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O Maranhão é o quarto estado brasileiro a receber o maior número de escra-

vos 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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Azul volta à 
voar para

 Imperatriz
 PÁGINA 9

TECNOLOGIA
UFMA  vai  fazer 
nanossatélite 
com a Agência 

Espacial Brasileira
A Agência Espacial Brasileira (AEB), au-

tarquia vinculada ao Ministério da Ciência, 
Tecnologia e Inovações (MCTI), assinou, no 
mês de agosto, um Termo de Execução Des-
centralizada (TED) com a Universidade Fe-
deral do Maranhão (UFMA), que estabelece 
a capacitação técnica e desenvolvimento de 
um projeto de nanossatélite, da categoria de 
cubsats.         PÁGINA 9

OPORTUNIDADE

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 ino-

vação 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.
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Sérgio Frota na
 pressão: “quem não 
servir vai embora”

SÃO LUÍS 408 ANOS
Comemoração deste 

ano será on-line

PÁGINA 11

PÁGINA 12

MORTE DE IDOSA
Corpo de vítima 

 passa por perícia
PÁGINA 10

Congresso recebe 
proposta de Reforma 

administrativa  
 PÁGINA 9
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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

Es tra té gia

No vas re gras pa ra ho me offi  ce

Di ver gên cia

HOJE

Reforma administrativa
segue para o Congresso

O
pre si den te Jair Bol so na ro
pro me teu en vi ar ho je (3)
pa ra o Con gres so Na ci o nal a
pro pos ta de re for ma ad mi- 

nis tra ti va do go ver no. Con for me sa li- 
en tou, “a me di da não atin gi rá ne- 
nhum dos atu ais ser vi do res e se apli- 
ca rá ape nas aos fu tu ros ser vi do res
con cur sa dos”.

O anún cio de Bol so na ro acon te ceu
após uma reu nião, no Pa lá cio da Al vo- 
ra da, com mi nis tros e lí de res par ti dá- 
ri os, na ma nhã des ta ter ça-fei ra (1º).
Mi nis tro da Eco no mia, Pau lo Gue des
des ta cou que a pro pos ta do Pla nal to é
“im por tan te” por que mu da a tra je tó- 
ria de gas tos fu tu ros do go ver no. “Re- 
de fi ne to da a tra je tó ria do ser vi ço pú- 
bli co no fu tu ro. Um ser vi ço pú bli co de
qua li da de, com me ri to cra cia, con cur- 
sos exi gen tes, pro mo ção por mé ri to”,
afir mou.

Até o mo men to, o que se ven ti la é
que es tu dos do Mi nis té rio da Eco no- 
mia mu dam de for ma ex pres si va o
ser vi ço pú bli co, com fle xi bi li za ção da
es ta bi li da de, re du ção de sa lá ri os de
aces so e re vi são de be ne fí ci os. En tre
as mu dan ças em de ba te, es tão cor te
da quan ti da de de car rei ras. Ho je são
117, com mais de 2 mil car gos. A in- 
ten ção é bai xar pa ra 20 ou 30. To das as
re gras va le ri am tam bém pa ra juí zes,
pro cu ra do res e pro mo to res.

Pa ra re du zir o sa lá rio ini ci al no fun- 
ci o na lis mo, a jus ti fi ca ti va é de que,
pe lo mo de lo atu al, os ser vi do res in- 
gres sam com re mu ne ra ções mui to al- 

tas, des pro por ci o nais em re la ção à
ini ci a ti va pri va da, e fi cam de ses ti mu- 
la dos a su bir na car rei ra. Há, ain da,
pro pos ta de cri a ção de um no vo car- 
go, sem vín cu lo, uma es pé cie de trai- 
nee, com du ra ção de dois anos, di fe- 
ren te do atu al es tá gio pro ba tó rio (três
anos), quan do o ser vi dor é ava li a do
an tes de ob ter a es ta bi li da de. 

O go ver no tam bém quer am pli ar as
con tra ta ções tem po rá ri as ce le tis tas, e
até es tu da cri ar fun ções tem po rá ri as,
sem pro gres são e com tem po de fi ni do
pa ra per ma ne cer no car go.

E tam bém po de ser re vis ta a es ta bi- 
li da de até pa ra os que já es ti ve rem
efe ti va dos. Nas fun ções ope ra ci o nais,
co mo car gos téc ni cos ou de lim pe za,
po de rá ha ver de mis são. As al te ra ções
tam bém vão atin gir o sis te ma de li- 
cen ças e gra ti fi ca ções, com a pro pos ta
de ex tin ção da pro gres são au to má ti ca
por tem po de ser vi ço.

Pa ra mer ca do, ser vi do res e par la- 
men ta res, o Exe cu ti vo, des de o iní cio,
pen sa va em en tre gar o do cu men to
pró xi mo do fim do ano, de mo do a ser
dis cu ti do no Con gres so so men te após
as elei ções ou em 2021. As sim, re du zi- 
ria-se a pres são dos lob bi es das car rei- 
ras do ser vi ço pú bli co, e a apro va ção
fi ca mais fá cil. E, com a che ga da da
pan de mia, a po pu la ção pas sou a co- 
brar que o fun ci o na lis mo dê sua co ta
de sa cri fí cio.

“A prin cí pio, ha via a in ten ção de
tes tar o mer ca do com o va za men to de
al guns da dos. De pois, co mo o tex to ti- 
nha in cor re ções que po di am le var à
ju di ci a li za ção, sur giu a ideia de ir pos- 
ter gan do até en con trar o mo men to
cer to”, con tou uma fon te pa la ci a na.
Um es pe ci a lis ta em con tas pú bli cas
ad mi te que, se hou ve mes mo uma in- 
ten ção, “foi per fei ta”. 

“Do pon to de vis ta téc ni co, não faz
sen ti do. O ide al se ria dar uma si na li- 
za ção cor re ta aos in ves ti do res. Mas
do pon to de vis ta po lí ti co, não dá pa ra
ne gar que foi um gol pe de mes tre”, as- 
si na lou.

En tra ram em vi gor, on tem, as no- 
vas re gras do te le tra ba lho na ad mi nis- 
tra ção pú bli ca fe de ral. Pe las no vas
nor mas, o fun ci o ná rio de ve fi car dis-
po ní vel por te le fo ne, res pon der e-
mails e com pa re cer pre sen ci al men te
sem pre que so li ci ta do. O ser vi dor só
po de rá op tar pe lo te le tra ba lho se sua
fun ção pu der ser adap ta da a es sa mo-
da li da de. Pa ra Ju li a na Le gen til, mes-
tre em De se nho do Te le tra ba lho, a
van ta gem do ho me of fi ce aos co fres
pú bli cos são inú me ras, e não ape nas
na re du ção de cus tos. “Al guns ór gãos
che gam a co gi tar a uti li za ção mais ra- 
ci o nal de seus es pa ços fí si cos, po den- 
do mi grar equi pes que per ma ne ce rão
em re gi me pre sen ci al ou em te le tra-
ba lho par ci al pa ra es pa ços me no res”,
sa li en tou ela.

TEXTO-BASE

Câmara aprova marco regulatório do gás natural

MINISTÉRIO PÚBLICO MUDA REGIME DE EXPLORAÇÃO E QUEBRA MONOPÓLIO NA DISTRIBUIÇÃO

A Câ ma ra dos De pu ta dos apro vou
nes ta ter ça-fei ra (1º) o tex to-ba se do
no vo mar co re gu la tó rio do se tor de
gás na tu ral. O Pro je to de Lei 6407/13
mu da o re gi me de ex plo ra ção de ga- 
so du tos no Bra sil, que pas sa rá de con- 
ces são pa ra au to ri za ção. A pro pos ta
tam bém que bra o mo no pó lio dos es- 
ta dos na dis tri bui ção do gás na tu ral.

Nes te mo men to, par la men ta res
ana li sam pro pos tas que ain da po dem
mo di fi car tre chos da ma té ria.

Se gun do o re la tor da ma té ria, de- 
pu ta do Laér cio Oli vei ra (PP-SE), com
as no vas re gras, o cus to do bo ti jão de
gás vai di mi nuir pa ra o con su mi dor.
“A no va Lei do Gás vai rein dus tri a li zar
o Bra sil, au men tar a re cei ta dos go ver- 
nos e re du zir o cus to do gás nas em- 
pre sas, nos co mér ci os e até nas re si- 
dên ci as. Da qui a al guns anos, quan do
o bra si lei ro es ti ver em ca sa co zi nhan- 
do com seu bo ti jão, que ele con se guiu
com prar mais ba ra to, sa be re mos que
es te foi o re sul ta do de uma es co lha
im por tan te que fi ze mos nes te dia”,

dis se.
De acor do com a pro pos ta, as em- 

pre sas com se de no Bra sil po de rão
atu ar nes se mer ca do por meio de au- 
to ri za ção da Agên cia Na ci o nal do Pe- 
tró leo, Gás Na tu ral e Bi o com bus tí veis
(ANP). Atu al men te, a le gis la ção pre vê
que as em pre sas se sub me tam a um
lei lão de con ces são da ANP pa ra atu ar
no se tor. Com o no vo mar co, as em- 
pre sas po de rão atu ar, com ba se num
pro ces so de cha ma da pú bli ca, em
ser vi ços de trans por te, im por ta ção,
ex por ta ção, es to ca gem sub ter râ nea,
acon di ci o na men to, es co a men to, tra- 
ta men to, li que fa ção, re ga sei fi ca ção e
ati vi da des de cons tru ção, am pli a ção
de ca pa ci da de e ope ra ção de uni da- 
des de pro ces sa men to ou tra ta men to
de gás na tu ral.

Tam bém fi ca ex tin ta a ex clu si vi da- 
de dos es ta dos na ati vi da de de dis tri- 
bui ção de gás na tu ral, além de per mi- 
tir a ex plo ra ção des se ser vi ço pe las
con ces si o ná ri as pri va das de ener gia
elé tri ca. De acor do com Laér cio Oli- 

vei ra, a ex pec ta ti va da in dús tria é ge- 
rar R$ 60 bi lhões de in ves ti men tos por
ano e tri pli car a pro du ção in dus tri al.

Par la men ta res opo si ci o nis tas ten-
ta ram adi ar a vo ta ção da ma té ria e cri-
ti ca ram a pro pos ta por con si de rar
que a pro pos ta de li vre con cor rên cia
no se tor po de não ge rar a di mi nui ção
do pre ço do gás ao con su mi dor. “Eu
que ria que hou ves se li vre con cor rên- 
cia, pa ra di mi nuir o pre ço do gás. Is so
se ria im por tan te pa ra nós, se ria po si- 
ti vo. Só que eu já ou vi es sa can ti le na.
Olhem o ca so das pas sa gens aé re as:
dis se ram que iam abrir a con cor rên-
cia, só que au men ta ram os pre ços das
pas sa gens, dis se ram que as ba ga gens
se ri am mais ba ra tas, mas es tão mui to
mais ca ras. En tão, te mos a ques tão
das pas sa gens mais a das ba ga gens, e
ago ra es tão co bran do pe las co ne xões.
Olhem aí: é a li ber da de de pre ço”, ar- 
gu men tou o de pu ta do Pom peu de
Ma tos (PDT-RS).

SANITÁRIA

Senado aprova
recursos da Saúde

VOLTA ÀS AULAS DEVE GERAR GASTOS NA REDE DE ENSINO

O Se na do apro vou um Pro je to de Lei (PL) que au to ri- 
za o uso de re cur sos fe de rais em ações de se gu ran ça sa- 
ni tá ria no re tor no pre sen ci al das au las na re de pú bli ca
de en si no. O pro je to se gue pa ra aná li se da Câ ma ra.

Se gun do o PL 3.892/2020, es ta dos, Dis tri to Fe de ral e
Mu ni cí pi os po de rão usar os re cur sos da União pa ra ade- 
quar a in fra es tru tu ra sa ni tá ria das es co las, dis tri buir
equi pa men tos de pro te ção in di vi du al e ma te ri al de hi gi- 
e ne, con tra tar ser vi ço de in ter net pa ra os alu nos que
não pu de rem vol tar às au las pre sen ci ais, trei na men to
de pro fis si o nais pa ra se adap ta rem às no vas con di ções
sa ni tá ri as, den tre ou tras ações pre ven ti vas.

De acor do com o tex to, se fi car com pro va do que o re- 
tor no às au las pro vo cou au men to no con tá gio, elas de- 
ve rão ser sus pen sas. O pró prio PL, no en tan to, de ter mi- 
na que a re to ma da das au las pre sen ci ais de ve ob ser var a
ori en ta ção ci en tí fi ca, a cur va de con tá gio, o nú me ro de
óbi tos, a de li be ra ção da res pec ti va co mu ni da de es co lar
e apre sen ta ção, pe la fa mí lia, de re la tó rio so bre a si tu a- 
ção da saú de dos seus mem bros.

Den tre os re cur sos que po dem ser uti li za dos nes sas
ações es tão ver bas re ce bi das por es ta dos e mu ni cí pi os
pa ra en fren ta men to da pan de mia e re cur sos do Sis te ma
Úni co de Saú de (SUS) pro ve ni en tes do go ver no fe de ral.
O re la tor, Se na dor Fa bi a no Con ta ra to (Re de-ES), ex pli- 
cou em seu pa re cer que, ape sar da apli ca ção de re cur sos
do SUS em es co las, não há des vio de fi na li da de na apli- 
ca ção de uma ver ba di re ci o na da à saú de, ques tão que
che gou a ser le van ta da por al guns se na do res du ran te a
ses são.

“O uso de re cur sos da saú de em am bi en te es co lar não
afas ta ou con tra ria a pre vi são de vin cu la ção àque la área.
A es sên cia da pro po si ção, em bo ra se pres te à hi gi dez do
am bi en te es co lar ne ces sá rio ao fa zer edu ca ci o nal em
to das as su as es pe ci fi ci da des, re ma nes ce na saú de pú- 
bli ca”.

ACIDENTES

Maranhão entra em
relatório sobre barragens

MARANHÃO ESTÁ ENTRE OS 22 ESTADOS COM BARRAGENS

Em 2019, o nú me ro de bar ra gens dos mais di ver sos ti- 
pos que os ór gãos de fis ca li za ção de se gu ran ça con si de- 
ram crí ti cas au men tou cer ca de 130% em com pa ra ção
com a quan ti da de de es tru tu ras pre o cu pan tes iden ti fi- 
ca das em 2018.

Fo ram iden ti fi ca das 156 bar ra gens con si de ra das crí- 
ti cas no Re la tó rio de Se gu ran ça de Bar ra gens 2019, que a
Agên cia Na ci o nal de Águas e Sa ne a men to Bá si co (ANA)
di vul gou nes ta se gun da-fei ra (31). No do cu men to re la ti- 
vo a 2018, ha via 68 es tru tu ras, das quais 44 fo ram re ti ra- 
das da lis ta ao lon go dos úl ti mos dois anos. Das atu ais
156 bar ra gens mais pre o cu pan tes, 132 fo ram iden ti fi ca- 
das en tre 1° de ja nei ro e 31 de de zem bro de 2019.

A ANA es cla re ce que o fa to de se rem apon ta das co mo
crí ti cas não sig ni fi ca que as bar ra gens apre sen tem ris co
imi nen te de se rom per, mas sim que de vem re ce ber
mai or aten ção por par te do em pre en de dor e dos ór gãos
de fis ca li za ção, con for me pre co ni za a Lei nº
12.334/2010, que es ta be le ceu o sis te ma de clas si fi ca ção
quan to às ca te go ri as de ris co.

A clas si fi ca ção le va em con ta ca rac te rís ti cas téc ni cas
e o es ta do de con ser va ção de ca da em pre en di men to,
além da con for mi da de ao Pla no de Se gu ran ça da Bar ra- 
gem. Se ria, se gun do a pró pria agên cia re gu la do ra, “uma
for ma in di re ta de se ava li ar o ris co de rup tu ra de uma
bar ra gem”, mas, com o pas sar do tem po, “fi cou pa ten te
que tal sis te ma era in su fi ci en te, pois pas sí vel de dis tor- 
ções, co mo a in clu são, em um mes mo pa ta mar de ris co,
de em pre en di men tos aos quais ape nas fal ta vam apre- 
sen tar al guns do cu men tos e de ou tros com pro ble mas
es tru tu rais gra ves”.

As 156 bar ra gens lis ta das co mo crí ti cas em 2019 es tão
es pa lha das por 22 uni da des da fe de ra ção: Ma ra nhão;
Acre; Ala go as; Ama pá; Ama zo nas; Bahia; Ce a rá; Es pí ri to
San to; Goiás; Ma to Gros so do Sul; Mi nas Ge rais; Pa rá;
Pa raí ba; Per nam bu co; Pi auí; Rio de Ja nei ro; Rio Gran de
do Nor te; Rio Gran de do Sul; Rondô nia; Ro rai ma; São
Pau lo e To can tins.

