IBGE devem ser aplicadas no Distrito
Federal e nos 26 estados. Sendo possível se inscrever para vagas de outros
estados ou municípios. Neste caso, o
candidato realizará a prova em sua cidade/estado e será convocado para
trabalhar na região de interesse.
Conﬁra as disciplinas e número de
questões por prova:
Prova agentes – 60 questões
• Língua Portuguesa – 10 questões
• Raciocínio Lógico Quantitativo – 10
questões
• Ética no Serviço Público – 5 questões
• Conhecimentos técnicos – 20 questões
• Noções de Administração/Situações Gerenciais – 15 questões
Prova recenseador – 50 questões
• Língua Portuguesa – 10 questões
• Ética no Serviço Público – 5 questões
• Matemática- 10 questões
• Conhecimentos técnicos – 25 questões
A validade do contrato dos agentes
deverá ser de cinco meses, já os recenseadores deverão, inicialmente, atuar
por três meses.

PORTO DO ITAQUI

PROJETO TEM O OBJETIVO DE ESTUDAR EFEITOS DA IONOSFERA
AAgência Espacial Brasileira (AEB), autarquia vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações
(MCTI), assinou, no mês de agosto, um Termo de Execução Descentralizada (TED) com a Universidade Federal
do Maranhão (UFMA), que estabelece a capacitação
técnica e desenvolvimento de um projeto de nanossatélite, da categoria de cubsats. O projeto tem o objetivo de
estudar os efeitos da ionosfera na comunicação entre o
cubesat e a estação de solo.
O projeto, que se enquadra nas tendências mundiais
do chamado new space, entre elas o emprego de artefatos menores e com ciclo de vida mais curto, tem o objetivo de capacitar estudantes do curso de Engenharia Aeroespacial da UFMA, além de estimular conhecimentos
e habilidades para estudantes atuarem no setor espacial
e empreenderem por meio da inovação. Os estudantes e
professores da UFMA irão desenvolver a missão, o projeto, a execução e a operação de um cubesat, que é uma
categoria de nanossatélites baseada em módulos padronizados de 10x10x10 centímetros.
O cubesat da UFMA também será utilizado como retransmissor de sinal para auxiliar na busca de embarcações perdidas no município de Raposa. Alia-se, assim, o
desenvolvimento de competências tecnológicas com a
possível prestação de serviços à sociedade, que são duas
das razões de ser da AEB.
A Agência também está em negociação com outras
universidades públicas, com curso de Engenharia Aeroespacial, que ainda não foram beneﬁciadas com recursos da AEB para o desenvolvimento de nanossatélites.
Em 2020, além da UFMA, também serão beneﬁciadas a
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e a Universidade Federal do ABC (UFABC).

VOOS

Segunda fase do Tegram é inaugurada Azul volta a voar para Imperatriz

A EXPECTATIVA É UMA MAIOR VIABILIZAÇÃO NAS MOVIMENTAÇÕES DE GRÃOS NO MARANHÃO
WALBER OLIVEIRA
Terminal de Grãos do Maranhão (Tegram), localizado no Porto do Itaqui, que
faz parte do maior complexo portuário do
Brasil, teve sua segunda fase de inovação
inaugurada, ontem, quarta-feira (2). A expectativa é uma maior viabilização nas
movimentações de grãos, redimensionados para mais de 12 milhões de toneladas
ao ano.
Inaugurada pelo governador do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB), juntamente
com o presidente do Porto do Itaqui, Ted
Lago e o diretor do Consórcio Tegram, Marcos Bertoni, a realização foi feita através de
uma coletiva de imprensa, e o governador
do MA, aﬁrma ver o projeto como bem sucedido.
Ainda segundo Flávio Dino, o Terminal é
um “sonho antigo” dos produtores maranhenses e de estados vizinhos, podendo
gerar mais empregos e dar mais oportunidades para outras empresas e os trabalhadores locais.
Com sua primeira fase inaugurada em
2015, o Tegram expandiu novas dimensões

nas movimentações de carga, agora com o
a construção do novo berço e novas estruturas, a segunda fase representa um marco,
passando mais segurança para os investidores, aﬁrma o presidente do porto, Ted
Lago.

Primeira atracação

A inauguração de atracação do novo
berço 100 para operação será feita pelo navio Grace One, de acordo com informações
do porto, o início da manobra deve ser feita
às 15h30 desta quarta-feira (2).

O que envolve a obra?