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

https://banca.oimparcial.com.br/
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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 

ELEIÇÕES SÃO LUÍS

Braide e Wellington
se acusam de traição
SAMARTONY MARTINS

O
apoio de cla ra do pe lo se na- 
dor Ro ber to Ro cha (PSDB) 
ao pro je to do pré-can di da to 
à Pre fei tu ra de São Luís, 

Edu ar do Brai de (Po de mos), con ti nua 
re ver be ran do. Brai de que brou o si lên- 
cio so bre as de cla ra ções fei tas pe lo 
de pu ta do es ta du al Wel ling ton do Cur- 
so, que de cli nou de sua can di da tu ra 
após se sen tir traí do pe lo pre si den te 
es ta du al do par ti do tu ca no no Ma ra- 
nhão.

Em en tre vis ta à Rá dio Mi ran te AM, 
o de pu ta do fe de ral e tam bém pré-
can di da to à Pre fei tu ra de São Luís, co- 
men tou as de cla ra ções fei tas por Wel- 
ling ton do Cur so na úl ti ma ter ça-fei ra 
(1) du ran te o seu dis cur so res sal tou 
que viu com tris te za ao ver ta ma nha 
trai ção a es co lha do lí der do par ti do 
no es ta do, afir man do ter si do ví ti ma 
de um jo go de in ten ções que não 
com bi nam com seus prin cí pi os.

Edu ar do Brai de re lem brou de epi- 
só di os pas sa dos no qual vi veu com o 
ex-can di da to do PSDB afir man do que 
“se tem al guém que foi traí do nes sa 
his tó ria, fui eu”. Brai de e Wel ling ton 
do Cur so ca mi nha ram jun tos no se- 
gun do tur no de 2016. Já em 2018, o 
de pu ta do fe de ral era pré-can di da to 
ao Go ver no do Ma ra nhão, mas abriu 
mão e apoi ou o se na dor Ro ber to Ro- 
cha, que du ran te um co mí cio, com 
Wel ling ton pre sen te, o atu al se na dor 
Ro ber to Ro cha afir mou que es ta ri am 
jun tos apoi an do Brai de pa ra o exe cu- 
ti vo mu ni ci pal em 2020. “En tão nin- 
guém foi en ga na do so bre es se apoio

BRAIDE E WELLINGTON DO CURSO CAMINHARAM JUNTOS NO SEGUNDO TURNO DE 2016

do PSDB a mi nha pré-can di da tu ra. 
Va le lem brar que em 2018, eu fiz do- 
bra di nha em São Luís com Wel ling- 
ton, ele es ta du al e eu fe de ral, até pa ra 
re tri buir o ges to de le em 2016. De lá 
pa ra cá, fo ram vá ri as con ver sas e 
sem pre fi cou cla ro que o acor do de 
2016 do PSDB me apoi ar, es ta va man- 
ti do. Com a pro xi mi da de do plei to, fiz 
o con vi te pa ra ele ser meu vi ce, mas 
ele não acei tou e que ria sim ser de pu- 
ta do fe de ral em 2022. Só que inex pli- 
ca vel men te, o de pu ta do Wel ling ton 
dei xou de aten der mi nhas li ga ções. A 
per gun ta que pre ci sa ser fei ta é: se es- 
tá va mos jun tos em 2016, do bra di nha 
em 2018, as con ver sas se gui am avan- 
çan do já que es ta mos ou es tá va mos 
no mes mo cam po po lí ti co, o que le- 
vou o de pu ta do Wel ling ton a mu dar 
de pos tu ra???”, dis se Brai de.

Mes mo com a de ci são de Ro ber to 
Ro cha, Wel ling ton do Cur so afir mou, 
ain da, que se gui rá na lu ta por uma 
São Luís me lhor e dis se não es tar, em 

ne nhu ma hi pó te se, lon ge da dis pu ta 
elei to ral, se ja co mo pro ta go nis ta ou 
apoio de ci si vo pa ra o pró xi mo pre fei- 
to de São Luís. “A po pu la ção so nhou 
jun to co mi go e foi traí da. Es ti ve mos 
nas ru as, afir ma mos que se ría mos 
can di da tos. Ti ve mos es sa con fir ma- 
ção do pró prio pre si den te do Par ti do, 
se na dor Ro ber to Ro cha, que ago ra, 
mu dou de opi nião e ten tou aca bar 
com o nos so so nho, de for ma sor ra tei- 
ra e sem dar ou tra opor tu ni da de. Não 
ti ve, se quer, a pos si bi li da de de mu dar 
de Par ti do. Em mar ço, pro me te ram 
que eu dis pu ta ria as elei ções; ago ra, 
em um jo go de in te res ses, de ci di ram 
apoi ar ou tro can di da to. Es ta mos bus-
can do Um po si ci o na men to da di re- 
ção Na ci o nal do Par ti do. Não de sis ti, 
se gui rei fir me na lu ta por uma São 
Luís me lhor. Em hi pó te se al gu ma, es- 
ta rei lon ge des sa dis cus são so bre São 
Luís. Va mos par ti ci par ati va men te das 
elei ções”, afir mou Wel ling ton.

TV ABERTA

Sessões da Assembleia transmitidas pelo canal 9.2

A PROGRAMAÇÃO DO CANAL TAMBÉM PODE SER ACOMPANHADA ON-LINE PELO SITE WWW.AL.MA.LEG.BR/TV.

Com a mu dan ça de sin to nia da TV
As sem bleia, as ses sões ple ná ri as do
Par la men to Es ta du al se rão trans mi ti- 
das ago ra pe lo ca nal aber to di gi tal 9.2.
Atu al men te, as ses sões es tão acon te- 
cen do às ter ças e quar tas-fei ras, a par- 
tir das 9h30, com apre ci a ção de pro je- 
tos de lei e dis cus sões de te mas per ti- 
nen tes aos ma ra nhen ses.

A pro gra ma ção do ca nal tam bém
po de ser acom pa nha da on li ne pe lo
si te www.al.ma.leg.br/tv.

No úl ti mo sá ba do (29), a TV As sem- 
bleia saiu da sin to nia 51.2 e pas sou
pa ra o ca nal 9.2. A al te ra ção acon te- 
ceu em to dos os 66 ca nais da Re de Le- 

gis la ti va de TV, que in clui, tam bém, a
TV Se na do (9.1) e a TV Câ ma ra (9.3).

O ob je ti vo é po pu la ri zar as pro gra- 
ma ções das TVs le gis la ti vas, au men- 
tan do a au di ên cia das ses sões ple ná- 
ri as, reu niões pú bli cas, de ba tes, en- 
tre vis tas e pro gra mas jor na lís ti cos pa- 
ra que a so ci e da de acom pa nhe com
mais frequên cia o dia a dia do tra ba- 
lho par la men tar.

“A par tir de ago ra, o ci da dão vai
aces sar a TV As sem bleia com mais fa- 
ci li da de, atra vés do ca nal 9.2. Com a
no va sin to nia, a TV As sem bleia vai fi- 
car ain da mais pró xi ma dos te les pec- 
ta do res e va mos in ten si fi car a im por- 

tan te mis são do ca nal, que é le var to- 
das as in for ma ções das ati vi da des
par la men ta res e do Le gis la ti vo aos
ma ra nhen ses”, des ta cou a jor na lis ta
Sil via Te re za, di re to ra-ad jun ta de Co-
mu ni ca ção da Ale ma.

O te les pec ta dor pre ci sa rá sin to ni- 
zar no va men te a TV pa ra con ti nu ar
acom pa nhan do as trans mis sões ao
vi vo das ses sões ple ná ri as, bem co mo
de to da a pro gra ma ção da TV As sem-
bleia. A sin to nia é fei ta au to ma ti ca- 
men te pe lo apa re lho de te le vi são,
mas, se hou ver al gum pro ble ma, bas- 
ta usar a fun ção de bus ca ou sin to nia
pa ra en con trar os ca nais le gis la ti vos.
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Bí blia na Pra ça

Bí blia na ca deia

Ta xar os ban cos

“Se eli mi nar o te to de gas tos se ria co mo
ta car fo go no país”.

Re mé dio do ce

Pro vo ca ção

Fal tam can di da tos
ne gros

O Ma ra nhão é o quar to es ta do bra si lei ro a re ce ber o mai or nú- 
me ro de es cra vos du ran te os três sé cu los de co mér cio in ter na ci o- 
nal de se res hu ma nos vin dos da Áfri ca. Ho je é o se gun do com a
mai or po pu la ção de afro des cen den tes do país. A cul tu ra é ri ca em
tra di ções co mo a mú si ca, a re li gião e os cos tu mes. Aliás, a cul tu ra
ne gra é a úni ca que tem pu re za na al ma dos ma ra nhen ses, já que
não se co nhe ce ma ni fes ta ções cul tu rais de ori gem bran ca ou in- 
dí ge na com a mes ma abran gên cia e au ten ti ci da de de sen ti men- 
tos, co mo as man ti das pe los ne gros no Ma ra nhão e em ou tros es- 
ta dos. Da dos le van ta dos pe lo IB GE em 2012 in di ca vam que no
Ma ra nhão, os ne gros são mai o ria es ma ga do ra da po pu la ção: 74%.
Ape sar de mui tas con quis tas, ain da há pre con cei to so ci al con tra
eles, dis pa ri da de sa la ri al, iso la men to em gue tos pe ri fé ri cos e em- 
pre gos de bai xa re mu ne ra ção. E quan do se fa la em re de pri va da
de en si no há uma es can da lo sa des pro por ção en tre as cri an ças
ne gras, que fi cam qua se in vi sí veis pe lo nú me ro re du zi do, e as
bran cas. A con sequên cia é a exi gên cia de co tas pa ra os ne gros na
uni ver si da de e bai xa re pre sen ta ti vi da de po lí ti ca nas ca sas le gis la- 
ti vas.

Até na Jus ti ça do Ma ra nhão, as ações que tran si tam de pes so as
que so frem pre con cei to ra ci al são in fi ni ta men te ir re le van tes, le- 
van do-se em con ta o ta ma nho do sen ti men to se pa ra tis ta que
exis te na so ci e da de. O IB GE in for mou em 2018 que a po pu la ção
bran ca ga nha va 36% mais que as pes so as pre tas e par das. Mas es- 
se cál cu lo pos si vel men te não traz uma re a li da de ver da dei ra. Por
exem plo, com pa ran do o mes mo nú me ro de ne gros com o de
bran cos. Até na cam pa nha elei to ral des te ano o TSE de ci diu im- 
por re gras mais equâ ni mes na dis tri bui ção de re cur sos de cam pa- 
nha pa ra can di da tu ras pre tas e par das.

En quan to a mai o ria do elei to ra do é de pre tos e par dos, sua re- 
pre sen ta ção no Le gis la ti vo é ir ri só ria. Na As sem bleia Le gis la ti va
do Ma ra nhão, com 42 de pu ta dos, ape nas o pe tis ta Jo sé Iná cio foi
elei to. A ex pli ca ção não é tan to cul tu ral. É prin ci pal men te de ca- 
rá ter fi nan cei ra. Nun ca um ne gro foi o mais vo ta do no par la men- 
to. Já no Tri bu nal de Jus ti ça, cu jos mem bros não são elei tos pe lo
po vo, a ra ça ne gra es tá me lhor re pre sen ta da. Dos 30 de sem bar ga- 
do res, três são ne gros: Anil des Cruz, Ân ge la Sa la zar e Jo sé Ber nar- 
do Ro dri gues. No Le gis la ti vo fe de ral, eles são ape nas 10%. O TSE
quer que brar es se pa ra dig ma, na di vi são do di nhei ro da cam pa- 
nha, mas pou co adi an ta. Fal tam qua dros de cor ne gra pa ra dis pu- 
tar as elei ções.

Após o pre fei to Edi val do Ho lan da (evan gé li co) Jr inau gu rar em
São Luís a Pra ça da Bí blia com ple ta men te re for ma da, na Co reia
de Bai xo, o go ver na dor Flá vio Di no (ca tó li co) tam bém deu uma
for ça aos re li gi o sos de am bas as cren ças cris tãs.

Flá vio Di no san ci o nou a lei apro va da pe la As sem bleia Le gis la- 
ti va, que dis po ni bi li za a Bí blia nas pe ni ten ciá ri as do Ma ra nhão,
de au to ria da de pu ta da Mi cal Da mas ce no (evan gé li ca). A Bí blia
pas sa a ser li vro obri ga tó rio na co mis são de lei tu ra das ca dei as.

Flá vio Di no abriu uma no va po lê mi ca so bre a re du ção do au xí- 
lio emer gen ci al de R$ 600 pa ra R$ 300 pe lo go ver no fe de ral. Ele su- 
ge re que Bol so na ro cha me os ban cos pa ra aju dar na cri se pan dê- 
mi ca, e não ten tar re du zir sa lá ri os e jor na da de tra ba lho.

 

Do mi nis tro Pau lo Gue des, pa ra quem “em eco no mia, a or dem
dos fa to res al te ra o pro du to”. Ele dis se que a dí vi da do Bra sil es tá
per to de che gar a 100% do PIB.

 
Ao de fen der uma re for ma que sim pli fi que e des bu ro cra- 

ti ze o sis te ma tri bu tá rio, o pre si den te da Con fe de ra ção
Na ci o nal da In dús tria (CNI), Rob son Bra ga de An dra- 

de, dis se que a en ti da de é con tra a cri a ção de no vos tri- 
bu tos, co mo por exem plo, nos mol des da an ti ga CPMF.

 
A CNI foi uma das qua tro or ga ni za ções pa tro nais que

par ti ci pa ram da au di ên cia pú bli ca on tem pe la Co mis- 
são Mis ta da Re for ma Tri bu tá ria, pre si di da pe lo se na- 

dor Ro ber to Ro cha (PSDB). “To dos os se to res da in dús- 
tria re ne gam es sa for ma de tri bu ta ção (CPMF)”, dis se An- 

dra de.
 

A de pu ta da es ta du al Clei de Cou ti nho (PDT) par ti ci pou
da inau gu ra ção vir tu al da Agroin dús tria de be ne fi ci a- 
men to de mel da As so ci a ção de api cul to res de Jun co

do Ma ra nhão. É o me nor mu ni cí pio do Es ta do, com
ape nas 3 431 ha bi tan tes.

A ação da Pa gue Me nos (PGMN3) es tre ou on tem a na bol sa
com em for te al ta. Às 12h16, os pa péis re gis tra vam ga nhos de
23,53%, a R$ 10,50. A re de ce a ren se de far má ci as é a 3ª mai or do
Bra sil com 1.100 lo jas em to dos os es ta dos e 820 Cli nic Farm.

Flá vio Di no: “Mo ro (Sér gio) e Dal lag nol (Del tan) se jun ta ram à
ex tre ma di rei ta pa ra des truir a es quer da e fo ram des car ta dos” e
fez um aler ta: “Aos agen tes ju rí di cos ho nes tos fi ca a men sa gem: a
ex tre ma-di rei ta usa elei to ral men te a ban dei ra da “cor rup ção”.

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

https://banca.oimparcial.com.br/
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AU RE LI A NO CO E LHO FER REI RA
Juiz de Di rei to

RO DRI GO CRA VEI RO
ro dri go cra vei ro.df@da br.com.br

Seu Rodrigo

Seu Ro dri go acor da va bem ce do.
Aos 87 anos, às cin co ho ras da ma nhã
es ta va de pé. Não fa zia por or gu lho ou
com pro mis so. Há bi to da vi da to da.
Mo ra va com uma fi lha, gen ro e seus
dois ne tos. Ten tou fi car no seu can ti- 
nho, mas não dei xa ram. “Pa pai, gos ta- 
mos tan to do se nhor por aqui, con- 
tan do su as his tó ri as e dan do aten ção
pa ra os me ni nos”, di zia a fi lha, mais
por com pai xão do que por con vic ção,
ima gi na va. Mas não re cla ma va. Ti nha
seu can to e sua re de. Bas ta va. Na ho ra
má gi ca, o cor po des per ta va aos pou- 
cos. Di fí cil ima gi nar que já foi de ou- 
tro jei to. Ágil e pron to pa ra o tra ba lho
pe sa do. Ho je pre ci sa va de al guns mi- 
nu tos pra fa zer o cor po en ten der que
es ta va na ho ra. Tro ca va sua rou pa e
se guia pa ra co zi nha. Com as mãos um
pou co tre mi das, pre pa ra va um ca fe zi- 
nho e o co lo ca va na pe que na gar ra fa
tér mi ca que os ne tos ha vi am lhe pre- 
sen te a do. Os dois ti nham mui to or gu- 
lho da que le pre sen te e ele de usá-lo.
Eram me ni nos ca ri nho sos.

Pre pa ra do, sai pa ra en con trar o dia
ain da sur gin do. Na es qui na se guin te,
es bar ra va com seu Pau lo pre pa ran do
a en tre ga dos pães de dois dos ho téis
da ci da de. “Bom dia, seu Ro dri go. Tá
gos to sa a ma nhã de ho je não é não?
Vai que rer um pão zi nho de pois?”
“Bom dia, Pau lo. Vou sim. Os me ni nos
gos tam de um pão an tes da es co la.
Dei xe eles por aí que já vol to.” Vi ra va a
es qui na e des cia a la dei ra na di re ção
do rio. “Bom dia, seu Ro dri go, pre ci- 
san do de aju da pra des cer?”, di zia Do- 
na Ju di te, abrin do uma pe que na lo ja
de se cos e mo lha dos. “Pre ci sa não se- 
nho ra, vou de var ga zi nho e já já che go.
Bom dia pra se nho ra tam bém.”

De pois de al guns mi nu tos de ca mi- 
nha da, de uma la dei ra pou co ín gri me,
Seu Ro dri go che ga va na pon ta de um

bar ran co que da va vis ta com ple ta pa- 
ra o rio e pa ra a ati vi da de dos pes ca- 
do res. Ali en con tra va com seu ban- 
qui nho, um tam bu re te de cou ro de
va ca, tal vez mais ve lho do que ele,
mas que fi ca va por ali aguar dan do seu
do no. O ban qui nho, aliás, fa zia par te
não só da li tur gia do seu do no, mas
das his tó ri as do lo cal. Ne le nin guém
me xia. As cri an ças eram aler ta das de
cas ti go, ca so me xes sem na que le mó- 
vel qua se sa gra do.

Seu Ro dri go sen ta va e apre ci a va a
vis ta. Be bia seu ca fé ali mes mo, na
tam pa da gar ra fa. Lo go os pes ca do res
lá em bai xo o con vi da vam pa ra des cer.
“Bo ra, Seu Ro dri go. Des ça aí. Va mos
ver se ain da apa re ce al gum pei xe.”
“Bri ga do, meu fi lho, mas não vou não.
A saú de não dei xa e da qui a pou co vou
to mar ca fé com as cri an ças.” “Dei xe
dis so, ho mem. O se nhor tem mais
saú de que eu. Qual quer ho ra des sas
car re go o se nhor co mi go.” Seu Ro dri- 
go ria, sa tis fei to com a gen ti le za do
seus com pa nhei ros da ma dru ga da.

“Bom dia, Seu Ro dri go. Co mo es tá?
Trou xe um bo lo de ar roz pro se nhor
co mer com seu ca fé.” “Bri ga do, Do na
Gra ça. Não vou dis pen sar não. Co mo
es tá seu ma ri do?” “Tá le van do. De pois
que saí mos da nos sa ter ri nha, fi cou
mais di fí cil ar ru mar tra ba lho. Ho je,
gra ças a Deus, ele tá na li da, me xen do
com sa fra de ca na.” “Es pe ro que te- 
nha sem pre saú de.” “Bri ga da, Seu Ro- 
dri go. Sa be, às ve zes olho pra es se rio e
sin to fal ta da mi nha in fân cia. A água
era vi va, dan ça va. Ago ra é as sim, pa- 
ra da.” “Eu tam bém, Do na Gra ça. Eu
tam bém.”

Após a con ver sa, Seu Ro dri go fe cha
a sua gar ra fa, re co lhe o seu ban qui- 
nho e co me ça o re tor no pra ca sa.
Lem bra de ou tros tem pos. Cri an ça,
le van ta-se ce do pa ra aju dar o pai a
cui dar dos ani mais e ti rar lei te de va- 
ca. To ma va aque le lei te mor no, es pes- 

so, ain da no cur ral. Um sa bor per di do
na sua me mó ria. De pois cor ria pa ra o
rio. Água mor na, que con tras ta va com
o frio da ma dru ga da. O abra ço gos to-
so do rio era in ter rom pi do so men te
pe lo cha ma do da mãe. Ou tras ta re fas
ti nham que ser cum pri das. Mais tar de
vol ta va pa ra o rio. Ago ra em bus ca do
seu fres cor, de pois de um dia quen te e
de mui to tra ba lho. Era re ce bi do mais
uma vez pe las águas. Um abra ço ca ri- 
nho so, de um ami go fi el. Nos fi nais de
se ma na, o pai ar re gi men ta va os fi lhos
(eram qua tro) e iam to dos, na ma dru-
ga da, pes car. Eram re ce bi dos pe la
qui e tu de do rio, um si lên cio que não
se ex pli ca. Um sen ti men to que, ho je,
após tan tos anos re co nhe ce co mo
paz. Mas o rio era, tam bém, vi o len to.

In va dia ca sas e des truía plan ta- 
ções. Mas era ra ro. Tão ra ro que era
per do a do. Não fa zia por mal. Ele só
que ria que não fi cas sem tão per to.
Pre ci sa va de es pa ço.

Seu Ro dri go cres ceu ao la do do rio.
Tra ba lhou, for mou fa mí lia e en con- 
trou ami gos. Vi vi am iso la dos do res to
do mun do. Ali só se che ga va de bar co.
Foi à ci da de a pri mei ra vez aos dez
anos de ida de. Mes mo com tu do o que
viu na que le lu gar, o que mais fi cou na
sua me mó ria foi a cer te za de que, sem
o rio, aque le lu gar não exis ti ria. Bar-
cos e mais bar cos. Gran des e pe que-
nos. To dos so bre vi ven do do rio.

O ho mem, no en tan to, pou co sa tis- 
fei to com que o mun do lhe deu, en- 
cheu o rio. Ro dri go e a fa mí lia ti ve ram
que sair da que la ter ra, úni co pe da ço
de chão que co nhe ce ram. Seu mun do
fi ca ria sub mer so. A ca da ma dru ga da
es prei ta va o ho ri zon te e pen sa va na
vi da que fi cou pra trás. Pen sa va no seu
rio, um bra ço de água cheio de vi da.

Che gan do em ca sa os ne tos já es ta- 
vam acor da dos. Fe li zes com o re tor no
da que le avô ca ri nho so. “Con ta um
his tó ria do rio, vovô!!!”, gri ta vam.
“Con to, meus fi lhos. Con to.”

Farol sem luz

Co mo o pró prio pre si den te Do nald
Trump apre goa, em 61 di as, os Es ta- 
dos Uni dos re a li za rão as elei ções mais
im por tan tes dos úl ti mos tem pos. Os
nor te-ame ri ca nos te rão a opor tu ni- 
da de de chan ce lar o ne ga ci o nis mo, o
iso la ci o nis mo, as fa ke news, a re tó ri ca
di vi si va que ar re mes sa a so ci e da de
ru mo ao ódio ra ci al. Ou de es co lher
uma gui na da brus ca em di re ção a po- 
lí ti cas mais mo de ra das, in clu si vas e
mul ti la te rais. Os úl ti mos me ses pa re- 
cem se di men tar um de sas tre elei to ral
pa ra o mag na ta re pu bli ca no, que tem
fra cas sa do em res pon der à pan de mia
da co vid-19 e de mons tra do em pa tia
ze ro em re la ção aos afro-ame ri ca nos.
Em vez de po si ci o nar-se con tra a se- 
gre ga ção ra ci al, Trump co lo ca-se ao
la do da po lí cia, de sa fia go ver na do res
de mo cra tas por não con tro la rem as
ma ni fes ta ções do mo vi men to “Black
Li ves Mat ter” (Vi das ne gras im por- 
tam) e ins pi ra os ex tre mis tas da di rei- 
ta a con fron ta rem os ati vis tas. So ma-
se a is so a pro fun da cri se econô mi ca,
re fle xo da in ge rên cia.

Em 2016, Trump ele geu-se cal ca do

no slo gan “Fa ça a Amé ri ca gran de no- 
va men te”. Qua se co mo um me ni no
abor re ci do, re ver teu mui tas das po lí- 
ti cas e dos avan ços en cam pa dos pe lo
an te ces sor, o de mo cra ta Ba rack Oba- 
ma. Aban do nou o pac to nu cle ar com
o Irã, dis tan ci ou-se de Cu ba, re ti rou-
se do Acor do de Pa ris, fun da men tal
pa ra a mi ti ga ção das mu dan ças cli- 
má ti cas. Ape nas pa ra ci tar al guns
exem plos. Em uma ma ni fes ta ção de
ig no rân cia em re la ção ao Ori en te Mé- 
dio, mo veu a Em bai xa da dos Es ta dos
Uni dos de Tel Aviv pa ra Je ru sa lém, re- 
co nhe ceu a ci da de co mo ca pi tal eter- 
na do Es ta do ju deu, apre sen tou um
pla no de paz vi si vel men te de so nes to
em re la ção aos pa les ti nos, me di ou o
es ta be le ci men to de la ços di plo má ti- 
cos en tre Is ra el e os Emi ra dos Ára bes
Uni dos. Che gou a apos tar to das as fi- 
chas em du as cú pu las e em um en- 
con tro com o di ta dor da Co reia do
Nor te, Kim Jong-un. O fei ti ço vi rou-se
con tra o fei ti cei ro: ao cor te jar Kim,
Trump deu-lhe a im por tân cia que não
de ve ria, pre sen te ou-lhe com um ca- 
pi tal po lí ti co de con sequên ci as im- 
pre vi sí veis. Se apos tou que le va rá o
No bel da Paz por es sa “fa ça nha di plo- 
má ti ca”, Trump pro va vel men te caiu

do ca va lo.
Qua tro anos de go ver no fo ram su fi- 

ci en tes pa ra re cu pe rar o an ti a me ri ca- 
nis mo ame ni za do des de o fim da ges- 
tão Ge or ge W. Bush. A re tó ri ca me ga- 
lo ma nía ca de que os EUA são a mai or
na ção do pla ne ta am pli ou o fos so do
iso la ci o nis mo. Tio Sam fi cou mais so- 
zi nho em um mun do on de o mul ti la- 
te ra lis mo é tá bua de so bre vi vên cia.
Trump con se guiu se in dis por com a
Chi na e com a Rús sia, em uma “re e di- 
ção” da Guer ra Fria. Tam bém des pre- 
zou im por tan tes pac tos do se tor de
de fe sa. Che gou a co lo car em xe que
até ve lhas ali an ças, co mo a ami za de
com a Ale ma nha.

É di fí cil pen sar que Joe Bi den se ja
tão ou mais de sas tro so quan to o mag-
na ta que de ci diu aven tu rar-se no po- 
der. O dis cur so do de mo cra ta es ban ja
co e rên cia, com pa ra do com a ver bor- 
ra gia de men ti ras des pe ja da por
Trump. Em pou co mais de 70 mi nu- 
tos, o pro nun ci a men to na Con ven ção
Na ci o nal Re pu bli ca na, na úl ti ma
quin ta-fei ra, te ve pe lo me nos 40 in- 
ver da des. Na oca sião, Trump com pa- 
rou os EUA a um fa rol pa ra o mun do.
As lâm pa das co me çam a pi far.

» RU BENS ME NIN
Fun da dor do Mo vi men to Bem Mai or

Pan de mia do bem

Es ta mos vi ven do tem pos de sa fi a do res. A cri se pro vo- 
ca da pe la pan de mia da co vid-19, que atin giu o mun do
in tei ro de for ma ines pe ra da, es tá in cen ti van do mo vi- 
men tos mui to im por tan tes. No pla no in di vi du al, a so li- 
da ri e da de é a pa la vra de or dem. É o mo men to de olhar- 
mos pa ra o pró xi mo com mais em pa tia. O que po de mos
fa zer pe lo ou tro? Não po de mos nos aco mo dar no con- 
for to de ca sa, en quan to tan tos in di ví du os so frem os
efei tos ne fas tos da cri se. Creio que o mo vi men to so li dá- 
rio pau ta rá no vas ati tu des em be ne fí cio de uma so ci e- 
da de me lhor.

De ve mos re co nhe cer que, mes mo an tes da pan de mia
ser anun ci a da, já po dia ser no ta do um (tí mi do) mo vi- 
men to da eli te em pre sa ri al vi san do ao mai or en ga ja- 
men to nas gran des cau sas do país e no en fren ta men to
das ma ze las so ci ais. En tre tan to, a ur gên cia da pan de mia
aca bou ace le ran do e au men tan do o sen ti men to do co- 
le ti vo, de cui dar dos que ne ces si tam se rem cui da dos.

No âm bi to das em pre sas, a si tu a ção não é di fe ren te. A
de fi ni ção de no va ro ta con si de ra cri té ri os ali nha dos
com o tri pé ESG — en vi ron men tal, so ci al and go ver nan- 
ce (em por tu guês, am bi en tal, so ci al e de go ver nan ça) —,
ou se ja, não há mais lu gar pa ra as em pre sas que não es- 
ti ve rem en ga ja das de for ma le gí ti ma nas ini ci a ti vas vol- 
ta das pa ra o bem-es tar so ci al, di mi nui ção das de si gual- 
da des, pre ser va ção do meio am bi en te, dis se mi na ção de
con du tas éti cas. A vi são do lu cro pe lo lu cro não se rá
mais acei ta.

As sim, em pre sas pas sam a res sig ni fi car os va lo res e
apren dem que pre ci sam in te ra gir e com par ti lhar mais
seus pro pó si tos e com mai or trans pa rên cia. Nes se con- 
tex to, as pes so as pas sam a con su mir das com pa nhi as
que têm pro pó si to ver da dei ro.

Vol tan do aos nú me ros da cri se, as no tí ci as e in for ma- 
ções a que te mos aces so di a ri a men te es tão nos fa zen do
cons ci en tes de que a pan de mia es tá pro du zin do e vai
ain da pro du zir efei tos ter rí veis no Bra sil e no mun do.
Con si de ran do os nú me ros do Bra sil, atin gi mos 13,3% de
de sem pre ga dos, o que sig ni fi ca mais de 12 mi lhões de
ha bi tan tes sem ren da for mal e já se pro je ta atin gir mos
um nú me ro de cer ca de 20 mi lhões de de sem pre ga dos e
que da de até 5% no Pro du to In ter no Bru to de 2020.

No en tan to, sou oti mis ta. Acre di to que a cri se po ten- 
ci a li zou o sen ti men to de fa zer o bem e uma par te mui to
sig ni fi ca ti va da so ci e da de ci vil res pon deu ra pi da men te
com so lu ções em ato de ci da da nia e par ti ci pa ção so ci al,
usan do co mo fer ra men ta a fi lan tro pia. A pa la vra fi lan- 
tro pia vem do gre go e sig ni fi ca “amor pe la hu ma ni da- 
de”.

As sim, ca da um de nós, in de pen den te men te de ori- 
gem, cren ça ou ide o lo gia, po de e de ve fa zer uso da fi lan- 
tro pia não só co mo for ma de so lu ci o nar os pro ble mas
que ho je en fren ta mos, mas tam bém co mo ca pa ci da de
de trans for mar os in di ví du os e, co mo con sequên cia, o
mun do.

Ago ra, tam bém, é o mo men to de olhar mos pa ra o
pró xi mo com mais em pa tia. O que po de mos fa zer pe lo
ou tro? Des de in cen ti var o pe que no pro du tor ou co mer- 
ci an te que es tá fa zen do as ven das on-li ne até aju dar os
sis te mas na ci o nais com bo as do a ções, que são ações de
em pa tia. Nós, em pre sá ri os, es ta mos fa zen do nos sa par- 
te?

O Bra sil não é adep to à cul tu ra de do a ção. No World
Gi ving In dex, da Cha ri ti es Aid Foun da ti on (co nhe ci do
co mo Ran king da So li da ri e da de), o Bra sil, a no na eco- 
no mia do mun do e o 12º país em nú me ro de bi li o ná ri os,
caiu 47 po si ções em 2019 — de 75º pa ra 122º, no que si to
fi lan tro pia. O que já não era bom, fi cou pi or.

Se gun do re la tó rio do Pro gra ma das Na ções Uni das
pa ra o De sen vol vi men to (Pnud), o in ves ti men to so ci al
pri va do na fi lan tro pia equi va le a 0,2% do PIB do Bra sil,
mui to abai xo do es pe ra do. Pa ra efei to de com pa ra ção,
nos Es ta dos Uni dos, on de a prá ti ca é bas tan te de sen vol- 
vi da, o va lor equi va le a 2% do PIB.

Nós, bra si lei ros, te mos de pe lo me nos do brar o nú- 
me ro de do a ções nos pró xi mos anos. Es sa é a me ta do
Mo vi men to Bem Mai or (MBM), ini ci a ti va cri a da por
cin co em pre sá ri os com o ob je ti vo de ser agen te de mu- 
dan ça for ta le cen do a cul tu ra da fi lan tro pia.

Acre di ta mos que a trans for ma ção ocor re quan do
jun ta mos for ças co mo so li da ri e da de, em pa tia, co nhe ci- 
men to, re cur sos fi nan cei ros, tem po e pro fis si o na lis mo.
A fi lan tro pia se rá a nos sa pan de mia do bem.

São Luís, quinta-feira, 3 de setembro de 2020
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Mi cro par tí cu las ágeis

No ôni bus

Trans mis são de cri an ças po de de mo rar
mais

Mi nis té rio da Saú de re ti ra co vid-19 co mo
do en ça de tra ba lho

Limitação

Protetor facial não
protege de vírus

U
sa dos so zi nhos, más ca ras com vál vu la e pro- 
te to res fa ci ais de plás ti co não im pe dem a pro- 
pa ga ção do no vo co ro na ví rus, se gun do um
es tu do ci en tí fi co es ta du ni den se. Em tes tes la- 

bo ra to ri ais fei tos com la sers, pes qui sa do res cons ta ta- 
ram que os dois dis po si ti vos não evi tam com to tal efi cá- 
cia que o usuá rio pro pa gue mi cro par tí cu las de água ex- 
pe li das por tos se ou es pir ro, um dos prin ci pais me ca nis- 
mos de dis se mi na ção do no vo co ro na ví rus. As des co- 
ber tas fo ram apre sen ta da no jor nal es pe ci a li za do
Physics of Fluids e re for çam um aler ta fei to pe lo Cen tro
de Con tro le e Pre ven ção de Do en ças (CDC), nos Es ta dos
Uni dos, so bre as li mi ta ções des ses ar te fa tos.