A etapa recém inaugurada do Terminal
envolve a duplicação da linha de embarque para a operação de mais um berço de
atracação, que funcionará de forma simultânea ao berço atual já utilizado. Esta parte
será responsável por alcançar um taxa de
embarque de cinco mil toneladas de grãos
por hora. Além do berço, será feita a ativação de uma segunda moega ferroviária,
permitindo a descarga de oito vagões simultaneamente, a uma taxa de quatro mil
toneladas de grãos por hora.

VOOS PARA A CIDADE SERÃO NA AERONAVE ATR 72-600, COM CAPACIDADE PARA 70 PASSAGEIROS
A partir deste mês, a Azul, eleita a melhor companhia aérea do mundo segundo
o ranking de 2020 do Tripadvisor, aumenta a oferta de voos no Maranhão. Na última terça-feira (1º), a empresa iniciou novas frequências entre São Luís e Belém
(PA) e, ontem, quarta-feira (2), reabriu sua
base de operações em Imperatriz, cidade
localizada na região Tocantina do Maranhão.
Os voos para a segunda maior cidade
do estado serão cumpridos com a aeronave ATR 72-600, com capacidade para até
70 passageiros.
Na ligação entre a capital São Luís e Belém as novas frequências para os passageiros que escolherem a empresa acontecerão às terças, quintas e sábados com as
aeronaves modelo Airbus A320neo, que
têm 174 assentos. Já saindo de Imperatriz,
as ligações com a capital paraense acontecerão às segundas, quartas, sextas e do-

mingos, seguindo todos os protocolos e
medidas de higiene estabelecidos desde o
início da pandemia.
Os novos voos já estão sendo comercializados em todos os canais oﬁciais da
companhia. “Estamos dando mais um
passo para retomar o ﬂuxo de nossas operações no país, reconectando cidades regionais e proporcionando a opção do modal aéreo para aqueles que precisam viajar a negócios ou para visitar parentes e
amigos. Na malha de setembro, voltaremos a conectar cinco destinos brasileiros,
reforçando nossa vocação regional e o
compromisso da Azul em servir o país.
Também estamos fazendo um movimento de fortalecer as opções de conexões a
partir de nossas principais bases para trazer mais conveniência e conectividade
aos nossos Clientes”, explica Vitor Silva,
gerente de planejamento de malha da
Azul.
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ESTREITO

CASO R$ 180 MIL

Corpo de idosa
passa por exames

PRFapreendecarga
avaliadaem R$1milhão

o corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) e Instituto de
Criminalística (Icrim) para exames genéticos
SAULO DUAILIBE

A

Polícia Civil, através da Superintendência de Homicídios e
Proteção à Pessoa (SHPP,)
continua os procedimentos
investigativos no caso do assassinato
da idosa de 65 anos, que teve seu corpo enterrado clandestinamente em
um cemitério, na cidade de Paço do
Lumiar, região metropolitana de São
Luís.
Após o corpo da vítima ter sido retirado do jazigo, ele foi encaminhado
para o Instituto Médico Legal (IML) e
Instituto de Criminalística (Icrim) para exames genéticos, como DNA e outros. Também está sendo investigado
se ela foi assassinada e como teria sido morta.

O objetivo do exame de DNA é para

que a polícia tenha a total conﬁrmação de que o cadáver encontrado seja
da economista Fátima Maria Evangelista dos Santos, desaparecida desde
de março deste ano.
O delegado Felipe César, que comanda as investigações do caso, revelou que os suspeitos envolvidos faziam vários saques com os cartões da
vítima. “Os envolvidos realizaram vários saques da conta da vítima entre
R$ 1.000 e R$ 3.000 até a totalidade de
cerca de R$ 180 mil”, revelou o delegado.

Entenda o caso

A Polícia Civil do Maranhão cumpriu o mandado de prisão temporária, e busca e apreensão de um homem, que é pré-candidato a vereador
de São Luís e era ﬁliado no PL. Ele é
suspeito de ter feito saques, em valores que somados chegam a R$ 180 mil,
da conta bancária de Fátima Maria
Evangelista dos Santos.
Segundo a Polícia, o suspeito foi
preso em um condomínio no bairro
do Calhau, área nobre de São Luís. No
local também foram encontrados alguns cartões bancários da vítima, que
possui um patrimônio de alto valor,
entre dinheiro, bens e imóveis.
De acordo com informações, a vítima era moradora do Centro de São
Luís e estava desaparecida desde o último mês de março
As investigações reuniram elementos suﬁcientes de várias ações criminosas do preso que é candidato a vereador na capital maranhense, aﬁrma
a Polícia.
Apesar da realização do mandado,
a Superintendência de Homicídios e
Proteção à Pessoa continua investigando o caso, a ﬁm de localizar o pa-

radeiro da vítima e aperfeiçoar os indícios de autoria.

PL desﬁlia pré-candidato

O Partido Liberal (PL) decidiu desﬁliar um pré-candidato a vereador
suspeito de estar envolvido na morte
de uma idosa de 65 anos.
De acordo com investigações da
Polícia Civil, Fátima Maria foi enterrada no mês de junho em uma cova rosa, no bairro Maioba, Paço do Lumiar,
na Grande Ilha de São Luís.
O documento de desﬁliação foi assinado ontem, quarta-feira (2) pela
presidente estadual do partido, Fabiana Vilar Rodrigues. No texto, o partido
ainda aﬁrma que as atitudes do suspeitos são indignas e a desﬁliação é
devido a violação dos deveres partidários e estatuto nacional.

A CARGA NÃO TINHA NOTA FISCAL E FOI APREENDIDA PELA PRF
LUCAS PRAZERES
Uma rápida ação da equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) no Maranhão, abordou um ônibus no município de Estreito, interior do Maranhão, na altura do Km
129 da BR-010.
Durante a ﬁscalização do veículo, os agentes da PRF
avistaram grande quantidade de mercadoria, que estaria avaliada em cerca de R$ 1 milhão.
Segundo a polícia, ônibus vinha de São Paulo e teria
como destino a cidade de Caxias, região dos Cocais, no
Maranhão. Foram encontrados diversos tipos de eletrônicos, como: celulares, relógios, caixa de som, carregadores e baterias.
Toda a mercadoria foi encaminhada à Receita Federal
em Imperatriz. Os responsáveis pelos produtos não
apresentaram notas ﬁscais dos artigos e podem responder pelo crime de descaminho.

Preso com arma

policiais da PRF também prenderam um homem por
viajar com uma arma de fogo, em um ônibus de turismo.
Os agentes ﬁzeram uma abordagem em um ônibus na
BR-316, no município de Peritoró. A polícia encontrou
em uma das bagagens um revólver calibre 32 enrolado
em uma ﬂanela e em uma calça jeans.
A PRF se deparou com o ônibus de turismo que vinha
de São Paulo com destino a Caxias. A equipe então procedeu a uma veriﬁcação dos passageiros e suas respectivas bagagens, encontrando em uma delas o revólver calibre 32. O suspeito foi levado para a Delegacia da Polícia
Civil de Peritoró para serem tomadas as devidas providências.

MARANHÃO

MARANHÃO

DPE tira cobrança a quilombolas

Mais de mil famílias
recebem Ligação Nova

AS GAMBIARRAS FORAM RETIRADAS DOS POSTES DE ENERGIA

OS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DA REGIÃO SOLEDADE RECEBERAM TÍTULO DE RECONHECIMENTO DE TERRA EM 2019
A atuação da Defensoria Pública do
Estado (DPE-MA) na promoção de direitos de comunidades tradicionais
obteve uma importante vitória.
De forma extrajudicial, o Núcleo de
Direitos Humanos (NDH) da instituição conseguiu afastar a cobrança de
um tributo referente à transmissão ou
doação de imóveis, que foi aplicado
irregularmente a uma comunidade
quilombola, reconhecida pelo governo estadual ano passado.
A requerente, representada pela
DPE/MA, é a Associação da Comunidade Quilombola dos Negros Pequenos Produtores Rurais da Região Soledade, localizada em Serrano, que em
19 de novembro de 2019, recebeu o título de reconhecimento de domínio

referente ao imóvel constituído por
terras tradicionalmente ocupadas por
comunidades quilombolas, outorgado pela Secretaria de Estado da Agricultura Familiar e pelo Instituto de
Colonização e Terras do Maranhão.
Ocorre que em 16 de junho de 2020,
houve o lançamento do Imposto sobre a Transmissão “Causa Mortis” e
Doação, de Quaisquer Bens ou Direitos – ITCD, no montante de quase R$
17 mil. Considerando-se lesada, a Associação, então, procurou a Defensoria, que submeteu o tema a uma consulta interna junto a Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz).
O caso foi acompanhado pelo defensor público Jean Nunes, que contestando a aplicação do tributo, ale-

gou que “a concessão do título de propriedade à comunidade de remanescente de quilombo não se enquadra
na hipótese legal nem de doação e
nem de transmissão, já que sua natureza é o de reconhecimento de um direito, constitucionalmente assegurado no art. 68 do ADCT, de domínio coletivo sobre o território tradicionalmente ocupado”.
Conforme parecer referente à consulta, a Sefaz, acolhendo o pedido da
DPE/MA, afastou a possibilidade de
cobrança do imposto, uma vez que
“não há a incidência do ITCD na outorga de tal título, já que não ocorreu o
fato gerador do imposto, qual seja, a
transmissão de quaisquer bens e direitos em razão de morte ou doação”.