Os pes qui sa do res usa ram pa ra as aná li ses um ma ne- 
quim, que ex pe liu, de for ma me câ ni ca, uma mis tu ra de
água des ti la da e gli ce ri na em for ma de um pe que no ja to.
O me ca nis mo ti nha for ça se me lhan te à de tos ses e es- 
pir ros. Os ci en tis tas co lo ca ram no ma ne quim um pro te- 
tor fa ci al de plás ti co e uma más ca ra com vál vu la pa ra fil- 
tra gem do ar. Com a aju da de fei xes de la ser ho ri zon tais
e ver ti cais, con se gui ram ma pe ar a dis si pa ção das go tas.

Os re sul ta dos mos tram que, em bo ra os pro te to res fa- 
ci ais blo quei em o mo vi men to ini ci al do ja to, as go tí cu- 
las ex pe li das con se guem se pro pa gar pa ra vá ri as di re- 
ções com uma for ça con si de rá vel. “A par tir des se es tu do,
pu de mos ob ser var que os pro te to res fa ci ais são ca pa zes
de blo que ar o mo vi men to ini ci al do ja to exa la do. No en- 
tan to, as go tas ae ros so li za das ex pe li das con se guem se
mo ver ao re dor do vi sor com re la ti va fa ci li da de”, de ta- 
lha, em co mu ni ca do, Ma nhar Dha nak, pes qui sa dor da
Fa cul da de de En ge nha ria e Ci ên cia da Com pu ta ção da
Flo ri da Atlan tic University (FAU) e um dos au to res do
es tu do. “Com o tem po, es sas go tí cu las po dem se dis per- 
sar em uma am pla área nas di re ções la te ral e lon gi tu di- 
nal, em bo ra com di mi nui ção da con cen tra ção de go tí- 
cu las”, com ple men ta John Fran ken feld, tam bém pes- 
qui sa dor da uni ver si da de.

Nos tes tes com a más ca ra com vál vu la, os ci en tis tas
ob ser va ram um gran de nú me ro de go tas pas sou pe la
vál vu la de exa la ção, dri blan do a fil tra gem. “As más ca ras
com vál vu las res trin gem o flu xo de ar ao ins pi rar, mas
per mi tem a saí da de ar li vre. O ar ina la do é fil tra do pe lo
ma te ri al do dis po si ti vo, mas o exa la do pas sa pe la vál vu- 
la sem fil tro”, de ta lha Siddhartha Ver ma, prin ci pal au tor
do es tu do e pes qui sa dor da FAU.

Os ci en tis tas ex pli cam que a prin ci pal con clu são do
tra ba lho é a que pro te to res fa ci ais e más ca ras com vál- 
vu las ex pi ra tó ri as po dem não ser tão efi ca zes quan to as
más ca ras nor mais pa ra pro te ção con tra a co vid-19 e
que, ape sar do mai or con for to que es sas al ter na ti vas
ofe re cem, é me lhor usar os dis po si ti vos fei tos de te ci dos
bem cons truí dos e de al ta qua li da de ou as más ca ras ci- 
rúr gi cas de de sign sim ples. “Há uma ten dên cia ca da vez
mai or de as pes so as subs ti tuí rem o pa no co mum ou as

más ca ras ci rúr gi cas por pro te to res fa ci ais de plás ti co
trans pa ren te, bem co mo usar más ca ras equi pa das com
vál vu las ex pi ra tó ri as. Um fa tor de ter mi nan te pa ra es sa
mai or ado ção des ses pro te to res al ter na ti vos é o me lhor
con for to (…) No en tan to, ve mos que eles não são as me- 
lho res op ções”, fri sa Ver ma.

Mi le na Ponc zek, pes qui sa do ra em ci ên ci as at mos fé- 
ri cas na Uni ver si da de de São Pau lo (USP), des ta ca que o
es tu do ame ri ca no con se gue, por meio de uma tec no lo- 
gia avan ça da, com pro var co mo os dis po si ti vos tes ta dos
po dem fa lhar na pro te ção à co vid-19. “Com a aju da do
la ser, foi pos sí vel en xer gar co mo es sas mi lha res de mi- 
cro par tí cu las con se guem se pro pa gar com fa ci li da de.
Is so sem con tar que te mos par tí cu las ain da me no res
que nem os la sers con se guem re ve lar”, des ta ca.

A es pe ci a lis ta bra si lei ra acre di ta que o es tu do tam- 
bém ser ve de aler ta pa ra pes so as que têm usa do pro te- 
to res fa ci ais co mo subs ti tu to de más ca ras. “Is so é al go
que os ci en tis tas já des con fi a vam. Ago ra, te mos os da- 
dos que com pro vam. É im por tan te ir con tra es sa no va
ten dên cia”, en fa ti za. A pes qui sa do ra acre di ta que fu tu- 
ras pes qui sas so bre o mes mo te ma de ve rão sur gir. “Va le
res sal tar que de mo rou mui to pa ra que o uso de más ca- 
ras fos se re co men da do pe los es pe ci a lis tas, so men te
com os es tu dos che ga mos ao pon to que es ta mos ho je.
Is so mos tra que só aos pou cos con se gui mos en ten der
me lhor os efei tos des se ví rus e da sua pro pa ga ção pe lo
ar”, ex pli ca.

Um es tu do pu bli ca do on tem, na re vis ta Ja ma In ter nal
Me di ci ne, traz mais da dos que re for çam o po der de pro- 
pa ga ção do Sars-CoV-2. Es pe ci a lis tas do Cen tro Chi nês
pa ra Con tro le e Pre ven ção de Do en ças en tre vis ta ram e
exa mi na ram pas sa gei ros que fo ram trans por ta dos em
um ôni bus mal ven ti la do pa ra um even to bu dis ta na ci- 
da de de Ning bo, em 19 de ja nei ro, iní cio da pan de mia.
Em uma vi a gem de 50 mi nu tos, em que nin guém usa va
más ca ra, um ho mem na fai xa dos 60 anos con ta gi ou 23
pas sa gei ros, de um to tal de 68 pes so as.

Os pes qui sa do res des co bri ram que o cír cu lo de con- 
tá gio era mui to mai or do que as pou cas fi lei ras ao re dor
do ho mem in fec ta do, com pes so as ten do si do atin gi das
na fren te e atrás do ôni bus. Os ci en tis tas ex pli cam que,
se o ví rus fos se trans mi ti do ape nas por go tí cu las gran- 
des, o cír cu lo te ria si do me nor, em um pe rí me tro de um
ou dois me tros.

Além dis so, o ho mem que con ta gi ou o res to do gru po
não apre sen ta va sin to mas no mo men to da vi a gem, por- 
tan to, não es ta va tos sin do. O sis te ma de ar-con di ci o na- 
do do ôni bus re cir cu lou o ar den tro do veí cu lo e não o
re no vou, pos si vel men te aju dan do a es pa lhar o ví rus pe- 

lo ôni bus, con cluí ram os au to res do ar ti go. “Es sa pes- 
qui sa su ge re que, em am bi en tes fe cha dos on de o ar é re- 
cir cu la do, o Sars-CoV-2 é um pa tó ge no al ta men te trans- 
mis sí vel”, afir mam.

 
Cri an ças in fec ta das po dem trans mi tir o no vo co ro na- 

ví rus mes mo que nun ca te nham apre sen ta do sin to mas
ou al gum tem po de pois de eles te rem de sa pa re ci do. É o
que su ge re um es tu do pu bli ca do na sex ta-fei ra pe la re- 
vis ta ci en tí fi ca Ja ma Pe di a trics.

A in ves ti ga ção ava li ou 91 cri an ças em hos pi tais da
Co reia do Sul e cons ta tou tam bém que a du ra ção dos
sin to mas, quan do ocor rem, “va ri ou am pla men te”, de
três di as a qua se três se ma nas. Es tu do an te ri or ha via
apon ta do que cri an ças têm al ta car ga vi ral e po dem ser
mais in fec ci o sas do que adul tos.

Hou ve ain da uma di fe ren ça con si de rá vel quan to ao
tem po pe lo qual as cri an ças con ti nu am trans mi tin do o
ví rus, in di ca, na re vis ta, um co mu ni ca do do Chil drens
Na ti o nal Hos pi tal, de Washing ton. En quan to o ví rus foi
de tec ta do em uma mé dia de cer ca de du as se ma nas e
meia em to do o gru po, um quin to dos as sin to má ti cos e
me ta de dos sin to má ti cos trans mi ti ram por qua se três
se ma nas.

O tra ba lho foi re a li za do en tre fe ve rei ro e mar ço, com
me no res de 19 anos, em 22 hos pi tais. Por vol ta de 22%
dos pa ci en tes nun ca de sen vol ve ram sin to mas, e 58% fo- 
ram sin to má ti cos já no tes te ini ci al.

 
O Diá rio Ofi ci al da União de on tem (2) traz a re vo ga- 

ção de uma por ta ria do Mi nis té rio da Saú de, pu bli ca da
on tem, que in cluía a co vid-19 na lis ta de en fer mi da des
re la ci o na das ao tra ba lho. A nor ma fa zia par te da atu a li- 
za ção da Lis ta de Do en ças Re la ci o na das ao Tra ba lho
(LDRT). A úl ti ma ver são é de se tem bro de 2017. Com o
re cuo do go ver no, to das as me di das fi cam sem efei to.

A me di da re vo ga da pe lo mi nis tro in te ri no da Saú de,
ge ne ral Edu ar do Pa zu el lo, fa ci li ta ria que tra ba lha do res
de se to res es sen ci ais, afas ta dos das ati vi da des por mais
de 15 di as em ra zão do no vo co ro na ví rus, pu des sem ter
aces so a be ne fí ci os co mo au xí lio-do en ça.

No mês pas sa do, o Su pre mo Tri bu nal Fe de ral re co- 
nhe ceu que a con ta mi na ção pe la co vid-19 em am bi en te
de tra ba lho con fi gu ra co mo do en ça ocu pa ci o nal, po- 
den do as sim ser con si de ra da aci den te de tra ba lho.  Na
prá ti ca, o en ten di men to pos si bi li ta que es ses tra ba lha- 
do res te nham aces so a be ne fí ci os por meio do Ins ti tu to
Na ci o nal de Se gu ri da de So ci al (INSS).

São Luís, quinta-feira, 3 de setembro de 2020
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Responsável Celio Sergio 
E-mail: celiosergio@hotmail.com

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

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 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

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 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 112/2020 - CSL/EMSERH

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 96.312/2020 – EMSERH

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 ALIMENTÍ-
CIOS (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. 

 

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

 

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 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.portaldecompraspu-
blicas.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 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.portalde-
compraspublicas.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.

                        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 retifi cação 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.

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 CONTRAPRESTA-
ÇÃO”. Barra do Corda - MA, Sara Ferreira Costa Fleury, 02 de setem-
bro de 2020.

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 qua-

tro meses para atendimento exclusivo de pacien-
tes 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 pro-
tocolos de desinfecção estabelecidos por órgãos sa-
nitários para, assim, garantir a segurança de fun-
cionários, pacientes e acompanhantes.

De forma gradativa, desde segunda-feira (31 de 
agosto), a unidade passou a realizar novamente ci-
rurgias gerais e ginecológicas. Já os procedimentos 
neurológicos que, antes da pandemia, eram promo-
vidos no local ainda terão que obedecer a protocolos 
estabelecidos pela Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa) que classifica o ato como comple-
xo e que requer cuidados elevados após a Covid-19. 

Neste momento estão sendo priorizados os pro-
cedimentos cujas marcações estavam pré-estabe-
lecidas antes da determinação municipal de aten-
dimento da unidade para casos de coronavírus. Por 
isso, os pacientes inicialmente foram comunicados 
via telefone para comparecerem à unidade e, des-
ta 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 aber-
tura 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-

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, du-
rante o período em que foi referência para o tratamento da 
Covid-19, 154 pessoas receberam alta e foram curadas en-
tre abril e agosto deste ano. No mesmo período, foram re-
gistrados 76 óbitos.
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COR DAS E CIR CU LA ÇÃO

SO PROS DO OR GA NIS MO

HAR MO NIA

AL MAS GÊ ME AS

RU FAM OS TAM BO RES

CRI A ÇÃO E EX PRES SÃO

SINTONIA

O corpo humano e a
orquestra da vida

O
cor po hu ma no fun ci o na co mo uma or ques tra,
em que a har mo nia dos ins tru men tos é es sen- 
ci al pa ra exe cu tar a mú si ca que nos faz vi ver.
As sim, o mé di co car di o lo gis ta Mar cus Vi ní cius

Bo lí var Ma la chi as, pro fes sor da Fa cul da de Ci ên ci as Mé- 
di cas de Mi nas Ge rais (FCM-MG), pre sen teia os lei to res
com uma au la sa bo ro sa so bre o cor po hu ma no, co me- 
çan do com a fa la de Ludwig van Be etho ven: “A mú si ca é
ca paz de re pro du zir, em sua for ma re al, a dor que di la ce- 
ra a al ma e o sor ri so que ine bria”.

Pou cos sa bem, mas Mar cus Bo lí var é tam bém mú si co
e com po si tor. En tão, com ma es tria, ele faz uma re la ção
má gi ca: “A ideia da har mo nia en tre os in te gran tes de
uma or ques tra tem si do uti li za da co mo me tá fo ra pa ra
di fe ren tes es tru tu ras com ple xas, co mo em pre sas ou a
so ci e da de em que vi ve mos, on de ca da ele men to, as sim
co mo ca da ins tru men to, é im por tan te pa ra o bom fun- 
ci o na men to. Na da mais pa re ci do com a com ple xi da de
de uma or ques tra que o cor po hu ma no”.

Pa ra o car di o lo gis ta, ca da ór gão pa re ce fun ci o nar em
sin to nia, to can do com pre ci são as no tas co di fi ca das nos
ge nes es cri tos na pau ta he li coi dal do DNA. “Em bo ra
exis tam ape nas se te no tas mu si cais, que na ver da de se
tor nam 12 se con tar mos os cin co mei os-tons sus te ni dos
e be móis, no cor po hu ma no te mos 46 cro mos so mos,
for ma dos por sequên ci as de DNA.”

Se gun do ele, den tro do nú cleo de ca da uma das 37 tri- 
lhões de cé lu las do nos so or ga nis mo há na da me nos que
dois me tros de DNA, so man do 74 tri lhões de quilô me- 
tros de par ti tu ras he li coi dais no cor po de uma só pes- 
soa, al go co mo cin co vi a gens da Ter ra a Plu tão, ra zão pe- 
la qual, as sim co mo as me lo di as com pos tas por sequên- 
ci as de no tas, as pos si bi li da des de com bi na ções ge né ti- 
cas são in fi ni tas.

Pa ra ele, é di fí cil en ten der to da a gran de za da or ques- 
tra do cor po hu ma no, com pos to por 7 oc ti lhões de áto- 
mos, as sim co mo de vem ser as no tas mu si cais con ti das
nas cer ca de 160 mi lhões de mú si cas que se ima gi na
exis tir.

Se gun do Al dous Huxley, “o que mais se apro xi ma de
ex pres sar o inex pri mí vel é a mú si ca”. O mes mo po de ria
ser di to em re la ção ao cor po hu ma no.

Ca da um de nós tem 100 mil quilô me tros de va sos
san guí ne os, dis tân cia que per mi ti ria dar du as vol tas e
meia na Ter ra. “Na or ques tra, os vi o li nos são os ins tru- 
men tos mais nu me ro sos. Os va sos san guí ne os são di vi- 
di dos en tre ar té ri as, que le vam o san gue do co ra ção a to- 
do o cor po, ação pri mor di al – co mo a dos pri mei ros vi o- 
li nos –, sen do aor ta a mais im por tan te de las, e as vei as,
res pon sá veis pe lo re tor no do san gue ao co ra ção – fun- 
ção se me lhan te à dos se gun dos vi o li nos. O va sos lin fá ti- 
cos são res pon sá veis por dre nar o ex ces so de lí qui do
que sai do san gue e ba nha as cé lu las, fun ci o nan do co mo
as vi o las da or ques tra.”

Já os pul mões pro mo vem a res pi ra ção e, as sim, o for- 
ne ci men to de oxi gê nio às cé lu las. Es tá co nec ta do à la- 
rin ge, um tu bo que ao re ce ber o ar dos pul mões faz vi- 
brar su as pre gas (cor das) de on de sur ge a voz.

O fí ga do, ór gão de fun ções bá si cas co mo a re gu la ção
de pro teí nas, car boi dra tos, gor du ras, as sim co mo a ex- 
cre ção de ál co ol e subs tân ci as tó xi cas, além da de gra da- 
ção de hormô ni os e pro du ção de subs tân ci as, tem a

mes ma cor mar rom aver me lha da, e tam bém a im por- 
tân cia do con tra bai xo, ins tru men to res pon sá vel pe las
fun da men tais no tas gra ves, o ali cer ce da or ques tra, ex- 
pli ca Mar cus Bo lí var.