Um fornecimento de energia elétrica de qualidade,
dentro dos padrões técnicos e de segurança, proporciona melhorias na vida da população. A Vila União, comunidade localizada no bairro Mutirão do município de Timon, passou recentemente por uma obra de “Regularização de Gambiarras”, realizada pela Equatorial Maranhão que agora garante segurança e conforto dos clientes da localidade. Esta regularização signiﬁca que todo o
bairro agora conta com energia elétrica segura e dentro
dos padrões de qualidade.
Antes, a energia elétrica dessas famílias era irregular.
Mas, com o investimento de mais de R$ 500 mil, foi possível realizar essa obra que contemplou 266 unidades
consumidoras, dentre residências e estabelecimentos
comerciais, o que signiﬁca ligação de qualidade para
mais de 1.300 pessoas.
As ligações irregulares, famosas gambiarras, são redes
improvisadas que representam sérios riscos para a comunidade, devido a sua construção não respeitar os padrões de qualidade e segurança, gerando transtornos
como: energia de péssima qualidade, impossibilidade
de ligar e utilizar equipamentos, além de oferecem riscos potenciais de choques e acidentes fatais.
Já Wellington Feitosa, de 27 anos, conta o que mudou
depois da implementação da rede nova. “Tanto na questão dos benefícios quanto da qualidade dos serviços
melhorou 100%. Eu sou testemunha! No meu próprio lar
a gente usava rede clandestina. Sem falar dos riscos que
representava para os nossos ﬁlhos, além da queima de
eletrodomésticos. Até água gelada a gente não tinha,
pois a energia não aguentava. Melhorou 100%”, conﬁrma Wellington Feitosa, morador da Vila União.
Ao todo, a obra contou com mais de 8 km de rede, 118
postes, seis transformadores e faz parte de um conjunto
grande de obras que vêm sendo realizadas no Maranhão, com investimento na ordem de R$ 5,1 milhões.

oimparcial.com.br
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Saulo Duailibe
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FRANÇA

SAMPAIO CORRÊA

“Quem não servir vai
embora”, diz Frota

Neymar testa positivo
para coronavírus

O presidente do Sampaio Corrêa disse que caso haja necessidade de trazer novos
reforços, no entanto, terá que fazer um enxugamento da folha de pagamento
NERES PINTO

O

Sampaio Corrêa ainda não
encerrou as contratações
para as disputas do Campeonato Brasileiro. Foi o que
admitiu ontem pela manhã o presidente Sérgio Frota.
O dirigente tricolor disse que caso
haja necessidade de trazer novos reforços, no entanto, terá que fazer um
enxugamento da folha de pagamento,
mesmo sendo esta bem inferior àquilo que é pago pela maioria dos participantes da competição.
“Temos um excelente elenco e apenas estamos precisando conquistar os
resultados. Infelizmente, perdemos
três partidas que não deveríamos perder, porque nossos adversários não
foram superiores e, por último, fomos
prejudicados pela arbitragem naquele jogo contra a Ponte Preta, quando
estivemos bem melhor em campo. Esperamos reagir a partir de agora, porque se isso não acontecer, quem não
servir vai embora”, avisou.

ALÉM DE NEYMAR, O PAI E O FILHO DELE ESTÃO COM A DOENÇA

Condé prestigiado

O presidente do Sampaio também
adiantou que o técnico Léo Condé deverá permanecer no comando da
equipe.
Apesar de algumas críticas ao seu
trabalho terem aumentado depois da
derrota do último sábado. “Condé é
competente e não tem culpa dos resultados negativos. Por isso, conta
com nosso apoio e não há nesse momento nenhuma cogitação de sua saída. Acho que o Sampaio tem amplas
condições de se recuperar nas próximas partidas e não deverá ser rebaixado, pode ter certeza”.