A bo ca é uma das mais fas ci nan tes par tes do cor po,
com pos ta de vá ri os seg men tos, co mo as glân du las sa li- 
va res, a lín gua, além de pa la to, gen gi vas, bo che chas e 32
den tes. “Es tru tu ra com ple xa co mo as cha ves de uma
flau ta, cu jo som lem bra tan to o can to de pás sa ros quan- 
to o as so bio pro du zi do pe la bo ca hu ma na.”

Já o oboé é o res pon sá vel, con for me o mé di co, por dar
a no ta de re fe rên cia pa ra a afi na ção da or ques tra, as sim
co mo o estô ma go pro duz o su co gás tri co, que dá o tom
da di ges tão dos ali men tos. “O esô fa go é um tu bo que
trans por ta os ali men tos da la ri go-fa rin ge ao estô ma go,
con ten do es fínc te res, se me lhan te à for ma do cla ri ne te
com su as cha ves, ins tru men to es te tam bém con si de ra- 
do trans po si tor, uma vez que a no ta es cri ta (na par ti tu- 
ra) é di fe ren te da no ta emi ti da, sen do ne ces sá ria uma
trans po si ção pa ra que soe no tom re al da mú si ca.”

O fa go te, ins tru men to de no tas gra ves da fa mí lia das
ma dei ras, é pou co co nhe ci do e con si de ra do de di fí cil
exe cu ção, mas de fun da men tal im por tân cia na or ques- 
tra, as sim co mo mui tas ve zes é ne gli gen ci a da a im por- 
tân cia dos rins e do sis te ma uri ná rio no cor po hu ma no,
só lem bra dos quan do apre sen tam pro ble mas. Me nos
co nhe ci do ain da é o cor ne-in glês, da fa mí lia do fa go te,
as sim co mo tam bém são tão ig no ra das quan to com ple- 
xas as glân du las adre nais, ver da dei ras fá bri cas de
hormô ni os co mo cor ti sol, adre na li na, no ra dre na li na e
al dos te ro na.”

As cha ma das gô na das, ová rio na mu lher e tes tí cu lo
no ho mem, pro du zem os ga me tas (óvu los e es per ma to- 
zoi de), cé lu las se xu ais que se unem pa ra for mar o zi go to
e daí o em brião e a ge ra ção de uma no va vi da, “co mo o
pi a no, ins tru men to que con ta com a mais am pla ex ten- 
são de no tas em su as 88 te clas e, por is so, uti li za do na
cri a ção da mai o ria das pe ças or ques trais. Já o ba ço pro- 
duz an ti cor pos e ati va lin fó ci tos na de fe sa con tra in fec- 
ções, além de re mo ver cé lu las de fei tu o sas e ve lhas do
san gue, sen do um dos ór gãos mais frá geis do cor po hu- 
ma no,  co mo a har pa, ins tru men to de som de li ca do, sin- 
ge lo, po rém frá gil e o me nos po ten te da or ques tra.”

O trom pe te é con si de ra do o mais an ti go dos ins tru- 
men tos mu si cais. Por is so, no cor po hu ma no, os pis tões
são re pre sen ta dos pe los os sos. “O es que le to de um be bê
tem cer ca de 270 os sos, que di mi nui pa ra 206 na ida de
adul ta, uma vez que al guns se fun dem. Co mo os os sos,
há trom pe tes de di fe ren tes ta ma nhos, co mo o pic co lo
(pe que no e agu do) e o flu ge lhorn (mai or e de som mais
do ce). É im por tan te lem brar que a me du la ós sea é res- 
pon sá vel por fa bri car as cé lu las do san gue, es sen ci ais à
vi da.”

E os in tes ti nos? Pa ra o car di o lo gis ta, é se me lhan te aos
trom bo nes e bom bar di nos. “O in tes ti no del ga do me de
6m de com pri men to por 4cm de di â me tro, di vi di do em
três re giões: o du o de no, o je ju no e o íleo, cu ja for ma de
tu bo en ro la do lem bra o trom bo ne. Já o in tes ti no gros so
me de cer ca de 1,5m de com pri men to e 6cm de di â me- 
tro, sen do com pos to por três par tes: o ce co, o có lon e o

re to, cu ja for ma lem bra a do bom bar di no (eufô nio).”
E não fi ca ria de fo ra a fla tu lên cia, con si de ra da pe lo

mé di co co mo o so pro me nos no bre da ban da in te ri or,
bem pa re ci do com al guns sons emi ti dos pe los me tais
gra ves da or ques tra. “São re sul ta do da eli mi na ção de ar
in ge ri do jun to com ali men tos, além de ga ses pro du zi- 
dos no pró prio in tes ti no, a par tir da fer men ta ção de
açú ca res por al gu mas das cer ca de 500 di fe ren tes es pé- 
ci es de bac té ri as (mi cro bi o ta) que ha bi tam o ór gão. O
cor po hu ma no sau dá vel eli mi na, em mé dia, 20 fla tos
por dia. Pa ra nos sa sor te, nem to dos são au dí veis e têm
odor.”

Mar cus Bo lí var con ta que há ór gãos cu jos no mes e
for mas se as se me lham aos ins tru men tos, co mo é o ca so
das tu bas ute ri nas – que trans por tam os óvu los até a ca- 
vi da de do úte ro, fun da men tais pa ra a fe cun da ção. Há
tam bém a trom pa de Eus tá quio, ou tu ba au di ti va, que li- 
ga a ore lha mé dia à fa rin ge e aju da a man ter a pres são do
ar en tre os tím pa nos, co la bo ran do pa ra a au di ção. “A tu- 
ba é o ins tru men to mais gra ve da fa mí lia dos me tais. A
trom pa é im pres cin dí vel na mú si ca eru di ta. Os tím pa- 
nos são gran des ins tru men tos de per cus são, ca pa zes de
dar no tas mu si cais de gran de des ta que na or ques tra.”

Im por tan tes pa ra for ne cer rit mo à or ques tra são os
de mais ins tru men tos de per cus são (tri ân gu lo, cai xas,
bom bo, pra tos etc), di ver si fi ca dos em su as ca rac te rís ti- 
cas, for mas e cor, as sim co mo é a pe le e to do o sis te ma
te gu men tar (ca be lo, pe los, unhas, glân du las su do rí pa- 
ras e se bá ce as), res pon sá veis pe la co ber tu ra e pro te ção
do cor po, re gu la ção da tem pe ra tu ra en tre ou tras fun- 
ções, por con ter ter mi na ções ner vo sas sen si ti vas.

“Mas de na da adi an ta ri am to dos os mag ní fi cos ins- 
tru men tos da or ques tra se não exis tis sem os mú si cos,
que, com sen si bi li da de, sa be do ria e ri ca ha bi li da de dão
vi da à mú si ca, as sim co mo o san gue, flui do vi tal do cor- 
po hu ma no, ca paz de trans por tar nu tri en tes es sen ci ais,
co mo oxi gê nio, hormô ni os e an ti cor pos aos mais re mo- 
tos te ci dos e ór gãos do or ga nis mo”, avi sa o car di o lo gis- 
ta.

Por fim, Mar cus Bo lí var en fa ti za que a es sên cia da or- 
ques tra é a pró pria mú si ca, nas ci da da ili mi ta da men te
cri a ti va do com po si tor, re pre sen ta do no cor po hu ma no
pe lo cé re bro e seu sis te ma ner vo so, cen tro da in te li gên- 
cia, apren di za do, me mó ria, ra ci o cí nio, lin gua gem, bem
co mo re cep tor e pro ces sa dor de in for ma ções. “Nos so
cé re bro é ca paz de ar ma ze nar 1.000 terabytes de in for- 
ma ção em seus 100 bi lhões de neurô ni os, ir ri ga dos por
160 mil km de va sos san guí ne os e com mais co ne xões
que as es tre las da ga lá xia.”

Pa ra o mé di co, é di fí cil en ten der to da a gran de za da
or ques tra do cor po hu ma no, com pos to por 7 oc ti lhões
de áto mos, as sim co mo de vem ser as no tas mu si cais
con ti das nas cer ca de 160 mi lhões de mú si cas que se
ima gi na exis tir. Se gun do Al dous Huxley, “o que mais se
apro xi ma de ex pres sar o inex pri mí vel é a mú si ca”. O
mes mo po de ria ser di to em re la ção ao cor po hu ma no.
“Vi ver, no fun do, é co mo a mú si ca; um mis to de en sai os
e con cer tos.”

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

https://banca.oimparcial.com.br/
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Setembro verde I

Se tem bro é de di ca do à pre ven ção do cân- 
cer co lor re tal, e o Hos pi tal Uni ver si tá rio da
UF MA não po dia dei xar pas sar em bran co
uma cau sa tão im por tan te sem aler tar a po- 
pu la ção. Além do mês de se tem bro, foi es co- 
lhi da a cor ver de pa ra cons ci en ti zar a so ci e-
da de so bre es se cui da do. O cân cer co lor re tal
é um tu mor que aco me te o in tes ti no gros so e
vem se tor nan do uma do en ça ca da vez mais
in ci den te na po pu la ção bra si lei ra.

Setembro verde II

O che fe do Ser vi ço de Co lo proc to lo gia do
HU-UF MA, João Ba tis ta Bar re to, res sal tou a
im por tân cia de aler tar a po pu la ção. “Há bi-
tos sau dá veis e pre ven ção são es sen ci ais pa-
ra evi tar es se ti po de cân cer. A po pu la ção
pre ci sa ser in for ma da e se cons ci en ti zar so-
bre a do en ça. Es sa é uma opor tu ni da de de
sen si bi li zar e pro mo ver a pre ven ção, mos- 
tran do que ape nas um exa me de co lo nos co- 
pia po de ser de ter mi nan te”.

Na ma nha des ta quar ta-fei ra, 2, o
vi ce-go ver na dor Car los Bran dão, em
com pa nhia do pre si den te da Agên cia
Exe cu ti va Me tro po li ta na (AGEM), Lí -
vio Cor rêa, fez a en tre ga, do Mu ro de
Con ten ção Cór re go Azul, no Cru zei ro
do Anil, em São Luís. A obra é re sul -
ta do de par ce ria for ma da en tre o Go -
ver no do Es ta do, via AGEM, com a
Pre fei tu ra de São Luís. O Mu ro de
Con ten ção Cór re go Azul é com pos to
por du as es tru tu ras, sen do que, em
uma de las, a es tru tu ra é du pla e so -
mam cer ca de 310 me tros no to tal.
Ca da uma des sas cons tru ções foi
ins ta la da em um la do do cór re go. 

Com atra ções ar tís ti -
cas pa ra to dos os apre -
ci a do res da mu si ca li -
da de ma ra nhen se e
bra si lei ra, vem aí o
even to “SLZ 408
anos”. A re che a da
agen da acon te ce rá por
meio de li ves, de 5 a 8
de se tem bro, com a
apre sen ta ções da can -
to ra Al ci o ne, Ri ta Ben -
ne dit to, Ze ca Ba lei ro,
Cé sar Nas ci men to (fo -
to) e Tião Car va lho. A
re a li za ção é da Co car
Pro du ções, por meio
da Lei de In cen ti vo à
Cul tu ra.

O can tor Ri car do Bon -
dim, de Gra jaú – MA,
apre sen ta as 17h des ta
sex ta-fei ra, 4, o Poc ket
Show, por meio do ca -
nal Cen tro Cul tu ral
Ban co do Nor des te no
Youtube. O ar tis ta pro -
me te con ta gi ar o pú -
bli co com a ri que za de
rit mos do Ma ra nhão,
to can do o que há de
me lhor na mú si ca raiz
nor des ti na, pa ra o pú -
bli co em ge ral. O show
faz par te da pro gra ma -
ção de re a ber tu ra dos
Cen tros Cul tu rais Ban -
co do Nor des te. 

Parque Rangedor

O Par que Es ta du al do Ran ge dor, equi pa men- 
to pú bli co que vi rou re fe rên cia pa ra quem bus- 
ca di ver são, es por te e la zer gra tui tos, vai co me-
mo rar seu pri mei ro ani ver sá rio, 8 de se tem bro,
dia que a ci da de de São Luís co me mo ra 408 anos
de fun da ção. Com cer ca de 120 hec ta res de ex- 
ten são, a Uni da de de Con ser va ção Am bi en tal
on de o Par que do Ran ge dor foi ins ta la do é uma
ver da dei ra com bi na ção en tre saú de e na tu re za,
já que mais de 90% da sua área to tal são de ma ta
pre ser va da e pro te gi da pe lo pla no de ma ne jo do
Par que.

Campanha do Bem

Aber ta na ma nhã des ta ter ça-fei ra, 1º, no Par- 
que Bom Me ni no, a Cam pa nha Re de do Bem,
pro mo vi da pe lo Cen tro de Apoio Ope ra ci o nal
dos Di rei tos Hu ma nos do Mi nis té rio Pú bli co. A
cam pa nha é re a li za da em par ce ria com o Fó rum
Es ta du al de Pre ven ção da Au to mu ti la ção e do
Sui cí dio, ten do em vis ta a dis cus são so bre o Se- 
tem bro Ama re lo, mês de di ca do à pre ven ção do
sui cí dio e a va lo ri za ção da vi da. Du ran te o even- 
to, foi re a li za do o plan tio de mu das de ipês. A
ação vi sa des per tar na so ci e da de a im por tân cia
da na tu re za na pre ven ção de do en ças psí qui cas.

Vagas de trainees

Es tão aber tas, até 30 de se tem bro, as ins cri- 
ções pa ra dois pro gra mas de con tra ta ção de
trai ne es da Va le: o Glo bal Trai nee Pro gram e o
Pro gra ma Trai nee Es pe ci a lis ta em En ge nha ria e
Ge o lo gia. O ob je ti vo é atrair ta len tos re cém-gra- 
du a dos que de se jam ocu par po si ções de li de- 
ran ça e es te jam ali nha dos com o pro ces so de
trans for ma ção cul tu ral da em pre sa, que tem fo- 
co na di ver si da de. São cer ca de 30 va gas pa ra
trai ne es glo bais e mais de 100 va gas de trai ne es
es pe ci a lis tas dis tri buí das em di ver sas ci da des
do país on de a Va le atua.

Pra curtir

A 43ª edi ção do Fes ti -
val Guar ni cê de Ci ne -
ma, o prin ci pal even -
to do au di o vi su al ma -
ra nhen se e um dos
mai o res e mais an ti -
gos do país, com re a -
li za ção en tre os di as
14 e 21 de ou tu bro,
de vi do à pan de mia
da co vid-19, se rá di fe -
ren te.

O even to ocor re rá no
for ma to hí bri do, sen -
do apre sen ta do de
for ma vir tu al, e com a
aber tu ra e en cer ra -
men to no an ti go con -
cei to de ci ne ma dri -
ve-in, em que a exi bi -
ção é fei ta com um
te lão em um gran de
es ta ci o na men to, on -
de os par ti ci pan tes
as sis tem den tro de
seus veí cu los.

O ser ta ne jo Gust ta vo
Li ma re ve lou ter me -
do de pe gar o no vo
co ro na ví rus. Du ran te
uma li ve com o re -
pór ter Thi a go Ro cha
no Ins ta gram, o can -
tor con tou que es tá
pre o cu pa do pe lo fa to
de uma boa par te de
sua equi pe ter con -
traí do a do en ça.

Nes ta se gun da-fei ra,
7 de se tem bro, Dia da
In de pen dên cia do
Bra sil, o Ca pi tal Ini ci -
al fa rá sua se gun da
trans mis são ao vi vo, a
CCBB Li ve – Ca pi tal
Ini ci al, às 19h, com
trans mis são no
Youtube da ban da.

No se tlist, uma se le -
ção de hits que o Ca -
pi tal Ini ci al acu mu -
lou ao lon go dos
anos, co mo “Olhos
Ver me lhos”, “Na -
tasha”, “A Sua Ma nei -
ra”, “In de pen dên cia” e
mui to mais.

São Luís, quinta-feira, 3 de setembro de 2020
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Após a suspensão do certame este ano, o concurso IBGE será realizado em 2021 e vem
para atender a demanda do Censo Demográfico

Edi tais pre vis tos

• Re cen se a dor – 180.557 va gas – ní vel
fun da men tal
Ga nhos: va riá veis de acor do com a re -
gião
• Agen te cen si tá rio mu ni ci pal – 5.462
va gas – ní vel mé dio
Ga nhos de R$ 2.558 sen do R$ 2.100 +
R$ 458 (au xí lio- ali men ta ção)
• Agen te cen si tá rio su per vi sor – 22.
676 va gas – ní vel mé dio
Ga nhos de R$ 2.158 sen do R$
1.700+R$ 458 (au xí lio-ali men ta ção)

Co mo se rão as pro vas do
con cur so IB GE?