SÉRGIO FROTA GARANTE A PERMANÊNCIA DO TÉCNICO LÉO CONDÉ NO SAMPAIO
Após o jogo de ontem, quarta-feira
(2), contra o CRB, em Maceió, o Tricolor vai encarar outro difícil adversário,
pois terá pela frente o América-MG,
treinado por Lisca, no Estádio Castelão, dia 5, sábado próximo.
O técnico Condé mais uma vez terá
apenas um dia para os treinamentos.
Na sequência, recebe o Operário-PR,
outra equipe da parte de cima da tabela de classiﬁcação. O jogo será dia
12, em São Luís.

Esperamos reagir a
partir de agora, porque
se isso não acontecer,
quem não servir vai
embora

ESPANHA

Termina sem acordo reunião entre Barça e Messi

O atacante Neymar é um dos três jogadores do Paris
Saint-Germain que testou positivo para o coronavírus.
Pessoas próximas ao jogador conﬁrmaram a informação. O brasileiro chegou a Ibiza na semana passada, começou a se sentir mal no sábado e retornou a Paris no
domingo. O jogador se encontra bem no momento.
O pai de Neymar e o ﬁlho do atacante, Davi Lucca,
também foram infectados. O único assintomático foi o
menino de nove anos.
Ontem, quarta-feira (2), o PSG tinha revelado que três
jogadores do elenco foram infectados, um dia antes da
reapresentação para a temporada 2020/21. Antes da
conﬁrmação do ge, o jornal “L´Equipe” noticiou que seriam Neymar, Di María e Paredes. “Três jogadores do
PSG deram positivo no teste Sars CoV2 e estão sujeitos
ao protocolo de saúde apropriado. Todos os jogadores e
funcionários continuarão a realizar testes nos próximos
dias”, diz o comunicado do clube de Paris.
De acordo com o protocolo sanitário da Liga de Futebol Proﬁssional da França (LFP) em vigor, os jogadores
com resultado positivo devem permanecer em quarentena por 14 dias.
Por conta disso, esses jogadores ﬁcarão fora da partida de estreia do PSG no Campeonato Francês , contra o
Lens, no dia 10 de setembro.
O protocolo em vigor estabelece ainda que a partir de
quatro casos detectados em oito dias consecutivos (entre jogadores e comissão técnica), não são mais permitidos treinos coletivos, o que pode levar ao adiamento de
partidas.
Após o duelo com o Lens, o PSG recebe em casa o
Olympique de Marselha, no dia 13 de setembro.

FUTEBOL SOCIETY

Começou o XXV
Campeonato da APCEF

O CAMPEONATO SOCIETY CONTINUA HOJE NA APCEF

OS REPRESENTANTES DE MESSI LEMBRARAM QUE UMA CLÁUSULA NO CONTRATO DO JOGADOR PERMITE A SAÍDA SEM MULTA
A aguardada reunião entre o pai de
Lionel Messi e o presidente do Barcelona, Josep Maria Bartomeu, terminou sem um acordo sobre o futuro do
craque argentino. Segundo a imprensa espanhola, no encontro ontem,
quarta-feira (2), nenhuma das partes
cedeu em suas intenções iniciais.
Messi foi representado pelo seu pai,
Jorge, e seu irmão, Rodrigo, que repetiram o que já havia sido informado
semana passada por escrito: o camisa
10 argentino deseja deixar o Barça
imediatamente, a um ano do ﬁm do
contrato. Bartomeu, no entanto, reiterou que o clube conta com seu maior
jogador para o projeto de reformulação conduzido pelo novo técnico, Ronald Koeman.
Jorge Messi chegou a Barcelona
nesta quarta, a bordo de um avião privado procedente de Rosario, na Ar-

gentina. Ao desembarcar, manifestou
à imprensa espanhola seu pessimismo sobre a permanência do ﬁlho no
clube catalão: “É difícil ﬁcar”.
Na reunião realizada na sede do
clube, que durou cerca de uma hora e
meia, os representantes de Messi lembraram que uma cláusula no contrato
do jogador permite a saída sem multa.
Mas o Barcelona alegou que o prazo
para uso dessa prerrogativa expirou
no dia 10 de junho e, portanto, uma
quebra no contrato agora só pode ser
feita mediante o pagamento da multa
de 700 milhões de euros (R$ 4,6 bilhões).
Na visão de Messi, porém, a extensão da temporada, forçada pela pandemia de Covid-19, também ampliaria esse limite estabelecido no contrato. Se não houver acordo, o impasse
pode terminar na Fifa.