• Lín gua Por tu gue sa – 10 ques tões
• Ra ci o cí nio Ló gi co Quan ti ta ti vo – 10
ques tões
• Éti ca no Ser vi ço Pú bli co – 5 ques -
tões
• Co nhe ci men tos téc ni cos – 20 ques -
tões
• No ções de Ad mi nis tra ção/Si tu a -
ções Ge ren ci ais – 15 ques tões

• Lín gua Por tu gue sa – 10 ques tões
• Éti ca no Ser vi ço Pú bli co – 5 ques -
tões
• Ma te má ti ca- 10 ques tões
• Co nhe ci men tos téc ni cos – 25 ques -
tões

IBGE

Concurso com 208 mil
vagas é confirmado

O
con cur so do Ins ti tu to Bra si- 
lei ro de Ge o gra fia e Es ta tís- 
ti ca (IB GE), que vai ofe re cer
mais de 208 mil va gas tem- 

po rá ri as, es tá con fir ma do pa ra o ano
que vem. A in for ma ção foi da da du- 
ran te a apre sen ta ção do Pro je to da Lei
Or ça men tá ria Anu al (PLOA) de 2021
na úl ti ma se gun da-fei ra, dia 31 de
agos to.

A aber tu ra do con cur so IB GE vem
pa ra aten der o Cen so De mo grá fi co
que se rá re a li za do em 2021, se gun do
o Mi nis té rio da Eco no mia. O Go ver no
Fe de ral che gou a es tu da o adi a men to
do Cen so 2021 e, con se quen te men te,
o con cur so. A ideia era au men tar os
re cur sos da De fe sa, usan do os re cur- 
sos des ti na dos à co le ta.

Na úl ti ma se gun da, o PLOA 2021 foi

apre sen ta do com a pre vi são de or ça- 
men to pa ra a aber tu ra do con cur so
IB GE com uma or ça men to de cer ca
de R$ 43 mi lhões, con fir man do as sim
a se le ção e a co le ta.

O IB GE, em mar ço des te ano, anun- 
ci ou a sus pen são do con cur so do Ins- 
ti tu to por cau sa da pan de mia de Co- 
vid-19. Além des te cer ta me, mais du- 
as se le ções que es ta vam pre vis tas pa- 
ra es te ano tam bém fo ram adi a das
pa ra 2021.

Ape sar do can ce la men to do con- 
cur so, o quan ti ta ti vo de va gas não se- 
rá al te ra do em 2021, são pre vis tas
208.695 va gas. To das as se le ções são
des ti na das pa ra o Cen so De mo grá fi- 
co. Ve ja a dis tri bui ção das opor tu ni- 
da des:

O IB GE tem mais dois edi tais pre- 
vis tos além des te. O pri mei ro de les já
foi au to ri za do pe lo Mi nis té rio da Eco- 
no mia e de ve abrir 192 va gas di vi das
da se guin te ma nei ra: agen te cen si tá- 
rio de pes qui sa por te le fo ne (180 va- 
gas) e su per vi sor cen si tá rio de pes qui- 
sa e co di fi ca ção (12 va gas).

Os se le ci o na dos vão atu ar com pes- 

qui sas pa ra o Cen so, por te le fo ne, na
ca pi tal do Rio de Ja nei ro.

O edi tal com mais de 208 mil va gas
de ve sair em mar ço de 2021, se gui do
do edi tal com 192 va gas em abril. Por
sua vez, a se le ção pa ra co di fi ca do res
se rá pu bli ca da ao fi nal do pró xi mo
ano pro va vel men te em ou tu bro.

As pro vas ob je ti vas do con cur so IB- 
GE de vem ser apli ca das no Dis tri to
Fe de ral e nos 26 es ta dos. Sen do pos sí- 
vel se ins cre ver pa ra va gas de ou tros
es ta dos ou mu ni cí pi os. Nes te ca so, o
can di da to re a li za rá a pro va em sua ci- 
da de/es ta do e se rá con vo ca do pa ra
tra ba lhar na re gião de in te res se.

Con fi ra as dis ci pli nas e nú me ro de
ques tões por pro va:

Pro va agen tes – 60 ques tões

Pro va re cen se a dor – 50 ques tões

A va li da de do con tra to dos agen tes
de ve rá ser de cin co me ses, já os re cen- 
se a do res de ve rão, ini ci al men te, atu ar
por três me ses.

TECNOLOGIA

AEB e UFMA vão
construir nanossatélite

PROJETO TEM O OBJETIVO DE ESTUDAR EFEITOS DA IONOSFERA

AA gên cia Es pa ci al Bra si lei ra (AEB), au tar quia vin cu- 
la da ao Mi nis té rio da Ci ên cia, Tec no lo gia e Ino va ções
(MC TI), as si nou, no mês de agos to, um Ter mo de Exe cu- 
ção Des cen tra li za da (TED) com a Uni ver si da de Fe de ral
do Ma ra nhão (UF MA), que es ta be le ce a ca pa ci ta ção
téc ni ca e de sen vol vi men to de um pro je to de na nos sa té- 
li te, da ca te go ria de cub sats. O pro je to tem o ob je ti vo de
es tu dar os efei tos da io nos fe ra na co mu ni ca ção en tre o
cu be sat e a es ta ção de so lo.

O pro je to, que se en qua dra nas ten dên ci as mun di ais
do cha ma do new spa ce, en tre elas o em pre go de ar te fa- 
tos me no res e com ci clo de vi da mais cur to, tem o ob je ti- 
vo de ca pa ci tar es tu dan tes do cur so de En ge nha ria Ae- 
ro es pa ci al da UF MA, além de es ti mu lar co nhe ci men tos
e ha bi li da des pa ra es tu dan tes atu a rem no se tor es pa ci al
e em pre en de rem por meio da ino va ção. Os es tu dan tes e
pro fes so res da UF MA irão de sen vol ver a mis são, o pro- 
je to, a exe cu ção e a ope ra ção de um cu be sat, que é uma
ca te go ria de na nos sa té li tes ba se a da em mó du los pa- 
dro ni za dos de 10x10x10 cen tí me tros.

O cu be sat da UF MA tam bém se rá uti li za do co mo re- 
trans mis sor de si nal pa ra au xi li ar na bus ca de em bar ca- 
ções per di das no mu ni cí pio de Ra po sa. Alia-se, as sim, o
de sen vol vi men to de com pe tên ci as tec no ló gi cas com a
pos sí vel pres ta ção de ser vi ços à so ci e da de, que são du as
das ra zões de ser da AEB.

A Agên cia tam bém es tá em ne go ci a ção com ou tras
uni ver si da des pú bli cas, com cur so de En ge nha ria Ae ro- 
es pa ci al, que ain da não fo ram be ne fi ci a das com re cur- 
sos da AEB pa ra o de sen vol vi men to de na nos sa té li tes.
Em 2020, além da UF MA, tam bém se rão be ne fi ci a das a
Uni ver si da de Fe de ral de Mi nas Ge rais (UFMG) e a Uni- 
ver si da de Fe de ral do ABC (UFABC).

WAL BER OLI VEI RA

Pri mei ra atra ca ção

O que en vol ve a obra?

PORTO DO ITAQUI

Segunda fase do Tegram é inaugurada

A EXPECTATIVA É UMA MAIOR VIABILIZAÇÃO NAS MOVIMENTAÇÕES DE GRÃOS NO MARANHÃO

Ter mi nal de Grãos do Ma ra nhão (Te- 
gram), lo ca li za do no Por to do Ita qui, que
faz par te do mai or com ple xo por tuá rio do
Bra sil, te ve sua se gun da fa se de ino va ção
inau gu ra da, on tem, quar ta-fei ra (2). A ex- 
pec ta ti va é uma mai or vi a bi li za ção nas
mo vi men ta ções de grãos, re di men si o na- 
dos pa ra mais de 12 mi lhões de to ne la das
ao ano.

Inau gu ra da pe lo go ver na dor do Ma ra- 
nhão, Flá vio Di no (PC doB), jun ta men te
com o pre si den te do Por to do Ita qui, Ted
La go e o di re tor do Con sór cio Te gram, Mar- 
cos Ber to ni, a re a li za ção foi fei ta atra vés de
uma co le ti va de im pren sa, e o go ver na dor
do MA, afir ma ver o pro je to co mo bem su- 
ce di do.

Ain da se gun do Flá vio Di no, o Ter mi nal é
um “so nho an ti go” dos pro du to res ma ra- 
nhen ses e de es ta dos vi zi nhos, po den do
ge rar mais em pre gos e dar mais opor tu ni- 
da des pa ra ou tras em pre sas e os tra ba lha- 
do res lo cais.

Com sua pri mei ra fa se inau gu ra da em
2015, o Te gram ex pan diu no vas di men sões

nas mo vi men ta ções de car ga, ago ra com o
a cons tru ção do no vo ber ço e no vas es tru-
tu ras, a se gun da fa se re pre sen ta um mar co,
pas san do mais se gu ran ça pa ra os in ves ti- 
do res, afir ma o pre si den te do por to, Ted
La go.

A inau gu ra ção de atra ca ção do no vo
ber ço 100 pa ra ope ra ção se rá fei ta pe lo na- 
vio Gra ce One, de acor do com in for ma ções
do por to, o iní cio da ma no bra de ve ser fei ta
às 15h30 des ta quar ta-fei ra (2).

A eta pa re cém inau gu ra da do Ter mi nal
en vol ve a du pli ca ção da li nha de em bar- 
que pa ra a ope ra ção de mais um ber ço de
atra ca ção, que fun ci o na rá de for ma si mul- 
tâ nea ao ber ço atu al já uti li za do. Es ta par te
se rá res pon sá vel por al can çar um ta xa de
em bar que de cin co mil to ne la das de grãos
por ho ra. Além do ber ço, se rá fei ta a ati va- 
ção de uma se gun da mo e ga fer ro viá ria,
per mi tin do a des car ga de oi to va gões si- 
mul ta ne a men te, a uma ta xa de qua tro mil
to ne la das de grãos por ho ra.

VOOS

Azul volta a voar para Imperatriz

VOOS PARA A CIDADE SERÃO NA AERONAVE ATR 72-600, COM CAPACIDADE PARA 70 PASSAGEIROS

A par tir des te mês, a Azul, elei ta a me- 
lhor com pa nhia aé rea do mun do se gun do
o ran king de 2020 do Tri pad vi sor, au men- 
ta a ofer ta de vo os no Ma ra nhão. Na úl ti- 
ma ter ça-fei ra (1º), a em pre sa ini ci ou no- 
vas frequên ci as en tre São Luís e Be lém
(PA) e, on tem, quar ta-fei ra (2), re a briu sua
ba se de ope ra ções em Im pe ra triz, ci da de
lo ca li za da na re gião To can ti na do Ma ra- 
nhão. 

Os vo os pa ra a se gun da mai or ci da de
do es ta do se rão cum pri dos com a ae ro na- 
ve ATR 72-600, com ca pa ci da de pa ra até
70 pas sa gei ros.

Na li ga ção en tre a ca pi tal São Luís e Be- 
lém as no vas frequên ci as pa ra os pas sa- 
gei ros que es co lhe rem a em pre sa acon te- 
ce rão às ter ças, quin tas e sá ba dos com as
ae ro na ves mo de lo Air bus A320neo, que
têm 174 as sen tos. Já sain do de Im pe ra triz,
as li ga ções com a ca pi tal pa ra en se acon- 
te ce rão às se gun das, quar tas, sex tas e do- 

min gos, se guin do to dos os pro to co los e
me di das de hi gi e ne es ta be le ci dos des de o
iní cio da pan de mia.

Os no vos vo os já es tão sen do co mer ci a- 
li za dos em to dos os ca nais ofi ci ais da
com pa nhia. “Es ta mos dan do mais um
pas so pa ra re to mar o flu xo de nos sas ope- 
ra ções no país, re co nec tan do ci da des re- 
gi o nais e pro por ci o nan do a op ção do mo- 
dal aé reo pa ra aque les que pre ci sam vi a- 
jar a ne gó ci os ou pa ra vi si tar pa ren tes e
ami gos. Na ma lha de se tem bro, vol ta re- 
mos a co nec tar cin co des ti nos bra si lei ros,
re for çan do nos sa vo ca ção re gi o nal e o
com pro mis so da Azul em ser vir o país.
Tam bém es ta mos fa zen do um mo vi men- 
to de for ta le cer as op ções de co ne xões a
par tir de nos sas prin ci pais ba ses pa ra tra- 
zer mais con ve ni ên cia e co nec ti vi da de
aos nos sos Cli en tes”, ex pli ca Vi tor Sil va,
ge ren te de pla ne ja men to de ma lha da
Azul.

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

https://banca.oimparcial.com.br/
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o corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) e Instituto de
Criminalística (Icrim) para exames genéticos

SAU LO DU AI LI BE

En ten da o ca so

PL des fi lia pré-can di da to

CASO R$ 180 MIL

Corpo de idosa
passa por exames

A
Po lí cia Ci vil, atra vés da Su pe- 
rin ten dên cia de Ho mi cí di os e
Pro te ção à Pes soa (SHPP,)
con ti nua os pro ce di men tos

in ves ti ga ti vos no ca so do as sas si na to
da ido sa de 65 anos, que te ve seu cor- 
po en ter ra do clan des ti na men te em
um ce mi té rio, na ci da de de Pa ço do
Lu mi ar, re gião me tro po li ta na de São
Luís.

Após o cor po da ví ti ma ter si do re ti- 
ra do do ja zi go, ele foi en ca mi nha do
pa ra o Ins ti tu to Mé di co Le gal (IML) e
Ins ti tu to de Cri mi na lís ti ca (Icrim) pa- 
ra exa mes ge né ti cos, co mo DNA e ou- 
tros. Tam bém es tá sen do in ves ti ga do
se ela foi as sas si na da e co mo te ria si- 
do mor ta.

O ob je ti vo do exa me de DNA é pa ra

que a po lí cia te nha a to tal con fir ma- 
ção de que o ca dá ver en con tra do se ja
da eco no mis ta Fá ti ma Ma ria Evan ge- 
lis ta dos San tos, de sa pa re ci da des de
de mar ço des te ano.

O de le ga do Fe li pe Cé sar, que co- 
man da as in ves ti ga ções do ca so, re ve- 
lou que os sus pei tos en vol vi dos fa zi- 
am vá ri os sa ques com os car tões da
ví ti ma. “Os en vol vi dos re a li za ram vá- 
ri os sa ques da con ta da ví ti ma en tre
R$ 1.000 e R$ 3.000 até a to ta li da de de
cer ca de R$ 180 mil”, re ve lou o de le ga- 
do.

A Po lí cia Ci vil do Ma ra nhão cum- 
priu o man da do de pri são tem po rá- 
ria, e bus ca e apre en são de um ho- 
mem, que é pré-can di da to a ve re a dor
de São Luís e era fi li a do no PL. Ele é
sus pei to de ter fei to sa ques, em va lo- 
res que so ma dos che gam a R$ 180 mil,
da con ta ban cá ria de Fá ti ma Ma ria
Evan ge lis ta dos San tos.

Se gun do a Po lí cia, o sus pei to foi
pre so em um con do mí nio no bair ro
do Ca lhau, área no bre de São Luís. No
lo cal tam bém fo ram en con tra dos al- 
guns car tões ban cá ri os da ví ti ma, que
pos sui um pa trimô nio de al to va lor,
en tre di nhei ro, bens e imó veis.

De acor do com in for ma ções, a ví ti- 
ma era mo ra do ra do Cen tro de São
Luís e es ta va de sa pa re ci da des de o úl- 
ti mo mês de mar ço

As in ves ti ga ções reu ni ram ele men- 
tos su fi ci en tes de vá ri as ações cri mi- 
no sas do pre so que é can di da to a ve- 
re a dor na ca pi tal ma ra nhen se, afir ma
a Po lí cia.

Ape sar da re a li za ção do man da do,
a Su pe rin ten dên cia de Ho mi cí di os e
Pro te ção à Pes soa con ti nua in ves ti- 
gan do o ca so, a fim de lo ca li zar o pa- 

ra dei ro da ví ti ma e aper fei ço ar os in- 
dí ci os de au to ria.

O Par ti do Li be ral (PL) de ci diu des-
fi li ar um pré-can di da to a ve re a dor
sus pei to de es tar en vol vi do na mor te
de uma ido sa de 65 anos.

De acor do com in ves ti ga ções da
Po lí cia Ci vil, Fá ti ma Ma ria foi en ter ra-
da no mês de ju nho em uma co va ro- 
sa, no bair ro Mai o ba, Pa ço do Lu mi ar,
na Gran de Ilha de São Luís.

O do cu men to de des fi li a ção foi as- 
si na do on tem, quar ta-fei ra (2) pe la
pre si den te es ta du al do par ti do, Fa bi a- 
na Vi lar Ro dri gues. No tex to, o par ti do
ain da afir ma que as ati tu des do sus-
pei tos são in dig nas e a des fi li a ção é
de vi do a vi o la ção dos de ve res par ti dá- 
ri os e es ta tu to na ci o nal.

MARANHÃO

DPE tira cobrança a quilombolas

OS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DA REGIÃO SOLEDADE RECEBERAM TÍTULO DE RECONHECIMENTO DE TERRA EM 2019

A atu a ção da De fen so ria Pú bli ca do
Es ta do (DPE-MA) na pro mo ção de di- 
rei tos de co mu ni da des tra di ci o nais
ob te ve uma im por tan te vi tó ria. 

De for ma ex tra ju di ci al, o Nú cleo de
Di rei tos Hu ma nos (NDH) da ins ti tui- 
ção con se guiu afas tar a co bran ça de
um tri bu to re fe ren te à trans mis são ou
do a ção de imó veis, que foi apli ca do
ir re gu lar men te a uma co mu ni da de
qui lom bo la, re co nhe ci da pe lo go ver- 
no es ta du al ano pas sa do.

A re que ren te, re pre sen ta da pe la
DPE/MA, é a As so ci a ção da Co mu ni- 
da de Qui lom bo la dos Ne gros Pe que- 
nos Pro du to res Ru rais da Re gião So le- 
da de, lo ca li za da em Ser ra no, que em
19 de no vem bro de 2019, re ce beu o tí- 
tu lo de re co nhe ci men to de do mí nio

re fe ren te ao imó vel cons ti tuí do por
ter ras tra di ci o nal men te ocu pa das por
co mu ni da des qui lom bo las, ou tor ga- 
do pe la Se cre ta ria de Es ta do da Agri- 
cul tu ra Fa mi li ar e pe lo Ins ti tu to de
Co lo ni za ção e Ter ras do Ma ra nhão.

Ocor re que em 16 de ju nho de 2020,
hou ve o lan ça men to do Im pos to so- 
bre a Trans mis são “Cau sa Mor tis” e
Do a ção, de Quais quer Bens ou Di rei- 
tos – ITCD, no mon tan te de qua se R$
17 mil. Con si de ran do-se le sa da, a As- 
so ci a ção, en tão, pro cu rou a De fen so- 
ria, que sub me teu o te ma a uma con- 
sul ta in ter na jun to a Se cre ta ria de Es- 
ta do da Fa zen da (Se faz).

O ca so foi acom pa nha do pe lo de- 
fen sor pú bli co Je an Nu nes, que con- 
tes tan do a apli ca ção do tri bu to, ale- 

gou que “a con ces são do tí tu lo de pro- 
pri e da de à co mu ni da de de re ma nes-
cen te de qui lom bo não se en qua dra
na hi pó te se le gal nem de do a ção e
nem de trans mis são, já que sua na tu- 
re za é o de re co nhe ci men to de um di- 
rei to, cons ti tu ci o nal men te as se gu ra- 
do no art. 68 do ADCT, de do mí nio co- 
le ti vo so bre o ter ri tó rio tra di ci o nal-
men te ocu pa do”.

Con for me pa re cer re fe ren te à con- 
sul ta, a Se faz, aco lhen do o pe di do da
DPE/MA, afas tou a pos si bi li da de de
co bran ça do im pos to, uma vez que
“não há a in ci dên cia do ITCD na ou- 
tor ga de tal tí tu lo, já que não ocor reu o
fa to ge ra dor do im pos to, qual se ja, a
trans mis são de quais quer bens e di- 
rei tos em ra zão de mor te ou do a ção”.

LU CAS PRA ZE RES

Pre so com ar ma

ESTREITO

PRF apreende carga
avaliada em  R$ 1 milhão

A CARGA NÃO TINHA NOTA FISCAL E FOI APREENDIDA PELA PRF

Uma rá pi da ação da equi pe da Po lí cia Ro do viá ria Fe- 
de ral (PRF) no Ma ra nhão, abor dou um ôni bus no mu ni- 
cí pio de Es trei to, in te ri or do Ma ra nhão, na al tu ra do Km
129 da BR-010.

Du ran te a fis ca li za ção do veí cu lo, os agen tes da PRF
avis ta ram gran de quan ti da de de mer ca do ria, que es ta- 
ria ava li a da em cer ca de R$ 1 mi lhão.

Se gun do a po lí cia, ôni bus vi nha de São Pau lo e te ria
co mo des ti no a ci da de de Ca xi as, re gião dos Co cais, no
Ma ra nhão.  Fo ram en con tra dos di ver sos ti pos de ele trô- 
ni cos, co mo: ce lu la res, re ló gi os, cai xa de som, car re ga- 
do res e ba te ri as.

To da a mer ca do ria foi en ca mi nha da à Re cei ta Fe de ral
em Im pe ra triz. Os res pon sá veis pe los pro du tos não
apre sen ta ram no tas fis cais dos ar ti gos e po dem res pon- 
der pe lo cri me de des ca mi nho.

po li ci ais da PRF tam bém pren de ram um ho mem por
vi a jar com uma ar ma de fo go, em um ôni bus de tu ris mo.
Os agen tes fi ze ram uma abor da gem em um ôni bus na
BR-316, no mu ni cí pio de Pe ri to ró. A po lí cia en con trou
em uma das ba ga gens um re vól ver ca li bre 32 en ro la do
em uma fla ne la e em uma cal ça je ans.

A PRF se de pa rou com o ôni bus de tu ris mo que vi nha
de São Pau lo com des ti no a Ca xi as. A equi pe en tão pro- 
ce deu a uma ve ri fi ca ção dos pas sa gei ros e su as res pec ti- 
vas ba ga gens, en con tran do em uma de las o re vól ver ca- 
li bre 32. O sus pei to foi le va do pa ra a De le ga cia da Po lí cia
Ci vil de Pe ri to ró pa ra se rem to ma das as de vi das pro vi- 
dên ci as.

MARANHÃO

Mais de mil famílias
recebem Ligação Nova

AS GAMBIARRAS FORAM RETIRADAS DOS POSTES DE ENERGIA

Um for ne ci men to de ener gia elé tri ca de qua li da de,
den tro dos pa drões téc ni cos e de se gu ran ça, pro por ci o- 
na me lho ri as na vi da da po pu la ção. A Vi la União, co mu- 
ni da de lo ca li za da no bair ro Mu ti rão do mu ni cí pio de Ti- 
mon, pas sou re cen te men te por uma obra de “Re gu la ri- 
za ção de Gam bi ar ras”, re a li za da pe la Equa to ri al Ma ra- 
nhão que ago ra ga ran te se gu ran ça e con for to dos cli en- 
tes da lo ca li da de. Es ta re gu la ri za ção sig ni fi ca que to do o
bair ro ago ra con ta com ener gia elé tri ca se gu ra e den tro
dos pa drões de qua li da de.

An tes, a ener gia elé tri ca des sas fa mí li as era ir re gu lar.
Mas, com o in ves ti men to de mais de R$ 500 mil, foi pos- 
sí vel re a li zar es sa obra que con tem plou 266 uni da des
con su mi do ras, den tre re si dên ci as e es ta be le ci men tos
co mer ci ais, o que sig ni fi ca li ga ção de qua li da de pa ra
mais de 1.300 pes so as.

As li ga ções ir re gu la res, fa mo sas gam bi ar ras, são re des
im pro vi sa das que re pre sen tam sé ri os ris cos pa ra a co- 
mu ni da de, de vi do a sua cons tru ção não res pei tar os pa- 
drões de qua li da de e se gu ran ça, ge ran do trans tor nos
co mo: ener gia de pés si ma qua li da de, im pos si bi li da de
de li gar e uti li zar equi pa men tos, além de ofe re cem ris- 
cos po ten ci ais de cho ques e aci den tes fa tais.

Já Wel ling ton Fei to sa, de 27 anos, con ta o que mu dou
de pois da im ple men ta ção da re de no va. “Tan to na ques- 
tão dos be ne fí ci os quan to da qua li da de dos ser vi ços
me lho rou 100%. Eu sou tes te mu nha! No meu pró prio lar
a gen te usa va re de clan des ti na. Sem fa lar dos ris cos que
re pre sen ta va pa ra os nos sos fi lhos, além da quei ma de
ele tro do més ti cos. Até água ge la da a gen te não ti nha,
pois a ener gia não aguen ta va. Me lho rou 100%”, con fir- 
ma Wel ling ton Fei to sa, mo ra dor da Vi la União.

Ao to do, a obra con tou com mais de 8 km de re de, 118
pos tes, seis trans for ma do res e faz par te de um con jun to
gran de de obras que vêm sen do re a li za das no Ma ra- 
nhão, com in ves ti men to na or dem de R$ 5,1 mi lhões.

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

SAMPAIO CORRÊA

“Quem não servir vai
embora”, diz Frota
NERES PINTO

Con dé pres ti gi a do

O
Sam paio Cor rêa ain da não 
en cer rou as con tra ta ções 
pa ra as dis pu tas do Cam pe- 
o na to Bra si lei ro. Foi o que 

ad mi tiu on tem pe la ma nhã o pre si- 
den te Sér gio Fro ta.

O di ri gen te tri co lor dis se que ca so 
ha ja ne ces si da de de tra zer no vos re- 
for ços, no en tan to, te rá que fa zer um 
en xu ga men to da fo lha de pa ga men to, 
mes mo sen do es ta bem in fe ri or àqui- 
lo que é pa go pe la mai o ria dos par ti ci- 
pan tes da com pe ti ção.

“Te mos um ex ce len te elen co e ape- 
nas es ta mos pre ci san do con quis tar os 
re sul ta dos. In fe liz men te, per de mos 
três par ti das que não de ve ría mos per- 
der, por que nos sos ad ver sá ri os não 
fo ram su pe ri o res e, por úl ti mo, fo mos 
pre ju di ca dos pe la ar bi tra gem na que- 
le jo go con tra a Pon te Pre ta, quan do 
es ti ve mos bem me lhor em cam po. Es- 
pe ra mos re a gir a par tir de ago ra, por- 
que se is so não acon te cer, quem não 
ser vir vai em bo ra”, avi sou.

O pre si den te do Sam paio tam bém 
adi an tou que o téc ni co Léo Con dé de- 
ve rá per ma ne cer no co man do da 
equi pe.

Ape sar de al gu mas crí ti cas ao seu 
tra ba lho te rem au men ta do de pois da 
der ro ta do úl ti mo sá ba do. “Con dé é 
com pe ten te e não tem cul pa dos re- 
sul ta dos ne ga ti vos. Por is so, con ta 
com nos so apoio e não há nes se mo- 
men to ne nhu ma co gi ta ção de sua saí- 
da. Acho que o Sam paio tem am plas 
con di ções de se re cu pe rar nas pró xi- 
mas par ti das e não de ve rá ser re bai xa- 
do, po de ter cer te za”.

SÉRGIO FROTA GARANTE A PERMANÊNCIA DO TÉCNICO LÉO CONDÉ NO SAMPAIO

Após o jo go de on tem, quar ta-fei ra 
(2), con tra o CRB, em Ma ceió, o Tri co- 
lor vai en ca rar ou tro di fí cil ad ver sá rio, 
pois te rá pe la fren te o Amé ri ca-MG, 
trei na do por Lis ca, no Es tá dio Cas te- 
lão, dia 5, sá ba do pró xi mo.

O téc ni co Con dé mais uma vez te rá 
ape nas um dia pa ra os trei na men tos. 
Na sequên cia, re ce be o Ope rá rio-PR, 
ou tra equi pe da par te de ci ma da ta- 
be la de clas si fi ca ção. O jo go se rá dia 
12, em São Luís.

Es pe ra mos re a gir a 

par tir de ago ra, por que 

se is so não acon te cer, 

quem não ser vir vai 

em bo ra

ESPANHA

Termina sem acordo reunião entre Barça e Messi

OS REPRESENTANTES DE MESSI LEMBRARAM QUE UMA CLÁUSULA NO CONTRATO DO JOGADOR PERMITE A SAÍDA SEM MULTA

A aguar da da reu nião en tre o pai de
Li o nel Mes si e o pre si den te do Bar ce- 
lo na, Jo sep Ma ria Bar to meu, ter mi- 
nou sem um acor do so bre o fu tu ro do
cra que ar gen ti no. Se gun do a im pren- 
sa es pa nho la, no en con tro on tem,
quar ta-fei ra (2), ne nhu ma das par tes
ce deu em su as in ten ções ini ci ais.

Mes si foi re pre sen ta do pe lo seu pai,
Jor ge, e seu ir mão, Ro dri go, que re pe- 
ti ram o que já ha via si do in for ma do
se ma na pas sa da por es cri to: o ca mi sa
10 ar gen ti no de se ja dei xar o Bar ça
ime di a ta men te, a um ano do fim do
con tra to. Bar to meu, no en tan to, rei te- 
rou que o clu be con ta com seu mai or
jo ga dor pa ra o pro je to de re for mu la- 
ção con du zi do pe lo no vo téc ni co, Ro- 
nald Ko e man.

Jor ge Mes si che gou a Bar ce lo na
nes ta quar ta, a bor do de um avião pri- 
va do pro ce den te de Ro sa rio, na Ar- 

gen ti na. Ao de sem bar car, ma ni fes tou
à im pren sa es pa nho la seu pes si mis- 
mo so bre a per ma nên cia do fi lho no
clu be ca ta lão: “É di fí cil fi car”.

Na reu nião re a li za da na se de do
clu be, que du rou cer ca de uma ho ra e
meia, os re pre sen tan tes de Mes si lem- 
bra ram que uma cláu su la no con tra to
do jo ga dor per mi te a saí da sem mul ta.
Mas o Bar ce lo na ale gou que o pra zo
pa ra uso des sa prer ro ga ti va ex pi rou
no dia 10 de ju nho e, por tan to, uma
que bra no con tra to ago ra só po de ser
fei ta me di an te o pa ga men to da mul ta
de 700 mi lhões de eu ros (R$ 4,6 bi- 
lhões).

Na vi são de Mes si, po rém, a ex ten- 
são da tem po ra da, for ça da pe la pan- 
de mia de Co vid-19, tam bém am pli a- 
ria es se li mi te es ta be le ci do no con tra- 
to. Se não hou ver acor do, o im pas se
po de ter mi nar na Fi fa.

Mai or jo ga dor da his tó ria do Bar ça,
o ca mi sa 10 não se re a pre sen tou no
clu be no úl ti mo do min go, quan do o
elen co pas sou por tes tes de co ro na ví- 
rus. Ele tam bém não es te ve nos dois
di as de trei nos sob o co man do do no-
vo téc ni co Ro nald Ko e man.

Al guns dos prin ci pais clu bes da Eu-
ro pa aguar dam o fim da no ve la en tre
Mes si e Bar ce lo na pa ra tra tar da even-
tu al con tra ta ção do cra que ar gen ti no.
Um dos pos sí veis in te res sa dos, o
Man ches ter City não pre ten de pa gar a
mul ta res ci só ria in te gral pa ra con tra- 
tar Mes si, de acor do com a im pren sa
in gle sa. Pa ris Saint-Ger main e Ju ven- 
tus tam bém es tão en tre os ti mes es pe- 
cu la dos na mí dia eu ro peia co mo pos- 
sí veis des ti nos de Mes si. Na Itá lia, um
di re tor da In ter de Mi lão des car tou
que o clu be es te ja no pá reo pe lo cra-
que.

Os jo gos

• Bar 100 Lo na 11 x 1 Tok de Cai xa
• San tos 5 x 2 Tok de Cai xa
• Ro ma 40 0 x 2 For ta le za 40
• Re al Ma drid 4 x 2 Ro ma

O cam pe o na to

FRANÇA

Neymar testa positivo
para coronavírus

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

O ata can te Neymar é um dos três jo ga do res do Pa ris
Saint-Ger main que tes tou po si ti vo pa ra o co ro na ví rus.
Pes so as pró xi mas ao jo ga dor con fir ma ram a in for ma- 
ção. O bra si lei ro che gou a Ibi za na se ma na pas sa da, co- 
me çou a se sen tir mal no sá ba do e re tor nou a Pa ris no
do min go. O jo ga dor se en con tra bem no mo men to.

O pai de Neymar e o fi lho do ata can te, Da vi Luc ca,
tam bém fo ram in fec ta dos. O úni co as sin to má ti co foi o
me ni no de no ve anos.

On tem, quar ta-fei ra (2), o PSG ti nha re ve la do que três
jo ga do res do elen co fo ram in fec ta dos, um dia an tes da
re a pre sen ta ção pa ra a tem po ra da 2020/21. An tes da
con fir ma ção do ge, o jor nal “L´Equi pe” no ti ci ou que se- 
ri am Neymar, Di Ma ría e Pa re des. “Três jo ga do res do
PSG de ram po si ti vo no tes te Sars CoV2 e es tão su jei tos
ao pro to co lo de saú de apro pri a do. To dos os jo ga do res e
fun ci o ná ri os con ti nu a rão a re a li zar tes tes nos pró xi mos
di as”, diz o co mu ni ca do do clu be de Pa ris.

De acor do com o pro to co lo sa ni tá rio da Li ga de Fu te- 
bol Pro fis si o nal da Fran ça (LFP) em vi gor, os jo ga do res
com re sul ta do po si ti vo de vem per ma ne cer em qua ren- 
te na por 14 di as.

Por con ta dis so, es ses jo ga do res fi ca rão fo ra da par ti- 
da de es treia do PSG no Cam pe o na to Fran cês , con tra o
Lens, no dia 10 de se tem bro.

O pro to co lo em vi gor es ta be le ce ain da que a par tir de
qua tro ca sos de tec ta dos em oi to di as con se cu ti vos (en- 
tre jo ga do res e co mis são téc ni ca), não são mais per mi ti- 
dos trei nos co le ti vos, o que po de le var ao adi a men to de
par ti das.

Após o du e lo com o Lens, o PSG re ce be em ca sa o
Olympique de Mar se lha, no dia 13 de se tem bro.