Maior jogador da história do Barça,
o camisa 10 não se reapresentou no
clube no último domingo, quando o
elenco passou por testes de coronavírus. Ele também não esteve nos dois
dias de treinos sob o comando do novo técnico Ronald Koeman.
Alguns dos principais clubes da Europa aguardam o ﬁm da novela entre
Messi e Barcelona para tratar da eventual contratação do craque argentino.
Um dos possíveis interessados, o
Manchester City não pretende pagar a
multa rescisória integral para contratar Messi, de acordo com a imprensa
inglesa. Paris Saint-Germain e Juventus também estão entre os times especulados na mídia europeia como possíveis destinos de Messi. Na Itália, um
diretor da Inter de Milão descartou
que o clube esteja no páreo pelo craque.

Começou! A bola voltou a rolar nos campos da APCEF! Ontem, terça-feira (1°), quatro jogos abriram a primeira rodada do XXV Campeonato de Futebol Society
2020. As partidas foram realizadas respeitando todos os
protocolos sanitários, mas manteve todas as emoções,
que já é tradição nas competições da APCEF/MA. A 1ª
rodada do campeonato continua hoje, quinta-feira (3),
com mais quatro jogos.

Os jogos

Os primeiros confrontos do XXV Campeonato de Futebol Society foram entre Bar 100 Lona x Tok de Caixa,
pela categoria Quarentão; Santos x Tok de Caixa, pela
categoria Livre Prata; Roma 40 x Fortaleza 40, pela pela
categoria Quarentão; e Real Madrid x Roma, pela categoria Livre Ouro. Veja os resultados:
• Bar 100 Lona 11 x 1 Tok de Caixa
• Santos 5 x 2 Tok de Caixa
• Roma 40 0 x 2 Fortaleza 40
• Real Madrid 4 x 2 Roma

O campeonato

Na sua 25ª edição, o campeonato conta com a participação de 38 times divididos nas categorias Livre (Ouro e
Prata), Quarentão e Cinquentão. Serão 225 jogos, sempre às terças, quintas, sábados e domingos. As partidas
obedecerão a protocolos especíﬁcos para a competição,
que caso não sejam cumpridos levará a punição dos
participantes de forma individual ou coletiva.
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408 ANOS

CELEBRAÇÃO VIRTUAL

Aniversáriode408anos
deSãoLuís seráon-line
Diferente dos anos anteriores, onde o público prestigiava uma programação cultural
presencialmente, desta vez a comemoração será feita em casa virtualmente

A

festa de celebração dos 408
anos de São Luís esse ano vai
mudar de endereço e o púbico poderá curtir de onde quiser. Com atrações artísticas para todos os apreciadores da musicalidade
maranhense e brasileira, a recheada
agenda acontecerá por meio de lives,
de 5 a 8 de setembro, com a apresentações da cantora Alcione, Rita Benneditto, Zeca Baleiro, César Nascimento e Tião Carvalho.
Realizado pela Cocar Produções,
por meio da Lei de Incentivo à Cultura
do estado e apoio do Mateus, o evento
‘SLZ 408 anos’ será totalmente online,
devido a pandemia, com transmissões pelo canal do Youtube
www.youtube.com/channel/UCt2QbwQTb3smCcfN0dtdEOA ,
pelo Instagram @governoma, no Facebook GovernoMA e no Twitter GovernoMA.
Para abrir a série de shows das celebrações, o cantor e compositor maranhense Tião Carvalho, representante
das tradições culturais do Maranhão
com múltiplas experiências artísticas
acumuladas ao longo de mais de 40
anos de carreira, se apresentará ás 19h
do próximo sábado (5).
Tião Carvalho promete presentear
à cidade de São Luís, levando ao público manifestações populares, como
as canções que remetem ao bumbameu-boi, o baião, o xote, o maracatu,
o reggae maranhense e o samba na
sua mais ampla diversidade de ritmos
“A proposta do espetáculo é sensibilizar o público com sua história, canta-

CÉSAR NASCIMENTO, ZECA BALEIRO, ALCIONE, RITA BENNEDITTO E TIÃO CARVALHO
da e contada, através do resgate de
canções que mais marcaram minha
carreira. Celebrando a tradição maranhense e os elementos vivos da cultura negra e afro-brasileira originária
dos quilombos” adiantou o artista.
Na segunda noite do evento, domingo (6), a apresentação será por
conta do intérprete e compositor César Nascimento, que se destaca no cenário musical pela ampla atuação no
norte e nordeste do Brasil.
Com 13 discos lançados e com novos projetos em andamento, César
compartilhará com o público canções
maranhenses como ‘Catirina e o Mar’,
‘Toc-Toc’, ‘O Radinho’, e a conhecida
‘Ilha Magnética’, além de outras composições. A apresentação acontecerá

em parceria com o poeta e compositor Márcio Negócio.
“Estou preparando o show São Luís
408 Anos como uma forma de traduzir
o meu amor por São Luís. Espero que
todos gostem e se emocionem, como
já estou me emocionando nos ensaios.”, comentou César Nascimento.
E para abrilhantar a noite da segunda (7), véspera do aniversário de São
Luís, a cantora e compositora Alcione
mesclará o repertório do seu novo
projeto “Tijolo por Tijolo”, com grandes hits que marcaram sua trajetória,
como “Sufoco”, “Gostoso Veneno”,
“Estranha Loucura”, “Faz Uma Loucura Por Mim”, A Loba” “Além da Cama”,
“Você Me Vira a Cabeça”, “Meu Ébano” e “Não Deixe o Samba Morrer”.

Conversas e vários
olhares sobre São Luís
São Luís comemora o aniversário de sua fundação na
próxima terça-feira (8), e para marcar a data será realizada uma série de entrevistas sobre aspectos bastante
característicos da capital maranhense. O evento denominado “Semana de Entrevistas: São Luís 408 anos” será
constituído por sete conversas virtuais com personalidades locais que pesquisam e estudam frequente questões pitorescas e relevantes da nossa cidade, como a história, a arquitetura, o desenvolvimento urbano, a música, a literatura e o centro histórico ludovicense.
As entrevistas serão realizadas a partir deste sábado,
dia cinco de setembro, e se estenderão diariamente até o
dia 11, sexta-feira, sempre no mesmo horário de 20h, e
poderão ser acompanhadas ao vivo no perﬁl do Instagram da Associação Maranhense dos Escritores Independentes (AMEI) no endereço: @ameimais.
A ideia da rodada de conversas foi de Eden Jr., economista e relações públicas, um apaixonado pela cidade e
em especial pelo centro, antigas habitações e costumes
de São Luís, e que, eventualmente, realiza entrevistas
nas redes sociais. Eden Jr. aﬁrma que: “Oito de setembro
é um ritual, um dia que eu me preparo para curtir São
Luís. Nunca viajo na data, e invariavelmente vou ao centro e percorro a cidade para resgatar e reaﬁrmar a sua
magia. Entretanto, sempre percebi que as comemorações do aniversário da cidade deixam de lado as suas
maiores riquezas, que são a nossa história, cultura, tradições, músicas, poesias e o jeito ludovicense de ser.
Dessa forma, tentei fazer, desde o ano passado, algo
para comemorar de forma genuína o aniversário da cidade, mas acabou não sendo possível. Este ano, com a
pandemia e a possibilidade das entrevistas virtuais,
convidei ﬁguras notórias da ilha para conversar sobre
assuntos que estão obrigatoriamente associados com a
nossa história. E mais: quem estiver assistindo também
poderá mandar perguntas para participar dos diálogos.”
José Viegas, presidente da Amei, instituição que reconhecidamente vem sendo nos últimos anos importante
promotora das letras e da cultura ludovicense, fala como percebe a semana de entrevistas: “A AMEI sempre
apoia iniciativas que tenham como proposito valorizar e
enaltecer a cultura de São Luís. E assim que nos foi apresentado o projeto desse conjunto de entrevistas, que
versará sobre assuntos peculiares da cidade em seu aniversário, prontamente nos predispomos a valorizar a
ação e apoiá-la, dentro das nossas possibilidades”. Abaixo a agenda da “Semana de Entrevistas: São Luís 408
anos”, com os temas, convidados, data e horário

ShowdeRitaBenneditoeZecaBaleironodiadafesta Escritores, historiadores
e estudiosos convidados