FUTEBOL SOCIETY

Começou o XXV
Campeonato da APCEF

O CAMPEONATO SOCIETY CONTINUA HOJE NA APCEF

Co me çou! A bo la vol tou a ro lar nos cam pos da AP- 
CEF! On tem, ter ça-fei ra (1°), qua tro jo gos abri ram a pri- 
mei ra ro da da do XXV Cam pe o na to de Fu te bol Society
2020. As par ti das fo ram re a li za das res pei tan do to dos os
pro to co los sa ni tá ri os, mas man te ve to das as emo ções,
que já é tra di ção nas com pe ti ções da AP CEF/MA. A 1ª
ro da da do cam pe o na to con ti nua ho je, quin ta-fei ra (3),
com mais qua tro jo gos.

Os pri mei ros con fron tos do XXV Cam pe o na to de Fu- 
te bol Society fo ram en tre Bar 100 Lo na x Tok de Cai xa,
pe la ca te go ria Qua ren tão; San tos x Tok de Cai xa, pe la
ca te go ria Li vre Pra ta; Ro ma 40 x For ta le za 40, pe la  pe la
ca te go ria Qua ren tão; e Re al Ma drid x Ro ma, pe la ca te- 
go ria Li vre Ou ro. Ve ja os re sul ta dos:

Na sua 25ª edi ção, o cam pe o na to con ta com a par ti ci- 
pa ção de 38 ti mes di vi di dos nas ca te go ri as Li vre (Ou ro e
Pra ta), Qua ren tão e Cin quen tão. Se rão 225 jo gos, sem- 
pre às ter ças, quin tas, sá ba dos e do min gos. As par ti das
obe de ce rão a pro to co los es pe cí fi cos pa ra a com pe ti ção,
que ca so não se jam cum pri dos le va rá a pu ni ção dos
par ti ci pan tes de for ma in di vi du al ou co le ti va.

São Luís, quinta-feira, 3 de setembro de 2020
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Diferente dos anos anteriores, onde o público prestigiava uma programação cultural
presencialmente, desta vez a comemoração será feita em casa virtualmente

Cla ro que fai xas ge nui na men te
ma ra nhen ses co mo “Na mo ra da do
Sol” (No na to Bu zar), “Ja mai ca a São
Luís” (Ge ru de), “Mi mo so” (Ro nald Pi- 
nhei ro), e “Ca ju ei ro Ve lho” (João Car- 
los Na za reth, pai de Al ci o ne), não po- 
de ri am fi car de fo ra do ro tei ro que
pro me te mui ta emo ção e pu ra “Ma ra- 
nhen si da de”. “Can tar pa ra ho me na- 
ge ar São Luís é uma coi sa fá cil por que
é on de eu te nho a mi nha his tó ria. É
uma emo ção, pois es sa ter ra é uma
coi sa que me faz mui to bem. Na da me
dei xa tão or gu lho sa e fe liz do que
exal tar mi nha ter ra, que tem uma
iden ti da de pró pria, uma le ve za gran- 
de, uma cul tu ra imen sa e uma di ver si- 
da de ma ra vi lho sa”, sin te ti zou a Mar- 
rom.

Agen da

CELEBRAÇÃO VIRTUAL

Aniversário de 408 anos
de São Luís  será on-line

A
fes ta de ce le bra ção dos 408 
anos de São Luís es se ano vai 
mu dar de en de re ço e o pú bi- 
co po de rá cur tir de on de qui- 

ser. Com atra ções ar tís ti cas pa ra to- 
dos os apre ci a do res da mu si ca li da de 
ma ra nhen se e bra si lei ra, a re che a da 
agen da acon te ce rá por meio de li ves, 
de 5 a 8 de se tem bro, com a apre sen- 
ta ções da can to ra Al ci o ne, Ri ta Ben- 
ne dit to, Ze ca Ba lei ro, Cé sar Nas ci- 
men to e Tião Car va lho.

Re a li za do pe la Co car Pro du ções, 
por meio da Lei de In cen ti vo à Cul tu ra 
do es ta do e apoio do Ma teus, o even to 
‘SLZ 408 anos’ se rá to tal men te on li ne, 
de vi do a pan de mia, com trans mis- 
sões pe lo ca nal do Youtube 
www.youtube.com/chan- 
nel/UCt2QbwQTb3smCcfN0dtdEOA , 
pe lo Ins ta gram @go ver no ma,  no Fa- 

ce bo ok Go ver no MA e no Twit ter Go- 
ver no MA.

Pa ra abrir a sé rie de shows  das ce le- 
bra ções, o can tor e com po si tor ma ra- 
nhen se Tião Car va lho, re pre sen tan te 
das tra di ções cul tu rais do Ma ra nhão 
com múl ti plas ex pe ri ên ci as ar tís ti cas 
acu mu la das ao lon go de mais de 40 
anos de car rei ra, se apre sen ta rá ás 19h 
do pró xi mo sá ba do (5).

Tião Car va lho pro me te pre sen te ar 
à ci da de de São Luís, le van do ao pú- 
bli co  ma ni fes ta ções po pu la res, co mo 
as can ções que re me tem ao bum ba-
meu-boi, o baião, o xo te, o ma ra ca tu, 
o reg gae ma ra nhen se e o sam ba na 
sua mais am pla di ver si da de de rit mos 
“A pro pos ta do es pe tá cu lo é sen si bi li- 
zar o pú bli co com sua his tó ria, can ta-

 CÉSAR NASCIMENTO, ZECA BALEIRO,  ALCIONE, RITA BENNEDITTO E  TIÃO CARVALHO 

da e con ta da, atra vés do res ga te de 
can ções que mais mar ca ram mi nha 
car rei ra. Ce le bran do a tra di ção ma ra- 
nhen se e os ele men tos vi vos da cul tu- 
ra ne gra e afro-bra si lei ra ori gi ná ria 
dos qui lom bos” adi an tou o ar tis ta.

Na se gun da noi te do even to, do- 
min go (6), a apre sen ta ção se rá por 
con ta do in tér pre te e com po si tor Cé- 
sar Nas ci men to, que se des ta ca no ce- 
ná rio mu si cal pe la am pla atu a ção no 
nor te e nor des te do Bra sil.

Com 13 dis cos lan ça dos e com no- 
vos pro je tos em an da men to, Cé sar 
com par ti lha rá com o pú bli co can ções 
ma ra nhen ses co mo ‘Ca ti ri na e o Mar’,  
‘Toc-Toc’, ‘O Ra di nho’,  e a co nhe ci da 
‘Ilha Mag né ti ca’, além de ou tras com- 
po si ções. A apre sen ta ção acon te ce rá 

em par ce ria com o po e ta e com po si-
tor Már cio Ne gó cio.

“Es tou pre pa ran do o show São Luís 
408 Anos co mo uma for ma de tra du zir 
o meu amor por São Luís. Es pe ro que 
to dos gos tem e se emo ci o nem, co mo 
já es tou me emo ci o nan do nos en sai- 
os.”, co men tou Cé sar Nas ci men to.

E pa ra abri lhan tar a noi te da se gun- 
da (7), vés pe ra do ani ver sá rio de São 
Luís, a can to ra e com po si to ra Al ci o ne 
mes cla rá o re per tó rio do seu no vo 
pro je to “Ti jo lo por Ti jo lo”,  com gran- 
des hits que mar ca ram sua tra je tó ria, 
co mo “Su fo co”, “Gos to so Ve ne no”, 
“Es tra nha Lou cu ra”, “Faz Uma Lou cu- 
ra Por Mim”, A Lo ba” “Além da Ca ma”, 
“Vo cê Me Vi ra a Ca be ça”, “Meu Éba- 
no” e “Não Dei xe o Sam ba Mor rer”.

Show de Rita Bennedito e Zeca Baleiro no dia da festa

ZECA BALEIRO  FARÁ UM CONCERTO EM HOMENAGEM À SÃO LUÍS COM UM REPERTÓRIO VARIADOS DE DIVESOS TRABALHOS MUSICAIS

E na da ta ofi ci al do ani ver sá rio da
Ilha, ter ça (8), a can to ra ma ra nhen se
Ri ta Ben ne di to abri rá a noi te, tra zen- 
do em sua apre sen ta ção um re per tó- 
rio com fo co nos com po si to res Ze ca
Ba lei ro, Tri bo de Jah, Do nal to Al ves,
João do va le, João zi nho Ri bei ro, re a li- 
zan do um pas seio pe las can ções ma- 
ra nhen ses.

Acom pa nha da do ma es tro ma ra- 
nhen se, Jo sé Amé ri co Bas tos, on de a
can to ra tam bém le va rá ao pú bli co a
can ção ‘Amor mai or’, fai xa lan ça da no

iní cio des te ano, Ri ta con ta rá ain da
com a par ti ci pa ção es pe ci al do can tor
Jo si as So bri nho, do po e ta Sal ga do Ma- 
ra nhão, Car li nhos Ve loz e Be to Ehon- 
gue. “Que ro ex pres sar mi nha ale gria
de par ti ci par da fes ta de ani ver sá rio
de São Luís.  São Luís com ple ta 408
anos e eu ce le bro su as co res, seus sa- 
bo res, su as pe dras de can ta ri as e seus
tam bo res an ces trais. A ideia é a gen te
ce le brar a nos sa ci da de, ce le brar a
nos sa his tó ria”, vi brou a ar tis ta.

E pa ra en cer rar a pro gra ma ção,
ain da no dia 8, às 20h30, o ar tis ta Ze ca
Ba lei ro fa rá um con cer to em ho me na- 
gem a São Luís. Ze ca, que lan çou re- 
cen te men te os ál buns “O Amor No
Ca os” e “Can ções d’Além-mar”, de ve
brin dar o pú bli co com al gu mas no vi- 
da des, além de re bo bi nar can ções de
seu re per tó rio afe ti vo e do can ci o nei- 
ro ma ra nhen se.

O ar tis ta re a li za rá uma li ve es pe ci- 
al, com uma for ma ção de voz e vi o- 
lões. Nu ma re e di ção do show “Con- 
cer to”, Ze ca se rá acom pa nha do de
dois mú si cos: Swa mi Jr., vi o lo nis ta de
for ma ção mais clás si ca e eme pe bis ta,
e Tu co Mar con des, mú si co de pe ga da
mais rock’n’roll, que in te gra sua ban- 
da e par ti ci pou de qua se to das as su as
tur nês. “Mui to fe liz e hon ra do de fa zer

es se show-li ve no ani ver sá rio de São
Luís. Pre pa ran do uma apre sen ta ção
bem es pe ci al pa ra es sa da ta igual- 
men te es pe ci al. Vi va São luís!”, co me-
mo rou Ba lei ro.

In te gra ção – Co mo for ma de de- 
mo cra ti zar e in te grar to dos os pú bli-
cos, o even to con ta rá com a par ti ci pa- 
ção de in tér pre tes de li bras em to dos
os shows. A ideia é que ao la do dos ar- 
tis tas, os in tér pre tes pos sam trans mi-
tir com ex pres sões cor po rais as emo-
ções e le tras das mú si cas aos sur dos.

        Dia 5 – Tião Car va lho – 19h
Dia 6 – Cé sar Nas ci men to- 19h
Dia 7 – Al ci o ne- 19h
Dia 8 – Ri ta Ben ne dit to 19h
Ze ca Ba lei ro -2h30

Ca nais de trans mis são do even to
www.youtube.com/chan- 

nel/UCt2QbwQTb3smCcfN0dtdEOA
–  Ins ta gram @go ver no ma
– Fa ce bo ok Go ver no MA
– Twit ter Go ver no MA
 

Sá ba do, 5 se tem bro, 20h

Do min go, 6 de se tem bro, 20h

Se gun da-fei ra, 7 de se tem bro, 20h;

Ter ça-fei ra, 8 de se tem bro, 20h

Quin ta-fei ra, dia 10 de se tem bro, 20h

On de as sis tir:

408 ANOS

Conversas e vários
olhares sobre São Luís

São Luís co me mo ra o ani ver sá rio de sua fun da ção na
pró xi ma ter ça-fei ra (8),  e pa ra mar car a da ta se rá re a li- 
za da uma sé rie de en tre vis tas so bre as pec tos bas tan te
ca rac te rís ti cos da ca pi tal ma ra nhen se. O even to de no- 
mi na do “Se ma na de En tre vis tas: São Luís 408 anos” se rá
cons ti tuí do por se te con ver sas vir tu ais com per so na li- 
da des lo cais que pes qui sam e es tu dam fre quen te ques- 
tões pi to res cas e re le van tes da nos sa ci da de, co mo a his- 
tó ria, a ar qui te tu ra, o de sen vol vi men to ur ba no, a mú si- 
ca, a li te ra tu ra e o cen tro his tó ri co lu do vi cen se.

As en tre vis tas se rão re a li za das a par tir des te sá ba do,
dia cin co de se tem bro, e se es ten de rão di a ri a men te até o
dia 11, sex ta-fei ra, sem pre no mes mo ho rá rio de 20h, e
po de rão ser acom pa nha das ao vi vo no per fil do Ins ta- 
gram da As so ci a ção Ma ra nhen se dos Es cri to res In de- 
pen den tes (AMEI) no en de re ço: @amei mais.

A ideia da ro da da de con ver sas foi de Eden Jr., eco no- 
mis ta e re la ções pú bli cas, um apai xo na do pe la ci da de e
em es pe ci al pe lo cen tro, an ti gas ha bi ta ções e cos tu mes
de São Luís, e que, even tu al men te, re a li za en tre vis tas
nas re des so ci ais. Eden Jr. afir ma que: “Oi to de se tem bro
é um ri tu al, um dia que eu me pre pa ro pa ra cur tir São
Luís. Nun ca vi a jo na da ta, e in va ri a vel men te vou ao cen- 
tro e per cor ro a ci da de pa ra res ga tar e re a fir mar a sua
ma gia. En tre tan to, sem pre per ce bi que as co me mo ra- 
ções do ani ver sá rio da ci da de dei xam de la do as su as
mai o res ri que zas, que são a nos sa his tó ria, cul tu ra, tra- 
di ções, mú si cas, po e si as e o jei to lu do vi cen se de ser. 

Des sa for ma, ten tei fa zer, des de o ano pas sa do, al go
pa ra co me mo rar de for ma ge nuí na o ani ver sá rio da ci- 
da de, mas aca bou não sen do pos sí vel. Es te ano, com a
pan de mia e a pos si bi li da de das en tre vis tas vir tu ais,
con vi dei fi gu ras no tó ri as da ilha pa ra con ver sar so bre
as sun tos que es tão obri ga to ri a men te as so ci a dos com a
nos sa his tó ria. E mais: quem es ti ver as sis tin do tam bém
po de rá man dar per gun tas pa ra par ti ci par dos diá lo gos.”

Jo sé Vi e gas, pre si den te da Amei, ins ti tui ção que re co- 
nhe ci da men te vem sen do nos úl ti mos anos im por tan te
pro mo to ra das le tras e da cul tu ra lu do vi cen se, fa la co- 
mo per ce be a se ma na de en tre vis tas: “A AMEI sem pre
apoia ini ci a ti vas que te nham co mo pro po si to va lo ri zar e
enal te cer a cul tu ra de São Luís. E as sim que nos foi apre- 
sen ta do o pro je to des se con jun to de en tre vis tas, que
ver sa rá so bre as sun tos pe cu li a res da ci da de em seu ani- 
ver sá rio, pron ta men te nos pre dis po mos a va lo ri zar a
ação e apoiá-la, den tro das nos sas pos si bi li da des”. Abai- 
xo a agen da da “Se ma na de En tre vis tas: São Luís 408
anos”, com os te mas, con vi da dos, da ta e ho rá rio
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“Ex pan são ur ba na de São Luís no Sé cu lo XX” – En- 
tre vis ta do: Jo sé Antô nio Vi a na Lo pes (Ar qui te to Ur ba- 
nis ta e Pro fes sor do Cen tro Uni ver si tá rio UNDB)
“São Luís: Ate nas bra si lei ra” – En tre vis ta do: Jo sé Ne res
(Mem bro da Aca de mia Ma ra nhen se de Le tras e Pro fes- 
sor)

“Praia Gran de: as cen são e de clí nio” – En tre vis ta do:
Car los Gas par (Pre si den te da Aca de mia Ma ra nhen se de
Le tras e Em pre sá rio)

“Fun da ção da ci da de de São Luís” – En tre vis ta do:
An to nio No ber to (Mem bro da Aca de mia Lu do vi cen se
de Le tras, His to ri a dor, Tu ris mó lo go e Es cri tor) –

“A mú si ca e São Luís” – En tre vis ta do: Fé lix Al ber to
(Mem bro da Aca de mia Ma ra nhen se de Le tras, Jor na lis- 
ta, Po e ta e Com po si tor) – Quar ta-fei ra, dia 9, 20hs;
“São Luís: Bon des e fá bri cas” – En tre vis ta do: Di o go Gua- 
gli ar do (His to ri a dor, Pro fes sor e Ad vo ga do)

 “Re a bi li ta ção do Cen tro His tó ri co de São Luís” – En- 
tre vis ta do: Luís Phe li pe An drés (Mem bro da Aca de mia
Ma ra nhen se de Le tras, En ge nhei ro e Pro fes sor) – Sex ta-
fei ra, dia 11, 20hs.

Ins ta gram da As so ci a ção Ma ra nhen se dos Es cri to res
In de pen den tes (AMEI) no en de re ço: @amei mais

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