APRESENTAÇÃO SERÁ FEITA PELOECONOMISTA EDEN JR
ZECA BALEIRO FARÁ UM CONCERTO EM HOMENAGEM À SÃO LUÍS COM UM REPERTÓRIO VARIADOS DE DIVESOS TRABALHOS MUSICAIS
Claro que faixas genuinamente
maranhenses como “Namorada do
Sol” (Nonato Buzar), “Jamaica a São
Luís” (Gerude), “Mimoso” (Ronald Pinheiro), e “Cajueiro Velho” (João Carlos Nazareth, pai de Alcione), não poderiam ﬁcar de fora do roteiro que
promete muita emoção e pura “Maranhensidade”. “Cantar para homenagear São Luís é uma coisa fácil porque
é onde eu tenho a minha história. É
uma emoção, pois essa terra é uma
coisa que me faz muito bem. Nada me
deixa tão orgulhosa e feliz do que
exaltar minha terra, que tem uma
identidade própria, uma leveza grande, uma cultura imensa e uma diversidade maravilhosa”, sintetizou a Marrom.
E na data oﬁcial do aniversário da
Ilha, terça (8), a cantora maranhense
Rita Bennedito abrirá a noite, trazendo em sua apresentação um repertório com foco nos compositores Zeca
Baleiro, Tribo de Jah, Donalto Alves,
João do vale, Joãozinho Ribeiro, realizando um passeio pelas canções maranhenses.
Acompanhada do maestro maranhense, José Américo Bastos, onde a
cantora também levará ao público a
canção ‘Amor maior’, faixa lançada no

início deste ano, Rita contará ainda
com a participação especial do cantor
Josias Sobrinho, do poeta Salgado Maranhão, Carlinhos Veloz e Beto Ehongue. “Quero expressar minha alegria
de participar da festa de aniversário
de São Luís. São Luís completa 408
anos e eu celebro suas cores, seus sabores, suas pedras de cantarias e seus
tambores ancestrais. A ideia é a gente
celebrar a nossa cidade, celebrar a
nossa história”, vibrou a artista.
E para encerrar a programação,
ainda no dia 8, às 20h30, o artista Zeca
Baleiro fará um concerto em homenagem a São Luís. Zeca, que lançou recentemente os álbuns “O Amor No
Caos” e “Canções d’Além-mar”, deve
brindar o público com algumas novidades, além de rebobinar canções de
seu repertório afetivo e do cancioneiro maranhense.
O artista realizará uma live especial, com uma formação de voz e violões. Numa reedição do show “Concerto”, Zeca será acompanhado de
dois músicos: Swami Jr., violonista de
formação mais clássica e emepebista,
e Tuco Marcondes, músico de pegada
mais rock’n’roll, que integra sua banda e participou de quase todas as suas
turnês. “Muito feliz e honrado de fazer

esse show-live no aniversário de São
Luís. Preparando uma apresentação
bem especial para essa data igualmente especial. Viva São luís!”, comemorou Baleiro.
Integração – Como forma de democratizar e integrar todos os públicos, o evento contará com a participação de intérpretes de libras em todos
os shows. A ideia é que ao lado dos artistas, os intérpretes possam transmitir com expressões corporais as emoções e letras das músicas aos surdos.

Agenda
Dia 5 – Tião Carvalho – 19h
Dia 6 – César Nascimento- 19h
Dia 7 – Alcione- 19h
Dia 8 – Rita Benneditto 19h
Zeca Baleiro -2h30
Canais de transmissão do evento
www.youtube.com/channel/UCt2QbwQTb3smCcfN0dtdEOA
– Instagram @governoma
– Facebook GovernoMA
– Twitter GovernoMA

Sábado, 5 setembro, 20h

“Expansão urbana de São Luís no Século XX” – Entrevistado: José Antônio Viana Lopes (Arquiteto Urbanista e Professor do Centro Universitário UNDB)
“São Luís: Atenas brasileira” – Entrevistado: José Neres
(Membro da Academia Maranhense de Letras e Professor)

Domingo, 6 de setembro, 20h

“Praia Grande: ascensão e declínio” – Entrevistado:
Carlos Gaspar (Presidente da Academia Maranhense de
Letras e Empresário)

Segunda-feira, 7 de setembro, 20h;

“Fundação da cidade de São Luís” – Entrevistado:
Antonio Noberto (Membro da Academia Ludovicense
de Letras, Historiador, Turismólogo e Escritor) –

Terça-feira, 8 de setembro, 20h

“A música e São Luís” – Entrevistado: Félix Alberto
(Membro da Academia Maranhense de Letras, Jornalista, Poeta e Compositor) – Quarta-feira, dia 9, 20hs;
“São Luís: Bondes e fábricas” – Entrevistado: Diogo Guagliardo (Historiador, Professor e Advogado)

Quinta-feira, dia 10 de setembro, 20h

“Reabilitação do Centro Histórico de São Luís” – Entrevistado: Luís Phelipe Andrés (Membro da Academia
Maranhense de Letras, Engenheiro e Professor) – Sextafeira, dia 11, 20hs.

Onde assistir:

Instagram da Associação Maranhense dos Escritores
Independentes (AMEI) no endereço: @ameimais

